




ประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดินและบริการข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน

วินิจฉัยคุณภาพก าลงัผลติของดิน ก าหนดชั้นความเหมาะสมของดนิ

วิเคราะห์และติดตามสถานการทรัพยากรดิน

ส ารวจจ าแนกดินจัดท าแผนที่ดินและฐานข้อมูลทรัพยากรดิน

แผนที่ดินปัญหา

ของประเทศไทย



จ ำแนกประเภทที่ดิน และ ลำดชัน 35% ส ำรวจ และ ผลิตแผนท่ีภำพถ่ำย ส ำมะโนที่ดิน

เครื่องมือ

วิธีกำร

ผลผลิต

14 พ.ย. 04 22 มิ.ย. 25 22 เม.ย. 40

มติคณะรัฐมนตรี
9 พ.ค. ๓๘

35%

หน่วยงำนผู้ร้องขอ กำรบริกำรแผนที่และข้อมูลทำงแผนที่

มติคณะรัฐมนตรี

ส ำรวจและท ำแผนที่



ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร

งานวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ งานวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ชุดตรวจสอบดินภาคสนามประโยชน์

แนะน าการใช้ปุ๋ย และ 
ปรับปรุงดินตาม
ค่าวิเคราะห์

สนับสนุนการส ารวจ
จ าแนกดิน การวางแผน
การใช้ที่ดินและ
การอนุรักษ์ดินและน  า

ประเมินคุณภาพดิน

ติดตามสถานะธาตุ
อาหารพืชในดิน

งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

เข้าถึง รวดเร็ว แนะน า 
ใกล้ชิด

ละเอียด ถูกต้อง แม่นย าสูง สะดวก ทันใจ ใช้งานง่าย 
ได้ผลเร็ว

มาตรฐาน
ISO/IEC 17025

ระยะเวลา
วิเคราะห์ภายใน 

45 วัน

Laboratory

Mobile Lab

ระยะเวลา
วิเคราะหภ์ายใน 

1 วัน

ระยะเวลา
วิเคราะห์
5-30 นาที

LDD 

Test Kit



วางแผนการใช้ที่ดิน

เขตความเหมาะสมของที่ดิน
แผนปฏิรูป ยุทธศาสตร์ นโยบาย

เศรษฐกิจสังคมที่ดิน
ภูมิอากาศ ปริมาณน  า

การใช้ที่ดิน
ดิน • เขตพัฒนาที่ดิน

• แผนการใช้ที่ดินต าบล 
• การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสม
• จัดการพื นที่เสี่ยงภัยเกษตร: ภัยแล้ง น  าท่วม ดินถล่ม
• Agri-Map แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
• แผนการใช้ที่ดินประเทศไทย

เพื่อให้พื้นที่เกษตร 

ท าการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน

ตรงกับความต้องการของตลาด 

ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง 

เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน มั่นคงในอาชีพเกษตร 

สู่การปฏิบัติผ่านโครงการ





ระบบพี่เลี ยง/ที่ปรึกษา/หัวหน้าแผนวิจัยของ ผชช.

• เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และการสร้างสมประสบการณ์วิจัย

สร้างระบบ Coaching และ Training on the job

• หัวหน้างานสอนลูกน้อง

จัดอบรม/หลักสูตร 

• ที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ในสมรรถนะที่ยังขาดองค์ความรู้

ถอดบทเรียน องค์ความรู้ ของ ผชช. 

• เป็นคู่มือการท างาน ให้กับนักวิจัยรุ่นน้อง

สร้างและพัฒนาบุคลากร

• เพื่อสะสมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิจัยเพื่อทดแทนต าแหน่งเกษียณ

Learning by doing 

• เรียนรู้ผ่านการมอบหมายงานให้ท า

ระบบการบันทึกข้อมูลประวัติการฝึกอบรมเพื่อ ประเมินวิเคราะห์ สมรรถนะ ความรู้ ประสบการณ์และทักษะ
การปฏิบัติงานวิจัยของบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนา/ฝึกอบรม ผ่านการพัฒนาบุคลากรวิจัย ดังนี 

การสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย



วัสดุอินทรีย์ถือเป็นแหล่งธาตุอาหารที่
ส าคัญในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์จะ
ช่วยการย่อยสลายและเปลี่ยนเป็นอินทรียวัตถุ 
และธาตุอาหารพืช ประกอบด้วย 1) จุลินทรีย์
ในระบบการปลูกพืชปุ๋ยสด 2) จุลินทรีย์
ย่อยสลายอินทรียวัตถุ และ 3) จุลินทรีย์
ท าหน้าที่เป็นปุ๋ยชีวภาพ 

กรมพัฒนาที่ดินใช้ประโยชน์จาก “จุลินทรีย์” ดังกล่าว พัฒนาผลิตภัณฑ์
จุลินทรียเ์พื่อใช้ประโยชน์ใน 3 ด้าน ได้แก่

2. ด้านการป้องกันโรคและก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ได้แก่ ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.7

3 .  ด้ า น ก า ร ล ด ม ลพิ ษ  ฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ซุปเปอร์ พด.6

1. ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ได้แก่ 
ซุ ป เ ปอ ร์  พด . 1  ซุ ป เ ปอร์  พด . 2 
ซุปเปอร์ พด.9 พด.11 พด.12 พด.13 

พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน



การถา่ยทอดน าไปใชใ้นพืน้ที่

Agri-Map online

LDD On Farm

LDD Zoning

ภูมิศาสตร์

โปรแกรมด้านสารสนเทศ



โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม

(Zoning by Agri-Map)

เพิ่ม

การบริหารจดัการทรพัยากรดิน

เชิงบูรณาการระดับลุม่น้ า

ปรับ

เพิ่ม

โครงการบริหารจัดการดนิเชิงรุกแก่

เกษตรกรรายแปลงผา่นบัตรดนิ

ดียก

เปลี่ยนการผลติใน
พื้นที่ไม่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูล
แผนที่เกษตรเพื่อการบรหิาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) ให้
เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่ม ลดต้นทุน 
สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ประสิทธิภาพการผลิต โดยพัฒนาที่ดินเชิงพื้นที่
อย่างเป็นระบบ เน้นการพัฒนาจากสภาพปัญหาของ
พื้นที่ (Area Base Approach) บูรณาการข้อมูลและ
หลักการเชิงสหวิชาการ ได้แก่ การอนุรักษ์ดินและน้ า 
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน

ระดับการท างานทีเ่นน้เกษตรกรเปน็
ศูนย์กลาง พัฒนากลไกการขับเคลือ่นสรา้ง
ความเข้มแข็งของเกษตรกรเชิงรุก เรียกว่า 
“บัตรดินดี” เป็นบัตรประจ าแปลงดินของ
เกษตรกร ที่มอบให้เกษตกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ ของกรมพัฒนาทีด่ิน



การผลิตสินค้ า เกษตรในพื้ นที่ ไม่ เหมาะสม
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ า น าไปสู่การ
บริหารจัดการพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจให้
เกษตรปรับเปลี่ยนการผลิต โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ส่งผลให้การผลิตเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และความต้องการของตลาด บนพื้นฐานของความ
สมัครใจของเกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่ มรายได้ 
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปรับ



เทคโนโลยี
o UAV
o RS GIS 
o ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรดินและน  า
o Simulation Model

Area approach
ประเมิณผลตาม Zone

Community approach
ตามความต้องการของชุมชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระบบของลุ่มน  าที่มีการแบ่ง

ส่วนย่อยเพื่อการบริหารจัดการดิน 
ตั งแต่ระดับไร่นา ชุมชน ล าน  า

Agro-ecosystem
ระบบนิเวศเกษตร สมดุล ยั่งยืน



o ขุดสระน้ าในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. โดยเกษตรกรสมทบ 
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ า
สามารถลดความเสี่ยงได้ในระยะฝนทิ้งช่วง

o บูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า รวมทั้งสนับสนุน โครงการ Zoning by Agri-map

o ผลงานปี 2548 – 2563 มีแหล่งกักเกบ็น้ าเพิ่มขึ้น 568,626 บ่อ 
เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 568,626 ราย 

o แหล่งน้ าที่เกษตรกรได้รับร้อยละ 98.12 สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี 
เกษตรกรร้อยละ 97.25 มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพื่อท านา
ปลูกขา้ว พืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา ท าให้เกษตรกรมีอาชีพ
สร้างรายได้ ส่งผลให้ชีวิตความเปน็อยู่ดีขึน้ 

“โครงการแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน”



• “บัตรดินดี” เป็นบัตรประจ าตัว
ดินของแปลงเกษตรกรที่มอบ
ให้แก่เกษตรกรเฉพาะราย

• สมาชิกบัตรดินดี 173,667 ราย
ได้รับการดูแลและให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง

• ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เชิงรุก 
• ข้อมูลสมาชิกในระบบบัตรดินดี ใช้
วางแผนให้บริการเกษตรกรตรงกับ
สภาพปัญหาในพื้นที่




