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 1 องคภูมินทร ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย

 5 คํานํา

 7 สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

 8 ผูบริหารกรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ 2554

 16 กรมพัฒนาที่ดิน

 22 ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน

 28 อัตรากําลังขาราชการ ลูกจางประจํา และ

  พนักงานราชการ ปงบประมาณ 2553

 29 สวนท่ี 2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน

 30 ผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 

  ปงบประมาณ 2553

 37 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

  การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553

 47 สวนที่ 3 รายงานการเงิน

 48 งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย 

  รายงานรายไดแผนดิน

 69 สวนท่ี 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาท่ีดิน

  ในรอบปงบประมาณ 2553

 70 ประมวลภาพผลการดําเนินงานที่สําคัญของ

  กรมพัฒนาที่ดินในรอบปงบประมาณ 2553

 82 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานัก

  นิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

 91 การใหบริการแผนที่และขอมูลทางแผนที่

  (โดยยกเวนคาบริการ)โครงการจัดทําแผนที่ 

  เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และ

  ทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 92 รายงานผลการดําเนินการเผยแพรขอมูลภูมิ

  สารสนเทศ ผานเว็บไซต www.Lddservices.org
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  โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและ

  พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ป 2553 พื้นที่

  ภาคเหนือ

 105 โครงการความรวมมือพัฒนาการเกษตรแบบมี

  สัญญา “Cooperation on Agricultural Develop

  ment through Contract Farming (AC-4) ภายใต

  กรอบ ACMECS (ไทย-ลาว) 
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  ตะวันออกของประเทศไทย 

 110 โครงการสํารวจติดตามการแพรกระจายของ

  คราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเน่ือง

  มาจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ 

 111 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

  โครงการพัฒนาท่ีดินอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

 118 โครงการจัดทําเขตการใชท่ีดินตามความเหมาะสม

  ของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 122 โครงการวางแผนการใชที่ดินระดับลุมน้ําสาขา 
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  น้ําสําหรับการเพาะปลูกขาวนาดําในพื้นที่ลาดชัน

 139 ดินดานและหินดินดาน

 142 การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบเครือขาย

 145 ความรูวิชาการดาน IT

 156 รายชื่อ หมายเลขโทรศัพทและไปรษณีย

  อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานในสังกัดกรม

  พัฒนาที่ดิน

 หนา เรื่อง หนา เรื่อง

สารบัญ

จัดทําโดย
สํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
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กรมพัฒนาที่ดิน
ที่ปรึกษา

นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายจรูญ ยกถาวร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายอนุสรณ จันทนโรจน  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นางตุลญา จงสกุล ผูอํานวยการกองแผนงาน

นายวิรัต เรืองเลิศบุญ ผูอํานวยการสํานักนิเทศและถายทอด

 เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

น.ส.เบญจพร ชาครานนท  เลขานุการกรม

บรรณาธิการ

นายพจน วิจินตโสภณ สํานักงานเลขานุการกรม

ผูชวยบรรณาธิการ

นายไกรฤกษ ปานทอง สํานักงานเลขานุการกรม

น.ส.สําราญ คมศรี สํานักงานเลขานุการกรม

น.ส.ปริยากร ศรีตุลาการ  สํานักงานเลขานุการกรม
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 กองชาง

 สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
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 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12

 ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก

 พระราชดําริ

 กองการเจาหนาที่

 กองแผนงาน

 กองแผนท่ี (สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี)

 ศูนยสารสนเทศ (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ

 การสื่อสาร)

 สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

 สํานักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน

 สํานักพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 สถานีพัฒนาที่ดิน 76 จังหวัด

 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

 พระราชดําริ

 กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานเลขานุการกรม
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กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 Land Development Department Ministry of Agriculture and Cooperatives



2   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

นายนิกร จํานง ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปดงานคลายวันสถาปนา

กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 47 ป และพิธีเปดงาน “องคภูมินทร ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย”  เมื่อวันที่ 

23 พฤษภาคม 2553 โดยมนีายธวัชชัย  สําโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กลาวรายงาน

วัตถุประสงคของงาน และนําเยี่ยมชมงาน

องค์ภูมินทร์ ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย
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องค์ภูมินทร์ ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย
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นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขาเยี่ยมชมงาน 

องคภูมินทร ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 47 ป 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

องค์ภูมินทร์ ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย
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ทรัพยากรดินเปนปจจัยพื้นฐานทางการผลิตที่

สําคัญของภาคเกษตร แตปจจุบันปจจัยพื้นฐานดังกลาว

กําลังเสื่อมโทรมทุกขณะ เพราะสาเหตุหลักๆ คือการใช

ประโยชนที่ดินอยางไมเหมาะสม ทั้งยังขาดการปรับปรุง

บํารุงดินอยางถูกวิธี หรือแมกระทั่งการใชสารเคมีสะสม

มาเปนเวลานาน ทําใหดินเสื่อมโทรมลงอยางรุนแรง 

ผลผลติพชืทางการเกษตรไมมคีณุภาพ ผลผลติลดนอยลง 

ทําใหเกษตรกรตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงขึ้น

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ในฐานะหนวยงานหลักที่ทําหนาที่กํากับดูแลทรัพยากร

ดินใหสามารถใชประโยชนไดอยางสูงสุดและยั่งยืน จึงมี

บทบาทและภารกิจที่สําคัญยิ่งในการวางแผนการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอนุรักษดินและน้ํา 

การปรับปรุงบํารุงดินตั้งแตพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้าํ เพือ่ใหเกดิการพฒันาอยางเปนระบบ ตลอดจน

การถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่ม

ผลผลติทางการเกษตรอยางมปีระสทิธภิาพ พรอมกบัการ

ลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร

ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมพัฒนาที่ดิน ได

ดําเนินงานสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและเปน

ประโยชนตอการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศเปน

อยางมาก อาท ิโครงการจดัระบบอนรุกัษดนิและน้าํ ดวย

วิธีกลและวิธีพืช การปลูกหญาแฝก เพื่อยึดหนาดินตั้งแต

พื้นที่สูงจนถึงพื้นที่ราบ กําหนดเขตการใชที่ดิน เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตใหกับเกษตรกร และที่สําคัญกรมพัฒนาที่ดินยัง

เปนหนวยงานที่ทํางานสนองเบื้องพระยุคลบาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตามโครงการพระราชดําริ

และโครงการสวนพระองคตางๆ ที่กระจายอยูตามพื้นที่

ทั่วประเทศ และนําผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานใน

โครงการพระราชดาํร ิและโครงการสวนพระองคมาขยาย

สูชุมชนเกษตรกรภายนอก เพื่อเปนการพัฒนาแนว

พระราชดาํรไิปสูการปฏบิตัอิยางกวางขวางมากยิง่ขึน้ โดย

ไดรบัความรวมมอืเปนอยางดจีากเครอืขายหมอดนิอาสา

ในหมูบานตางๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังไดคิดคนนวัตกรรมเทคโนโลยี

ชวีภาพ ผลติภณัฑสารเรง พด. สตูรตางๆ เพือ่ตอบสนอง

ความตองการของเกษตรกร เพือ่ลดการใชปุยเคมแีละสาร

เคมทีางการเกษตรทีน่บัวนัจะมรีาคาสงูขึน้ อกีทัง้ยงัฟนฟู

พื้นที่ทิ้งรกรางและพื้นที่ทิ้งราง ใหสามารถนํากลับมาใช

ประโยชนไดอีกครั้ง จากความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่

ของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาทุกทาน 

สงผลใหพื้นที่เกษตรกรไดรับการปรับปรุงและสามารถ

พัฒนาเปนปจจัยพื้นฐานที่มีศักยภาพใหเกษตรกรไดใช

ประโยชนทางการเกษตรไดอยางยั่งยืนตลอดไป

นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

คํานํา



กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  ดิน มีปญหา...

  ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน



สวนท่ี 1
ขอมูลภาพรวม

ของกรมพัฒนาที่ดิน



ผูบริหารกรมพัฒนาที่ดิน

ปงบประมาณ 2554

นายจรูญ  ยกถาวร
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ดานวิชาการ

นายเกรียงศักดิ์  หงษโต 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ดานบริหาร

ดานบริหาร

นายอนุสรณ  จันทนโรจน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ดานปฏิบัติการ

นายเกรียงศักดิ์  หงษโต นายอนุสรณ  จันทนโรจน

นายธวัชชัย  สําโรงวัฒนา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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ผูเชี่ยวชาญ

ผูเชี่ยวชาญ
ดานปรับปรุงดินเค็ม

นางทองเติม  อาภาอุทัยพงษ
ผูเชี่ยวชาญ

ดานเศรษฐกิจที่ดิน

นายพิทยากร  ลิ่มทอง
ผูเชี่ยวชาญ

ดานอนุรักษดินและน้ํา

น.ส.เสียงแจว  พิริยพฤนต
ผูเชี่ยวชาญ

ดานบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ

นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค 
รักษาการ ผูเชี่ยวชาญ

ดานวางแผนการใชที่ดิน

นายวุฒิชาติ  สิริชวยชู 
ผูเชี่ยวชาญ

ดานสํารวจและจําแนกดิน

นางวลัยรัตน  วรรณปยะรัตน 
ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจการใชที่ดิน

ดวยเทคโนโลยีระยะไกล

นางนงคราญ  มณีวรรณ 
ผูเชี่ยวชาญ

ดานปรับปรุงดินเปรี้ยว

นายอรุณ  พงษกาญจนะ 
ผูเชี่ยวชาญ

ดานการจัดการดินดวยระบบพืช

นายพิพัฒน  ไทยกลา 
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

นายภูษิต  วิวัฒนวงศวนา 
รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวินิจฉัยคุณภาพ

และกําลังผลิตของดิน

ดานเศรษฐกิจที่ดิน

นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค 

นางนงคราญ  มณีวรรณ 

นายพิพัฒน  ไทยกลา 

น.ส.เสียงแจว  พิริยพฤนต

นางวลัยรัตน  วรรณปยะรัตน 

นายพิทยากร  ลิ่มทอง

ดานอนุรักษดินและน้ํา

นายวุฒิชาติ  สิริชวยชู 

นายอรุณ  พงษกาญจนะ 

นายภูษิต  วิวัฒนวงศวนา 

นางทองเติม  อาภาอุทัยพงษ
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สวนกลาง

นางณัฐิยา หิรัญวัฒนศิริ 
ผูอานวยการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

น.ส. สําเภา จันตะศิลป
ผูอํานวยการ

กลุมตรวจสอบภายใน

นายไพฑูรย คดีธรรม
ผูอํานวยการสํานักปองกันภัยธรรมชาติ

และความเสี่ยงทางการเกษตร

นายวิรัต เรืองเลิศบุญ
ผูอํานวยการสํานักนิเทศและ

ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ
ผูอํานวยการสํานักสารวจดิน

และวิจัยทรัพยากรดิน

น.ส.สุภาพร จันรุงเรือง 
ผูอํานวยการ

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

น.ส.สุดา สวัสดิ์ธนาคุณ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาหญาแฝก

นางกุลรัศมิ์ อนันตพงษสุข  
ผูอํานวยการสํานักวิจัย

และพัฒนาการจัดการที่ดิน

นางอรทัย ศุกรียพงศ
ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตร

เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายศิริพงษ อินทรมงคล 
ผูอํานวยการสํานักนโยบาย

และแผนการใชที่ดิน

นายรังสฤษดิ์ บุญสิน
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

นายบุญรักษ พัฒนกนก
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

การสํารวจและทําแผนที่

นางตุลญา จงสกุล
ผูอํานวยการกองแผนงาน

นายสุรพล หิรัญวัฒนศิริ 
ผูอํานวยการกองชาง

นางเพ็ญศรี หมื่นสังข 
ผูอํานวยการกองคลัง

นางอรนาฎ โอวาทตระกูล 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

น.ส.เบญจพร ชาครานนท
เลขานุการกรม
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

นายปญญา  เอี่ยมออน
รักษาการ ผูอํานวยการ

ศูนยศึกษาพัฒนาเขาหินซอนฯ

นายปรีดา  ศรีสุวรรณ
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

นายชุมพล  คงอินทร 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นายพิศิษฐ  ชี้เชิญ
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นายพิทักษ  อินทะพันธ 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นายอิสรา  อนุรักษพงศธร 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

นายศรจิตร  ศรีณรงค
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

นายสุรเดช  เตียวตระกูล 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

นายพิพัฒน สุวัชรังกูร
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นายปรีชา  โพธิ์ปาน
ผูอํานวยการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

นายประเสริฐ  เทพนรประไพ 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

นายปราโมทย  ยาใจ
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นายบุญณรงค ธานีรัตน 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นางสุพัตรา  บุตรพลวง 
ผูอํานวยการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

นายทศพร  ปุระสุวรรณ  
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี

นายสุรชัย  หมื่นสังข
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

นายสมควร  ณ ลําปาง
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท

นายวิชิต  ขันธแกว
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง

นายพิชัย  ภูวิจิตร 
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 

นายสนั่น  เผือกไร
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี

นายวันชัย  วงษา
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

น.ส.ภัทราภรณ  โสเจยยะ
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

นายวีนัส  เจริญรุงรัตน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี  

นายสรรเสริญ  เจริญศิริ
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินตราด

นายกอเกียรติ  จันทรพึ่งสุข
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

นายวีระศักดิ์  วากะมะ
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 

นายปญญา  เอี่ยมออน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  

นายเสรี  ถนอมสุข
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว

นายพิสิษฐ  สินธุวนิช
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

นายรังสฤษฎ  สําเภาพล
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

นางอุษา  อุตสาหกุล
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 

นายณัฐปคัลภ คิมประโคน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

นายวิรุธ คงเมือง
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

นางมัทธนา ชัยมหาวัน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

นายชูเกียรติ คําโสภา 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 

 น.ส.นุชจรี กองพลพรหม 
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 

นายนุกูล แสงทอง 
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 

นายไกรสร บัวศรี
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 

นายนิยม แดงสวัสดิ์
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 

นายสมชาย กิตติชานันท 
ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู

นายวิรัตน แสงแกว 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 

นายบุญสง ชื่นตา
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

นายชัยฤกษ อุทาประเสริฐ
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 

นายชวเลิศ นวลโคกสูง 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย

นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

นายปรีดี ดีรักษา 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย

 นายศักดา จันทรแกว 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ

นายชาติชาย ประสาระวัน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด

นายเสรี ไชยพันธุ
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

นายถาวร มีชัย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 

นางนงนุช ศรีพุม
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ 

นายอนุวัชร โพธินาม
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน 

นายสุทธิพงศ ชมชื่น 
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร

 นายสามารถ เสถียรทิพย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

 นายฐกร กลิ่นจําปา 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย

 นายอาทิตย ศุขเกษม 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค 

 นายสนอง คําสองสี
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ 

 นายนภดล ชัยกิจ 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

นายวุฒิไกร บุตรพลวง 
ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 

นางกุลวดี สุทธาวาส
 ผูอํานวยการ 

 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

 นายณรงค ทองคํากูล 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินตาก 

นายประศาสน สุทธารักษ 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ 

นายเรวัต จิระสถาวร
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินแพร 

นายชยุติ ราชาตัน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน

 นายสากล ณ ฤทธิ์ 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 

นายคนึง มวงงาม 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร 

นายชาญ คําใส
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินเลย

 นางนุชสุพร กฤษฎาธาร
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 

นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน 
ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

นายมานิตย พุมรมไทร
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 

นายมงคล เพิงใหญ
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 

น.ส.รัตนา วิภาศรีนิมิต 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 

 นายรุง บุญพาเกิด
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

 นายสนิท อินทะชัย
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินนาน 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

นายสุจินต นิลประดับแกว 
 ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

ประจวบคีรีขันธ 

นายจงรักษ สําอางคศรี 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 

นายสามารถ สรอยทอง 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

นายมงคล ทองจิบ
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 

นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม 
 ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรสงคราม 

นายถวิล มั่งนุย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 

นางศิริวรรณ ยอดไกร 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 

 นายณรงค ทองเหล
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 

นายวรรณะ ทรัพยมี
 ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สุราษฎรธานี 

นายนิพล เข็มขาว
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 

นายภิญโญ สุวรรณชนะ
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 

 นายสงบ สําอางคศรี
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

 นายเพทาย สุวรรณวิโก 
 ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรสาคร

 นายจรูญ พิบูลย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 

 นายมงคล นิตยบูรณ 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 

นายปรีชา ชวยชู 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี 

 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12

กรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กอตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2506 มภีารกจิเกีย่วกบัการกาํหนดนโยบายและวางแผนการใชทีด่นิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม การสาํรวจและจาํแนกดนิ 

การอนรุกัษดนิและน้าํและการปรบัปรงุบาํรงุดนิ โดยการใหบรกิารและการถายทอดเทคโนโลยดีานการพฒันาทีด่นิ  

ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน

นับตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 จนถึงปจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี

กรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 12 ทาน ดังนี้

1. นายบรรเจิด พลางกูร
(23 พ.ค. 2506 - 30 ก.ย. 2523)

2. นายอนันต โกเมศ
(1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2528)

3. นายสนาน ริมวานิช
(1 ต.ค. 2528 - 28 ก.พ. 2532)

4. นายสิทธิลาภ วสุวัต
(1 มี.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2535 และ 
1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537)

5. นายณรงค มีนะนันทน
(1 ต.ค. 2535 – 18 ก.ย. 2536)

6. นายบุณยรักษ สืบศิริ
(1 ต.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2538)

7. นายสมพงษ ถีรวงศ 
(1 ต.ค. 2538 – 30 ก.ย. 2539 และ 
1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2541)

8. นายสมพงษ ปองเกษม
(1 ต.ค. 2539 –30 ก.ย. 2540)

9. นายสิมา โมรากุล
(1 ต.ค. 2541 – 27 ต.ค. 2545)

10. นายอรรถ  สมราง 
(17 พ.ย. 2545 – 30 ก.ย. 2548)

11. นายชัยวัฒน สิทธิบุศย
(27 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2550)

12. นายบัณฑิต ตันศิริ
(1 ต.ค. 2550 –  30 ก.ย. 2552)

กรมพัฒนาที่ดิน

13.นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา
(1 ต.ค. 2552 ถึงปจจุบัน)
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

ปรัชญาการดําเนินการ

ปรัชญาการดําเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน คือ 

 การพัฒนาที่ดินเปนการดูแลทรัพยากรดิน 

เพื่อใหเปนรากฐานของการพัฒนาการ

เกษตรกรแบบยั่งยืน 

แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง

กรมพัฒนาที่ดิน ตองเปนหนวยงานหลักในการ

ใหขอมลูและบรกิาร ดานการพฒันาทีด่นิเพือ่การเกษตร

1  ศึ กษา  สํ า ร วจ 

จาํแนก วเิคราะหและวจิยั

และที่ดิน ทําสํามะโน

ทีด่นิ ตดิตามสถานการณ

สภาพการใชที่ดิน เพื่อ

กํ าหนดนโยบายและ

วางแผนการใชที่ดิน และ

เพื่อการพัฒนาที่ดิน

2  ใหบริการดานการ

วิเคราะห ตรวจสอบและ

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับดิน 

น้ํา พืช ปุยและอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

3  ถายทอดผลการ

ศึกษา คนควา วิจัย และ

ใหบริการดานการพัฒนา

ท่ีดินแกสวนราชท่ีเก่ียว

ของและเกษตรกร

4  ปฏิบัติการอื่นใด

ตามที่กฎหมายกําหนด 

ใหเปนอํานาจหนาที่ของ

กรมพัฒนาที่ดิน หรือ

ที่กระทรวง หรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

การแบงสวนราชการ

1. สํานักงานเลขานุการกรม

2. กองการเจาหนาที่

3. กองคลัง

4. กองชาง

5. กองแผนงาน

6. กองแผนที่

7. ศูนยสารสนเทศ

8. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

ลพบรุ ีสระบรุ ีสมทุรปราการ สงิหบรุ ีสพุรรณบรุ ี

และอางทอง)

9. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 

ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว)

10. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จงัหวดั ชยัภมู ินครราชสมีา บรุรีมัย และสรุนิทร)

11. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด นครพนม ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร 

รอยเอ็ด อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ)

12. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด กาฬสินธุ  ขอนแกน มหาสารคาม 

สกลนคร หนองคาย หนองบวัลาํภ ูและอดุรธาน)ี

13. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จงัหวดั เชยีงใหม แมฮองสอน ลาํปาง และลาํพนู)

14. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด เชียงราย นาน พะเยา และแพร)

15. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เลย และ

อุตรดิตถ)

16. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค สุโขทัย 

และอุทัยธานี)

17. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 

ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)

18. สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา 

ภูเก็ต ระนอง และสุราษฏรธานี)

19. สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา 

สงขลา และสตูล)

20. สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน

21. สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน

22. สํานักสํารวจที่ดินและวางแผนการใชที่ดิน

และมีหนวยงานที่จัดตั้งเปนการภายใน คือ

- สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

- สํานักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการ

พัฒนาท่ีดิน

- สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน

- สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

- สํานักปองกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง

ทางการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกกฎกระทรวง เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2545 แบงสวนราชการกรมพฒันาทีด่นิ 

ออกเปน
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาที่ดิน
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

“พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใชประโยชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง”

วัตถุประสงค

1) เสรมิสรางความอดุมสมบรูณของทรพัยากรทีด่นิ

ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเปน

ฐานการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง ปลอดภัย 

และยั่งยืน

2) เพิ่มศักยภาพและสรางโอกาสการเรียนรูแบบมี

สวนรวม เพื่อการพัฒนาที่ดินอยางยั่งยืน ใหแก

เจาหนาที่ของรัฐ หมอดินอาสา ยุวหมอดิน 

เกษตรกร และชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย 

นําไปสูการพึ่งตนเอง

พันธกิจ

1) สนับสนุนงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

2) วิจัย พัฒนา ใหบริการ และ

ถ ายทอด เทคโน โลยี ก าร

พัฒนาที่ดิน พรอมทั้งกําหนด

เขตการใชที่ดินที่เหมาะสม

เพื่อการผลิต และใหบริการ

ขอมลูเชงิพืน้ทีด่านตางๆ ทีถ่กู

ตองทันสมัย

3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

การพัฒนาที่ดินและน้ํา โดย

การอนุรักษดินและน้ํา การ

ฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพื่อ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

และการใชประโยชนที่ดิน

อยางยั่งยืน ภายใตกระบวน-

การที่ชุมชนมีสวนรวม

4) พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอ

ดิน เกษตรกร และกลุ ม

เกษตรกร ใหมีความรูความ

เขาใจการพัฒนาที่ดิน เพื่อ

เปนรากฐานการดําเนินชีวิต

อยางพอเพียง

5) ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 

พัฒนาที่ดิน
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

1) พัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีมีปญหาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปญหาไดรับการ

   พัฒนาและฟนฟู 175,400 ไร

 เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู

   ตามหลักวิชาการไมนอยกวารอยละ 80

 เชิงตนทุน : คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

 เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป

2) เกษตรกรเขาถึงบริการงานพัฒนาท่ีดิน

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการดานการ

   พัฒนาที่ดิน 2.9 ลานราย

 เชิงคุณภาพ :  เกษตรกรรอยละ 80 มีความพึงพอใจในบริการ

   งานพัฒนาที่ดิน

 เชิงตนทุน :  คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

 เชิงเวลา :  ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป

เปาประสงค ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ. 2553-2556)
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

 3) มีเขตการใชท่ีดินท่ีเหมาะสมเพ่ือการผลิตในพ้ืนท่ีทําการเกษตร

 ตัวช้ีวัด

 เชิงปริมาณ : เขตการใชที่ดินปละ 5 ชนิดพืช

 เชิงคุณภาพ : แผนที่เขตการใชที่ดินเปนไปตามหลักเกณฑ

   ที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80

 เชิงตนทุน : คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

 เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป

4) ทรัพยากรท่ีดินและนํ้ามีความอุดมสมบูรณ เพ่ิมผลผลิตและ

 ใชประโยชนอยางย่ังยืน

 ตัวช้ีวัด

 เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรไดรับการอนุรักษ

   และฟนฟู 100.55 ลานไร

 เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษดินและน้ําไดรับการพัฒนาตาม

   หลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 80

 เชิงตนทุน : คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

 เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป
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1ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งของเกษตรกร 

และเครือขายงานพัฒนาที่ดิน มีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังนี้

  1) ถายทอดความรู สนับสนุนสงเสริมการ

ใชทีด่นิ การปรบัปรงุบาํรงุดนิ และการพฒันาโครงสราง

พื้นฐานเพื่อใหมีการใชประโยชนจากที่ดินอยางเต็ม

ศกัยภาพ เพือ่เพิม่ผลผลติ ลดรายจาย และเพิม่รายได

ใหพอเพียง รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร 

จัดหาปจจัยการผลิตในการปรับปรุงบํารุงดิน และ

ถายทอดเทคโนโลยีการใชสารอินทรียทดแทนการใช

สารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรยี เพือ่สรางมลูคา

เพิ่มและเพิ่มคุณคาใหกับสินคาเกษตร

  2) ใหบริการวิเคราะหดิน และขอมูล

สารสนเทศทางดิน พรอมทั้งใหคําแนะนําถายทอด

ความรูดานการพัฒนาที่ดิน และสนับสนุนปจจัยการ

ปรับปรุงบํารุงดิน และผลิตภัณฑเทคโนโลยี ชีวภาพ

ทางดิน เปนเครื่องมือในการถายทอดความรู และให

เกษตรกรนําไปใชและผลิตเพื่อใชไดเองตอไป

  3) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ และพัฒนาศูนยเรียนรูดานการ

พัฒนาที่ดิน ใหเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาที่ดินดาน

ตางๆ 

  4) สรางเครือขายหมอดินอาสาและ

เครือขายท่ีเก่ียวของ เพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู และนําไป

ใชประโยชนตลอดจนพัฒนาตอยอด

  5) ส ง เสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

ทั้งชุมชนเมือง และชนบทใหเกิดความเขมแข็งเพื่อ

รองรบัการพฒันาทีด่นิ เสรมิสรางศกัยภาพชมุชนใหมี

สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนที่ดิน และ

รักษาสภาพแวดลอมอยางเกื้อกูลกัน โดยใหหมอดิน

อาสาเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินในชุมชน

อยางทั่วถึง

  6) พัฒนาวิทยากรระดับพื้นที่ของกรมฯ 

วิทยากรหมอดิน เพื่อสรางเครือขายการถายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอยางตอเนื่อง ยั่งยืน 

ยทุธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรที่ดินทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรที่ดินทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
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2 ยุทธศาสตรเรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทําการ

เกษตรใหมีความอุดมสมบูรณ มีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังนี้

  1) จัดทําเขตการใชที่ดิน (Zoning) ในการ

ปลกูพชืเศรษฐกจิทีเ่หมาะสม ทัง้ในระดบัตาํบล ลุมน้าํ 

และภาค

  2) พฒันาโครงสรางพืน้ฐานการพัฒนาท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม โดยจัดทําเขตพัฒนาท่ีดิน จัดทําแหลง

นํ้าเพ่ือการอนรุกัษดนิและน้าํ สระน้าํในไรนา เพือ่เปน

แหลงเก็บกักน้ําไวใช เพื่อการเกษตร เพิ่มความชุมชื้น

แกดิน และใชน้ําในการแกไขดินปญหา รวมทั้งบูรณา

การกิจกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อสาธิตใหเกษตรกรเห็น

ประโยชนของการอนรุกัษ ฟนฟ ูปรบัปรงุบาํรงุดนิ และ

พัฒนาทรัพยากรดิน ใหมีการใชประโยชนที่ดินทําการ

เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

  3) มุ งพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใช

สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย ในพื้นที่

เกษตรกรรม อนุรักษ ฟนฟู และปองกันการชะลางพัง

ทลายของดิน รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดิน ใหเปน

แหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคง ตลอดจน

ขยายพื้นที่สนับสนุนการทําการเกษตรทฤษฎีใหม 

  4) สนบัสนนุการดาํเนนิงานโรงงานผลติปุย

อนิทรยีชมุชน โดยสรางทมีงานชมุชนใหเขมแขง็มสีวน

รวมในการบริหารโรงงาน และขยายการใชประโยชน

เพื่อสรางฐานการผลิตดานที่ดินทําการเกษตรให

ปลอดภัย และใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่

กลับคืนสูผืนดิน ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดม

สมบูรณ

  5) ปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ  

อุทกภัย โลกรอน พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลม 

พืน้ทีท่ิง้ราง พืน้ทีน่้าํทวมซ้าํซาก พืน้ทีแ่ลงซ้าํซาก โดย

กําหนดพื้นที่และดําเนินการใหมีการใชที่ดินอยางถูก

ตองเหมาะสม รวมทั้งการเตือนภัยและฟนฟูพื้นที่

ประสบภัยธรรมชาติ ใหสามารถใชประโยชนที่ดิน

ทางการเกษตรไดอยางยั่งยืน

  6) เรงรัดแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยถายทอดความรู สนับสนุนสงเสริมการใช

ที่ดิน การปรับปรุงบํารุงดิน และการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน เพื่อใหมีการใชประโยชนจากที่ดินอยางเต็ม

ศักยภาพ

 

แหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคง ตลอดจน

ขยายพื้นที่สนับสนุนการทําการเกษตรทฤษฎีใหม 

  4) สนบัสนนุการดาํเนนิงานโรงงานผลติปุย

อนิทรยีชมุชน โดยสรางทมีงานชมุชนใหเขมแขง็มสีวน

รวมในการบริหารโรงงาน และขยายการใชประโยชน

เพื่อสรางฐานการผลิตดานที่ดินทําการเกษตรให
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3 ยทุธศาสตรสรางความเปนเลศิของงานวชิาการ

และถายทอดเทคโนโลยี  มีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังนี้

  1) สงเสริมการวิจัย พัฒนาสรางนวัตกรรม

การพัฒนาที่ดิน นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของสินคาเกษตร 

ลดตนทุนการผลิต

  2) สรางระบบการทํางานวิชาการทั้งสวน

กลาง และสวนภูมิภาค ใหเกิดการบูรณาการ เพื่อเชื่อม

โยงใหการทาํงานมปีระสทิธภิาพ และนาํผลงานวจิยัไป

ถายทอดสูเกษตรกรใหสามารถนาํไปใชประโยชนตอไป

  3) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากรที่ดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

และเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ใหครบถวน 

ทันสมัย และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน

  4) ส ง เสริมการวิจัยพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น เพื่อพัฒนาตอยอดทางดานวิชาการ

  5) สรางเครือขายการถายทอดองคความรู 

และสงเสรมิการเผยแพรประชาสมัพนัธเชงิรกุ ดานการ

พัฒนาที่ดินใหเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการ

ตระหนักในการรักษาทรัพยากรที่ดิน

4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทาง

การดําเนินงาน ดังนี้

 4.1 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของ

ขาราชการ

  1) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลัก

สมรรถนะ (Competency) ใหมกีารเรยีนรูอยางตอเนือ่ง 

โดยมีการจัดการความรู (Knowledge Management) 

สรางคลังขอมูลความรูและเชื่อมโยงเครือขายแหงการ

เรียนรูอยางเปนธรรม

  2) ยกระดับ และปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจัดการของกรม ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน การ

ทํางานสูระดับมาตรฐานสากล (PMQA) โดยมีความ

เชื่อมโยง สอดคลอง และบูรณาการอยางเปนระบบ 

อันไดแก การนําองคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ

การดําเนินงาน
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  3) การประสานความรวมมือบูรณาการกับ

หนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ โดยภายใน

ประเทศมีการบูรณาการงานรวมกันระหวางหนวยงาน

ภายในกระทรวงเกษตร เชน โครงการสงเสรมิอาชพีดาน

การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต การออกคลินิก

เกษตรเคลื่อนที่ การจัดทําศูนยเรียนรู ความปลอดภัย

ดานอาหาร (Food safety) โครงการพระราชดําริ นิคม

การเกษตร การสรางเกษตรกรรุนใหม โครงการสาย

ใยรกั เปนตน และหนวยงานตางกระทรวงฯ เชน เกษตร

อินทรีย รณรงคปลูกหญาแฝก การแลกเปลี่ยนขอมูล

ทางแผนที ่เปนตน สาํหรบัหนวยงานตางประเทศ มกีาร

ดาํเนนิโครงการความรวมมอืทางวชิาการกบัหนวยงาน

ของรัฐ และสถาบันของประเทศตางๆ ทั้งในกรอบ

ทวิภาคี เชน โครงการความรวมมือกับสถาบัน IRD 

ประเทศฝรัง่เศส และสถาบนั ITC ประเทศเนเธอรแลนด 

และกรอบพหุภาคี เชน โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย

กับอาเซียน เปนตน รวมทั้งการใหความชวยเหลือทาง

วิชาการกับประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา และ

กัมพูชา ภายใตกรอบ ACMECS เปนตน

  4) พัฒนาขาราชการ และสรางผูนําการ

เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และจายคา

ตอบแทนตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจ และแรง

จูงใจในการพัฒนาผลงาน

  5) พัฒนาบุคลากรทุกสายงานใหมีความ

เปนเลิศในการสรางนวัตกรรม และนําองคความรูไป

จัดระบบการถายทอดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหการ

พัฒนาทรัพยากรที่ดินมีความอุดมสมบูรณ และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน

  6) พฒันานกัวจิยัทีม่อียูใหมศีกัยภาพสงูขึน้ 

สามารถสรางนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่

สอดคลองกับศักยภาพของประเทศ ทันตอกระแส

การเปลี่ยนแปลงตามความตองการเพื่อพัฒนาที่ดิน 

เพิ่มผลิตภาพการผลิต ทางการเกษตรนําไปสูการพึ่ง

ตนเองในระยะยาว และเชิงพาณิชย กําหนดมาตรการ

จูงใจที่สนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางานไดอยาง

เต็มที่ พัฒนากระบวนการถายทอดความรู ยกยอง

นักวิจัยที่มีผลงาน

  7) เพิ่มพูนความรู และทักษะพื้นฐานใน

การทํางานทั้งการคิด วิเคราะห สรางสรรคแกปญหา 

ตัดสินใจ ทํางานเปนทีม และการถายทอดเทคโนโลยี 

ใหสามารถรองรับและปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยี

สมัยใหม เขาสูสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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  8) กาํหนดใหมกีารตรวจตดิตามประเมนิผล

การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน 

ทั้งโดยการประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระ 

เพื่อประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน

   การประเมินตนเอง โดยการจัดทําขอ

ตกลงการทํางาน (PSA : Public Service Agreement) 

ซึ่งลงนามระหวาง อธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยการกอง/

สาํนกั หวัหนาสถานพีฒันาทีด่นิ และหวัหนากลุม/ฝาย 

และมคีณะทาํงานตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลการ

ทํางานทุกผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม รวมทั้งการ

ตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานในโครงการ/กจิกรรม

สําคัญที่การดําเนินงานอาจมีผลตอการบรรลุผลสําเร็จ 

ตลอดจนการตรวจสอบภายในดานการเงิน การบัญชี 

และการพัสดุ 

   การประเมินโดยผูประเมินอิสระ โดย

ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกเชน สถาบันการ

ศึกษา และภาคเอกชนในการประเมินผลสําเร็จของ

หนวยงาน

  9) กําหนดใหมีการทบทวนแผนกลยุทธ

ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให

มีการปรับการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ

ใหตอบสนองตอนโยบายและทันตอสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป

 4.2 เสริมสร างมาตรฐานด านคุณธรรม 

จริยธรรม 

  1) พัฒนาความโปรงใส ในการปฏิบัติงาน

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ของขาราชการ

  2) สงเสรมิใหขาราชการยดึถอืหลกัคณุธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยใหการรับราชการแบบ

มอือาชพี ตลอดจนมสีมรรถนะขดีความสามารถในการ

ใหบริการประชาชน ตามแนวทางพระราชทาน “เขาใจ 

เขาถงึ พฒันา” สามารถใหความเหน็ และขอเสนอแนะ

ตามหลักวิชาการ ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกสาธารณะ 

และพรอมรบัการตรวจสอบจากภาคประชาชน และภาค

อื่นๆ

  3) สนับสนุนการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งภาย

ใตหลักการยึดพื้นที่-ภารกิจ-การมีสวนรวม ตลอดจน

ขยายผลการใหบริการ
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  4) มุงดําเนินการตามหลักการ 6 ประการ

ของการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ

   4.1) ความคุมคา : บริหารจัดการและ

การใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกสวนรวม

   4.2) นิติธรรม : ใหมีการบังคับใช

กฎหมายทีถ่กูตอง เปนธรรม โดยคาํนงึถงึสทิธ ิเสรภีาพ 

ของสมาชิก

   4.3) คุณธรรม : ความซื่อสัตย จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต

   4.4) สํานึกรับผิดชอบ : การตระหนัก

ในสทิธ ิหนาที ่ความสาํนกึในความรบัผดิชอบตอสงัคม 

ใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง

   4.5) การมีสวนรวม : ประชาชนมีสวน

รวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ

   4.6) ความโปรงใส : กลไกการทํางาน

ขององคกรเปดเผย และตรวจสอบได

  5) วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)

สรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี ใหเกิดความรูรัก สามัคคี 

รวมกันตลอดไป ดังนี้

   5.1) ใหความเคารพผูอาวโุส และยกยอง

คนดี 

   5.2) มีความรัก และความสามัคคีใน

องคกร

   5.3) มีความรับผิดชอบตอองคกร

   5.4) มคีวามเสมอภาคในการแสดงความ

คิดเห็น 

   5.5) ทาํงานเปนทมีโดยยดึเปาหมายงาน

เปนหลัก

  6) คานิยมองคกร (Core Values) สรางคา

นิยมในการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใหเกิด

ความมั่นคงในหนาที่การงาน และการดํารงตน ดังนี้

   6.1) ใหมคีวามรกั หวงแหน และรูสกึเปน

เจาขององคกร

   6.2) เชื่อมั่นในคุณคาของบุคลากรและ

ความเปนเลิศทางวิชาการ

   6.3) ตั้งมั่นในการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

   6.4) ถือมั่นในความรับผิดชอบตอ

ประเทศชาติและประชาชน

   6.5) มุงมั่นในการทํางานรวมกันโดยยึด

เปาหมายงานเปนหลัก

   6.6) ยึดมั่นในการดํารงตนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง
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อัตราขาราชการป ๒๕๕๓ (อัตราการถือครองจริง ณ 30 กันยายน  2553)

จํานวนขาราชการจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับตําแหนง
ต่ํากวาป.ตรี

จํานวน

ป.ตรี
จํานวน

ป.โท
จํานวน

ป.เอก
จํานวน

รวม
จํานวน

บริหารระดับสูง  1   1

บริหารระดับตน  1 2  3

อํานวยการระดับสูง  2 12 1 15

อํานวยการระดับตน  4 3  7

เชี่ยวชาญ  4 6 1 11

ชํานาญการพิเศษ  154 84 5 243

ชํานาญการ  269 165 5 439

ปฏิบัติการ  141 99 5 245

อาวุโส 35 19 1  55

ชํานาญงาน 189 129 18  336

ปฏิบัติงาน 67 46   113

รวม 291 770 390 17 1468

อัตรากําลังลูกจางประจําและพนักงานราชการ ณ 30 กันยายน 2553

จํานวนลูกจางประจําและพนักงานราชการจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับตําแหนง
ต่ํากวาป.ตรี

จํานวน

ป.ตรี
จํานวน

ป.โท
จํานวน

ป.เอก
จํานวน

รวม
จํานวน

ลูกจางประจํา 954 103 2 0 1059

พนักงานราชการ 138 819 47 - 1004

รวม 1092 922 49 0 2063
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ในปงบประมาณ 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

ไดรบังบประมาณเปนเงนิ 4,081.189 ลานบาท ลดลง

จากป 2552 จํานวน 538.0045 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 11.65 (ป 2552 ไดรบังบประมาณ 4,619.1935 

ลานบาท)

กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการ

กําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่

เกษตรกรรม การสาํรวจและจาํแนกดนิ การอนรุกัษดนิ

และน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใหบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน ขอมูล

ดิน และการใชประโยชนที่ดิน เพื่อมุงพัฒนาที่ดินให

สมบูรณ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหมีการใช

ประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรม

พฒันาทีด่นิมเีปาหมายพฒันาทรพัยากรดนิและทีด่นิ

ในพื้นที่ไมนอยกวา 12.98 ลานไร เกษตรกรไดรับ

ประโยชนไมนอยกวา 1.25 ลานราย มแีผนการดาํเนนิ

งาน ประกอบดวย 2 แผนงาน 3 ผลผลิต 1 โครงการ 

16 กิจกรรมหลัก ไดแก

1. แผนงานแกไขปญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต เปาหมายพื้นที่ 10,000 ไร 

ประกอบดวย  1 โครงการ 1 กจิกรรมหลกั คอื โครงการ

สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาค

ใต 10,000 ไร

กิจกรรมหลักที่ 1 

สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดน

ภาคใต  เปาหมาย 10,000 ไร  ดํา เ นินการ

ได 10,345.25 ไร คิดเปนรอยละ 103.45 โดยการ

ปรับปรุงฟนฟูนาราง จัดระบบอนุรักษดินและนํ้า ขุดคู

ยกรอง เพื่อปลูกปาลมน้ํามัน เปนการสงเสริมอาชีพ

ใหเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา 

ปตตาน ีและนราธวิาส) ใหสามารถกลบัมาใชประโยชน

ในการปลูกพืชเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
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2. แผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร ประกอบดวย 3 ผลผลิต 15 กิจกรรมหลัก คือ

>> ผลผลิต : เขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 

กิจกรรมหลักที่ 1 

กํ า ห น ด เ ข ต ก า ร ใ ช ที่ ดิ น 

เปาหมาย 5 ชนิดพืช ดําเนินการ

เสรจ็เรยีบรอยแลว โดยการจดัทาํ

เขตการใชที่ดินตามความเหมาะ

สม ขอ ง ดิ น กั บ ก า ร ปลู ก พื ช

เศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ไดแก ขาว

นาปรัง กาแฟ ทุเรียน ลําไย และ

ยางพารา การจัดทําเขตการใช

ทีด่นิระดบัตาํบล 500 ตาํบล และ

การวางแผนการใชที่ดินระดับ

ลุมน้ําสาขา 45 ลุมน้ําสาขา

กิจกรรมหลักที่ 2 

วจิยัพฒันาทีด่นิและเทคโนโลยี

ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต เปา

หมาย 193 โครงการ ดําเนินการ

เสร็จเรียบรอยแลว โดยการวิจัย

การจดัการดนิทีเ่หมาะสม รวมทัง้

การจัดการดินที่มีปญหา ทั้งดิน

เปรีย้วดนิเคม็ ดนิเสือ่มโทรม วจิยั

ดานการอนุรักษดินและน้ําและ

การใชประโยชนหญาแฝก วิจัย

เกษตรอินทรีย/เกษตรลดใชสาร

เคม ีโดยการใชเทคโนโลยชีวีภาพ 

และเชือ้จลุนิทรยี ตลอดจนการใช

พืชปุยสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 

วิจัยทางดานเศรษฐสังคมและ

ประเมนิผล และการวจิยัทางดาน

วทิยาศาสตรและสิง่แวดลอมและ

ภาวะโลกรอนทางดานการเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 3 

สรางนคิมการเกษตร เปาหมาย 

7 แหง ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

แลว โดยการจัดทําระบบอนุรักษ

ดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดิน

ในพื้นที่นิคมการเกษตรนํารอง 

7 แหง



สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

32   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย 

5 กิจกรรมหลัก ไดแก

กิจกรรมหลักที่ 1 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เปาหมาย 650,000 ราย 

ดําเนินการได 668,707 ราย คิดเปนรอยละ 102.88 

รวมดําเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตร

เคลื่อนที่ และคลินิกดินเคลื่อนที่ โดยการใหบริการ

วิเคราะหดิน และใหคําแนะนําการใชปุย การจัดการ

ดนิ-น้าํ-พชื สงเสรมิใหเกษตรกรใชปุยตามคาวเิคราะห

ดิน รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมการผลิตและการใช

สารอนิทรยีชวีภาพ ปรบัปรงุบาํรงุดนิ เพิม่ผลผลติและ

รายไดของเกษตรกร

กิจกรรมหลักที่ 2 

สนับสนุนโครงการพัฒนาอัน เนื่ องมาจาก

พระราชดําริ เปาหมาย 61,000 ไร จํานวน 133 

โครงการ ดําเนินการได 71,365 ไร คิดเปนรอยละ 

116.99 โดยการสาธิตสงเสริมการอนุรักษดินและน้ํา 

และปรับปรุงบํารุงดิน รักษาคุณภาพดินและสิ่ง

แวดลอม นอกจากนี้กรมฯ ยังเปนหนวยงานหลัก

รับผิดชอบประสานการดําเนินงานศูนยศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ รวมทั้งการพัฒนาศูนยศึกษาฯ อันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ

แหลงใหความรูการพัฒนาทรัพยากรดินดานตางๆ 

ใหกับเกษตรกร นักเรียน และผูสนใจทั่วไป
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กิจกรรมหลักที่ 3 

การพัฒนาหมอดินอาสาและ

ยุวหมอดิน เปาหมาย 78,000 

ราย ดําเนินการได 78,686 ราย 

คิดเปนรอยละ 100.88 โดยการ

ฝกอบรมถายทอดความรูใหกับ

หมอดินอาสาใหมีความรูความ

เขาใจ มีสวนรวมและรับผิดชอบ

ในการจัดการทรัพยากรดินอยาง

จรงิจงัและตอเนือ่ง เพือ่เปนกลไก

ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินใหเขา

ถึ ง เกษตรกรในระดับตําบล/

หมูบาน และโรงเรียน

กิจกรรมหลักที่ 4 

ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย 800 แหง ดําเนินการ

เสรจ็เรยีบรอยแลว โดยจดัทาํเปน

ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

ของหมอดินอาสาอําเภอละ 

1 แหง เพื่อเปนจุดศึกษาดูงาน 

เปนศูนยเรียนรู ในการพัฒนา 

ที่ดินใหเกษตรกรไดเขาศึกษา

เรียนรูอยางตอเนื่อง มีจุดเรียนรู

ตางๆ เชน จุดเรียนรูการทําปุย

หมัก การไถกลบตอซัง การปรับ

รปูแปลงนา การปรบัปรงุบาํรงุดนิ

ด วยปุ ยพืชสด และน้ํ าหมัก

ชีวภาพ เปนตน

กิจกรรมหลักที่ 5 

การสรางและพัฒนาเกษตรกร

รุนใหม เปาหมาย 7,380 ราย 

ดาํเนนิการได 7,389 ราย คดิเปน

รอยละ 100.12 เปนการบูรณา

การหนวยงานภายในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ รวมกันสราง

และพัฒนาเกษตรกรรุนใหม โดย

ในสวนของกรมฯ ไดสนับสนุน

การปรับปรุงพื้นที่และโครงสราง

พื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีว-

ศึกษา และการสนับสนุนการ

พฒันาแปลงทีด่นิทาํกนิรายแปลง

ของเกษตรกร
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ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟู เปาหมาย 12.97 ลานไร ดําเนินการได 

13.56 ลานไร ประกอบดวย 7 กิจกรรมหลัก ไดแก

กิจกรรมหลักที่ 1 

ปรับปรุงคุณภาพดิน เปาหมาย 

126,800 ไร  ดํ า เนินการได  

145,027 ไร  คิดเปนรอยละ 

114.37 ในพื้นที่ที่มีปญหาทาง

กายภาพ โดยดําเนินการ

• พฒันาพืน้ทีด่นิเปรีย้ว โดย

สงเสริมการใชปูนมารล สงเสริม

การเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดิน

เปรี้ยว ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อ

ปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่สวนสม

ราง สาธิตการใชประโยชนพื้นที่

ดินเปรี้ยวแบบผสมผสาน และ

สงเสริมการใชหินปูนฝุนปรับปรุง

พื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต

• การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

เนนในพื้นที่ไมผล โดยสงเสริม

การใชโดโลไมท

• สงเสริมการพัฒนาพื้นที่

ดินเค็ม โดยสงเสริมการเพิ่ม

ผลผลิตขาวในพื้นที่ดินเค็มนอย

และปานกลาง ปลูกไมผลเพื่อ

ปองกันการแพรกระจายของดิน

เค็ม และสงเสริมการพัฒนาพื้นที่

ดินเค็มแบบบูรณาการ โดยการ

ปลูกตนไมทนเค็มและหญาทน

เกลือในพื้นที่ดินเค็มจัด จัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ํ า เพื่อ

ควบคุมระดับน้ําใตดินเค็ม และ

จัดระบบการใชน้ํ าเพื่อลดน้ํา

ใตดินบนพื้นที่รับน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 2 

ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ เปาหมาย 2 ระบบ ดําเนินการได

รอยละ 107.97 จําแนกเปนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศดาน

ทรัพยากรที่ดิน เปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (คาเชาระบบ

เครือขายและบริการอินเทอรเน็ต) คาซอมแซมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร

และอุปกรณ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจดัทาํฐานขอมลูและบรกิารแผนทีอ่อรโธสฯี มาตราสวน 1: 4,000 

ประกอบดวย

• การบริการแผนที่ออรโธสี มาตราสวน 1:4,000 โดยการใหบริการ

ขอมูลแผนที่และขอมูลทางแผนที่ของกรม 500,000 ระวาง

• การประยกุตใชแผนทีอ่อรโธส ีมาตราสวน 1:4,000 โดยจดัทาํแผนที่

ภาพถายออรโธสีเชิงเลขมาตราสวน 1:4,000 ในพื้นที่ที่ไมมีรูปถายทาง

อากาศของกระทรวงโครงการปรับปรุงแผนที่ภาพถายออรโธสีดวยขอมูล

จากดาวเทยีมรายละเอยีดสงู มาตราสวน 1:10,000 โครงการจดัทาํแผนที่

ปาไมถาวรบนแผนที่ภาพถายออรโธสี โครงการซอมแซม โครงขายหมุด

หลักฐานภาคพื้นดินของโครงขายหมุดหลักฐานของโครงการจัดทําแผนที่

เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวง วิเคราะห

อานแปล ตีความภาพถายทางอากาศเพื่อพิสูจนสิทธิครอบครองและการ

ทําประโยชนที่ดิน โครงการตรวจสอบและกันเขต รวมทั้งจัดทําแผนที่

เขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35% โครงการกราดภาพถายทาง

อากาศขาว-ดาํ โครงการจดัทาํสาํมะโนทีด่นิเพือ่การพฒันาทีด่นิ โครงการ

นําเขาแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน มาตราสวน 1:50,000 โครงการ

สํารวจพื้นที่ปาชุมชน และงานจัดทําแผนที่ทายประกาศเขตที่ดิน 

ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
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กิจกรรมหลักที่ 3 

ฟนฟูและปองกันการชะลางพัง

ทลายของดนิ เปาหมาย 811,500 

ไร ดําเนินการได 926,268 ไร คิด

เปนรอยละ 114.14 โดยการ

รณรงคและสงเสรมิการปลกูหญา

แฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา

ในพื้นที่ที่มีปญหาการชะลาง

พั งทลายของดินทั่ วประเทศ 

จัดระบบอนุรักษดินและน้ําบน

พ้ืนท่ีลุม–ดอน เนนการดําเนินงาน

ในพื้นที่ เขตพัฒนาที่ดิน และ

จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา

ชุมชนบนพื้นที่สูงและเกษตรที่สูง

กิจกรรมหลักที่ 4 

การพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเฉพาะ เปาหมาย 31,300 ไร ดําเนินการได 

31,659 ไร คิดเปนรอยละ 101.15 โดยดําเนินการ

• การเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสงออกในพื้นที่

ทุงกลุารองไห ระยะที ่2 (2552-2556) โดยดาํเนนิการกอสรางระบบอนรุกัษ

ดินและน้ําดวยการปรับปรุงพื้นที่นาในพื้นที่ทุงกุลารองไห เปาหมาย 

13,000 ไร รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสดและการบํารุงรักษา

ระบบฯ ตามโครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสงออกในเขต

ทุงกุลารองไห

• การพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษดินและน้ําเพื่อ

ปองกันการชะลางพังทลายของดิน และการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่

นารางเพื่อการเกษตร

• ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 

• ฟนฟูพื้นที่ลุมน้ําแมตาว 

กิจกรรมหลักที่ 5 

สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร

อินทรีย เปาหมาย 12 ลานไร ดําเนินการได 12.46 ลานไร คิดเปนรอยละ 

103.84 โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรลดใช

สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย ดังนี้

• สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปน

เกษตรลดการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยการจัดตั้งกลุม อบรม สาธิต

วิธีการผลิตและการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตรรวมทั้ง

สนับสนุนผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

ดําเนินการจัดต้ังกลุมได 12,301 กลุม อบรมเกษตรกรจํานวน 619,084 ราย 

เน้ือท่ี 12.46 ลานไร

• โครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียน โดยดําเนินการสงเสริม สาธิต

และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุยอินทรีย สารชีวภาพ ใหกับ

ครูและนักเรียน ในโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ทุรกันดาร และโรงเรียนที่มีความ

พรอม ดําเนินการแลวจํานวน 301 โรงเรียน อีกทั้งมีการสงเสริมการผลิต

ปุยอินทรียคุณภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปจจัย

การผลิต (Q) และสนับสนุนโครงการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/

เกษตรอินทรีย
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กิจกรรมหลักที่ 6 

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา เปาหมาย 232 แหง ดําเนินการได 315 แหง โดยดําเนินการกอสราง

แหลงน้ําขนาดเล็ก 255 แหง และปรับปรุงพื้นที่และจัดทําระบบสงน้ําในไรนาดําเนินการแลว 60 แหง เพื่อให

เกษตรกรมีน้ําใชทางการเกษตร และมีน้ําใชในชวงฝนทิ้งชวง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ

การอนุรักษน้ําและรักษาความชุมชื้นในดิน

กิจกรรมหลักที่ 7 

การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน เปาหมาย 18,235 บอ ดําเนินการได 18,942 บอ คิดเปน

รอยละ 103.88 โดยการขุดสระน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การกักเก็บน้ําไวใชในพื้นที่เกษตรกรรม แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและความตองการน้ําเพื่อการเกษตรของ

เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่สงน้ําไปไมถึง โดยเกษตรกรมีสวนรวมในการสมทบคาใชจาย 

2,500 บาท/บอ

สวนติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน

30 กันยายน 2553
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกา วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหสวนราชการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

มีประสิทธิภาพมีความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจ การอํานวยความสะดวก 

และตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบ ตอผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ โดยการกําหนด

มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยผูประเมินอิสระ และใหสวนราชการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป และ

ถือเปนเง่ือนไข สวนหน่ึงในการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ

กรมพัฒนาท่ีดิน ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 ) สงกระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะกรรมการตรวจ

สอบการประเมินผลภาคราชการ (คตป.) และสํานักงาน ก.พ.ร. ดังรายละเอียดตามตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปา
หมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง

                   

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํา
หนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง
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กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 รายไดเงินสด
ทางการเกษตรของเกษตรกร
เฉล่ียตอครัวเรือน 
(บาท/ครัวเรือน/ป)

บาท/
ครัว

เรือน/ป
2.00 126184 129184 132184 135184 138184 135351 4.056 0.0811

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความ
สําเร็จในการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งให
เกษตรกร โดยพิจารณาใน 3 
เรื่อง ดังนี้

                   

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.1 การ
พัฒนาเกษตรกรในศูนยขาว
ชุมชน

ตัน 0.30 18,345 19,360 20,375 21,385 22,395 33,081 5 0.0150

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2 การใชสาร
อินทรียเพื่อลดการใชสาร
เคมีทางการเกษตร 

ราย 0.30 10,000 11,000 12,000 15% 20% 34 5 0.0150

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.3 รอยละ
ของเกษตรกรกลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการพัฒนาอาชีพและ
มีความรูเพิ่มขึ้นดาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละ 0.40 60 65 70 75 80 90.01 5 0.0200

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 มูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมภาค
การเกษตร (ลานลานบาท)

ลาน
ลาน
บาท

3.00 -0.02 -0.01 X 0.01 0.02 1.08 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ความสําเร็จ
ในการสรางระบบประกันภัย
ทางการเกษตร

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 3 3 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ระดับความ
สําเร็จในการจัดทําฐาน
ขอมูลการพัฒนาและการใช
ประโยชนพื้นที่การเกษตร 

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 5 5 0.0500
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กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความ
สําเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รอยละ
ความสําเร็จตามเปาหมาย
ของโครงการแหลงน้ําเพื่อ
ชุมชน/ชนบทตามโครงการ
ไทยเขมแข็ง

รอยละ 3.00 80 85 90 95 100 98.19 4.64 0.1392

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละ
ความสําเร็จตามเปาหมาย
ของโครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ําตาม
โครงการไทยเขมแข็ง

รอยละ 2.00 80 85 90 95 100 89.00 2.8 0.0560

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเปาหมายรวม
กันระหวางกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความ
สําเร็จของความรวมมือใน
การปองกันและแกไขปญหา
คุณภาพน้ําในลุมน้ําวิกฤต

ระดับ 5 1 2 3 4 5

รอย
ละ100 
5 แหลง

น้ํา

3.8 0.1900

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รอยละของ
จํานวนวันที่ปริมาณฝุน
ละอองเฉลี่ยรายวันอยูใน
เกณฑที่ไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยในพื้นที่ภาค
เหนือตอนบน

รอยละ 5  -  -  -  -  - 75.61 1.61 0.0805

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความ
สําเร็จของการพัฒนาศูนย
บริการรวมหรือเคานเตอร
บริการประชาชน

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนฏิบัติ
ราชการของกลุมภารกิจ
ดานบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของ
เกษตรกรที่มีการใช
ประโยชนในที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

รอยละ 3.50 60.48 61.48 62.48 63.48 64.48 95.48 5 0.1750

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนที่เพิ่ม
ขึ้นของพื้นที่ชลประทาน 
(ลานไร)

ลานไร 3 90.86 91.36 91.86 92.36 92.86 0.0956 1 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 2.3 พื้นที่
เกษตรกรรมที่ไดรับการ
จัดการและฟนฟูทรัพยากร
ดิน (ลานไร)

ลานไร 3.50 11.90 11.95 12.00 12.05 12.10 12.46 5.00 0.1750

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก/ เอก
สางบประมาณรายจายฯ 
ของสวนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเทา 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปา
หมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก (น้ํา
หนักรอยละ 10)
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนพื้นที่
ทางการเกษตรที่มีปญหาได
รับการพัฒนาและฟนฟู (ไร)

ไร 3.00 9,800 9,900 10,000 10,100 10,200 10,345 5 0.0150

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 พื้นที่
เกษตรกรรมที่ไดรับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร)

ไร 3.00 125,800 126,300 126,800 127,300 127,800 145,027 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 พื้นที่
เกษตรกรรมที่ไดรับการ
อนุรักษดินและน้ําเพื่อ
ปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน (ลานไร) 

ลานไร 4.00 0.71 0.76 0.81 0.86 0.91 0.92 5 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย)(น้ําหนักรอยละ 5)

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวน
เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม
และบริการดานการ
พัฒนาที่ดิน (ราย)

ราย 2.00 520,000 552,500 585,000 617,500 650,000 668,707 5 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนเขต
การใชที่ดิน 5 ชนิดพืช 

รอยละ 1.00 80 85 90 95 100 100 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 จํานวนพื้นที่
ทางการเกษตรไดรับการ
อนุรักษ และฟนฟู (ลานไร)

ลานไร 2.00 10.37 11.02 11.67 12.32 12.97 13.56 5 0.1000

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ 6.00 65 70 75 80 85 NA 1 0.0600
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของผู
กําหนดนโยบาย

รอยละ 3.00 65 70 75 80 85 NA 1 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความ
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5 5 0.3000

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความ
สําเร็จในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจน
ไดขอยุติ

รอยละ 5.00 74 77 80 83 86 100 5 0.2500

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ

รอยละ 2.00 80 85 90 95 100 99.13 4.957 0.0991

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของ
การเบิกจายเงินงบ
ประมาณรายจายลงทุน/
ภาพรวม 

9.1 รอยละการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ 0.50 69 72 75 78 81 93.02 5 0.0250

9.2 รอยละของการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม

รอยละ 0.50 92 93 94 95 96 94.82 3.82 0.0191

9.3 รอยละของการเบิกจาย
เงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555

รอยละ 1.00 80 90 100  - 100 89.67 1.967 0.0197



สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

รายงานประจําป 2553   |   43กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความ
สําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 4 4 0.0400

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความ
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัด
พลังงาน

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 2 2 0.0200

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความ
สําเร็จของการควบคุม
ภายใน

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความ
สําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

มิติที่ 4 มิติดานพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความ
สําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความ
สําเร็จของการดําเนินการ
ผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.1 รอยละ
ของการผานเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน

- หมวด 5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 100 5 0.2000

- หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ

รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 100 5 0.2000
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 15.1.2 ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปา
หมายความสําเร็จของ
ผลลัพธในการดําเนินการ
พัฒนาองคการ 

- หมวด 5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

รอยละ 1.00 1 2 3 4 5 4.68 4.68 0.0468

 - หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ

รอยละ 1.00 1 2 3 4 5 5 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.1.3 รอยละ
ของการผานเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ในหมวดที่ 
สวนราชการดําเนินการไม
ผานเกณฑฯใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

- หมวด 1 การนําองคกร รอยละ 1.00 60 70 80 90 100 100 5 0.0500

- หมวด 3 การใหความ
สําคัญกับผูรับบริการ

รอยละ 1.00 60 70 80 90 100 100 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการของสวนราชการ
ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน (หมวด 7)

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 4.332 4.332 0.1733

ตัวชี้วัดที่ 15.3 ระดับความ
สําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
การจัดทําแผนพัฒนา
องคการปงบประมาณ พ.ศ. 
2554
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รายงาน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2553

ผูรายงาน  1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒนศิริ  ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  2. น.ส.เบญจพร บุรมยชัย  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
  3. นางพัญชนิส สันทนาคณิต  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หนวยงาน :  กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 
  โทรศัพท 0-2562-5110 ตอ 1335 , 0-2579-7740
  E-mail : adg_1@ldd.go.th , adg.ldd@gmail.com

กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 ความครบ
ถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร

คําถาม 1.00 3 6 9 12 15 15 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.3.2 ความครบ
ถวนของการจัดทํารายงาน
การประเมินองคกรดวย
ตนเองหมวด 1-7 ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

หมวด 1.00 3 4 5 6 7 7 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.3.3 ความครบ
ถวนของแผนพัฒนาองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 (2 แผน : หมวด 2 
หมวด 4)

แผน 2.00 0 - 1 - 2 2 5 0.1000

น้ําหนักรวม 100.00 คาคะแนนที่ได 3.9548

หมายเหตุ : NA เปนคะแนนที่ตองรอผลการประเมินจากหนวยงานอื่นจึงใสคาคะแนนขั้นต่ําที่ 1 คะแนน
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สวนท่ี 3
รายงานการเงิน



สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
 (หนวย:บาท)

 หมายเหตุ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 60,785,781.60

ลูกหนี้ระยะสั้น 3 7,351,882.90

รายไดคางรับ 4 1,555,557.33

สินคาและวัสดุคงเหลือ 16,469,306.25

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 86,162,528.08

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินขาดบัญชี 5 3,332,790.73

ทีดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 6 762,304,348.93

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) 7 105,192,508.79

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 8 42,897,909.41

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 913,727,557.86

รวมสินทรัพย 999,890,085.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมพัฒนาที่ดิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
 (หนวย:บาท)

 หมายเหตุ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 9 40,765,523.24

คาใชจายคางจาย 10 12,303,485.80

เงินรับฝากระยะสั้น 11 13,827,944.52

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 31,382,134.71

รวมหนี้สินหมุนเวียน 98,279,088.27

หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรอการรับรูระยะยาว 13 3,610,825.45

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 5,760,000.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,370,825.45

รวมหนี้สิน 107,649,913.72

สินทรัพยสุทธิ 892,240,172.22

สินทรัพยสุทธิ

ทุน 14 749,582,357.36

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 14 142,657,814.86

รวมสินทรัพยสุทธิ 892,240,172.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมพัฒนาที่ดิน

งบรายไดและคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
 (หนวย:บาท)

 หมายเหตุ

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากงบประมาณ 15 4,891,975,658.72

รวมรายไดจากรัฐบาล 4,891,975,658.72

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 16 283,995.86

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 17 4,630,435.26

รายไดอื่น 18 602,467,110.51

รวมรายไดจากแหลงอื่น 607,381,541.63

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 5,499,357,200.35

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 19 1,203,651,013.46

คาบําเหน็จบํานาญ 20 379,675,790.99

คาใชจายในการฝกอบรม 21 68,751,400.48

คาใชจายในการเดินทาง 22 249,985,052.25

คาวัสดุและคาใชสอย 23 1,881,749,126.41

คาสาธารณูปโภค 24 48,487,647.72

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 25 144,788,524.36

คาใชจายเงินอุดหนุน 26 651,297.00

คาใชจายอื่น 27 1,619,320,382.68

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 5,597,060,235.35

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน (97,703,035.00)

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย 28 (10,139,201.39)

รายไดคาปรับอื่นยังไมไดโอนเปนรายไดแผนดิน 31 50,960.00

รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (10,088,241.39)

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ (107,791,276.39)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงนินีจ้ดัทาํขึน้ตามหลกัเกณฑคงคาง ซึง่เปนไปตามขอกาํหนดในหลกัการและนโยบาย

บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภท

และการแสดงรายการในงบการเงนิถอืปฏบิตัติามหนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค 0410.2/ว 180 ลงวนัที ่28 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2549 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กับหนังสือกรมบัญชี

กลาง ที่ กค 0423.2.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ

1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหนวยงานระดับกรม ไดแก 

กรมพัฒนาที่ดินภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฎในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของ

รัฐบาลในภาพรวม แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาล ภายใตอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ซึ่งเปนของหนวยงานที่ใชเพื่อประโยชนในการ

ดาํเนนิงานของหนวยงานเอง ไมวารายการดงักลาวจะเปนรายการทีเ่กดิจากเงนิในงบประมาณ หรอืเงนินอกงบประมาณ 

ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หนวยงานในสวนกลาง และหนวยงานในสวนภูมิภาคภายใตสังกัด

1.4 การรับรูรายได

- รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

- รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได

- รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงิน

รายไดแผนดนิแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกจิกรรมปกตขิองหนวย

งานในงบรายไดและคาใชจาย
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1.5 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน

1.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

- ที่ดิน เปนที่ดินราชพัสดุที่อยูในความดูแลของกรมธนารักษ

- อาคาร แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ประกอบดวยอาคารที่หนวยงานไมมี

กรรมสิทธิ์แตไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน

- อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณที่ไดมากอนป 2540 ไมนํามาบันทึกบัญชี แตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย

อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 30,000 

บาทขึ้นไป

อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 

บาทขึ้นไป

1.7 สินทรัพยไมมีตัวตน

แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม

1.8 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ และสินทรัพย

ไมมีตัวตนโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงาน โดยประมาณของสินทรัพยดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสราง 15 - 40 ป

อุปกรณ 5 - 12 ป

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ป
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดในมือ                                  

   -     

เงินทดรองราชการ (มีรายละเอียดแนบทาย)   5,760,000.00

   5,760,000.00

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย -ในงบประมาณ  7,194,623.52

เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นอกงบประมาณ  377,814.51

เงินฝากธนาคารไทยเข็มแข็ง  4,158.00

เงินฝากธนาคารกรุงไทยอื่นๆ -กระแสรายวัน  15,682,691.41

เงินฝากธนาคารกรุงไทยอื่นๆ -ออมทรัพย   55.00

   23,259,342.44

เงินฝากคลัง

เงินฝากคลังของสวนกลาง  3,065,516.20

เงินฝากคลังของสวนภูมิภาค  28,722,072.96

พักเงินฝากคลัง   (21,150.00)

   31,766,439.16

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   60,785,781.60

หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ   7,351,882.90

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ   

รวมลูกหนี้ระยะสั้น   7,351,882.90

หมายเหตุที่ 4 รายไดคางรับ

คางรับจากกรมบัญชีกลาง   1,555,557.33

รวมรายไดคางรับ   1,555,557.33
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 5 เงินขาดบัญชี

ของสวนกลาง   3,332,790.73

รวมเงินขาดบัญชี   3,332,790.73

เงินขาดบัญชีของหนวยงานสวนกลาง ตั้งแตปงบประมาณ 2542 ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ

เรียกเงินชดใชจากผูรับผิดชอบ

หมายเหตุที่ 6 ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง และอุปกรณ (สุทธิ)

ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมพัฒนาที่ดิน มีเนื้อที่ 7,917 ไร 3 งาน 94.03 ตารางวา

อาคารและสิ่งปลูกสราง   706,109,057.11

หัก คาเสื่อมราคาสะสม   319,226,427.74

อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)   386,882,629.37

อุปกรณ   988,028,975.52

หัก คาเสื่อมราคาสะสม   617,749,063.92

อุปกรณ (สุทธิ)   370,279,911.60

งานระหวางกอสราง   5,141,807.96

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)   762,304,348.93

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน   127,026,053.35

หัก คาเสื่อมราคาสะสม   21,833,544.56

รวมสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)   105,192,508.79
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 8 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร   118,855,334.62

หัก คาตัดจําหนายสะสม   75,957,425.21

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)   42,897,909.41

หมายเหตุที่ 9 เจาหนี้ระยะสั้น

เจาหนี้การคา-หนวยงานภายนอก   7,505,376.22

รับสินคา/ใบสําคัญ    16,232,895.45

เจาหนี้อื่น-หนวยงานภาครัฐ   1,584,273.48

เจาหนี้อื่น-บุคคลภายนอก   15,442,978.09

รวมเจาหนี้ระยะสั้น   40,765,523.24

หมายเหตุที่ 10 คาใชจายคางจาย

คาสาธารณูปโภคคางจาย   509,911.91

ใบสําคัญคางจาย   8,479,843.58

คาใชจายคางจายอื่นบุคคลภายนอก   3,313,730.31

รวมคาใชจายคางจาย   12,303,485.80

หมายเหตุที่ 11 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น   14,468,126.50

พักบัญชีเงินรับฝากสวนราชการ   (640,181.98)

รวมเงินรับฝากระยะสั้น   13,827,944.52
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินประกันสัญญา   31,381,674.71

เบิกเกินสงคืน รอนําสง   460.00

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น   31,382,134.71

หมายเหตุที่ 13 รายไดรอการรับรูระยะยาว

รายไดรอการรับรูระยะยาวของสวนกลาง

โครงการ UNCCD/NR2   41,447.88

โครงการแมโขง   322,383.20

โครงการวิจัยดินเค็มกากสา   3,027.60

โครงการกําหนดเขตฯ 3 แหง   104,785.00

โครงการแกปญหาปลูกฝน   42,599.26

กองทุนวิจัย สวก.   17,843.81

โครงการสินคากาแฟ   55.00

โครงการ IRD_LDD (ฝรั่งเศส)   1,495,381.72

ครุภัณฑบริจาค   1,505,512.75

รวมรายไดรอการรับรูระยะยาวของสวนกลาง   3,533,036.22

รายไดจากการรับรูระยะยาวของสวนภูมิภาค   77,789.23

รวมรายไดรอการรับรูระยะยาว   3,610,825.45

หมายเหตุที่ 14 สวนทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนทุน

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด   749,582,357.36

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสมยกมา   440,510,306.16

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายในงวดนี้   (107,791,276.39)

   332,719,029.77

ผลสะสมแกไขขอผิดพลาด   (190,061,214.91)

รวมรายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม ณ วันสิ้นงวด   142,657,814.86
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 15 รายไดจากงบประมาณ

งบบุคลากร   800,403,593.22

งบดําเนินงาน   1,241,618,989.21

งบลงทุน   2,124,373,800.13

งบอุดหนุน   724,300.00

งบรายจายอื่น   16,922,190.79

งบกลาง   648,422,825.59

   4,832,465,698.94

เงินกู (โครงการไทยเขมแข็ง 2555)   71,797,677.75

   4,904,263,376.69

หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ   12,287,717.97

รวมรายไดจากงบประมาณ   4,891,975,658.72

หมายเหตุที่ 16 รายไดจากการขายสินคาและบริการ

รายไดคาธรรมเนียม-และการใหบริการแกบุคคลทั่วไป   6,250.00

รายไดเงินนอกงบประมาณ (คาธรรมเนียมการสอบแขงขัน)   277,745.86

รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ   283,995.86

หมายเหตุที่ 17 รายไดจากเงินชวยเหลือและบริจาค

โครงการ ACIAR   6,950.00

โครงการ UNCCD/NAP   997.28

โครงการ UNCCD/NR2   14,126.00

โครงการวิจัยดินเค็มกากสา   111,454.00

โครงการกําหนดเขตฯ 3 แหง    539,046.99

โครงการแกปญหาปลูกฝน   357,400.74

โครงการสินคากาแฟ   120,095.00

โครงการคนควายางพารา   2,941,932.27

โครงการ IRD_LDD (ฝรั่งเศส)   538,432.98

รวมรายไดจากเงินชวยเหลือและบริจาค   4,630,435.26
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 18 รายไดอื่น

รายไดดอกเบี้ยเงินฝาก    39.50

รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณ   58,812,600.36

รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง   62,151,074.79

รายไดระหวางหนวยงาน-เงินทดรองราชการ   80,000.00

รายไดระหวางกัน-ภายในกรมเดียวกัน   480,355,060.10

รับสินทรัพยไมมีคาใชจายRel(จากการบริจาคสินทรัพย)   875,806.95

รายไดอื่น   192,528.81

รวมรายไดอื่น   602,467,110.51

หมายเหตุที่ 19 คาใชจายดานบุคลากร  

เงินเดือน   444,022,101.96

คาจาง   491,710,049.99

คารักษาพยาบาล   74,878,020.71

คาใชจายบุคลากรอื่น   193,040,840.80

รวมคาใชจายบุคลากร   1,203,651,013.46

หมายเหตุที่ 20 คาบําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ   228,222,083.78

บํานาญพิเศษ   129,417.05

เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ   3,467,797.89

เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ   22,269,076.83

เงินบําเหน็จ   53,132,135.10

เงินชวยพิเศษกรณีผูรับบํานาญตาย   820,408.29

ชดเชยกรณีเลิกจาง   10,159,250.00

เงินชวยการศึกษาบุตร   756,635.00

คารักษาพยาบาล   60,718,987.05

รวมคาบําเหน็จบํานาญ   379,675,790.99
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 21 คาใชจายในการฝกอบรม

คาใชจายอบรมในประเทศ   31,066,797.64

คาใชจายอบรมตางประเทศ   295,143.22

คาใชจายอบรมบุคคลภายนอก   37,389,459.62

รวมคาใชจายในการฝกอบรม   68,751,400.48

หมายเหตุที่ 22 คาใชจายในการเดินทาง

คาเบี้ยเลี้ยงในประเทศ   59,950,589.00

คาที่พักในประเทศ   90,422,617.00

คาใชจายเดินทางอื่นในประเทศ   87,300,456.18

คาเบี้ยเลี้ยงตางประเทศ   2,637,042.00

คาที่พักตางประเทศ   2,719,020.60

คาใชจายเดินทางอื่นตางประเทศ   6,955,327.47

รวมคาใชจายในการเดินทาง   249,985,052.25

หมายเหตุที่ 23 คาวัสดุและคาใชสอย

คาวัสดุ   666,703,278.18

คาซอมแซมและบํารุงรักษา   37,666,177.68

คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง   34,973,699.23

คาจางเหมาบริการ   1,014,045,390.70

คาใชจายอื่น   128,360,580.62

รวมคาวัสดุและคาใชสอย   1,881,749,126.41

หมายเหตุที่ 24 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา   24,891,695.16

คาน้ําประปา   2,935,348.19

คาสาธารณูปโภคอื่น   20,660,604.37

รวมคาสาธารณูปโภค   48,487,647.72
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 25 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

อาคารและสิ่งปลูกสราง   19,099,531.38

อุปกรณ   100,234,694.87

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน   2,631,764.53

สินทรัพยไมมีตัวตน   22,822,533.58

รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   144,788,524.36

หมายเหตุที่ 26 คาใชจายเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - องคกรระหวางประเทศ   651,297.00

รวมคาใชจายเงินอุดหนุน   651,297.00

หมายเหตุที่ 27 คาใชจายอื่น

คาใชจายกรมบัญชีกลางโอนเงินกูใหหนวยงาน   62,081.50

คาใชจายระหวางหนวยงานใหบก.-เงินนอกงบประมาณ   62,151,074.79

คาใชจายระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง   58,880,995.36

คาใชจายระหวางหนวยงาน-เงินทดรองราชการ   80,000.00

คาใชจายระหวางกัน-ภายในกรมเดียวกัน   480,355,060.10

คาใชจายอื่น   1,017,791,170.93

รวมคาใชจายอื่น   1,619,320,382.68

หมายเหตุที่ 28 ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย

คาจําหนายอาคารประโยชน   7,947,727.04

คาจําหนายครุภัณฑสํานักงาน   181,125.32

คาจําหนายครุภัณฑยานพาหนะ   1,168,258.44

คาจําหนายครุภัณฑโฆษณา   132,221.50

คาจําหนายครุภัณฑเกษตร   32,330.88

คาจําหนายครุภัณฑวิทยาศาสตร   470,020.23

คาจําหนายสินทรัพยพื้นฐานอื่น   207,517.98

รวมขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย   10,139,201.39
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2553)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : ปรับโครงสรางภาคเกษตร

ผลผลิต : เขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตร

งบบุคลากร 64,032,000.00 15,907,392.27 48,124,607.73

งบดําเนินงาน 54,569,245.00 11,364,364.70 143,200,211.61 4,668.69

งบลงทุน 10,511,913.00 10,414,177.10 97,735.90

งบอุดหนุน 651,297.00 651,297.00 -

งบรายจายอื่น 2,210,545.00 2,104,102.99 106,442.01

รวม 231,975,000.00 - 11,364,364.70 172,277,180.97 48,333,454.33

หมายเหตุ : โอนใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เบิกแทน เปนเงิน 53,000 บาท

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2553)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : ปรับโครงสรางภาคเกษตร

ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาที่ดิน

งบบุคลากร 54,070,000.00 22,129,456.16 31,940,543.84

งบดําเนินงาน 227,393,044.00 6,417,920.20 220,962,722.81 12,400.99

งบลงทุน 143,267,056.00 143,253,886.95 13,169.05

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม 424,730,100.00 - 6,417,920.20 386,346,065.92 31,966,113.88

หมายเหตุ : โอนใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เบิกแทน เปนเงิน 1,656,000 บาท
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2553)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : ปรับโครงสรางภาคเกษตร

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการพัฒนา

งบบุคลากร 712,673,300.00 757,929,843.40 -45,256,543.40

งบดําเนินงาน 833,673,249.00 16,973,966.99 816,210,689.46 488,592.55

งบลงทุน 1,756,735,301.00 140,078,420.71 1,616,559,702.94 97,177.35

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น 9,993,450.00 9,993,444.11 5.89

รวม 3,313,075,300.00 - 157,052,387.70 3,200,693,679.91 -44,670,767.61

หมายเหตุ : โอนใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เบิกแทน เปนเงิน 830,000 บาท

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2553)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการ : สงเสริมอาชีพดานการ เกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

งบบุคลากร 8,869,600.00 8,081,816.60 787,783.40

งบดําเนินงาน 687,198.00 686,059.96 1,138.04

งบลงทุน 99,312,802.00 99,312,322.98 479.02

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น -

รวม 108,869,600.00 - - 108,080,199.54 789,400.46
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2548)

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : สงเสริมการผลิตการเกษตร

ผลผลิต : การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ํา

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน  2,760,000  -    2,760,000 

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม  2,760,000  -    2,760,000 

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2550)

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจาย คงเหลือ

แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

ผลผลิต : เกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน  3,755,000  -    3,755,000 

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม  3,755,000  -    3,755,000 
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2551)

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจาย คงเหลือ

แผนงบประมาณ : ปรับโครงสรางภาคเกษตร, ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว 

ภาคบริการและการคา

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟู

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน  1,006,500  1,006,500 

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม  1,006,500  -    1,006,500 

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2552)

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : สรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟู

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน 25,985,840.43 25,985,840.43

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม 25,985,840.43 - 25,985,840.43
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 31 รายงานรายไดแผนดิน

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ

รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี

รายไดจากการขายสินคาและบริการ   33,470,681.78

รายไดอื่น   43,767,213.03

รวมรายไดนอกจากภาษี   77,237,894.81

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ   77,237,894.81

หัก รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง    778,515.99

รายไดแผนดินสุทธิจากยอดถอนคืน   76,459,378.82

หัก รายไดแผนดินนําสงคลัง   76,408,418.82

   50,960.00

ปรับปรุงรายไดแผนดินรอนําสงคลัง      

   50,960.00
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังอนุมัติและเบิกจายแลว ปงปม. 2553

ที่ ชื่อหนวยงาน จังหวัด ศูนยตนทุน จํานวนเงิน

1 กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 05/1000  5,000,000.00 

2 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ลพบุรี 20/1600  20,000.00 

3 สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 32/2400  20,000.00 

4 สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว สระแกว 34/2700  20,000.00 

5 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา 35/3000  40,000.00 

6 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี 40/3400  40,000.00 

7 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 41/3300  20,000.00 

8 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ยโสธร 43/3500  20,000.00 

9 สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45/4500  20,000.00 

10 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม นครพนม 46/4800  20,000.00 

11 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย หนองคาย 52/4300  20,000.00 

12 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม 56/5000  40,000.00 

13 สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน แมฮองสอน 60/5800  20,000.00 

14 สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน ลําพูน 58/5100  20,000.00 

15 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นาน 61/5500  40,000.00 

16 สถานีพัฒนาที่ดินแพร แพร 62/5400  20,000.00 

17 สถานีพัฒนาที่ดินนาน นาน 63/5500  20,000.00 
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

ที่ ชื่อหนวยงาน จังหวัด ศูนยตนทุน จํานวนเงิน

18 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย เชียงราย 65/5700  20,000.00 

19 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา พะเยา 64/5600  20,000.00 

20 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ อุตรดิตถ 68/5300  20,000.00 

21 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ เพชรบูรณ 71/6700  20,000.00 

22 สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตาก 76/6300  20,000.00 

23 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค นครสวรรค 73/6000  20,000.00 

24 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ราชบุรี 78/7000  40,000.00 

25 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี กาญจนบุรี 80/7100  20,000.00 

26 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี เพชรบุรี 83/7600  20,000.00 

27 สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 84/7700  20,000.00 

28 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร สมุทรสาคร 81/7400  20,000.00 

29 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎรธานี 85/8400  40,000.00 

30 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 86/8000  20,000.00 

31 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ระนอง 91/8500  20,000.00 

32 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา พังงา 88/8200  20,000.00 

33 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สตูล 95/9100  20,000.00 

จํานวนเงินรวม  5,760,000.00
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สวนท่ี 4
ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงตรวจเย่ียมโครงการศูนยพัฒนา
ปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เม่ือ 
26 มกราคม 2553



ประมวลภาพผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2553
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทอดพระเนตร และติดตามความกาวหนา ศูนย
ภูฟาพัฒนาฯ เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 ณ ศูนย
ภูฟาพัฒนาฯ หมูท่ี 3 บานผาสุก ต.ภูฟา อ.บอเกลือ 
จ.นาน



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดประชุมเชิงปฏิบัติการงาน
ขยายผล ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 14 
มกราคม 2553 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อ.เมือง 
จ.สกลนคร

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติฯ “เขาหินซอน 31 ป ใตพระบารมีองคราชัน เฉลิมพระม่ิงขวัญ 78 พรรษา มหา
ราชินี” เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมา
จากพระราชดําริ



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในพิธี
เปดงาน “ชมศูนยศึกษา พัฒนาความรู ดูนิทรรศการ” 
ในระหวางวันท่ี 2 - 6 กันยายน 2553 ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

74   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปนประธานในพิธีทอดผาพระกฐินพระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ประจําป 2552 
ถวายแกวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2552



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เปน
ประธานในพิธีเปดงานนิทรรศการ “ใตแสงพระบารมี 
ฟนฟูปฐพีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ”เน่ืองในวโรกาสมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา 82 พรรษา” เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 
2553 ณ บริเวณสระน้ําโกสินารายณ ต.ทาผา อ.บานโปง 
จ.ราชบุรี

นายสมศักด์ิ ปริศนานันทกุล ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดงานรณรงคไถกลบ
ตอซัง เพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 
2553 ณ ตําบลบวงเต้ีย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีดานบริหาร เปนประธาน
เปดการสัมมนาเกษตรกรเพ่ือรับฟงความคิดเห็น คร้ังท่ี 
4 เร่ือง “การพัฒนาเกษตรอินทรีย ตามวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง” เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 ณ หองมงกฎ
เพชร ช้ัน2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน

นายเกษม ทองปาน รธพ.บร ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกลาวเปดงาน
โครงการรณรงคงดเผาฟาง และไถกลบตอซังพืชเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม 2552 ณ บานหนองแห หมู 1 ต.นายม อ.เมือง 
จ.อํานาจเจริญ

สถานีพัฒนาท่ีดินนาน และศูนยภูฟาพัฒนาตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี รับรางวัลประเภทหนวยงานปลูกและสงเสริมการ
ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา เม่ือวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมใหญ บริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายเกรียงศักด์ิ หงษโต รองอธิบดีดานปฏิบัติการ เปน
ประธานเปดงาน “โครงการรณรงคการปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติ” เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2552 ณ บาน
หนองแวง ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน 

สถานีพัฒนาท่ีดินนนทบุรีจัดงานแสดงนิทรรศการ 
“การพัฒนาเกษตรอินทรียตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
เม่ือวันท่ี 11-13 มิถุนายน 2553 ณ ตลาดตนไม
สมบัติบุรี อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

78   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

นายเกรียงศักด์ิ หงษโต รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 
กรมพัฒนาท่ีดิน เปนประธานในพิธีเปด โครงการ 
“รณรงคทํานาโยน ลดเวลา ลดตนทุน เพ่ิมพูนผลผลิต” 
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ือง
ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา เ ม่ือ
วันท่ี 22 กันยายน 2553 ณ โครงการฟารมตัวอยาง
ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี บานลุตง 
อ.แมลาน จ.ปตตานี 

นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินดาน
บริหาร เปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน รับรางวัลโล
และประกาศเกียรติคุณ วันผูบริจาคโลหิตโลก เม่ือวันท่ี 
14 มิถุนายน 2553 ณ พระท่ีน่ังเทวราชสภารมย 
พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีดานบริหาร เปนประธาน
ในพิธีเปดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสา
ประจําจังหวัดและการพัฒนาหมอดินอาสาประจํา
อําเภอ” ปงบประมาณ 2553 ระหวางวันท่ี 23-24 
พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล อ.เมือง 
จ.ขอนแกน

นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปดโครงการจัดการขยะอยางครบวงจร เพ่ือผลิตปุย
อินทรีย เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2553ณ โรงผลิตปุย
อินทรียจากขยะมูลฝอยอยางครบวงจร ภายใน
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดี
กรมพัฒนาท่ีดินดานวิชาการ เปน
ประธานเปดงาน ฝกอบรม หลักสูตร 
1 : การผลิตและใชน้ําหมักชีวภาพ สา
รบําบัดน้ําเสียและขจัดกล่ินเหม็น โดย
ใชสารเรง พด. ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ปงบประมาณ 2553 รุนท่ี 1เม่ือวันท่ี 
18 ธันวาคม 2552 ณ หองประชุม 
สวด. 
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นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
ดานวิชาการ เปนประธานในการเปดงาน โครงการ 
“แปลงขยะเปนทอง” เพ่ือบําบัดน้ําเสีย ลดการใชปุยเคมี 
ลดภาวะโลกรอน เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2553 ณ ลาน
อเนกประสงคสวนหลวง ร.9 เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

นายแพทยเปรมศักด์ิ เพียยุระ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีรณรงค
ไถกลบตอซัง เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2553 ณ บานหนอง
แหน ม.7 ต.นาโพธ์ิ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
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นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปนประธานเปดการประชุมสัมมนาเทคโนโลยีไบโอ
ชาร  เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุม 
801 กรมพัฒนาท่ีดิน

นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมยเย่ียมชมกรมพัฒนาท่ีดิน พิพิธภัณฑดิน และจุด
เรียนรูแปลงขยะเปนทอง เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 
ณ กรมพัฒนาท่ีดิน

นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
ดานวิชาการ เปนประธานเปดการประชุมเร่ือง “เปดโลก
มหัศจรรยจุลินทรียแนวรบใหมหลังปฏิวัติเขียว” เม่ือวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2553 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน 
จตุจักร กรุงเทพฯ
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กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ประจําป 2553

ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจําป 2553 คือ นายสํารอง 

แตงพลับ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

(โดยกรมพฒันาทีด่นิคดัเลอืกเกษตรกรดเีดน รวม 3 คน สงใหคณะกรรมการคดัเลอืกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร

และสหกรณดีเดนแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาตัดสินเปนเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา

การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ประวัติผลงาน เกษตรกรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553

สาขา การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สภาพพืน้ที ่ตัง้อยูที ่69/1 ม.4 ตาํบลไรใหมพฒันา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร 

บริเวณ ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี สภาพภูมิประเทศ เปนแบบราบเรียบถึง

คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 2 เปอรเซ็นต

1.1 ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน

ความอดุมสมบรูณของดนิตามธรรมชาตปิานกลาง

และมแีนวโนมอยูในระดบัตํา่ เนือ่งจากใชทีด่นิเปนเวลา

นานและตอเนื่อง มีปญหาขาดแคลนนํ้า

1.2 ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน

ดินมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล

และไมยนืตน แตตองปลกูพชืปรบัปรงุบาํรงุดนิและเนน

การใชปุยอนิทรยีเพือ่ปรบัปรงุลกัษณะทางกายภาพของ

ดิน โดยใสควบคูไปกับปุยเคมีอยางไรก็ตามควรเลือก

กิจกรรมที่คํานึงถึงการเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน 

เชน การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวควบคูกันไป มูลสัตว

จะไดใชเปนปุยบํารุงดิน

1. การใชที่ดิน

ชื่อ นายสํารอง แตงพลับ

ตําแหนง หมอดินอาสาประจําตําบลไรใหมพัฒนา

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สถานภาพครอบครัว สมรสกับนางอุไร แตงพลับ 

 มีบุตรจํานวน 5 คน 

ที่อยู 69/1 ม.4 ตําบลไรใหมพัฒนา 

 อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี
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� แหลงนํ้าในการทําเกษตร

1.3 แหลงนํ้า

กรมพัฒนาที่ดินไดใหการสนับสนุนในการขุดบอ

ขนาด 1,260 ลบ.ม. และ นายสาํรอง แตงพลบั ไดปลกู

หญาแฝกรอบขอบบอ เพือ่ปองกนัการชะลางพงัทลาย

ของหนาดินแหลงนํ้าในการทําเกษตร

1.4 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการดิน/

แกปญหา

ใชนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินทุกนวัตกรรมใน

พืน้ทีต่นเอง เพือ่เปนแหลงเรยีนรูการพฒันาทีด่นิใหกบั

เกษตรกรในหมูบาน และหมูบานตางๆ โดยทําใหรูถึง

ผลดขีองการใชนวตักรรมของกรมพฒันาทีด่นิ เพือ่เปน

ตวัอยางและตนแบบทางการเกษตรของเกษตรกรทีม่า

ศึกษาดูงาน

- แนวคิดท่ีใชเปนหลักในการประกอบ

อาชีพจนประสบผลสําเร็จ คือจะตองชวยเหลือตัวเอง

กอน อยามัวแตรอรับความชวยเหลือจากผู อ่ืน 

เดิมประกอบอาชีพทําไร ปลูกสับปะรด ทําไรออย 

มาต้ังแตป 2501 จนถึง ป 2535 ซ่ึงไดผลผลิตไมเต็มท่ี 

เน่ืองจากสภาพดินเส่ือมโทรม มีการใชปุยเคมีและสาร

กําจัดวัชพืชติดตอกันเปนเวลานาน และทําใหตนทุนการ

ผลิตสูง ไมเคยไดรับการปรับปรุงบํารุงดินเลย เม่ือระยะ

เวลาตอมา ไดรับการคัดเลือกแตงต้ังใหเปนหมอดิน

อาสาประจําตําบล ทําใหมีความรูและไดมีความคิดริเร่ิม 

ในการปรับปรุงพัฒนาอาชีพของตนเองในป 2537 

ไดเขารวมโครงสรางของระบบการผลิตการเกษตร 

โดยแบงพ้ืนท่ีจํานวน 5 ไร ทําการเกษตรในรูปแบบ 

ไรนาสวนผสมโดยปลูกไมผลพืชผัก พืชไร ตอมาไดขยาย

พ้ืนท่ีขุดรองสวนเพ่ิมอีก 8 ไร ขุดสระน้ํา 1 บอ จํานวน 

1 ไร ขุดบอเล้ียงปลาอีก 3 ไร และขยายพ้ืนท่ีปลูกไมผล 

และนาขาวเพ่ิมข้ึนอีก รวมเน้ือท่ีท้ังหมด 30 ไร

- ริเริ่มเพาะเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อชวยใน

การยอยใบไมและเศษพชืผกั เพือ่เปนปุยหมกัไดเรว็ขึน้ 

และมีการใชนํ้าหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม ในการ

กําจัดกลิ่นเหม็นในคอกหมูหลุม โดยใหสัตวกินและ

ราดทาํความสะอาดในพืน้คอกสตัวทาํใหไมมกีลิน่เหมน็

และไมมีแมลงวันรบกวน

2. ความคิดริเริ่มในการสรางผลงานและความพยายามฟนฝาอุปสรรค

� การเพาะเลี้ยงไสเดือน
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- ผลิตเตานํ้าสมควันไมเพื่อปองกันแมลงศัตรูพืช ซึ่งไดทั้งถานและนํ้าสมควันไมจํานวนมาก โดยการ

ตอทอ PVC เปดเปนนํ้าหยดทําใหการควบความชื้นบริเวณปลองควัน

3.1 จุดเรียนรูดานการสาธิตและการใชปุย

อินทรีย

- กิจกรรมการผลิตและการใชปุยหมัก

- กิจกรรมการผลิตและการใชปุยอิน

ทรียนํ้า

- กิจกรรมการผลิตนํ้าหมักสมุนไพร

3.2 จุดเรียนรูดานการสาธิตและการใชปุย

พืชสด

- กิจกรรมการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุย

พืชสด

3.3 จุดเรียนรูดานการอนุรักษดินและนํ้าดวย

หญาแฝก

- กจิกรรมการอนรุกัษดนิและนํา้ดวยหญา

แฝก

3.4 ศูนยถายทอดความรูดานอนุรักษดินและ

การปรับปรุงบํารุงดิน

- อบรม / ถายทอดความรูและเทคโนโลยี

การพฒันาทีด่นิใหแกเกษตรกร นกัเรยีน นกัศกึษา และ

ผูสนใจทั่วไป

3. จัดทําศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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� เกษตรผสมผสาน

4. การปรับปรุงกิจกรรม

5.1 การจัดทําไรนาสวนผสม

- เพื่อดําเนินการตามแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

- การทาํนาเพยีงอยางเดยีวผลผลติตกตํา่ 

ราคาผลผลติไมแนนอน มโีรคแมลงศตัรพูชืระบาด และ

ขาดรายไดเลี้ยงครอบครัว

- ทําไรนาสวนผสม ไมเสี่ยงกับราคาและ

ผลผลิตเหมือนปลูกพืชชนิดเดียวเพราะมีกิจกรรม 

หลายอยาง และเกื้อกูลกัน ทําใหมีรายไดตอเนื่อง

- ปรกึษาเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรและ

แนะนําใหเขารวมโครงการปรับโครงสราง และระบบ

การผลิต (คปร.) ป 2537 และโครงการไรนาสวนผสม 

ป 2548

5. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงประมาณและคุณภาพกับระยะเวลาที่ใช

 ปฏิบัติและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ป พ.ศ.2512 เกษตรเพียงอยางเดียว ไรออย สับปะรด ขาวโพด ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา 

 จังหวัดเพชรบุรี

ป พ.ศ.2521 – 2531 ไรออย 50 ไร สับปะรด 15 ไร และบาน 1 หลัง เนื้อที่ 1 ไร

ป พ.ศ.2534 – 2535 เขารวม โครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) โดยใชพื้นที่ 

 จํานวน 5 ไร ทําการผลิตในรูปแบบไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน

ป พ.ศ.2538 ขยายพื้นที่ทําไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสานเพิ่ม โดยขุดยกรองสวนเพิ่มอีก 3 ไร

ป พ.ศ.2539 ขยายพื้นที่ทําไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสานเพิ่ม โดยขุดยกรองสวนเพิ่มอีก 5 ไร

ป พ.ศ.2541 ขุดสระนํ้า พื้นที่ 1 ไร เพื่อเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงเปนชวงที่แลง นํ้าไมมี ทําการขยาย

 สระเพิ่ม

ป พ.ศ.2543 ขุดบอเลี้ยง พื้นที่ 3 ไร และสรางเลาไกเพื่อเลี้ยงไกไข 1 หลัง
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5.2 ผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ (Outputs)

- ปริมาณปจจัยการผลิตที่ใหบริการแก

เกษตรกร ประมาณ 300 ชุด

- จํานวนเกษตรกรที่มารับบริการ ปละ 

7,000-15,000 คน ศึกษาดูงานตลอดทั้งป

- จาํนวนผูเยีย่มชมแปลงสาธติ ปละ 200– 

300 คน เปนหมูคณะ

- กิจกรรมการสงเสริมและถายทอด

เทคโนโลยีการจัดการดินโดยหมอดิน

เชน สาธิตการทําปุยหมัก (พด.1) นํ้าหมัก

ชีวภาพ (พด.2) นํ้าสมควันไม การปลูก หญาแฝก นํ้า

หมักสมุนไพรปองกันศัตรูพืช (พด.7) การดําเนินชีวิต

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและ

การขยายเชื้อควบคุมโรครากเนาโคนเนา (พด.3)

� การสาธิตการทํานํ้าหมักชีวภาพ

- เปนวิทยากรจุดถายทอดเทคโนโลยี

เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม

- เปนสถานทีอ่บรมใหความรูและศกึษาดู

งานของเกษตรกร ทั่วไปทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด

- เปนผูนําดานการผลิตปุยหมัก (พด.1) 

นํ้าหมักชีวภาพ (พด.2) และแจกจายสารตัวเรงใหกับ

เกษตรกรทั่วไป

- เปนผูนาํการใชสารสะเดาและนํา้สมควนั

ไมปองกันการกําจัดศัตรูในแปลงผักและแปลงไมผล

- เปนผูนาํดานหมอดนิอาสาประจาํตาํบล

- เปนผูนําดานประมงอาสา

- เปนผูนําดานปศุสัตวอาสา

- เปนผูนาํดานสงเสรมิสหกรณอาสา และ

เปนวิทยากรดานการจัดทําบัญชีครัวเรือน

- เปนคณะกรรมการโรงเรียนหนองเขื่อน

ดีเดน

- เปนคณะกรรมการในหมูบานและทาง

ศาสนา

- ผลิตปุยหมักไวใชเองจากวัสดุเหลือใช

- ไมเผาเศษพืช เชน ตอซังขาว ใบออย 

เพือ่เพิม่อนิทรยีวตัถใุหกบัดนิและชวยลดภาวะโลกรอน

- มีการปลูกหญาแฝกเพื่ อปรับปรุ ง

โครงสรางดิน

- มีการใชใบหญาแฝกคลุมโคนไมผลและ

แปลงผัก

- มีการปลูกไมไวใชสอยเอง

6. ความเปนผูนําและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมในดานตางๆ
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หมอดินอาสา ชนะเลิศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
1. นายบุญลือ เตาแกว

 สพด.สระบุรี  สพข.1

2. นายถวัลย จันทรเพ็ญ

 สพด.ปราจีนบุรี  สพข.2

3. นายสมบัติ เสริญไธสง

 สพด.บุรีรัมย  สพข.3

4. นายไพฑูรย ฝางคํา

 สพด.ศรีสะเกษ สพข.4

5. นายสวาง ธนะคําดี

 สพด.สกลนคร สพข.5

6. นายประหยัด มงคลเทพ

 สพด.เชียงใหม สพข.6

7. นายบุญมี คุณารูป

 สพด.พะเยา สพข.7

8. นายเอกวิทย สายแกวเทศ

 สพด.เลย สพข.8

9. นายกาญจน พิศคํา

 สพด.ตาก สพข.9

10. นายสํารอง แตงพลับ

 สพด.เพชรบุรี สพข.10

11. นายสุพจน ศรีสุชาติ

 สพด.นครศรีธรรมราช สพข.11

12. นายสมนึก ทองปรุง

 สพด.ตรัง สพข.12

หมอดินอาสา ดีเดนเฉพาะสาขา จํานวน 9 สาขา
1. รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการพื้นที่ดอน 

 นายอนันต มากเทพวงษ สพด.สุพรรณบุรี สพข.1

2. รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการพื้นที่ลุม

 นางสาวยุพา ยอดพิจิตร สพด.ภูเก็ต สพข.11

3. รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดทําจุดเรียนรูและ

 การพัฒนาที่ดิน 

 นายสาและ หมาดปนจอร สพด.สตูล สพข.12

4. รางวัลชนะเลิศสาขาการขับเคลื่อนการจัดตั้ง

 กลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย

 นายปลิว แดงแมพูล สพด.อุตรดิตถ สพข.8

5. รางวัลชนะเลิศสาขาหญาแฝก

 นางดวงพร มิ่งสิริเจริญ สพด.เชียงราย สพข.7

6. รางวัลชนะเลิศสาขาพืชปุยสด

 นายสมบูรณ ขุมขํา สพด.สุรินทร สพข.3

7. รางวัลชนะเลิศสาขาการผลิตและการใชปุยหมัก

 นายบุญเลิศ เทพวอน สพด.พิษณุโลก สพข.8

8. รางวัลชนะเลิศสาขาการผลิตและการใชสารสกัด

 ชีวภาพ

 นายอํานวย มุงกลาง สพด.เลย สพข.8

9. รางวัลชนะเลิศสาขาการพัฒนาที่ดินตามแนวทาง

 เกษตรพอเพียง

 นางสาวประทุม สุริยา สพด.เชียงใหม สพข.6

นอกจากนี้ยังไดรวมกับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และคณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเดน 

ประจําป 2553 ดําเนินการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเดน ไดผลดังนี้ 

หมอดินอาสา รองชนะเลิศกรมพัฒนาที่ดิน
1. นายสมนึก ทองปรุง  สพด.ตรัง สพข.12 2.  นายไพฑูรย ฝางคํา สพด.ศรีสะเกษ สพข.4

หมอดินอาสา ชนะเลิศกรมพัฒนาที่ดิน
 นายสํารอง แตงพลับ สพด.เพชรบุรี สพข.10
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จัดทําหนังสือประวัติและผลงานของหมอดินอาสาดีเดน ประจําป 2552

- จัดทําหนังสือประวัติและผลงานของหมอดินอาสาดีเดน ประจําป 2552 จํานวน 1,000 เลม โดยได

แจกจายใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินแลว หนวยงานละ 10 เลม รวมทั้งสิ้น 880 เลม

- จัดทําเกียรติบัตรมอบใหกับหมอดินอาสาที่ไดรับการคัดเลือกจาก สพข. ทุกคน เพื่อประกาศ

เกียรติคุณ จํานวน 116 ชุด และจัดสงใหสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อมอบเกียรติบัตรใหหมอดินอาสา

ภาพกิจกรรม การคัดเลือกหมอดินอาสาดีเดน
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การใหบริการแผนที่ และขอมูลทางแผนที่ (โดยยกเวนคาบริการ)

โครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

ลําดับที่ แผนที่และขอมูลทางแผนที่
ป งบ 53 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

หนวยงาน/โครงการ ภาพ/ระวาง/หมุด

1 ภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข 1:25,000 89 214

2 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 1:4,000 208,014

3 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 1:25,000 1,409

4 ขอมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข 1:4,000 129,944

5 ขอมูลเสนชั้นความสูง 1:4,000 320,783

6 หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน 182

7 แผนที่ภาพถายกับออรโธสี แบบ Hard Copy :A1 2

8 ขอมูลเสน Break line 5,705

9 ขอมูลจุดสูง -

รวม 666,253

การใหบริการแผนที่ และขอมูลทางแผนที่ (โดยคิดคาบริการ)

โครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

ลําดับที่ แผนที่และขอมูลทางแผนที่

ป งบ 53 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

หนวยงาน/

โครงการ

ภาพ/ระวาง/

หมุด

จํานวนเงิน 

(บาท)

1 ภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข 1:25,000 99 - -

2 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 1:4,000 16,151 8,075,500

3 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 1:25,000 570 513,000

4 ขอมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข 1:4,000 5,725 5,725,000

5 ขอมูลเสนชั้นความสูง 1:4,000 473 236,500

6 หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน - -

7 แผนที่ภาพถายกับออรโธสี แบบ Hard Copy :A1 88 52,800

รวม 23,007 14,602,800
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ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายใหกรมพัฒนาท่ีดิน โดยสวนเทคโนโลยีการบริการขอมูล

ภูมิสารสนเทศ มีหนาท่ีในการจัดเก็บ และใหบริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนท่ี ซ่ึงเปนผลผลิตของโครงการจัดทํา

แผนท่ี เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แกหนวยงานตางๆ น้ัน 

โดยในหวงระยะเวลาท่ีผานมา สทบ. ไดตระหนักถึงความตองการและความสะดวกของผูขอรับบริการ จึงมีการ

ดําเนินการใหบริการสืบคนขอมูลภูมิสารสนเทศผานทาง Internet เพ่ือใหหนวยงานตางๆ เขามาตรวจสอบขอมูล

เบ้ืองตน กอนการส่ังซ้ือ ซ่ึงเปนการลดข้ันตอนในการใหบริการในประการหน่ึง

นอกจากนี้ ในสวนของประชาชนผูสนใจในเรื่องของขอมูลภูมิสารสนเทศ ตางๆ ของประเทศไทย สทบ. ไดมี

การพฒันาเวบ็ไซตการใหบรกิารดงักลาว ไดแกการปรบัปรงุฐานขอมลูและมกีารเพิม่ชัน้ขอมลูภมูสิารสนเทศ ตางๆ 

ไดแก ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน, ขอมูลกลุมชุดดิน และแนวเขตปาไมถาวร เปนตน เพื่อใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลภูมิสารสนเทศตางๆ ไดอยางทั่วถึง

1. เขาสูระบบโดยผาน URL 

http://www.lddservices.org

รายงานผลการดําเนินการเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศ
ผานเว็บไซต www.Lddservices.org 

ความเปนมา

ขั้นตอนในการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ระบบสืบคนการบริการขอมูลแผนที่
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2. เลือกประเภทการสืบค้นข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลโดยเลือกรายการที่อยู่ด้านซ้ายมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - คลิกเครื่องหมาย         หน้าชั้นข้อมูลที่ต้องการดู          
 - คลิก                              เพื่อการแสดงหน้าของชั้นข้อมูลที่คลิกเลือกไว้ 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการชั้นข้อมูลต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงสัญลักษณ์ /ชั้นข้อมูล 
ขยายภาพแผนที่ 
ย่อภาพแผนที่ 
ปุ่มแสดงภาพแผนที่เต็ม 
ปุ่มย้อนกลับไปภาพก่อนหน้า 
ปุ่ม PAN ภาพ 
สอบถามข้อมูล 
ค้นหาข้อมูล 
วัดระยะทาง 
เปลี่ยนหน่วยวัดระยะทาง 
การเลือกข้อมูลแบบตีกรอบ 
ลบสัญลักษณ์พิเศษ 
เมตะดาต้า 

2. เลือกประเภทการสืบคนขอมูล 

สามารถเรียกดูขอมูลโดยเลือก

รายการที่อยูดานซายมือ

- คลิกเครื่องหมาย  หนาชั้น

 ขอมูลที่ตองการดู

- คลิก  

 เพื่อการแสดงหนาของชั้น

 ขอมูลที่คลิกเลือกไว

3. เครื่องมือที่ใชในการจัดการ

ชั้นขอมูลตางๆ
แสดงสัญลักษณ /ชั้นขอมูล

ขยายภาพแผนที่

ยอภาพแผนที่

ปุมแสดงภาพแผนที่เต็ม

ปุมยอนกลับไปภาพกอนหนา

ปุม PAN ภาพ

สอบถามขอมูล

คนหาขอมูล

วัดระยะทาง

เปลี่ยนหนวยวัดระยะทาง

การเลือกขอมูลแบบตีกรอบ

ลบสัญลักษณพิเศษ

เมตะดาตา
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4. วิธีการใชงานระบบสืบคน

ขอมูลการบริการแผนที่

ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศที่ให

บริการประชาชนทั่วไป

สัญลักษณของชั้นขอมูลตางๆ

เลือกชั้นขอมูล
ที่ตองการทราบขอมูล

คลิกเลือกที่ วาดแผนที่ใหม

 ปุมแสดงสัญลักษณ /ชั้นขอมูล
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คลิกเลือกไปยังบริเวณที่
ตองการทราบขอมูล

จะแสดงหนาตางใหม
ที่มีรายละเอียดขอมูล

 การใชปุมสอบถามขอมูล
 คลิกเลือกที่ปุมสอบถามขอมูล

  สามารถใชปุมขยายภาพ
  แผนที่ และยอภาพแผนที่
  สามารถใชปุมขยายภาพ
  แผนที่ และยอภาพแผนที่
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ชั้นขอมูลที่สามารถใช
คนหาได

    ปุมวัดระยะทาง

 ปุมเปลี่ยน
 หนวยวัดระยะทาง

 สามารถใชปุมคนหาได 
 หากทราบชั้นขอมูล
 ที่ตองการคนหา
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คลิกเลือกระวาง แลววาดแผนที่ใหม

ปุมเลือกขอมูลแบบตีกรอบ

รายชื่อระวางที่ตีกรอบไว
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[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 113 
 

 
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ให้บริการประชาชนทั่วไป 
 
1.  ค าเตือนสงวนสิทธิ์  ในการใช้งานด้านนิติกรรม และงานวางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ชั้นข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ครอบคลุมทั้งประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 113 
 

 
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ให้บริการประชาชนทั่วไป 
 
1.  ค าเตือนสงวนสิทธิ์  ในการใช้งานด้านนิติกรรม และงานวางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ชั้นข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ครอบคลุมทั้งประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ชัน้ขอมลูภาพถายออรโธสเีชงิ

เลข ครอบคลุมทั้งประเทศ

1. คําเตือนสงวนสิทธิ์ ในการใช

งานดานนิติกรรม และงาน

วางแผน

ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศที่ใหบริการประชาชนทั่วไป
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[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ชั้นข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ชั้นข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ชั้นขอมูลแนวเขตปาไมถาวร
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[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 115 
 

 
4. ชั้นข้อมูลเขตความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ปี 2548 - 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 115 
 

 
4. ชั้นข้อมูลเขตความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ปี 2548 - 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ชั้นขอมูลเขตความลาดชัน

มากกวา 35 เปอรเซ็นต

5. ชั้นขอมูลพื้นที่ปลูกหญาแฝก 

ป 2548 - 2552
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[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 116 
 

 
6. ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ชั้นข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 116 
 

 
6. ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ชั้นข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม

7. ชั้นขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน
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8. ชั้นขอมูลการใชประโยชน

ที่ดิน
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การสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน
พื้นที่โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและ

พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ป 2553 พื้นที่ภาคเหนือ

 เพื่อใหการสํารวจในพื้นที่สูง

ชันทําไดสะดวกรวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ จงึไดนาํแนวทางทาง

ภู มิ ปฐพี  (Geopedo l og i c a l 

Approach)มาใช แนวทางดังกลาว

ไดมีการพัฒนาโดย Prof. Zinck 

แหงสถาบัน. ITC นอกจากนี้ยังนํา

เทคนคิการรบัรูระยะไกล (Remote 

Sens i ng )  ระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร (GIS)มาใชในการสาํรวจ

ดวย ในสวนของขอมูลที่ใช ไดนํา

ขอมูลแผนที่ภาพถายออรโธสี

เชิงเลข (ซึ่งประกอบดวยแบบ

จาํลองระดบัความสงูเชงิเลข (DEM) 

เสนชั้นความสูง (contour) คาพิกัด

ทั้งทางราบและทางดิ่ง) ภาพถาย

ทางอากาศ ขอมลูแผนทีธ่รณวีทิยา 

และขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่

เปนปจจัยที่ใหกําเนิดดิน (Soil 

forming factors; clorpt) ขอมูล

ทัง้หมดจะนาํมาวเิคราะหและสราง

แผนที่ภูมิสัณฐาน (Geoform) 

การสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนา

ศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ป 2553 บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ รวม 45 แปลง ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเปนเทือกเขาสูงชัน 

บางสวนเปนพื้นที่ปาสมบูรณ ทําใหการเขาปฏิบัติงานทําไดลําบาก 
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จากนั้น ทําการวิเคราะหแผนที่ภูมิสัณฐาน และกําหนดแนวตัดขวางของพื้นที่ สําหรับออกตรวจสอบสภาพ

แวดลอม สภาพพื้นที่และสมบัติของดินในพื้นที่ตามจุดตางๆ ในแตละหนวยแผนที่ (Mapping Unit) ตามแนว

ตัดขวาง ตลอดจนศึกษาลักษณะ สมบัติ และสัณฐานวิทยาของดิน จนถึงความลึกประมาณ 2 เมตร โดยใชเคร่ืองมือ

ขุด เจาะ ดินห รือ ศึกษาหน า ตัด ดินตามแนวถนน 

ตามมาตรฐานของ Soil Survey Manual แลวจําแนกดิน

ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) โดยจําแนก

ถึงระดับชุดดิน (soil series) หรือดินคลาย (soil variant) 

และใชประเภท (phases) ของชุดดินหรือดินคลาย หนวย

เชิงซอนและหนวยพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เปนหนวยของแผนท่ีดิน 

โดยใชลักษณะและสมบัติของชุดดินท่ีจัดต้ังในประเทศไทย

มาพิจารณาประกอบ พรอมท้ังตรวจสอบและแกไขขอบเขต

หนวยแผนท่ีใหถูกตองตามสภาพปจจุบัน พรอมท้ังจัดทํา

แผนท่ีและรายงานสํารวจดิน

ขอมูลทุติยภูมิที่มีความสําคัญและเปน

ประโยชนในการทําแผนที่ดิน ไดแก แผนที่

ธรณีวิทยา ทั้งขนาดมาตราสวน 1: 50,000 

และ 1: 250,000 เนื่องจากใหรายละเอียด

เกี่ยวกับชนิดของหินและตะกอนไดเปน

อยางด ีเพราะพืน้ทีเ่ทอืกเขาและภเูขา ซึง่สวน

ใหญลกัษณะและสมบตัขิองดนิเกอืบทัง้หมด

ไดรับอิทธิพลจากหินชนิดตางๆ ซึ่งเมื่อหิน

มีการผุพังสลายตัวก็จะกลายเปนแหลงของ

วตัถตุนกาํเนดิดนิและพฒันากลายเปนดนิใน

ทีส่ดุ วตัถตุนกาํเนดิดนิและชวงระยะของการ

สลายตัว (weathering stage) ของวัตถุ

ตนกาํเนดิดนิจงึเปนปจจยัสาํคญัทีส่ดุทีท่าํให

เกิดความแตกตางของระดับความอุดม

สมบูรณของดินในพื้นที่สูง
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โครงการความรวมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา
“Cooperation on Agricultural Development through Contract Farming (AC-4) 

ภายใตกรอบ ACMECS (ไทย-ลาว)

1. ความเปนมาของโครงการ

แผนความรวมมอืทางเศรษฐกจิ อริวด-ีเจาพระยา-

แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 

Cooperation Strategy : ACMECS) เปนยุทธศาสตร

ความรวมมือของรัฐบาล 5 ประเทศคือ พมา ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม และไทย มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยยึดถือผลประโยชนรวมกัน ภายใต

แนวคดิเชือ่มโยงการผลติรวมและการสงเสรมิการตลาด

รวมกัน

การดําเนินงานโครงการระหวางไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบดวย 2 แผนงาน

หลัก คือ 

1. แผนงานความรวมมือทางวิชาการ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถการผลิตใน 

สปป.ลาวใหเพียงพอและมีคุณภาพ โดยการอบรม

ถายทอดเทคโนโลยีแกเจาหนาที่เกษตรและเกษตรกร

ของ สปป.ลาว 

2. แผนงานดานการรวมทุนพัฒนาการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรของภาคเอกชนทั้งไทยและ

สปป.ลาว ใหเขามามีบทบาทในการพัฒนารวมกัน 

โครงการความรวมมือพัฒนาการเกษตรแบบ

มีสัญญา เปนโครงการท่ีดําเนินงานในลักษณะบูรณาการ

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ของไทย ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม

การเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร และสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ดําเนินการ

รวมกับกระทรวงกสิกรรมและปาไม ของ สปป.ลาว

2. วัตถุประสงคของโครงการในสวนท่ีกรมพัฒนา

ท่ีดินรับผิดชอบ

2.1 เพิ่มพูนความรูและความสามารถในทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสํารวจดิน การวางแผนการใชที่ดิน  

การจัดการดินและอนุรักษดินและนํ้าแกเจาหนาที่

เกษตร สปป.ลาว

2.2 สาํรวจขอมลูเชงิพืน้ทีแ่ละประเมนิศกัยภาพ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการเกษตรแบบมี 

สัญญาของภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ 

2.3 ตรวจสอบดินและพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัย ทดลอง และการทําแปลงสาธิตของหนวย

งานอื่น
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3. การดําเนินงาน

ในปงบประมาณ 2553 กรมพฒันาทีด่นิไดกาํหนดกจิกรรมเพือ่สนบัสนนุวตัถปุระสงคของโครงการไว 4 กจิกรรม

หลัก ไดแก

3.1 กิจกรรมการประสานงานโครงการ รวมกับผูบริหารกระทรวงกสิกรรมและปาไม ของ สปป.ลาว ติดตาม

ผลการปฏิบัติงาน และศึกษาสภาพพ้ืนท่ี การใชประโยชน เศรษฐกิจและสังคม ของ สปป.ลาว ตอนเหนือและตอนใต 

รวม 2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 4-5 วัน ในพ้ืนท่ีแขวงบอแกว หลวงน้ําทา อุดมไซ หลวงพระบาง และจําปาศักด์ิ

3.2 กิจกรรมการฝกอบรมเจาหนาที่เกษตรของ สปป.ลาว

   จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติดานการวางแผนการใชที่ดิน แกเจาหนาที่เกษตร สปป.ลาว จํานวน 13 คน จากแขวง

เวียงจันทร หลวงพระบาง เชียงขวาง คํามวน สะหวันนะเขต จําปาศักดิ์ บอแกว บอลิคําไซ ไชยะบุรี และสาละวัน 

โดยเนนการใหความรูพื้นฐานดานการวางแผนการใชที่ดิน การใชประโยชนที่ดิน และการศึกษาดูงานภาคสนาม 

ในประเทศไทย ระหวางวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2553 ระยะเวลา 8 วัน 
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3.3 กิจกรรมการสํารวจประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเกษตรแบบมีสัญญา

  - สํารวจและทําแผนท่ีดิน สํารวจสภาพการใชท่ีดิน และประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีเปาหมาย  2 แหง 

ไดแก พื้นที่ลุมนํ้าซัน เมืองบอลิคําไซ และพื้นที่ปลูกขาวโพดหวาน เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทร เนื้อที่ประมาณ 

100,000 ไร  

3.4 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินสําหรับเกษตรกร สปป.ลาว

นําเกษตรกรเมืองปากซันและบอลิคัน แขวงบอลิคําไซ จํานวน 10 คน มาศึกษาวิธีการปรับปรุง บํารุงดินของ

หมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ที่อําเภอบึงกาฬ อําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
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โครงการสํารวจและทําแผนที่ความชื้นดิน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย

น้ําที่เปนประโยชนสําหรับการเจริญเติบโตของพืชจะอยูในรูปของความชื้นที่เกาะอยูตามเม็ดดินและชองวาง

ในดนิ  ซึง่เกดิจากการซมึของหยดน้าํเขาสูดนิและถกูดดูซบัไวโดยอนภุาคของดนิ ความชืน้นีจ้ะคงอยูในดนิจนกระทัง่

เกดิการระเหยหรอืถกูรากพชืดดูไปใช การเปลีย่นแปลงความชืน้ในดนิเกดิขึน้อยูตลอดเวลา และแตกตางกนัในแตละ

พื้นที่ ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ปริมาณน้ําฝน อัตราการระเหย  สภาพภูมิประเทศ ลักษณะและปริมาณของพืช

ที่คลุมดิน และสมบัติของดินที่ยอมใหน้ําซึมผานและดูดซับน้ําไวในดิน

โครงการนี้จึงใหความสนใจที่จะดําเนินการสํารวจและจัดทําแผนที่

สภาพความชื้นดินที่เนนการวิเคราะหความชื้นที่มีความสัมพันธกับสภาพ

ภูมิประเทศ สมบัติทางกายภาพของดินที่จะเก็บกักน้ําได และสภาพภูมิ

อากาศ โดยในป 2553 มพีืน้ทีด่าํเนนิการครอบคลมุ 7 จงัหวดั ในภาคตะวนั

ออก รวมเนือ้ทีป่ระมาณ 21.49 ลานไร  มวีตัถปุระสงค เพือ่ประเมนิปรมิาณ

ความชืน้ของดนิสาํหรบัการเพาะปลกูพชืในชวงฤดแูลง และเพือ่จดัทาํแผนที่

ศักยภาพความชื้นของดิน

เนือ่งจากภาคตะวนัออกเปนแหลงเพาะปลกูพชืผลทางเศรษฐกจิ เชน 

พืชไร ผลไมชนิดตางๆ ยางพารา และปาลมน้ํามัน  ฉะนั้นเศรษฐกิจของ

ภาคตะวันออกจะขับเคลื่อนไดตองมีน้ําที่อุดมสมบูรณ แตที่ผานมา แมจะ

เปนภาคที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยอยูระหวาง 1,100 ถึง 4,850 มม. ก็ตาม  แต

เมือ่สิน้ฤดฝูนเขาสูฤดแูลง ภมูภิาคนีม้กัจะประสบปญหาขาดแคลนน้าํเกอืบ

ทุกป เนื่องจากภาวะฝนทิ้งชวงและปริมาณน้ําสะสมในเขื่อนตางๆ เริ่ม

ลดลง  โดยในป 2553 มีรายงานแจงเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ถึง 6 จังหวัด

ของภาค ยกเวนเพียงจังหวัดตราดเทานั้น
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การจัดทําแผนที่ศักยภาพความชื้นของดิน 

จะประเมนิจากขอมลูแผนทีใ่น 3 สวนหลกั คอื 1. แผนที่

ความจุน้ําใชประโยชนได (Available Water Capacity: 

AWC) แผนทีน่ีส้รางจากฐานขอมลูแผนทีด่นิ และขอมลู

สมบัติทางกายภาพของดิน ไดแก เนื้อดิน ปริมาณชิ้น

สวนหยาบ และการพบชั้นกั้นขวางการแทรกซึมน้ํา

ในดินลาง 2. แผนที่ดัชนีความชื้นที่สัมพันธกับสภาพ

ภูมิประเทศ (Topographic Wetness Index: TWI) ที่ได

จากการวิเคราะหสภาพพื้นผิวของภูมิประเทศ (Terrain 

Analysis) และการวิเคราะหทางอุทกวิทยา ดวยขอมูล

แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  และ 3. แผนที่

ปริมาณความชื้นสะสมในดินจากขอมูลปริมาณน้ําฝน

และคาศกัยการระเหยน้าํจากขอมลูสภาพภมูอิากาศใน

แตละเดือน โดยใชเทคโนโลยีระบบภูมิสารเทศ (GIS) 

เปนเครื่องมือในการสรางและซอนทับชั้นขอมูลแผนที่ 

รวมกบัการตรวจวดัความชืน้ของดนิตวัแทนในพืน้ทีจ่รงิ

ขอมลูแผนทีศ่กัยภาพความชืน้ดนิรายจงัหวดัทีไ่ด  จะเปนประโยชนสาํหรบัการจดัการดนิและน้าํเพือ่การปลกู

พืชทางการเกษตร เชน การใหน้ํา การเลือกชนิดพืชใหเหมาะสมกับปริมาณความชื้นของดินตลอดฤดูปลูก 

การจดัการปุย  รวมถงึการวางแผนสรางสระน้าํในไรนา และการวางแผนการใชทีด่นิทางการเกษตร ทีจ่ะนาํไปสูการ

ปฏิบัติที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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โครงการสํารวจติดตามการแพรกระจายของคราบเกลือ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ปญหาดินเค็มเปนปญหาสําคัญตอการทําการเกษตรในภาคตะวัน

ออกเฉียงของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีแนวโนม

ทําใหเกิดสภาวะโลกรอนขึ้นหรือการกระจายตัวของฝนนอยลง สงผล

โดยตรงตอปญหาดินเค็ม การสํารวจและทําแผนที่พรอมทั้งการบันทึก

ขอมูลเกี่ยวกับความเค็มของดิน ปฏิกิริยาดิน ภาพการใชที่ดินในชวงเวลา

นั้น ณ จุดตางๆ ที่บอกพิกัดทางภูมิศาสตรไวอยางชัดเจน จะชวยใหการ

ตดิตามการแพรกระจายของคราบเกลอื มขีอมลูทีส่มบรูณสาํหรบักาํหนด

มาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมี

แผนจะเขามาตรวจวดัเพือ่ตดิตามผลกระทบในทีเ่ดมิอกีครัง้ใน 5 ปตอไป

ในปงบประมาณป 2553 สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและ

ที่ดินไดดําเนินการใน 2 ลุมนํ้า คือลุมนํ้าชีสวนท่ี 2 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

2,492,306 ไร อยูในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแกน และลุมน้ํา

ลําสะแทด ครอบคลุมพื้นที่ 1,625,671 ไร อยูในจังหวัดนครราชสีมา 

ขอนแกน และบุรีรัมย

ขอมลูการแพรกระจายของคราบเกลอืในลุมน้าํชสีวนที ่2 มกีารเจาะ

สํารวจทั้งหมด 80 แนวตัดขวาง มีจุดเจาะทั้งหมด 415 จุดมีจํานวน

ตวัอยางดนิ 2,046 ตวัอยาง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอมลูป พศ.2548 มกีาร

เปลีย่นแปลงของคราบเกลอืในทศิทางทีเ่ลวลงประมาณ 4.23 เปอรเซนต 

ในทิศทางที่ดีขึ้น 3.76 เปอรเซนต และไมเปลี่ยนแปลง 77.64 เปอรเซนต 

สวนในลุมน้ําลําสะแทด มีการเจาะสํารวจทั้งหมด 70 แนวตัดขวาง มีจุด

เจาะทั้งหมด 326 จุด มีจํานวนตัวอยางดิน 1,397 ตัวอยาง เมื่อเปรียบ

เทยีบกบัขอมลูป พศ. 2548 มกีารเปลีย่นแปลงของคราบเกลอืในทศิทาง

ทีเ่ลวลงประมาณ 6.76 เปอรเซนต ในทศิทางทีด่ขีึน้ 9.94 เปอรเซนต และ

ไมเปลี่ยนแปลง 77.59 เปอรเซนต

ขอมลูทีไ่ดมรีายละเอยีดแสดงทกุจดุ ทัง้แบบรายงานและในลกัษณะ

ที่สามารถเรียกดูไดสะดวกในระบบดิจิทอล
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โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ปจจบุนักรมพฒันาทีด่นิรบัผดิชอบโครงการพฒันาระบบฐานขอมลูภมูสิารสนเทศโครงการพฒันาทีด่นิอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดาํร ิจาํนวน 137 โครงการ ขอมลูตางๆ ของโครงการฯขาดการดแูลเพราะไมมหีนวยงานทีเ่กบ็รกัษา

ขอมูลโดยตรง ทําใหขอมูลเชิงแผนท่ีอยูกระจัดกระจายและสูญหายไดงาย ดังน้ัน สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน 

โดยสวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช เล็งเห็นความสําคัญที่จะรวบรวมขอมูลของโครงการฯ เพื่อจัด

ทําใหเปนระบบภูมิสารสนเทศ และจัดเก็บขอมูลที่กระจัดกระจายไวในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกสําหรับการติดตาม

โครงการ และการนําไปใชประโยชนในอนาคต โดยป 2553 ไดทํา 137 โครงการ ตัวอยางเชน โครงการลุมนํ้าก่ํา 

จังหวัดนครพนม

1 ชื่อโครงการ

โครงการลุมนํ้าก่ํา จังหวัดนครพนม

ภาพรางเคาโครงพระราชทาน ลักษณะคลายตัว

ยึกยือ หัวคือหนองหาน ลําตัวคือลํานํ้าก่ํา เสนขนาน

กับลํานํ้าก่ําคือคลองชลประทาน เสนที่ขาวงลําตัวคือ

สรางประตรูะบายเปนระยะ เสนทีข่ดีออกจากลาํตวัคอื

ระบบสงนํ้า สวนหางคือแมนํ้าโขง � ภาพรางเคาโครงพระราชทานโครงการลุมนํ้าก่ํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวาดบนเคร่ืองบิน

พระท่ีน่ัง

� รูปพื้นที่โครงการลุมนํ้าก่ํา
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4 ที่ตั้งโครงการ
โครงการลุมนํ้าก่ํา ตั้งอยูที่

1. หมูที่ 8 ตําบลธาตุพนมเหนือ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2. หมูที่ 5 ตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

3. หมูที่ 4,7,10 ตําบลนาเรณูใต อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

4. หมูที่ 2,13 ตําบลเรณูใต อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

5. หมูที่ 5 ตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

6. หมูที่ 9 ตําบลธาตุพนมเหนือ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2 ความเปนมาของโครงการ

โครงการลุมนํา้ก่าํ เปนโครงการทีร่าษฎรในทองถิน่

บริเวณ 2 ฝงลํานํ้าก่ํา ในเขตจังหวัดสกลนคร และ

นครพนม ทูลเกลา ฯ ขอความชวยเหลือจากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ใหทรงแกไขปญหาในเรื่องนํ้า

ทวมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และขาดแคลนนํ้าเพื่อ

การเกษตร รวมทั้งอุปโภค บริโภคในฤดูแลง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงทรงมีพระ

ราชดําริ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 ใหกรม

ชลประทานพิจารณาโครงการและกอสรางโครงการ

ลุมนํ้าก่ํา จังหวัดสกลนคร – นครพนม ตามแนว

พระราชดําริ เพื่อชวยแกปญหาความเดือนรอนใหแก

ราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณ 2 ฝงลําน้ํากํ่า ดังกลาว ในเร่ือง

นํ้าทวมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และการขาดแคลนนํ้า

เพื่อทําการเกษตร รวมทั้งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค

เมือ่วันที ่31 ตลุาคม 2539 ถงึวนัที ่1 พฤศจกิายน 

2539 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ ไดเสดจ็พระราชดาํเนนิ

ตอนรับพระราชินีแหงราชอาณาจักร ณ พระตําหนัก

ภพูานราชนเิวศน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ฯ ทรง

มีพระราชกระแสรับสั่งแก นายโยธิน เมธชนัน ผูวา

ราชการจังหวัดสกลนคร ใหชวยดูแลโครงการลุมนํ้าก่ํา 

เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าแกพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัด

สกลนคร – นครพนม

3 วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเกษตรกรในชุมชนไดทราบแนวทาง

พระราชดําริ ดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

2. เพื่อเปนการอนุรักษดินและนํ้า

3. เพ่ือปรังปรุงบํารุงดินและใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร

ไดอยางยั่งยืน
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� แผนที่แสดงขอบเขตโครงการลุมนํ้าก่ํา

เนื้อที่ประมาณ 8,400 ไร พื้นที่ขยาย 2,800 ไร ดังนี้

5 ระยะเวลาดําเนินการ

 เริ่มดําเนินโครงการ ป พ.ศ. 2549 

  โครงการตอเนื่องเริ่มป พ.ศ. 2550 สิ้นสุด พ.ศ. 2554

6 ผลการดําเนินการที่ผานมา

 6.1. จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า

  6.2. สงเสริมการทํา / การใชปุยหมักและปุยอินทรียนํ้า

  6.3.  สงเสริมการใชปุยพืชสด
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 6.1. จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า

� การปรับรูปแปลงนา  

� ไถกลบตอซัง
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6.2. สงเสริมการทํา / การใชปุยหมักและปุยอินทรียนํ้า 

� สาธิตการการทําปุยน้ําหมักชีวภาพ (ซุปเปอร พด.2 )

และสารไลแมลง (พด.7)  

� สาธิตการทําปุยหมัก (ซุปเปอร พด.1)



116   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

6.3. สงเสริมการใชปุยพืชสด 

� ไถเตรียมดินเพื่อปลูกพืชปุยสด  

� เกษตรกรหวานเมล็ดพันพืชปุยสด  

� พืชปุยสด  
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7 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
 

 1. พื้นที่การเกษตรเพิ่มความอุดมสมบูรณ

 2. เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการใชปุยเคมี เปนปุยอินทรียชีวภาพเพิ่มขึ้น

 3. เกษตรกรลดคาใชจายในการซื้อปุยเคมี

 4. เปนจุดสาธิตและเรียนรูดานการพัฒนาที่ดิน

8 หนวยงานรับผิดชอบ

 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน

� ไถกลบปอเทือง  
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สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดินสํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน

โครงการจัดทําเขตการใชที่ดิน
ตามความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

การกาํหนดเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสาํหรบัการปลกูพชืเศรษฐกจิจงึเปนสวนสาํคญัในกระบวนการเริม่ตนของการ

กําหนดนโยบายดานการเพิ่มศักยภาพการใชพื้นที่เพื่อการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ยังเปนการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมใหเปนไปอยางยัง่ยนื ซึง่สอดคลองกบัแผนพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิการกาํหนดเขตพืน้ทีด่งักลาวยงัสามารถนาํไปใชเปนขอมลู

พืน้ฐานในการวางแผนการเพาะปลกูสามารถใชคาดการณผลผลติใหมปีรมิาณสอดคลองกบัความตองการของตลาด

ไดอยางเปนระบบ

เพ่ือเปนการสนับสนุนแผนยุทธศาสตรพืชเศรษฐกิจ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตโดยการเสนอแนะแนวทางการใชท่ีดินใหตรง

ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี สํานักนโยบายและแผนการใช

ท่ีดินไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือกําหนด

เขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 

ชนิด ไดแก ขาวนาปรัง ทุเรียน ลําไย กาแฟและ

ยางพารา 

วัตถุประสงค

1. เพ่ือกําหนดเขตการใชท่ีดินท่ีเหมาะสม มีศักยภาพ 

ครอบคลุมท้ังดานกายภาพ เศรษฐกิจและภูมิสังคม

2. เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดแผนงาน

พัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจในระดับพื้นที่

3. เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตและการ

ตลาดสําหรับการบริโภคภายในประเทศและการสงออก 

รวมไปถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ

การประเมินคุณภาพที่ดิน
ทางดานกายภาพ

 ระดับความตองการปจจัย เชน 

 ปริมาณธาตุอาหารในดิน

 สภาวะการหยั่งลึกของราก 

 ปริมาณเกลือในดิน ความเสีย

 หายจากการกัดกรอน

 จัดชั้นความเหมาะสมของดิน 

การประเมินคุณภาพดิน
ทางดานเศรษฐกิจ และสังคม

 การใชัปจจัยการผลิต

 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนใน  

 การผลิต

 ปญหาและความตองการของ

 เกษตรกร

นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 

 ฉบับที่เกี่ยวของ

 ยุทธศาสตร/นโยบายดานการ

 เกษตรของกระทรวงเกษตรฯ

 แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินของ

 การพัฒนาที่ดิน

 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

 ภาคเกษตร

 ฯลฯ
กําหนดเขตการใช

ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ

แนวทางการดําเนินงาน

 เกษตรกร

กําหนดเขตการใช
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ภาค
เขตการใชที่ดิน

พืชเศรษฐกิจขาวนาปรัง (ไร) รวม

Z-I Z-II Z-III

เหนือ 1,414,219 188,786 1,4+7,369 3,100,374

กลาง 3,238,695 1,414,105 6,140 4,658,940

ตะวันออก 95,930 313,862 - 109,792

ตะวันออกเฉียงเหนือ 251,677 486,923 280,573 1,109,173

ใต 198,133 140,110 52,426 390,669

รวม 5,198,654 2,543,786 1,836,508 9,578,948

ภาค

เขตการใชที่ดิน
พืชเศรษฐกิจลําไย (ไร) รวม

Z-I Z-II Z-III

เหนือ 42,266 205,244 290,966 539,476

กลาง - 2,443 2,910 5,353

ตะวันออก 13,883 874 50,935 65,692

ตะวันออกเฉียงเหนือ - 14,150 16,680 30,830

รวม 56,149 222,711 362,491 641,351

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาค

เขตการใชที่ดิน
พืชเศรษฐกิจทุเรียน (ไร) รวม

Z-I Z-II Z-III

ตะวันออก 26,912 22,440 55,683 105,035

ใต 94,983 42,682 21,506 159,171

รวม 121,895 65,122 77,189 264,206

ภาค
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจกาแฟ (ไร)

รวม

Z-I Z-II Z-III Z-IV

ชุมพร 33,833 170 831 47,004 81,838

สุราษฎรธานี 20,626 617 86 10,688 32,017

ระนอง 15,036 682 - 3,783 19,501

กระบี่ 10,792 91 32 2,086 13,001

นครศรีธรรมราช 3,115 - - 291 3,406

พังงา 100 11 - 74 185

รวม 83,502 1,571 949 63,926 149,948

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาค
เขตการใชที่ดิน

พืชเศรษฐกิจยางพารา (ไร) รวม

Z-I Z-II Z-III

เหนือ 9,886 43,612 86,176 139,673

กลาง 2,926 115,613 43,340 161,879

ตะวันออก 177,598 926,703 1,009,212 2,113,513

ตะวันออกเฉียงเหนือ 18,529 640,431 1,032,044 1,691,004

ใต 1,542,601 6,961,306 2,263,775 10,767,682

รวม 1,751,540 8,687,665 4,434,547 14,873,752

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

โครงการวางแผนการใชที่ดินระดับลุมนํ้าสาขา

ปญหาการใชที่ดินไมเหมาะสม ทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม การขาดแคลนน้ําผิวดินและใตดิน พื้นที่ปาไม

เสื่อมโทรมและพื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากขาดการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพทําใหทรัพยากรตางๆ 

ถูกทําลาย ซึ่งนับวันจะรุนแรงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตและการขยายตัวของการพัฒนาใน

สาขาตางๆ ที่มีความตองการใชทรัพยากรมากขึ้น โดยขาดมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางมีประสิทธิภาพ 

จําเปนตองมีการแกไขดวยการดําเนินการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนในลักษณะผสม

ผสานระหวางทรพัยากรธรรมชาตติางๆ ทัง้ในดานการ

อนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น สํานัก

นโยบายและแผนการใชทีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ จงึไดจดั

ทําโครงการวางแผน การใชที่ดินโดยในปงบประมาณ 

2553 ดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําสาขาจํานวน 45 ลุมน้ํา

สาขา เปนการกาํหนดรปูแบบการใชประโยชนทีด่นิเพือ่

การพัฒนาดานการเกษตรใหเหมาะสมกับทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู พรอมทั้งเสนอแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรที่ดินในลุมน้ําสาขา ซึ่งจะนําไปสูการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค

1) ศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานทรัพยากร

ธรรมชาติและดานเศรษฐกิจสังคม 

2) ประเมนิคณุภาพทีด่นิดานกายภาพและดาน

เศรษฐกิจ

3) กําหนดบริเวณการใชที่ดินตามศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเสนอมาตรการดานการ

บรหิารจดัการทรพัยากรทีด่นิและการพฒันาการเกษตร

ใหสอดคลองกับนโยบายการใชที่ดินของรัฐ

วิธีการดําเนินงาน

1) ประมวลประเด็นปญหาที่เกิดกับทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา

2) รวบรวมขอมลู ไดแก ขอมลูทางดานทรพัยากร

ตางๆ สถานภาพและการใชประโยชน ขอมูลสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ

3) วิเคราะหขอมูล

3.1) ขอมูลทั่วไปเปนการวิเคราะหในดาน

ขอเท็จจริง ปญหาและการแกไข ตลอดจนสถานการณ

ในปจจุบัน

3.2) ขอมูลเฉพาะดาน ทําการวิเคราะห

ในดานตางๆ คือ

- การวเิคราะหระดบัความรนุแรงของ

ปญหาที่ดินจากการใชประโยชนที่ดิน 

- การวเิคราะหหาคาศกัยภาพการคาย

ระเหยน้ํา (ETo) 

- การวเิคราะหความตองการน้าํของพชื 

- การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ดิน-นํ้า-การใชประโยชนท่ีดิน วิเคราะหผลตอบแทนจาก

การใชท่ีดินเพ่ือการอธิบายรูปแบบการใชท่ีดินท่ีสมบูรณ

- การวิเคราะหประเมินคุณภาพที่ดิน

ดานกายภาพและดานเศรษฐกิจ เพื่อประเมินชั้นความ

เหมาะสมของศกัยภาพการใชทีด่นิและความเหมาะสม

ของการลงทุนใชที่ดิน

การวิเคราะหนโยบายที่เกี่ยวของทั้งทางดานการ

อนรุกัษ การพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม
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1. สภาพปญหาอันเปนที่มาของคูมือ/ คําแนะนํานี้ 

การเพาะปลกูพชืบนพืน้ทีส่งูชนัเปนสิง่ทีก่อใหเกดิปญหามากมายหลายประการ ไดแก (1) การเกดิความ

เสือ่มโทรมของพืน้ทีท่ีใ่ชเพาะปลกู อนัมสีาเหตมุาจากการชะลางพงัทลายของดนิทีม่นีํา้ฝนและนํา้ไหลบาเปนตวัการ 

(2) การจัดการเพาะปลูกสวนใหญสงเสริมใหเกิดการเสื่อมโทรมของที่ดินอยางรุนแรงและรวดเร็ว อาทิ การไถเตรียม

ดิน การปลูก และพรวนดินแบบขึ้นลงตามความลาดเท เปนตน ทําใหพื้นที่ที่ไดจากการเปดปาใหมๆ จะใหผลผลิต

สงูอยางคุมคาตอการลงทนุเพยีงแคไมเกนิ 10 ปเทานัน้ อนัเนือ่มาจากปญหาความเสือ่มโทรมของทีด่นิอยางรนุแรง 

จนตองทิ้งรางเหมือนหรือคลายที่เกิดขึ้นในอดีต (3) เกิดปญหาการบุกรุกปาขึ้นใหมเรื่อยๆ อยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด 

จนปาไมของประเทศเหลือนอยลงไปทุกทีๆ (4) พื้นที่ที่ถูกทิ้งรางดังกลาวมาแลว พืชพรรณตามธรรมชาติขึ้นไดยาก 

กลายเปนพื้นที่วางเปลาไมมีพืชพรรณและสิ่งคลุมดินก็จะเกิดการชะลางพังทลายของดินรุนแรงและกวางขวาง

ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก จนหลายพื้นที่กลายสภาพเปนพื้นที่ดินตื้น หินโผล จนถูกขนานนามวา ภูเขาหัวโลนโดยทั่วไป

การออกแบบ และกอสรางขั้นบันไดดินแบบเก็บกักนํ้า
สําหรับการเพาะปลูกขาวนาดําในพื้นที่ลาดชัน
(Bench terrace ; Level and retention type)

การทําการเพาะปลูกในพื้นที่สูงชันนอกจากจะ

กอปญหาตามที่กลาวมานี้ ยังเปนปญหาใหญที่กอให

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม

มากมาย อาทิ เปนแหลงผลิตตะกอนดิน หิน กรวด 

ทราย ที่นํ้าไหลบาพัดพามาทับถมยังทางนํ้า แหลงนํ้า

ทั้งทางธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น เรือกสวน ไรนา 

ปศุสัตว ที่อยูอาศัยของราษฎรในพื้นราบและในเมือง 

การที่พื้นที่สูง ตนนํ้าลําธารไมมีสิ่งปกคลุมดิน ทําให

ปรมิาณนํา้ไหลบาจากนํา้ฝนทีต่กแตละครัง้ทีม่ปีรมิาณ

เพิ่มขึ้นอยางมหาศาล ตัวอยางเชน พื้นที่ที่มีความ

ลาดชัน 10-30 เปอรเซ็นต ถามีปาไมปกคลุมอยู 

ปริมาณน้ําไหลบาแตละคร้ังจะเทากับ 30-60 เปอรเซ็นต

ของนํ้าฝนที่ตกแตละครั้งเทานั้น แตพื้นที่เดียวกันนี้

เมื่อถูกบุกรุกโคนปานํามาใชเปนพื้นที่ เพาะปลูก 

ปรมิาณนํา้ไหลบาจะเพิม่ขึน้เปน 52-82 เปอรเซน็ตของ

นํ้าฝนที่ตกแตละครั้ง และถาถูกทิ้งรางวางเปลาไมมี

สิ่งปกคลุมดินใดๆ ปริมาณนํ้าไหลบาจะเพิ่มขึ้นเปน

เกอืบ 90 เปอรเซน็ต และนีค่อืสิง่ทีเ่ปนคาํตอบวาทาํไม

ฝนตกเทาๆ กับในอดีต ทําไมในอดีตนํ้าไมทวม แตปนี้

นํ้าจึงทวมอยางรุนแรง 
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แมจะรูวาการเพาะปลูพืชในพื้นที่ภูเขาสูง เปนสิ่ง

ที่กอใหเกิดปญหามากมาย รวมทั้งบางพื้นที่เปนสิ่งผิด

กฎหมายแตก็หลีกเลี่ยงไมไดและเปนขอยกเวน 

เนือ่งจากบนพีน้ทีภ่เูขาสงูหลายแหงเปนทีอ่ยูอาศยัของ

ประชาชนที่เรียกวา “ชาวเขา” ซึ่งมีหลายเผาพันธุใน

ประเทศไทย ชาวเขาเหลานี ้กาํเนดิและเจรญิเตบิโตบน

พืน้ทีภ่เูขาสงูมาตัง้แตครัง้บรรพบรุษและสบืลกูหลานกนั

ตอๆ มาหลายชัว่อายคุน การจะยายคนเหลานีม้าไวใน

พื้นราบทั้งหมดเปนไปไดยาก เพราะความเคยชินและ

การยอมรบั ดงันัน้สิง่หนึง่ทีร่ฐับาลหรอืสวนราชการควร

ทําคือการทําอยางไรที่จะใหผูที่ทํากินในพื้นที่ภูเขาสูง

เหลานี้ ใหสามารถใชเพาะปลูกพืชไดตลอดไป โดยไม

เสื่อมโทรมไดงายจนตองทิ้งรางและยายที่ทํากินบุกรุก

ปาเขาไปอีก รวมทั้งไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่ง

แวดลอมทั้งทางตรงและทางออม จากตัวอยางจาก

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดสรางพื้นที่

เพาะปลกูแบบขัน้บนัไดดนิเปนวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลสูงสุดในการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่

สูงชัน ใหสามารถใชไดเปนรอยๆ ป ชั่วลูก ชั่วหลาน 

ไมตองทิ้งรางและบุกรุกปาตอไป เหตุผลความจําเปน

ดังกลาวขางตนจึงเปนที่มาของคูมือ/ คําแนะนําฉบับนี้

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใชเปนพื้นที่ปลูกขาวนาดําในพื้นที่ที่มี

ความลาดเทเล็กนอยจนกระทั่งมีความลาดชันสูง

2.2 เพื่อปองกันแกไขการชะลางพังทลายของดิน

ทีก่อใหเกดิผลกระทบตอพืน้ทีเ่พาะปลกูและสิง่แวดลอม

2.3 เพื่อแกปญหาหรือยับยั้งการบุกรุกปาที่

ประชาชนที่อาศัยอยูบนพื้นที่ภูเขา ใหสามารถใช

ประโยชนที่ดินไดอยางยั่งยืน ไมเสื่อมโทรมจนตอง

บุกรุกปา นําพื้นที่มาเพาะปลูกใหมๆ แทนพื้นที่เกาที่

เสื่อมโทรมและทิ้งรางวางเปลาเปนภูเขาหัวโลนอยาง

ปจจุบัน

3. อรรถประโยชนหรือประโยชนใชสอย

3.1 สามารถปองกัน แกไข ปญหาการเสื่อมโทรม

ของดิน อันมีสาเหตุมาจากการไหลบาของนํ้ า 

การชะลางพังทลายของดิน การสูญเสียหนาดิน 

และธาตอุาหารพชื ในพืน้ทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ทําใหสามารถใชเพาะปลูกไดอยาง

ยัง่ยนืไมตองละทิง้หรอืปลอยใหเปนพืน้ทีว่างเปลาแลว

บุกรุก ถางปาเอาพื้นที่มาเพาะปลูกใหมๆ แลวก็เกิด

เสื่อมโทรมเหมือนเดิมจนกลายเปนพื้นที่เขาหัวโลน

ทัว่ไปหมดทัง้เขาเหมอืนทีเ่กดิขึน้ในอดตีและปจจบุนัใน

หลายพื้นที่ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก

� ภาพที่ 2

ภาพเขาหัวโลนภาพจาก : ผอ.รุง  บุญพาเกิด 
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3.3 การปรับพื้นที่ใหเปนขั้นบันไดดินจะทําใหการดําเนินการทุกกิจกรรมไมวาการไถเตรียมพื้นที่ การใสปุย 

การตกแตงกิง่ทรงพุมหรอืการค้าํยนักิง่ การเกบ็เกีย่วผลผลติ การขนสงปุย วสัด ุอปุกรณและเครือ่งมอืทางการเกษตร 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ดังภาพขางลาง

3.2 สามารถใชพื้นที่เพาะปลูกขาวนาดําได ในพื้นที่ที่มีความลาดเทตั้งแตเล็กนอยจนกระทั่งพื้นที่ที่มีความ

ลาดชันสูง ถาเนื้อดินเปนดินเหนียวเก็บกักนํ้าได หรืออาจใชปลูกพืชผัก ไมดอกไมประดับ พืชไร หรือไมผลบางชนิด 

คลายกับการปลูกพืชบนพื้นที่ราบ

ภาพที่ 3 �
การทํานาขาวแบบ

ขั้นบันได
ภาพจาก : www.pixpros.net/forums/

ภาพที่ 4 �
ถุงปุยบนขั้นบันได

ภาพจาก : สุวิมล พุทธจรรยาวงค สนง.พด.เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
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3.4 เปนการเพิม่ศกัยภาพการผลติของทีด่นิเพือ่การเกษตรกรใหสงูขึน้ กลาวคอื นอกจากใชเปนพืน้ทีเ่พาะปลกู

แลวยังสามารถสรางที่พักหรือบานเรือน โรงเรือนตางๆ อาทิ โรงเก็บพัสดุ อุปกรณ วัสดุการเกษตรตางๆ ยุงฉาง 

รวมทั้งกรีนเฮาท โรงเพาะเห็ดและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรไดดวย

3.5 สามารถเกบ็กกันํา้หรอืระบายนํา้ออกจากพืน้ทีไ่ดงายและสะดวก เนือ่งจากแตละชัน้ของขัน้บนัไดมทีัง้คัน่

กั้นนํ้าขอบแปลง และทางระบายปลอยออกสูทางระบายนํ้าธรรมชาติ หรือทางระบายนํ้าหลักที่สรางขึ้นมาอยาง

เหมาะสมในพื้นที่

� ภาพที่ 5

สรางสิ่งกอสรางตางๆ 

บนขั้นบันไดดินบน

พื้นที่ที่มีความลาดเทสูง
ภาพจาก : ทนงศักดิ์ ปะระไทย สนง.พด. เขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

7

� ภาพที่ 6

ขั้นบันไดดินที่สามารถ

เก็บกักน้ําหรือระบาย

น้ําออกจากพื้นที่ไดงาย

และสะดวก เนื่องจาก    

แตละชั้นของขั้นบันได

มีทั้งคันดินกั้นน้ําและ

ทางระบายออกสูทาง

ระบายน้ําธรรมชาติภาพจาก : China (1995)

3
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3.6 สามารถจัดสรางระบบรวบรวมนํ้าสวนเกินในฤดูฝนจากพื้นที่แตละขั้นบันไดไปเก็บรวบรวม แลวนํานํ้า

กลับมาใชไดยามฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง ทําใหสามารถใชพื้นที่นั้นทํานาไดหลายครั้ง รวมทั้งการปลูกขาวสลับ

พืชไรหรือพืชผักหรือไมดอกไมประดับ แมกระทั่งไมผลที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงไดตลอดทั้งป

3.7 สามารถควบคุมการไหลบาของน้ําบนพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงวิธีการหน่ึง แมจะตอง

ลงทุนสูงในระยะแรก แตในระยะยาวสามารถใชประโยชนท่ีดินไดอยางย่ังยืนและกวางขวาง

7

ภาพที่ 7 �
ระบบชลประทานบน

พื้นที่ภูเขาที่ประกอบ

ดวยอางเก็บนํ้า

7
7

7
7

ภาพจาก : China (1995)

ภาพที่ 8 �
คลองสงน้ําของ

ระบบชลประทาน

บนพื้นที่ภูเขา
ภาพจาก : China (2000)
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4. ขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชในการดําเนินงาน 

4.1 ในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง แตตองการปลูกขาวนาดําจะทําขั้นบันไดดินแบบนี้ ดินจําเปนตองเปนดิน

เหนียวและมีความลึกพอสมควร นาจะลึกตั้งแต 1 เมตรขึ้นไป ดังภาพขางบน ถาดินยิ่งลึกยิ่งสามารถทําขั้นบันไดได

กวางขึน้เทานัน้ ถาดนิตืน้ยิง่มขีดีจาํกดัในการทาํขัน้บนัได ซึง่ความกวางของขัน้บนัไดจะมากนอยเพยีงใดขึน้กบัความ

ลึกของดินและความลาดชันของพื้นที่ ดังภาพขางบน ดังภาพที่ 10 

3.8 ทําใหการบริหารและจัดการเพาะปลูกขาวนาดําหรือพืชเศรษฐกิจที่มีราคาแพงอื่นๆ ในพื้นที่ที่มีความ

ลาดชันสูงๆ สะดวกขึ้น ไมวาจะเปนการขนสงวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องจักรเครื่องมือ ที่จําเปนตองใชในเพาะปลูก

เขาสูแปลง หรือการขนผลผลิตออกสูตลาดรับซื้อ โดยผานทางลําเลียงในพื้นที่ ดังภาพขางลาง

3.9 ประโยชนทางออม ถาการทํานาแบบขั้นบันไดแบบนี้เปนการทําแบบตอเนื่องทั้งหุบเขา จะกอใหเกิด

ทัศนียภาพที่มีความงดงามมาก จนสามารถจัดทําเปนแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเกือบทั้งโลกชื่นชอบและนิยม

ไปเที่ยวดู ดังเชนที่ประเทศฟลิปปนสและที่ประเทศจีน ตามภาพที่ปรากฏขางลาง

� ภาพที่ 10

การทํานาแบบขั้นบันได

แบบตอเนื่องทั้งหุบเขา
ภาพจาก : China (2000)

ภาพจาก : China (2000)

� ภาพที่ 9

ถนนและระบบ

ชลประทาน

บนพื้นที่สูงชัน

7

77

7

ภาพจาก : China (2000)
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4.2 ในพื้นที่ที่มีความลาดชันแมเพียงเล็กนอย ถาตองการปลูกขาวนาดําก็จําเปนตอง จัดเตรียมพื้นที่ตาม

ตนแบบดังกลาวมานี้เชนกัน ในทํานองเดียวกันก็สามารถใชพื้นที่ดังกลาวในการเพาะปลูกพืชผัก ไมดอกไมประดับ 

หรือแมกระทั่งไมผล ดังภาพขางลาง

5. องคประกอบของขั้นบันไดดินสําหรับปลูกขาวนาดํา ประกอบดวย (ดูภาพดานลางและหนาตอไป)

หมายเลขที่  1  ตัวขั้นบันไดดินที่ใชสําหรับปลูกขาวนาดําหรือพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ มีลักษณะ

เปนพื้นที่ราบเรียบระดับเดียวกันตลอดทั้งผืน แตควรลดระดับตามความยาวของ

ขั้นบันไดสูทางระบายนํ้าทางปลายสุดของขั้นบันได 0.01 เปอรเซ็นต หรือเทากับ

ลดระดับ 10 เซนติเมตรตอความยาวของขั้นบันได 100 เมตร เพื่อสามารถระบาย

นํ้าออกได ดังภาพที่ 12, 13 และ 15

หมายเลขที่  2  ผนังดานขางของขั้นบันไดดินแตละขั้นถือเปนสวนสูงของขั้นบันไดดิน แตละขั้น

ตองมีปลูกหญาคลุมดินกันพัง ดังภาพที่ 12 และ 15

หมายเลขที่  3  คันดินกั้นนํ้าตรงขอบของขั้นบันไดดินตามแนวยาว สามารถใชเปนทางเดินเทา

ไดดวย ดังภาพที่ 6, 13 และ 14

หมายเลขที่  4  ทางระบายนํา้ เพือ่ระบายนํา้ออกจากพืน้ทีข่ัน้บนัไดดนิลงสูทางระบายนํา้ในพืน้ที ่

ซึ่งอาจเปนทางระบายนํ้าตามธรรมชาติหรือสรางขึ้น ดังภาพที่ 12

หมายเลขที่  5  หญาแฝกตัดสั้น หรือหญาแพรก หรือหญารูซีหรือสวาซีแลนดหรืออื่นๆ ที่ปลูก

ปกคลุมดานขางของผนังขั้นบันไดดิน ดังภาพที่ 15

หมายเลขที่  6  ผนังขั้นบันไดทําดวยหินกอ ดังภาพที่ 14, 18 และ 19

หมายเลขที่  7  ถนนเชื่อมโยงในพื้นที่ทําการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน (Access Road) ดังภาพที่ 5, 7 

และ 9

ภาพที่ 11 �
การทํานาขาวแบบ

ขั้นบันไดดินบนพื้นที่

ที่มีความลาดชัน

แมเพียงเล็กนอย
ภาพจาก : พิพัฒน  ไทยกลา
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ภาพแสดงชิ้นสวนขององคประกอบของขั้นบันไดดินแบบระดับที่สามารถเก็บกักนํ้าได  

� ภาพที่ 13

ขั้นบันไดดินขนาดใหญ

ผนังดานขางเปนหินกอ

ปลูกพืชขาวและพืช

เศรษฐกิจได
ภาพจาก : China (2000)

3
5

1

1

� ภาพที่ 12

ขั้นบันไดดินแบบ

ระดับที่สามารถ

เก็บกักน้ําไวทํานาได
ภาพจาก : China (1995) 2

21
3

4
4

ทางระบายน้ําทางระบายน้ํา

� ภาพที่ 14

ขั้นบันไดดินผนัง

ดานขางเปนหินกอ

ปลูกพืฃขาวและพืช

เศรษฐกิจราคาแพงได
ภาพจาก : China (2000)

3
6

6 6

6
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6. แบบแปลนภาพตัดขวางของขั้นบันไดดินแบบเก็บกักนํ้า 

  เครื่องหมายของสัญลักษณ

A  หมายถึง พื้นที่หนาตัดที่เปนพื้นที่ดินขุดและดินถมของขั้นบันไดดินแตละขั้น มีหนวยเปนตารางเมตร

V  หมายถึง ปริมาตรดินขุด ซึ่งอนุมานใหเทากับดินถมของขั้นบันไดดิน มีหนวยเปนลูกบากศเมตรตอไร

VI  คือ Vertical Interval หมายถึง ความแตกตางของความสูงระหวางจุดกึ่งกลางของขั้นบันไดดิน 2 ขั้น

ที่ติดตอกัน มีหนวยเปนเมตร

W  คือ Width of bench หมายถึง ความกวางของขั้นบันไดดินที่ใชเปนพื้นที่เพาะปลูก มีหนวยเปนเมตร

d  คือ Width of terrace หมายถึง ความกวางของขั้นบันไดดินทั้งหมดที่รวมความกวางของพื้นที่เพาะปลูก 

 และผนังดานขางเขาดวยกัน มีหนวยเปนเมตร

ภาพที่ 15 �
ขั้นบันไดดินแบบ

สามารถใชเพาะปลูก

ขาวนาดําหรือ

เปลี่ยนปลูกพืชไรก็ได
ภาพจาก : China (2000)

5

2

5
2

1

1

VI =            =            =       
W.s

100-s.µ

W.s/µ

100/µ-s

d.s

100

Vertical Interval VI

Width of bench W

Riser (VI:H) = 1: µ นิดยายนอืลคเรากีมมไีทดุจ

)นิดดไนับนัขงอขงาลกงึกดุจ(

งาขนาดงันผงาลกงึกดุจ
s ตน็ซเรอปเ lope (s) 

Width of terrace, d

V = A x       บักาทเอืรห ราตกฮเ/.ม.บล           x 1002 ลบ.ม./ไร1002

d

A

6.25d

V = A x       ,1002

d

w.s

100-s.µ
VI =             ,

VI

2

100VI

s
d = W +      =          ,

W.VI

8
A =         ,

1

µ

1

0.5
        =           

d =        
 
= W + VI . µ  (แนวระดับ) เมตร

 าคชใาถ µ = 0.5 ดังนั้น d = W + 0.5 VI 

100VI

S
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7. การออกแบบ 

7.1 ความกวางของขั้นบันไดดินมีความกวางตั้งแต 1 ถึง 15 เมตร ขึ้นกับตัวแปรหลายตัว อาทิเชน ความลาด

ชันของพื้นที่ ความลึกของดิน ระยะหางของแถวพืชที่ปลูกตลอดจนความเหมาะสมตอเครื่องจักรที่ใช

7.2 อัตราสวนโดยเฉลี่ยของพื้นผิวผนังดินดานขางเทากับ 1:0.5 (ความสูง : ความกวางดานฐานของผนังดาน

ขาง) แตอตัราสวนนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดตามชนดิของเนือ้ดนิ และขึน้อยูกบัชนดิของผนงัดานขางทีส่รางขึน้วาทาํดวย

อะไร ปกติทั่วไปอัตราสวนนี้จะใชกับผนังที่เปนดินปลูกคลุมดวยหญา

7.3 ระยะหางตามแนวตั้งระหวางขั้นบันไดดิน ควรจะคํานวณโดยสูตรขางลางนี้

VI =            =            =       
W.s

100-s.µ

W.s/µ

100/µ-s

d.s

100

Vertical Interval VI

Width of bench W

Riser (VI:H) = 1: µ นิดยายนอืลคเรากีมมไีทดุจ

)นิดดไนับนัขงอขงาลกงึกดุจ(

งาขนาดงันผงาลกงึกดุจ
s ตน็ซเรอปเ lope (s) 

Width of terrace, d

V = A x       บักาทเอืรห ราตกฮเ/.ม.บล           x 1002 ลบ.ม./ไร1002

d

A

6.25d

V = A x       ,1002

d

w.s

100-s.µ
VI =             ,

VI

2

100VI

s
d = W +      =          ,

W.VI

8
A =         ,

1

µ

1

0.5
        =           

d =        
 
= W + VI . µ  (แนวระดับ) เมตร

 าคชใาถ µ = 0.5 ดังนั้น d = W + 0.5 VI 

100VI

S

เมื่อ VI คือ ระยะหางในแนวดิ่ง (เมตร) ระหวางจุดกึ่งกลางของผนังขั้นบันไดดิน 2 ขั้น

 s คือ ความลาดชัน Slope (เปอรเซ็นต)

 W คือ ความกวางของพื้นที่ราบ (เมตร) 

 d คือ ความกวางของขั้นบันไดดิน ทั้งสวนที่เปนพื้นที่ราบและผนังดานขางรวมกัน (เมตร)

 µ คือ ระยะแนวนอนตอความสูง 1 เมตรของผนังดินดานขางที่สรางขึ้น

   (อัตราสวนระยะแนวตั้ง : ระยะแนวนอน = 1:m สวนใหญเทากับ 1:0.5)

7.4 ความกวางของขั้นบันไดดินถูกกําหนดใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชและการใชเครื่องจักรกลในการ

กอสรางและดําเนินการเพาะปลูก โดยใชสูตรดังนี้

VI =            =            =       
W.s

100-s.µ

W.s/µ

100/µ-s

d.s

100

Vertical Interval VI

Width of bench W

Riser (VI:H) = 1: µ นิดยายนอืลคเรากีมมไีทดุจ

)นิดดไนับนัขงอขงาลกงึกดุจ(

งาขนาดงันผงาลกงึกดุจ
s ตน็ซเรอปเ lope (s) 

Width of terrace, d

V = A x       บักาทเอืรห ราตกฮเ/.ม.บล           x 1002 ลบ.ม./ไร1002

d

A

6.25d

V = A x       ,1002

d

w.s

100-s.µ
VI =             ,

VI

2

100VI

s
d = W +      =          ,

W.VI

8
A =         ,

1

µ

1

0.5
        =           

d =        
 
= W + VI . µ  (แนวระดับ) เมตร

 าคชใาถ µ = 0.5 ดังนั้น d = W + 0.5 VI 

100VI

S

7.5 คันดินกั้นนํ้าที่สรางขึ้นที่ขอบนอกของขั้นบันไดดินควรสูง 20 เซนติเมตร และมีความกวางดานบน 

20 เซนติเมตร เชนกัน (เทากับคันนาในพื้นที่ราบ)

7.6 ทีป่ลายของขัน้บนัไดดนิทีจ่ดกบัทางระบายนํา้ควรเจาะคนัดนิกัน้นํา้เปนทางระบายนํา้ลกึ 20 เซนตเิมตร 

กวาง 20 เซนติเมตร พรอมประตูปดเปดนํ้าเพื่อการเก็บกักและระบายนํ้า ในขั้นบันไดสูทางระบายนํ้า หรือคํานวณ

จากปริมาณนํ้าที่ไหลผาน

7.7 ความยาวของขั้นบันไดดิน ถาลดระดับไปทางเดียวไมควรยาวเกิน 100 เมตร ถาความยาวมากกวานี้ 

ควรทําการลดระดับไปทั้งสองดาน (ใหนํ้าไหลออกไดทั้งสองดาน)
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(4) การกอสรางขั้นบันไดดินทําที่แนวไมที่ปกไวตามแนวระดับทุกแนว โดยทําตามรายละเอียด

ที่ออกแบบไว การลดระดับตํ่าสุดของขั้นบันไดดินสูทางระบายนํ้าควรจะใกลเคียงแนวระดับที่ทําไวในแตละแนว 

ความกวางของขั้นบันไดดินอาจกวางมากนอยไมเทากัน แตตองอยูในระดับสูง (ระดับนํ้าเทากันตลอดตาม

ความยาวของขั้นบันได เพื่อสะดวกในการใชเครื่องจักรกลในการดําเนินงาน เพื่อที่จะทําใหการดําเนินงานเร็วขึ้น 

ควรจะวางแนวขัน้บนัไดแตละแนวไวในแผนทีก่อนเปนเบือ้งตน) หลงัจากปกแนวระดบัหมดพืน้ทีแ่ลว ควรมกีารดดั

แนวระดับที่ทําไวไมใหมีจุดหักศอกควรดัดใหเปนรูปโคงเพื่อสะดวกในการดําเนินการกอสราง และการดําเนินการ

เพาะปลูกภายหลัง ในชวงตอระหวางขั้นบันไดดินกับทางระบายนํ้าควรมีการจัดวางแนวไมที่ปกอยางรอบคอบ 

8. การปฏิบัติที่จําเปนและสิ่งที่ตองคํานึงสําหรับดําเนินงาน  

8.1 ตองมกีารสาํรวจพืน้ทีอ่ยางละเอยีด โดยจดัทาํเปนแผนทีภ่มูปิระเทศและแผนทีด่นิ แผนทีก่ารใชประโยชน

ที่ดิน ที่ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ความลาดชัน ความลึกของดิน เนื้อดิน เปอรเซ็นตของหินที่ปน

อยูในดิน การชะลางพังทลายของดิน และพื้นที่ระบายนํ้าตามธรรมชาติ เปนตน แลวจึงทําการกําหนดชนิดของขั้น

บันไดดินโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคในการปลูกพืช ชนิดของเครื่องจักรกลที่จะใชงาน แลวจึงเริ่มทําการออกแบบ

8.2 ถาในพืน้ทีน่ัน้มกีอนหนิมากพอทีจ่ะนาํมาสรางเปนผนงัดานขางของขัน้บนัไดดนิไดออกแบบขัน้บนัได

ดินใหเปนชนิดหินกอ 

8.3 ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแบบ ดังตอไปนี้

(1) ขั้นแรกเลือกพื้นที่ที่ความลาดชันของพื้นที่สม่ําเสมอตั้งแตจุดสูงสุดของพื้นที่จนถึงจุดตํ่าสุดของ

พื้นที่ เพื่อใชเปนแนวหลักแนวแรกของการเริ่มตนดําเนินการวางผังการกอสราง

(2) ปกแนวไม ในแนวขึ้น – ลงตามความลาดชัน โดยระยะหางระหวางไมที่ปกเทากับระยะหางของ

ขั้นบันไดดินตามคา VI ที่ออกแบบไว จุดปกไมคือจุดกึ่งกลางของบันไดดิน

(3) ปกไมในแนวระดับ โดยทําที่จุดสูงสุดของพื้นที่แนวแรก โดยระยะหางของไมที่ปกควรหางกัน 

5 ถึง 10 เมตร เมื่อปกไมแนวระดับแรกเรียบรอยแลวก็ดําเนินตอในแนวขึ้นลงเปนแนวที่สอง โดยระยะหางของ

แนวไมที่ปกในแนวนอนนี้แตละตนหางกันเทากับ คา VI ของขั้นบันไดที่คํานวณไวจากแนวหลักตามแนวขึ้นลงปก

ไมตามระดับใหครบทุกหลักตามภาพขางลาง แนวไมตามระดับทุกแนว คือแนวกึ่งกลางของขั้นบันไดแตละขั้น

ภาพที่ 16 �
แบบแปลนการปกไม

ในแนวระดับ ซึ่งเปน

แนวกึ่งกลางของ

ขั้นบันไดดินทุกๆ ขั้น  

ขั้นตอนที่ 1
วางแนวปกเสาตามแนวระดับแนวแรก
ที่จุดสูงสุดของพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2 
วางแนวตามแนวลาดเทของพื้นที่
ระยะหางของเสาตามแนวดิ่ง
เทากับ คา VI
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(5) กอนการกอสราง ควรเก็บเศษวัสดุ กิ่งไมตางๆ หิน หญา และอื่นๆ ที่ผิวดินออกใหหมดในกรณีที่มีกอน

หินมาก นํากอนหินมากอเรียงกันไปตามแนวของขั้นบันไดดินที่วางไว เพื่อเปนขอบของขั้นบันไดดินจนเต็มผิวหนา

ของผนังขั้นบันไดดินแลวทําการกอสรางขั้นบันไดดินจนเสร็จตลอดแนว 

� ภาพที่ 18

การกอสรางขั้นบันไดดินที่มี

กอนหินมาก ควรเอาหินมาทํา

กําแพงของขั้นบันไดและควร

เริ่มตนจากแนวสูงสุดกอนเปน

แนวแรกแลวคอยๆ ทําแนว

ถัดลงมา
ภาพจาก : China (1995)

� ภาพที่ 17

การกอสรางขั้นบันไดดิน

� ภาพที่ 19

ขั้นบันไดดินในพื้นที่ที่มีกอนหิน

มากพอที่จะนํามาสรางเปนผนัง

ดานขางของขั้นบันไดดินได
ภาพจาก : China (2000)

ภาพจาก : China (2000)
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8.4  โดยปกติทั่วไปการสรางขั้นบันไดดินควรเริ่มตนจากแนวสูงสุดของพื้นที่ที่เปนแนวแรก และดําเนินการ

แนวลางถัดลงไปตอๆ กันเรื่อยๆ ซึ่งการดําเนินการแบบนี้ จะงายและสะดวกในการดําเนินงาน และสามารถ

หลกีเลีย่งความเสยีหายอนัพงึจะเกดิขึน้ อนัเนือ่งมาจากฝนตกหนกัในการดาํเนนิการกอสราง การกอสรางขัน้บนัได

แตละขั้นควรสรางโดยยึดแนวระดับที่ปกไวเปนหลักในการดําเนินการ (แนวระดับที่วางไวก็คือ แนวของขั้นบันไดดิน

ท่ีจะทําการกอสรางน่ันเอง) จากน้ันทําการขุดดินจากสวนบนของเสนแนวมาถมลงบนสวนใตของเสนระดับ การอัดดิน

ใหแนนควรทําเมื่อขยายความกวางออกไปทุกๆ 30 เซนติเมตร ถาการกอสราง ใชเครื่องจักรกล อาทิเชน ใชรถ 

Bulldozer ผนังดานขางของขั้นบันไดดินตองทําการตกแตงดวยแรงงานคนอีกครั้ง

ภาพที่ 20 �
กรณีเพื่อความสะดวกในการ

กอสรางการสรางขั้นบันไดดิน เริ่ม

ตนจากแนวสูงสุดของพื้นที่ที่เปน

แนวแรกและดําเนินการแนวลาง

ถัดลงไปตอๆ กันเรื่อยๆ

8.5 แตในกรณีที่การกอสรางขั้นบันไดดิน คํานึงถึงความอุดมสมบูรณของดินเปนหลักใหญในการดําเนินงาน 

คอื มกีารนาํหนาดนิขางบนแนวกอสรางมาเกลีย่กลบขัน้บนัไดดนิ และในกรณทีีผ่นงัดานขางของขัน้บนัไดดนิทาํดวย

กอนหนิ การกอสรางขัน้บนัไดดนิแนวแรกควรเริม่ตนจากแนวตํา่สดุของพืน้ทีไ่ลขึน้ไปสูแนวถดัไปทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ จนถงึ

จุดสูงสุดของเนิน  

ภาพที่ 21 �
กรณีตองการรักษาความอุดม

สมบูรณของหนาดินไวการสราง

ขั้นบันไดดินที่เริ่มตนจากแนวต่ํา

สุดของพื้นที่ที่เปนแนวแรก และ

ดําเนินการแนวสูงถัดขึ้นมาเรื่อยๆ 

จนถึงจุดสูงสุดของเนิน

ภาพจาก : China (1995)

ภาพจาก : China (2000)
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8.6 ระหวางการกอสรางควรทําการตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแบบแปลนที่วางไว ทุกอยางหรือไม ไมวา

ความกวางของขั้นบันไดดิน ความลาดเอียงของผนังดานขาง ความลาดเอียงของพื้นผิวขั้นบันไดดิน ตลอดจนการ

ลดระดับสูทางระบายนํ้า เปนตน ถามีอะไรผิดแบบที่วางไวตองทําการแกไขทันที

8.7 วิธีการเคลื่อนยายหนาดินไปเกลี่ยกลบในขั้นบันไดดิน มี 2 วิธี คือ

(1)  วิธีแรก กรณีกอสรางจากแนวต่ําสุดขึ้นมาหลังจากกอสรางขั้นบันไดดินขั้นแรกเรียบรอยแลว 

นําหนาดินจากแนวขั้นบันไดถัดไปมาเกลี่ยกลบบนผิวจนทั่ว และเมื่อการกอสรางขั้นบันไดที่สองเสร็จเรียบรอย 

ก็นําหนาดินจากแนวกอสรางแนวที่ถัดไป (แนวที่สาม) มาเกลี่ยกลบจนทั่ว ทําแบบนี้เรื่อยๆ จนเสร็จหมดพื้นที่

(2)  วิธีที่สอง แบงการดําเนินการในแตละแนวที่จะทําการกอสรางออกเปนชวงๆ กอนการกอสราง

ปาดหนาดินไปกองรวมไวในที่ยังไมไดกอสรางนั้น เมื่อกอสรางสวนนั้นเสร็จแลวก็นําเอาหนาดินที่กองไวไปเกลี่ย

กลบใหเต็มผิวดินและเลื่อนการดําเนินการกอสรางไปเปนชวงๆ ถัดไปจนเสร็จตลอดแนว

8.8 ถาไมมีกอนหินเพื่อทําผนังขั้นบันไดดิน ควรรีบปลูกหญาที่ผนังดานขางทันทีที่ดําเนินการเสร็จ และบํารุง

รกัษาใหหญาขึน้แผกระจายยดึผวิดนิดานขางใหแนนหนาโดยเรว็ หญาทีแ่นะนาํสาํหรบัประเทศไทย ไดแก หญาแฝก 

หญาบาเฮีย หญารูซี่ หญานวลนอย หรือ หญาสวาซีแลนด เปนตน

� ภาพที่ 22

ขั้นบันไดดินที่มีความลาดเอียง 

ตลอดจนการลดระดับสูทาง

ระบายน้ํา

� ภาพที่ 23

แสดงการปลูกหญาแฝก 

เพื่อปองกันการพังทลาย

ของขั้นบันไดดิน
ภาพจาก : อาทิตย ศุขเกษม
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9. การจัดการและดูแลรักษาสิ่งกอสราง

9.1 หลังการกอสรางขั้นบันไดดินเสร็จเรียบรอย ควรมีการขุดดินในสวนที่ดินถูกขุดไปถมยังดานปลายของขั้น

บนัไดดนิ โดยการขดุใหลกึขวางแนวลาดเทและใสสารหรอืวสัดปุรบัปรงุดนิ เชน ปนูขาว ปุยหมกั ปุยเคม ีเทาทีจ่าํเปน

9.2 ขั้นบันไดดินที่กอสราขึ้นและการเพาะปลูกพืชควรดําเนินการอยางระมัดระวัง ถาเกิดการพังทลายใน

สวนใด ตองรีบซอแซมทันทีทันใด

9.3 หญาที่ปลูกบนผนังดานขางของขั้นบันไดดินตองดูแลรักษา ตองมีการตัดเพื่อใหขยายแผปกคลุมดินให

แนนหนา

ดําเนินการโดย

พิพัฒน ไทยกลา ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน

วินัย อักษรพันธ วิศวกรชํานาญการพิเศษ กองชาง

ชินพัฒนธนา สุขวิบูลย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและนํ้า

 สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

สถาพร ใจอารีย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

 ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม

 สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

รุง บุญพาเกิด ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก

ปญญา เจริญยุทธ  วิศวกรชํานาญการ กองชาง
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ประมวลพงษ สินธุเสน*ประมวลพงษ สินธุเสน*

ดินดานและหินดินดาน

คาํวา “ดนิดาน” เปนคาํทีคุ่นเคยกบัเกษตรกรและนกัวชิาการทีป่ฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัการเกษตรพอสมควร

ซึ่งสื่อถึงดินที่มีปญหาและอุปสรรคตอการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร โดยเฉพาะการไชชอนของรากพืชและ

การซึมผานของนํ้า และหากดินดานมีลักษณะที่แข็งตัวเปนหิน เราจะเรียกวาหินดินดาน ก็ไมนาจะผิดหลักวิชาการ

เลยนะ ความหยาบ-ละเอียดของเนื้อก็ไมนาจะตางกัน ฟงดูแลวก็นาจะคลอยตามไดอยางดี ยกเวนนักวิชาการ

ชาวดินที่อานแลวก็คงคานอยูในใจ ซึ่งก็เปนหนาที่ของนักวิชาการอีกนั่นแหละที่ตองคลี่คลายความสับสนใหแก

เกษตรกรหรือเจาของทรัพยากรดินที่มีมูลคาสูงขึ้นทุกๆ วัน

� ชั้นดานที่เกิดจากการเชื่อมของสารซิลิกา

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สวนวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

ดินดาน (hardsetting soil) ตามคํานิยามโดย

นักปฐพีวิทยา หมายถึง ดินที่หลังจากเปยกนํ้าจะแหง

เร็ว สวนใหญในหนาตัดดินจะมีการเชื่อมตัวหรือจับตัว

แนนแขง็ แตสามารถกลบัสูสภาพเดมิไดอยางชาๆ เปน

อุปสรรคตอการงอกของเมล็ดและการไชชอนของ

รากพืช สวนชั้นดาน (pan) เปนชั้นใตดินบนที่เกิดตาม

ธรรมชาตซิึง่มสีภาพนาํนํา้ตํา่ หรอืตํา่มาก และมสีมบตัิ

ทางกายภาพและเคมแีตกตางจากชัน้ดนิบนและชัน้ดนิ

ลางมาก หรอืชัน้ใตดนิบนทีม่คีวามหนาแนนรวมสงูกวา

และความพรุนตํ่ากวาชั้นดานบนและชั้นดานลาง 

เปนผลมาจากการอดัตวัของดนิซึง่เกดิจากการไถพรวน

ตามปกติ หรือการกระทําอื่นๆของมนุษย ชั้นดานหาก

มีสภาพที่แข็งเมื่อแหงและชื้นก็เรียกวาชั้นดานแข็ง 

(hardpan) แตถาหากมีการยึดตัวของดินเมื่อแหงแข็ง

ถึงแข็งมาก แตมีความเปราะงายถึงปานกลางเมื่อชื้น

ก็เรียกวา ชั้นดานเปราะ (fragipan) สารที่ทําใหเกิดการ

เชื่อมตัวหรือจับตัวแนนแข็งของดิน (cementation) 

ไดแก ซิลิเชียส (siliceous) แคลคาเรียส (calcareous) 

และ เหล็กออกไซด หรือ ferruginous การเชื่อมตัวของ

ดินดวยเหล็กออกไซดโดยทั่วไปพบไดในสภาวะที่ดินมี

สภาพแหงและเปยกสลับกัน ซึ่งเปนการทําใหเหล็กอยู

ในสารละลาย แลวตามมาดวยกระบวนการออกซิเดช่ัน 

(oxidation) สําหรับสารเชื่อมที่เปนซิลิเชียส ที่พบทั่วไป

ไดแก โอปอล (opal) 

คารลซโีดน ี(chalcedony) 

และ ควอตซ (quartz) 

เปนสารทีท่าํใหการเชือ่ม

ตัวของดินแข็งมาก และ

สามารถพบได ในทุก

สภาพภูมิอากาศ และ

สามารถเกิดขึ้นไดกับดิน

ที่มีวัตถุตนกําเนิดหลาก

หลายชนดิ เชน ดนิทีเ่กดิ

จาก หนิแกรนติ หนิทราย 

แ ล ะ หิ น ค ว อ ต ไ ซ ต  

เ ป น ต น  ซึ่ ง ผ า น

กระบวนการละลาย 

(dissolution) การเคลื่อนยาย (illuviation) และการตก

ตะกอน (deposition) โดยมีสภาพแวดลอมที่เปนกรด

อยางรุนแรง สําหรับสารเชื่อมที่เปนแคลคาเรียส มี

ความสมัพนัธทีเ่กีย่วของกบัวตัถตุนกาํเนดิทีเ่ปนหนิปนู 

(limestone) และมีสภาพภูมิอากาศแบบแหงแลง หรือ

กึ่งแหงแลง (arid or semiarid environments) 

สําหรับแผนแข็งผิวดิน เรียกวา crust เปนชั้นดิน

ผิวมีความหนาตั้งแต 2 มิลลิเมตร ถึง 3 เซนติเมตร 

ซึ่งนักวิชาการไดจําแนกตามลักษณะของการเกิดเปน 

2 ประเภท กลาวคือถาเกิดแรงปะทะของหยดนํ้า 

กเ็รยีกวา structural crust แตถาเกดิจากการเคลือ่นยาย

มาทับถมของอนุภาคขนาดเล็กของดินจากบริเวณขาง

เคียงก็เรียกวา depositional crust

สวนหินดินดาน (Shale) ไดนิยามเปนหินตะกอน

ท่ีมีขนาดของอนุภาคท่ีเล็กกวา 1 หรือ 2 ไมครอน 

(1/1000 มิลลิเมตร) ดังน้ันจึงไมอาจมองเห็นแตละ

อนุภาคไดดวยตาเปลาซ่ึงตางจากดินดานไมไดถูก

จํากัดโดยขนาดอนุภาค อยางไรก็ตามดินยอมจะมีอายุ

นอยกวาหิน เพราะดินเปนผลท่ีไดจากการผุพังสลายตัว

ของหินน่ันเอง แลวจะคาดคะเนอายุกันสักเทาใด 

ก็นักวิชาการอีกน่ันแหละท่ีกําหนดอายุถาเปนดินอายุ

ก็ตองต่ํากวา 2 ลานป ถาเปนหินอายุก็ตองมากกวา 

2 ลานป แตนักวิชาการก็คงจะไมไดเห็นตอนดินเกิดหรือ

� ภาพเนื้อดินดานภายใตกลองจุลทรรศน 

(ppl 100x)

� ช้ันดานท่ีเกิดจากการ

เช่ือมของเหล็กออกไซด
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หินเกิด นอกจากใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

และทฤษฎี The upper is the younger, the lower is 

the older.

หากนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการดวยวิธีทํา

เปนแผนตัดบาง (thin section) แลวดูภายใตกลอง

จุลทรรศนท่ีใชดูแรและหิน (polarizing microscope) 

ก็จะพบวาดินดาน มีเน้ือหยาบกวาหินดินดาน ซ่ึง

ดินดานจะมีเม็ดแรหลากหลายขนาดต้ังแตขนาดทราย

ละเอียดจนกระท่ังถึงทรายหยาบ ซ่ึงเม็ดแรเหลาน้ีสวน

ใหญก็จะเปนแรควอตซ ซ่ึงมีความคงทนตอการผุพัง

สลายตัว และเม็ดแรเหลาน้ีจะมีสารเช่ือม (cementing 

agent) มาเช่ือมเม็ดแรควอตซเขาไวดวยกัน ชองวาง 

(pore space) อาจพบเปนบางบริเวณท่ีสารเช่ือมไม

ตอเนืองกัน ขนาดชองวางมีไดหลายขนาดแตก็ไม

ตอเน่ืองกัน สวนหินดินดานเม่ือดูภายใตกลองจุลทรรศน

ก็จะพบวามีเน่ือละเอียด มีการจัดเรียงตัวของแรเน่ือ

ละเอียดเปนแนวเดียวกัน บางคร้ังก็พบสารอินทรีย

แทรกเปนช้ัน (layering) อยูดวย ไมพบชองวางหรือพบ

นอยมากทําใหมีเน้ือท่ีแนนทึบ (massive) 

การจัดการเพ่ือใชประโยชนทางการเกษตรจําเปน

ตองมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เน่ืองจากช้ันดาน

เปนช้ันท่ีจํากัดการไชชอนของรากพืช การเคล่ือนท่ีของ

น้ําและอากาศในดิน ซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช

จึงเปนขอจํากัดหน่ึงในการใชทางการเกษตร ดังน้ัน 

ควรเลือกชนิดพืชใหเหมาะสมโดยพิจารณาระดับท่ีพบ

ช้ันดานกับผิวดิน หากพบช้ันดานท่ีระดับต้ืนกวา 

50 เซนติเมตร บริเวณน้ีควรสงวนไวเปนปาธรรมชาติ 

แตหากมีความจําเปนตองใชทางการเกษตรแลว พืชท่ี

ปลูกควรเปนพืชไรรากส้ันหรือพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียง

สัตว และหากจะปลูกไมผลและไมยืนตนจะตองมีการ

จัดการเฉพาะหลุมโดยเตรียมหลุมปลูกใหมีขนาดใหญ

แลวผสมดินในหลุมกับปุยอินทรีย นอกจากน้ีควรใหมี

พืชพรรณข้ึนปกปกคลุมดินอยูเสมอ เพ่ือรักษาความช้ืน

ในดิน หรือปลูกพืชบํารุงดินแลวไถกลบ นอกจากการ

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพแลวยังตองมีการปรับปรุง

ความสามารถของดินท่ีจะใหธาตุอาหารพืชรวมดวย 

อาจทําไดโดยการใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีโดย

พิจารณาถึงวิธีการใสปุยดวย เน่ืองจากปุยอาจสูญเสีย

ไปโดยการชะละลายไดงาย อยางไรก็ตาม การรักษา

พ้ืนท่ีไวใหเปนปาธรรมชาตินาจะเหมาะสมกวาการนํา

มาใชทางการเกษตรเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือเปนการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมซ่ึงอาจเปนแนวทางหน่ึงในการ

แกไขสภาพการมีช้ันดานของดินในระยะยาว

สําหรับแผนแข็งผิวดิน (crust) ก็ตองแกไขดวยการ

ไถพรวน แตถาหากปองกันไมใหเกิด เชนมีวัสดุปกคลุม

ดนิ เพือ่ปองกนัการปะทะของหยดนํา้ หรอืปองกนัการ

เคลื่อนยายของอนุภาคขนาดเล็กของดิน โดยมีแนว

หญาแฝกขวางความลาดเท กจ็ะเปนการปองกนัการเกดิ

แผนแข็งผิวดินได แตถาหากขุดลงไปพบหินดินดาน 

ซึง่เปนหนิพืน้กค็งไมตองไปแกไขใหลาํบากหรอืไปบงัคบั

นักวิชาการใหทําการวิจัยเลยนะ เพียงแตใหรักษาดินที่

อยูเบื้องบนไวก็เพียงพอแลว

� ภาพเนื้อหินดินดานภายใตกลองจุลทรรศน 

(ppl 100x)
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การประกวดเว็บไซตหนวยงาน

จัดทําโครงการประกวดเว็บไซตหนวยงาน

ประจําปงบประมาณ 2553 เพ่ือเปนการสนับสนุน

ใหหนวยงานในกรมฯ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต

หนวยงานของตนใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

โดยจะประกาศผลและมอบรางวัลในวันคลายวัน

สถาปนากรมฯ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2553

การใหบริการระบบการประชุมทางไกลผาน

จอภาพ และถายทอดสดการประชุม

ใหบริการระบบการประชุมทางไกล และการ

ถายทอดสดการ ประชุมผานอินเตอรเน็ต ในการ

ประชมุหวัหนาสวนราชการกรมฯ และการประชมุการ

ติดตาม ผลการใชจายเงินภาครัฐ เปนประจําทุกเดือน 

โดยเจาหนาท่ี ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตและ

หนวยงานในสงักดั สามารถตดิตอไดท้งัภาพและเสยีง

ผานทางจอภาพ โดยไมตองเดินทางมาท่ีสวนกลาง

ในการรับนโยบายตางๆ และใชเปนชองทางในการ

รายงานสถานการณตางๆ ใหผูบริหารกรมฯ ทราบ

ไดอยางรวดเร็ว และทันตอสถานการณ

การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบเครือขาย

 การปรับปรุงระบบเครือขายและการให

 บริการอินเตอรเน็ต 

 การตรวจเช็คระบบเครือขาย

 การตรวจเช็คเครือขายแมขาย

 การตรวจเช็คเครือขายลูกขาย 

 การตรวจเช็คระบบอุปกรณตอพวงตางๆ 

 การตรวจเช็คระบบ Network อุปกรณ

 เครือขายท่ีเช่ือมโยงระหวางอาคาร 

 ระหวางช้ัน

การพัฒนาเว็บไซต

แผนในการดําเนินงานพัฒนาเว็บไซตเพ่ือบริการ

ขอมูลท้ังทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอรเน็ต เพ่ือ

ใหการดําเนินการพัฒนาดานบริการและเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานทางเว็บไซตของ

กรมฯ เปนการอาํนวยความสะดวก เนนการใหบรกิาร

ของรัฐผานทางเครือขายท่ีมีความปลอดภัย ซ่ึงเปน

พ้ืนฐานสําคัญของการใหบริการ โดยเฉพาะเปนการ

บริการเก่ียวของกับหนวยงานในลักษณะบริการ

เบ็ดเสร็จจากจุดเดียว (One Stop Service) 

การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบเครือขาย

แผนการดําเนินงานป 2553

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

งานวิเคราะหและวางระบบ
การพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสและ

ลายมือช่ือในทุกหนวยงาน

แผนในการขยายการใชงานระบบสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกสและลายมือช่ือ เพ่ือชวยในการลด 

ข้ันตอนการทํางาน โดยจัดทําทางเดินเอกสารสง

ในรูป file ผานเว็บเบราเซอร์ซ่ึงผู บริหารสามารถ

บันทึกความเห็น ขอส่ังการในเอกสารผานโปรแกรม 

และติดตามงานไดอยางรวดเร็ว แบบ real time 

ใหครอบคลุมทุกหนวยงาน รวมท้ังขยายรูปแบบการ

ใชงานใหมากข้ึนระดับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเปนการ

ดําเนินการตามมาตรฐานและกระบวน การเช่ือมโยง 

ขอมลูระหวางหนวยงานภาครฐัตามแนวทาง TH e-GIF

การจัดทําแผนงานและโครงการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปงบประมาณ 2554

เพ่ือใหการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางตอเน่ือง 

จึงตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และคําขอต้ัง

งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจาํปงบประมาณ 2554 สงใหหนวยงานท่เีก่ยีวของ 

คอื กระทรวงเกษตรและสหกรณและสาํนกังบประมาณ 

โดยจัดทําตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2552-2556

การจดัทาํโครงการจดัซ้อืจดัหาระบบคอมพวิเตอร

ท่ีมีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท

เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติการจัดหา

คอมพิวเตอรภาครัฐ ในการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงทําหนาที่

ในการพิจารณาการจัดหาระบบ คอมพิวเตอรของ

หนวยงาน และสงโครงการใหคณะกรรมการบริหาร

และจดัหาระบบคอมพวิเตอรของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณพิจารณาอนุมัติตอไป

การตดิตามงานโครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน

เพือ่ใหการดําเนนิงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ของกรมพัฒนาที่ดินเปน ไปตาม

แนวทางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ของกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2552-2556 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงทําหนาที่

ในการติดตามผลการดําเนินงานดานเทค โนโลยี

สารสนเทศใหเปนไปตามยุทธศาสตรแผนงานท่ีได

กําหนดไวพรอมสรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอ และให

ผบูรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูของกรมพฒันา

ท่ีดินทราบ

การติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการ

ทํางาน PSA ประจําปงบประมาณ 2554

การดําเนินงานตามขอตกลงการทํางาน PSA 

ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน ให เปนไปตามกรอบแผนงาน 

ระยะเวลาท่วีางไวซ่งึหากการดาํเนนิงานในแตละเดอืน 

ไมเปนไปตามที่กําหนดไวจักไดปรับแผน หรือดําเนินงาน

ในสวนท่เีปนภารกจิหลกัดาน IT ของ กรมพฒันาท่ดีนิ 

ท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกร หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตอไป
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ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

แผนในการปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูล 

ดานภูมิสารสนเทศ ใหมีความทันสมัย สามารถให

บริการสืบคนและแสดงผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว รวมทั้ง 

มีแผนจัดทําขอมูล Metadata GIS ของกรมพัฒนา

ท่ีดิน ใหเปนไปตามมาตรฐาน พรอมท้ังปรับปรุงฐาน

ขอมูลแหลงน้ําขนาดเล็กของกรมพัฒนาท่ีดินท่ี

กอสรางข้ึนใหม

ดานการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ

มเีปาหมายจะใหบรกิารขอมลูดานภมูสิารสนเทศ 

แกหนวยงานภาครฐั สถาบนัการศกึษา เกษตรกร และ

ประชาชนผูสนใจท่ัวไป

ดานการจัดฝกอบรมภูมิสารสนเทศ

มีแผนการฝกอบรมดานภูมิสารสนเทศ หลักสูตร

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแก

เจ าหนาท่ี ของกรมพัฒนาท่ีดินและหนวยงาน 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณจํานวน 200 คน

บริการฝกทักษะดาน GIS

มีแผนดําเนินการฝกทักษะดาน GIS ใหนิสิต

ระดับปริญาตรีสถาบันตางๆ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 

มีแผนในการพัฒนาระบบ e-Learning เพ่ือให

บริการวิชาการ ใหความรูแกเกษตรกร และผูสนใจ 

เรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ต เพ่ิมเติมจํานวน 

2 รายวิชา คือ

1. ดินเปร้ียวแกไดสบายมาก

2. การแกไขทรัพยากรดินท่ีมีปญหาดินเค็ม

การจัดทําแบบจําลอง
มีแผนการดําเนินการจัดทําแบบจําลองรูปแบบ

การใชประโยชนท่ีดิน ใหสถานีพัฒนาท่ีดิน จํานวน 

10 ชุด คือ

 1. สถานีพัฒนาท่ีดินจันทบุรี

 2. สถานีพัฒนาท่ีดินนครพนม

 3. สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร

 4. สถานีพัฒนาท่ีดินลําพูน

 5. สถานีพัฒนาท่ีดินแพร

 6. สถานีพัฒนาท่ีดินอุตรดิตถ

 7. สถานีพัฒนาท่ีดินสุโขทัย

 8. สถานีพัฒนาท่ีดินกาญจนบุรี

 9. สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่

 10. สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง

ภาพจาก เว็บไซต www.google.com
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เทคโนโลยี 3G

3G หรือ Third Generation เปนเทคโนโลยีส่ือสารในยุคที่ 3 น้ันจะเปนอุปกรณท่ีผสมผสาน การนําเสนอ

ขอมลูและเทคโนโลยใีนปจจบุนัเขาดวยกนั เชน PDA โทรศพัทมอืถอื Walkman กลองถายรปูและอนิเตอรเนต็ 3G 

เปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาตอเน่ืองจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซ่ึงเปนยุคท่ีมีการใหบริการระบบเสียงและ การสงขอมูล

ในข้ันตน ท้ังยังมีขอจํากัดอยูมาก การพัฒนาของ 3G ทําใหเกิดการใชบริการมัลติมีเดีย และสงผานขอมูลระบบ

ไรสายดวยอัตราความเร็วท่ีสูงข้ึน และกิจการรวมคาไทย-โมบายเปนเพียงผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รายเดียว

ในประเทศไทยท่ีสามารถเปดใหบริการเครือขาย 3G แบบ W-CDMA ไดในทันที เน่ืองจากมีสิทธิใชคล่ืนวิทยุ

ในยาน 1965-1980 MHz และ 2155-2170 MHz

นิยาม
โดยมีนิยามตามมาตรฐาน IMT-2000 ดังนี้

1. “ตองมีแพลทฟอรม (Platform) สําหรับการ

หลอมรวมของบริการตางๆ อาทิกิจการประจําป 

(Fixed Ser.vice) กิจการเคล่ือนที่ (Mobile Service) 

บริการส่ือสารเสียง ขอมูล อินเทอรเน็ต และพหุส่ือ 

(Multimedia) เปนไปในทิศทางเดียวกัน” คือสามารถ

ถายเท สงตอขอมลูดจิติอล ไปยงัอปุกรณโทรคมนาคม

ประเภทตางๆ ใหสามารถรับสงขอมูลได

2. “ความสามรถในการใชโครงขายท่ัวโลก 

(Global Roaming)” คือผูบริโภคสามารถถืออุปกรณ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไปใชไดท่ัวโลก โดยไมตองเปล่ียน

เคร่ือง

3. “บริการท่ีไมขาดตอน (Seamless Delivery 

Service)” คือ การใชงานโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยไมรูสึก 

ถึงการเปล่ียนเซลลไซต (Cell Site) เขาใชคําวา Seam 

less น้ันแปลวา ไรรอยตะเข็บ

4. อัตราความเร็วในการสงขอมูล (Transmis-

sion Rat) ในมาตรฐาน IMT-2000 น้ัน กําหนดไววา

ตองมีอัตราความเร็ว ดังนี้

  ในสภาวะอยูกับท่ีหรือขณะเดิน มีความเร็ว

อยางนอย 2 เมกะบิต/วินาที

  ในสภาวะเคล่ือนท่ีโดยพาหนะ มีความเร็ว

อยางนอยท่ีสุด 384 กิโลบิต/วินาที

  ทุกสภาวะ มีความเร็วอยางมากท่ีสุด 14.4 

เมกะบิต/วินาที

มาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G
องคกรสากล 3GPP (Third Generation Program 

Partnership) และ 3GPP2 ไดกําหนดมาตรฐาน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G ข้ึน โดยมีมาตรฐานสําคัญ 

2 ประเภท คือ

1. มาตรฐาน UMTS (Universal mobile telecom-

munications Services) เปนมาตรฐานที่ออกแบบมา

สาํหรบัผใูหบรกิารเครอืขายโทรศพัทเคล่อืนท่ไีดนาํไป

พัฒนาจากยุค 2G/2.5G/2.75G ไปสูมาตรฐานยุค 

3G อยางเต็มตัว รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานโดย

องคกร 3 GPP มีเทคโนโลยีหลักท่ีปจจุบันมีการ

ยอมรับใชงานท่ัวโลกคือมาตรฐาน Wideband Code 

Division Multiple Access (W-CDMA) โดยในอนาคต

จะมีการพัฒนาตอเน่ืองไปสูมาตรฐาน HSDPA (High 

Speed Downlink Packet Access) ซ่ึงรองรับการส่ือสาร 

ดวยอัตราเร็วสูงถึง 14 เมกะบิตตอวินาที หรือเร็วกวา

การส่ือสารแบบ 2.75 G ถึง 36 เทา

ความรูวิชาการดาน IT
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จุดเดนของมาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนที่ 3G แบบ 

W-CDMA

1.1 เครือขาย W-CDMA รับประกัน

คุณภาพในการรองรับขอมูลแบบ Voice และ Non 

Voice ในแงของผูใชบริการจะรับรูไดวาคุณภาพเสียง

จากการใชงานเครือขาย 3G ชัดเจนกวา หรืออยางนอย

เทียบเทาการสนทนาผานเครือขาย 2G สวนการรับ

สงขอมูลแบบ Non-Voice จะรับรูถึงอัตราเร็วในการ

ส่ือสาร ท่ีสูงกวาการใชงานผานเครือขาย 2.5G และ 

2.75G มาก อันเปนผลมาจากการปรับเปล่ียน

เทคโนโลยีเครือขาย และใชยานความถ่ีท่ีสูงข้ึน

1.2 W-CDMA เปนมาตรฐานเปด (Open 

Standard) ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยกลุม 3GPP ซึ่งเปน

กลุมเดยีวกบัผูพฒันามาตรฐาน GSM ทาํใหผูใหบริการ 

3G สามารถเช่ือมตอเครือขาย 3G เขาหากันไดถึงข้ัน

อนุญาตใหมีการใชงานขามเครือขาย (Roaming) 

เชนเดียวกับท่ีเปนอยูในเครือขายยุค 2G นอกจากน้ัน

ยังสามารถเช่ือมตอเพ่ือการใชงานขามเครือขายกับ

มาตรฐาน 2G/2.5G/2.75G ไดในทนัท ีโดยผใูชบรกิาร 

เพียงมีอุปกรณส่ือสารแบบ Dual Mode เทาน้ัน ทําให

เกิดลูทางในการสรางเครือขาย W-CDMA เพ่ือเปดให

ผูประกอบการเครือขายรายอ่ืนไดรวมเขาใชบริการ

ในลักษณะ ของ Mobile Virtual Network Operator 

(MVNO) เปนรายไดท่ีสําคัญนอกเหนือจากการ

ใหบริการ 3G กับผูใชบริการท่ีจดทะเบียนภายใน

เครือขาย

1.3 มาตรฐาน W-CDMA เปนมาตรฐาน

โลกที่จะเขามาแทนที่เครือขายในตระกูล GSM 

เชนเดียวกับเหตุการณที่เครือขาย GSM เขามาแทนที่

เครือขาย 1G เมื่อกวา 10 ปที่แลว จึงเปนการรับประกัน 

ถึงการพัฒนาที่มีอยางตอเนื่องในดานตางๆ การเรงเปด

ใหบริการ 3G จึงเปรียบไดกับการเรงเขาสูตลาด 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 2G ของผูใหบริการเครือขาย 

โทรศัพทเคลื่อนที่ยักษใหญในปจจุบันที่เกิดขึ้นในอดีต

1.4 พิจารณาเฉพาะการใหบริการแบบ 

Voice จะเห็นวาการลงทุนสรางเครือขาย W-CDMA 

มีตนทุนท่ีต่ํากวาการสรางเครือขาย GSM ถึงกวา 

30 เปอรเซ็น เน่ืองจากมาตรฐาน W-CDMA มีความ 

ยืดหยุนและ คลองตัวใหผูประกอบการสามารถ

ปรับเปล่ียนทรัพยากรความถ่ีเพ่ือรองรับ Voice และ 

Non-Voice ไดอยางผสมผสาน ตางจากการกําหนด

ทรัพยากรตายตัวในกรณีเทคโนโลยี GSM

1.5 W-CDMA เปนมาตรฐานส่ือสาร

ไรสายชนิดเดียวที่มีรูปแบบการทํางานแบบแถบความถี่

กวาง (Wideband) อันนํามาซ่ึงประสิทธิภาพในการ

สรางพ้ืนท่ีใหบริการท่ีกวางใหญไปพรอมๆ กับความ

สะดวกในการเพ่มิขยายขดีความสามารถในการรองรบั

ขอมูลขาวสาร ตางจากเครือขาย 2G โดยท่ัวไป 

ท่ีปจจุบันเร่ิมประสบกับปญหาการจัดสรรความถ่ี

ท่ีไมเพียงพอตอการขยายเครือขายเน่ืองจากเปน

ระบบแบบแถบความถ่ีแคบ (Narrow Band) 

1.6 กลไกการทํางานภายในเครือขาย 

W-CDMA เปนไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ 

มาตรฐาน IETF (Internet Engineering Task Force) 

ทําใหผูประกอบการสามารถเปดโอกาสใหพันธมิตร

ทางธุรกิจซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการพัฒนาโปรแกรม

หรือบริการพิเศษตางๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ไดทาํการพฒันาสรางบรกิารผานอปุกรณส่อืสารไรสาย 

โดยใชทักษะความสามารถ และความชํานาญท่ีมีอยู

เปนการกระตุนใหเกิดบริการประเภท Non-Voice 

ไดสารพัดรูปแบบ
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1.7 มีแนวทางในการพัฒนาขีดความ

สามารถในการรองรบัการส่อืสารขอมลูท่มีอีตัราเรว็สงู

ข้ึนไมวาจะเปนการพัฒนาสูมาตรฐาน HSDPA 

ท่ีรองรับการส่ือสารขอมูลดวยอัตราเร็วท่ีสูงมากถึง 

14 เมกะบิตตอวินาที ในขณะท่ีมาตรฐานโทรศัพท

เคลื่อนที่ GSM ไมสามารถพัฒนาใหรองรับการสื่อสาร

ขอมูลไดมากกวาเทคโนโลยี EDGE ในปจจุบัน 

ซ่ึงรองรับขอมูลไดดวยอัตราเร็ว 384 กิโลบิตตอวินาที

และในความเปนจริงก็ไมสามารถเปดใหบริการดวย

อัตราเร็วถึงระดับดังกลาวได เน่ืองจากจะทําใหสถานี

ไมสามารถรองรับบริการ Voice ไดอีกตอไป

1.8 ในมาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G

มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนในการรวมตัวกับ

มาตรฐานส่ือสารไรสายชนิดอ่ืนๆ ไมวาจะเปน

มาตรฐาน Wireless LAN (IEEE802.11.b/g) หรือ 

WiMAX (IEEE802.16b/e/e+) ทําใหผูใชบริการ

เครอืขายไรสายสามารถเคล่อืนยายไปใชงานเครอืขาย

ใดๆ ก็ไดตามความเหมาะสมทางภูมิประเทศ 

โดยยังคงไดรับการดูแลโดยผูใหบริการเครือขาย 3G

2. มาตรฐาน cdma2000 เปนการพัฒนา

เครือขาย CDMA ใหรองรับการส่ือสารในยุค 3G 

รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานโดยองคกร 3GPP2 

มเีทคโนโลยหีลกั คอื cdma2000-3xRTT ท่มีศีกัยภาพ

เทียบเทากับมาตรฐาน W-CDMA ของคายยุโรป

NON-VOICE SERVICE ON 3G TECHNO
LOGY

1. Video Call หรือ การสนทนาแบบเห็นหนา

คูสนทนาผานกลองดานหนา เปนบริการบนเครือขาย 

3G ท่หีลายคนเฝารอ ถาใครใชโทรศพัทมอืถอืท่รีองรบั

เครือขาย 3G ก็จะไดเห็นวา บางรุนจะมีฟงกช่ัน วีดีโอ

คอลล หรอืสนทนาวดีโีอ ข้นึมาใชงานแลว แตวายงัไม

สามารถใชงานไดจริง เพราะเครือขาย 3G ยังไม

ครอบคลมุ หากใครสนใจเทคโนโลย ีVideo call แนะนาํ

ใหสอบถาม Call Center ท่ีใหบริการเครือขาย เพ่ือ

สอบถามถึงพ้ืนท่ีการทดลองใชระบบ 3G จะไดนํา

โทรศัพทมือถือไปทดลองใชงาน ซ่ึงการใชงานจริง

2. Streaming เปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหชมคลิป

วีดีโอ รายการโทรทัศนวิทยุและฟงเพลงออนไลน

ได ในแบบเรียลไทม โดยโทรศัพทมือถือตองมี

แอพพลิ เคช่ันท่ี รองรับความบันเทิงในรูปแบบ 

Streaming ตดิต้งัไวดวย โดยเฉพาะ

เว็บไซต YouTube.com เร่ิมสง

แอพพลิเคช่ันใสไวในมือถือไป

หลายรุนเพ่ือใหลูกคาเขาถึงวีดีโอ

คลิปของเว็ปไซตไดสะดวก และ

นอกจากน้ยีงัสามารถสงวดีโีอ หรอื

อัพโหลดเขาไปไวตามเว็บไซต

ตางๆ ท่ีเปดใหบริการไดเชนกัน 

อางอิง 

1. วิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org/wiki/3G) .ITU (2009-12-11) 

2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียใหม

 (http://www.doe.eng.cmu.ac.th/~tharadol/teach/ee442/442_50/442_50rp/4706288.doc) .ITU (2009-12-11) 

3. Notebookspec (http://www.notebookspec.com/web/?p=2296) .ITU (2009-12-11)
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การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ

ในการสรางแบบจําลอง

ในปจจบุนัไดมกีารนาํเอาระบบอตัโนมตัมิาใชในชวีติประจาํวนัมากย่งิข้นึ โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมการผลติ 

ตัวอยางเชน การนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการออบแบบและเขียนแบบ การนําเอาเคร่ืองจักรกล อัตโนมัติ

มาชวยในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ เปนตน ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ีชวยทําใหการนําผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด

ผูบริโภค เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันรวมท้ังเปนการสรางภาพลักษณใน

การเปนผใูชเทคโนโลยที่ทีนัสมยัทาํใหเกดิความเช่อืม่นัแกหนวยงานท่ใีชบรกิาร ในอนัท่จีะไดรบัสนิคาท่มีคีณุภาพ

ทัดเทียมกับผูใหบริการช้ันนําอ่ืนๆ ซ่ีงเทคโนโลยีท่ีนําเอาคอมพิวเตอรมา ชวยในการออกแบบและการผลิตแบบ

จําลองมี 2 โปรแกรมดวยกัน คือ Google SketchUp และ Realtime Land.scaping Pro

โปรแกรม Realtime Landscaping โปรแกรม 

Google SketchUp

การนําเอาโปรแกรมมาชวยในการออกแบบและ

สรางแบบจาํลอง มชี่อืเรยีกวา Google SketchUp และ 

Realtime Landscaping Pro โดยท่ัวไปโปรแกรม

ท้ัง 2 โปรแกรมเหมาะกับงาน 3 ประเภทดวยกัน คือ

1. งานออกแบบและเขียนแบบ

2. งานเขียนวัตถุ 3 มิติและการสรางแบบจําลอง

3. งานทางดานการสรางภาพเสมอืนจรงิท้งัแบบ

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว

� โปรแกรม Google SketchUp

� งานสรางวัตถุ 3 มิติ � สามารถจัดเก็บงานไปเปนภาพ
เคล่ือนไหว

� แสดงออกเปนภาพเสมือนจริง

� โปรแกรม Realtime Landscaping
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การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสราง

แบบจําลอง เปนการนํา Google SketchUp และ 

Realtime Landscaping Pro มาใชผสมผสานกนัเพราะ

สามารถใชไดกับงานสรางแบบจําลอง ซ่ึงโปรแกรม 

คอมพวิเตอรทีม่ใีหเลอืกใชมทีัง้ท่สีามารถใชไดกบังาน

ทุกประเภท และผลิตมาใหใชเฉพาะงานแตละสาขา 

ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทนี้จะเปน

โปรแกรมที่มีคําสั่งตางๆ ที่ใชในการสรางแบบจําลอง 

อยางครบครัน เชน

 คําส่ังท่ีใชในการเขียนรูปทรงพ้ืนฐานตางๆ 

เชน จุดเสนตรง เสนโคง วงกลม วงรีเปนตน

 คาํส่งัในการแกไข ดดัแปลงรปูรางของรปูทรง

พ้ืนฐาน เชน ลบ ตัด ยืด และลบมุม เปนตน

 คําส่ังชวยใหการทํางานเร็วข้ึน เชน การ

เคล่ือนยาย การคัดลอก การทําสําเนาแบบตางๆ 

เปนตน 

นอกจากน้ันยังมีคําส่ังท่ีเก่ียวกับการบอกขนาด รวมท้ังสัญลักษณตางๆ ท่ีตองใชในการสรางแบบ และคําส่ัง

อีกมากมายท่ีอํานวยความสะดวกใหการสรางแบบจําลองเปนไปอยางงายดายและรวดเร็ว

� คําส่ังพ้ืนฐานตางๆ ท่ีใชในการสรางแบบจําลอง

� คําส่ังและรูปแบบการสรางแบบจําลอง
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ประโยชนโดยตรงในการนําเอาคอมพิวเตอร

มาชวยในการเขียนแบบน้ัน มีดังนี้

1. ทําใหการสรางแบบใหเปนไปอยางงายดาย 

สวยงาม และรวดเร็วมาก

2. การแกไขแบบสามารถกระทําไดโดยงาย

จากฐานขอมูลเดิมท่ีมีอยูแลว

3. การจัดเก็บใชพ้ืนท่ีนอยและสามารถสงไปยัง

ท่ีใดๆ ไดโดยผานทาง Internet

4. สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมอ่ืนๆ ได

โดยงาย

5. สามารถแสดงงานไดท้ังภาพน่ิงและภาพ

เคล่ือนไหว

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานเขียน

วัตถุ 3 มิติ หมายถึง การเขียนวัตถุ 3 มิติท่ีแทจริง

ข้นึมาในคอมพวิเตอร ซ่งึวตัถ ุ3 มติเิหลาน้จีะเปนแบบ

จําลองท่ีเปนตัวแทนทางความคิดของผูออกแบบ

ท่ีตองการใหส่ิงที่ออกแบบไวปรากฏเปนรูปธรรมมาก

ท่ีสุด ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทน้ี

จะเปนโปรแกรมท่ีมีคําส่ังตางๆ ท่ีใชในการสรางและ

แกไขรวมท้ังการแสดงผลรูปทรง 3 มิติอยางครบครัน 

เพียงแตผูใชตองประยุกตใชเพ่ือใหสอดคลองกับงาน

ของแตละคนท่ีมีความแตกตางกัน โดยท่ัวไปวัตถุ 

3 มิติจะแบง ออกเปน 3 ประเภท คือ

1. วัตถุ 3 มิติท่ีมีแตเสนโครงราง

2. วัตถุ 3 มิติท่ีเปนทรงตัน

3. วัตถุ 3 มิติท่ีเปนพ้ืนผิว

โดยท่ัวไปการเขียนวัตถุ 3 มิติจะเปนงานทาง

วิศวกรรมท่ีตองการผลลัพธเปนรูปรางลักษณะท่ีเปน 

ไปตามจดุประสงคในการใชงานเทาน้นั แตสาํหรบังาน

ทางศิลปกรรมมีความตองการมากไปกวาน้ัน คือ 

ตองการแสดงผลใหวตัถ ุ3 มติ ิมคีวามเหมอืนจรงิมาก

ท่ีสุดท้ังในดานรูปราง สีของวัสดุท่ีใช ลักษณะของ 

พ้ืนผิวของวัสดุ รวมท้ังสภาพแวดลอมตางๆ เพ่ือเพ่ิม

คุณคาทางความรูสึกและชวยใหจินตนาการของผู

ใชบริการ และผูออกแบบมีความสอดคลองกัน ดังน้ัน

โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีชวยงานดานน้ีจึงมีคําส่ังให

ผใูชสามารถกาํหนดวสัดแุละลกัษณะของพ้นืผวิรวมท้งั

การจดัการสภาพแวดลอมใหผสมกลมกลนืกนัจนส่งิที่

เกดิข้นึแทบจะแยกไมออกวาเปนภาพถายจากของจรงิ

หรือภาพท่ีเกิดจากการสรางสรรคของคอมพิวเตอร

นอกจากน้ันยังสามารถทําใหวัตถุ 3 มิติเหลาน้ีมีการ

เคล่ือนไหวไปมาเหมือนของจริงไดอีกดวย

ภาพจาก เว็บไซต http://www.techdigest.tv  
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วัตถุ 3 มิติในรูปแบบตางๆ

การแสดงผลใหวัตถุมีความเสมือนจริง
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ระบบดาวเทียมธีออสมีองคประกอบหลัก 

2 สวน

1. ดาวเทียมธีออส (ภาคอาวกาศ) 

2. สถานีภาคพ้ืนดิน (ภาคพ้ืนดิน) 

ประกอบดวย สวนควบคุมภาคพ้ืนดิน 

(Control Ground Segment-CGS) และสวน

รับสัญญาณภาคพ้ืนดิน (Image Ground 

Segment-IGS) 

ดาวเทียมธีออส

จากการท่ีรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ

เปนของตนเอง ทาํใหไดขอมลูเวลาท่ดีาวเทยีมโคจรผานมาในบรเิวณท่ตีองการ กอใหเกดิประโยชน

อยางย่ิงในกรณีเกิดภัยพิบัติซ่ึงตองการความรวดเร็วในการไดมาของขอมูล ดวยเหตุน้ีรัฐบาล

ไดอนุมัติใหมีการพัฒนาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ภายใตโครงการ 

Thailand Earth Observation System (THEOS) ไดมอบหมายใหสํานักงาน พัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยเีปนหนวยงาน ดาํเนนิโครงการดาวเทยีม ทรพัยากรดวงแรกของประเทศไทย

ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย : THEOS (Thailand Earth 

Observation System) เกิดข้ึนจากความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศระหวางรัฐบาลไทย

และรฐับาลฝรั่งเศส โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการดําเนินโครงการรวมกับบริษัท EADS ASTRIUM ประเทศ

ฝร่ังเศส

ระบบดาวเทียมธีออส

ธีออสเปนระบบดาวเทียมสํารวจทรัพยากรท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนโดยสนองความ

ตองการของผใูชขอมลูท้งัในประเทศและตางประเทศท่วัโลก ความตองการดงักลาว

ประกอบดวยรายละเอียดภาพ ความกวางของแนวบันทึกภาพ พ้ืนท่ี

ครอบคลุม ความถ่ีในการโคจรกลับมา ณ ตําแหนงเดิม รวมถึง

คุณภาพขอมูลภาพและการนําไปประยุกตใช

จากการท่ีรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ

เปนของตนเอง ทาํใหไดขอมลูเวลาท่ดีาวเทยีมโคจรผานมาในบรเิวณท่ตีองการ กอใหเกดิประโยชน

อยางย่ิงในกรณีเกิดภัยพิบัติซ่ึงตองการความรวดเร็วในการไดมาของขอมูล ดวยเหตุน้ีรัฐบาล

ไดอนุมัติใหมีการพัฒนาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ภายใตโครงการ 

 ไดมอบหมายใหสํานักงาน พัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร

 เกิดข้ึนจากความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศระหวางรัฐบาลไทย

และรฐับาลฝรั่งเศส โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการดําเนินโครงการรวมกับบริษัท EADS ASTRIUM ประเทศ
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คุณสมบัติดาวเทียมธีออส

คุณสมบัติ คําอธิบาย

- น้ําหนัก
- ขนาด
- พลังงานไฟฟาและการจัดเก็บ
- อายุการใชงานโดยประมาณ
- ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิง

- ขนาดหนวยความจํา
- อัตราการบีบอัดขอมูล
- อัตราการสงขอมูลภาพ
- อุปกรณบันทึกภาพ

- ความสามารถในการเอียงกลอง

- ความถูกตองในการกําหนด
 ตําแหนง (Localization)
- สถาปตยกรรม

- 715 กิโลกรัม
- 2.1 เมตร x 2.1 เมตร x 2.4 เมตร
- 840 วัตต และแบตเตอรี่ลิเทียม - ไอออน 75 แอมแปร-ชั่วโมง
- > 5 ป
- ไฮดราซีน (Hydrazine) ขนาด 77.1 กก. (กอนเขาสูวงโคจร)
- ไฮดราซีน ขนาด 54.1 กก. (หลังเขาสูวงโคจร)
- 51 กิกะบิต เมื่อเริ่มตนอายุการใชงาน
- 2.80 หรือ 3.75 สําหรับระบบ PAN, 2.95 หรือ 3.75 สําหรับระบบ MS
- 120 เมกะบิต/วินาที (X-band)
- กลองโทรทัศนแบบแคสซิเกรน (ทําจากซิลิคอนคารไบน SIC)
 สําหรับระบบ PAN เลนสะทอน (Refl ective optics) สําหรับระบบ MS
- ± 30º เพื่อคุณภาพของขอมูล

- ± 50º เพื่อความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล

- 300 เมตร

วงโคจรของดาวเทียมธีออส

ดาวเทยีมธอีอสโคจรเปนวงกลมในแนวต่าํ ใกลข้วัโลก สงูจากพ้นืโลก

ประมาณ 822 กิโลเมตร โดยโคจรในแนวสัมพันธกับดวงอาทิตย 

(Sun-synchronous orbit) ดาวเทียมโคจรผานเสนศูนยสูตรจากเหนือ

ไปใตในเวลา 10.00 น. ทุกวันตามเวลาทองถ่ิน ระนาบวงโคจรของ

ดาวเทียมทํามุม 30 องศา กับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตยซ่ึงมีขอดี 

คือ

1. ใหแสงท่ีคงท่ีและสม่ําเสมอ

2. ใหจุดสมดุลระหวางเงากับการจําแนกวัตถุ

3. หลีกเล่ียงแสงสะทอนโดยตรงจากดวงอาทิตย

4. แนวโนมท่ีจะมีเมฆนอยกวาในชวงบาย การโคจร 1 รอบ ใชเวลา 

101 นาทีและกลับมาโคจรในแนวเดิมทุกๆ 26 วัน



154   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

ความสามารถในการบันทึกภาพของดาว
เทียมธีออส

ขอบเขตการบันทึกภาพ (Accessible area) คือ 

สวนของพ้นืผวิโลกท่ดีาวเทยีมโคจรผาน และสามารถ

บันทึกได ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ

วงโคจร ทศิทางการหนัของ ดาวเทยีม รวมถงึคณุภาพ

ของภาพและความถูกตองท่ีตองการ ดาวเทียมธีออส

สามารถบนัทกึภาพและเกบ็ไวในอปุกรณบนัทกึขอมลู 

(Solid State Recorder-SSR) เปนแนวยาวตอเน่ืองได

นานถึง 10 นาที ซึ่งมีความยาวประมาณ 4,000 กิโลเมตร 

ความสามารถในการเอยีงกลอง ออกไปนอกแนวโคจร 

ทําใหดาวเทียมธีออสสามารถเอียงกลองซายขวา 

เพ่ือบันทึกภาพพ้ืนท่ีอยูในขอบเขตการบันทึกภาพได

ตลอดแนวโคจรการบนัทกึภาพยงั สามารถบนัทกึภาพ 

สเตอริโอ ดวยการเอียงกลองไปขางหนาหลังในแนว

โคจรเดียวกัน ดวยวงโคจร และความสามารถในการ

เอียงกลองทําใหดาวเทียมธีออสสามารถบันทึกภาพ

พ้ืนท่ีท่ีตองการไดในเวลาอันรวดเร็ว ในกรณีเรงดวน

ดาวเทียมธีออสสามารถบันทึกภาพพ้ืนท่ีใดๆ ในโลก

ไดภายใน 2 วัน โดยการเอียงกลอง 50 องศา อยางไร

ก็ดีเพ่ือใหคุณภาพของภาพท่ีดีมุมเอียงของกลอง

ไมควรเกิน 30 องศา ซ่ึงดาวเทียมจะบันทึกภาพทุก

พ้ืนท่ีบนโลกไดภายใน 5 วัน

อุปกรณตรวจวัดของดาวเทียมธีออส

อุปกรณตรวจวัด (Sensor Characteristic) ของดาวเทียมธีออสไดรับการออกแบบเพ่ือการใชงานท่ีหลากหลาย 

อุปกรณท่ีเลือกใชน้ีไดผานการตรวจสอบการใชงานจากดาวเทียมกอนหนาน้ีวามีความทนทาน ตอสภาวะการ

เปล่ียนแปลงไดสูงอุปกรณตรวจวัดของดาวเทียมธีออสมี 2 ระบบ ไดแก

1. กลองบันทึกภาพแบบชวงคล่ืนเดียว (Panchromatic camera-PAN : ภาพขาว-ดํา) 

2. กลองบันทึกภาพเชิงคล่ืน (Multispectral camera-MS : น้ําเงิน เขียว แดง และอินฟารเรดใกล) โดยมี

 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
แบบชวงคลื่นเดียว
(Panchromatic)

แบบชวงคลื่นเดียว
(Panchromatic)

- รายละเอียด
- จํานวนจุดภาพ
- ความกวางของแนวบันทึก
- ความกวางของแนวที่สามารถบันทึก 

 ภาพได (Accessible corridor)

2 เมตร
12,000 จุดภาพ

22 กม.
1,003 กม. (ที่ ± 30º )
2,273 กม. (ที่ ± 50º )

15 เมตร
6,000 จุดภาพ

90 กม.
1,100 กม. (ที่ ± 30º )
2,548 กม. (ที่ ± 50º )

คุณสมบัติ แบบชวงคล่ืนเดียว (Panchromatic) แบบชวงคล่ืนเดียว (Panchromatic) 

- รายละเอียด-จํานวนจุดภาพ-ความกวางของแนวบันทึก-ความกวางของแนวท่ีสามารถบันทึกภาพได 

(Accessible corridor) 2 เมตร 12,000 จุดภาพ 22 กม. 1,003 กม. (ท่ี.30) 2,273 กม. (ท่ี.50) 15 เมตร 6,000 จุดภาพ 

90 กม. 1,100 กม. (ท่ี. 30) 2,548 กม. (ท่ี. 50) 
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สถานีท่ีภาคพ้ืนดิน

สถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมธีออสประกอบดวย 

2 สวนหลัก

1. สวนควบคุมภาคพ้ืนดิน ต้ั งอยูท่ีอําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยไดมีการติดต้ัง อุปกรณท่ี

จําเปน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถติดตามและควบคุม

การทํางานของดาวเทียม สถานีควบคุมพ้ืนดิน

ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ ศูนยการสงคําส่ัง

และการควบคุมชวงคล่ืน S-band ศูนยควบคุม

ดาวเทียม (Satellite Control Centre-SCC) ระบบ

คํานวณและ วิเคราะหวงโคจร (Flight Dynamic 

System-FDS) และศูนยวางแผนการบันทึกภาพ 

(Mission Planning Centre-MPC) 

2. สวนรับสัญญานภาคพ้ืนดิน ตั้ งอยู เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพ ไดรับการออกแบบและพัฒนา

ใหสามารถทํางานรวมกับสถานีรับสัญญาณชวงคล่ืน 

X-band ท่ีมีอยูแลวของ สทอภ. ซ่ึงประกอบดวย

จานรับ 3 สวนหลัก ไดแกสถานีรับสัญญาณ X-band 

สวนประมวลผลขอมลู (Data Processing Facility-DPF) 

และสวนประมวลผลภาพมูลคาเพิ่ม (Image Exploitation 

Facility-IEF)

ประโยชนของดาวเทียมธีออส

ดาวเทียมธีออส ไดรับการติดต้ังอุปกรณตรวจวัด

เชิงแสงไว 2 ระบบ ไดแกกลองบันทึกภาพแบบชวง

คล่ืนเดียว (Panchromatic camera-PAN) ซ่ึงใหราย

ละเอียดภาพ (Resolution) ถึง 2 เมตร มีความกวาง

ของแนวบันทึกภาพ 22 กิโลเมตร และกลองบันทึก

ภาพสีเชิงคล่ืน (Multispectral camera-MS) ท่ีสามารถ

บนัทกึภาพได 4 ชวงคล่นื มคีวามกวางของแนว บนัทกึ

ภาพ 90 กิโลเมตร โดยสามารถกําหนดคาตัวแปร 

ในการรับและผลิตขอมูลภาพ ไดหลากหลาย ยังผลให

ขอมูลภาพจากดาวเทียมธีออสเหมาะท่ีจะนําไป

ประยุกตใชในงานดานตางๆ เชน ดานการทําแผนท่ี 

(มาตราสวน 1 : 25,000) ดานการจําแนกและวางแผน

การใชท่ีดิน ดานการเกษตร ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติดานความม่ันคงของชาติดานการ

เฝาระวัง และติดตามภัยพิบัติธรรมชาติ

กรมพัฒนาท่ีดิน ไดนําภาพถายจากดาวเทียม

ธีออสมาใชประโยชนในการวิเคราะห สํารวจ จําแนก 

การใชประโยชนท่ีดิน จัดทําแผนท่ีการใชท่ีดิน ติดตาม

การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน ท่ีมาตราสวนตางๆ 

รวมท้งัใชในการหาพ้นืท่เีพาะปลกูพชืเศรษฐกจิสาํคญั

ของประเทศ เพ่ือคาดการณผลผลิตและการกําหนด

เขตเพาะปลูก

ท่ีมา : http//www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/Index1.htm
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รายชื่อ หมายเลขโทรศัพทและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

ของหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1760 http://www.ldd.go.th

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ 

อธิบดี 0-2561-1954 0-2562-0313 dgldd@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านบริหาร 0-2561-4990 0-2579-1560 ddga@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านวิชาการ 0-2579-9532 0-2561-1959 ddgt@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 0-2579-1939 0-2561-3029 ddgo@ldd.go.th

สำานักผู้เชี่ยวชาญ 0-2579-7079 0-2561-2948 ods_1@ldd.go.th

งานตรวจสอบภายใน 0-2579-2529 0-2579-2529 aud_1@ldd.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2579-7740 0-2579-7740 adg_1@ldd.go.th

สำานักงานเลขานุการกรม 0-2579-5128 0-2941-2227 ofs_1@ldd.go.th

กองการเจ้าหน้าที่ 0-2941-2608 0-2941-2142 psd_1@ldd.go.th

กองคลัง 0-2579-2583 0-2579-8517 fi d_1@ldd.go.th

กองช่าง 0-2941-2116 0-2941-2078 egd_1@ldd.go.th

กองแผนงาน 0-2579-1096 0-2579-0752 pld_1@ldd.go.th

สำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่ 0-2579-0904 0-2579-0934 osm_1@ldd.go.th

สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 0-2941-2131 0-2579-7767 cit_1@ldd.go.th

สำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 0-2561-3521 0-2561-3167 osd_1@ldd.go.th

สำานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 0-2579-2270 0-2579-1107 olp_1@ldd.go.th

สำานักสำารวจและวิจัยทรัพยากรดิน 0-2579-5122 0-2941-1924 oss_1@ldd.go.th

สำานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 0-2941-2924 0-2579-1565 ord_1@ldd.go.th

สำานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน

0-2579-5214 - ofi _1@ldd.go.th

สำานักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง
ทางการเกษตร

0-2579-2219 0-2579-9162 onr_1@ldd.go.th

สำานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 0-2579-2875 0-2579-2875 osb_1@ldd.go.th
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สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก irv_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) 0-2577-3370-3 0-2577-1141 r01_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (ชลบุรี) 038-351-409-10 038-351-617 r02_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (นครราชสีมา) 044-371-438 044-371-432 r03_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (อุบลราชธานี) 045-312-646 045-355-416 r04_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแก่น) 043-246-668 043-243-913 r05_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (เชียงใหม่) 053-121-174 053-121-000 r06_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (น่าน) 054-771-588 054-771-664 r07_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (พิษณุโลก) 055-321-256 055-321-255 r08_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (นครสวรรค์) 056-881-247 056-881-241 r09_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (ราชบุรี) 032-373-586 032-373-516 r10_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 077-311-110 077-312-732 r11_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) 074-333-212 074-333-213 r12_1@ldd.go.th

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

038-599-105-6 038-599-117 ckh_1@ldd.go.th

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

073-631-033-8 073-631-034 cpt_1@ldd.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 
ภาคเหนือ

053-890-103 053-121-173 cnr_1@ldd.go.th

โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราช
ประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)

032-571-138 032-528-015 r10_8@ldd.go.th

โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 080-656-6591 032-528-015 r10_9@ldd.go.th

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม

032-226-144 032-226-744 r10_10@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 0-2577-3375 0-2577-3375 ptm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 037-391-298 037-391-612 nyk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 036-733-126-7 036-733-127 sri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 034-355-186 034-355-189 npt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 035-454-081 035-454081 spb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 035-862-056 035-862-057 atg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 056-466-184 056-466-185 cnt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 036-658-356 036-658-354 lri01@ldd.go.th
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สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 0-2595-0626 0-2595-0641 ntb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 035-345-893 035-345-882 aya01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 0-2174-4003 0-2174-4004 smp01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 036-524-580 036-524-579 sbr01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 0-2453-2216 0-2453-2217 bkk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 038-389-106 038-389-107 cbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 037-241-197 037-241-669 sko01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 038-531-200 038-532-029 cco01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 038-363-634 038-363-634 ryg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 039-491-041 038-358-628 cti1@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตราด 039-537-218 039-599-314 trt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 037-454-106 037-454-106 pri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 044-371-659 044-371-659 nma01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 044-029-334 044-616-708 brm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 044-124-114 044-124-114 cpm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 044-515-692 044-518-935 srn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 045-202-095-6 045-245-633 ubn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 042-503-586-7 042-503-588 npn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 043-532-533 043-532-532-3 ret01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 045-773-128-9 045-773-127-8 yst01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 045-814-642 045-814-641 ssk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 042-643-772 042-643-773 mdh01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอำานาจเจริญ 045-452-887 045-452-887 anc01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 043-246-759 043-343-264 kkn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 042-295-063 042-207-684 udn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 043-971-338 043-972-336 mkm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 043-601-054 
ต่อ 11

043-601-055 ksn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 042-747-121 042-747-121 snk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำาภู 042-311-727 042-311-674 nbl01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 042-012-535 042-012-535 nki01@ldd.go.th
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สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 053-121-171 053-121-169 cmi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 053-611-853 053-613-014 msn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำาพูน 053-976-652 053-976-651 lpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำาปาง 054-269-569 054-269-570 lpg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 054-752-469 054-752-469 nan01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 053-706-165 053-776-577 cri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 054-597-294 054-597-509 pre01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 054-410-567 054-411-091 pyo01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 054-865-134-5 086-449-2634 plk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 055-428-295-6 055-428-296 utt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 056-736-092-4 056-736-096 pbn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเลย 086-451-3784 086-451-3783 lei01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 056-990-034 056-990-048 pct01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 056-247-213 056-247-212 nsn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตาก 055-512-299 055-512-888 tak01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกำาแพงเพชร 055-705-734 055-705-734 kpt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 056-982-624 056-982-624 uti01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 055-614-045-6 055-614-047 sti01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 032-373-717-8 032-373-718 rbr01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 034-564-277 034-564-277 kri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 032-448-377 032-448-376 pbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 034-839-265 034-839-913 skn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 034-713-882 034-713-883 skm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ 032-602-580 032-602-580 pkn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี 077-274-120 077-274-120 sni01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 077-840-189 077-840-189 rng01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 076-461-532 076-461-532 pna01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 075-378-609 075-378-609 nrt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 077-653-087 077-653--086 cpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 075-618-150 075-618-153 kbi01@ldd.go.th
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สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 076-617-245 076-352-136 pkt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 074-477-462-3 074-477-460 ska01@ldd.go.tg

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 074-752-079 074-752-077 stn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี 073-340-272 073-340-343 ptn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 073-297-025 073-297-160 yla01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 074-681-205 074-681-205 plg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 073-538-207 073-538-208 nwt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 075-501-059 075-501-059 trg01@ldd.go.th
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นายนิกร จํานง ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปดงานคลายวันสถาปนา

กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 47 ป และพิธีเปดงาน “องคภูมินทร ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย”  เมื่อวันที่ 

23 พฤษภาคม 2553 โดยมนีายธวัชชัย  สําโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กลาวรายงาน

วัตถุประสงคของงาน และนําเยี่ยมชมงาน

องค์ภูมินทร์ ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย
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องค์ภูมินทร์ ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย
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องคภูมินทร ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 47 ป 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

องค์ภูมินทร์ ฟนฟูถิ่น ปฐพีไทย
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ทรัพยากรดินเปนปจจัยพื้นฐานทางการผลิตที่

สําคัญของภาคเกษตร แตปจจุบันปจจัยพื้นฐานดังกลาว

กําลังเสื่อมโทรมทุกขณะ เพราะสาเหตุหลักๆ คือการใช

ประโยชนที่ดินอยางไมเหมาะสม ทั้งยังขาดการปรับปรุง

บํารุงดินอยางถูกวิธี หรือแมกระทั่งการใชสารเคมีสะสม

มาเปนเวลานาน ทําใหดินเสื่อมโทรมลงอยางรุนแรง 

ผลผลติพชืทางการเกษตรไมมคีณุภาพ ผลผลิตลดนอยลง 

ทําใหเกษตรกรตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงขึ้น

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ในฐานะหนวยงานหลักที่ทําหนาที่กํากับดูแลทรัพยากร

ดินใหสามารถใชประโยชนไดอยางสูงสุดและยั่งยืน จึงมี

บทบาทและภารกิจที่สําคัญยิ่งในการวางแผนการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอนุรักษดินและน้ํา 

การปรับปรุงบํารุงดินตั้งแตพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้าํ เพือ่ใหเกิดการพฒันาอยางเปนระบบ ตลอดจน

การถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่ม

ผลผลติทางการเกษตรอยางมปีระสทิธิภาพ พรอมกบัการ

ลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร

ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมพัฒนาที่ดิน ได

ดําเนินงานสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและเปน

ประโยชนตอการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศเปน

อยางมาก อาท ิโครงการจดัระบบอนรุกัษดนิและน้าํ ดวย

วิธีกลและวิธีพืช การปลูกหญาแฝก เพื่อยึดหนาดินตั้งแต

พื้นที่สูงจนถึงพื้นที่ราบ กําหนดเขตการใชที่ดิน เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตใหกับเกษตรกร และที่สําคัญกรมพัฒนาท่ีดินยัง

เปนหนวยงานที่ทํางานสนองเบื้องพระยุคลบาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตามโครงการพระราชดําริ

และโครงการสวนพระองคตางๆ ที่กระจายอยูตามพื้นที่

ทั่วประเทศ และนําผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานใน

โครงการพระราชดาํร ิและโครงการสวนพระองคมาขยาย

สูชุมชนเกษตรกรภายนอก เพื่อเปนการพัฒนาแนว

พระราชดาํรไิปสูการปฏบิตัอิยางกวางขวางมากยิง่ข้ึน โดย

ไดรบัความรวมมอืเปนอยางดจีากเครอืขายหมอดนิอาสา

ในหมูบานตางๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังไดคิดคนนวัตกรรมเทคโนโลยี

ชวีภาพ ผลติภณัฑสารเรง พด. สตูรตางๆ เพือ่ตอบสนอง

ความตองการของเกษตรกร เพือ่ลดการใชปุยเคมีและสาร

เคมทีางการเกษตรทีน่บัวนัจะมรีาคาสูงขึน้ อกีทัง้ยงัฟนฟู

พื้นที่ทิ้งรกรางและพื้นที่ทิ้งราง ใหสามารถนํากลับมาใช

ประโยชนไดอีกครั้ง จากความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่

ของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาทุกทาน 

สงผลใหพื้นที่เกษตรกรไดรับการปรับปรุงและสามารถ

พัฒนาเปนปจจัยพื้นฐานที่มีศักยภาพใหเกษตรกรไดใช

ประโยชนทางการเกษตรไดอยางยั่งยืนตลอดไป

นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

คํานํา



สวนท่ี 1
ขอมูลภาพรวม

ของกรมพัฒนาที่ดิน



ผูบริหารกรมพัฒนาที่ดิน

ปงบประมาณ 2554

นายจรูญ  ยกถาวร
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ดานวิชาการ

นายเกรียงศักดิ์  หงษโต 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ดานบริหาร

ดานบริหาร

นายอนุสรณ  จันทนโรจน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ดานปฏิบัติการ

นายเกรียงศักดิ์  หงษโต นายอนุสรณ  จันทนโรจน

นายธวัชชัย  สําโรงวัฒนา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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ผูเชี่ยวชาญ

ผูเชี่ยวชาญ
ดานปรับปรุงดินเค็ม

นางทองเติม  อาภาอุทัยพงษ
ผูเชี่ยวชาญ

ดานเศรษฐกิจที่ดิน

นายพิทยากร  ลิ่มทอง
ผูเชี่ยวชาญ

ดานอนุรักษดินและน้ํา

น.ส.เสียงแจว  พิริยพฤนต
ผูเชี่ยวชาญ

ดานบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ

นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค 
รักษาการ ผูเชี่ยวชาญ

ดานวางแผนการใชที่ดิน

นายวุฒิชาติ  สิริชวยชู 
ผูเชี่ยวชาญ

ดานสํารวจและจําแนกดิน

นางวลัยรัตน  วรรณปยะรัตน 
ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจการใชที่ดิน

ดวยเทคโนโลยีระยะไกล

นางนงคราญ  มณีวรรณ 
ผูเชี่ยวชาญ

ดานปรับปรุงดินเปรี้ยว

นายอรุณ  พงษกาญจนะ 
ผูเชี่ยวชาญ

ดานการจัดการดินดวยระบบพืช

นายพิพัฒน  ไทยกลา 
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

นายภูษิต  วิวัฒนวงศวนา 
รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวินิจฉัยคุณภาพ

และกําลังผลิตของดิน

ดานเศรษฐกิจที่ดิน

นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค 

นางนงคราญ  มณีวรรณ 

นายพิพัฒน  ไทยกลา 

น.ส.เสียงแจว  พิริยพฤนต

นางวลัยรัตน  วรรณปยะรัตน 

นายพิทยากร  ลิ่มทอง

ดานอนุรักษดินและน้ํา

นายวุฒิชาติ  สิริชวยชู 

นายอรุณ  พงษกาญจนะ 

นายภูษิต  วิวัฒนวงศวนา 

นางทองเติม  อาภาอุทัยพงษ
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สวนกลาง

นางณัฐิยา หิรัญวัฒนศิริ 
ผูอานวยการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

น.ส. สําเภา จันตะศิลป
ผูอํานวยการ

กลุมตรวจสอบภายใน

นายไพฑูรย คดีธรรม
ผูอํานวยการสํานักปองกันภัยธรรมชาติ

และความเสี่ยงทางการเกษตร

นายวิรัต เรืองเลิศบุญ
ผูอํานวยการสํานักนิเทศและ

ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ
ผูอํานวยการสํานักสารวจดิน

และวิจัยทรัพยากรดิน

น.ส.สุภาพร จันรุงเรือง 
ผูอํานวยการ

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

น.ส.สุดา สวัสดิ์ธนาคุณ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาหญาแฝก

นางกุลรัศมิ์ อนันตพงษสุข  
ผูอํานวยการสํานักวิจัย

และพัฒนาการจัดการที่ดิน

นางอรทัย ศุกรียพงศ
ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตร

เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายศิริพงษ อินทรมงคล 
ผูอํานวยการสํานักนโยบาย

และแผนการใชที่ดิน

นายรังสฤษดิ์ บุญสิน
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

นายบุญรักษ พัฒนกนก
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

การสํารวจและทําแผนที่

นางตุลญา จงสกุล
ผูอํานวยการกองแผนงาน

นายสุรพล หิรัญวัฒนศิริ 
ผูอํานวยการกองชาง

นางเพ็ญศรี หมื่นสังข 
ผูอํานวยการกองคลัง

นางอรนาฎ โอวาทตระกูล 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

น.ส.เบญจพร ชาครานนท
เลขานุการกรม
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

นายปญญา  เอี่ยมออน
รักษาการ ผูอํานวยการ

ศูนยศึกษาพัฒนาเขาหินซอนฯ

นายปรีดา  ศรีสุวรรณ
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

นายชุมพล  คงอินทร 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

นายพิศิษฐ  ชี้เชิญ
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นายพิทักษ  อินทะพันธ 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

นายอิสรา  อนุรักษพงศธร 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

นายศรจิตร  ศรีณรงค
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

นายสุรเดช  เตียวตระกูล 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

นายพิพัฒน สุวัชรังกูร
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

นายปรีชา  โพธิ์ปาน
ผูอํานวยการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

นายประเสริฐ  เทพนรประไพ 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

นายปราโมทย  ยาใจ
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นายบุญณรงค ธานีรัตน 
ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

นางสุพัตรา  บุตรพลวง 
ผูอํานวยการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

นายทศพร  ปุระสุวรรณ  
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี

นายสุรชัย  หมื่นสังข
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

นายสมควร  ณ ลําปาง
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท

นายวิชิต  ขันธแกว
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง

นายพิชัย  ภูวิจิตร 
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 

นายสนั่น  เผือกไร
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี

นายวันชัย  วงษา
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

น.ส.ภัทราภรณ  โสเจยยะ
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

นายวีนัส  เจริญรุงรัตน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี  

นายสรรเสริญ  เจริญศิริ
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินตราด

นายกอเกียรติ  จันทรพึ่งสุข
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

นายวีระศักดิ์  วากะมะ
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 

นายปญญา  เอี่ยมออน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  

นายเสรี  ถนอมสุข
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว

นายพิสิษฐ  สินธุวนิช
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

นายรังสฤษฎ  สําเภาพล
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

นางอุษา  อุตสาหกุล
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 

นายณัฐปคัลภ คิมประโคน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

นายวิรุธ คงเมือง
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

นางมัทธนา ชัยมหาวัน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

นายชูเกียรติ คําโสภา 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 

 น.ส.นุชจรี กองพลพรหม 
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 

นายนุกูล แสงทอง 
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 

นายไกรสร บัวศรี
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 

นายนิยม แดงสวัสดิ์
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 

นายสมชาย กิตติชานันท 
ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู

นายวิรัตน แสงแกว 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 

นายบุญสง ชื่นตา
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

นายชัยฤกษ อุทาประเสริฐ
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 

นายชวเลิศ นวลโคกสูง 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย

นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

นายปรีดี ดีรักษา 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย

 นายศักดา จันทรแกว 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ

นายชาติชาย ประสาระวัน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด

นายเสรี ไชยพันธุ
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

นายถาวร มีชัย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 

นางนงนุช ศรีพุม
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ 

นายอนุวัชร โพธินาม
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน 

นายสุทธิพงศ ชมชื่น 
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร

 นายสามารถ เสถียรทิพย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

 นายฐกร กลิ่นจําปา 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย

 นายอาทิตย ศุขเกษม 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค 

 นายสนอง คําสองสี
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ 

 นายนภดล ชัยกิจ 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

นายวุฒิไกร บุตรพลวง 
ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 

นางกุลวดี สุทธาวาส
 ผูอํานวยการ 

 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

 นายณรงค ทองคํากูล 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินตาก 

นายประศาสน สุทธารักษ 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ 

นายเรวัต จิระสถาวร
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินแพร 

นายชยุติ ราชาตัน
ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน

 นายสากล ณ ฤทธิ์ 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 

นายคนึง มวงงาม 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร 

นายชาญ คําใส
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินเลย

 นางนุชสุพร กฤษฎาธาร
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 

นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน 
ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

นายมานิตย พุมรมไทร
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 

นายมงคล เพิงใหญ
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 

น.ส.รัตนา วิภาศรีนิมิต 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 

 นายรุง บุญพาเกิด
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

 นายสนิท อินทะชัย
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินนาน 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตในสวนภูมิภาค

นายสุจินต นิลประดับแกว 
 ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

ประจวบคีรีขันธ 

นายจงรักษ สําอางคศรี 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 

นายสามารถ สรอยทอง 
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

นายมงคล ทองจิบ
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 

นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม 
 ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรสงคราม 

นายถวิล มั่งนุย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 

นางศิริวรรณ ยอดไกร 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 

 นายณรงค ทองเหล
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 

นายวรรณะ ทรัพยมี
 ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สุราษฎรธานี 

นายนิพล เข็มขาว
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 

นายภิญโญ สุวรรณชนะ
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 

 นายสงบ สําอางคศรี
 ผูอํานวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

 นายเพทาย สุวรรณวิโก 
 ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรสาคร

 นายจรูญ พิบูลย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 

 นายมงคล นิตยบูรณ 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 

นายปรีชา ชวยชู 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี 

 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัย 
 ผูอํานวยการ

 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

กรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กอตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2506 มภีารกจิเกีย่วกบัการกาํหนดนโยบายและวางแผนการใชทีด่นิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม การสาํรวจและจาํแนกดิน 

การอนรุกัษดนิและน้าํและการปรบัปรงุบาํรงุดนิ โดยการใหบริการและการถายทอดเทคโนโลยีดานการพฒันาทีด่นิ  

ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน

นับตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 จนถึงปจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี

กรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 12 ทาน ดังนี้

1. นายบรรเจิด พลางกูร
(23 พ.ค. 2506 - 30 ก.ย. 2523)

2. นายอนันต โกเมศ
(1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2528)

3. นายสนาน ริมวานิช
(1 ต.ค. 2528 - 28 ก.พ. 2532)

4. นายสิทธิลาภ วสุวัต
(1 มี.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2535 และ 
1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537)

5. นายณรงค มีนะนันทน
(1 ต.ค. 2535 – 18 ก.ย. 2536)

6. นายบุณยรักษ สืบศิริ
(1 ต.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2538)

7. นายสมพงษ ถีรวงศ 
(1 ต.ค. 2538 – 30 ก.ย. 2539 และ 
1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2541)

8. นายสมพงษ ปองเกษม
(1 ต.ค. 2539 –30 ก.ย. 2540)

9. นายสิมา โมรากุล
(1 ต.ค. 2541 – 27 ต.ค. 2545)

10. นายอรรถ  สมราง 
(17 พ.ย. 2545 – 30 ก.ย. 2548)

11. นายชัยวัฒน สิทธิบุศย
(27 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2550)

12. นายบัณฑิต ตันศิริ
(1 ต.ค. 2550 –  30 ก.ย. 2552)

กรมพัฒนาที่ดิน

13.นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา
(1 ต.ค. 2552 ถึงปจจุบัน)
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

ปรัชญาการดําเนินการ

ปรัชญาการดําเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน คือ 

 การพัฒนาที่ดินเปนการดูแลทรัพยากรดิน 

เพื่อใหเปนรากฐานของการพัฒนาการ

เกษตรกรแบบยั่งยืน 

แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง

กรมพัฒนาที่ดิน ตองเปนหนวยงานหลักในการ

ใหขอมลูและบริการ ดานการพฒันาทีดิ่นเพือ่การเกษตร

1  ศึ กษา  สํ า ร วจ 

จาํแนก วเิคราะหและวจิยั

และที่ดิน ทําสํามะโน

ทีด่นิ ติดตามสถานการณ

สภาพการใชที่ดิน เพื่อ

กํ าหนดนโยบายและ

วางแผนการใชที่ดิน และ

เพื่อการพัฒนาที่ดิน

2  ใหบริการดานการ

วิเคราะห ตรวจสอบและ

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับดิน 

น้ํา พืช ปุยและอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

3  ถายทอดผลการ

ศึกษา คนควา วิจัย และ

ใหบริการดานการพัฒนา

ท่ีดินแกสวนราชท่ีเก่ียว

ของและเกษตรกร

4  ปฏิบัติการอื่นใด

ตามที่กฎหมายกําหนด 

ใหเปนอํานาจหนาที่ของ

กรมพัฒนาท่ีดิน หรือ

ที่กระทรวง หรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

การแบงสวนราชการ

1. สํานักงานเลขานุการกรม

2. กองการเจาหนาที่

3. กองคลัง

4. กองชาง

5. กองแผนงาน

6. กองแผนที่

7. ศูนยสารสนเทศ

8. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

ลพบรุ ีสระบรุ ีสมทุรปราการ สงิหบรุ ีสพุรรณบรีุ 

และอางทอง)

9. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 

ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว)

10. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จงัหวดั ชยัภมู ินครราชสมีา บรุรีมัย และสรุนิทร)

11. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด นครพนม ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร 

รอยเอ็ด อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ)

12. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม 

สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาํภู และอดุรธาน)ี

13. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จงัหวดั เชียงใหม แมฮองสอน ลาํปาง และลาํพนู)

14. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (รบัผดิชอบพืน้ที่

จังหวัด เชียงราย นาน พะเยา และแพร)

15. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (รับผิดชอบพืน้ที่

จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เลย และ

อุตรดิตถ)

16. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัด กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค สุโขทัย 

และอุทัยธานี)

17. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  (รบัผดิชอบพืน้ท่ี

จังหวัด กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 

ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)

18. สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 (รับผิดชอบพืน้ท่ี

จังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา 

ภูเก็ต ระนอง และสุราษฏรธานี)

19. สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 (รับผิดชอบพืน้ท่ี

จังหวัด ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา 

สงขลา และสตูล)

20. สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน

21. สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน

22. สํานักสํารวจที่ดินและวางแผนการใชที่ดิน

และมีหนวยงานที่จัดตั้งเปนการภายใน คือ

- สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

- สํานักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการ

พัฒนาท่ีดิน

- สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน

- สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

- สํานักปองกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง

ทางการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกกฎกระทรวง เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2545 แบงสวนราชการกรมพฒันาทีด่นิ 

ออกเปน
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาที่ดิน
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

“พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใชประโยชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง”

วัตถุประสงค

1) เสรมิสรางความอดุมสมบูรณของทรพัยากรทีด่นิ

ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเปน

ฐานการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง ปลอดภัย 

และยั่งยืน

2) เพิ่มศักยภาพและสรางโอกาสการเรียนรูแบบมี

สวนรวม เพื่อการพัฒนาที่ดินอยางยั่งยืน ใหแก

เจาหนาที่ของรัฐ หมอดินอาสา ยุวหมอดิน 

เกษตรกร และชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย 

นําไปสูการพึ่งตนเอง

พันธกิจ

1) สนับสนุนงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

2) วิจัย พัฒนา ใหบริการ และ

ถ ายทอด เทคโน โลยี ก าร

พัฒนาที่ดิน พรอมทั้งกําหนด

เขตการใชที่ดินที่เหมาะสม

เพื่อการผลิต และใหบริการ

ขอมลูเชงิพืน้ทีด่านตางๆ ทีถ่กู

ตองทันสมัย

3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

การพัฒนาที่ดินและน้ํา โดย

การอนุรักษดินและนํ้า การ

ฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพื่อ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

และการใชประโยชนที่ดิน

อยางยั่งยืน ภายใตกระบวน-

การที่ชุมชนมีสวนรวม

4) พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอ

ดิน เกษตรกร และกลุ ม

เกษตรกร ใหมีความรูความ

เขาใจการพัฒนาที่ดิน เพื่อ

เปนรากฐานการดําเนินชีวิต

อยางพอเพียง

5) ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 

พัฒนาที่ดิน
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

1) พัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีมีปญหาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปญหาไดรับการ

   พัฒนาและฟนฟู 175,400 ไร

เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู

   ตามหลักวิชาการไมนอยกวารอยละ 80

เชิงตนทุน : คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

 เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป

2) เกษตรกรเขาถึงบริการงานพัฒนาท่ีดิน

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการดานการ

   พัฒนาที่ดิน 2.9 ลานราย

เชิงคุณภาพ :  เกษตรกรรอยละ 80 มีความพึงพอใจในบริการ

   งานพัฒนาที่ดิน

เชิงตนทุน :  คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

 เชิงเวลา :  ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป

เปาประสงค ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ. 2553-2556)

20   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน



สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

 3) มีเขตการใชท่ีดินท่ีเหมาะสมเพ่ือการผลิตในพ้ืนท่ีทําการเกษตร

 ตัวช้ีวัด

 เชิงปริมาณ : เขตการใชที่ดินปละ 5 ชนิดพืช

 เชิงคุณภาพ : แผนที่เขตการใชที่ดินเปนไปตามหลักเกณฑ

   ที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80

 เชิงตนทุน : คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

 เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป

4) ทรัพยากรท่ีดินและนํ้ามีความอุดมสมบูรณ เพ่ิมผลผลิตและ

 ใชประโยชนอยางย่ังยืน

 ตัวช้ีวัด

 เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรไดรับการอนุรักษ

   และฟนฟู 100.55 ลานไร

 เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษดินและน้ําไดรับการพัฒนาตาม

   หลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 80

 เชิงตนทุน : คาใชจายดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

 เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

1ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งของเกษตรกร 

และเครือขายงานพัฒนาที่ดิน มีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังนี้

  1) ถายทอดความรู สนับสนุนสงเสริมการ

ใชทีด่นิ การปรบัปรงุบาํรงุดนิ และการพฒันาโครงสราง

พื้นฐานเพื่อใหมีการใชประโยชนจากที่ดินอยางเต็ม

ศกัยภาพ เพือ่เพิม่ผลผลติ ลดรายจาย และเพิม่รายได

ใหพอเพียง รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร 

จัดหาปจจัยการผลิตในการปรับปรุงบํารุงดิน และ

ถายทอดเทคโนโลยีการใชสารอินทรียทดแทนการใช

สารเคมทีางการเกษตร/เกษตรอนิทรยี เพ่ือสรางมลูคา

เพิ่มและเพิ่มคุณคาใหกับสินคาเกษตร

  2) ใหบริการวิเคราะหดิน และขอมูล

สารสนเทศทางดิน พรอมทั้งใหคําแนะนําถายทอด

ความรูดานการพัฒนาที่ดิน และสนับสนุนปจจัยการ

ปรับปรุงบํารุงดิน และผลิตภัณฑเทคโนโลยี ชีวภาพ

ทางดิน เปนเครื่องมือในการถายทอดความรู และให

เกษตรกรนําไปใชและผลิตเพื่อใชไดเองตอไป

  3) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ และพัฒนาศูนยเรียนรูดานการ

พัฒนาที่ดิน ใหเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาที่ดินดาน

ตางๆ 

  4) สรางเครือขายหมอดินอาสาและ

เครือขายท่ีเก่ียวของ เพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู และนําไป

ใชประโยชนตลอดจนพัฒนาตอยอด

  5) ส ง เส ริมการมีสวนรวมของชุมชน 

ทั้งชุมชนเมือง และชนบทใหเกิดความเขมแข็งเพื่อ

รองรบัการพฒันาทีด่นิ เสรมิสรางศกัยภาพชมุชนใหมี

สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนที่ดิน และ

รักษาสภาพแวดลอมอยางเกื้อกูลกัน โดยใหหมอดิน

อาสาเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินในชุมชน

อยางทั่วถึง

  6) พัฒนาวิทยากรระดับพื้นที่ของกรมฯ 

วิทยากรหมอดิน เพื่อสรางเครือขายการถายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอยางตอเนื่อง ยั่งยืน 

ยทุธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรที่ดินทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรที่ดินทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

2 ยุทธศาสตรเรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทําการ

เกษตรใหมีความอุดมสมบูรณ มีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังนี้

  1) จัดทําเขตการใชที่ดิน (Zoning) ในการ

ปลกูพชืเศรษฐกิจทีเ่หมาะสม ทัง้ในระดับตาํบล ลุมน้าํ 

และภาค

  2) พฒันาโครงสรางพืน้ฐานการพัฒนาท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม โดยจัดทําเขตพัฒนาท่ีดิน จัดทําแหลง

นํ้าเพ่ือการอนรุกัษดนิและน้าํ สระน้าํในไรนา เพือ่เปน

แหลงเก็บกักน้ําไวใช เพื่อการเกษตร เพิ่มความชุมชื้น

แกดิน และใชน้ําในการแกไขดินปญหา รวมทั้งบูรณา

การกิจกรรมที่เก่ียวของ เพื่อสาธิตใหเกษตรกรเห็น

ประโยชนของการอนรุกัษ ฟนฟ ูปรบัปรงุบาํรุงดนิ และ

พัฒนาทรัพยากรดิน ใหมีการใชประโยชนที่ดินทําการ

เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

  3) มุ งพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใช

สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรียในพื้นที่

เกษตรกรรม อนุรักษ ฟนฟู และปองกันการชะลางพัง

ทลายของดิน รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดิน ใหเปน

แหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคง ตลอดจน

ขยายพื้นที่สนับสนุนการทําการเกษตรทฤษฎีใหม 

  4) สนบัสนนุการดาํเนนิงานโรงงานผลติปุย

อนิทรียชมุชน โดยสรางทมีงานชมุชนใหเขมแขง็มสีวน

รวมในการบริหารโรงงาน และขยายการใชประโยชน

เพื่อสรางฐานการผลิตดานที่ดินทําการเกษตรให

ปลอดภัย และใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นท่ี

กลับคืนสูผืนดิน ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดม

สมบูรณ

  5) ปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ  

อุทกภัย โลกรอน พื้นที่เส่ียงภัยตอการเกิดดินถลม 

พืน้ทีท่ิง้ราง พืน้ทีน่้าํทวมซ้าํซาก พืน้ทีแ่ลงซํ้าซาก โดย

กําหนดพื้นที่และดําเนินการใหมีการใชที่ดินอยางถูก

ตองเหมาะสม รวมทั้งการเตือนภัยและฟนฟูพื้นท่ี

ประสบภัยธรรมชาติ ใหสามารถใชประโยชนที่ดิน

ทางการเกษตรไดอยางยั่งยืน

  6) เรงรัดแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยถายทอดความรู สนับสนุนสงเสริมการใช

ที่ดิน การปรับปรุงบํารุงดิน และการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน เพื่อใหมีการใชประโยชนจากท่ีดินอยางเต็ม

ศักยภาพ

 

แหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคง ตลอดจน

ขยายพื้นที่สนับสนุนการทําการเกษตรทฤษฎีใหม 

  4) สนบัสนนุการดาํเนนิงานโรงงานผลติปุย

อนิทรียชมุชน โดยสรางทมีงานชมุชนใหเขมแขง็มสีวน

รวมในการบริหารโรงงาน และขยายการใชประโยชน

เพื่อสรางฐานการผลิตดานที่ดินทําการเกษตรให
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3 ยทุธศาสตรสรางความเปนเลศิของงานวชิาการ

และถายทอดเทคโนโลยี  มีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังนี้

  1) สงเสริมการวิจัย พัฒนาสรางนวัตกรรม

การพัฒนาที่ดิน นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของสินคาเกษตร 

ลดตนทุนการผลิต

  2) สรางระบบการทํางานวิชาการทั้งสวน

กลาง และสวนภูมิภาค ใหเกิดการบูรณาการ เพื่อเชื่อม

โยงใหการทาํงานมปีระสทิธภิาพ และนาํผลงานวจิยัไป

ถายทอดสูเกษตรกรใหสามารถนาํไปใชประโยชนตอไป

  3) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากรที่ดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

และเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ใหครบถวน 

ทันสมัย และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน

  4) ส ง เสริมการวิจัยพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น เพื่อพัฒนาตอยอดทางดานวิชาการ

  5) สรางเครือขายการถายทอดองคความรู 

และสงเสรมิการเผยแพรประชาสมัพนัธเชงิรกุ ดานการ

พัฒนาที่ดินใหเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการ

ตระหนักในการรักษาทรัพยากรที่ดิน

4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทาง

การดําเนินงาน ดังนี้

 4.1 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของ

ขาราชการ

  1) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลัก

สมรรถนะ (Competency) ใหมกีารเรยีนรูอยางตอเนือ่ง 

โดยมีการจัดการความรู (Knowledge Management) 

สรางคลังขอมูลความรูและเชื่อมโยงเครือขายแหงการ

เรียนรูอยางเปนธรรม

  2) ยกระดับ และปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจัดการของกรม ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน การ

ทํางานสูระดับมาตรฐานสากล (PMQA) โดยมีความ

เชื่อมโยง สอดคลอง และบูรณาการอยางเปนระบบ 

อันไดแก การนําองคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ

การดําเนินงาน
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  3) การประสานความรวมมือบูรณาการกับ

หนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ โดยภายใน

ประเทศมีการบูรณาการงานรวมกันระหวางหนวยงาน

ภายในกระทรวงเกษตร เชน โครงการสงเสรมิอาชพีดาน

การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต การออกคลินิก

เกษตรเคลื่อนที่ การจัดทําศูนยเรียนรู ความปลอดภัย

ดานอาหาร (Food safety) โครงการพระราชดําริ นิคม

การเกษตร การสรางเกษตรกรรุนใหม โครงการสาย

ใยรกั เปนตน และหนวยงานตางกระทรวงฯ เชน เกษตร

อินทรีย รณรงคปลูกหญาแฝก การแลกเปลี่ยนขอมูล

ทางแผนที ่เปนตน สาํหรบัหนวยงานตางประเทศ มกีาร

ดาํเนนิโครงการความรวมมอืทางวชิาการกบัหนวยงาน

ของรัฐ และสถาบันของประเทศตางๆ ทั้งในกรอบ

ทวิภาคี เชน โครงการความรวมมือกับสถาบัน IRD 

ประเทศฝรัง่เศส และสถาบนั ITC ประเทศเนเธอรแลนด 

และกรอบพหุภาคี เชน โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย

กับอาเซียน เปนตน รวมทั้งการใหความชวยเหลือทาง

วิชาการกับประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา และ

กัมพูชา ภายใตกรอบ ACMECS เปนตน

  4) พัฒนาขาราชการ และสรางผูนําการ

เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และจายคา

ตอบแทนตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจ และแรง

จูงใจในการพัฒนาผลงาน

  5) พัฒนาบุคลากรทุกสายงานใหมีความ

เปนเลิศในการสรางนวัตกรรม และนําองคความรูไป

จัดระบบการถายทอดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหการ

พัฒนาทรัพยากรที่ดินมีความอุดมสมบูรณ และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน

  6) พฒันานักวจิยัทีม่อียูใหมศีกัยภาพสงูขึน้ 

สามารถสรางนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีท่ี

สอดคลองกับศักยภาพของประเทศ ทันตอกระแส

การเปล่ียนแปลงตามความตองการเพื่อพัฒนาท่ีดิน 

เพิ่มผลิตภาพการผลิต ทางการเกษตรนําไปสูการพึ่ง

ตนเองในระยะยาว และเชิงพาณิชย กําหนดมาตรการ

จูงใจที่สนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางานไดอยาง

เต็มที่ พัฒนากระบวนการถายทอดความรู ยกยอง

นักวิจัยที่มีผลงาน

  7) เพิ่มพูนความรู และทักษะพื้นฐานใน

การทํางานทั้งการคิด วิเคราะห สรางสรรคแกปญหา 

ตัดสินใจ ทํางานเปนทีม และการถายทอดเทคโนโลยี 

ใหสามารถรองรับและปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยี

สมัยใหม เขาสูสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง

รายงานประจําป 2553   |   25กระทรวงเกษตรและสหกรณ



สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

  8) กาํหนดใหมกีารตรวจตดิตามประเมนิผล

การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน 

ทั้งโดยการประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระ 

เพื่อประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง โดยการจัดทําขอ

ตกลงการทํางาน (PSA : Public Service Agreement) 

ซึ่งลงนามระหวาง อธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยการกอง/

สํานกั หัวหนาสถานพีฒันาทีด่นิ และหวัหนากลุม/ฝาย 

และมคีณะทาํงานตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลการ

ทํางานทุกผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม รวมทั้งการ

ติดตามประเมนิผลการดาํเนนิงานในโครงการ/กจิกรรม

สําคัญที่การดําเนินงานอาจมีผลตอการบรรลุผลสําเร็จ 

ตลอดจนการตรวจสอบภายในดานการเงิน การบัญชี 

และการพัสดุ 

   การประเมินโดยผูประเมินอิสระ โดย

ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกเชน สถาบันการ

ศึกษา และภาคเอกชนในการประเมินผลสําเร็จของ

หนวยงาน

  9) กําหนดใหมีการทบทวนแผนกลยุทธ

ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให

มีการปรับการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ

ใหตอบสนองตอนโยบายและทันตอสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป

 4.2 เสริมสร างมาตรฐานด านคุณธรรม 

จริยธรรม 

  1) พัฒนาความโปรงใส ในการปฏิบัติงาน

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ของขาราชการ

  2) สงเสริมใหขาราชการยึดถือหลักคณุธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยใหการรับราชการแบบ

มอือาชพี ตลอดจนมสีมรรถนะขดีความสามารถในการ

ใหบริการประชาชน ตามแนวทางพระราชทาน “เขาใจ 

เขาถงึ พฒันา” สามารถใหความเหน็ และขอเสนอแนะ

ตามหลักวิชาการ ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกสาธารณะ 

และพรอมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน และภาค

อื่นๆ

  3) สนับสนุนการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งภาย

ใตหลักการยึดพื้นที่-ภารกิจ-การมีสวนรวม ตลอดจน

ขยายผลการใหบริการ

26   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน



สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดิน

  4) มุงดําเนินการตามหลักการ 6 ประการ

ของการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ

   4.1) ความคุมคา : บริหารจัดการและ

การใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกสวนรวม

   4.2) นิติธรรม : ใหมีการบังคับใช

กฎหมายทีถ่กูตอง เปนธรรม โดยคาํนงึถงึสทิธ ิเสรภีาพ 

ของสมาชิก

   4.3) คุณธรรม : ความซ่ือสัตย จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต

   4.4) สํานึกรับผิดชอบ : การตระหนัก

ในสิทธ ิหนาที ่ความสาํนกึในความรบัผดิชอบตอสงัคม 

ใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง

   4.5) การมีสวนรวม : ประชาชนมีสวน

รวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ

   4.6) ความโปรงใส : กลไกการทํางาน

ขององคกรเปดเผย และตรวจสอบได

  5) วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)

สรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี ใหเกิดความรูรัก สามัคคี 

รวมกันตลอดไป ดังนี้

   5.1) ใหความเคารพผูอาวโุส และยกยอง

คนดี 

   5.2) มีความรัก และความสามัคคีใน

องคกร

   5.3) มีความรับผิดชอบตอองคกร

   5.4) มคีวามเสมอภาคในการแสดงความ

คิดเห็น 

   5.5) ทาํงานเปนทมีโดยยดึเปาหมายงาน

เปนหลัก

  6) คานิยมองคกร (Core Values) สรางคา

นิยมในการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใหเกิด

ความมั่นคงในหนาที่การงาน และการดํารงตน ดังนี้

   6.1) ใหมคีวามรัก หวงแหน และรูสกึเปน

เจาขององคกร

   6.2) เชื่อมั่นในคุณคาของบุคลากรและ

ความเปนเลิศทางวิชาการ

   6.3) ตั้งมั่นในการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

   6.4) ถือมั่นในความรับผิดชอบตอ

ประเทศชาติและประชาชน

   6.5) มุงมั่นในการทํางานรวมกันโดยยึด

เปาหมายงานเปนหลัก

   6.6) ยึดมั่นในการดํารงตนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง
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อัตราขาราชการป ๒๕๕๓ (อัตราการถือครองจริง ณ 30 กันยายน  2553)

จํานวนขาราชการจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับตําแหนง
ต่ํากวาป.ตรี

จํานวน

ป.ตรี
จํานวน

ป.โท
จํานวน

ป.เอก
จํานวน

รวม
จํานวน

บริหารระดับสูง  1   1

บริหารระดับตน  1 2  3

อํานวยการระดับสูง  2 12 1 15

อํานวยการระดับตน  4 3  7

เชี่ยวชาญ  4 6 1 11

ชํานาญการพิเศษ  154 84 5 243

ชํานาญการ  269 165 5 439

ปฏิบัติการ  141 99 5 245

อาวุโส 35 19 1  55

ชํานาญงาน 189 129 18  336

ปฏิบัติงาน 67 46   113

รวม 291 770 390 17 1468

อัตรากําลังลูกจางประจําและพนักงานราชการ ณ 30 กันยายน 2553

จํานวนลูกจางประจําและพนักงานราชการจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับตําแหนง
ต่ํากวาป.ตรี

จํานวน

ป.ตรี
จํานวน

ป.โท
จํานวน

ป.เอก
จํานวน

รวม
จํานวน

ลูกจางประจํา 954 103 2 0 1059

พนักงานราชการ 138 819 47 - 1004

รวม 1092 922 49 0 2063
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30   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

ในปงบประมาณ 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

ไดรบังบประมาณเปนเงนิ 4,081.189 ลานบาท ลดลง

จากป 2552 จํานวน 538.0045 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 11.65 (ป 2552 ไดรบังบประมาณ 4,619.1935 

ลานบาท)

กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจเก่ียวกับการ

กําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่

เกษตรกรรม การสาํรวจและจาํแนกดนิ การอนรุกัษดนิ

และน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใหบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน ขอมูล

ดิน และการใชประโยชนที่ดิน เพ่ือมุงพัฒนาที่ดินให

สมบูรณ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหมีการใช

ประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรม

พฒันาทีด่นิมเีปาหมายพฒันาทรพัยากรดนิและทีด่นิ

ในพื้นที่ไมนอยกวา 12.98 ลานไร เกษตรกรไดรับ

ประโยชนไมนอยกวา 1.25 ลานราย มแีผนการดาํเนนิ

งาน ประกอบดวย 2 แผนงาน 3 ผลผลิต 1 โครงการ 

16 กิจกรรมหลัก ไดแก

1. แผนงานแกไขปญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต เปาหมายพื้นที่ 10,000 ไร 

ประกอบดวย  1 โครงการ 1 กจิกรรมหลกั คอื โครงการ

สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาค

ใต 10,000 ไร

กิจกรรมหลักที่ 1 

สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดน

ภาคใต  เปาหมาย 10,000 ไร  ดํา เ นินการ

ได 10,345.25 ไร คิดเปนรอยละ 103.45 โดยการ

ปรับปรุงฟนฟูนาราง จัดระบบอนุรักษดินและนํ้า ขุดคู

ยกรอง เพื่อปลูกปาลมน้ํามัน เปนการสงเสริมอาชีพ

ใหเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา 

ปตตาน ีและนราธวิาส) ใหสามารถกลบัมาใชประโยชน

ในการปลูกพืชเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
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2. แผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร ประกอบดวย 3 ผลผลิต 15 กิจกรรมหลัก คือ

>> ผลผลิต : เขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 

กิจกรรมหลักที่ 1 

กํ า ห น ด เ ข ต ก า ร ใ ช ที่ ดิ น 

เปาหมาย 5 ชนิดพืช ดําเนินการ

เสรจ็เรยีบรอยแลว โดยการจดัทาํ

เขตการใชที่ดินตามความเหมาะ

สม ขอ ง ดิ น กั บ ก า ร ปลู ก พื ช

เศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ไดแก ขาว

นาปรัง กาแฟ ทุเรียน ลําไย และ

ยางพารา การจัดทําเขตการใช

ทีด่นิระดบัตาํบล 500 ตาํบล และ

การวางแผนการใชที่ดินระดับ

ลุมน้ําสาขา 45 ลุมน้ําสาขา

กิจกรรมหลักที่ 2 

วิจยัพฒันาทีดิ่นและเทคโนโลยี

ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต เปา

หมาย 193 โครงการ ดําเนินการ

เสร็จเรียบรอยแลว โดยการวิจัย

การจดัการดนิทีเ่หมาะสม รวมทัง้

การจัดการดินที่มีปญหา ทั้งดิน

เปรีย้วดนิเคม็ ดนิเสือ่มโทรม วจิยั

ดานการอนุรักษดินและน้ําและ

การใชประโยชนหญาแฝก วิจัย

เกษตรอินทรีย/เกษตรลดใชสาร

เคม ีโดยการใชเทคโนโลยชีวีภาพ 

และเชือ้จลุนิทรยี ตลอดจนการใช

พืชปุยสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 

วิจัยทางดานเศรษฐสังคมและ

ประเมนิผล และการวจิยัทางดาน

วทิยาศาสตรและสิง่แวดลอมและ

ภาวะโลกรอนทางดานการเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 3 

สรางนคิมการเกษตร เปาหมาย 

7 แหง ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

แลว โดยการจัดทําระบบอนุรักษ

ดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดิน

ในพื้นที่นิคมการเกษตรนํารอง 

7 แหง



สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

32   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน

ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย 

5 กิจกรรมหลัก ไดแก

กิจกรรมหลักที่ 1 

คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี เปาหมาย 650,000 ราย 

ดําเนินการได 668,707 ราย คิดเปนรอยละ 102.88 

รวมดําเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตร

เคลื่อนที่ และคลินิกดินเคลื่อนที่ โดยการใหบริการ

วิเคราะหดิน และใหคําแนะนําการใชปุย การจัดการ

ดนิ-น้าํ-พชื สงเสรมิใหเกษตรกรใชปุยตามคาวเิคราะห

ดิน รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมการผลิตและการใช

สารอนิทรยีชวีภาพ ปรบัปรงุบาํรงุดนิ เพิม่ผลผลติและ

รายไดของเกษตรกร

กิจกรรมหลักที่ 2 

สนับสนุนโครงการพัฒนาอัน เนื่ องมาจาก

พระราชดําริ เปาหมาย 61,000 ไร จํานวน 133 

โครงการ ดําเนินการได 71,365 ไร คิดเปนรอยละ 

116.99 โดยการสาธิตสงเสริมการอนุรักษดินและน้ํา 

และปรับปรุงบํารุงดิน รักษาคุณภาพดินและสิ่ง

แวดลอม นอกจากน้ีกรมฯ ยังเปนหนวยงานหลัก

รับผิดชอบประสานการดําเนินงานศูนยศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ รวมทั้งการพัฒนาศูนยศึกษาฯ อันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ

แหลงใหความรูการพัฒนาทรัพยากรดินดานตางๆ 

ใหกับเกษตรกร นักเรียน และผูสนใจทั่วไป
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กิจกรรมหลักที่ 3 

การพัฒนาหมอดินอาสาและ

ยุวหมอดิน เปาหมาย 78,000 

ราย ดําเนินการได 78,686 ราย 

คิดเปนรอยละ 100.88 โดยการ

ฝกอบรมถายทอดความรูใหกับ

หมอดินอาสาใหมีความรูความ

เขาใจ มีสวนรวมและรับผิดชอบ

ในการจัดการทรัพยากรดินอยาง

จรงิจงัและตอเนือ่ง เพือ่เปนกลไก

ขับเคล่ือนงานพัฒนาที่ดินใหเขา

ถึ ง เกษตรกรในระดับตําบล/

หมูบาน และโรงเรียน

กิจกรรมหลักที่ 4 

ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย 800 แหง ดําเนินการ

เสร็จเรียบรอยแลว โดยจดัทาํเปน

ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

ของหมอดินอาสาอําเภอละ 

1 แหง เพื่อเปนจุดศึกษาดูงาน 

เปนศูนยเรียนรูในการพัฒนา 

ที่ดินใหเกษตรกรไดเขาศึกษา

เรียนรูอยางตอเนื่อง มีจุดเรียนรู

ตางๆ เชน จุดเรียนรูการทําปุย

หมัก การไถกลบตอซัง การปรับ

รปูแปลงนา การปรบัปรงุบาํรงุดนิ

ด วยปุ ยพืชสด และน้ํ าหมัก

ชีวภาพ เปนตน

กิจกรรมหลักที่ 5 

การสรางและพัฒนาเกษตรกร

รุนใหม เปาหมาย 7,380 ราย 

ดาํเนินการได 7,389 ราย คดิเปน

รอยละ 100.12 เปนการบูรณา

การหนวยงานภายในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ รวมกันสราง

และพัฒนาเกษตรกรรุนใหม โดย

ในสวนของกรมฯ ไดสนับสนุน

การปรับปรุงพื้นที่และโครงสราง

พื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีว-

ศึกษา และการสนับสนุนการ

พฒันาแปลงทีดิ่นทาํกนิรายแปลง

ของเกษตรกร
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ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟู เปาหมาย 12.97 ลานไร ดําเนินการได 

13.56 ลานไร ประกอบดวย 7 กิจกรรมหลัก ไดแก

กิจกรรมหลักที่ 1 

ปรับปรุงคุณภาพดิน เปาหมาย 

126,800 ไร  ดํา เนินการได  

145,027 ไร  คิดเปนรอยละ 

114.37 ในพื้นที่ที่มีปญหาทาง

กายภาพ โดยดําเนินการ

• พฒันาพ้ืนทีดิ่นเปรีย้ว โดย

สงเสริมการใชปูนมารล สงเสริม

การเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดิน

เปรี้ยว ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อ

ปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่สวนสม

ราง สาธิตการใชประโยชนพื้นที่

ดินเปรี้ยวแบบผสมผสาน และ

สงเสริมการใชหินปูนฝุนปรับปรุง

พื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต

• การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

เนนในพื้นที่ไมผล โดยสงเสริม

การใชโดโลไมท

• สงเสริมการพัฒนาพื้นที่

ดินเค็ม โดยสงเสริมการเพิ่ม

ผลผลิตขาวในพื้นที่ดินเค็มนอย

และปานกลาง ปลูกไมผลเพื่อ

ปองกันการแพรกระจายของดิน

เค็ม และสงเสริมการพัฒนาพื้นที่

ดินเค็มแบบบูรณาการ โดยการ

ปลูกตนไมทนเค็มและหญาทน

เกลือในพื้นที่ดินเค็มจัด จัดทํา

ระบบอนุรักษ ดินและน้ํ า เพื่อ

ควบคุมระดับน้ําใตดินเค็ม และ

จัดระบบการใชน้ํ าเพื่อลดน้ํา

ใตดินบนพื้นที่รับน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 2 

ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ เปาหมาย 2 ระบบ ดําเนินการได

รอยละ 107.97 จําแนกเปนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศดาน

ทรัพยากรที่ดิน เปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (คาเชาระบบ

เครือขายและบริการอินเทอรเน็ต) คาซอมแซมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร

และอุปกรณ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจดัทาํฐานขอมลูและบรกิารแผนทีอ่อรโธสฯี มาตราสวน 1: 4,000 

ประกอบดวย

• การบริการแผนที่ออรโธสี มาตราสวน 1:4,000 โดยการใหบริการ

ขอมูลแผนที่และขอมูลทางแผนที่ของกรม 500,000 ระวาง

• การประยุกตใชแผนทีอ่อรโธสี มาตราสวน 1:4,000 โดยจดัทําแผนท่ี

ภาพถายออรโธสีเชิงเลขมาตราสวน 1:4,000 ในพื้นที่ที่ไมมีรูปถายทาง

อากาศของกระทรวงโครงการปรับปรุงแผนที่ภาพถายออรโธสีดวยขอมูล

จากดาวเทยีมรายละเอียดสูง มาตราสวน 1:10,000 โครงการจดัทําแผนท่ี

ปาไมถาวรบนแผนที่ภาพถายออรโธสี โครงการซอมแซม โครงขายหมุด

หลักฐานภาคพื้นดินของโครงขายหมุดหลักฐานของโครงการจัดทําแผนที่

เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวง วิเคราะห

อานแปล ตีความภาพถายทางอากาศเพื่อพิสูจนสิทธิครอบครองและการ

ทําประโยชนที่ดิน โครงการตรวจสอบและกันเขต รวมทั้งจัดทําแผนที่

เขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35% โครงการกราดภาพถายทาง

อากาศขาว-ดาํ โครงการจดัทาํสาํมะโนทีด่นิเพือ่การพฒันาทีด่นิ โครงการ

นําเขาแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน มาตราสวน 1:50,000 โครงการ

สํารวจพื้นที่ปาชุมชน และงานจัดทําแผนที่ทายประกาศเขตที่ดิน 

ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
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กิจกรรมหลักที่ 3 

ฟนฟูและปองกันการชะลางพัง

ทลายของดนิ เปาหมาย 811,500 

ไร ดําเนินการได 926,268 ไร คิด

เปนรอยละ 114.14 โดยการ

รณรงคและสงเสรมิการปลกูหญา

แฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา

ในพ้ืนที่ที่มีปญหาการชะลาง

พั งทลายของดินทั่ วประเทศ 

จัดระบบอนุรักษดินและน้ําบน

พ้ืนท่ีลุม–ดอน เนนการดําเนินงาน

ในพื้นที่ เขตพัฒนาที่ดิน และ

จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า

ชุมชนบนพื้นที่สูงและเกษตรที่สูง

กิจกรรมหลักที่ 4 

การพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเฉพาะ เปาหมาย 31,300 ไร ดําเนินการได 

31,659 ไร คิดเปนรอยละ 101.15 โดยดําเนินการ

• การเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสงออกในพื้นที่

ทุงกลุารองไห ระยะที ่2 (2552-2556) โดยดาํเนนิการกอสรางระบบอนรุกัษ

ดินและน้ําดวยการปรับปรุงพื้นที่นาในพื้นที่ทุงกุลารองไห เปาหมาย 

13,000 ไร รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสดและการบํารุงรักษา

ระบบฯ ตามโครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสงออกในเขต

ทุงกุลารองไห

• การพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษดินและน้ําเพื่อ

ปองกันการชะลางพังทลายของดิน และการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่

นารางเพื่อการเกษตร

• ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 

• ฟนฟูพื้นที่ลุมน้ําแมตาว 

กิจกรรมหลักที่ 5 

สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร

อินทรีย เปาหมาย 12 ลานไร ดําเนินการได 12.46 ลานไร คิดเปนรอยละ 

103.84 โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรลดใช

สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย ดังนี้

• สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเปน

เกษตรลดการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยการจัดตั้งกลุม อบรม สาธิต

วิธีการผลิตและการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตรรวมทั้ง

สนับสนุนผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

ดําเนินการจัดต้ังกลุมได 12,301 กลุม อบรมเกษตรกรจํานวน 619,084 ราย 

เน้ือท่ี 12.46 ลานไร

• โครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียน โดยดําเนินการสงเสริม สาธิต

และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุยอินทรีย สารชีวภาพ ใหกับ

ครูและนักเรียน ในโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ทุรกันดาร และโรงเรียนที่มีความ

พรอม ดําเนินการแลวจํานวน 301 โรงเรียน อีกทั้งมีการสงเสริมการผลิต

ปุยอินทรียคุณภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปจจัย

การผลิต (Q) และสนับสนุนโครงการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/

เกษตรอินทรีย
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กิจกรรมหลักที่ 6 

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา เปาหมาย 232 แหง ดําเนินการได 315 แหง โดยดําเนินการกอสราง

แหลงน้ําขนาดเล็ก 255 แหง และปรับปรุงพื้นที่และจัดทําระบบสงน้ําในไรนาดําเนินการแลว 60 แหง เพื่อให

เกษตรกรมีน้ําใชทางการเกษตร และมีน้ําใชในชวงฝนทิ้งชวง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ

การอนุรักษน้ําและรักษาความชุมชื้นในดิน

กิจกรรมหลักที่ 7 

การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน เปาหมาย 18,235 บอ ดําเนินการได 18,942 บอ คิดเปน

รอยละ 103.88 โดยการขุดสระน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การกักเก็บน้ําไวใชในพื้นที่เกษตรกรรม แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและความตองการน้ําเพื่อการเกษตรของ

เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่สงน้ําไปไมถึง โดยเกษตรกรมีสวนรวมในการสมทบคาใชจาย 

2,500 บาท/บอ

สวนติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน

30 กันยายน 2553
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกา วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหสวนราชการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

มีประสิทธิภาพมีความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจ การอํานวยความสะดวก 

และตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบ ตอผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ โดยการกําหนด

มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยผูประเมินอิสระ และใหสวนราชการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป และ

ถือเปนเง่ือนไข สวนหน่ึงในการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ

กรมพัฒนาท่ีดิน ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 ) สงกระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะกรรมการตรวจ

สอบการประเมินผลภาคราชการ (คตป.) และสํานักงาน ก.พ.ร. ดังรายละเอียดตามตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปา
หมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง

                   

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํา
หนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง
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กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1 รายไดเงินสด
ทางการเกษตรของเกษตรกร
เฉล่ียตอครัวเรือน 
(บาท/ครัวเรือน/ป)

บาท/
ครัว

เรือน/ป
2.00 126184 129184 132184 135184 138184 135351 4.056 0.0811

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความ
สําเร็จในการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งให
เกษตรกร โดยพิจารณาใน 3 
เรื่อง ดังนี้

                   

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.1 การ
พัฒนาเกษตรกรในศูนยขาว
ชุมชน

ตัน 0.30 18,345 19,360 20,375 21,385 22,395 33,081 5 0.0150

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2 การใชสาร
อินทรียเพื่อลดการใชสาร
เคมีทางการเกษตร 

ราย 0.30 10,000 11,000 12,000 15% 20% 34 5 0.0150

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.3 รอยละ
ของเกษตรกรกลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการพัฒนาอาชีพและ
มีความรูเพิ่มขึ้นดาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละ 0.40 60 65 70 75 80 90.01 5 0.0200

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 มูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมภาค
การเกษตร (ลานลานบาท)

ลาน
ลาน
บาท

3.00 -0.02 -0.01 X 0.01 0.02 1.08 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ความสําเร็จ
ในการสรางระบบประกันภัย
ทางการเกษตร

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 3 3 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ระดับความ
สําเร็จในการจัดทําฐาน
ขอมูลการพัฒนาและการใช
ประโยชนพื้นที่การเกษตร 

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 5 5 0.0500
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กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความ
สําเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รอยละ
ความสําเร็จตามเปาหมาย
ของโครงการแหลงน้ําเพื่อ
ชุมชน/ชนบทตามโครงการ
ไทยเขมแข็ง

รอยละ 3.00 80 85 90 95 100 98.19 4.64 0.1392

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละ
ความสําเร็จตามเปาหมาย
ของโครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ําตาม
โครงการไทยเขมแข็ง

รอยละ 2.00 80 85 90 95 100 89.00 2.8 0.0560

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเปาหมายรวม
กันระหวางกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความ
สําเร็จของความรวมมือใน
การปองกันและแกไขปญหา
คุณภาพน้ําในลุมน้ําวิกฤต

ระดับ 5 1 2 3 4 5

รอย
ละ100 
5 แหลง

น้ํา

3.8 0.1900

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รอยละของ
จํานวนวันที่ปริมาณฝุน
ละอองเฉลี่ยรายวันอยูใน
เกณฑที่ไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยในพื้นที่ภาค
เหนือตอนบน

รอยละ 5  -  -  -  -  - 75.61 1.61 0.0805

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความ
สําเร็จของการพัฒนาศูนย
บริการรวมหรือเคานเตอร
บริการประชาชน

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนฏิบัติ
ราชการของกลุมภารกิจ
ดานบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของ
เกษตรกรที่มีการใช
ประโยชนในที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

รอยละ 3.50 60.48 61.48 62.48 63.48 64.48 95.48 5 0.1750

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนที่เพิ่ม
ขึ้นของพื้นที่ชลประทาน 
(ลานไร)

ลานไร 3 90.86 91.36 91.86 92.36 92.86 0.0956 1 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 2.3 พื้นที่
เกษตรกรรมที่ไดรับการ
จัดการและฟนฟูทรัพยากร
ดิน (ลานไร)

ลานไร 3.50 11.90 11.95 12.00 12.05 12.10 12.46 5.00 0.1750

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก/ เอก
สางบประมาณรายจายฯ 
ของสวนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเทา 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปา
หมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก (น้ํา
หนักรอยละ 10)
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนพื้นที่
ทางการเกษตรที่มีปญหาได
รับการพัฒนาและฟนฟู (ไร)

ไร 3.00 9,800 9,900 10,000 10,100 10,200 10,345 5 0.0150

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 พื้นที่
เกษตรกรรมที่ไดรับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร)

ไร 3.00 125,800 126,300 126,800 127,300 127,800 145,027 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 พื้นที่
เกษตรกรรมที่ไดรับการ
อนุรักษดินและน้ําเพื่อ
ปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน (ลานไร) 

ลานไร 4.00 0.71 0.76 0.81 0.86 0.91 0.92 5 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย)(น้ําหนักรอยละ 5)

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวน
เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม
และบริการดานการ
พัฒนาที่ดิน (ราย)

ราย 2.00 520,000 552,500 585,000 617,500 650,000 668,707 5 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนเขต
การใชที่ดิน 5 ชนิดพืช 

รอยละ 1.00 80 85 90 95 100 100 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 จํานวนพื้นที่
ทางการเกษตรไดรับการ
อนุรักษ และฟนฟู (ลานไร)

ลานไร 2.00 10.37 11.02 11.67 12.32 12.97 13.56 5 0.1000

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ 6.00 65 70 75 80 85 NA 1 0.0600
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของผู
กําหนดนโยบาย

รอยละ 3.00 65 70 75 80 85 NA 1 0.0300

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความ
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5 5 0.3000

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความ
สําเร็จในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจน
ไดขอยุติ

รอยละ 5.00 74 77 80 83 86 100 5 0.2500

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ

รอยละ 2.00 80 85 90 95 100 99.13 4.957 0.0991

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของ
การเบิกจายเงินงบ
ประมาณรายจายลงทุน/
ภาพรวม 

9.1 รอยละการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ 0.50 69 72 75 78 81 93.02 5 0.0250

9.2 รอยละของการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม

รอยละ 0.50 92 93 94 95 96 94.82 3.82 0.0191

9.3 รอยละของการเบิกจาย
เงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555

รอยละ 1.00 80 90 100  - 100 89.67 1.967 0.0197
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความ
สําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 4 4 0.0400

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความ
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัด
พลังงาน

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 2 2 0.0200

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความ
สําเร็จของการควบคุม
ภายใน

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความ
สําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

มิติที่ 4 มิติดานพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความ
สําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความ
สําเร็จของการดําเนินการ
ผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.1 รอยละ
ของการผานเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน

- หมวด 5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 100 5 0.2000

- หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ

รอยละ 4.00 60 70 80 90 100 100 5 0.2000
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  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 15.1.2 ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปา
หมายความสําเร็จของ
ผลลัพธในการดําเนินการ
พัฒนาองคการ 

- หมวด 5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

รอยละ 1.00 1 2 3 4 5 4.68 4.68 0.0468

 - หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ

รอยละ 1.00 1 2 3 4 5 5 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.1.3 รอยละ
ของการผานเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ในหมวดที่ 
สวนราชการดําเนินการไม
ผานเกณฑฯใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

- หมวด 1 การนําองคกร รอยละ 1.00 60 70 80 90 100 100 5 0.0500

- หมวด 3 การใหความ
สําคัญกับผูรับบริการ

รอยละ 1.00 60 70 80 90 100 100 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความ
สําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการของสวนราชการ
ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน (หมวด 7)

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 4.332 4.332 0.1733

ตัวชี้วัดที่ 15.3 ระดับความ
สําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
การจัดทําแผนพัฒนา
องคการปงบประมาณ พ.ศ. 
2554
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รายงาน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2553

ผูรายงาน  1. นางณัฐิยา หิรัญวัฒนศิริ  ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  2. น.ส.เบญจพร บุรมยชัย  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
  3. นางพัญชนิส สันทนาคณิต  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หนวยงาน :  กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 
  โทรศัพท 0-2562-5110 ตอ 1335 , 0-2579-7740
  E-mail : adg_1@ldd.go.th , adg.ldd@gmail.com

กรมพัฒนาที่ดิน กลุมภารกิจดานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  (    ) รอบ 6 เดือน
  ( √ ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดําเนิน
งาน

คา
คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํา
หนัก

ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 ความครบ
ถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร

คําถาม 1.00 3 6 9 12 15 15 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.3.2 ความครบ
ถวนของการจัดทํารายงาน
การประเมินองคกรดวย
ตนเองหมวด 1-7 ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

หมวด 1.00 3 4 5 6 7 7 5 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 15.3.3 ความครบ
ถวนของแผนพัฒนาองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 (2 แผน : หมวด 2 
หมวด 4)

แผน 2.00 0 - 1 - 2 2 5 0.1000

น้ําหนักรวม 100.00 คาคะแนนที่ได 3.9548

หมายเหตุ : NA เปนคะแนนที่ตองรอผลการประเมินจากหนวยงานอื่นจึงใสคาคะแนนขั้นต่ําที่ 1 คะแนน
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สวนท่ี 3
รายงานการเงิน



สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
 (หนวย:บาท)

 หมายเหตุ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 60,785,781.60

ลูกหนี้ระยะสั้น 3 7,351,882.90

รายไดคางรับ 4 1,555,557.33

สินคาและวัสดุคงเหลือ 16,469,306.25

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 86,162,528.08

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินขาดบัญชี 5 3,332,790.73

ทีดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 6 762,304,348.93

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) 7 105,192,508.79

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 8 42,897,909.41

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 913,727,557.86

รวมสินทรัพย 999,890,085.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมพัฒนาที่ดิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
 (หนวย:บาท)

 หมายเหตุ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 9 40,765,523.24

คาใชจายคางจาย 10 12,303,485.80

เงินรับฝากระยะสั้น 11 13,827,944.52

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 31,382,134.71

รวมหนี้สินหมุนเวียน 98,279,088.27

หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรอการรับรูระยะยาว 13 3,610,825.45

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 5,760,000.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,370,825.45

รวมหนี้สิน 107,649,913.72

สินทรัพยสุทธิ 892,240,172.22

สินทรัพยสุทธิ

ทุน 14 749,582,357.36

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 14 142,657,814.86

รวมสินทรัพยสุทธิ 892,240,172.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมพัฒนาที่ดิน

งบรายไดและคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
 (หนวย:บาท)

 หมายเหตุ

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากงบประมาณ 15 4,891,975,658.72

รวมรายไดจากรัฐบาล 4,891,975,658.72

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 16 283,995.86

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 17 4,630,435.26

รายไดอื่น 18 602,467,110.51

รวมรายไดจากแหลงอื่น 607,381,541.63

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 5,499,357,200.35

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 19 1,203,651,013.46

คาบําเหน็จบํานาญ 20 379,675,790.99

คาใชจายในการฝกอบรม 21 68,751,400.48

คาใชจายในการเดินทาง 22 249,985,052.25

คาวัสดุและคาใชสอย 23 1,881,749,126.41

คาสาธารณูปโภค 24 48,487,647.72

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 25 144,788,524.36

คาใชจายเงินอุดหนุน 26 651,297.00

คาใชจายอื่น 27 1,619,320,382.68

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 5,597,060,235.35

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน (97,703,035.00)

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย 28 (10,139,201.39)

รายไดคาปรับอื่นยังไมไดโอนเปนรายไดแผนดิน 31 50,960.00

รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (10,088,241.39)

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ (107,791,276.39)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงนินีจ้ดัทาํขึน้ตามหลักเกณฑคงคาง ซึง่เปนไปตามขอกาํหนดในหลักการและนโยบาย

บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภท

และการแสดงรายการในงบการเงนิถอืปฏบิตัติามหนังสือกรมบญัชกีลาง ที ่กค 0410.2/ว 180 ลงวนัที ่28 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2549 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กับหนังสือกรมบัญชี

กลาง ที่ กค 0423.2.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ

1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินน้ีเปนการแสดงภาพรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหนวยงานระดับกรม ไดแก 

กรมพัฒนาที่ดินภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฎในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซ่ึงเปนของ

รัฐบาลในภาพรวม แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาล ภายใตอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ซึ่งเปนของหนวยงานที่ใชเพื่อประโยชนในการ

ดาํเนนิงานของหนวยงานเอง ไมวารายการดงักลาวจะเปนรายการทีเ่กดิจากเงนิในงบประมาณ หรือเงนินอกงบประมาณ 

ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หนวยงานในสวนกลาง และหนวยงานในสวนภูมิภาคภายใตสังกัด

1.4 การรับรูรายได

- รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

- รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได

- รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงิน

รายไดแผนดินแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกจิกรรมปกตขิองหนวย

งานในงบรายไดและคาใชจาย
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1.5 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน

1.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

- ที่ดิน เปนที่ดินราชพัสดุที่อยูในความดูแลของกรมธนารักษ

- อาคาร แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม ประกอบดวยอาคารที่หนวยงานไมมี

กรรมสิทธิ์แตไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน

- อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณที่ไดมากอนป 2540 ไมนํามาบันทึกบัญชี แตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย

อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 30,000 

บาทขึ้นไป

อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 

บาทขึ้นไป

1.7 สินทรัพยไมมีตัวตน

แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม

1.8 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ และสินทรัพย

ไมมีตัวตนโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงาน โดยประมาณของสินทรัพยดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสราง 15 - 40 ป

อุปกรณ 5 - 12 ป

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ป
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดในมือ                                  

   -     

เงินทดรองราชการ (มีรายละเอียดแนบทาย)   5,760,000.00

   5,760,000.00

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย -ในงบประมาณ  7,194,623.52

เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นอกงบประมาณ  377,814.51

เงินฝากธนาคารไทยเข็มแข็ง  4,158.00

เงินฝากธนาคารกรุงไทยอื่นๆ -กระแสรายวัน  15,682,691.41

เงินฝากธนาคารกรุงไทยอื่นๆ -ออมทรัพย   55.00

   23,259,342.44

เงินฝากคลัง

เงินฝากคลังของสวนกลาง  3,065,516.20

เงินฝากคลังของสวนภูมิภาค  28,722,072.96

พักเงินฝากคลัง   (21,150.00)

   31,766,439.16

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   60,785,781.60

หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ   7,351,882.90

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ   

รวมลูกหนี้ระยะสั้น   7,351,882.90

หมายเหตุที่ 4 รายไดคางรับ

คางรับจากกรมบัญชีกลาง   1,555,557.33

รวมรายไดคางรับ   1,555,557.33
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 5 เงินขาดบัญชี

ของสวนกลาง   3,332,790.73

รวมเงินขาดบัญชี   3,332,790.73

เงินขาดบัญชีของหนวยงานสวนกลาง ตั้งแตปงบประมาณ 2542 ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ

เรียกเงินชดใชจากผูรับผิดชอบ

หมายเหตุที่ 6 ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง และอุปกรณ (สุทธิ)

ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมพัฒนาที่ดิน มีเนื้อที่ 7,917 ไร 3 งาน 94.03 ตารางวา

อาคารและสิ่งปลูกสราง   706,109,057.11

หัก คาเสื่อมราคาสะสม   319,226,427.74

อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)   386,882,629.37

อุปกรณ   988,028,975.52

หัก คาเสื่อมราคาสะสม   617,749,063.92

อุปกรณ (สุทธิ)   370,279,911.60

งานระหวางกอสราง   5,141,807.96

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)   762,304,348.93

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน   127,026,053.35

หัก คาเสื่อมราคาสะสม   21,833,544.56

รวมสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)   105,192,508.79
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 8 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร   118,855,334.62

หัก คาตัดจําหนายสะสม   75,957,425.21

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)   42,897,909.41

หมายเหตุที่ 9 เจาหนี้ระยะสั้น

เจาหนี้การคา-หนวยงานภายนอก   7,505,376.22

รับสินคา/ใบสําคัญ    16,232,895.45

เจาหนี้อื่น-หนวยงานภาครัฐ   1,584,273.48

เจาหนี้อื่น-บุคคลภายนอก   15,442,978.09

รวมเจาหนี้ระยะสั้น   40,765,523.24

หมายเหตุที่ 10 คาใชจายคางจาย

คาสาธารณูปโภคคางจาย   509,911.91

ใบสําคัญคางจาย   8,479,843.58

คาใชจายคางจายอื่นบุคคลภายนอก   3,313,730.31

รวมคาใชจายคางจาย   12,303,485.80

หมายเหตุที่ 11 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น   14,468,126.50

พักบัญชีเงินรับฝากสวนราชการ   (640,181.98)

รวมเงินรับฝากระยะสั้น   13,827,944.52
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กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินประกันสัญญา   31,381,674.71

เบิกเกินสงคืน รอนําสง   460.00

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น   31,382,134.71

หมายเหตุที่ 13 รายไดรอการรับรูระยะยาว

รายไดรอการรับรูระยะยาวของสวนกลาง

โครงการ UNCCD/NR2   41,447.88

โครงการแมโขง   322,383.20

โครงการวิจัยดินเค็มกากสา   3,027.60

โครงการกําหนดเขตฯ 3 แหง   104,785.00

โครงการแกปญหาปลูกฝน   42,599.26

กองทุนวิจัย สวก.   17,843.81

โครงการสินคากาแฟ   55.00

โครงการ IRD_LDD (ฝรั่งเศส)   1,495,381.72

ครุภัณฑบริจาค   1,505,512.75

รวมรายไดรอการรับรูระยะยาวของสวนกลาง   3,533,036.22

รายไดจากการรับรูระยะยาวของสวนภูมิภาค   77,789.23

รวมรายไดรอการรับรูระยะยาว   3,610,825.45

หมายเหตุที่ 14 สวนทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนทุน

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด   749,582,357.36

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสมยกมา   440,510,306.16

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายในงวดนี้   (107,791,276.39)

   332,719,029.77

ผลสะสมแกไขขอผิดพลาด   (190,061,214.91)

รวมรายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม ณ วันสิ้นงวด   142,657,814.86
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 15 รายไดจากงบประมาณ

งบบุคลากร   800,403,593.22

งบดําเนินงาน   1,241,618,989.21

งบลงทุน   2,124,373,800.13

งบอุดหนุน   724,300.00

งบรายจายอื่น   16,922,190.79

งบกลาง   648,422,825.59

   4,832,465,698.94

เงินกู (โครงการไทยเขมแข็ง 2555)   71,797,677.75

   4,904,263,376.69

หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ   12,287,717.97

รวมรายไดจากงบประมาณ   4,891,975,658.72

หมายเหตุที่ 16 รายไดจากการขายสินคาและบริการ

รายไดคาธรรมเนียม-และการใหบริการแกบุคคลทั่วไป   6,250.00

รายไดเงินนอกงบประมาณ (คาธรรมเนียมการสอบแขงขัน)   277,745.86

รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ   283,995.86

หมายเหตุที่ 17 รายไดจากเงินชวยเหลือและบริจาค

โครงการ ACIAR   6,950.00

โครงการ UNCCD/NAP   997.28

โครงการ UNCCD/NR2   14,126.00

โครงการวิจัยดินเค็มกากสา   111,454.00

โครงการกําหนดเขตฯ 3 แหง    539,046.99

โครงการแกปญหาปลูกฝน   357,400.74

โครงการสินคากาแฟ   120,095.00

โครงการคนควายางพารา   2,941,932.27

โครงการ IRD_LDD (ฝรั่งเศส)   538,432.98

รวมรายไดจากเงินชวยเหลือและบริจาค   4,630,435.26
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 18 รายไดอื่น

รายไดดอกเบี้ยเงินฝาก    39.50

รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณ   58,812,600.36

รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง   62,151,074.79

รายไดระหวางหนวยงาน-เงินทดรองราชการ   80,000.00

รายไดระหวางกัน-ภายในกรมเดียวกัน   480,355,060.10

รับสินทรัพยไมมีคาใชจายRel(จากการบริจาคสินทรัพย)   875,806.95

รายไดอื่น   192,528.81

รวมรายไดอื่น   602,467,110.51

หมายเหตุที่ 19 คาใชจายดานบุคลากร  

เงินเดือน   444,022,101.96

คาจาง   491,710,049.99

คารักษาพยาบาล   74,878,020.71

คาใชจายบุคลากรอื่น   193,040,840.80

รวมคาใชจายบุคลากร   1,203,651,013.46

หมายเหตุที่ 20 คาบําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ   228,222,083.78

บํานาญพิเศษ   129,417.05

เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ   3,467,797.89

เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ   22,269,076.83

เงินบําเหน็จ   53,132,135.10

เงินชวยพิเศษกรณีผูรับบํานาญตาย   820,408.29

ชดเชยกรณีเลิกจาง   10,159,250.00

เงินชวยการศึกษาบุตร   756,635.00

คารักษาพยาบาล   60,718,987.05

รวมคาบําเหน็จบํานาญ   379,675,790.99

58   |   รายงานประจําป 2553 กรมพัฒนาที่ดิน



สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 21 คาใชจายในการฝกอบรม

คาใชจายอบรมในประเทศ   31,066,797.64

คาใชจายอบรมตางประเทศ   295,143.22

คาใชจายอบรมบุคคลภายนอก   37,389,459.62

รวมคาใชจายในการฝกอบรม   68,751,400.48

หมายเหตุที่ 22 คาใชจายในการเดินทาง

คาเบี้ยเลี้ยงในประเทศ   59,950,589.00

คาที่พักในประเทศ   90,422,617.00

คาใชจายเดินทางอื่นในประเทศ   87,300,456.18

คาเบี้ยเลี้ยงตางประเทศ   2,637,042.00

คาที่พักตางประเทศ   2,719,020.60

คาใชจายเดินทางอื่นตางประเทศ   6,955,327.47

รวมคาใชจายในการเดินทาง   249,985,052.25

หมายเหตุที่ 23 คาวัสดุและคาใชสอย

คาวัสดุ   666,703,278.18

คาซอมแซมและบํารุงรักษา   37,666,177.68

คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง   34,973,699.23

คาจางเหมาบริการ   1,014,045,390.70

คาใชจายอื่น   128,360,580.62

รวมคาวัสดุและคาใชสอย   1,881,749,126.41

หมายเหตุที่ 24 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา   24,891,695.16

คาน้ําประปา   2,935,348.19

คาสาธารณูปโภคอื่น   20,660,604.37

รวมคาสาธารณูปโภค   48,487,647.72
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 25 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

อาคารและสิ่งปลูกสราง   19,099,531.38

อุปกรณ   100,234,694.87

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน   2,631,764.53

สินทรัพยไมมีตัวตน   22,822,533.58

รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   144,788,524.36

หมายเหตุที่ 26 คาใชจายเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - องคกรระหวางประเทศ   651,297.00

รวมคาใชจายเงินอุดหนุน   651,297.00

หมายเหตุที่ 27 คาใชจายอื่น

คาใชจายกรมบัญชีกลางโอนเงินกูใหหนวยงาน   62,081.50

คาใชจายระหวางหนวยงานใหบก.-เงินนอกงบประมาณ   62,151,074.79

คาใชจายระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง   58,880,995.36

คาใชจายระหวางหนวยงาน-เงินทดรองราชการ   80,000.00

คาใชจายระหวางกัน-ภายในกรมเดียวกัน   480,355,060.10

คาใชจายอื่น   1,017,791,170.93

รวมคาใชจายอื่น   1,619,320,382.68

หมายเหตุที่ 28 ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย

คาจําหนายอาคารประโยชน   7,947,727.04

คาจําหนายครุภัณฑสํานักงาน   181,125.32

คาจําหนายครุภัณฑยานพาหนะ   1,168,258.44

คาจําหนายครุภัณฑโฆษณา   132,221.50

คาจําหนายครุภัณฑเกษตร   32,330.88

คาจําหนายครุภัณฑวิทยาศาสตร   470,020.23

คาจําหนายสินทรัพยพื้นฐานอื่น   207,517.98

รวมขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย   10,139,201.39
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2553)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : ปรับโครงสรางภาคเกษตร

ผลผลิต : เขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตร

งบบุคลากร 64,032,000.00 15,907,392.27 48,124,607.73

งบดําเนินงาน 54,569,245.00 11,364,364.70 143,200,211.61 4,668.69

งบลงทุน 10,511,913.00 10,414,177.10 97,735.90

งบอุดหนุน 651,297.00 651,297.00 -

งบรายจายอื่น 2,210,545.00 2,104,102.99 106,442.01

รวม 231,975,000.00 - 11,364,364.70 172,277,180.97 48,333,454.33

หมายเหตุ : โอนใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เบิกแทน เปนเงิน 53,000 บาท

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2553)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : ปรับโครงสรางภาคเกษตร

ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาที่ดิน

งบบุคลากร 54,070,000.00 22,129,456.16 31,940,543.84

งบดําเนินงาน 227,393,044.00 6,417,920.20 220,962,722.81 12,400.99

งบลงทุน 143,267,056.00 143,253,886.95 13,169.05

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม 424,730,100.00 - 6,417,920.20 386,346,065.92 31,966,113.88

หมายเหตุ : โอนใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เบิกแทน เปนเงิน 1,656,000 บาท
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2553)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : ปรับโครงสรางภาคเกษตร

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการพัฒนา

งบบุคลากร 712,673,300.00 757,929,843.40 -45,256,543.40

งบดําเนินงาน 833,673,249.00 16,973,966.99 816,210,689.46 488,592.55

งบลงทุน 1,756,735,301.00 140,078,420.71 1,616,559,702.94 97,177.35

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น 9,993,450.00 9,993,444.11 5.89

รวม 3,313,075,300.00 - 157,052,387.70 3,200,693,679.91 -44,670,767.61

หมายเหตุ : โอนใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เบิกแทน เปนเงิน 830,000 บาท

หมายเหตุที่ 29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2553)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการ : สงเสริมอาชีพดานการ เกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

งบบุคลากร 8,869,600.00 8,081,816.60 787,783.40

งบดําเนินงาน 687,198.00 686,059.96 1,138.04

งบลงทุน 99,312,802.00 99,312,322.98 479.02

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น -

รวม 108,869,600.00 - - 108,080,199.54 789,400.46
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2548)

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : สงเสริมการผลิตการเกษตร

ผลผลิต : การพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ํา

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน  2,760,000  -    2,760,000 

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม  2,760,000  -    2,760,000 

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2550)

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจาย คงเหลือ

แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

ผลผลิต : เกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน  3,755,000  -    3,755,000 

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม  3,755,000  -    3,755,000 
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2551)

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจาย คงเหลือ

แผนงบประมาณ : ปรับโครงสรางภาคเกษตร, ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว 

ภาคบริการและการคา

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟู

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน  1,006,500  1,006,500 

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม  1,006,500  -    1,006,500 

หมายเหตุที่ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2552)

รายการ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจาย คงเหลือ

แผนงาน : สรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟู

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน 25,985,840.43 25,985,840.43

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม 25,985,840.43 - 25,985,840.43
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

 (หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 31 รายงานรายไดแผนดิน

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ

รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี

รายไดจากการขายสินคาและบริการ   33,470,681.78

รายไดอื่น   43,767,213.03

รวมรายไดนอกจากภาษี   77,237,894.81

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ   77,237,894.81

หัก รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง    778,515.99

รายไดแผนดินสุทธิจากยอดถอนคืน   76,459,378.82

หัก รายไดแผนดินนําสงคลัง   76,408,418.82

   50,960.00

ปรับปรุงรายไดแผนดินรอนําสงคลัง      

   50,960.00

รายงานประจําป 2553   |   65กระทรวงเกษตรและสหกรณ



สวนที่ 3 รายงานการเงิน

กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังอนุมัติและเบิกจายแลว ปงปม. 2553

ที่ ชื่อหนวยงาน จังหวัด ศูนยตนทุน จํานวนเงิน

1 กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 05/1000  5,000,000.00 

2 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ลพบุรี 20/1600  20,000.00 

3 สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 32/2400  20,000.00 

4 สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว สระแกว 34/2700  20,000.00 

5 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา 35/3000  40,000.00 

6 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี 40/3400  40,000.00 

7 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 41/3300  20,000.00 

8 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ยโสธร 43/3500  20,000.00 

9 สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45/4500  20,000.00 

10 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม นครพนม 46/4800  20,000.00 

11 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย หนองคาย 52/4300  20,000.00 

12 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม 56/5000  40,000.00 

13 สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน แมฮองสอน 60/5800  20,000.00 

14 สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน ลําพูน 58/5100  20,000.00 

15 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นาน 61/5500  40,000.00 

16 สถานีพัฒนาที่ดินแพร แพร 62/5400  20,000.00 

17 สถานีพัฒนาที่ดินนาน นาน 63/5500  20,000.00 
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน

ที่ ชื่อหนวยงาน จังหวัด ศูนยตนทุน จํานวนเงิน

18 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย เชียงราย 65/5700  20,000.00 

19 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา พะเยา 64/5600  20,000.00 

20 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ อุตรดิตถ 68/5300  20,000.00 

21 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ เพชรบูรณ 71/6700  20,000.00 

22 สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตาก 76/6300  20,000.00 

23 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค นครสวรรค 73/6000  20,000.00 

24 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ราชบุรี 78/7000  40,000.00 

25 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี กาญจนบุรี 80/7100  20,000.00 

26 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี เพชรบุรี 83/7600  20,000.00 

27 สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 84/7700  20,000.00 

28 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร สมุทรสาคร 81/7400  20,000.00 

29 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎรธานี 85/8400  40,000.00 

30 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 86/8000  20,000.00 

31 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ระนอง 91/8500  20,000.00 

32 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา พังงา 88/8200  20,000.00 

33 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สตูล 95/9100  20,000.00 

จํานวนเงินรวม  5,760,000.00
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สวนท่ี 4
ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงตรวจเย่ียมโครงการศูนยพัฒนา
ปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เม่ือ 
26 มกราคม 2553



ประมวลภาพผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ในรอบปงบประมาณ 2553
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทอดพระเนตร และติดตามความกาวหนา ศูนย
ภูฟาพัฒนาฯ เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 ณ ศูนย
ภูฟาพัฒนาฯ หมูท่ี 3 บานผาสุก ต.ภูฟา อ.บอเกลือ 
จ.นาน



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดประชุมเชิงปฏิบัติการงาน
ขยายผล ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 14 
มกราคม 2553 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อ.เมือง 
จ.สกลนคร

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติฯ “เขาหินซอน 31 ป ใตพระบารมีองคราชัน เฉลิมพระม่ิงขวัญ 78 พรรษา มหา
ราชินี” เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมา
จากพระราชดําริ



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในพิธี
เปดงาน “ชมศูนยศึกษา พัฒนาความรู ดูนิทรรศการ” 
ในระหวางวันท่ี 2 - 6 กันยายน 2553 ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปนประธานในพิธีทอดผาพระกฐินพระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ประจําป 2552 
ถวายแกวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2552



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เปน
ประธานในพิธีเปดงานนิทรรศการ “ใตแสงพระบารมี 
ฟนฟูปฐพีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ”เน่ืองในวโรกาสมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา 82 พรรษา” เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 
2553 ณ บริเวณสระน้ําโกสินารายณ ต.ทาผา อ.บานโปง 
จ.ราชบุรี

นายสมศักด์ิ ปริศนานันทกุล ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดงานรณรงคไถกลบ
ตอซัง เพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 
2553 ณ ตําบลบวงเต้ีย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีดานบริหาร เปนประธาน
เปดการสัมมนาเกษตรกรเพ่ือรับฟงความคิดเห็น คร้ังท่ี 
4 เร่ือง “การพัฒนาเกษตรอินทรีย ตามวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง” เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 ณ หองมงกฎ
เพชร ช้ัน2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน

นายเกษม ทองปาน รธพ.บร ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกลาวเปดงาน
โครงการรณรงคงดเผาฟาง และไถกลบตอซังพืชเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม 2552 ณ บานหนองแห หมู 1 ต.นายม อ.เมือง 
จ.อํานาจเจริญ

สถานีพัฒนาท่ีดินนาน และศูนยภูฟาพัฒนาตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี รับรางวัลประเภทหนวยงานปลูกและสงเสริมการ
ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา เม่ือวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมใหญ บริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายเกรียงศักด์ิ หงษโต รองอธิบดีดานปฏิบัติการ เปน
ประธานเปดงาน “โครงการรณรงคการปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติ” เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2552 ณ บาน
หนองแวง ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน 

สถานีพัฒนาท่ีดินนนทบุรีจัดงานแสดงนิทรรศการ 
“การพัฒนาเกษตรอินทรียตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
เม่ือวันท่ี 11-13 มิถุนายน 2553 ณ ตลาดตนไม
สมบัติบุรี อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี



สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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นายเกรียงศักด์ิ หงษโต รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 
กรมพัฒนาท่ีดิน เปนประธานในพิธีเปด โครงการ 
“รณรงคทํานาโยน ลดเวลา ลดตนทุน เพ่ิมพูนผลผลิต” 
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ือง
ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา เ ม่ือ
วันท่ี 22 กันยายน 2553 ณ โครงการฟารมตัวอยาง
ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี บานลุตง 
อ.แมลาน จ.ปตตานี 

นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินดาน
บริหาร เปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน รับรางวัลโล
และประกาศเกียรติคุณ วันผูบริจาคโลหิตโลก เม่ือวันท่ี 
14 มิถุนายน 2553 ณ พระท่ีน่ังเทวราชสภารมย 
พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีดานบริหาร เปนประธาน
ในพิธีเปดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสา
ประจําจังหวัดและการพัฒนาหมอดินอาสาประจํา
อําเภอ” ปงบประมาณ 2553 ระหวางวันท่ี 23-24 
พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล อ.เมือง 
จ.ขอนแกน

นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปดโครงการจัดการขยะอยางครบวงจร เพ่ือผลิตปุย
อินทรีย เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2553ณ โรงผลิตปุย
อินทรียจากขยะมูลฝอยอยางครบวงจร ภายใน
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดี
กรมพัฒนาท่ีดินดานวิชาการ เปน
ประธานเปดงาน ฝกอบรม หลักสูตร 
1 : การผลิตและใชน้ําหมักชีวภาพ สา
รบําบัดน้ําเสียและขจัดกล่ินเหม็น โดย
ใชสารเรง พด. ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ปงบประมาณ 2553 รุนท่ี 1เม่ือวันท่ี 
18 ธันวาคม 2552 ณ หองประชุม 
สวด. 
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นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
ดานวิชาการ เปนประธานในการเปดงาน โครงการ 
“แปลงขยะเปนทอง” เพ่ือบําบัดน้ําเสีย ลดการใชปุยเคมี 
ลดภาวะโลกรอน เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2553 ณ ลาน
อเนกประสงคสวนหลวง ร.9 เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

นายแพทยเปรมศักด์ิ เพียยุระ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีรณรงค
ไถกลบตอซัง เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2553 ณ บานหนอง
แหน ม.7 ต.นาโพธ์ิ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
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นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปนประธานเปดการประชุมสัมมนาเทคโนโลยีไบโอ
ชาร  เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุม 
801 กรมพัฒนาท่ีดิน

นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมยเย่ียมชมกรมพัฒนาท่ีดิน พิพิธภัณฑดิน และจุด
เรียนรูแปลงขยะเปนทอง เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 
ณ กรมพัฒนาท่ีดิน

นายฉลอง เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
ดานวิชาการ เปนประธานเปดการประชุมเร่ือง “เปดโลก
มหัศจรรยจุลินทรียแนวรบใหมหลังปฏิวัติเขียว” เม่ือวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2553 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน 
จตุจักร กรุงเทพฯ
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กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ประจําป 2553

ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจําป 2553 คือ นายสํารอง 

แตงพลับ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

(โดยกรมพฒันาทีดิ่นคดัเลอืกเกษตรกรดเีดน รวม 3 คน สงใหคณะกรรมการคดัเลอืกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร

และสหกรณดีเดนแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาตัดสินเปนเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา

การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ประวัติผลงาน เกษตรกรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553

สาขา การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สภาพพืน้ท่ี ตัง้อยูที ่69/1 ม.4 ตาํบลไรใหมพฒันา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร 

บริเวณ ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี สภาพภูมิประเทศ เปนแบบราบเรียบถึง

คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 2 เปอรเซ็นต

1.1 ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน

ความอดุมสมบูรณของดินตามธรรมชาตปิานกลาง

และมแีนวโนมอยูในระดับตํา่ เน่ืองจากใชทีดิ่นเปนเวลา

นานและตอเนื่อง มีปญหาขาดแคลนนํ้า

1.2 ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน

ดินมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล

และไมยนืตน แตตองปลกูพชืปรบัปรงุบาํรงุดนิและเนน

การใชปุยอินทรียเพือ่ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของ

ดิน โดยใสควบคูไปกับปุยเคมีอยางไรก็ตามควรเลือก

กิจกรรมที่คํานึงถึงการเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน 

เชน การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวควบคูกันไป มูลสัตว

จะไดใชเปนปุยบํารุงดิน

1. การใชที่ดิน

ชื่อ นายสํารอง แตงพลับ

ตําแหนง หมอดินอาสาประจําตําบลไรใหมพัฒนา

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สถานภาพครอบครัว สมรสกับนางอุไร แตงพลับ 

 มีบุตรจํานวน 5 คน 

ที่อยู 69/1 ม.4 ตําบลไรใหมพัฒนา 

 อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี
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� แหลงนํ้าในการทําเกษตร

1.3 แหลงนํ้า

กรมพัฒนาที่ดินไดใหการสนับสนุนในการขุดบอ

ขนาด 1,260 ลบ.ม. และ นายสาํรอง แตงพลับ ไดปลูก

หญาแฝกรอบขอบบอ เพือ่ปองกนัการชะลางพงัทลาย

ของหนาดินแหลงนํ้าในการทําเกษตร

1.4 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการดิน/

แกปญหา

ใชนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินทุกนวัตกรรมใน

พืน้ทีต่นเอง เพือ่เปนแหลงเรยีนรูการพฒันาท่ีดนิใหกบั

เกษตรกรในหมูบาน และหมูบานตางๆ โดยทําใหรูถึง

ผลดขีองการใชนวตักรรมของกรมพฒันาทีด่นิ เพือ่เปน

ตวัอยางและตนแบบทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีมา

ศึกษาดูงาน

- แนวคิดท่ีใชเปนหลักในการประกอบ

อาชีพจนประสบผลสําเร็จ คือจะตองชวยเหลือตัวเอง

กอน อยามัวแตรอรับความชวยเหลือจากผู อ่ืน 

เดิมประกอบอาชีพทําไร ปลูกสับปะรด ทําไรออย 

มาต้ังแตป 2501 จนถึง ป 2535 ซ่ึงไดผลผลิตไมเต็มท่ี 

เน่ืองจากสภาพดินเส่ือมโทรม มีการใชปุยเคมีและสาร

กําจัดวัชพืชติดตอกันเปนเวลานาน และทําใหตนทุนการ

ผลิตสูง ไมเคยไดรับการปรับปรุงบํารุงดินเลย เม่ือระยะ

เวลาตอมา ไดรับการคัดเลือกแตงต้ังใหเปนหมอดิน

อาสาประจําตําบล ทําใหมีความรูและไดมีความคิดริเร่ิม 

ในการปรับปรุงพัฒนาอาชีพของตนเองในป 2537 

ไดเขารวมโครงสรางของระบบการผลิตการเกษตร 

โดยแบงพ้ืนท่ีจํานวน 5 ไร ทําการเกษตรในรูปแบบ 

ไรนาสวนผสมโดยปลูกไมผลพืชผัก พืชไร ตอมาไดขยาย

พ้ืนท่ีขุดรองสวนเพ่ิมอีก 8 ไร ขุดสระน้ํา 1 บอ จํานวน 

1 ไร ขุดบอเล้ียงปลาอีก 3 ไร และขยายพ้ืนท่ีปลูกไมผล 

และนาขาวเพ่ิมข้ึนอีก รวมเน้ือท่ีท้ังหมด 30 ไร

- ริเร่ิมเพาะเล้ียงไสเดือนดินเพื่อชวยใน

การยอยใบไมและเศษพชืผกั เพือ่เปนปุยหมักไดเรว็ขึน้ 

และมีการใชนํ้าหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม ในการ

กําจัดกลิ่นเหม็นในคอกหมูหลุม โดยใหสัตวกินและ

ราดทาํความสะอาดในพืน้คอกสตัวทาํใหไมมีกลิน่เหม็น

และไมมีแมลงวันรบกวน

2. ความคิดริเริ่มในการสรางผลงานและความพยายามฟนฝาอุปสรรค

� การเพาะเลี้ยงไสเดือน
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- ผลิตเตานํ้าสมควันไมเพื่อปองกันแมลงศัตรูพืช ซึ่งไดทั้งถานและนํ้าสมควันไมจํานวนมาก โดยการ

ตอทอ PVC เปดเปนนํ้าหยดทําใหการควบความชื้นบริเวณปลองควัน

3.1 จุดเรียนรูดานการสาธิตและการใชปุย

อินทรีย

- กิจกรรมการผลิตและการใชปุยหมัก

- กิจกรรมการผลิตและการใชปุยอิน

ทรียนํ้า

- กิจกรรมการผลิตนํ้าหมักสมุนไพร

3.2 จุดเรียนรูดานการสาธิตและการใชปุย

พืชสด

- กิจกรรมการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุย

พืชสด

3.3 จุดเรียนรูดานการอนุรักษดินและนํ้าดวย

หญาแฝก

- กิจกรรมการอนุรักษดินและน้ําดวยหญา

แฝก

3.4 ศูนยถายทอดความรูดานอนุรักษดินและ

การปรับปรุงบํารุงดิน

- อบรม / ถายทอดความรูและเทคโนโลยี

การพฒันาทีด่นิใหแกเกษตรกร นกัเรียน นกัศกึษา และ

ผูสนใจทั่วไป

3. จัดทําศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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� เกษตรผสมผสาน

4. การปรับปรุงกิจกรรม

5.1 การจัดทําไรนาสวนผสม

- เพื่อดําเนินการตามแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

- การทาํนาเพยีงอยางเดียวผลผลิตตกตํา่ 

ราคาผลผลติไมแนนอน มโีรคแมลงศตัรพูชืระบาด และ

ขาดรายไดเลี้ยงครอบครัว

- ทําไรนาสวนผสม ไมเสี่ยงกับราคาและ

ผลผลิตเหมือนปลูกพืชชนิดเดียวเพราะมีกิจกรรม 

หลายอยาง และเกื้อกูลกัน ทําใหมีรายไดตอเนื่อง

- ปรกึษาเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรและ

แนะนําใหเขารวมโครงการปรับโครงสราง และระบบ

การผลิต (คปร.) ป 2537 และโครงการไรนาสวนผสม 

ป 2548

5. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงประมาณและคุณภาพกับระยะเวลาที่ใช

 ปฏิบัติและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ป พ.ศ.2512 เกษตรเพียงอยางเดียว ไรออย สับปะรด ขาวโพด ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา 

 จังหวัดเพชรบุรี

ป พ.ศ.2521 – 2531 ไรออย 50 ไร สับปะรด 15 ไร และบาน 1 หลัง เนื้อที่ 1 ไร

ป พ.ศ.2534 – 2535 เขารวม โครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) โดยใชพื้นที่ 

 จํานวน 5 ไร ทําการผลิตในรูปแบบไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน

ป พ.ศ.2538 ขยายพื้นที่ทําไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสานเพิ่ม โดยขุดยกรองสวนเพิ่มอีก 3 ไร

ป พ.ศ.2539 ขยายพื้นที่ทําไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสานเพิ่ม โดยขุดยกรองสวนเพิ่มอีก 5 ไร

ป พ.ศ.2541 ขุดสระนํ้า พื้นที่ 1 ไร เพื่อเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงเปนชวงที่แลง นํ้าไมมี ทําการขยาย

 สระเพิ่ม

ป พ.ศ.2543 ขุดบอเลี้ยง พื้นที่ 3 ไร และสรางเลาไกเพื่อเลี้ยงไกไข 1 หลัง
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5.2 ผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ (Outputs)

- ปริมาณปจจัยการผลิตที่ใหบริการแก

เกษตรกร ประมาณ 300 ชุด

- จํานวนเกษตรกรที่มารับบริการ ปละ 

7,000-15,000 คน ศึกษาดูงานตลอดทั้งป

- จาํนวนผูเยีย่มชมแปลงสาธติ ปละ 200– 

300 คน เปนหมูคณะ

- กิจกรรมการสงเสริมและถายทอด

เทคโนโลยีการจัดการดินโดยหมอดิน

เชน สาธิตการทําปุยหมัก (พด.1) น้ําหมัก

ชีวภาพ (พด.2) นํ้าสมควันไม การปลูก หญาแฝก นํ้า

หมักสมุนไพรปองกันศัตรูพืช (พด.7) การดําเนินชีวิต

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและ

การขยายเชื้อควบคุมโรครากเนาโคนเนา (พด.3)

� การสาธิตการทํานํ้าหมักชีวภาพ

- เปนวิทยากรจุดถายทอดเทคโนโลยี

เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม

- เปนสถานทีอ่บรมใหความรูและศกึษาดู

งานของเกษตรกร ทั่วไปทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด

- เปนผูนําดานการผลิตปุยหมัก (พด.1) 

นํ้าหมักชีวภาพ (พด.2) และแจกจายสารตัวเรงใหกับ

เกษตรกรทั่วไป

- เปนผูนาํการใชสารสะเดาและนํา้สมควนั

ไมปองกันการกําจัดศัตรูในแปลงผักและแปลงไมผล

- เปนผูนาํดานหมอดินอาสาประจาํตาํบล

- เปนผูนําดานประมงอาสา

- เปนผูนําดานปศุสัตวอาสา

- เปนผูนาํดานสงเสรมิสหกรณอาสา และ

เปนวิทยากรดานการจัดทําบัญชีครัวเรือน

- เปนคณะกรรมการโรงเรียนหนองเขื่อน

ดีเดน

- เปนคณะกรรมการในหมูบานและทาง

ศาสนา

- ผลิตปุยหมักไวใชเองจากวัสดุเหลือใช

- ไมเผาเศษพืช เชน ตอซังขาว ใบออย 

เพือ่เพิม่อินทรียวตัถุใหกับดนิและชวยลดภาวะโลกรอน

- มีการปลูกหญาแฝกเพื่ อปรับปรุ ง

โครงสรางดิน

- มีการใชใบหญาแฝกคลุมโคนไมผลและ

แปลงผัก

- มีการปลูกไมไวใชสอยเอง

6. ความเปนผูนําและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมในดานตางๆ
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หมอดินอาสา ชนะเลิศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
1. นายบุญลือ เตาแกว

 สพด.สระบุรี  สพข.1

2. นายถวัลย จันทรเพ็ญ

 สพด.ปราจีนบุรี  สพข.2

3. นายสมบัติ เสริญไธสง

 สพด.บุรีรัมย  สพข.3

4. นายไพฑูรย ฝางคํา

 สพด.ศรีสะเกษ สพข.4

5. นายสวาง ธนะคําดี

 สพด.สกลนคร สพข.5

6. นายประหยัด มงคลเทพ

 สพด.เชียงใหม สพข.6

7. นายบุญมี คุณารูป

 สพด.พะเยา สพข.7

8. นายเอกวิทย สายแกวเทศ

 สพด.เลย สพข.8

9. นายกาญจน พิศคํา

 สพด.ตาก สพข.9

10. นายสํารอง แตงพลับ

 สพด.เพชรบุรี สพข.10

11. นายสุพจน ศรีสุชาติ

 สพด.นครศรีธรรมราช สพข.11

12. นายสมนึก ทองปรุง

 สพด.ตรัง สพข.12

หมอดินอาสา ดีเดนเฉพาะสาขา จํานวน 9 สาขา
1. รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการพื้นที่ดอน 

 นายอนันต มากเทพวงษ สพด.สุพรรณบุรี สพข.1

2. รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการพื้นที่ลุม

 นางสาวยุพา ยอดพิจิตร สพด.ภูเก็ต สพข.11

3. รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดทําจุดเรียนรูและ

 การพัฒนาที่ดิน 

 นายสาและ หมาดปนจอร สพด.สตูล สพข.12

4. รางวัลชนะเลิศสาขาการขับเคลื่อนการจัดตั้ง

 กลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย

 นายปลิว แดงแมพูล สพด.อุตรดิตถ สพข.8

5. รางวัลชนะเลิศสาขาหญาแฝก

 นางดวงพร มิ่งสิริเจริญ สพด.เชียงราย สพข.7

6. รางวัลชนะเลิศสาขาพืชปุยสด

 นายสมบูรณ ขุมขํา สพด.สุรินทร สพข.3

7. รางวัลชนะเลิศสาขาการผลิตและการใชปุยหมัก

 นายบุญเลิศ เทพวอน สพด.พิษณุโลก สพข.8

8. รางวัลชนะเลิศสาขาการผลิตและการใชสารสกัด

 ชีวภาพ

 นายอํานวย มุงกลาง สพด.เลย สพข.8

9. รางวัลชนะเลิศสาขาการพัฒนาที่ดินตามแนวทาง

 เกษตรพอเพียง

 นางสาวประทุม สุริยา สพด.เชียงใหม สพข.6

นอกจากนี้ยังไดรวมกับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และคณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเดน 

ประจําป 2553 ดําเนินการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเดน ไดผลดังนี้ 

หมอดินอาสา รองชนะเลิศกรมพัฒนาที่ดิน
1. นายสมนึก ทองปรุง  สพด.ตรัง สพข.12 2.  นายไพฑูรย ฝางคํา สพด.ศรีสะเกษ สพข.4

หมอดินอาสา ชนะเลิศกรมพัฒนาที่ดิน
 นายสํารอง แตงพลับ สพด.เพชรบุรี สพข.10
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จัดทําหนังสือประวัติและผลงานของหมอดินอาสาดีเดน ประจําป 2552

- จัดทําหนังสือประวัติและผลงานของหมอดินอาสาดีเดน ประจําป 2552 จํานวน 1,000 เลม โดยได

แจกจายใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินแลว หนวยงานละ 10 เลม รวมทั้งสิ้น 880 เลม

- จัดทําเกียรติบัตรมอบใหกับหมอดินอาสาที่ไดรับการคัดเลือกจาก สพข. ทุกคน เพื่อประกาศ

เกียรติคุณ จํานวน 116 ชุด และจัดสงใหสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อมอบเกียรติบัตรใหหมอดินอาสา

ภาพกิจกรรม การคัดเลือกหมอดินอาสาดีเดน
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การใหบริการแผนที่ และขอมูลทางแผนที่ (โดยยกเวนคาบริการ)

โครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

ลําดับที่ แผนที่และขอมูลทางแผนที่
ป งบ 53 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

หนวยงาน/โครงการ ภาพ/ระวาง/หมุด

1 ภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข 1:25,000 89 214

2 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 1:4,000 208,014

3 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 1:25,000 1,409

4 ขอมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข 1:4,000 129,944

5 ขอมูลเสนชั้นความสูง 1:4,000 320,783

6 หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน 182

7 แผนที่ภาพถายกับออรโธสี แบบ Hard Copy :A1 2

8 ขอมูลเสน Break line 5,705

9 ขอมูลจุดสูง -

รวม 666,253

การใหบริการแผนที่ และขอมูลทางแผนที่ (โดยคิดคาบริการ)

โครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

ลําดับที่ แผนที่และขอมูลทางแผนที่

ป งบ 53 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

หนวยงาน/

โครงการ

ภาพ/ระวาง/

หมุด

จํานวนเงิน 

(บาท)

1 ภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข 1:25,000 99 - -

2 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 1:4,000 16,151 8,075,500

3 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 1:25,000 570 513,000

4 ขอมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข 1:4,000 5,725 5,725,000

5 ขอมูลเสนชั้นความสูง 1:4,000 473 236,500

6 หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน - -

7 แผนที่ภาพถายกับออรโธสี แบบ Hard Copy :A1 88 52,800

รวม 23,007 14,602,800
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ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายใหกรมพัฒนาท่ีดิน โดยสวนเทคโนโลยีการบริการขอมูล

ภูมิสารสนเทศ มีหนาท่ีในการจัดเก็บ และใหบริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนท่ี ซ่ึงเปนผลผลิตของโครงการจัดทํา

แผนท่ี เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แกหนวยงานตางๆ น้ัน 

โดยในหวงระยะเวลาท่ีผานมา สทบ. ไดตระหนักถึงความตองการและความสะดวกของผูขอรับบริการ จึงมีการ

ดําเนินการใหบริการสืบคนขอมูลภูมิสารสนเทศผานทาง Internet เพ่ือใหหนวยงานตางๆ เขามาตรวจสอบขอมูล

เบ้ืองตน กอนการส่ังซ้ือ ซ่ึงเปนการลดข้ันตอนในการใหบริการในประการหน่ึง

นอกจากนี้ ในสวนของประชาชนผูสนใจในเรื่องของขอมูลภูมิสารสนเทศ ตางๆ ของประเทศไทย สทบ. ไดมี

การพฒันาเวบ็ไซตการใหบรกิารดังกลาว ไดแกการปรับปรุงฐานขอมลูและมกีารเพิม่ชัน้ขอมลูภมูสิารสนเทศ ตางๆ 

ไดแก ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน, ขอมูลกลุมชุดดิน และแนวเขตปาไมถาวร เปนตน เพื่อใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลภูมิสารสนเทศตางๆ ไดอยางทั่วถึง

1. เขาสูระบบโดยผาน URL 

http://www.lddservices.org

รายงานผลการดําเนินการเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศ
ผานเว็บไซต www.Lddservices.org 

ความเปนมา

ขั้นตอนในการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ระบบสืบคนการบริการขอมูลแผนที่
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2. เลือกประเภทการสืบค้นข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลโดยเลือกรายการที่อยู่ด้านซ้ายมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � คลิกเครื่องหมาย         หน้าชั้นข้อมูลที่ต้องการดู          
 � คลิก                              เพื่อการแสดงหน้าของชั้นข้อมูลที่คลิกเลือกไว้ 

 
���เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการชั้นข้อมูลต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงสัญลักษณ์ /ชั้นข้อมูล�
ขยายภาพแผนที่�
ย่อภาพแผนที่�
ปุ่มแสดงภาพแผนที่เต็ม�
ปุ่มย้อนกลับไปภาพก่อนหน้า�
ปุ่ม PAN ภาพ�
สอบถามข้อมูล�
ค้นหาข้อมูล�
วัดระยะทาง�
เปลี่ยนหน่วยวัดระยะทาง�
การเลือกข้อมูลแบบตีกรอบ�
ลบสัญลักษณ์พิเศษ�
เมตะดาต้า�

2. เลือกประเภทการสืบคนขอมูล 

สามารถเรียกดูขอมูลโดยเลือก

รายการที่อยูดานซายมือ

- คลิกเครื่องหมาย  หนาชั้น

 ขอมูลที่ตองการดู

- คลิก  

 เพื่อการแสดงหนาของชั้น

 ขอมูลที่คลิกเลือกไว

3. เครื่องมือที่ใชในการจัดการ

ชั้นขอมูลตางๆ
แสดงสัญลักษณ /ชั้นขอมูล

ขยายภาพแผนที่

ยอภาพแผนที่

ปุมแสดงภาพแผนที่เต็ม

ปุมยอนกลับไปภาพกอนหนา

ปุม PAN ภาพ

สอบถามขอมูล

คนหาขอมูล

วัดระยะทาง

เปลี่ยนหนวยวัดระยะทาง

การเลือกขอมูลแบบตีกรอบ

ลบสัญลักษณพิเศษ

เมตะดาตา
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4. วิธีการใชงานระบบสืบคน

ขอมูลการบริการแผนที่

ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศที่ให

บริการประชาชนทั่วไป

สัญลักษณของชั้นขอมูลตางๆ

เลือกชั้นขอมูล
ที่ตองการทราบขอมูล

คลิกเลือกที่ วาดแผนที่ใหม

 ปุมแสดงสัญลักษณ /ชั้นขอมูล
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คลิกเลือกไปยังบริเวณที่
ตองการทราบขอมูล

จะแสดงหนาตางใหม
ที่มีรายละเอียดขอมูล

 การใชปุมสอบถามขอมูล
 คลิกเลือกที่ปุมสอบถามขอมูล

  สามารถใชปุมขยายภาพ
  แผนที่ และยอภาพแผนที่
  สามารถใชปุมขยายภาพ
  แผนที่ และยอภาพแผนที่
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ช้ันขอมูลท่ีสามารถใช
คนหาได

    ปุมวัดระยะทาง

 ปุมเปลี่ยน
 หนวยวัดระยะทาง

 สามารถใชปุมคนหาได 
 หากทราบชั้นขอมูล
 ที่ตองการคนหา
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คลิกเลือกระวาง แลววาดแผนที่ใหม

ปุมเลือกขอมูลแบบตีกรอบ

รายชื่อระวางที่ตีกรอบไว
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[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 113Ê
Ê

 
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ให้บริการประชาชนทั่วไป�
�
1.  ค าเตือนสงวนสิทธิ์  ในการใช้งานด้านนิติกรรม และงานวางแผน�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ชั้นข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ครอบคลุมทั้งประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 113Ê
Ê

 
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ให้บริการประชาชนทั่วไป�
�
1.  ค าเตือนสงวนสิทธิ์  ในการใช้งานด้านนิติกรรม และงานวางแผน�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ชั้นข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ครอบคลุมทั้งประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ชัน้ขอมลูภาพถายออรโธสีเชิง

เลข ครอบคลุมทั้งประเทศ

1. คําเตือนสงวนสิทธิ์ ในการใช

งานดานนิ ติกรรม และงาน

วางแผน

ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศที่ใหบริการประชาชนทั่วไป



รายงานประจําป 2553   |   99กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 114Ê
Ê

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ชั้นข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 114Ê
Ê

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ชั้นข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ชั้นขอมูลแนวเขตปาไมถาวร
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[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 115Ê
Ê

 
4. ชั้นข้อมูลเขตความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ปี 2548 � 2552�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 115Ê
Ê

 
4. ชั้นข้อมูลเขตความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ปี 2548 � 2552�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ชั้นขอมูลเขตความลาดชัน

มากกวา 35 เปอรเซ็นต

5. ชั้นขอมูลพื้นท่ีปลูกหญาแฝก 

ป 2548 - 2552
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[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 116Ê
Ê

 
6. ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ชั้นข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[รายงานประจ าปี 2553] หนา้ 116Ê
Ê

 
6. ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ชั้นข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม

7. ชั้นขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน
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8. ชั้นขอมูลการใชประโยชน

ที่ดิน
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การสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน
พื้นที่โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและ

พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ป 2553 พื้นที่ภาคเหนือ

 เพื่อใหการสํารวจในพื้นที่สูง

ชันทําไดสะดวกรวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ จงึไดนําแนวทางทาง

ภู มิ ปฐพี  (Geopedo l og i c a l 

Approach)มาใช แนวทางดังกลาว

ไดมีการพัฒนาโดย Prof. Zinck 

แหงสถาบัน. ITC นอกจากนี้ยังนํา

เทคนคิการรบัรูระยะไกล (Remote 

Sens i ng )  ระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร (GIS)มาใชในการสาํรวจ

ดวย ในสวนของขอมูลที่ใช ไดนํา

ขอมูลแผนที่ภาพถายออรโธสี

เชิงเลข (ซึ่งประกอบดวยแบบ

จาํลองระดบัความสงูเชิงเลข (DEM) 

เสนชั้นความสูง (contour) คาพิกัด

ทั้งทางราบและทางดิ่ง) ภาพถาย

ทางอากาศ ขอมลูแผนทีธ่รณวีทิยา 

และขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่

เปนปจจัยที่ใหกําเนิดดิน (Soil 

forming factors; clorpt) ขอมูล

ทัง้หมดจะนาํมาวเิคราะหและสราง

แผนที่ภูมิสัณฐาน (Geoform) 

การสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนา

ศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ป 2553 บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ รวม 45 แปลง ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเปนเทือกเขาสูงชัน 

บางสวนเปนพื้นที่ปาสมบูรณ ทําใหการเขาปฏิบัติงานทําไดลําบาก 
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จากนั้น ทําการวิเคราะหแผนที่ภูมิสัณฐาน และกําหนดแนวตัดขวางของพื้นที่ สําหรับออกตรวจสอบสภาพ

แวดลอม สภาพพื้นที่และสมบัติของดินในพื้นที่ตามจุดตางๆ ในแตละหนวยแผนที่ (Mapping Unit) ตามแนว

ตัดขวาง ตลอดจนศึกษาลักษณะ สมบัติ และสัณฐานวิทยาของดิน จนถึงความลึกประมาณ 2 เมตร โดยใชเคร่ืองมือ

ขุด เจาะ ดินห รือ ศึกษาหน า ตัด ดินตามแนวถนน 

ตามมาตรฐานของ Soil Survey Manual แลวจําแนกดิน

ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) โดยจําแนก

ถึงระดับชุดดิน (soil series) หรือดินคลาย (soil variant) 

และใชประเภท (phases) ของชุดดินหรือดินคลาย หนวย

เชิงซอนและหนวยพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เปนหนวยของแผนท่ีดิน 

โดยใชลักษณะและสมบัติของชุดดินท่ีจัดต้ังในประเทศไทย

มาพิจารณาประกอบ พรอมท้ังตรวจสอบและแกไขขอบเขต

หนวยแผนท่ีใหถูกตองตามสภาพปจจุบัน พรอมท้ังจัดทํา

แผนท่ีและรายงานสํารวจดิน

ขอมูลทุติยภูมิที่มีความสําคัญและเปน

ประโยชนในการทําแผนที่ดิน ไดแก แผนที่

ธรณีวิทยา ทั้งขนาดมาตราสวน 1: 50,000 

และ 1: 250,000 เนื่องจากใหรายละเอียด

เกี่ยวกับชนิดของหินและตะกอนไดเปน

อยางด ีเพราะพืน้ทีเ่ทอืกเขาและภเูขา ซึง่สวน

ใหญลกัษณะและสมบตัขิองดนิเกอืบท้ังหมด

ไดรับอิทธิพลจากหินชนิดตางๆ ซ่ึงเม่ือหิน

มีการผุพังสลายตัวก็จะกลายเปนแหลงของ

วตัถตุนกาํเนดิดนิและพฒันากลายเปนดนิใน

ทีส่ดุ วตัถตุนกาํเนดิดนิและชวงระยะของการ

สลายตัว (weathering stage) ของวัตถุ

ตนกําเนิดดินจงึเปนปจจยัสําคญัทีส่ดุทีท่าํให

เกิดความแตกตางของระดับความอุดม

สมบูรณของดินในพื้นที่สูง
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โครงการความรวมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา
“Cooperation on Agricultural Development through Contract Farming (AC-4) 

ภายใตกรอบ ACMECS (ไทย-ลาว)

1. ความเปนมาของโครงการ

แผนความรวมมอืทางเศรษฐกจิ อริวด-ีเจาพระยา-

แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 

Cooperation Strategy : ACMECS) เปนยุทธศาสตร

ความรวมมือของรัฐบาล 5 ประเทศคือ พมา ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม และไทย มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยยึดถือผลประโยชนรวมกัน ภายใต

แนวคดิเชือ่มโยงการผลติรวมและการสงเสรมิการตลาด

รวมกัน

การดําเนินงานโครงการระหวางไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบดวย 2 แผนงาน

หลัก คือ 

1. แผนงานความรวมมือทางวิชาการ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถการผลิตใน 

สปป.ลาวใหเพียงพอและมีคุณภาพ โดยการอบรม

ถายทอดเทคโนโลยีแกเจาหนาที่เกษตรและเกษตรกร

ของ สปป.ลาว 

2. แผนงานดานการรวมทุนพัฒนาการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรของภาคเอกชนทั้งไทยและ

สปป.ลาว ใหเขามามีบทบาทในการพัฒนารวมกัน 

โครงการความรวมมือพัฒนาการเกษตรแบบ

มีสัญญา เปนโครงการท่ีดําเนินงานในลักษณะบูรณาการ

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ของไทย ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม

การเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร และสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ดําเนินการ

รวมกับกระทรวงกสิกรรมและปาไม ของ สปป.ลาว

2. วัตถุประสงคของโครงการในสวนท่ีกรมพัฒนา

ท่ีดินรับผิดชอบ

2.1 เพิ่มพูนความรูและความสามารถในทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสํารวจดิน การวางแผนการใชที่ดิน  

การจัดการดินและอนุรักษดินและนํ้าแกเจาหนาที่

เกษตร สปป.ลาว

2.2 สาํรวจขอมลูเชงิพืน้ทีแ่ละประเมินศกัยภาพ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการเกษตรแบบมี 

สัญญาของภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ 

2.3 ตรวจสอบดินและพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัย ทดลอง และการทําแปลงสาธิตของหนวย

งานอื่น
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3. การดําเนินงาน

ในปงบประมาณ 2553 กรมพฒันาทีดิ่นไดกาํหนดกจิกรรมเพือ่สนบัสนนุวตัถปุระสงคของโครงการไว 4 กจิกรรม

หลัก ไดแก

3.1 กิจกรรมการประสานงานโครงการ รวมกับผูบริหารกระทรวงกสิกรรมและปาไม ของ สปป.ลาว ติดตาม

ผลการปฏิบัติงาน และศึกษาสภาพพ้ืนท่ี การใชประโยชน เศรษฐกิจและสังคม ของ สปป.ลาว ตอนเหนือและตอนใต 

รวม 2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 4-5 วัน ในพ้ืนท่ีแขวงบอแกว หลวงน้ําทา อุดมไซ หลวงพระบาง และจําปาศักด์ิ

3.2 กิจกรรมการฝกอบรมเจาหนาที่เกษตรของ สปป.ลาว

   จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติดานการวางแผนการใชที่ดิน แกเจาหนาที่เกษตร สปป.ลาว จํานวน 13 คน จากแขวง

เวียงจันทร หลวงพระบาง เชียงขวาง คํามวน สะหวันนะเขต จําปาศักดิ์ บอแกว บอลิคําไซ ไชยะบุรี และสาละวัน 

โดยเนนการใหความรูพื้นฐานดานการวางแผนการใชที่ดิน การใชประโยชนที่ดิน และการศึกษาดูงานภาคสนาม 

ในประเทศไทย ระหวางวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2553 ระยะเวลา 8 วัน 
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3.3 กิจกรรมการสํารวจประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเกษตรแบบมีสัญญา

  - สํารวจและทําแผนท่ีดิน สํารวจสภาพการใชท่ีดิน และประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีเปาหมาย  2 แหง 

ไดแก พื้นที่ลุมนํ้าซัน เมืองบอลิคําไซ และพื้นที่ปลูกขาวโพดหวาน เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทร เนื้อที่ประมาณ 

100,000 ไร  

3.4 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินสําหรับเกษตรกร สปป.ลาว

นําเกษตรกรเมืองปากซันและบอลิคัน แขวงบอลิคําไซ จํานวน 10 คน มาศึกษาวิธีการปรับปรุง บํารุงดินของ

หมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ที่อําเภอบึงกาฬ อําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
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โครงการสํารวจและทําแผนที่ความชื้นดิน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย

น้ําที่เปนประโยชนสําหรับการเจริญเติบโตของพืชจะอยูในรูปของความชื้นที่เกาะอยูตามเม็ดดินและชองวาง

ในดนิ  ซึง่เกดิจากการซมึของหยดน้าํเขาสูดินและถกูดดูซบัไวโดยอนภุาคของดนิ ความชืน้นีจ้ะคงอยูในดนิจนกระทัง่

เกดิการระเหยหรอืถกูรากพชืดดูไปใช การเปลีย่นแปลงความชืน้ในดนิเกดิขึน้อยูตลอดเวลา และแตกตางกนัในแตละ

พื้นที่ ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ปริมาณน้ําฝน อัตราการระเหย  สภาพภูมิประเทศ ลักษณะและปริมาณของพืช

ที่คลุมดิน และสมบัติของดินที่ยอมใหน้ําซึมผานและดูดซับน้ําไวในดิน

โครงการนี้จึงใหความสนใจที่จะดําเนินการสํารวจและจัดทําแผนท่ี

สภาพความชื้นดินที่เนนการวิเคราะหความชื้นที่มีความสัมพันธกับสภาพ

ภูมิประเทศ สมบัติทางกายภาพของดินที่จะเก็บกักน้ําได และสภาพภูมิ

อากาศ โดยในป 2553 มพีืน้ทีด่าํเนนิการครอบคลุม 7 จงัหวดั ในภาคตะวนั

ออก รวมเน้ือทีป่ระมาณ 21.49 ลานไร  มวีตัถุประสงค เพือ่ประเมินปรมิาณ

ความชืน้ของดนิสําหรับการเพาะปลูกพชืในชวงฤดแูลง และเพือ่จดัทาํแผนที่

ศักยภาพความชื้นของดิน

เน่ืองจากภาคตะวนัออกเปนแหลงเพาะปลูกพชืผลทางเศรษฐกจิ เชน 

พืชไร ผลไมชนิดตางๆ ยางพารา และปาลมน้ํามัน  ฉะนั้นเศรษฐกิจของ

ภาคตะวันออกจะขับเคลื่อนไดตองมีน้ําที่อุดมสมบูรณ แตที่ผานมา แมจะ

เปนภาคที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยอยูระหวาง 1,100 ถึง 4,850 มม. ก็ตาม  แต

เมือ่ส้ินฤดฝูนเขาสูฤดแูลง ภมูภิาคนีม้กัจะประสบปญหาขาดแคลนน้าํเกอืบ

ทุกป เนื่องจากภาวะฝนทิ้งชวงและปริมาณน้ําสะสมในเขื่อนตางๆ เริ่ม

ลดลง  โดยในป 2553 มีรายงานแจงเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ถึง 6 จังหวัด

ของภาค ยกเวนเพียงจังหวัดตราดเทานั้น



รายงานประจําป 2553   |   109กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

การจัดทําแผนที่ศักยภาพความชื้นของดิน 

จะประเมนิจากขอมลูแผนทีใ่น 3 สวนหลกั คอื 1. แผนที่

ความจุน้ําใชประโยชนได (Available Water Capacity: 

AWC) แผนทีน่ีส้รางจากฐานขอมลูแผนทีด่นิ และขอมลู

สมบัติทางกายภาพของดิน ไดแก เนื้อดิน ปริมาณชิ้น

สวนหยาบ และการพบชั้นกั้นขวางการแทรกซึมนํ้า

ในดินลาง 2. แผนที่ดัชนีความชื้นที่สัมพันธกับสภาพ

ภูมิประเทศ (Topographic Wetness Index: TWI) ที่ได

จากการวิเคราะหสภาพพื้นผิวของภูมิประเทศ (Terrain 

Analysis) และการวิเคราะหทางอุทกวิทยา ดวยขอมูล

แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  และ 3. แผนที่

ปริมาณความชื้นสะสมในดินจากขอมูลปริมาณน้ําฝน

และคาศกัยการระเหยน้าํจากขอมลูสภาพภมูอิากาศใน

แตละเดือน โดยใชเทคโนโลยีระบบภูมิสารเทศ (GIS) 

เปนเคร่ืองมือในการสรางและซอนทับชั้นขอมูลแผนที่ 

รวมกบัการตรวจวดัความชืน้ของดนิตวัแทนในพืน้ท่ีจริง

ขอมลูแผนทีศ่กัยภาพความชืน้ดนิรายจงัหวดัทีไ่ด  จะเปนประโยชนสําหรับการจดัการดนิและน้าํเพือ่การปลกู

พืชทางการเกษตร เชน การใหน้ํา การเลือกชนิดพืชใหเหมาะสมกับปริมาณความชื้นของดินตลอดฤดูปลูก 

การจดัการปุย  รวมถงึการวางแผนสรางสระนํ้าในไรนา และการวางแผนการใชทีด่นิทางการเกษตร ทีจ่ะนาํไปสูการ

ปฏิบัติที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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โครงการสํารวจติดตามการแพรกระจายของคราบเกลือ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ปญหาดินเค็มเปนปญหาสําคัญตอการทําการเกษตรในภาคตะวัน

ออกเฉียงของประเทศไทย การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีแนวโนม

ทําใหเกิดสภาวะโลกรอนขึ้นหรือการกระจายตัวของฝนนอยลง สงผล

โดยตรงตอปญหาดินเค็ม การสํารวจและทําแผนที่พรอมทั้งการบันทึก

ขอมูลเกี่ยวกับความเค็มของดิน ปฏิกิริยาดิน ภาพการใชที่ดินในชวงเวลา

นั้น ณ จุดตางๆ ที่บอกพิกัดทางภูมิศาสตรไวอยางชัดเจน จะชวยใหการ

ตดิตามการแพรกระจายของคราบเกลือ มีขอมลูท่ีสมบูรณสาํหรับกาํหนด

มาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมี

แผนจะเขามาตรวจวดัเพือ่ตดิตามผลกระทบในท่ีเดมิอกีครัง้ใน 5 ปตอไป

ในปงบประมาณป 2553 สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและ

ที่ดินไดดําเนินการใน 2 ลุมนํ้า คือลุมนํ้าชีสวนท่ี 2 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

2,492,306 ไร อยูในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแกน และลุมน้ํา

ลําสะแทด ครอบคลุมพื้นที่ 1,625,671 ไร อยูในจังหวัดนครราชสีมา 

ขอนแกน และบุรีรัมย

ขอมลูการแพรกระจายของคราบเกลอืในลุมน้าํชสีวนที ่2 มกีารเจาะ

สํารวจทั้งหมด 80 แนวตัดขวาง มีจุดเจาะทั้งหมด 415 จุดมีจํานวน

ตวัอยางดนิ 2,046 ตวัอยาง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอมลูป พศ.2548 มกีาร

เปล่ียนแปลงของคราบเกลอืในทศิทางทีเ่ลวลงประมาณ 4.23 เปอรเซนต 

ในทิศทางที่ดีขึ้น 3.76 เปอรเซนต และไมเปลี่ยนแปลง 77.64 เปอรเซนต 

สวนในลุมน้ําลําสะแทด มีการเจาะสํารวจทั้งหมด 70 แนวตัดขวาง มีจุด

เจาะทั้งหมด 326 จุด มีจํานวนตัวอยางดิน 1,397 ตัวอยาง เมื่อเปรียบ

เทยีบกบัขอมลูป พศ. 2548 มกีารเปลีย่นแปลงของคราบเกลือในทศิทาง

ทีเ่ลวลงประมาณ 6.76 เปอรเซนต ในทศิทางท่ีดขีึน้ 9.94 เปอรเซนต และ

ไมเปลี่ยนแปลง 77.59 เปอรเซนต

ขอมลูทีไ่ดมรีายละเอยีดแสดงทกุจดุ ทัง้แบบรายงานและในลักษณะ

ที่สามารถเรียกดูไดสะดวกในระบบดิจิทอล
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โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ปจจบุนักรมพฒันาทีดิ่นรบัผดิชอบโครงการพฒันาระบบฐานขอมลูภมูสิารสนเทศโครงการพฒันาท่ีดนิอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดาํร ิจาํนวน 137 โครงการ ขอมลูตางๆ ของโครงการฯขาดการดแูลเพราะไมมหีนวยงานท่ีเก็บรักษา

ขอมูลโดยตรง ทําใหขอมูลเชิงแผนท่ีอยูกระจัดกระจายและสูญหายไดงาย ดังน้ัน สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน 

โดยสวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช เล็งเห็นความสําคัญที่จะรวบรวมขอมูลของโครงการฯ เพื่อจัด

ทําใหเปนระบบภูมิสารสนเทศ และจัดเก็บขอมูลที่กระจัดกระจายไวในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกสําหรับการติดตาม

โครงการ และการนําไปใชประโยชนในอนาคต โดยป 2553 ไดทํา 137 โครงการ ตัวอยางเชน โครงการลุมนํ้าก่ํา 

จังหวัดนครพนม

1 ชื่อโครงการ

โครงการลุมนํ้าก่ํา จังหวัดนครพนม

ภาพรางเคาโครงพระราชทาน ลักษณะคลายตัว

ยึกยือ หัวคือหนองหาน ลําตัวคือลํานํ้าก่ํา เสนขนาน

กับลํานํ้าก่ําคือคลองชลประทาน เสนที่ขาวงลําตัวคือ

สรางประตรูะบายเปนระยะ เสนทีข่ดีออกจากลําตวัคอื

ระบบสงนํ้า สวนหางคือแมนํ้าโขง � ภาพรางเคาโครงพระราชทานโครงการลุมนํ้าก่ํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวาดบนเคร่ืองบิน

พระท่ีน่ัง

� รูปพื้นที่โครงการลุมนํ้าก่ํา
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4 ที่ตั้งโครงการ
โครงการลุมนํ้าก่ํา ตั้งอยูที่

1. หมูที่ 8 ตําบลธาตุพนมเหนือ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2. หมูที่ 5 ตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

3. หมูที่ 4,7,10 ตําบลนาเรณูใต อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

4. หมูที่ 2,13 ตําบลเรณูใต อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

5. หมูที่ 5 ตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

6. หมูที่ 9 ตําบลธาตุพนมเหนือ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2 ความเปนมาของโครงการ

โครงการลุมน้ํากํ่า เปนโครงการทีร่าษฎรในทองถิน่

บริเวณ 2 ฝงลํานํ้าก่ํา ในเขตจังหวัดสกลนคร และ

นครพนม ทูลเกลา ฯ ขอความชวยเหลือจากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ใหทรงแกไขปญหาในเร่ืองนํ้า

ทวมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และขาดแคลนนํ้าเพื่อ

การเกษตร รวมทั้งอุปโภค บริโภคในฤดูแลง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงทรงมีพระ

ราชดําริ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 ใหกรม

ชลประทานพิจารณาโครงการและกอสรางโครงการ

ลุมนํ้าก่ํา จังหวัดสกลนคร – นครพนม ตามแนว

พระราชดําริ เพื่อชวยแกปญหาความเดือนรอนใหแก

ราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณ 2 ฝงลําน้ํากํ่า ดังกลาว ในเร่ือง

นํ้าทวมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และการขาดแคลนนํ้า

เพื่อทําการเกษตร รวมทั้งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค

เมือ่วันที ่31 ตลุาคม 2539 ถงึวนัที ่1 พฤศจกิายน 

2539 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดาํเนนิ

ตอนรับพระราชินีแหงราชอาณาจักร ณ พระตําหนัก

ภพูานราชนเิวศน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ ทรง

มีพระราชกระแสรับสั่งแก นายโยธิน เมธชนัน ผูวา

ราชการจังหวัดสกลนคร ใหชวยดูแลโครงการลุมนํ้าก่ํา 

เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าแกพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัด

สกลนคร – นครพนม

3 วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเกษตรกรในชุมชนไดทราบแนวทาง

พระราชดําริ ดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

2. เพื่อเปนการอนุรักษดินและนํ้า

3. เพ่ือปรังปรุงบํารุงดินและใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร

ไดอยางยั่งยืน
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

� แผนที่แสดงขอบเขตโครงการลุมนํ้าก่ํา

เนื้อที่ประมาณ 8,400 ไร พื้นที่ขยาย 2,800 ไร ดังนี้

5 ระยะเวลาดําเนินการ

 เริ่มดําเนินโครงการ ป พ.ศ. 2549 

  โครงการตอเนื่องเริ่มป พ.ศ. 2550 สิ้นสุด พ.ศ. 2554

6 ผลการดําเนินการที่ผานมา

 6.1. จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า

  6.2. สงเสริมการทํา / การใชปุยหมักและปุยอินทรียนํ้า

  6.3.  สงเสริมการใชปุยพืชสด
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

 6.1. จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า

� การปรับรูปแปลงนา  

� ไถกลบตอซัง
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

6.2. สงเสริมการทํา / การใชปุยหมักและปุยอินทรียนํ้า 

� สาธิตการการทําปุยน้ําหมักชีวภาพ (ซุปเปอร พด.2 )

และสารไลแมลง (พด.7)  

� สาธิตการทําปุยหมัก (ซุปเปอร พด.1)
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

6.3. สงเสริมการใชปุยพืชสด 

� ไถเตรียมดินเพื่อปลูกพืชปุยสด  

� เกษตรกรหวานเมล็ดพันพืชปุยสด  

� พืชปุยสด  
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

7 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
 

 1. พื้นที่การเกษตรเพิ่มความอุดมสมบูรณ

 2. เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการใชปุยเคมี เปนปุยอินทรียชีวภาพเพิ่มขึ้น

 3. เกษตรกรลดคาใชจายในการซื้อปุยเคมี

 4. เปนจุดสาธิตและเรียนรูดานการพัฒนาที่ดิน

8 หนวยงานรับผิดชอบ

 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน

� ไถกลบปอเทือง  
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สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดินสํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน

โครงการจัดทําเขตการใชที่ดิน
ตามความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

การกาํหนดเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสาํหรบัการปลกูพชืเศรษฐกจิจงึเปนสวนสาํคญัในกระบวนการเริม่ตนของการ

กําหนดนโยบายดานการเพิ่มศักยภาพการใชพื้นที่เพื่อการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ยังเปนการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมใหเปนไปอยางยัง่ยนื ซึง่สอดคลองกบัแผนพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิการกําหนดเขตพืน้ทีด่งักลาวยังสามารถนําไปใชเปนขอมูล

พืน้ฐานในการวางแผนการเพาะปลกูสามารถใชคาดการณผลผลติใหมปีรมิาณสอดคลองกบัความตองการของตลาด

ไดอยางเปนระบบ

เพ่ือเปนการสนับสนุนแผนยุทธศาสตรพืชเศรษฐกิจ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตโดยการเสนอแนะแนวทางการใชท่ีดินใหตรง

ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี สํานักนโยบายและแผนการใช

ท่ีดินไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือกําหนด

เขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 

ชนิด ไดแก ขาวนาปรัง ทุเรียน ลําไย กาแฟและ

ยางพารา 

วัตถุประสงค

1. เพ่ือกําหนดเขตการใชท่ีดินท่ีเหมาะสม มีศักยภาพ 

ครอบคลุมท้ังดานกายภาพ เศรษฐกิจและภูมิสังคม

2. เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดแผนงาน

พัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจในระดับพื้นที่

3. เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตและการ

ตลาดสําหรับการบริโภคภายในประเทศและการสงออก 

รวมไปถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ

การประเมินคุณภาพที่ดิน
ทางดานกายภาพ

 ระดับความตองการปจจัย เชน 

 ปริมาณธาตุอาหารในดิน

 สภาวะการหยั่งลึกของราก 

 ปริมาณเกลือในดิน ความเสีย

 หายจากการกัดกรอน

 จัดชั้นความเหมาะสมของดิน 

การประเมินคุณภาพดิน
ทางดานเศรษฐกิจ และสังคม

 การใชัปจจัยการผลิต

 ตนทุน รายไดและผลตอบแทนใน  

 การผลิต

 ปญหาและความตองการของ

 เกษตรกร

นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 

 ฉบับที่เกี่ยวของ

 ยุทธศาสตร/นโยบายดานการ

 เกษตรของกระทรวงเกษตรฯ

 แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินของ

 การพัฒนาที่ดิน

 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

 ภาคเกษตร

 ฯลฯ
กําหนดเขตการใช

ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ

แนวทางการดําเนินงาน

 เกษตรกร

กําหนดเขตการใช
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ภาค
เขตการใชที่ดิน

พืชเศรษฐกิจขาวนาปรัง (ไร) รวม

Z-I Z-II Z-III

เหนือ 1,414,219 188,786 1,4+7,369 3,100,374

กลาง 3,238,695 1,414,105 6,140 4,658,940

ตะวันออก 95,930 313,862 - 109,792

ตะวันออกเฉียงเหนือ 251,677 486,923 280,573 1,109,173

ใต 198,133 140,110 52,426 390,669

รวม 5,198,654 2,543,786 1,836,508 9,578,948

ภาค

เขตการใชที่ดิน
พืชเศรษฐกิจลําไย (ไร) รวม

Z-I Z-II Z-III

เหนือ 42,266 205,244 290,966 539,476

กลาง - 2,443 2,910 5,353

ตะวันออก 13,883 874 50,935 65,692

ตะวันออกเฉียงเหนือ - 14,150 16,680 30,830

รวม 56,149 222,711 362,491 641,351

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาค

เขตการใชที่ดิน
พืชเศรษฐกิจทุเรียน (ไร) รวม

Z-I Z-II Z-III

ตะวันออก 26,912 22,440 55,683 105,035

ใต 94,983 42,682 21,506 159,171

รวม 121,895 65,122 77,189 264,206

ภาค
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจกาแฟ (ไร)

รวม

Z-I Z-II Z-III Z-IV

ชุมพร 33,833 170 831 47,004 81,838

สุราษฎรธานี 20,626 617 86 10,688 32,017

ระนอง 15,036 682 - 3,783 19,501

กระบี่ 10,792 91 32 2,086 13,001

นครศรีธรรมราช 3,115 - - 291 3,406

พังงา 100 11 - 74 185

รวม 83,502 1,571 949 63,926 149,948

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาค
เขตการใชที่ดิน

พืชเศรษฐกิจยางพารา (ไร) รวม

Z-I Z-II Z-III

เหนือ 9,886 43,612 86,176 139,673

กลาง 2,926 115,613 43,340 161,879

ตะวันออก 177,598 926,703 1,009,212 2,113,513

ตะวันออกเฉียงเหนือ 18,529 640,431 1,032,044 1,691,004

ใต 1,542,601 6,961,306 2,263,775 10,767,682

รวม 1,751,540 8,687,665 4,434,547 14,873,752

สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

โครงการวางแผนการใชที่ดินระดับลุมนํ้าสาขา

ปญหาการใชที่ดินไมเหมาะสม ทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม การขาดแคลนน้ําผิวดินและใตดิน พื้นที่ปาไม

เสื่อมโทรมและพื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากขาดการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพทําใหทรัพยากรตางๆ 

ถูกทําลาย ซึ่งนับวันจะรุนแรงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึนในอนาคตและการขยายตัวของการพัฒนาใน

สาขาตางๆ ที่มีความตองการใชทรัพยากรมากข้ึน โดยขาดมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางมีประสิทธิภาพ 

จําเปนตองมีการแกไขดวยการดําเนินการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนในลักษณะผสม

ผสานระหวางทรพัยากรธรรมชาตติางๆ ทัง้ในดานการ

อนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังน้ัน สํานัก

นโยบายและแผนการใชทีดิ่น กรมพฒันาทีดิ่น จงึไดจดั

ทําโครงการวางแผน การใชที่ดินโดยในปงบประมาณ 

2553 ดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําสาขาจํานวน 45 ลุมน้ํา

สาขา เปนการกําหนดรปูแบบการใชประโยชนทีด่นิเพือ่

การพัฒนาดานการเกษตรใหเหมาะสมกับทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู พรอมทั้งเสนอแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรที่ดินในลุมน้ําสาขา ซึ่งจะนําไปสูการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค

1) ศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานทรัพยากร

ธรรมชาติและดานเศรษฐกิจสังคม 

2) ประเมนิคณุภาพทีด่นิดานกายภาพและดาน

เศรษฐกิจ

3) กําหนดบริเวณการใชที่ดินตามศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเสนอมาตรการดานการ

บรหิารจดัการทรพัยากรทีด่นิและการพฒันาการเกษตร

ใหสอดคลองกับนโยบายการใชที่ดินของรัฐ

วิธีการดําเนินงาน

1) ประมวลประเด็นปญหาที่เกิดกับทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา

2) รวบรวมขอมลู ไดแก ขอมลูทางดานทรพัยากร

ตางๆ สถานภาพและการใชประโยชน ขอมูลสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ

3) วิเคราะหขอมูล

3.1) ขอมูลทั่วไปเปนการวิเคราะหในดาน

ขอเท็จจริง ปญหาและการแกไข ตลอดจนสถานการณ

ในปจจุบัน

3.2) ขอมูลเฉพาะดาน ทําการวิเคราะห

ในดานตางๆ คือ

- การวเิคราะหระดบัความรนุแรงของ

ปญหาที่ดินจากการใชประโยชนที่ดิน 

- การวเิคราะหหาคาศกัยภาพการคาย

ระเหยน้ํา (ETo) 

- การวเิคราะหความตองการน้าํของพชื 

- การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ดิน-นํ้า-การใชประโยชนท่ีดิน วิเคราะหผลตอบแทนจาก

การใชท่ีดินเพ่ือการอธิบายรูปแบบการใชท่ีดินท่ีสมบูรณ

- การวิเคราะหประเมินคุณภาพที่ดิน

ดานกายภาพและดานเศรษฐกิจ เพื่อประเมินชั้นความ

เหมาะสมของศกัยภาพการใชทีด่นิและความเหมาะสม

ของการลงทุนใชที่ดิน

การวิเคราะหนโยบายที่เกี่ยวของทั้งทางดานการ

อนุรักษ การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม
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1. สภาพปญหาอันเปนที่มาของคูมือ/ คําแนะนํานี้ 

การเพาะปลกูพชืบนพืน้ทีส่งูชนัเปนสิง่ทีก่อใหเกดิปญหามากมายหลายประการ ไดแก (1) การเกดิความ

เสือ่มโทรมของพ้ืนทีท่ีใ่ชเพาะปลูก อันมีสาเหตมุาจากการชะลางพงัทลายของดนิท่ีมนีํา้ฝนและนํา้ไหลบาเปนตวัการ 

(2) การจัดการเพาะปลูกสวนใหญสงเสริมใหเกิดการเสื่อมโทรมของที่ดินอยางรุนแรงและรวดเร็ว อาทิ การไถเตรียม

ดิน การปลูก และพรวนดินแบบขึ้นลงตามความลาดเท เปนตน ทําใหพื้นที่ที่ไดจากการเปดปาใหมๆ จะใหผลผลิต

สงูอยางคุมคาตอการลงทนุเพยีงแคไมเกนิ 10 ปเทานัน้ อนัเนือ่มาจากปญหาความเสือ่มโทรมของท่ีดนิอยางรนุแรง 

จนตองทิ้งรางเหมือนหรือคลายที่เกิดขึ้นในอดีต (3) เกิดปญหาการบุกรุกปาขึ้นใหมเรื่อยๆ อยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด 

จนปาไมของประเทศเหลือนอยลงไปทุกทีๆ (4) พื้นที่ที่ถูกทิ้งรางดังกลาวมาแลว พืชพรรณตามธรรมชาติขึ้นไดยาก 

กลายเปนพื้นที่วางเปลาไมมีพืชพรรณและสิ่งคลุมดินก็จะเกิดการชะลางพังทลายของดินรุนแรงและกวางขวาง

ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก จนหลายพื้นที่กลายสภาพเปนพื้นที่ดินตื้น หินโผล จนถูกขนานนามวา ภูเขาหัวโลนโดยทั่วไป

การออกแบบ และกอสรางขั้นบันไดดินแบบเก็บกักนํ้า
สําหรับการเพาะปลูกขาวนาดําในพื้นที่ลาดชัน
(Bench terrace ; Level and retention type)

การทําการเพาะปลูกในพื้นที่สูงชันนอกจากจะ

กอปญหาตามที่กลาวมาน้ี ยังเปนปญหาใหญที่กอให

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม

มากมาย อาทิ เปนแหลงผลิตตะกอนดิน หิน กรวด 

ทราย ที่นํ้าไหลบาพัดพามาทับถมยังทางนํ้า แหลงนํ้า

ทั้งทางธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น เรือกสวน ไรนา 

ปศุสัตว ที่อยูอาศัยของราษฎรในพื้นราบและในเมือง 

การที่พื้นที่สูง ตนนํ้าลําธารไมมีสิ่งปกคลุมดิน ทําให

ปรมิาณนํา้ไหลบาจากนํา้ฝนทีต่กแตละครัง้ทีม่ปีรมิาณ

เพิ่มขึ้นอยางมหาศาล ตัวอยางเชน พื้นที่ที่มีความ

ลาดชัน 10-30 เปอรเซ็นต ถามีปาไมปกคลุมอยู 

ปริมาณน้ําไหลบาแตละคร้ังจะเทากับ 30-60 เปอรเซ็นต

ของนํ้าฝนที่ตกแตละคร้ังเทานั้น แตพื้นที่เดียวกันนี้

เมื่อถูกบุกรุกโคนปานํามาใชเปนพื้นที่ เพาะปลูก 

ปรมิาณนํา้ไหลบาจะเพิม่ขึน้เปน 52-82 เปอรเซน็ตของ

น้ําฝนที่ตกแตละคร้ัง และถาถูกทิ้งรางวางเปลาไมมี

สิ่งปกคลุมดินใดๆ ปริมาณนํ้าไหลบาจะเพิ่มขึ้นเปน

เกอืบ 90 เปอรเซน็ต และนีค่อืส่ิงทีเ่ปนคาํตอบวาทาํไม

ฝนตกเทาๆ กับในอดีต ทําไมในอดีตนํ้าไมทวม แตปนี้

นํ้าจึงทวมอยางรุนแรง 
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แมจะรูวาการเพาะปลูพืชในพื้นที่ภูเขาสูง เปนสิ่ง

ที่กอใหเกิดปญหามากมาย รวมทั้งบางพื้นที่เปนสิ่งผิด

กฎหมายแต ก็หลีกเลี่ยงไมไดและเปนขอยกเวน 

เนือ่งจากบนพีน้ทีภ่เูขาสงูหลายแหงเปนท่ีอยูอาศยัของ

ประชาชนที่เรียกวา “ชาวเขา” ซึ่งมีหลายเผาพันธุใน

ประเทศไทย ชาวเขาเหลาน้ี กําเนิดและเจริญเตบิโตบน

พืน้ทีภ่เูขาสูงมาตัง้แตครัง้บรรพบุรษและสืบลูกหลานกนั

ตอๆ มาหลายชัว่อายคุน การจะยายคนเหลาน้ีมาไวใน

พื้นราบทั้งหมดเปนไปไดยาก เพราะความเคยชินและ

การยอมรบั ดังน้ันสิง่หนึง่ทีร่ฐับาลหรอืสวนราชการควร

ทําคือการทําอยางไรที่จะใหผูที่ทํากินในพื้นที่ภูเขาสูง

เหลานี้ ใหสามารถใชเพาะปลูกพืชไดตลอดไป โดยไม

เสื่อมโทรมไดงายจนตองทิ้งรางและยายที่ทํากินบุกรุก

ปาเขาไปอีก รวมทั้งไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิง

แวดลอมท้ังทางตรงและทางออม จากตัวอยางจาก

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดสรางพื้นที่

เพาะปลกูแบบขัน้บันไดดินเปนวธีิการทีมี่ประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลสูงสุดในการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่

สูงชัน ใหสามารถใชไดเปนรอยๆ ป ช่ัวลูก ชั่วหลาน 

ไมตองทิ้งรางและบุกรุกปาตอไป เหตุผลความจําเปน

ดังกลาวขางตนจึงเปนที่มาของคูมือ/ คําแนะนําฉบับนี้

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใชเปนพื้นที่ปลูกขาวนาดําในพื้นที่ที่มี

ความลาดเทเล็กนอยจนกระทั่งมีความลาดชันสูง

2.2 เพื่อปองกันแกไขการชะลางพังทลายของดิน

ท่ีกอใหเกดิผลกระทบตอพ้ืนท่ีเพาะปลกูและส่ิงแวดลอม

2.3 เพื่อแกปญหาหรือยับย้ังการบุกรุกปาที่

ประชาชนที่อาศัยอยูบนพื้นที่ภูเขา ใหสามารถใช

ประโยชนที่ดินไดอยางยั่งยืน ไมเสื่อมโทรมจนตอง

บุกรุกปา นําพื้นที่มาเพาะปลูกใหมๆ แทนพื้นท่ีเกาท่ี

เสื่อมโทรมและท้ิงรางวางเปลาเปนภูเขาหัวโลนอยาง

ปจจุบัน

3. อรรถประโยชนหรือประโยชนใชสอย

3.1 สามารถปองกัน แกไข ปญหาการเสื่อมโทรม

ของดิน อันมีสาเหตุมาจากการไหลบาของนํ้ า 

การชะลางพังทลายของดิน การสูญเสียหนาดิน 

และธาตอุาหารพชื ในพืน้ท่ีไดอยางมปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ทําใหสามารถใชเพาะปลูกไดอยาง

ยัง่ยนืไมตองละทิง้หรอืปลอยใหเปนพืน้ทีว่างเปลาแลว

บุกรุก ถางปาเอาพ้ืนท่ีมาเพาะปลูกใหมๆ แลวก็เกิด

เสื่อมโทรมเหมือนเดิมจนกลายเปนพื้นที่เขาหัวโลน

ท่ัวไปหมดท้ังเขาเหมอืนท่ีเกดิขึน้ในอดตีและปจจบุนัใน

หลายพื้นที่ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก

� ภาพที่ 2

ภาพเขาหัวโลนภาพจาก : ผอ.รุง  บุญพาเกิด 
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3.3 การปรับพื้นที่ใหเปนขั้นบันไดดินจะทําใหการดําเนินการทุกกิจกรรมไมวาการไถเตรียมพื้นที่ การใสปุย 

การตกแตงกิง่ทรงพุมหรอืการค้าํยนักิง่ การเกบ็เกีย่วผลผลติ การขนสงปุย วสัด ุอปุกรณและเครือ่งมอืทางการเกษตร 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ดังภาพขางลาง

3.2 สามารถใชพื้นที่เพาะปลูกขาวนาดําได ในพื้นที่ที่มีความลาดเทตั้งแตเล็กนอยจนกระทั่งพื้นที่ที่มีความ

ลาดชันสูง ถาเนื้อดินเปนดินเหนียวเก็บกักนํ้าได หรืออาจใชปลูกพืชผัก ไมดอกไมประดับ พืชไร หรือไมผลบางชนิด 

คลายกับการปลูกพืชบนพื้นที่ราบ

ภาพที่ 3 �
การทํานาขาวแบบ

ขั้นบันได
ภาพจาก : www.pixpros.net/forums/

ภาพที่ 4 �
ถุงปุยบนขั้นบันได

ภาพจาก : สุวิมล พุทธจรรยาวงค สนง.พด.เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
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3.4 เปนการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของท่ีดนิเพือ่การเกษตรกรใหสงูขึน้ กลาวคอื นอกจากใชเปนพืน้ทีเ่พาะปลกู

แลวยังสามารถสรางที่พักหรือบานเรือน โรงเรือนตางๆ อาทิ โรงเก็บพัสดุ อุปกรณ วัสดุการเกษตรตางๆ ยุงฉาง 

รวมทั้งกรีนเฮาท โรงเพาะเห็ดและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรไดดวย

3.5 สามารถเกบ็กกันํา้หรอืระบายนํา้ออกจากพืน้ท่ีไดงายและสะดวก เนือ่งจากแตละชัน้ของขัน้บนัไดมทีัง้คัน่

กั้นนํ้าขอบแปลง และทางระบายปลอยออกสูทางระบายนํ้าธรรมชาติ หรือทางระบายนํ้าหลักที่สรางขึ้นมาอยาง

เหมาะสมในพื้นที่

� ภาพที่ 5

สรางสิ่งกอสรางตางๆ 

บนขั้นบันไดดินบน

พื้นที่ที่มีความลาดเทสูง
ภาพจาก : ทนงศักดิ์ ปะระไทย สนง.พด. เขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

7

� ภาพที่ 6

ขั้นบันไดดินที่สามารถ

เก็บกักน้ําหรือระบาย

น้ําออกจากพื้นที่ไดงาย

และสะดวก เนื่องจาก    

แตละชั้นของขั้นบันได

มีทั้งคันดินกั้นน้ําและ

ทางระบายออกสูทาง

ระบายน้ําธรรมชาติภาพจาก : China (1995)

3
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3.6 สามารถจัดสรางระบบรวบรวมนํ้าสวนเกินในฤดูฝนจากพื้นที่แตละขั้นบันไดไปเก็บรวบรวม แลวนํานํ้า

กลับมาใชไดยามฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง ทําใหสามารถใชพ้ืนท่ีนั้นทํานาไดหลายคร้ัง รวมท้ังการปลูกขาวสลับ

พืชไรหรือพืชผักหรือไมดอกไมประดับ แมกระทั่งไมผลที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงไดตลอดทั้งป

3.7 สามารถควบคุมการไหลบาของน้ําบนพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงวิธีการหน่ึง แมจะตอง

ลงทุนสูงในระยะแรก แตในระยะยาวสามารถใชประโยชนท่ีดินไดอยางย่ังยืนและกวางขวาง

7

ภาพที่ 7 �
ระบบชลประทานบน

พื้นที่ภูเขาที่ประกอบ

ดวยอางเก็บนํ้า

7
7

7
7

ภาพจาก : China (1995)

ภาพที่ 8 �
คลองสงน้ําของ

ระบบชลประทาน

บนพื้นที่ภูเขา
ภาพจาก : China (2000)
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4. ขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชในการดําเนินงาน 

4.1 ในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง แตตองการปลูกขาวนาดําจะทําขั้นบันไดดินแบบนี้ ดินจําเปนตองเปนดิน

เหนียวและมีความลึกพอสมควร นาจะลึกตั้งแต 1 เมตรขึ้นไป ดังภาพขางบน ถาดินยิ่งลึกยิ่งสามารถทําขั้นบันไดได

กวางข้ึนเทานัน้ ถาดนิตืน้ยิง่มขีดีจาํกดัในการทําขัน้บันได ซึง่ความกวางของขัน้บันไดจะมากนอยเพยีงใดขึน้กบัความ

ลึกของดินและความลาดชันของพื้นที่ ดังภาพขางบน ดังภาพที่ 10 

3.8 ทําใหการบริหารและจัดการเพาะปลูกขาวนาดําหรือพืชเศรษฐกิจที่มีราคาแพงอื่นๆ ในพื้นที่ที่มีความ

ลาดชันสูงๆ สะดวกขึ้น ไมวาจะเปนการขนสงวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องจักรเครื่องมือ ที่จําเปนตองใชในเพาะปลูก

เขาสูแปลง หรือการขนผลผลิตออกสูตลาดรับซื้อ โดยผานทางลําเลียงในพื้นที่ ดังภาพขางลาง

3.9 ประโยชนทางออม ถาการทํานาแบบขั้นบันไดแบบนี้เปนการทําแบบตอเนื่องท้ังหุบเขา จะกอใหเกิด

ทัศนียภาพที่มีความงดงามมาก จนสามารถจัดทําเปนแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเกือบทั้งโลกชื่นชอบและนิยม

ไปเที่ยวดู ดังเชนที่ประเทศฟลิปปนสและที่ประเทศจีน ตามภาพที่ปรากฏขางลาง

� ภาพที่ 10

การทํานาแบบขั้นบันได

แบบตอเนื่องทั้งหุบเขา
ภาพจาก : China (2000)

ภาพจาก : China (2000)

� ภาพที่ 9

ถนนและระบบ

ชลประทาน

บนพื้นที่สูงชัน

7

77

7

ภาพจาก : China (2000)
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4.2 ในพื้นที่ที่มีความลาดชันแมเพียงเล็กนอย ถาตองการปลูกขาวนาดําก็จําเปนตอง จัดเตรียมพื้นที่ตาม

ตนแบบดังกลาวมานี้เชนกัน ในทํานองเดียวกันก็สามารถใชพื้นที่ดังกลาวในการเพาะปลูกพืชผัก ไมดอกไมประดับ 

หรือแมกระทั่งไมผล ดังภาพขางลาง

5. องคประกอบของขั้นบันไดดินสําหรับปลูกขาวนาดํา ประกอบดวย (ดูภาพดานลางและหนาตอไป)

หมายเลขที่  1  ตัวข้ันบันไดดินที่ใชสําหรับปลูกขาวนาดําหรือพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ มีลักษณะ

เปนพื้นที่ราบเรียบระดับเดียวกันตลอดทั้งผืน แตควรลดระดับตามความยาวของ

ขั้นบันไดสูทางระบายนํ้าทางปลายสุดของขั้นบันได 0.01 เปอรเซ็นต หรือเทากับ

ลดระดับ 10 เซนติเมตรตอความยาวของขั้นบันได 100 เมตร เพื่อสามารถระบาย

นํ้าออกได ดังภาพที่ 12, 13 และ 15

หมายเลขที่  2  ผนังดานขางของขั้นบันไดดินแตละขั้นถือเปนสวนสูงของขั้นบันไดดิน แตละขั้น

ตองมีปลูกหญาคลุมดินกันพัง ดังภาพที่ 12 และ 15

หมายเลขที่  3  คันดินกั้นน้ําตรงขอบของขั้นบันไดดินตามแนวยาว สามารถใชเปนทางเดินเทา

ไดดวย ดังภาพที่ 6, 13 และ 14

หมายเลขที่  4  ทางระบายนํา้ เพือ่ระบายนํา้ออกจากพืน้ทีข่ัน้บนัไดดนิลงสูทางระบายน้ําในพืน้ที ่

ซึ่งอาจเปนทางระบายนํ้าตามธรรมชาติหรือสรางขึ้น ดังภาพที่ 12

หมายเลขที่  5  หญาแฝกตัดสั้น หรือหญาแพรก หรือหญารูซีหรือสวาซีแลนดหรืออื่นๆ ที่ปลูก

ปกคลุมดานขางของผนังขั้นบันไดดิน ดังภาพที่ 15

หมายเลขที่  6  ผนังขั้นบันไดทําดวยหินกอ ดังภาพที่ 14, 18 และ 19

หมายเลขที่  7  ถนนเชื่อมโยงในพื้นที่ทําการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน (Access Road) ดังภาพที่ 5, 7 

และ 9

ภาพที่ 11 �
การทํานาขาวแบบ

ขั้นบันไดดินบนพื้นที่

ที่มีความลาดชัน

แมเพียงเล็กนอย
ภาพจาก : พิพัฒน  ไทยกลา
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ภาพแสดงชิ้นสวนขององคประกอบของขั้นบันไดดินแบบระดับที่สามารถเก็บกักนํ้าได  

� ภาพที่ 13

ขั้นบันไดดินขนาดใหญ

ผนังดานขางเปนหินกอ

ปลูกพืชขาวและพืช

เศรษฐกิจได
ภาพจาก : China (2000)

3
5

1

1

� ภาพที่ 12

ขั้นบันไดดินแบบ

ระดับที่สามารถ

เก็บกักน้ําไวทํานาได
ภาพจาก : China (1995) 2

21
3

4
4

ทางระบายน้ําทางระบายน้ํา

� ภาพที่ 14

ขั้นบันไดดินผนัง

ดานขางเปนหินกอ

ปลูกพืฃขาวและพืช

เศรษฐกิจราคาแพงได
ภาพจาก : China (2000)

3
6

6 6

6
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6. แบบแปลนภาพตัดขวางของขั้นบันไดดินแบบเก็บกักนํ้า 

  เครื่องหมายของสัญลักษณ

A  หมายถึง พื้นที่หนาตัดที่เปนพื้นที่ดินขุดและดินถมของขั้นบันไดดินแตละขั้น มีหนวยเปนตารางเมตร

V  หมายถึง ปริมาตรดินขุด ซึ่งอนุมานใหเทากับดินถมของขั้นบันไดดิน มีหนวยเปนลูกบากศเมตรตอไร

VI  คือ Vertical Interval หมายถึง ความแตกตางของความสูงระหวางจุดกึ่งกลางของขั้นบันไดดิน 2 ขั้น

ที่ติดตอกัน มีหนวยเปนเมตร

W  คือ Width of bench หมายถึง ความกวางของขั้นบันไดดินที่ใชเปนพื้นที่เพาะปลูก มีหนวยเปนเมตร

d  คือ Width of terrace หมายถึง ความกวางของขั้นบันไดดินทั้งหมดที่รวมความกวางของพื้นที่เพาะปลูก 

 และผนังดานขางเขาดวยกัน มีหนวยเปนเมตร

ภาพที่ 15 �
ขั้นบันไดดินแบบ

สามารถใชเพาะปลูก

ขาวนาดําหรือ

เปลี่ยนปลูกพืชไรก็ได
ภาพจาก : China (2000)

5

2

5
2

1

1

VI =            =            =       
W.s

100-s.µ

W.s/µ

100/µ-s

d.s

100

Vertical Interval VI

Width of bench W

Riser (VI:H) = 1: µ นิดยายนอืลคเรากีมมไีทดุจ

)นิดดไนับนัขงอขงาลกงึกดุจ(

งาขนาดงันผงาลกงึกดุจ
s ตน็ซเรอปเ lope (s) 

Width of terrace, d

V = A x       บักาทเอืรห ราตกฮเ/.ม.บล           x 1002 ลบ.ม./ไร1002

d

A

6.25d

V = A x       ,1002

d

w.s

100-s.µ
VI =             ,

VI

2

100VI

s
d = W +      =          ,

W.VI

8
A =         ,

1

µ

1

0.5
        =           

d =        
 
= W + VI . µ  (แนวระดับ) เมตร

 าคชใาถ µ = 0.5 ดังนั้น d = W + 0.5 VI 

100VI

S
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7. การออกแบบ 

7.1 ความกวางของขั้นบันไดดินมีความกวางตั้งแต 1 ถึง 15 เมตร ขึ้นกับตัวแปรหลายตัว อาทิเชน ความลาด

ชันของพื้นที่ ความลึกของดิน ระยะหางของแถวพืชที่ปลูกตลอดจนความเหมาะสมตอเครื่องจักรที่ใช

7.2 อัตราสวนโดยเฉลี่ยของพื้นผิวผนังดินดานขางเทากับ 1:0.5 (ความสูง : ความกวางดานฐานของผนังดาน

ขาง) แตอตัราสวนนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดตามชนดิของเนือ้ดนิ และขึน้อยูกบัชนดิของผนงัดานขางท่ีสรางขึน้วาทาํดวย

อะไร ปกติทั่วไปอัตราสวนนี้จะใชกับผนังที่เปนดินปลูกคลุมดวยหญา

7.3 ระยะหางตามแนวตั้งระหวางขั้นบันไดดิน ควรจะคํานวณโดยสูตรขางลางนี้

VI =            =            =       
W.s

100-s.µ

W.s/µ

100/µ-s

d.s

100

Vertical Interval VI

Width of bench W

Riser (VI:H) = 1: µ นิดยายนอืลคเรากีมมไีทดุจ

)นิดดไนับนัขงอขงาลกงึกดุจ(

งาขนาดงันผงาลกงึกดุจ
s ตน็ซเรอปเ lope (s) 

Width of terrace, d

V = A x       บักาทเอืรห ราตกฮเ/.ม.บล           x 1002 ลบ.ม./ไร1002

d

A

6.25d

V = A x       ,1002

d

w.s

100-s.µ
VI =             ,

VI

2

100VI

s
d = W +      =          ,

W.VI

8
A =         ,

1

µ

1

0.5
        =           

d =        
 
= W + VI . µ  (แนวระดับ) เมตร

 าคชใาถ µ = 0.5 ดังนั้น d = W + 0.5 VI 

100VI

S

เมื่อ VI คือ ระยะหางในแนวดิ่ง (เมตร) ระหวางจุดกึ่งกลางของผนังขั้นบันไดดิน 2 ขั้น

 s คือ ความลาดชัน Slope (เปอรเซ็นต)

 W คือ ความกวางของพื้นที่ราบ (เมตร) 

 d คือ ความกวางของขั้นบันไดดิน ทั้งสวนที่เปนพื้นที่ราบและผนังดานขางรวมกัน (เมตร)

 µ คือ ระยะแนวนอนตอความสูง 1 เมตรของผนังดินดานขางที่สรางขึ้น

   (อัตราสวนระยะแนวตั้ง : ระยะแนวนอน = 1:m สวนใหญเทากับ 1:0.5)

7.4 ความกวางของขั้นบันไดดินถูกกําหนดใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชและการใชเคร่ืองจักรกลในการ

กอสรางและดําเนินการเพาะปลูก โดยใชสูตรดังนี้

VI =            =            =       
W.s

100-s.µ

W.s/µ

100/µ-s

d.s

100

Vertical Interval VI

Width of bench W

Riser (VI:H) = 1: µ นิดยายนอืลคเรากีมมไีทดุจ

)นิดดไนับนัขงอขงาลกงึกดุจ(

งาขนาดงันผงาลกงึกดุจ
s ตน็ซเรอปเ lope (s) 

Width of terrace, d

V = A x       บักาทเอืรห ราตกฮเ/.ม.บล           x 1002 ลบ.ม./ไร1002

d

A

6.25d

V = A x       ,1002

d

w.s

100-s.µ
VI =             ,

VI

2

100VI

s
d = W +      =          ,

W.VI

8
A =         ,

1

µ

1

0.5
        =           

d =        
 
= W + VI . µ  (แนวระดับ) เมตร

 าคชใาถ µ = 0.5 ดังนั้น d = W + 0.5 VI 

100VI

S

7.5 คันดินก้ันน้ําที่สรางขึ้นที่ขอบนอกของขั้นบันไดดินควรสูง 20 เซนติเมตร และมีความกวางดานบน 

20 เซนติเมตร เชนกัน (เทากับคันนาในพื้นที่ราบ)

7.6 ทีป่ลายของขัน้บนัไดดนิทีจ่ดกบัทางระบายนํา้ควรเจาะคนัดนิกัน้นํา้เปนทางระบายนํา้ลกึ 20 เซนตเิมตร 

กวาง 20 เซนติเมตร พรอมประตูปดเปดนํ้าเพื่อการเก็บกักและระบายนํ้า ในขั้นบันไดสูทางระบายนํ้า หรือคํานวณ

จากปริมาณนํ้าที่ไหลผาน

7.7 ความยาวของขั้นบันไดดิน ถาลดระดับไปทางเดียวไมควรยาวเกิน 100 เมตร ถาความยาวมากกวานี้ 

ควรทําการลดระดับไปทั้งสองดาน (ใหนํ้าไหลออกไดทั้งสองดาน)
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(4) การกอสรางขั้นบันไดดินทําที่แนวไมที่ปกไวตามแนวระดับทุกแนว โดยทําตามรายละเอียด

ที่ออกแบบไว การลดระดับตํ่าสุดของขั้นบันไดดินสูทางระบายนํ้าควรจะใกลเคียงแนวระดับที่ทําไวในแตละแนว 

ความกวางของขั้นบันไดดินอาจกวางมากนอยไมเทากัน แตตองอยูในระดับสูง (ระดับนํ้าเทากันตลอดตาม

ความยาวของขั้นบันได เพื่อสะดวกในการใชเครื่องจักรกลในการดําเนินงาน เพื่อที่จะทําใหการดําเนินงานเร็วขึ้น 

ควรจะวางแนวขัน้บนัไดแตละแนวไวในแผนทีก่อนเปนเบือ้งตน) หลงัจากปกแนวระดบัหมดพืน้ทีแ่ลว ควรมีการดดั

แนวระดับที่ทําไวไมใหมีจุดหักศอกควรดัดใหเปนรูปโคงเพื่อสะดวกในการดําเนินการกอสราง และการดําเนินการ

เพาะปลูกภายหลัง ในชวงตอระหวางขั้นบันไดดินกับทางระบายนํ้าควรมีการจัดวางแนวไมที่ปกอยางรอบคอบ 

8. การปฏิบัติที่จําเปนและสิ่งที่ตองคํานึงสําหรับดําเนินงาน  

8.1 ตองมกีารสํารวจพ้ืนทีอ่ยางละเอียด โดยจดัทําเปนแผนท่ีภมูปิระเทศและแผนท่ีดนิ แผนท่ีการใชประโยชน

ที่ดิน ที่ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ความลาดชัน ความลึกของดิน เนื้อดิน เปอรเซ็นตของหินที่ปน

อยูในดิน การชะลางพังทลายของดิน และพื้นที่ระบายนํ้าตามธรรมชาติ เปนตน แลวจึงทําการกําหนดชนิดของขั้น

บันไดดินโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคในการปลูกพืช ชนิดของเครื่องจักรกลที่จะใชงาน แลวจึงเริ่มทําการออกแบบ

8.2 ถาในพืน้ทีน่ัน้มีกอนหินมากพอทีจ่ะนาํมาสรางเปนผนงัดานขางของขัน้บันไดดนิไดออกแบบขัน้บนัได

ดินใหเปนชนิดหินกอ 

8.3 ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแบบ ดังตอไปนี้

(1) ขั้นแรกเลือกพื้นที่ที่ความลาดชันของพื้นที่สม่ําเสมอตั้งแตจุดสูงสุดของพื้นที่จนถึงจุดตํ่าสุดของ

พื้นที่ เพื่อใชเปนแนวหลักแนวแรกของการเริ่มตนดําเนินการวางผังการกอสราง

(2) ปกแนวไม ในแนวขึ้น – ลงตามความลาดชัน โดยระยะหางระหวางไมที่ปกเทากับระยะหางของ

ขั้นบันไดดินตามคา VI ที่ออกแบบไว จุดปกไมคือจุดกึ่งกลางของบันไดดิน

(3) ปกไมในแนวระดับ โดยทําที่จุดสูงสุดของพื้นที่แนวแรก โดยระยะหางของไมที่ปกควรหางกัน 

5 ถึง 10 เมตร เมื่อปกไมแนวระดับแรกเรียบรอยแลวก็ดําเนินตอในแนวขึ้นลงเปนแนวที่สอง โดยระยะหางของ

แนวไมที่ปกในแนวนอนนี้แตละตนหางกันเทากับ คา VI ของขั้นบันไดที่คํานวณไวจากแนวหลักตามแนวขึ้นลงปก

ไมตามระดับใหครบทุกหลักตามภาพขางลาง แนวไมตามระดับทุกแนว คือแนวกึ่งกลางของขั้นบันไดแตละขั้น

ภาพที่ 16 �
แบบแปลนการปกไม

ในแนวระดับ ซึ่งเปน

แนวกึ่งกลางของ

ขั้นบันไดดินทุกๆ ขั้น  

ขั้นตอนที่ 1
วางแนวปกเสาตามแนวระดับแนวแรก
ที่จุดสูงสุดของพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2 
วางแนวตามแนวลาดเทของพื้นที่
ระยะหางของเสาตามแนวดิ่ง
เทากับ คา VI
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(5) กอนการกอสราง ควรเก็บเศษวัสดุ กิ่งไมตางๆ หิน หญา และอื่นๆ ที่ผิวดินออกใหหมดในกรณีที่มีกอน

หินมาก นํากอนหินมากอเรียงกันไปตามแนวของขั้นบันไดดินที่วางไว เพื่อเปนขอบของขั้นบันไดดินจนเต็มผิวหนา

ของผนังขั้นบันไดดินแลวทําการกอสรางขั้นบันไดดินจนเสร็จตลอดแนว 

� ภาพที่ 18

การกอสรางขั้นบันไดดินที่มี

กอนหินมาก ควรเอาหินมาทํา

กําแพงของขั้นบันไดและควร

เริ่มตนจากแนวสูงสุดกอนเปน

แนวแรกแลวคอยๆ ทําแนว

ถัดลงมา
ภาพจาก : China (1995)

� ภาพที่ 17

การกอสรางขั้นบันไดดิน

� ภาพที่ 19

ขั้นบันไดดินในพื้นที่ที่มีกอนหิน

มากพอที่จะนํามาสรางเปนผนัง

ดานขางของขั้นบันไดดินได
ภาพจาก : China (2000)

ภาพจาก : China (2000)
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8.4  โดยปกติทั่วไปการสรางข้ันบันไดดินควรเริ่มตนจากแนวสูงสุดของพื้นที่ที่เปนแนวแรก และดําเนินการ

แนวลางถัดลงไปตอๆ กันเรื่อยๆ ซึ่งการดําเนินการแบบนี้ จะงายและสะดวกในการดําเนินงาน และสามารถ

หลกีเลีย่งความเสียหายอนัพงึจะเกดิขึน้ อนัเนือ่งมาจากฝนตกหนกัในการดาํเนนิการกอสราง การกอสรางขัน้บนัได

แตละขั้นควรสรางโดยยึดแนวระดับที่ปกไวเปนหลักในการดําเนินการ (แนวระดับที่วางไวก็คือ แนวของขั้นบันไดดิน

ท่ีจะทําการกอสรางน่ันเอง) จากน้ันทําการขุดดินจากสวนบนของเสนแนวมาถมลงบนสวนใตของเสนระดับ การอัดดิน

ใหแนนควรทําเมื่อขยายความกวางออกไปทุกๆ 30 เซนติเมตร ถาการกอสราง ใชเครื่องจักรกล อาทิเชน ใชรถ 

Bulldozer ผนังดานขางของขั้นบันไดดินตองทําการตกแตงดวยแรงงานคนอีกครั้ง

ภาพที่ 20 �
กรณีเพื่อความสะดวกในการ

กอสรางการสรางขั้นบันไดดิน เริ่ม

ตนจากแนวสูงสุดของพื้นที่ที่เปน

แนวแรกและดําเนินการแนวลาง

ถัดลงไปตอๆ กันเรื่อยๆ

8.5 แตในกรณีที่การกอสรางขั้นบันไดดิน คํานึงถึงความอุดมสมบูรณของดินเปนหลักใหญในการดําเนินงาน 

คอื มกีารนาํหนาดินขางบนแนวกอสรางมาเกลีย่กลบขัน้บันไดดนิ และในกรณีท่ีผนงัดานขางของขัน้บันไดดนิทาํดวย

กอนหนิ การกอสรางขัน้บนัไดดนิแนวแรกควรเร่ิมตนจากแนวตํา่สดุของพืน้ท่ีไลข้ึนไปสูแนวถดัไปท่ีสงูข้ึนเร่ือยๆ จนถงึ

จุดสูงสุดของเนิน  

ภาพที่ 21 �
กรณีตองการรักษาความอุดม

สมบูรณของหนาดินไวการสราง

ขั้นบันไดดินที่เริ่มตนจากแนวต่ํา

สุดของพื้นที่ที่เปนแนวแรก และ

ดําเนินการแนวสูงถัดขึ้นมาเรื่อยๆ 

จนถึงจุดสูงสุดของเนิน

ภาพจาก : China (1995)

ภาพจาก : China (2000)
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8.6 ระหวางการกอสรางควรทําการตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแบบแปลนที่วางไว ทุกอยางหรือไม ไมวา

ความกวางของขั้นบันไดดิน ความลาดเอียงของผนังดานขาง ความลาดเอียงของพื้นผิวขั้นบันไดดิน ตลอดจนการ

ลดระดับสูทางระบายนํ้า เปนตน ถามีอะไรผิดแบบที่วางไวตองทําการแกไขทันที

8.7 วิธีการเคลื่อนยายหนาดินไปเกลี่ยกลบในขั้นบันไดดิน มี 2 วิธี คือ

(1)  วิธีแรก กรณีกอสรางจากแนวต่ําสุดขึ้นมาหลังจากกอสรางขั้นบันไดดินขั้นแรกเรียบรอยแลว 

นําหนาดินจากแนวขั้นบันไดถัดไปมาเกลี่ยกลบบนผิวจนทั่ว และเมื่อการกอสรางขั้นบันไดที่สองเสร็จเรียบรอย 

ก็นําหนาดินจากแนวกอสรางแนวที่ถัดไป (แนวที่สาม) มาเกลี่ยกลบจนทั่ว ทําแบบนี้เรื่อยๆ จนเสร็จหมดพื้นที่

(2)  วิธีที่สอง แบงการดําเนินการในแตละแนวที่จะทําการกอสรางออกเปนชวงๆ กอนการกอสราง

ปาดหนาดินไปกองรวมไวในที่ยังไมไดกอสรางนั้น เมื่อกอสรางสวนนั้นเสร็จแลวก็นําเอาหนาดินที่กองไวไปเกลี่ย

กลบใหเต็มผิวดินและเลื่อนการดําเนินการกอสรางไปเปนชวงๆ ถัดไปจนเสร็จตลอดแนว

8.8 ถาไมมีกอนหินเพื่อทําผนังขั้นบันไดดิน ควรรีบปลูกหญาที่ผนังดานขางทันทีที่ดําเนินการเสร็จ และบํารุง

รกัษาใหหญาข้ึนแผกระจายยดึผวิดินดานขางใหแนนหนาโดยเรว็ หญาท่ีแนะนาํสาํหรบัประเทศไทย ไดแก หญาแฝก 

หญาบาเฮีย หญารูซี่ หญานวลนอย หรือ หญาสวาซีแลนด เปนตน

� ภาพที่ 22

ขั้นบันไดดินที่มีความลาดเอียง 

ตลอดจนการลดระดับสูทาง

ระบายน้ํา

� ภาพที่ 23

แสดงการปลูกหญาแฝก 

เพื่อปองกันการพังทลาย

ของขั้นบันไดดิน
ภาพจาก : อาทิตย ศุขเกษม
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9. การจัดการและดูแลรักษาสิ่งกอสราง

9.1 หลังการกอสรางขั้นบันไดดินเสร็จเรียบรอย ควรมีการขุดดินในสวนที่ดินถูกขุดไปถมยังดานปลายของขั้น

บนัไดดนิ โดยการขุดใหลึกขวางแนวลาดเทและใสสารหรือวสัดปุรับปรุงดนิ เชน ปูนขาว ปุยหมกั ปุยเคม ีเทาทีจ่าํเปน

9.2 ข้ันบันไดดินที่กอสราขึ้นและการเพาะปลูกพืชควรดําเนินการอยางระมัดระวัง ถาเกิดการพังทลายใน

สวนใด ตองรีบซอแซมทันทีทันใด

9.3 หญาที่ปลูกบนผนังดานขางของขั้นบันไดดินตองดูแลรักษา ตองมีการตัดเพื่อใหขยายแผปกคลุมดินให

แนนหนา

ดําเนินการโดย

พิพัฒน ไทยกลา ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน

วินัย อักษรพันธ วิศวกรชํานาญการพิเศษ กองชาง

ชินพัฒนธนา สุขวิบูลย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและนํ้า

 สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

สถาพร ใจอารีย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

 ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม

 สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

รุง บุญพาเกิด ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก

ปญญา เจริญยุทธ  วิศวกรชํานาญการ กองชาง
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ประมวลพงษ สินธุเสน*ประมวลพงษ สินธุเสน*

ดินดานและหินดินดาน

คาํวา “ดนิดาน” เปนคาํทีคุ่นเคยกับเกษตรกรและนกัวชิาการทีป่ฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัการเกษตรพอสมควร

ซึ่งสื่อถึงดินที่มีปญหาและอุปสรรคตอการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร โดยเฉพาะการไชชอนของรากพืชและ

การซึมผานของนํ้า และหากดินดานมีลักษณะที่แข็งตัวเปนหิน เราจะเรียกวาหินดินดาน ก็ไมนาจะผิดหลักวิชาการ

เลยนะ ความหยาบ-ละเอียดของเนื้อก็ไมนาจะตางกัน ฟงดูแลวก็นาจะคลอยตามไดอยางดี ยกเวนนักวิชาการ

ชาวดินที่อานแลวก็คงคานอยูในใจ ซึ่งก็เปนหนาที่ของนักวิชาการอีกน่ันแหละที่ตองคล่ีคลายความสับสนใหแก

เกษตรกรหรือเจาของทรัพยากรดินที่มีมูลคาสูงขึ้นทุกๆ วัน

� ชั้นดานที่เกิดจากการเชื่อมของสารซิลิกา

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สวนวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
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ดินดาน (hardsetting soil) ตามคํานิยามโดย

นักปฐพีวิทยา หมายถึง ดินที่หลังจากเปยกนํ้าจะแหง

เร็ว สวนใหญในหนาตัดดินจะมีการเชื่อมตัวหรือจับตัว

แนนแขง็ แตสามารถกลบัสูสภาพเดมิไดอยางชาๆ เปน

อุปสรรคตอการงอกของเมล็ดและการไชชอนของ

รากพืช สวนชั้นดาน (pan) เปนชั้นใตดินบนที่เกิดตาม

ธรรมชาตซ่ึิงมสีภาพนาํน้ําตํา่ หรอืตํา่มาก และมสีมบตัิ

ทางกายภาพและเคมแีตกตางจากช้ันดินบนและชัน้ดนิ

ลางมาก หรอืชัน้ใตดินบนทีม่คีวามหนาแนนรวมสงูกวา

และความพรุนตํ่ากวาชั้นดานบนและชั้นดานลาง 

เปนผลมาจากการอดัตัวของดินซึง่เกิดจากการไถพรวน

ตามปกติ หรือการกระทําอื่นๆของมนุษย ชั้นดานหาก

มีสภาพที่แข็งเมื่อแหงและชื้นก็เรียกวาชั้นดานแข็ง 

(hardpan) แตถาหากมีการยึดตัวของดินเมื่อแหงแข็ง

ถึงแข็งมาก แตมีความเปราะงายถึงปานกลางเมื่อชื้น

ก็เรียกวา ชั้นดานเปราะ (fragipan) สารที่ทําใหเกิดการ

เชื่อมตัวหรือจับตัวแนนแข็งของดิน (cementation) 

ไดแก ซิลิเชียส (siliceous) แคลคาเรียส (calcareous) 

และ เหล็กออกไซด หรือ ferruginous การเชื่อมตัวของ

ดินดวยเหล็กออกไซดโดยทั่วไปพบไดในสภาวะที่ดินมี

สภาพแหงและเปยกสลับกัน ซึ่งเปนการทําใหเหล็กอยู

ในสารละลาย แลวตามมาดวยกระบวนการออกซิเดช่ัน 

(oxidation) สําหรับสารเชื่อมที่เปนซิลิเชียส ที่พบทั่วไป

ไดแก โอปอล (opal) 

คารลซโีดน ี(chalcedony) 

และ ควอตซ (quartz) 

เปนสารทีท่าํใหการเชือ่ม

ตัวของดินแข็งมาก และ

สามารถพบได ในทุก

สภาพภูมิอากาศ และ

สามารถเกิดขึ้นไดกับดิน

ที่มีวัตถุตนกําเนิดหลาก

หลายชนดิ เชน ดนิทีเ่กดิ

จาก หนิแกรนติ หนิทราย 

แ ล ะ หิ น ค ว อ ต ไ ซ ต  

เ ป น ต น  ซึ่ ง ผ า น

กระบวนการละลาย 

(dissolution) การเคลื่อนยาย (illuviation) และการตก

ตะกอน (deposition) โดยมีสภาพแวดลอมที่เปนกรด

อยางรุนแรง สําหรับสารเชื่อมที่เปนแคลคาเรียส มี

ความสมัพนัธทีเ่กีย่วของกบัวตัถตุนกาํเนดิทีเ่ปนหนิปนู 

(limestone) และมีสภาพภูมิอากาศแบบแหงแลง หรือ

กึ่งแหงแลง (arid or semiarid environments) 

สําหรับแผนแข็งผิวดิน เรียกวา crust เปนชั้นดิน

ผิวมีความหนาตั้งแต 2 มิลลิเมตร ถึง 3 เซนติเมตร 

ซึ่งนักวิชาการไดจําแนกตามลักษณะของการเกิดเปน 

2 ประเภท กลาวคือถาเกิดแรงปะทะของหยดนํ้า 

ก็เรียกวา structural crust แตถาเกิดจากการเคลือ่นยาย

มาทับถมของอนุภาคขนาดเล็กของดินจากบริเวณขาง

เคียงก็เรียกวา depositional crust

สวนหินดินดาน (Shale) ไดนิยามเปนหินตะกอน

ท่ีมีขนาดของอนุภาคท่ีเล็กกวา 1 หรือ 2 ไมครอน 

(1/1000 มิลลิเมตร) ดังน้ันจึงไมอาจมองเห็นแตละ

อนุภาคไดดวยตาเปลาซ่ึงตางจากดินดานไมไดถูก

จํากัดโดยขนาดอนุภาค อยางไรก็ตามดินยอมจะมีอายุ

นอยกวาหิน เพราะดินเปนผลท่ีไดจากการผุพังสลายตัว

ของหินน่ันเอง แลวจะคาดคะเนอายุกันสักเทาใด 

ก็นักวิชาการอีกน่ันแหละท่ีกําหนดอายุถาเปนดินอายุ

ก็ตองต่ํากวา 2 ลานป ถาเปนหินอายุก็ตองมากกวา 

2 ลานป แตนักวิชาการก็คงจะไมไดเห็นตอนดินเกิดหรือ

� ภาพเนื้อดินดานภายใตกลองจุลทรรศน 

(ppl 100x)

� ช้ันดานท่ีเกิดจากการ

เช่ือมของเหล็กออกไซด
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หินเกิด นอกจากใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

และทฤษฎี The upper is the younger, the lower is 

the older.

หากนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการดวยวิธีทํา

เปนแผนตัดบาง (thin section) แลวดูภายใตกลอง

จุลทรรศนท่ีใชดูแรและหิน (polarizing microscope) 

ก็จะพบวาดินดาน มีเน้ือหยาบกวาหินดินดาน ซ่ึง

ดินดานจะมีเม็ดแรหลากหลายขนาดต้ังแตขนาดทราย

ละเอียดจนกระท่ังถึงทรายหยาบ ซ่ึงเม็ดแรเหลาน้ีสวน

ใหญก็จะเปนแรควอตซ ซ่ึงมีความคงทนตอการผุพัง

สลายตัว และเม็ดแรเหลาน้ีจะมีสารเช่ือม (cementing 

agent) มาเช่ือมเม็ดแรควอตซเขาไวดวยกัน ชองวาง 

(pore space) อาจพบเปนบางบริเวณท่ีสารเช่ือมไม

ตอเนืองกัน ขนาดชองวางมีไดหลายขนาดแตก็ไม

ตอเน่ืองกัน สวนหินดินดานเม่ือดูภายใตกลองจุลทรรศน

ก็จะพบวามีเน่ือละเอียด มีการจัดเรียงตัวของแรเน่ือ

ละเอียดเปนแนวเดียวกัน บางคร้ังก็พบสารอินทรีย

แทรกเปนช้ัน (layering) อยูดวย ไมพบชองวางหรือพบ

นอยมากทําใหมีเน้ือท่ีแนนทึบ (massive) 

การจัดการเพ่ือใชประโยชนทางการเกษตรจําเปน

ตองมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เน่ืองจากช้ันดาน

เปนช้ันท่ีจํากัดการไชชอนของรากพืช การเคล่ือนท่ีของ

น้ําและอากาศในดิน ซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช

จึงเปนขอจํากัดหน่ึงในการใชทางการเกษตร ดังน้ัน 

ควรเลือกชนิดพืชใหเหมาะสมโดยพิจารณาระดับท่ีพบ

ช้ันดานกับผิวดิน หากพบช้ันดานท่ีระดับต้ืนกวา 

50 เซนติเมตร บริเวณน้ีควรสงวนไวเปนปาธรรมชาติ 

แตหากมีความจําเปนตองใชทางการเกษตรแลว พืชท่ี

ปลูกควรเปนพืชไรรากส้ันหรือพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียง

สัตว และหากจะปลูกไมผลและไมยืนตนจะตองมีการ

จัดการเฉพาะหลุมโดยเตรียมหลุมปลูกใหมีขนาดใหญ

แลวผสมดินในหลุมกับปุยอินทรีย นอกจากน้ีควรใหมี

พืชพรรณข้ึนปกปกคลุมดินอยูเสมอ เพ่ือรักษาความช้ืน

ในดิน หรือปลูกพืชบํารุงดินแลวไถกลบ นอกจากการ

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพแลวยังตองมีการปรับปรุง

ความสามารถของดินท่ีจะใหธาตุอาหารพืชรวมดวย 

อาจทําไดโดยการใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีโดย

พิจารณาถึงวิธีการใสปุยดวย เน่ืองจากปุยอาจสูญเสีย

ไปโดยการชะละลายไดงาย อยางไรก็ตาม การรักษา

พ้ืนท่ีไวใหเปนปาธรรมชาตินาจะเหมาะสมกวาการนํา

มาใชทางการเกษตรเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือเปนการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมซ่ึงอาจเปนแนวทางหน่ึงในการ

แกไขสภาพการมีช้ันดานของดินในระยะยาว

สําหรับแผนแข็งผิวดิน (crust) ก็ตองแกไขดวยการ

ไถพรวน แตถาหากปองกันไมใหเกิด เชนมีวัสดุปกคลุม

ดนิ เพือ่ปองกันการปะทะของหยดน้ํา หรอืปองกนัการ

เคลื่อนยายของอนุภาคขนาดเล็กของดิน โดยมีแนว

หญาแฝกขวางความลาดเท กจ็ะเปนการปองกนัการเกดิ

แผนแข็งผิวดินได แตถาหากขุดลงไปพบหินดินดาน 

ซึง่เปนหนิพืน้กค็งไมตองไปแกไขใหลาํบากหรือไปบังคบั

นักวิชาการใหทําการวิจัยเลยนะ เพียงแตใหรักษาดินที่

อยูเบื้องบนไวก็เพียงพอแลว

� ภาพเนื้อหินดินดานภายใตกลองจุลทรรศน 

(ppl 100x)
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การประกวดเว็บไซตหนวยงาน

จัดทําโครงการประกวดเว็บไซตหนวยงาน

ประจําปงบประมาณ 2553 เพ่ือเปนการสนับสนุน

ใหหนวยงานในกรมฯ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต

หนวยงานของตนใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

โดยจะประกาศผลและมอบรางวัลในวันคลายวัน

สถาปนากรมฯ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2553

การใหบริการระบบการประชุมทางไกลผาน

จอภาพ และถายทอดสดการประชุม

ใหบริการระบบการประชุมทางไกล และการ

ถายทอดสดการ ประชุมผานอินเตอรเน็ต ในการ

ประชมุหวัหนาสวนราชการกรมฯ และการประชมุการ

ติดตาม ผลการใชจายเงินภาครัฐ เปนประจําทุกเดือน 

โดยเจาหนาท่ี ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตและ

หนวยงานในสังกัด สามารถตดิตอไดท้งัภาพและเสยีง

ผานทางจอภาพ โดยไมตองเดินทางมาท่ีสวนกลาง

ในการรับนโยบายตางๆ และใชเปนชองทางในการ

รายงานสถานการณตางๆ ใหผูบริหารกรมฯ ทราบ

ไดอยางรวดเร็ว และทันตอสถานการณ

การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบเครือขาย

 การปรับปรุงระบบเครือขายและการให

 บริการอินเตอรเน็ต 

 การตรวจเช็คระบบเครือขาย

 การตรวจเช็คเครือขายแมขาย

 การตรวจเช็คเครือขายลูกขาย 

 การตรวจเช็คระบบอุปกรณตอพวงตางๆ 

 การตรวจเช็คระบบ Network อุปกรณ

 เครือขายท่ีเช่ือมโยงระหวางอาคาร 

 ระหวางช้ัน

การพัฒนาเว็บไซต

แผนในการดําเนินงานพัฒนาเว็บไซตเพ่ือบริการ

ขอมูลท้ังทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอรเน็ต เพ่ือ

ใหการดําเนินการพัฒนาดานบริการและเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานทางเว็บไซตของ

กรมฯ เปนการอาํนวยความสะดวก เนนการใหบริการ

ของรัฐผานทางเครือขายท่ีมีความปลอดภัย ซ่ึงเปน

พ้ืนฐานสําคัญของการใหบริการ โดยเฉพาะเปนการ

บริการเก่ียวของกับหนวยงานในลักษณะบริการ

เบ็ดเสร็จจากจุดเดียว (One Stop Service) 

การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบเครือขาย

แผนการดําเนินงานป 2553

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สวนที่ 4 ผลงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

งานวิเคราะหและวางระบบ
การพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสและ

ลายมือช่ือในทุกหนวยงาน

แผนในการขยายการใชงานระบบสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกสและลายมือช่ือ เพ่ือชวยในการลด 

ข้ันตอนการทํางาน โดยจัดทําทางเดินเอกสารสง

ในรูป file ผานเว็บเบราเซอร์ซ่ึงผู บริหารสามารถ

บันทึกความเห็น ขอส่ังการในเอกสารผานโปรแกรม 

และติดตามงานไดอยางรวดเร็ว แบบ real time 

ใหครอบคลุมทุกหนวยงาน รวมท้ังขยายรูปแบบการ

ใชงานใหมากข้ึนระดับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเปนการ

ดําเนินการตามมาตรฐานและกระบวน การเช่ือมโยง 

ขอมลูระหวางหนวยงานภาครฐัตามแนวทาง TH e-GIF

การจัดทําแผนงานและโครงการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปงบประมาณ 2554

เพ่ือใหการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร กรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางตอเน่ือง 

จึงตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และคําขอต้ัง

งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจาํปงบประมาณ 2554 สงใหหนวยงานท่เีก่ยีวของ 

คอื กระทรวงเกษตรและสหกรณและสาํนกังบประมาณ 

โดยจัดทําตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2552-2556

การจดัทาํโครงการจดัซ้อืจดัหาระบบคอมพวิเตอร

ท่ีมีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท

เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติการจัดหา

คอมพิวเตอรภาครัฐ ในการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงทําหนาที่

ในการพิจารณาการจัดหาระบบ คอมพิวเตอรของ

หนวยงาน และสงโครงการใหคณะกรรมการบริหาร

และจดัหาระบบคอมพวิเตอรของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณพิจารณาอนุมัติตอไป

การตดิตามงานโครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน

เพือ่ใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ของกรมพัฒนาที่ดินเปน ไปตาม

แนวทางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ของกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2552-2556 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงทําหนาที่

ในการติดตามผลการดําเนินงานดานเทค โนโลยี

สารสนเทศใหเปนไปตามยุทธศาสตรแผนงานท่ีได

กําหนดไวพรอมสรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอ และให

ผบูริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกรมพฒันา

ท่ีดินทราบ

การติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการ

ทํางาน PSA ประจําปงบประมาณ 2554

การดําเนินงานตามขอตกลงการทํางาน PSA 

ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน ให เปนไปตามกรอบแผนงาน 

ระยะเวลาท่วีางไวซ่งึหากการดาํเนินงานในแตละเดอืน 

ไมเปนไปตามที่กําหนดไวจักไดปรับแผน หรือดําเนินงาน

ในสวนท่เีปนภารกจิหลักดาน IT ของ กรมพฒันาที่ดนิ 

ท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกร หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตอไป
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ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

แผนในการปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูล 

ดานภูมิสารสนเทศ ใหมีความทันสมัย สามารถให

บริการสืบคนและแสดงผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว รวมทั้ง 

มีแผนจัดทําขอมูล Metadata GIS ของกรมพัฒนา

ท่ีดิน ใหเปนไปตามมาตรฐาน พรอมท้ังปรับปรุงฐาน

ขอมูลแหลงน้ําขนาดเล็กของกรมพัฒนาท่ีดินท่ี

กอสรางข้ึนใหม

ดานการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ

มเีปาหมายจะใหบรกิารขอมลูดานภมูสิารสนเทศ 

แกหนวยงานภาครฐั สถาบนัการศกึษา เกษตรกร และ

ประชาชนผูสนใจท่ัวไป

ดานการจัดฝกอบรมภูมิสารสนเทศ

มีแผนการฝกอบรมดานภูมิสารสนเทศ หลักสูตร

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแก

เจ าหนาท่ี ของกรมพัฒนาท่ีดินและหนวยงาน 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณจํานวน 200 คน

บริการฝกทักษะดาน GIS

มีแผนดําเนินการฝกทักษะดาน GIS ใหนิสิต

ระดับปริญาตรีสถาบันตางๆ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 

มีแผนในการพัฒนาระบบ e-Learning เพ่ือให

บริการวิชาการ ใหความรูแกเกษตรกร และผูสนใจ 

เรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ต เพ่ิมเติมจํานวน 

2 รายวิชา คือ

1. ดินเปร้ียวแกไดสบายมาก

2. การแกไขทรัพยากรดินท่ีมีปญหาดินเค็ม

การจัดทําแบบจําลอง
มีแผนการดําเนินการจัดทําแบบจําลองรูปแบบ

การใชประโยชนท่ีดิน ใหสถานีพัฒนาท่ีดิน จํานวน 

10 ชุด คือ

 1. สถานีพัฒนาท่ีดินจันทบุรี

 2. สถานีพัฒนาท่ีดินนครพนม

 3. สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร

 4. สถานีพัฒนาท่ีดินลําพูน

 5. สถานีพัฒนาท่ีดินแพร

 6. สถานีพัฒนาท่ีดินอุตรดิตถ

 7. สถานีพัฒนาท่ีดินสุโขทัย

 8. สถานีพัฒนาท่ีดินกาญจนบุรี

 9. สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่

 10. สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง

ภาพจาก เว็บไซต www.google.com
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เทคโนโลยี 3G

3G หรือ Third Generation เปนเทคโนโลยีส่ือสารในยุคที่ 3 น้ันจะเปนอุปกรณท่ีผสมผสาน การนําเสนอ

ขอมลูและเทคโนโลยใีนปจจบัุนเขาดวยกนั เชน PDA โทรศพัทมอืถอื Walkman กลองถายรปูและอนิเตอรเนต็ 3G 

เปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาตอเน่ืองจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซ่ึงเปนยุคท่ีมีการใหบริการระบบเสียงและ การสงขอมูล

ในข้ันตน ท้ังยังมีขอจํากัดอยูมาก การพัฒนาของ 3G ทําใหเกิดการใชบริการมัลติมีเดีย และสงผานขอมูลระบบ

ไรสายดวยอัตราความเร็วท่ีสูงข้ึน และกิจการรวมคาไทย-โมบายเปนเพียงผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายเดียว

ในประเทศไทยท่ีสามารถเปดใหบริการเครือขาย 3G แบบ W-CDMA ไดในทันที เน่ืองจากมีสิทธิใชคล่ืนวิทยุ

ในยาน 1965-1980 MHz และ 2155-2170 MHz

นิยาม
โดยมีนิยามตามมาตรฐาน IMT-2000 ดังนี้

1. “ตองมีแพลทฟอรม (Platform) สําหรับการ

หลอมรวมของบริการตางๆ อาทิกิจการประจําป 

(Fixed Ser.vice) กิจการเคล่ือนที่ (Mobile Service) 

บริการส่ือสารเสียง ขอมูล อินเทอรเน็ต และพหุสื่อ 

(Multimedia) เปนไปในทิศทางเดียวกัน” คือสามารถ

ถายเท สงตอขอมลูดิจติอล ไปยงัอปุกรณโทรคมนาคม

ประเภทตางๆ ใหสามารถรับสงขอมูลได

2. “ความสามรถในการใชโครงขายท่ัวโลก 

(Global Roaming)” คือผูบริโภคสามารถถืออุปกรณ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไปใชไดท่ัวโลก โดยไมตองเปล่ียน

เคร่ือง

3. “บริการท่ีไมขาดตอน (Seamless Delivery 

Service)” คือ การใชงานโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยไมรูสึก 

ถึงการเปล่ียนเซลลไซต (Cell Site) เขาใชคําวา Seam 

less น้ันแปลวา ไรรอยตะเข็บ

4. อัตราความเร็วในการสงขอมูล (Transmis-

sion Rat) ในมาตรฐาน IMT-2000 น้ัน กําหนดไววา

ตองมีอัตราความเร็ว ดังนี้

  ในสภาวะอยูกับท่ีหรือขณะเดิน มีความเร็ว

อยางนอย 2 เมกะบิต/วินาที

  ในสภาวะเคล่ือนท่ีโดยพาหนะ มีความเร็ว

อยางนอยท่ีสุด 384 กิโลบิต/วินาที

  ทุกสภาวะ มีความเร็วอยางมากท่ีสุด 14.4 

เมกะบิต/วินาที

มาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G
องคกรสากล 3GPP (Third Generation Program 

Partnership) และ 3GPP2 ไดกําหนดมาตรฐาน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G ข้ึน โดยมีมาตรฐานสําคัญ 

2 ประเภท คือ

1. มาตรฐาน UMTS (Universal mobile telecom-

munications Services) เปนมาตรฐานที่ออกแบบมา

สาํหรบัผใูหบรกิารเครอืขายโทรศพัทเคล่อืนที่ไดนาํไป

พัฒนาจากยุค 2G/2.5G/2.75G ไปสูมาตรฐานยุค 

3G อยางเต็มตัว รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานโดย

องคกร 3 GPP มีเทคโนโลยีหลักท่ีปจจุบันมีการ

ยอมรับใชงานท่ัวโลกคือมาตรฐาน Wideband Code 

Division Multiple Access (W-CDMA) โดยในอนาคต

จะมีการพัฒนาตอเน่ืองไปสูมาตรฐาน HSDPA (High 

Speed Downlink Packet Access) ซ่ึงรองรับการส่ือสาร 

ดวยอัตราเร็วสูงถึง 14 เมกะบิตตอวินาที หรือเร็วกวา

การส่ือสารแบบ 2.75 G ถึง 36 เทา

ความรูวิชาการดาน IT
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จุดเดนของมาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนที่ 3G แบบ 

W-CDMA

1.1 เครือขาย W-CDMA รับประกัน

คุณภาพในการรองรับขอมูลแบบ Voice และ Non 

Voice ในแงของผูใชบริการจะรับรูไดวาคุณภาพเสียง

จากการใชงานเครือขาย 3G ชัดเจนกวา หรืออยางนอย

เทียบเทาการสนทนาผานเครือขาย 2G สวนการรับ

สงขอมูลแบบ Non-Voice จะรับรูถึงอัตราเร็วในการ

ส่ือสาร ท่ีสูงกวาการใชงานผานเครือขาย 2.5G และ 

2.75G มาก อันเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยน

เทคโนโลยีเครือขาย และใชยานความถ่ีท่ีสูงข้ึน

1.2 W-CDMA เปนมาตรฐานเปด (Open 

Standard) ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยกลุม 3GPP ซึ่งเปน

กลุมเดยีวกบัผูพฒันามาตรฐาน GSM ทาํใหผูใหบริการ 

3G สามารถเช่ือมตอเครือขาย 3G เขาหากันไดถึงข้ัน

อนุญาตใหมีการใชงานขามเครือขาย (Roaming) 

เชนเดียวกับท่ีเปนอยูในเครือขายยุค 2G นอกจากน้ัน

ยังสามารถเช่ือมตอเพ่ือการใชงานขามเครือขายกับ

มาตรฐาน 2G/2.5G/2.75G ไดในทนัท ีโดยผใูชบรกิาร 

เพียงมีอุปกรณส่ือสารแบบ Dual Mode เทาน้ัน ทําให

เกิดลูทางในการสรางเครือขาย W-CDMA เพ่ือเปดให

ผูประกอบการเครือขายรายอ่ืนไดรวมเขาใชบริการ

ในลักษณะ ของ Mobile Virtual Network Operator 

(MVNO) เปนรายไดท่ีสําคัญนอกเหนือจากการ

ใหบริการ 3G กับผูใชบริการท่ีจดทะเบียนภายใน

เครือขาย

1.3 มาตรฐาน W-CDMA เปนมาตรฐาน

โลกที่จะเขามาแทนที่เครือขายในตระกูล GSM 

เชนเดียวกับเหตุการณที่เครือขาย GSM เขามาแทนที่

เครือขาย 1G เมื่อกวา 10 ปที่แลว จึงเปนการรับประกัน 

ถึงการพัฒนาที่มีอยางตอเนื่องในดานตางๆ การเรงเปด

ใหบริการ 3G จึงเปรียบไดกับการเรงเขาสูตลาด 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 2G ของผูใหบริการเครือขาย 

โทรศัพทเคลื่อนที่ยักษใหญในปจจุบันที่เกิดขึ้นในอดีต

1.4 พิจารณาเฉพาะการใหบริการแบบ 

Voice จะเห็นวาการลงทุนสรางเครือขาย W-CDMA 

มีตนทุนท่ีต่ํากวาการสรางเครือขาย GSM ถึงกวา 

30 เปอรเซ็น เน่ืองจากมาตรฐาน W-CDMA มีความ 

ยืดหยุนและ คลองตัวใหผูประกอบการสามารถ

ปรับเปล่ียนทรัพยากรความถ่ีเพ่ือรองรับ Voice และ 

Non-Voice ไดอยางผสมผสาน ตางจากการกําหนด

ทรัพยากรตายตัวในกรณีเทคโนโลยี GSM

1.5 W-CDMA เปนมาตรฐานส่ือสาร

ไรสายชนิดเดียวที่มีรูปแบบการทํางานแบบแถบความถี่

กวาง (Wideband) อันนํามาซ่ึงประสิทธิภาพในการ

สรางพ้ืนท่ีใหบริการท่ีกวางใหญไปพรอมๆ กับความ

สะดวกในการเพ่มิขยายขดีความสามารถในการรองรบั

ขอมูลขาวสาร ตางจากเครือขาย 2G โดยท่ัวไป 

ท่ีปจจุบันเริ่มประสบกับปญหาการจัดสรรความถ่ี

ท่ีไมเพียงพอตอการขยายเครือขายเนื่องจากเปน

ระบบแบบแถบความถ่ีแคบ (Narrow Band) 

1.6 กลไกการทํางานภายในเครือขาย 

W-CDMA เปนไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ 

มาตรฐาน IETF (Internet Engineering Task Force) 

ทําใหผูประกอบการสามารถเปดโอกาสใหพันธมิตร

ทางธุรกิจซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการพัฒนาโปรแกรม

หรือบริการพิเศษตางๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ไดทาํการพฒันาสรางบริการผานอปุกรณสื่อสารไรสาย 

โดยใชทักษะความสามารถ และความชํานาญที่มีอยู

เปนการกระตุนใหเกิดบริการประเภท Non-Voice 

ไดสารพัดรูปแบบ
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1.7 มีแนวทางในการพัฒนาขีดความ

สามารถในการรองรบัการส่อืสารขอมลูท่มีอีตัราเรว็สงู

ข้ึนไมวาจะเปนการพัฒนาสูมาตรฐาน HSDPA 

ท่ีรองรับการส่ือสารขอมูลดวยอัตราเร็วท่ีสูงมากถึง 

14 เมกะบิตตอวินาที ในขณะท่ีมาตรฐานโทรศัพท

เคลื่อนที่ GSM ไมสามารถพัฒนาใหรองรับการสื่อสาร

ขอมูลไดมากกวาเทคโนโลยี EDGE ในปจจุบัน 

ซ่ึงรองรับขอมูลไดดวยอัตราเร็ว 384 กิโลบิตตอวินาที

และในความเปนจริงก็ไมสามารถเปดใหบริการดวย

อัตราเร็วถึงระดับดังกลาวได เน่ืองจากจะทําใหสถานี

ไมสามารถรองรับบริการ Voice ไดอีกตอไป

1.8 ในมาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G

มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนในการรวมตัวกับ

มาตรฐานส่ือสารไรสายชนิดอ่ืนๆ ไมวาจะเปน

มาตรฐาน Wireless LAN (IEEE802.11.b/g) หรือ 

WiMAX (IEEE802.16b/e/e+) ทําใหผูใชบริการ

เครอืขายไรสายสามารถเคล่อืนยายไปใชงานเครอืขาย

ใดๆ ก็ไดตามความเหมาะสมทางภูมิประเทศ 

โดยยังคงไดรับการดูแลโดยผูใหบริการเครือขาย 3G

2. มาตรฐาน cdma2000 เปนการพัฒนา

เครือขาย CDMA ใหรองรับการส่ือสารในยุค 3G 

รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานโดยองคกร 3GPP2 

มเีทคโนโลยหีลกั คอื cdma2000-3xRTT ท่มีศีกัยภาพ

เทียบเทากับมาตรฐาน W-CDMA ของคายยุโรป

NON-VOICE SERVICE ON 3G TECHNO
LOGY

1. Video Call หรือ การสนทนาแบบเห็นหนา

คูสนทนาผานกลองดานหนา เปนบริการบนเครือขาย 

3G ท่หีลายคนเฝารอ ถาใครใชโทรศพัทมือถอืที่รองรบั

เครือขาย 3G ก็จะไดเห็นวา บางรุนจะมีฟงกช่ัน วีดีโอ

คอลล หรือสนทนาวดีโีอ ขึ้นมาใชงานแลว แตวายงัไม

สามารถใชงานไดจริง เพราะเครือขาย 3G ยังไม

ครอบคลมุ หากใครสนใจเทคโนโลย ีVideo call แนะนาํ

ใหสอบถาม Call Center ท่ีใหบริการเครือขาย เพ่ือ

สอบถามถึงพ้ืนท่ีการทดลองใชระบบ 3G จะไดนํา

โทรศัพทมือถือไปทดลองใชงาน ซ่ึงการใชงานจริง

2. Streaming เปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหชมคลิป

วีดีโอ รายการโทรทัศนวิทยุและฟงเพลงออนไลน

ได ในแบบเรียลไทม โดยโทรศัพทมือถือตองมี

แอพพลิ เคช่ันท่ี รองรับความบันเทิงในรูปแบบ 

Streaming ตดิต้งัไวดวย โดยเฉพาะ

เว็บไซต YouTube.com เร่ิมสง

แอพพลิเคช่ันใสไวในมือถือไป

หลายรุนเพ่ือใหลูกคาเขาถึงวีดีโอ

คลิปของเว็ปไซตไดสะดวก และ

นอกจากน้ยีงัสามารถสงวดีโีอ หรอื

อัพโหลดเขาไปไวตามเว็บไซต

ตางๆ ท่ีเปดใหบริการไดเชนกัน 

อางอิง 

1. วิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org/wiki/3G) .ITU (2009-12-11) 

2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียใหม

 (http://www.doe.eng.cmu.ac.th/~tharadol/teach/ee442/442_50/442_50rp/4706288.doc) .ITU (2009-12-11) 

3. Notebookspec (http://www.notebookspec.com/web/?p=2296) .ITU (2009-12-11)
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การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ

ในการสรางแบบจําลอง

ในปจจบุนัไดมกีารนาํเอาระบบอตัโนมตัมิาใชในชวีติประจาํวนัมากย่งิข้นึ โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมการผลติ 

ตัวอยางเชน การนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการออบแบบและเขียนแบบ การนําเอาเคร่ืองจักรกล อัตโนมัติ

มาชวยในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ เปนตน ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ีชวยทําใหการนําผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด

ผูบริโภค เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันรวมท้ังเปนการสรางภาพลักษณใน

การเปนผใูชเทคโนโลยที่ทีนัสมยัทาํใหเกิดความเช่อืม่นัแกหนวยงานท่ใีชบรกิาร ในอนัท่จีะไดรบัสนิคาท่มีคีณุภาพ

ทัดเทียมกับผูใหบริการช้ันนําอ่ืนๆ ซ่ีงเทคโนโลยีท่ีนําเอาคอมพิวเตอรมา ชวยในการออกแบบและการผลิตแบบ

จําลองมี 2 โปรแกรมดวยกัน คือ Google SketchUp และ Realtime Land.scaping Pro

โปรแกรม Realtime Landscaping โปรแกรม 

Google SketchUp

การนําเอาโปรแกรมมาชวยในการออกแบบและ

สรางแบบจาํลอง มชื่ีอเรยีกวา Google SketchUp และ 

Realtime Landscaping Pro โดยท่ัวไปโปรแกรม

ท้ัง 2 โปรแกรมเหมาะกับงาน 3 ประเภทดวยกัน คือ

1. งานออกแบบและเขียนแบบ

2. งานเขียนวัตถุ 3 มิติและการสรางแบบจําลอง

3. งานทางดานการสรางภาพเสมอืนจรงิท้งัแบบ

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว

� โปรแกรม Google SketchUp

� งานสรางวัตถุ 3 มิติ � สามารถจัดเก็บงานไปเปนภาพ
เคล่ือนไหว

� แสดงออกเปนภาพเสมือนจริง

� โปรแกรม Realtime Landscaping
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การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสราง

แบบจําลอง เปนการนํา Google SketchUp และ 

Realtime Landscaping Pro มาใชผสมผสานกนัเพราะ

สามารถใชไดกับงานสรางแบบจําลอง ซ่ึงโปรแกรม 

คอมพิวเตอรทีม่ใีหเลอืกใชมทีัง้ท่สีามารถใชไดกบังาน

ทุกประเภท และผลิตมาใหใชเฉพาะงานแตละสาขา 

ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทนี้จะเปน

โปรแกรมที่มีคําสั่งตางๆ ที่ใชในการสรางแบบจําลอง 

อยางครบครัน เชน

 คําสั่งท่ีใชในการเขียนรูปทรงพ้ืนฐานตางๆ 

เชน จุดเสนตรง เสนโคง วงกลม วงรีเปนตน

 คาํสั่งในการแกไข ดดัแปลงรูปรางของรปูทรง

พ้ืนฐาน เชน ลบ ตัด ยืด และลบมุม เปนตน

 คําส่ังชวยใหการทํางานเร็วข้ึน เชน การ

เคล่ือนยาย การคัดลอก การทําสําเนาแบบตางๆ 

เปนตน 

นอกจากน้ันยังมีคําส่ังท่ีเก่ียวกับการบอกขนาด รวมท้ังสัญลักษณตางๆ ท่ีตองใชในการสรางแบบ และคําส่ัง

อีกมากมายท่ีอํานวยความสะดวกใหการสรางแบบจําลองเปนไปอยางงายดายและรวดเร็ว

� คําส่ังพ้ืนฐานตางๆ ท่ีใชในการสรางแบบจําลอง

� คําส่ังและรูปแบบการสรางแบบจําลอง
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ประโยชนโดยตรงในการนําเอาคอมพิวเตอร

มาชวยในการเขียนแบบน้ัน มีดังนี้

1. ทําใหการสรางแบบใหเปนไปอยางงายดาย 

สวยงาม และรวดเร็วมาก

2. การแกไขแบบสามารถกระทําไดโดยงาย

จากฐานขอมูลเดิมท่ีมีอยูแลว

3. การจัดเก็บใชพ้ืนท่ีนอยและสามารถสงไปยัง

ท่ีใดๆ ไดโดยผานทาง Internet

4. สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมอ่ืนๆ ได

โดยงาย

5. สามารถแสดงงานไดท้ังภาพน่ิงและภาพ

เคล่ือนไหว

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานเขียน

วัตถุ 3 มิติ หมายถึง การเขียนวัตถุ 3 มิติท่ีแทจริง

ข้นึมาในคอมพวิเตอร ซ่งึวตัถุ 3 มติิเหลาน้จีะเปนแบบ

จําลองท่ีเปนตัวแทนทางความคิดของผูออกแบบ

ท่ีตองการใหส่ิงที่ออกแบบไวปรากฏเปนรูปธรรมมาก

ท่ีสุด ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทน้ี

จะเปนโปรแกรมท่ีมีคําส่ังตางๆ ท่ีใชในการสรางและ

แกไขรวมท้ังการแสดงผลรูปทรง 3 มิติอยางครบครัน 

เพียงแตผูใชตองประยุกตใชเพ่ือใหสอดคลองกับงาน

ของแตละคนท่ีมีความแตกตางกัน โดยทั่วไปวัตถุ 

3 มิติจะแบง ออกเปน 3 ประเภท คือ

1. วัตถุ 3 มิติท่ีมีแตเสนโครงราง

2. วัตถุ 3 มิติท่ีเปนทรงตัน

3. วัตถุ 3 มิติท่ีเปนพ้ืนผิว

โดยท่ัวไปการเขียนวัตถุ 3 มิติจะเปนงานทาง

วิศวกรรมท่ีตองการผลลัพธเปนรูปรางลักษณะท่ีเปน 

ไปตามจดุประสงคในการใชงานเทานั้น แตสําหรบังาน

ทางศิลปกรรมมีความตองการมากไปกวาน้ัน คือ 

ตองการแสดงผลใหวตัถ ุ3 มติ ิมคีวามเหมอืนจรงิมาก

ท่ีสุดท้ังในดานรูปราง สีของวัสดุท่ีใช ลักษณะของ 

พ้ืนผิวของวัสดุ รวมท้ังสภาพแวดลอมตางๆ เพ่ือเพ่ิม

คุณคาทางความรูสึกและชวยใหจินตนาการของผู

ใชบริการ และผูออกแบบมีความสอดคลองกัน ดังน้ัน

โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีชวยงานดานน้ีจึงมีคําส่ังให

ผใูชสามารถกาํหนดวสัดแุละลกัษณะของพ้นืผวิรวมทั้ง

การจดัการสภาพแวดลอมใหผสมกลมกลืนกนัจนส่งิท่ี

เกิดขึ้นแทบจะแยกไมออกวาเปนภาพถายจากของจรงิ

หรือภาพท่ีเกิดจากการสรางสรรคของคอมพิวเตอร

นอกจากน้ันยังสามารถทําใหวัตถุ 3 มิติเหลาน้ีมีการ

เคล่ือนไหวไปมาเหมือนของจริงไดอีกดวย

ภาพจาก เว็บไซต http://www.techdigest.tv  
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วัตถุ 3 มิติในรูปแบบตางๆ

การแสดงผลใหวัตถุมีความเสมือนจริง
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ระบบดาวเทียมธีออสมีองคประกอบหลัก 

2 สวน

1. ดาวเทียมธีออส (ภาคอาวกาศ) 

2. สถานีภาคพ้ืนดิน (ภาคพ้ืนดิน) 

ประกอบดวย สวนควบคุมภาคพ้ืนดิน 

(Control Ground Segment-CGS) และสวน

รับสัญญาณภาคพ้ืนดิน (Image Ground 

Segment-IGS) 

ดาวเทียมธีออส

จากการท่ีรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ

เปนของตนเอง ทาํใหไดขอมลูเวลาท่ดีาวเทยีมโคจรผานมาในบรเิวณท่ตีองการ กอใหเกดิประโยชน

อยางย่ิงในกรณีเกิดภัยพิบัติซ่ึงตองการความรวดเร็วในการไดมาของขอมูล ดวยเหตุน้ีรัฐบาล

ไดอนุมัติใหมีการพัฒนาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ภายใตโครงการ 

Thailand Earth Observation System (THEOS) ไดมอบหมายใหสํานักงาน พัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเปนหนวยงาน ดําเนินโครงการดาวเทยีม ทรพัยากรดวงแรกของประเทศไทย

ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย : THEOS (Thailand Earth 

Observation System) เกิดข้ึนจากความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศระหวางรัฐบาลไทย

และรฐับาลฝรั่งเศส โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการดําเนินโครงการรวมกับบริษัท EADS ASTRIUM ประเทศ

ฝร่ังเศส

ระบบดาวเทียมธีออส

ธีออสเปนระบบดาวเทียมสํารวจทรัพยากรท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนโดยสนองความ

ตองการของผใูชขอมลูท้งัในประเทศและตางประเทศท่วัโลก ความตองการดงักลาว

ประกอบดวยรายละเอียดภาพ ความกวางของแนวบันทึกภาพ พ้ืนท่ี

ครอบคลุม ความถ่ีในการโคจรกลับมา ณ ตําแหนงเดิม รวมถึง

คุณภาพขอมูลภาพและการนําไปประยุกตใช

จากการท่ีรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ

เปนของตนเอง ทาํใหไดขอมลูเวลาท่ดีาวเทยีมโคจรผานมาในบรเิวณท่ตีองการ กอใหเกดิประโยชน

อยางย่ิงในกรณีเกิดภัยพิบัติซ่ึงตองการความรวดเร็วในการไดมาของขอมูล ดวยเหตุน้ีรัฐบาล

ไดอนุมัติใหมีการพัฒนาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ภายใตโครงการ 

 ไดมอบหมายใหสํานักงาน พัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร

 เกิดข้ึนจากความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศระหวางรัฐบาลไทย

และรฐับาลฝรั่งเศส โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการดําเนินโครงการรวมกับบริษัท EADS ASTRIUM ประเทศ
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คุณสมบัติดาวเทียมธีออส

คุณสมบัติ คําอธิบาย

- น้ําหนัก
- ขนาด
- พลังงานไฟฟาและการจัดเก็บ
- อายุการใชงานโดยประมาณ
- ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิง

- ขนาดหนวยความจํา
- อัตราการบีบอัดขอมูล
- อัตราการสงขอมูลภาพ
- อุปกรณบันทึกภาพ

- ความสามารถในการเอียงกลอง

- ความถูกตองในการกําหนด
 ตําแหนง (Localization)
- สถาปตยกรรม

- 715 กิโลกรัม
- 2.1 เมตร x 2.1 เมตร x 2.4 เมตร
- 840 วัตต และแบตเตอรี่ลิเทียม - ไอออน 75 แอมแปร-ชั่วโมง
- > 5 ป
- ไฮดราซีน (Hydrazine) ขนาด 77.1 กก. (กอนเขาสูวงโคจร)
- ไฮดราซีน ขนาด 54.1 กก. (หลังเขาสูวงโคจร)
- 51 กิกะบิต เมื่อเริ่มตนอายุการใชงาน
- 2.80 หรือ 3.75 สําหรับระบบ PAN, 2.95 หรือ 3.75 สําหรับระบบ MS
- 120 เมกะบิต/วินาที (X-band)
- กลองโทรทัศนแบบแคสซิเกรน (ทําจากซิลิคอนคารไบน SIC)
 สําหรับระบบ PAN เลนสะทอน (Refl ective optics) สําหรับระบบ MS
- ± 30º เพื่อคุณภาพของขอมูล

- ± 50º เพื่อความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล

- 300 เมตร

วงโคจรของดาวเทียมธีออส

ดาวเทยีมธอีอสโคจรเปนวงกลมในแนวต่าํ ใกลข้วัโลก สงูจากพ้นืโลก

ประมาณ 822 กิโลเมตร โดยโคจรในแนวสัมพันธกับดวงอาทิตย 

(Sun-synchronous orbit) ดาวเทียมโคจรผานเสนศูนยสูตรจากเหนือ

ไปใตในเวลา 10.00 น. ทุกวันตามเวลาทองถ่ิน ระนาบวงโคจรของ

ดาวเทียมทํามุม 30 องศา กับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตยซ่ึงมีขอดี 

คือ

1. ใหแสงท่ีคงท่ีและสม่ําเสมอ

2. ใหจุดสมดุลระหวางเงากับการจําแนกวัตถุ

3. หลีกเล่ียงแสงสะทอนโดยตรงจากดวงอาทิตย

4. แนวโนมท่ีจะมีเมฆนอยกวาในชวงบาย การโคจร 1 รอบ ใชเวลา 

101 นาทีและกลับมาโคจรในแนวเดิมทุกๆ 26 วัน
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ความสามารถในการบันทึกภาพของดาว
เทียมธีออส

ขอบเขตการบันทึกภาพ (Accessible area) คือ 

สวนของพ้นืผวิโลกท่ดีาวเทยีมโคจรผาน และสามารถ

บันทึกได ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ

วงโคจร ทศิทางการหนัของ ดาวเทยีม รวมถึงคณุภาพ

ของภาพและความถูกตองท่ีตองการ ดาวเทียมธีออส

สามารถบนัทกึภาพและเก็บไวในอปุกรณบันทกึขอมลู 

(Solid State Recorder-SSR) เปนแนวยาวตอเน่ืองได

นานถึง 10 นาที ซึ่งมีความยาวประมาณ 4,000 กิโลเมตร 

ความสามารถในการเอยีงกลอง ออกไปนอกแนวโคจร 

ทําใหดาวเทียมธีออสสามารถเอียงกลองซายขวา 

เพ่ือบันทึกภาพพ้ืนท่ีอยูในขอบเขตการบันทึกภาพได

ตลอดแนวโคจรการบนัทกึภาพยงั สามารถบนัทกึภาพ 

สเตอริโอ ดวยการเอียงกลองไปขางหนาหลังในแนว

โคจรเดียวกัน ดวยวงโคจร และความสามารถในการ

เอียงกลองทําใหดาวเทียมธีออสสามารถบันทึกภาพ

พ้ืนท่ีท่ีตองการไดในเวลาอันรวดเร็ว ในกรณีเรงดวน

ดาวเทียมธีออสสามารถบันทึกภาพพ้ืนท่ีใดๆ ในโลก

ไดภายใน 2 วัน โดยการเอียงกลอง 50 องศา อยางไร

ก็ดีเพื่อใหคุณภาพของภาพท่ีดีมุมเอียงของกลอง

ไมควรเกิน 30 องศา ซ่ึงดาวเทียมจะบันทึกภาพทุก

พ้ืนท่ีบนโลกไดภายใน 5 วัน

อุปกรณตรวจวัดของดาวเทียมธีออส

อุปกรณตรวจวัด (Sensor Characteristic) ของดาวเทียมธีออสไดรับการออกแบบเพ่ือการใชงานท่ีหลากหลาย 

อุปกรณท่ีเลือกใชน้ีไดผานการตรวจสอบการใชงานจากดาวเทียมกอนหนาน้ีวามีความทนทาน ตอสภาวะการ

เปล่ียนแปลงไดสูงอุปกรณตรวจวัดของดาวเทียมธีออสมี 2 ระบบ ไดแก

1. กลองบันทึกภาพแบบชวงคล่ืนเดียว (Panchromatic camera-PAN : ภาพขาว-ดํา) 

2. กลองบันทึกภาพเชิงคล่ืน (Multispectral camera-MS : น้ําเงิน เขียว แดง และอินฟารเรดใกล) โดยมี

 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
แบบชวงคลื่นเดียว
(Panchromatic)

แบบชวงคลื่นเดียว
(Panchromatic)

- รายละเอียด
- จํานวนจุดภาพ
- ความกวางของแนวบันทึก
- ความกวางของแนวที่สามารถบันทึก 

 ภาพได (Accessible corridor)

2 เมตร
12,000 จุดภาพ

22 กม.
1,003 กม. (ที่ ± 30º )
2,273 กม. (ที่ ± 50º )

15 เมตร
6,000 จุดภาพ

90 กม.
1,100 กม. (ที่ ± 30º )
2,548 กม. (ที่ ± 50º )

คุณสมบัติ แบบชวงคล่ืนเดียว (Panchromatic) แบบชวงคล่ืนเดียว (Panchromatic) 

- รายละเอียด-จํานวนจุดภาพ-ความกวางของแนวบันทึก-ความกวางของแนวท่ีสามารถบันทึกภาพได 

(Accessible corridor) 2 เมตร 12,000 จุดภาพ 22 กม. 1,003 กม. (ท่ี.30) 2,273 กม. (ท่ี.50) 15 เมตร 6,000 จุดภาพ 

90 กม. 1,100 กม. (ท่ี. 30) 2,548 กม. (ท่ี. 50) 
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สถานีท่ีภาคพ้ืนดิน

สถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมธีออสประกอบดวย 

2 สวนหลัก

1. สวนควบคุมภาคพ้ืนดิน ต้ั งอยูท่ี อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยไดมีการติดต้ัง อุปกรณท่ี

จําเปน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถติดตามและควบคุม

การทํางานของดาวเทียม สถานีควบคุมพ้ืนดิน

ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ ศูนยการสงคําส่ัง

และการควบคุมชวงคล่ืน S-band ศูนยควบคุม

ดาวเทียม (Satellite Control Centre-SCC) ระบบ

คํานวณและ วิเคราะหวงโคจร (Flight Dynamic 

System-FDS) และศูนยวางแผนการบันทึกภาพ 

(Mission Planning Centre-MPC) 

2. สวนรับสัญญานภาคพ้ืนดิน ตั้ งอยู เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพ ไดรับการออกแบบและพัฒนา

ใหสามารถทํางานรวมกับสถานีรับสัญญาณชวงคล่ืน 

X-band ที่มีอยูแลวของ สทอภ. ซ่ึงประกอบดวย

จานรับ 3 สวนหลัก ไดแกสถานีรับสัญญาณ X-band 

สวนประมวลผลขอมลู (Data Processing Facility-DPF) 

และสวนประมวลผลภาพมูลคาเพิ่ม (Image Exploitation 

Facility-IEF)

ประโยชนของดาวเทียมธีออส

ดาวเทียมธีออส ไดรับการติดต้ังอุปกรณตรวจวัด

เชิงแสงไว 2 ระบบ ไดแกกลองบันทึกภาพแบบชวง

คล่ืนเดียว (Panchromatic camera-PAN) ซึ่งใหราย

ละเอียดภาพ (Resolution) ถึง 2 เมตร มีความกวาง

ของแนวบันทึกภาพ 22 กิโลเมตร และกลองบันทึก

ภาพสีเชิงคล่ืน (Multispectral camera-MS) ท่ีสามารถ

บนัทกึภาพได 4 ชวงคล่นื มคีวามกวางของแนว บนัทกึ

ภาพ 90 กิโลเมตร โดยสามารถกําหนดคาตัวแปร 

ในการรับและผลิตขอมูลภาพ ไดหลากหลาย ยังผลให

ขอมูลภาพจากดาวเทียมธีออสเหมาะที่จะนําไป

ประยุกตใชในงานดานตางๆ เชน ดานการทําแผนที่ 

(มาตราสวน 1 : 25,000) ดานการจําแนกและวางแผน

การใชท่ีดิน ดานการเกษตร ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติดานความม่ันคงของชาติดานการ

เฝาระวัง และติดตามภัยพิบัติธรรมชาติ

กรมพัฒนาท่ีดิน ไดนําภาพถายจากดาวเทียม

ธีออสมาใชประโยชนในการวิเคราะห สํารวจ จําแนก 

การใชประโยชนท่ีดิน จัดทําแผนท่ีการใชท่ีดิน ติดตาม

การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน ท่ีมาตราสวนตางๆ 

รวมท้งัใชในการหาพ้นืท่เีพาะปลูกพชืเศรษฐกจิสาํคญั

ของประเทศ เพ่ือคาดการณผลผลิตและการกําหนด

เขตเพาะปลูก

ท่ีมา : http//www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/Index1.htm
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ของหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1760 http://www.ldd.go.th

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ 

อธิบดี 0-2561-1954 0-2562-0313 dgldd@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านบริหาร 0-2561-4990 0-2579-1560 ddga@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านวิชาการ 0-2579-9532 0-2561-1959 ddgt@ldd.go.th

รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 0-2579-1939 0-2561-3029 ddgo@ldd.go.th

สำานักผู้เชี่ยวชาญ 0-2579-7079 0-2561-2948 ods_1@ldd.go.th

งานตรวจสอบภายใน 0-2579-2529 0-2579-2529 aud_1@ldd.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2579-7740 0-2579-7740 adg_1@ldd.go.th

สำานักงานเลขานุการกรม 0-2579-5128 0-2941-2227 ofs_1@ldd.go.th

กองการเจ้าหน้าที่ 0-2941-2608 0-2941-2142 psd_1@ldd.go.th

กองคลัง 0-2579-2583 0-2579-8517 fi d_1@ldd.go.th

กองช่าง 0-2941-2116 0-2941-2078 egd_1@ldd.go.th

กองแผนงาน 0-2579-1096 0-2579-0752 pld_1@ldd.go.th

สำานักเทคโนโลยีการสำารวจและทำาแผนที่ 0-2579-0904 0-2579-0934 osm_1@ldd.go.th

สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 0-2941-2131 0-2579-7767 cit_1@ldd.go.th

สำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 0-2561-3521 0-2561-3167 osd_1@ldd.go.th

สำานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 0-2579-2270 0-2579-1107 olp_1@ldd.go.th

สำานักสำารวจและวิจัยทรัพยากรดิน 0-2579-5122 0-2941-1924 oss_1@ldd.go.th

สำานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 0-2941-2924 0-2579-1565 ord_1@ldd.go.th

สำานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน

0-2579-5214 - ofi _1@ldd.go.th

สำานักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง
ทางการเกษตร

0-2579-2219 0-2579-9162 onr_1@ldd.go.th

สำานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 0-2579-2875 0-2579-2875 osb_1@ldd.go.th
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สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก irv_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) 0-2577-3370-3 0-2577-1141 r01_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (ชลบุรี) 038-351-409-10 038-351-617 r02_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (นครราชสีมา) 044-371-438 044-371-432 r03_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (อุบลราชธานี) 045-312-646 045-355-416 r04_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแก่น) 043-246-668 043-243-913 r05_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (เชียงใหม่) 053-121-174 053-121-000 r06_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (น่าน) 054-771-588 054-771-664 r07_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (พิษณุโลก) 055-321-256 055-321-255 r08_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (นครสวรรค์) 056-881-247 056-881-241 r09_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (ราชบุรี) 032-373-586 032-373-516 r10_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 077-311-110 077-312-732 r11_1@ldd.go.th

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) 074-333-212 074-333-213 r12_1@ldd.go.th

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

038-599-105-6 038-599-117 ckh_1@ldd.go.th

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

073-631-033-8 073-631-034 cpt_1@ldd.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 
ภาคเหนือ

053-890-103 053-121-173 cnr_1@ldd.go.th

โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราช
ประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)

032-571-138 032-528-015 r10_8@ldd.go.th

โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 080-656-6591 032-528-015 r10_9@ldd.go.th

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม

032-226-144 032-226-744 r10_10@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 0-2577-3375 0-2577-3375 ptm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 037-391-298 037-391-612 nyk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 036-733-126-7 036-733-127 sri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 034-355-186 034-355-189 npt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 035-454-081 035-454081 spb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 035-862-056 035-862-057 atg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 056-466-184 056-466-185 cnt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 036-658-356 036-658-354 lri01@ldd.go.th
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สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 0-2595-0626 0-2595-0641 ntb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 035-345-893 035-345-882 aya01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 0-2174-4003 0-2174-4004 smp01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 036-524-580 036-524-579 sbr01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 0-2453-2216 0-2453-2217 bkk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 038-389-106 038-389-107 cbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 037-241-197 037-241-669 sko01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 038-531-200 038-532-029 cco01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 038-363-634 038-363-634 ryg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 039-491-041 038-358-628 cti1@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตราด 039-537-218 039-599-314 trt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 037-454-106 037-454-106 pri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 044-371-659 044-371-659 nma01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 044-029-334 044-616-708 brm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 044-124-114 044-124-114 cpm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 044-515-692 044-518-935 srn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 045-202-095-6 045-245-633 ubn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 042-503-586-7 042-503-588 npn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 043-532-533 043-532-532-3 ret01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 045-773-128-9 045-773-127-8 yst01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 045-814-642 045-814-641 ssk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 042-643-772 042-643-773 mdh01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอำานาจเจริญ 045-452-887 045-452-887 anc01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 043-246-759 043-343-264 kkn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 042-295-063 042-207-684 udn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 043-971-338 043-972-336 mkm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 043-601-054 
ต่อ 11

043-601-055 ksn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 042-747-121 042-747-121 snk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำาภู 042-311-727 042-311-674 nbl01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 042-012-535 042-012-535 nki01@ldd.go.th
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สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 053-121-171 053-121-169 cmi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 053-611-853 053-613-014 msn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำาพูน 053-976-652 053-976-651 lpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำาปาง 054-269-569 054-269-570 lpg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 054-752-469 054-752-469 nan01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 053-706-165 053-776-577 cri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 054-597-294 054-597-509 pre01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 054-410-567 054-411-091 pyo01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 054-865-134-5 086-449-2634 plk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 055-428-295-6 055-428-296 utt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 056-736-092-4 056-736-096 pbn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเลย 086-451-3784 086-451-3783 lei01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 056-990-034 056-990-048 pct01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 056-247-213 056-247-212 nsn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตาก 055-512-299 055-512-888 tak01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกำาแพงเพชร 055-705-734 055-705-734 kpt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 056-982-624 056-982-624 uti01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 055-614-045-6 055-614-047 sti01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 032-373-717-8 032-373-718 rbr01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 034-564-277 034-564-277 kri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 032-448-377 032-448-376 pbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 034-839-265 034-839-913 skn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 034-713-882 034-713-883 skm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ 032-602-580 032-602-580 pkn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี 077-274-120 077-274-120 sni01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 077-840-189 077-840-189 rng01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 076-461-532 076-461-532 pna01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 075-378-609 075-378-609 nrt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 077-653-087 077-653--086 cpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 075-618-150 075-618-153 kbi01@ldd.go.th
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สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 076-617-245 076-352-136 pkt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 074-477-462-3 074-477-460 ska01@ldd.go.tg

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 074-752-079 074-752-077 stn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี 073-340-272 073-340-343 ptn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 073-297-025 073-297-160 yla01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 074-681-205 074-681-205 plg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 073-538-207 073-538-208 nwt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 075-501-059 075-501-059 trg01@ldd.go.th
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