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โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรบัสินค้าเกษตรที่สําคญั 
กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

 
1. งบประมาณปี 2559        55.2276  ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า          5.0370   ล้านบาท 
- งบประมาณตามภารกิจ         50.1906   ล้านบาท   

  
2. โครงการจัดทําฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพ่ือสนบัสนนุการกําหนดเขตการใช้ที่ดิน 

การสํารวจวิเคราะห์จัดทําแผนที่แนวเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือใช้ในการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญๆของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาลและเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยจะต้องมีการจัดทําแผนที่แนวเขตการใช้
ที่ดินพืชเศรษฐกิจ จํานวนปีละ 5 พืช เพ่ือสนับสนุนการกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ดังน้ัน จึงมี
ความจําเป็นต้องจัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 

2.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดทําแผนที่แนวเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ รายตําบล จากภาพถ่ายดาวเทียมสํารวจ

ทรัพยากรรายละเอียดสูง 
2.2 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสํารวจทรัพยากร รายละเอียดสูง บันทึกข้อมูล ณ ปีปัจจุบัน 
ที่ทําการสํารวจ และแผนที่สภาพการใช้ที่ดินที่จัดทําไว้แล้ว (ปี 2554 – 2557) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐานสําหรับ 
การวิเคราะห์ การใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

2) วิเคราะห์เพ่ือลงขอบเขต หน่วยแผนที่การใช้ที่ดินปัจจุบัน รายพืช จากภาพถ่ายดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากร 

3) สํารวจในพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลรายละเอียด ตําแหน่ง พ้ืนที่ 
4) จัดทําแผนที่แนวเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ในรูปแบบดิจิตอล พร้อมรายละเอียดเน้ือที่การใช้

ที่ดินและประเภท 
5) จัดทําฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2.4 ผลการดําเนินงานปี 2558 (ต.ค. 57– พ.ค. 58) 
ดําเนินการในพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช คือ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน อ้อยโรงงาน ถั่วเหลืองฤดูแล้ง 

และลําไย ผลการดําเนินการร้อยละ 66 ซึ่งระหว่างดําเนินการสํารวจข้อมูลภาคสนามพร้อมแก้ไขรายละเอียดให้
ตรงกับสภาพปัจจุบัน สร้างฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และเชิงคุณลักษณะ  

2.5 เป้าหมายและงบประมาณปี 2559 
ดําเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ พืชเศรษฐกิจจํานวน 5 ชนิดพืช ได้แก่ ส้ม กาแฟ พริก มันฝรั่ง 

และมะพร้าว งบประมาณ 5,342,200 บาท  
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2.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
แผนที่แนวเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ จํานวน 5 ชนิดพืช ในระบบดิจิตอล ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็น

ฐานข้อมูล ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ  ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการเกษตรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. โครงการการสํารวจ และวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ สําหรับสินค้า
เกษตรที่สําคัญ (Zoning) 

การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรรวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
ทําให้ประเทศต่างๆ เข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น และนอกจากน้ีการเปิดเสรีทางการค้ามีความสําคัญต่อการ
ส่งออกของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเปิดเสรีทางการค้าในการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของไทย ทําให้ต้องมีการปรับปรุงในส่วนของประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดังน้ัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงมีนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และส่งเสริม
การวิจัยพัฒนา จัดทํายุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าเกษตรระยะยาวเป็นรายสินค้าในด้านพืชเศรษฐกิจ โดยเน้นการ
เพ่ิมผลิตภาพ (productivity) และลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชทดแทนพลังงาน โดยวาง
แผนการผลิตในภาพรวมให้มีความสมดุล ระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีดิน 
โดยเร่งรัดการออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองและรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม เพ่ือเป็นฐานการ
ผลิตทางการเกษตรในระยะยาว กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสําคัญมีหน้าที่ในการจัดทําและกําหนดเขตการ
ใช้ที่ดินให้เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ที่ดิน ช่วยในการ
ตัดสินใจใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับแนวคิดในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน นํ้า และป่าไม้อย่างย่ังยืน 

ดังน้ันการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ไม่ว่าจะเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่ของครัวเรือน รายได้ 
รายจ่าย การใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนหรือแรงงานเคร่ืองจักร รวมตลอดถึงข้อมูลการผลิตทาง
การเกษตร ทัศนคติต่างๆ จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องนํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางด้านกายภาพ ซึ่งจะมีผลต่อ
ความถูกต้องของการจัดเขตการใช้ที่ดินและสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ในแง่ของความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง และมีผลต่อประสิทธิภาพของการจัดเขตการใช้ที่ดิน ดังน้ันข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมจึงจําเป็น 
และสําคัญที่สุดในการตัดสินใจในการจัดทําเขตการใช้ที่ดิน เน่ืองจากมีผลกระทบต่อภาวะการดํารงชีพ และ
ความมั่นคงของเกษตรกรในชุมชนโดยตรง 

3.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของพืชเศรษฐกิจ ตามกลุ่มชุดดิน 
2) เพ่ือศึกษาสถานะภาพโดยทั่วไปของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
3) ศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิตที่สําคัญ ได้แก่ การใช้ปุ๋ย การใช้แรงงาน ฯลฯ 
4) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาแรงงานด้านการเกษตร 
5) เปรียบเทียบและประเมินผลผลิตตามกลุ่มชุดดิน 
6) เพ่ือศึกษาทัศนคติและวิสัยทัศน์ของเกษตรกรในการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตลอดจน

ความต้องการของชุมชน 
7) ศึกษาด้านการตลาดและความต้องการของตลาด  
8) เพ่ือกําหนดชนิดของผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งทางด้านชีวกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
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3.2 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
การรวบรวมข้อมูล ประชากรเป้าหมายคือเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ในแต่ละกลุ่มชุดดินของ

ประเทศไทย โดยแบ่งพ้ืนที่และสํารวจเป็นรายภาคท่ีมีพืชเศรษฐกิจปลูกอยู่ ในแต่ละภาคทําการคัดเลือก 
สุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคือ กําหนดสุ่มตัวอย่าง 700 ตัวอย่าง
ต่อ 1 พืชเศรษฐกิจ จํานวน 5 พืชต่อปี เพ่ือใช้เป็นตัวแทนกิจกรรมการผลิตของพืชแต่ละชนิดตามกลุ่มชุดดิน 
และ/หรือระดับความเหมาะสมของพื้นที่ โดยจําแนกพ้ืนที่สํารวจออกเป็น 3 เขต ในแต่ละภาค ตามระดับความ
เหมาะสมทางกายภาพ ของกลุ่มชุดดิน คือ กลุ่มชุดดินที่มีระดับความเหมาะสมสูง (S1) ปานกลาง (S2) และ
เล็กน้อย (S3) 

นําข้อมูลที่สํารวจมาตรวจสอบความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูล หลังจากน้ันนําข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้ Microsoft Excel ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) และวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) รวมถึงการใช้การประเมินแบบปรับค่า
ของเวลานํามาใช้ในการวิเคราะห์ 

- การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ และใช้ตารางประกอบ ตลอดจนสถิติพรรณนาในรูปของค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ เพ่ือเป็นการอธิบาย
ถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วไปของครัวเรือนเกษตร รวมถึงปัญหาและทัศนคติของเกษตรกร 

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการนําข้อมูลในส่วนที่เป็นต้นทุน
และผลตอบแทนจากการผลิตมาทําการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial analysis) 
และวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis)  

หลักเกณฑ์การประเมินแบบปรับค่าของเวลา 
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value หรือ NPV) คือมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสผลตอบแทนสุทธิหรือกระแสเงินสดของโครงการ ซึ่งคํานวณได้ด้วยการทําส่วนลดกระแสผลตอบแทน สุทธิ
ตลอดช่ัวอายุของโครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน หรืออาจคํานวนหา NPV จากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนรวมและมูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุนรวม 

- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit – Cost Ratio หรือ B/C ) คืออัตราส่วนข้อมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุน 

3.4 ผลการดําเนินงานปี 2558 (ต.ค. 57 – พ.ค. 58) 
ดําเนินการในพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช คือ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน ลําไย สับปะรดโรงงาน และ 

ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ผลการดําเนินงานร้อยละ 65 ซึ่งอยู่ระหว่างสํารวจข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม
สัมภาษณ์เกษตรกร และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ผลการดําเนินงานได้ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ลําไย อ้อย สับปะรด ถั่วเหลือง และข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ 
3.5 เป้าหมายและงบประมาณ 

ดําเนินงานสํารวจและจัดทําเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจหลักรวม 5 ชนิดพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ส้ม กาแฟ พริก มันฝรั่ง และมะพร้าว จํานวน 3,500 ตัวอย่าง งบประมาณ  4‚480‚000 บาท 

3.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นําข้อมูลไปใช้ประกอบการกําหนดเขตการใช้ที่ดิน 
2) ข้อมูลในส่วนของต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตพืช สามารถนําไปใช้ในการประกอบการ

เสนอแนะทางเลือกในการผลิตให้แก่เกษตรกร 
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3) สามารถนําข้อมูลในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุนและการดําเนินโครงการ 

4) เพ่ือประโยชน์ในการประเมินมูลค่าที่ดินทางเศรษฐกิจ การคํานวณค่าเช่าที่ดินทางเศรษฐศาสตร ์
5) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลงานโครงการต่างๆ 
6) ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตพืชในระยะยาวได้อีกต่อไป 

 
4. โครงการการสํารวจและจัดทําเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Association of South East Asia Nations : AEC) ในปี 2558 
คาดว่าจะส่งผลโดยตรงต่อภาคการเกษตร เน่ืองจากประเทศสมาชิกสามารถเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี 
อีกทั้งประเทศสมาชิกหลายประเทศได้มีการพัฒนาด้านการผลิตมากขึ้น ประเทศไทยมีความเปรียบทางด้านของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมด้านเกษตรกรรม ดังน้ันการกําหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม จึงมี
ส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่จะทําให้ไทยมีการพัฒนาด้านการเกษตรให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ี
รัฐบาลจึงควรมีนโยบายสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรที่เก่ียวข้อง
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรทั้งระบบ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้าได้ 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปรับ
โครงสร้างในการผลิตภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการ
เกษตรทั้งระบบเริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งน้ีพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดได้มี
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการผลิตอยู่แล้ว แต่ยุทธศาสตร์การผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิดได้มีการปรับปรุง
เป้าหมายในการผลิตเพ่ือให้เป็นปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 

4.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดเขตการใช้ที่ดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินตาม

ยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐ และเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาดรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการกําหนดบริเวณพ้ืนที่การใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ เพ่ือการเพ่ิมประ
สิทธิการผลิตที่เด่นชัดตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศคู่แข่งทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดแผนงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจในอนาคต และใช้จัดทํา
แผนงานพัฒนาการผลิตทางการเกษตรแบบบูรณาการ 

4) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับท้องที่ (ระดับภาค ระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล) 

4.2 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
1) การรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลที่นํามาใช้เป็นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ มีทั้งข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ดังน้ี 
1.1) ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย ได้แก่ ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อมูลสภาพ

ภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรป่าไม้ สภาพการใช้ที่ดิน สถิติเน้ือที่เพาะปลูก สถิติผลผลิตและ
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การค้า ข้อมูลด้านการตลาดและการส่งออก การแปรรูปและการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาลที่เก่ียวข้อง และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เป็นต้น 

1.2) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ และขอบเขตการปกครอง แผนท่ี 
กลุ่มชุดดิน แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ แผนที่อุทยานแห่งชาติ แผนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 
แผนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร แผนที่โครงการชลประทาน แผนที่เขตนิคมสหกรณ์ และแผนที่ช้ันนํ้าฝนของ
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2525-2554 เป็นต้น 

2)  การรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ทําการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังน้ี 

2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้แบบสอบถามข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
สํารวจข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาศัยความน่าจะเป็นที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 90%±10  

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
อาทิ สถิติเน้ือที่เพาะปลูก สถิติปริมาณผลผลิตและการค้า การตลาดและการส่งออก การแปรรูปและการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ 

3) การนําเข้าและวิเคราะห์ข้อมูล 
การนําเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้าน นําเข้าข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้งด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมการคํานวณต่างๆ โดยทําการศึกษาและ
วิเคราะห์ดังน้ี 

3.1) ศึกษาและวิเคราะห์การใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพปัจจุบันจากข้อมูลสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยการวิเคราะห์แปลความจากภาพถ่ายทางอากาศสี (Colour Ortho Photo) และภาพถ่าย
ดาวเทียมร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม 

3.2) วิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือประเมินคุณภาพที่ดินจําแนก
ตามกลุ่มชุดดินจากรายงานความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ โดยศึกษาร่วมกับการใช้ที่ดินและการจัดการพ้ืนที่
พร้อมทั้งจัดทําแผนที่แสดงระดับความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ 

3.3) ซ้อนทับแผนที่กลุ่มชุดดิน สภาพการใช้ที่ดิน ความเหมาะสมของที่ดิน ขอบเขตป่าไม้ตาม
กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ขอบเขตการปกครอง แผนที่เส้นช้ันนํ้าฝน และแผนที่อ่ืนๆ โดยใช้โปรแกรมใน
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ 

3.4) สร้างเง่ือนไขเพ่ือกําหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ โดยมีหลักการดังต่อไปน้ี  
- การกําหนดเขตการใช้ที่ดินต้องอยู่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย และภายใต้ข้อห้ามการใช้ที่ดิน

เพ่ือการเกษตรกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี (เขตป่าไม้ที่ใช้ศึกษาเป็นเขตโดยประมาณเท่าน้ันไม่สามารถอ้างอิงทาง
กฎหมายได้ เพ่ือความถูกต้องควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนนําไปใช้) 

- การคัดเลือกพ้ืนที่เบ้ืองต้นได้จากการพิจารณาพ้ืนที่ที่การใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ
อยู่จริงในปัจจุบันและอยู่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย 

- การกําหนดเขตการใช้ที่ดินต้องมีเป้าหมายในการผลิตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  

3.5) วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
- การวิเคราะห์เพ่ือประเมินความเหมาะสมของพืชกับสภาพพ้ืนที่ประกอบกับข้อมูลเชิง

พ้ืนที่ของผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรเพาะปลูกในกลุ่มดินที่มีระดับความเหมาะสมที่แตกต่างกัน เป็นการ
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วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถคัดเลือกพื้นที่ที ่เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพของพ้ืนที่และผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  

- การวิเคราะห์เพ่ือประเมินผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจได้นําวิธีการจากระบบของ FAO 
Framework (1983) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการทางสถิติ  

3.6) การวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
- การวิเคราะห์ด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร สําหรับสนองความต้องการภายในประเทศ 

- การวิเคราะห์นโยบายด้านการค้ากับต่างประเทศ เพ่ือทราบศักยภาพคู่แข่งและคู่ค้า เพ่ือ 
กําหนดมาตรการดําเนินงานที่เหมาะสม 

- การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ กฎหมายการค้า การพัฒนา
ระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ ที่ต้ังโรงงาน สถานที่เก็บและรับซื้อผลผลิต เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ปลูก
ที่เหมาะสมทั้งทางกายภาพ และสภาพภูมิสังคม ประหยัดต้นทุนการขนส่ง/ลดต้นทุนการผลิต 

4.4 ผลการดําเนินงานปี 2558 (ต.ค. 57 – พ.ค. 58) 
ดําเนินการในพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช คือ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน ลําไย สับปะรดโรงงาน และ 

ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ผลการดําเนินงานร้อยละ 68 ซึ่งอยู่ระหว่างสํารวจข้อมูลภาคสนาม และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ 

4.5 เป้าหมายและงบประมาณ 
ดําเนินงานสํารวจและจัดทําเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจหลักรวม 5 พืช ได้แก่ ส้ม กาแฟ พริก 

มันฝรั่ง และมะพร้าว งบประมาณ  6‚194,600 บาท 
4.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีเขตการใช้ที่ดินเฉพาะเจาะจงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดเอาไว้ โดยให้เกิดการพัฒนา 
ด้านต่างๆ อย่างย่ังยืน 

2) เสนอกิจกรรมการผลิต พร้อมทั้งทางเลือก และนโยบาย มาตรการ ตลอดจนแนวทางการบริหาร
จัดการ และองค์กรรับผิดชอบสําหรับการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

3) เป็นฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดทําแผนและนโยบาย
การพัฒนาสาขาต่างๆ ทั้งภาคเกษตรกรและสาขาอ่ืนๆ 

4) แผนที่เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ จําแนกตามระดับความเหมาะสมของท่ีดิน แสดงเป็นระดับภาค 
ระดับจังหวัด  

5) กิจกรรมบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการผลิต การแปรรูปและการค้าสินค้าเกษตร 
ในรูปการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
5. โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (มาตราส่วน 1: 25,000) 

ปัจจุบันมีการนําแผนที่สภาพการใช้ที่ดินไปใช้ประกอบในการวางนโยบายการกําหนดเขตการใช้ที่ดิน 
ดังน้ันเพ่ือให้การปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ และกรมฯ จึงได้กําหนด
ระยะเวลาปรับปรุงแผนที่รายจังหวัดทั่วประเทศใหม่ ให้แล้วเสร็จทุกระยะ 2 ปี โดยเริ่มต้ังแต่ปี 2557 ในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ปีละ 40 จังหวัด หรือเน้ือที่ 127 
ล้านรา โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสี เป็นฐาน และปรับปรุงข้อมูลได้ทันสมัยด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
รายละเอียดสูง (ดาวเทียม THEOS) ทั้งน้ีจะทําให้ได้แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูลทันสมัย มีความถูกต้อง
แม่นยําสูง 
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5.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสํารวจและจัดทําแผนสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด มาตราส่วน 1 : 25,000 ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง  รวม 40 จังหวัด หรือ 127 ล้านไร ่

2)  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

5.2 วิธีการและขั้นตอนดําเนินงาน 
1)  จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสํารวจทรัพยากร รายละเอียดสูง บันทึกข้อมูล ณ ปีปัจจุบันที่

ทําการสํารวจ และแผนที่สภาพการใช้ที่ดินที่จัดทําไว้แล้ว (ปี 2553 – 2556) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐานสําหรับการ
วิเคราะห์ ปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน  

2)  วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินเพ่ือลงขอบเขต หน่วยแผนที่การใช้ที่ดินปัจจุบัน จากภาพถ่าย
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร 

3)  สํารวจตรวจสอบข้อมลูในพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมลูรายละเอียด ตําแหน่ง พ้ืนที ่และประเภทการใช้ที่ดิน 
ที่เป็นปัจจุบัน 

4)  จัดทําฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการนําเข้าข้อมูลในรูปแผนที่
ดิจิตอล และข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute data)  

5) จัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดินในรูปแบบดิจิตอลท้ังหมดในพ้ืนที่ดําเนินการ พร้อมประมวลเน้ือที่
การใช้ที่ดินแต่ละประเภท 

6) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน 

5.3 ผลการดําเนินงานปี 2558 (ต.ค. 57 –พ.ค. 58) 
ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง  

รวม 40 จังหวัด ผลการดําเนินงานร้อยละ 66 ซึ่งอยู่ระหว่างสํารวจข้อมูลภาคสนาม พร้อมแก้ไขรายละเอียดให้
ตรงกับสภาพปัจจุบัน สร้างฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และเชิงคุณลักษณะ 

5.4 เป้าหมายและงบประมาณ 
ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง 40 

จังหวัด งบประมาณ 34,173,800 บาท  

5.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) แผนที่สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน ในระบบดิจิตอล มาตราส่วน 1 : 25,000 จํานวน 40 จังหวัด หรือ 127 

ล้านไร่ ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการกําหนดแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้า
จังหวัด และแผนตําบล 

2)  ใช้เป็นฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศในการกําหนดเขตเหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 
3)  ใช้เป็นฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศในการกําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดินสําหรับ

หน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการพลังงานชีวมวล โครงการลดภาวะโลกร้อน โครงการลดการเผาตอซังข้าวและอ้อย 
โครงการกําหนดพ้ืนที่การเกษตรและเขตผังเมือง และโครงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลักที่  1  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 
1. งบประมาณปี 2559             32.0700  ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- งบประมาณตามภารกิจ              31.2942  ล้านบาท 
 

กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศจํานวน 2 ระบบคือ 
1. การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 31.2191 ล้านบาท โดยการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ

สารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน กรมฯ ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศมาต้ังแต่ปี 2534 จนถึงปี 2545 แบ่งเป็น  
2 ระยะคือ 

โครงการระยะที่ 1 (พ.ศ.2534-2535) กรมฯได้รับอนุมัติให้จัดต้ังระบบ เครือข่ายสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ ระยะที่ 1 ในปี พ.ศ.2534-2535 สําหรับการพัฒนาและการใช้งานของกรมฯ ด้านวิชาการและการ
วิจัยเก่ียวกับระบบข้อมูลดิน (TRIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบข้อมูลด้านการบริหาร 
(MIS) ในระบบเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง 10 กอง ต่อเช่ือมกันแบบ Ethermet and Local 
Asynchronous และในระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต จํานวน 12 เขต ต่อเช่ือมกันโดยใช้ Modem ผ่านสาย 
โทรศัพท์ 

โครงการระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2545) กรมฯได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
เป็นระบบกระจาย (Distributed Systems) หรือระบบ Decentralize สามารถขยายขอบเขตของระบบ
เครือข่ายลงไปถึงฝ่าย/งานศูนย์ฯ และสถานีพัฒนาที่ดิน โดยเพ่ิมทั้งความสามารถในการเก็บข้อมูล เพ่ือรองรับ
ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบสื่อสารภายในกรมพัฒนาที่ดินหรือระบบ 
LAN มีทั้งชนิด Ethermet และระบบเครือข่าย WAN สู่ภูมิภาคและเช่ือมต่อระบบ Internet มี Domain 
Name ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ ldd.go.th และ Web Site ของกรมฯที่ http://www.ldd.go.th ระบบ
เครือข่าย LDD-Net ได้พัฒนาแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2542 เช่ือมต่อไปถึงหน่วยงานระดับฝ่าย/งาน โดยติดต้ัง 
LANระดับกอง/เขต รวม 24 วง เช่ือมต่อไมโครคอมพิวเตอร์ 220 เครื่อง และ Server อีก 24 ระบบ 

ต้ังแต่ปี 2545 จนถึงปี 2549 ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ทั่วประเทศมากขึ้น  และได้มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่ปี 2550 – 2559 มีแผนการ
พัฒนาจําแนกเป็น 

- การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
- การพัฒนาบุคลากร 

ปี 2550 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โดยจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
โดยจัดหาโปรแกรมต่างๆ ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบศูนย์บริการวิชาการ พัฒนาระบบเครือข่าย
โดยพัฒนาระบบการประชุมทางไกล  และจัดต้ังศูนย์อบรมภูมิสารสนเทศพร้อมจัดหาโปรแกรมเพื่อใช้ในศูนย์
อบรมฯ  
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ปี 2551 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โดยจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC Server และ PC Workstation  
พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์โดยขยายระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
บน web  พัฒนาระบบเครือข่ายโดยจัดหา UPS พร้อมจัดหาโปรแกรม และจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกรมฯ 

ปี 2552  
- การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Server และ PC Workstation  

และการจัดหาโปรแกรมด้าน GIS ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  สําหรับการพัฒนาระบบเครือข่ายทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย  

- การสนับสนุนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยซ่อมบํารุงและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ซ่อม
บํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การเช่าระบบเครือข่ายและบริการ และติดตามและปรับปรุงระบบสํานักงาน 
อิเล็กทรอนิกส์  

- จัดอบรมพัฒนาบุคลากรกรมฯ ด้าน IT  
ปี 2553-2554 ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยซ่อมบํารุงและปรับปรุงระบบ

โทรศัพท์ ซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การเช่าระบบเครือข่ายและบริการ และติดตามและ
ปรับปรุงระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์  

ปี 2555-2557 ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการซ่อมบํารุงรักษา
ต่อเน่ือง ได้แก่ ระบบสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ ระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บํารุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) บํารุงรักษาระบบอุปกรณ์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาติดต้ังโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ การ
ตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information System - EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) ค่าเช่าระบบเครือข่ายและ
บริการ Internet  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

ปี 2558 สนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการซ่อมบํารุงรักษาต่อเน่ือง ได้แก่ ระบบ
สายโทรศัพท์และอุปกรณ์ ระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ และบํารุงรักษาระบบอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าระบบเครือข่ายและบริการ Internet  
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ รองรับ IPV6  

แผนงานและงบประมาณปี 2559  ได้รับงบประมาณให้ดําเนินการดังน้ี 
1) การสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 10.7400 ล้านบาท  โดย

การ ซ่อมบํารุงรักษาต่อเน่ืองได้แก่ ระบบสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ ระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ ระบบประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และบํารุงรักษาระบบอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2) ค่าเช่าระบบเครือข่ายและบริการ Internet    งบประมาณ 14.0000 ล้านบาท 
3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  งบประมาณ  0.8742 ล้านบาท 

3.1) การอบรมหลักสูตร การจัดทําคําอธิบายข้อมูล Metadata ผ่านระบบสืบค้นและบริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ ThaiSDI  งบประมาณ  48,800  บาท 

3.2) การอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  งบประมาณ 52,000 บาท 
3.3) การอบรมหลักสูตร Network for LDD Administrator  งบประมาณ  280,000 บาท 
3.4) การอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูล งบประมาณ 52,000 บาท 
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3.5) การอบรมหลักสูตร e-Government สําหรับนักบริการกรมพัฒนาที่ดิน ระดับกลาง  
งบประมาณ 441,400 บาท 

4) พัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    งบประมาณ  0.6000 ล้านบาท 
เป็นการจัดทําบทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเน้ือหาทางคอมพิวเตอร์ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย 

โดยผุ้เข้าเรียนต้องทําการสมัครและเข้าสู่บทเรียน โดยนําแบบทดสอบก่อนเรียนทุกอย่าง จํานวน 3 หลักสูตร คือ 
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์นํ้า จากนํ้านมดิบคุณภาพตํ่าโดยใช้สารเร่ง พด.6 
- การผลิตเช้ือจุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวโดยใช้สารเร่ง พด.6 
- จุลินทรีย์สําหรับพืชปรับปรุงบํารุงดินด้วย พด.11 

5) พัฒนาฐานข้อมูลสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์   งบประมาณ  0.7000 ล้านบาท 
6) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ในหมวดงบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 100 เครื่อง (2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโคร คอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน พร้อมแผน CD-ROM 
ชุดติดต้ัง อย่างละ 100 ชุด งบประมาณ 4.3800 ล้านบาท    
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โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลกัที่  1 พัฒนาแหลง่นํ้าชุมชน 
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โครงการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน 

 
1. งบประมาณปี 2559       60.2218 ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- งบประมาณตามภารกิจ       60.2218   ล้านบาท   

2. หลักการและเหตุผล  
ในแต่ละปีประเทศไทยมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จะสูญเสียไปกับการ

ระเหย การซึมลงดิน การใช้นํ้าของพืช และเหลือเป็นปริมาณนํ้าท่าประมาณ 245,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
ปริมาณน้ําท่า จํานวนน้ีสามารถเก็บกักนํ้าไว้ใช้ประโยชน์ในเขื่อน และอ่างเก็บนํ้าต่างๆ ที่มีอยู่ได้เพียงปีละ
ประมาณ 73,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณน้ําเท่าน้ัน ที่เหลือก็ไหลลงทะเล 
แสดงให้เห็นว่าเรายังคงมีศักยภาพที่จะสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าที่สูญเปล่าเหล่าน้ี 

ปัญหาการขาดแคลนน้ํา ปัญหานํ้าท่วมและคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมเป็นผลมาจากการขาดการบริหาร
จัดการ และพัฒนาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ทําให้ความต้องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ทรัพยากรนํ้าที่กักเก็บไว้มีอยู่จํากัด 
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และมีการก่อสร้างสาธารณูปโภค ถนนหนทาง รวมทั้งการขยายตัวทางด้าน
อุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นผลทําให้เกิดปัญหาด้านปริมาณนํ้าไม่พอ คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมและเกิดอุทกภัย 
ซึ่งมีแนวโน้มของปัญหารุนแรงมากข้ึน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็จะยังคงประสบกับความยากจนอยู่ต่อไป 

จากสภาพความต้องการนํ้าที่เพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่จนทําให้เกิดสภาวะการขาดแคลนนํ้ามากขึ้นตามลําดับ
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ผลของการศึกษาการคาดการณ์การใช้นํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 
2543 สรุปว่า การขาดแคลนนํ้าทั้งลุ่มนํ้าเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2553 จะสูงถึง 4,343.7 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะ
ขาดแคลน นํ้าสูงถึง 6,164.5 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี พ.ศ. 2563 หากยังไม่มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรนํ้าที่
มีประสิทธิภาพ เพียงพอ 

การจัดการนํ้าท่าที่ถูกต้องและเหมาะสมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจะเป็นการบรรเทาการเกิดนํ้าท่วมในฤดูฝน และ
บรรเทาความแห้งแล้งในฤดูแล้งของลุ่มนํ้าน้ันๆ เป็นอย่างมาก และทําให้ระบบนิเวศน์ของลุ่มนํ้ามีคุณภาพดี 
ในทางตรงกันข้ามพ้ืนที่ลุ่มนํ้าใดซึ่งมีการจัดการนํ้าท่าที่ไม่ถูกต้องแล้ว การเกิดนํ้าท่วมและความแห้งแล้งในพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าจะเกิดรุนแรงมากขึ้นและบ่อยคร้ัง หรือซ้ําซากทุกปีหรือเกือบทุกปี ดังน้ัน การจัดการนํ้าท่าในพ้ืนที่สําคัญ
ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า เช่น พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ตัวเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะบรรเทานํ้า
ท่วมและความแห้งแล้งและคุณภาพของนํ้าท่าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าให้มีคุณภาพดี มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวควบคุม
ปริมาณอัตราการเป็นประโยชน์ เวลาของการมีนํ้าท่า และคุณภาพของนํ้าท่า เช่น ลักษณะต่างๆ ทางกายภาพ
ของลุ่มนํ้า ธรรมชาติของพายุฝน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่
มีผลกระทบกระเทือนอย่างมากกับปริมาณอัตราการเป็นประโยชน์ เวลาของการมีนํ้าท่า และคุณภาพของนํ้าท่า 
ได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการที่ดิน ซึ่งเป็นสิ่งควบคุมได้ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน้ัน 

กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา จึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน เพ่ือเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการนํ้าท่าที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการด้าน
อุปสงค์ของการใช้นํ้า (Demand side management) และการบริหารจัดการด้านอุปทาน (Supply side management)  
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ซึ่งประกอบด้วยการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการชะล้างพังทะลายของ
ดินที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่การเกษตรและแหล่งเก็บกักนํ้า มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักนํ้าให้
สามารถนําไปใช้ในเขตพ้ืนที่การเกษตรที่กําหนดขึ้นโดยการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการจัดระบบ
การปลูกพืชได้โดยกําหนดระยะเวลา ชนิด และพันธ์ุพืชให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของดินและสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรด้านการใช้นํ้า ด้านการปรับปรุงบํารุง
ดิน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ืออนุรักษ์นํ้าและเก็บเก่ียวนํ้า โดยการจัดการให้นํ้าฝนท่ีตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน 
เป็นประโยชน์ในรูปของความช้ืนแก่พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพ้ืนที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย 

3.2 เพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 
3.3 เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร 

4. วิธีการดําเนินงาน  
4.1 ศึกษาความเหมาะสมของดิน นํ้า พืช สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังแผนการใช้

ที่ดินระดับตําบล 
4.2 จัดทําแผนการพัฒนาท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ตามแนวทางการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน) ซึ่งประกอบด้วย 

แผนการปรับปรุงบํารุงดิน แผนการปรับปรุงดินตามปัญหาสภาพพื้นที่ แผนการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและ
นํ้า ด้านมาตรการส่ิงก่อสร้างและมาตรการด้านพืชในพ้ืนที่ควบคู่กับการพัฒนาก่อสร้างแหล่งนํ้าชุมชน 

4.3 จัดทําระบบการปลูกพืช โดยกําหนดระยะเวลา ชนิด และพันธ์ุพืชให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของดินและสภาพภูมิอากาศ 

4.4 การฝึกอบรมและจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้า กลุ่มปรับปรุงบํารุงดิน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร 

ทั้งน้ีหลักเกณฑ์ของการเข้าดําเนินการในระดับพ้ืนที่ และการประสานกับ อบต. มีเง่ือนไขดังน้ี 
1) ที่ดินแปลงน้ันต้องเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ใช้ร่วมกัน เช่น ที่สาธารณะ หนอง คลอง  

บึงต่างๆ หรือพ้ืนที่สาธารณะว่างเปล่าที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ และสามารถขุดเป็นสระเก็บนํ้าชุมชนได้ หรือ
ที่ดินของเอกชน ที่ยินยอมให้ประชาชน และเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งนํ้าน้ีร่วมกันได้ทุกกรณี 

2) ต้องมีเน้ือที่สําหรับดําเนินการไม่น้อยกว่า 20-30 ไร่ หรือมีพ้ืนที่เพ่ือกักเก็บนํ้าประมาณ 200,000 ลบ.ม. 
และมีศักยภาพในการขุดแหล่งนํ้าเพ่ือการทําเกษตร 

3) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินเพ่ือการดังกล่าว 
4) คัดเลือกจังหวัดเป้าหมายจากจังหวัดที่มีพ้ืนที่แล้งซ้ําซาก 

5. สถานที่ดําเนินการ  
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามบัญชีรายช่ือพ้ืนที่แล้งซ้ําซากของกรมพัฒนาที่ดิน ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2,549  ตําบล  พ้ืนที่ 40,666,410  ไร่ 
- ภาคเหนือ    1,255  ตําบล  พ้ืนที่ 10,628,777  ไร่ 
- ภาคกลาง       553  ตําบล  พ้ืนที่  4,909,517  ไร่ 
- ภาคตะวันออก        261  ตําบล  พ้ืนที่  3,654,433  ไร่ 
- ภาคใต้            55 ตําบล  พ้ืนที่      67,274  ไร่ 

    รวมพ้ืนที่แล้งซ้ําซาก    4,673  ตําบล  พ้ืนที่ 59,926,411  ไร่ 
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6. ผลการดําเนินงาน 
ปี 2555 :  ดําเนินการ 7 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ มหาสารคาม ลําพูน พิจิตร กาญจนบุรี 

และชุมพร  

ปี 2556 :  ดําเนินการ 10 แห่ง ในจังหวัดชัยนาท สระแก้ว ร้อยเอ็ด สกลนคร ลําปาง แพร่  นครสวรรค์ 
ราชบุรี และระนอง  

ปี 2557 :  ดําเนินการ 11 แห่ง ในจังหวัดนครนายก บุรีรัมย์ อุดรธานี บึงกาฬ ขอนแก่น เชียงราย 
พิษณุโลก เลย ชุมพร ชัยภูมิ และอุบลราชธานี 

ปี 2558 (ต.ค. 57–พ.ค. 58) : ดําเนินการแล้วเสร็จ 6 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครพนม และเชียงใหม่ สุรินทร์ 
อํานาจเจริญ พะเยา และสุราษฎร์ธานี และอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 
มหาสารคาม 

7. แผนงานปี 2559  
เป้าหมาย 7 แห่ง  มีแผนดําเนินการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน กําแพงเพชร สุโขทัย อุทัยธานี พัทลุง

และนครศรีธรรมราช  

8. งบประมาณปี 2559  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  60,221,800   บาท  
8.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ําชุมชน  แห่งละ 6,851,800 บาท  จําแนกได้ ดังน้ี 

1) การสํารวจความเหมาะสมเบ้ืองต้น         25,000 บาท 
2) การสํารวจออกแบบรายละเอียด          81,700 บาท 
3) การก่อสร้างแหล่งนํ้าชุมชน       4,195,100 บาท 
4) การก่อสร้างระบบการใช้นํ้า (15,000 บาท/ไร่)    2,250,000 บาท 
5) การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า       300,000 บาท 
    และการปรบัพ้ืนที่การเกษตร (15,000 บาท/ไร่)   

8.2 คา่สาํรวจออกแบบล่วงหนา้การก่อสรา้งแหลง่น้ําชุมชน เป้าหมาย 7 แห่งๆ ละ 146,00 บาท เป็นเงิน 
1,022,000 บาท 

8.3 คา่ควบคมุงานก่อสร้างแหลง่น้าํชุมชน เป้าหมาย 7 แห่งๆ ละ 146,00 บาท เป็นเงิน 1,022,000 บาท 
8.4 ค่าขยายเขตไฟฟ้า เป้าหมาย 7 แห่งๆ ละ 1,000,000 บาท เป็นเงิน 7,000,000 บาท 
8.5 ค่าจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้้าํ เป้าหมาย 7 กลุ่มๆ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท 
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โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลกัที่  1  การก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
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โครงการการก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 
กิจกรรมหลักที่ 1 การก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 
1. งบประมาณปี 2559      356.0000 ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- งบประมาณตามภารกิจ      356.0000   ล้านบาท   

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในพ้ืนที่ทําการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพ้ืนที่ 

ที่ระบบส่งนํ้าไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดสระนํ้าในไร่นา 
2.2 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

3. วิธีการดําเนินงาน  
ขุดสระนํ้าขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพ้ืนที่เกษตรกร โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการดําเนินการขุดสระนํ้า 2,500 บาท/บ่อ ดําเนินการโดย 
3.1 การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร 

3.1.1 สํารวจและรวบรวมรายช่ือเกษตรกรที่มีความต้องการสระนํ้า 
3.1.2 การคัดเลือกพ้ืนที่ขุดสระนํ้า  คัดเลือกพ้ืนที่ขุดสระนํ้าตามเง่ือนไขของโครงการเป็นลําดับแรก 

คือเป็นพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักนํ้า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดิน หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่เป็นดินทรายจัด 
และพ้ืนที่เกลือขึ้นเป็นดินเค็ม หากขุดไปจะทําให้ไม่สามารถเก็บกักนํ้าไว้ใช้ได้นาน และคุณภาพนํ้าไม่ดี สถานีพัฒนา
ที่ดินและหมอดินอาสาจะเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่คัดเลือก และสอบถามเกษตรกร  

3.1.3 การคัดเลือกเกษตรกร  คัดเลือกเกษตรกรจากแผนความต้องการสระนํ้าที่เกษตรกรได้มาย่ืน
ความจํานงไว้แล้ว  

3.2 การขุดสระน้ํา  
สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน นักวิชาการของสํานักงานพัฒนาที่ดิน และ

เกษตรกร ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ขุดสระนํ้า ซึ่งจะต้องเป็นจุดที่อยู่ในพ้ืนที่ราบตํ่ามีความลาดชันไม่เกิน 
2% มีดินเหนียวปนอยู่ไม่น้อยกว่า20% และไม่ใช่ดินที่เป็นทรายล้วนตลอดความลึก และไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีการ
แพร่กระจายของดินเค็ม ความลึกของสระนํ้าไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร  

3.3 รูปแบบของสระน้ํา 
รูปแบบสระเก็บนํ้าขนาด 1,260 ลบ.ม. มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ รูปตัว I และ รูปตัว L ซึ่งเกษตรกร

สามารถเลือกให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้โดยได้รับคําแนะนําจากหมอดินอาสา และช่างควบคุมงานที่เก่ียวข้อง 

4. ความต้องการแหล่งน้ําในไร่นา  มีเกษตรกรเสนอความต้องการ 797,022 บ่อ (ณ วันที่ 28 ม.ค. 2557) 

5. ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2548–ปี 2557)  ขุดสระนํ้าในไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. ได้จํานวน 291,832 บ่อ 

6. ผลงานปี 2558 (ต.ค. 57 – พ.ค. 58)   เป้าหมาย 50,000 บ่อ ดําเนินการได้ 36,358 บ่อ 

7. แผนงานปี 2559  :  เป้าหมาย 20,000 บ่อ    
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8. งบประมาณปี 2559  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  356,000,000 บาท  
- ราคามาตรฐานต่อหน่วย บ่อละ 17,800 บาท (ไม่รวมราคาที่เกษตรกรสมทบ 2,500 บาท/บ่อ) 

- ราคางานขุดสระนํ้าขนาด 1,260 ลบ.ม. เป็นราคามาตรฐานตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด ซึ่งราคา 
ที่กําหนด 17,800 บาท/บ่อ (หากรวมเกษตรกรสมทบ 2,500 บาท เป็น 20,300 บาท) เป็นการกําหนดราคา  
ณ ราคานํ้ามันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร  
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โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลกัที่  1 พัฒนาแหลง่นํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
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โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า 

 
1. งบประมาณปี 2559          959.3233  ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า            150.2633  ล้านบาท 
- พนักงานราชการ              72.0796  ล้านบาท 
- งบประมาณตามภารกิจ            736.9804   ล้านบาท 

2. วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินงาน : งานพัฒนาแหล่งนํ้าเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญของระบบอนุรักษ์ดินและ
นํ้า ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์และเก็บเก่ียวนํ้า โดยการจัดการให้นํ้าฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดินเป็น
ประโยชน์ในรูปของความช้ืนแก่พืชพรรณท่ีขึ้นอยู่ ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพ้ืนที่ตอนล่างให้เกิดความ
เสียหาย รวมทั้งกักเก็บนํ้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม ประกอบด้วย 
 1) งานพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก เป็นการก่อสร้างแหล่งนํ้าในพ้ืนที่สาธารณะ ได้แก่ สระเก็บนํ้า  
อ่างเก็บนํ้า  การขุดลอกหนองนํ้า  คลอง  ลําห้วย และฝายต้นนํ้า เพ่ือเป็นการอนุรักษ์นํ้า รักษาความชุ่มช้ืนใน
ดิน และกักเก็บนํ้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 
 2) งานปรับปรุงพ้ืนที่และจัดทําระบบส่งนํ้าในไร่นา จําแนกเป็นคลองส่งนํ้าในไร่นา  และระบบท่อส่งนํ้า 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าและรักษาความชุ่มช้ืนในดิน 
 3) งานปรับปรุงแหล่งนํ้าธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งผลิตของชุมชน เป็นการปรับสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสม
สําหรับการทําการเกษตร ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ โดยการขุดลอกแหล่งนํ้าต้ืนเขินให้มีปริมาตรเก็บกัก
นํ้ามากขึ้น แล้วนําคันดินที่ขุดมาถมรอบบริเวณแหล่งนํ้า  ปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเกษตร พัฒนา
ระบบนํ้า จัดทําลานเอนกประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ 

3. ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น - ปี 2557 :  ดําเนินการก่อสร้างแหล่งนํ้าได้ 7,951 แห่ง 

4. ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค.58) : เป้าหมาย 150 แห่ง ดําเนินการแล้วเสร็จ 62 แห่ง ที่เหลือขณะนี้ 
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง  

5. แผนงานปี 2559 : มีแผนดําเนินการดังน้ี 

รายการ 
แหล่งน้าํขนาดเล็ก ระบบส่งน้ําในไร่นา รวม 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1. ก่อสร้างแหล่งนํ้า 140 549,288,000 26 149,875,000 166 704,420,000
2. สํารวจออกแบบการก่อสร้าง  171 13,283,000 29 3,613,000 200 16,896,000
3. ควบคุมการก่อสร้าง  140 16,536,700 26 4,384,700 166 20,921,400

รวม 140 579,107,700 26 157,872,700 166 736,980,400
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โดยกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงานพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า  ลงจังหวัด 
โดยพิจารณา  6  ตัวแปร ดังน้ี 

1. พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  ร้อยละ 10 
2. ประชากร    ร้อยละ 30 
3. พ้ืนที่ภัยแล้ง    ร้อยละ 10 
4. พ้ืนที่อุทกภัย    ร้อยละ 10 
5. ความยากจน    ร้อยละ 10 
6. พ้ืนที่ที่มีการชะล้างพังทลายของดิน ร้อยละ 30 
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โครงการส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลักที่ 1  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
1. งบประมาณปี 2559      128.5200  ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- งบประมาณตามภารกิจ      128.5200   ล้านบาท 
   

2. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ํามัน   
2.1 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มนํ้ามัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมั่นคง 

2.2 วิธีการดําเนินงาน  
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการเกษตรในพ้ืนที่นาร้าง โดยการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  

ขุดคู-ยกร่อง สนับสนุนพันธ์ุปาล์ม สนับสนุนปุ๋ย/ยา และปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มนํ้ามัน  
2.3 ผลการดําเนินงาน 

1) การดําเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ปี 2547/48  - 2552    เป้าหมาย  38,910 ไร่  ผลงาน  41,582.50  ไร ่
ปี 2553    เป้าหมาย  10,000 ไร่  ผลงาน  10,345.25  ไร ่ 

2) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2555   
ปี 2553   เป้าหมาย  3,490   ไร ่  ผลงาน 2,397.25 ไร่ 
ปี 2554   เป้าหมาย  2,145   ไร ่  ผลงาน 1,274 ไร ่(พ้ืนที่ตามประชาคม) 

3) การดําเนินงานตามงบปกติ  
ปี 2554  เป้าหมาย    7,270  ไร่  ผลงาน    8,539.25  ไร่   
ปี 2555  เป้าหมาย    9,500  ไร่   ผลงาน    9,765.75  ไร่ 
ปี 2556  เป้าหมาย  12,000  ไร่   ผลงาน  12,325.50  ไร่ 
ปี 2557    เป้าหมาย    9,380  ไร่  ผลงาน    9,386      ไร่ 
ปี 2558 (ต.ค.57-พ.ค. 58) เป้าหมาย    9,400  ไร่  ผลงาน    9,342      ไร่ 

2.4 แผนงานปี 2559 
เป้าหมาย  10,000  ไร่  ดําเนินการในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสงขลา 
 2.5 งบประมาณปี 2559  รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  102,000,000  บาท  

1) ค่าจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ไร่ละ  10,000  บาท จําแนกได้ ดังนี้ 
1.1) ค่าจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า (ขุดคู-ยกร่อง)    7,650 บาท 
1.2) ค่าพันธ์ุปาล์มนํ้ามัน พรอ้มส่งถึงเกษตรกร 22 ต้น/ไร ่ต้นละ 100 บาท  2,200 บาท 
1.3) ค่าควบคุมงาน       150  บาท 

2) ค่าสํารววจออกแบบล่วงหน้า เป้าหมาย 15,000 ไร่ เป็นเงิน 2,000,000  บาท   
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3. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกข้าว 
3.1 วัตถุประสงค์   

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ ในการปลูก
ข้าวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค 

3.2 วิธีการดําเนินงาน   
1) สํารวจและคัดเลือกพ้ืนที่นาร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือมีการใช้ประโยชน์แต่ไม่เหมาะสมกับ

ศักยภาพ ของพ้ืนที่ โดยเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีความพรอ้มที่จะเข้าร่วมโครงการ 
2) ปรับปรุงพ้ืนที่โดยการไถพรวน  2  ครั้ง 
3) ปรับปรุงคณุภาพดิน โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรีย์นํ้า  

3.3 ผลการดําเนินงาน 
1) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2555 

ปี 2553  เป้าหมาย  4,379.75  ไร่   ผลงาน  4,064.75  ไร่ 
ปี 2554  เป้าหมาย  5,352.00  ไร่   ผลงาน  5,733.25  ไร่ 

2) แผนงานและผลการดําเนินงบปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกข้าว(งบปกติ) 
ปี 2555 เป้าหมาย    9,500  ไร่   ผลงาน  10,000  ไร่ 
ปี 2556 เป้าหมาย  15,000  ไร่   ผลงาน   15,000  ไร่ 
ปี 2557   เป้าหมาย  13,350  ไร่   ผลงาน   13,350  ไร่   
ปี 2558 (ต.ค.57-พ.ค. 58) เป้าหมาย  13,300  ไร่   ผลงาน    2,358  ไร่ 

3.4 แผนงานปี 2559 
เป้าหมาย  20,000  ไร่  ดําเนินการในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสงขลา 
3.5 งบประมาณปี 2559   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   26,520,000  บาท 

1) ค่าจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ไร่ละ  1,300  บาท จําแนกได้ ดังนี้ 
1.1) ค่าไถ        1,100  บาท/ ไร่ 

- ไถบุกเบิกพ้ืนที่  500 บาท 
- ไถเตรียมดิน  300 บาท 
- ไถทําเทือก  300 บาท 

1.2) ค่าทํานํ้าหมักชีวภาพ  200 บาท  ใส่นํ้าหมักชีวภาพ 2 ครั้งๆ ละ 5 ลิตรๆ ละ 20 บาท 
- ครั้งที ่1  ใส่เมื่อปักดําได้  20 วัน 
- ครั้งที ่2  ใส่เมื่อปักดําได้  45 วัน 

2) ค่าสํารวจออกแบบล่วงหน้า เป้าหมาย 25,000 ไร่  เป็นเงิน  520,000  บาท 
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โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture Cily) 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดนิในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture Cily) 
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โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture Cily) 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดนิในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture Cily) 
 
1. งบประมาณปี 2559       78.1481 ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า         3.1481  ล้านบาท  
- งบประมาณตามภารกิจ       75.0000   ล้านบาท   

 

2. หลักการและเหตุผล 
ภาคเกษตรของประเทศไทย มีความได้เปรียบทั้งในเชิงที่ต้ังที่เหมาะสมสําหรับเป็นแหล่งผลิตทางการ

เกษตรและอาหารที่สําคัญของโลกหรือการเป็นครัวโลก รวมท้ังความได้เปรียบของที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่สามารถ
ติดต่อเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งส่งผลให้ภาค
การเกษตรของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการคมนาคม
ขนส่งภาคการเกษตรเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติได้มีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี เพ่ือให้ภาคเกษตรของประเทศไทยได้มีการใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบ รวมท้ังโอกาสในการผลิต
ทางการเกษตรและอาหารซึ่งนําไปสู่ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงด้านอาหาร 
และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการผลิต ประกอบกับเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวใน
จังหวัด จึงมีการจัดทําโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ซึ่งคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายจาก
จังหวัดที่มีความเช่ือมโยงกับ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง ประกอบกับพิจารณาจากข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด/
จังหวัด ของ สศช. และข้อมูลศักยภาพและตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ของ กพร. 
โดยดําเนินการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ทั้งพ้ืนที่ และการผลิตและแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรในพ้ืนที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and 
Cool Agricultural Economy) อาทิ การนําของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล หรือ 
ไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ทั้งน้ี มุ่งเน้นในการ
สร้างร่วมมือกับจังหวัด และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด และคํานึงถึงความเช่ือมโยงกับความต้องการของตลาด 
ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Agriculture Ecoproducts) 

กรมพัฒนาที่ดิน ตระหนักถึงความได้เปรียบในเชิงพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร
และอาหารที่สําคัญของโลกหรือการเป็นครัวโลก รวมถึงโอกาสในการผลิตทางการเกษตรและอาหาร ซึ่งจะ
นําไปสู่ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการผลิต จึงได้ดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียวขึ้น เพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลหรือ ยุทธศาสตร์ประเทศ ในแนวทางที่ 9.2 (การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน) 
 

3. วัตถุประสงค์  
วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว  
ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ 
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วัตถุประสงค์ของกรมฯ 
1) เพ่ือให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินจากการใช้สารอินทรีย์

เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
2) เพ่ือให้พ้ืนที่ทําการเกษตรทั้ง 6 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาไปสู่การผลิตอย่างย่ังยืน

และปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ 6 จังหวัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา 

ในกิจกรรมกลุ่มต้นนํ้า ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สําคัญ ให้มีประสิทธิภาพ โดย
การนําแนวคิดทางด้านโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน มีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสอดรับ
นโยบายดังกล่าว ดังน้ี 

4.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี 
ทางการเกษตรที่กรมฯ ได้จัดตั้งไว้และมีความเข้มแข็ง กลุ่มละ 20 รายๆ ละ 10 ไร่ มาฝึกอบรมเกษตรกร
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน วิธีการเพ่ิมผลผลิตพืชตามหลักวิชาการ และสาธิตวิธีการดําเนินงาน 
รวมท้ังการศึกษาดูงาน  

4.2 ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน 
กรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตดังน้ี 

1) การสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ พด.7 จํานวน 450,000 ซอง โดยกรมพัฒนาที่ดิน  
จะสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ พด.7 และอุปกรณ์ในการทําได้แก่ ถังหมัก กากนํ้าตาล และวัสดุให้กับ
เกษตรกรนําไปทําเป็นนํ้าหมักชีวภาพ โดยใช้วัสดุตามท่ีมีในพ้ืนที่ ซึ่งสารเร่งแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการ
ใช้แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ โดยนํ้าหมักชีวภาพที่จัดทําขึ้นมาน้ี จะมีประสิทธิภาพในการเร่งการ
เจริญเติบโตของพืช และยังสามารถเสริมความแข็งแรงให้แก่พืชได้ด้วย 

2) กรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ในพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมกับการปลูกพืช โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปลูกข้าวและเป็นพ้ืนที่บูรณาการซึ่งเมล็ดพันธ์ุที่จะนํามาใช้น้ัน 
ที่เหมาะสมคือ ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โดยมีอัตราการใช้ 5–10 กก./ไร่ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปุ๋ยสดนั้นๆ ทั้งน้ี จะ
ใช้เป็นพืชแซมหรือไถกลบลงดินได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ปริมาณความช้ืนของดิน และแรงงานของ
เกษตรกร แยกได้ดังน้ี 

 การไถกลบ โดยการหว่านเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของ
พืชปุ๋ยสด 5–10 กิโลกรัม เมื่อปุ๋ยพืชสดออกดอกบานเต็มที่ประมาณ 45–60 วัน ให้ทําการไถกลบ และท้ิงไว้ประมาณ 
7–10 วัน จึงทําการปลูกพืชหลัก 

 ปลูกเป็นพืชแซม โดยปลูกแซมระหว่างแถว หลังจากปลูกไปแล้ว 30 วัน เมื่อพืชปุ๋ยสด 
โตเต็มที่ จึงทําการสับกลบหรือตัดต้นแล้วนําไปคลุมดินโดยเกลี่ยคลุมดินให้ทั่ว 

สําหรับในเร่ืองของการจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืช เพ่ือใช้สนับสนุนให้เกษตรกร เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ในคร้ังแรก กรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดให้ ทั้งน้ีเกษตรกรควรมี
การแบ่งพ้ืนที่ส่วนหน่ึงในการปลูกพืชปุ๋ยสด และเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้ในปีต่อไป ประมาณปีละ 1 – 2 ไร่ เพ่ือเป็น
การขยายผล เน่ืองจากกรมพัฒนาที่ดินมีงบประมาณจํากัดในการจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดให้กับเกษตรกรทุกราย 
ดังน้ัน หากเกษตรกรได้รับทราบถึงประโยชน์ของการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดแล้ว เพ่ือเป็นการขยายผล
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ดังกล่าวจึงควรมีการดําเนินการปลูกและเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งจะเป็นการต่อเน่ืองในการปรับปรุง  
บํารุงดินตลอดเวลาจะดีกว่ารอการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

3) การไถกลบตอซัง จะดําเนินการในพ้ืนที่ปลูกข้าวลักษณะเป็นการรณรงค์สาธิตให้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวเห็นประโยชน์จากการไถกลบตอซังเน้นการสาธิตในจุดที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  

4) การสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพ่ือการเกษตร : โดโลไมท์) โดยจะสนับสนุนให้กับ
เกษตรกรดําเนินการปรับปรุงดินเน้นในพ้ืนที่ที่มีการบูรณาการร่วมกัน 

4.3 ตรวจวิเคราะห์ดิน โดย สพด. เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มละ 1 ตัวอย่าง
และส่งให้กลุ่มวิเคราะห์ดินของ สพข. ตรวจวิเคราะห์ดําเนินการหาค่า pH, LR (Lime requirement), P, K และ OM  
ซึ่งต้องดําเนินการก่อนจะมีการปรับปรุงบํารุงดินและหลังจากมีการปรับปรุงบํารุงดินแล้ว ให้เก็บตัวอย่างดิน
มาวิเคราะห์ซ้ําอีกครั้งเพ่ือทราบค่าที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.4 สํารวจการใช้สารเคมีในพื้นที่ ดําเนินงานโดยกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินสํารวจโดยใช้แบบ
สํารวจสอบถามการใช้สารเคมีในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งก่อนและหลังการดําเนินงานเพื่อ
ทราบการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก่อนและหลังการดําเนินงาน 
 

5. ผลการดําเนินงาน 
ปี 2557 : มีการดําเนินงานดังน้ี 

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม     ผลการดําเนินงาน    18,000  ราย  
2) ส่งเสริมการทํานํ้าหมักชีวภาพ   ผลการดําเนินงาน  180,000  ไร่   
3) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด   ผลการดําเนินงาน    23,000  ไร่    
4) ส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก    ผลการดําเนินงาน     9,000  ไร่    
5) ส่งเสริมการทําปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ผลการดําเนินงาน       950  ตัน   
6) ส่งเสริมการใช้ปูนเพ่ือการเกษตร ผลการดําเนินงาน   21,000  ไร่    
7) รณรงค์ไถกลบตอซัง    ผลการดําเนินงาน     5,500  ไร่   
8) เก็บตัวอย่างดิน     ผลการดําเนินงาน   36,000  ไร่   
9) สุ่มตรวจวิเคราะห์ดิน     ผลการดําเนินงาน   36,000  ไร่    
10) สํารวจการใช้สารเคมีในพ้ืนที่   ผลการดําเนินงาน   18,000  ไร่    

ปี 2558 (ต.ค.57-พ.ค. 58) : เป้าหมาย 100,000 ไร่ ดําเนินการแล้ว 94,190 ไร่ โดยมีแผนการดําเนินงาน คือ 
1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม     เป้าหมาย    10,000  ราย   ดําเนินการแล้ว   9,619  ราย  
 2) ส่งเสริมการทํานํ้าหมักชีวภาพ   เป้าหมาย  100,000  ไร่  10,000  ราย  

ดําเนินการแล้ว  94,190  ไร่  9,419  ไร่ 
3) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด   เป้าหมาย   20,000  ไร่ ดําเนินการแล้ว   10,600  ไร่ 
4) ส่งเสริมการใช้ปูนเพ่ือการเกษตร เป้าหมาย   19,000  ไร่ ดําเนินการแล้ว   10,500  ไร่ 
5) รณรงค์ไถกลบตอซัง    เป้าหมาย    5,000  ไร่ ดําเนินการแล้ว    4,450  ไร่ 

 

6. เป้าหมายและงบประมาณปี 2559 
เกษตรกรจํานวน 10,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพการผลิตจํานวน 100,000 ไร่ งบประมาณ 75,000,000 บาท โดยมีจังหวัดเป้าหมาย
จํานวน 6 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง 
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กิจกรรม ราคาต่อหน่วย เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) 
1. ใช้สอย    1,350,000
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 135 10,000 ราย 1,350,000

2. ค่าวัสดุ   73,650,000
- ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน ประกอบด้วย   73,650,000

* ผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 65 100,000 ไร่ 
10,000 ราย 

6,500,000

* ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน              3,400 2,500 ตัน 8,500,000
* ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 290 55,000 ไร ่ 15,950,000
* ส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ 875 20,000  ไร่ 35,700,000
* รณรงค์ไถกลบตอซังพืช 40,000 630 แปลง  25,200,000

รวม 75,000,000
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้รับการ

ปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุทําให้ดินมีสภาพสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30  
จากการใช้ปัจจัยต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
หมายเหตุ :  Green Agricultural City - เมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งจะเริ่มดําเนินการนําร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่  

1) จังหวัดเชียงใหม่ (โดดเด่นในการผลิตผลไม้และพืชผักเมอืงหนาว)  
2) จังหวัดศรีสะเกษ (โดดเด่นในการผลิตข้าว พืชผัก และผลไม้)  
3) จังหวัดจันทบุรี (โดดเด่นในการผลิตผลไม้เมืองร้อนและการประมง)  
4) จังหวัดราชบุรี (โดดเด่นในการผลิตปศุสตัว์ และพืชผัก)  
5) หนองคาย (โดดเด่นเกษตรอินทรีย์และการค้าชายแดน)  
6) จังหวัดพัทลุง (โดดเด่นการผลิตเกษตรผสมผสาน) 
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 โครงการพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลักที่ 1 พฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง 
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โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

  
1. งบประมาณปี 2559      107.7676  ล้านบาท   จําแนกเป็น 

- งบประมาณตามภารกิจ      107.7676   ล้านบาท   
    
2. จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเกษตรท่ีสูง  

จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าเกษตรท่ีสูง เป้าหมาย 4,500 ไร่ งบประมาณ 60.0216 ล้านบาท ดําเนินการ 
ในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 38 ศูนย์ 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน เชียงราย และ พะเยา จําแนกได้
ดังน้ี  

1) สํารวจออกแบบล่วงหน้า เพ่ือจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดพ้ืนที่ 
การดําเนินงาน และจัดทําแผนการดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง โดยมีแผนแม่บทศูนย์พัฒนา 
โครงการหลวง ต้ังแต่ ปี 2545 - 2549 และ ปี 2550 – 2554 เป้าหมายรวม 90,000 ไร่  และในปี 2555-2559 
เป้าหมาย 25,000 ไร่ รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 115,000 ไร่ ดําเนินการไปแล้ว ถึงปี 2557 จํานวน 50,500 ไร่  
ในปี 2558  จํานวน 5,500 ไร่ และในปี 2559 มีแผนการดําเนินงาน 5,500 ไร่  

* ค่าสํารวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เส้นทางลําเลียง ระบบส่งนํ้าชลประทาน 
เป้าหมาย 5,500 ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น 3,492,400 บาท รายละเอียดดังน้ี 

- สํารวจออกแบบล่วงหน้าจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เป้าหมาย 5,500 ไร่ๆ ละ 235 บาท 
งบประมาณ 1,292,500 บาท ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย และ พะเยา  

- สํารวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลําเลียง เป้าหมาย 75 กม.ๆ ละ 13,012 บาท งบประมาณ 
975,900 บาทดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา  

- สํารวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งนํ้าชลประทาน เป้าหมาย 30 กม.ๆ 40,800 บาท งบประมาณ 
1,224,000 บาท ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา  

2) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้า และปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่ทางการเกษตรได้อย่างย่ังยืน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับ
การเกษตร  เช่น ระบบการส่งนํ้า และเส้นทางลําเลียง และเพ่ือให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกทําลายป่า และลดปัญหาการปลูกฝิ่น โดยจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยใช้
แรงงานคนและเครื่อง จักรกลในพ้ืนที่ลาดชัน  เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และจัดทําระบบอนุรักษ์
ดินและนํ้าในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบคันดิน นอกจากน้ียังดําเนินการทําทางลําเลียงและปลูกไม้ผลเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกร โดยมีแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ต้ังแต่ ปี 2545-2549 และปี 2550 – 2554 
เป้าหมายรวม 80,000 ไร่ และ ในปี 2555-2559 เป้าหมาย 22,500 ไร่ รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 102,500 ไร่ 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2536 – 2557) :  ได้ดําเนินการ จํานวน  73,033  ไร่ 
ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) : เป้าหมาย 4,500 ไร่ ดําเนินการแล้ว 1,665 ไร่   
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พื้นที่ดําเนินการ ปี 2558 
โครงการหลวง ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1. โครงการหลวงแม่ลาน้อย ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
2. โครงการหลวงห้วยนํ้าขุ่น สันสล ี เวียงป่าเป้า เชียงราย 
3. โครงการหลวงห้วยแล้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 
4. โครงการหลวงปังค่า ผาช้างน้อย ปง พะเยา 
5. โครงการหลวงแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 
6. โครงการหลวงขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 
7. โครงการหลวงแม่แฮ แม่นาจร แม่แจม่ เชียงใหม่ 
8. โครงการหลวงแม่โถ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 
9. โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 
10. โครงการหลวงหนองเขียว เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 
11. โครงการหลวงวัดจันทร์ แจ่มหลวง กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 
12. โครงการหลวงแม่แพะ แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 
13. โครงการหลวงห้วยนํ้าริน แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 
14. โครงการหลวงห้วยโป่ง แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 

 

แผนงานปี 2559 : มีแผนการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เป้าหมาย  4,500  ไร่ๆ ละ 5,430 บาท
งบประมาณ  24,435,000 บาท ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย และพะเยา  

3) ก่อสร้างระบบส่งน้ําชลประทาน เพ่ือนํานํ้าจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้นํ้าบนภูเขาให้แก่เกษตรกร  ในการทําการเกษตร  พร้อมทั้งดําเนินการสร้างระบบส่งนํ้า
ชลประทาน  โดยการทําบ่อพักนํ้า ทําฝาย ทําระบบน้ําหยด ฯลฯ โดยมีแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
ต้ังแต่ ปี 2545 - 2549  และ ปี 2550 – 2554 เป้าหมายรวม 283 กม. และในปี 2555–2559 เป้าหมาย 100 กม. 
รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 383 กม. 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2538–2557) : ดําเนินการก่อสร้างระบบส่งนํ้าชลประทาน รวมระยะทาง 282 กม. 
ผลงานปี 2558 (ต.ค.57–พ.ค. 58)  : เป้าหมาย 25 กม. ดําเนินการแล้ว 20.34 กม.   

พื้นที่ดําเนินการ ปี 2558 
โครงการหลวง ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1. โครงการหลวงห้วยนํ้าขุ่น สันสล ี เวียงป่าเป้า เชียงราย 
2. โครงการหลวงขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 
3. โครงการหลวงหมอกจ๋าม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 
4. โครงการโหลวงปังค่า ผาช้างน้อย ปง พะเยา 
5. โครงการหลวงแม่ลาน้อย ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
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โครงการหลวง ตําบล อําเภอ จังหวัด 
6. โครงการหลวงห้วยเสี้ยว บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 
7. โครงการหลวงวัดจันทร์ แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 
8. โครงการหลวงแม่โถ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 
9. โครงการหลวงแม่โถ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 
10. โครงการหลวงแม่แฮ แม่นาจร แม่แจม่ เชียงใหม่ 
11. โครงการหลวงสะโง๊ะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 
12. โครงการหลวงผาต้ัง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 

 

แผนงานปี 2559 : มีแผนการดําเนินการก่อสร้างระบบส่งนํ้าชลประทาน เป้าหมาย 25 กม.ๆ ละ  
764,500 บาท งบประมาณ  19,112,500  บาท  ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย และ พะเยา  

 

4) ก่อสร้างเส้นทางลําเลียง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่โครงการฯ เช่ือมต่อกัน โดยดําเนินการ
ก่อสร้างถนนลูกรังมีท่อระบายน้ํา ทําให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็ว และได้รับความเสียหายน้อย 
พร้อมทั้งใช้เป็นแนวแบ่งพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่การเกษตรออกจากกัน โดยมีแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
ต้ังแต่ปี 2545-2549 และ ปี 2550–2554  เป้าหมายรวม 1,014 กม. และในปี 2555 - 2559 เป้าหมาย 275 กม.  
รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 1,289 กม. 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2536 – 2557) : ดําเนินการก่อสร้างเส้นทางลําเลียง รวมระยะทาง  994  กม. 
ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค.59)  : เป้าหมาย 65 กม. ดําเนิการได้แล้ว 43.50 กม.  

พื้นที่ดําเนินการปี 2558 
โครงการหลวง ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1. โครงการหลวงแม่สาใหม ่ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 

2. โครงการโหลวงผาต้ัง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 
3. โครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 
4. โครงการหลวงขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 
5. โครงการหลวงหมอกจ๋าม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 

 

 แผนงานปี 2559 : มีแผนการดําเนินการก่อสร้างเส้นทางลําเลียง เป้าหมาย 65 กม.ๆ 104,890 บาท 
งบประมาณ 6,817,900 บาท ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย และพะเยา  

5) ซ่อมแซมระบบส่งน้ําชลประทาน เพ่ือซ่อมแซมแนวระบบชลประทานกระจายนํ้าที่ได้รับความเสียหาย  
โดยต่อท่อลําเลียงนํ้าและซ่อมบ่อพักนํ้าที่ชํารุด  เพ่ือให้มีนํ้าใช้ในการทําการเกษตรอย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนแม่บท
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ต้ังแต่ ปี 2545-2549 และ ปี 2550–2554 เป้าหมายรวม ระยะทาง  40  กม. และ 
ในปี 2555-2559  เป้าหมาย 75 กม.  รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 115 กม. 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2538–2557) : ดําเนินการซ่อมแซมระบบส่งนํ้าชลประทาน รวมระยะทาง 125 กม. 
ผลงานปี 2558 (ต.ค.57–พ.ค.58) : เป้าหมาย 15 กม. ดําเนินการได้แล้ว 11.16 กม.  
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พื้นที่ดําเนินการปี 2558 
โครงการหลวง ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1.โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม นาทราย ลี้ ลําพูน 
2.โครงการหลวงห้วยแล้ง ปอ เวียงแก่น เชียงใหม่ 
3.โครงการหลวงปังค่า ปง ผาช้างน้อย พะเยา 
4.โครงการหลวงห้วยนํ้าริน แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 
5.โครงการหลวงทุ่งเรา ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

  

แผนงานปี 2559 : มีแผนการดําเนินการซ่อมแซมระบบส่งนํ้าชลประทาน เป้าหมาย 15 กม.ๆ ละ 
217,800 บาท งบประมาณ 3,267,000 บาท ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา และลําพูน  

6) ซ่อมแซมเส้นทางลําเลียง เพ่ือซ่อมแซมเส้นทางลําเลียงที่ได้รับความเสียหายในช่วงฤดูฝน เพ่ือใช้ใน
การขนส่งผลผลิตของเกษตรกรได้สะดวกรวดเร็ว และเพ่ือใช้ในการลําเลียงขนส่งผลผลิต โดยถมลูกรังและ 
บดอัดแนวถนน วางท่อลอดระบายนํ้า โดยมีแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ต้ังแต่ ปี 2545-2549 และ  
ปี 2550–2554  เป้าหมายรวม 140 กม. และในปี 2555-2559 เป้าหมาย 150 กม. รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 290 กม. 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2538-2557) : ดําเนินการซ่อมแซมเส้นทางลําเลียง รวมระยะทาง 170 กม. 
ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) : ดําเนินการซ่อมแซมเส้นทางลําเลียงระยะทาง 30 กม. 

พื้นที่ดําเนินการปี 2558 
โครงการหลวง ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1. โครงการหลวงทุ่งเริง บ้านปง หางดง จ.เชียงใหม่ 
2. โครงการหลวงอินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

 
 

 แผนงานปี 2559 : มีแผนการดําเนินการซ่อมแซมเส้นทางลําเลียง เป้าหมาย 30 กม.ๆ ละ 29,893 บาท 
งบประมาณ 896,800 บาท ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
และลําพูน  

7) ดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เดิม เพ่ือซ่อมแซมแนวคันดินระบบอนุรักษ์
ดินและนํ้าที่ถูกชะล้างพังทลาย  พร้อมทั้งซ่อมอาคารชะลอความเร็วของนํ้า ทางระบายนํ้า และปลูกหญ้าแฝก 
โดยมีแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ต้ังแต่ ปี 2545 – 2549 และปี 2550 – 2555 เป้าหมายรวม  
24,000 ไร่ และในปี 2555 – 2559 เป้าหมาย 20,000 ไร่ รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 44,000 ไร่ 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2550 – 2557) :  ดําเนินการได้จํานวน  37,000  ไร่ 
ผลงานปี 2558 (ต.ค. 57 – พ.ค. 58)  : เป้าหมาย 4,000 ไร่ ดําเนิการแล้ว 2,645 ไร่  

พื้นที่ดําเนินการปี 2558 
โครงการหลวง ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1. โครงการหลวงปังค่า ผาช้างน้อย ปง พะเยา 

2. โครงการหลวงห้วยนํ้าขุ่น ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 
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โครงการหลวง ตําบล อําเภอ จังหวัด 
3. โครงการหลวงห้วยแล้ง ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 
4. โครงการหลวงแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 
5. โครงการหลวงแม่โถ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 
6. โครงการหลวงขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 
7. โครงการหลวงแม่แฮ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 
8. โครงการหลวงห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 
9. โครงการหลวงหนองเขียว เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 
10. โครงการหลวงแม่แพะ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 
11. โครงการหลวงห้วยนํ้าริน แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 
12. โครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 

แผนงานปี 2559 : มีแผนดําเนินการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เป้าหมาย 4,000 ไร่ 
ไร่ละ 500 บาท  งบประมาณ  2,000,000 บาท ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์โครงการหลวง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา และลําพูน   
 

3. โครงการขยายผลโครงการหลวง  
ดําเนินการเพ่ือมุ่งขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่รอบๆโครงการหลวง 

โดยนําต้นแบบการพัฒนาที่ย่ังยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของสังคม ท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยทางจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพื้นที่
สูงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกษตรกรทําการเกษตรมีผลผลิต  และรายได้เพ่ิมขึ้น โดยจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
ด้วยการดําเนินการเอง โดยวิธีใช้แรงงานคนและเคร่ืองจักรกลในพ้ืนที่ลาดชัน เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน   

แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี ต้ังแต่ปี 2555–2559 
เป้าหมายรวม  :  จํานวน  22,500 ไร่ 

ผลงาน ปี 2556-2557 : ดําเนินการได้  10,000 ไร่  
ผลงาน ปี 2558 (ต.ค. 57–พ.ค. 58) : จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  5,000  ไร่ ดําเนินการแล้ว 4,305 ไร่  
แผนงานปี 2559 :  เป้าหมายจํานวน  6,000 ไร่  งบประมาณ  42.0210  ล้านบาท จําแนกเป็น 
 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย เป้าหมาย งบดําเนินงาน

(บาท) 
งบลงทุน  
(บาท) 

1. 
สํารวจออกแบบล่วงหน้าเพ่ือจัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา 

ไร่ 300 5,720 - 1,7160,000

2. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร่ 5,430 6,000 - 32,580,000

3. 
สํารวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ํา
ชลประทาน 

กม. 150,000 4 - 600,000

4. ก่อสร้างระบบส่งน้ําชลประทาน กม. 2,000,000 3 - 6,000,000 

5. 
การกําหนดเขตท่ีดินทํากินโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง 

ไร่ 125 9,000 1,125,000 - 

รวมทั้งสิ้น 6,000 1,125,000 40,896,000
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พื้นที่ดําเนินการปี 2559  (จํานวน  28  พื้นที่)   
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่ากล้วย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
2. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจม่  จ.เชียงใหม ่
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม ่
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋  ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
5. โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย  ต.สุเทพ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 
6. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง ต.สบโขง อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ 
7. โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนํ้าปิงตอนบน บ.ปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
8. โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนํ้าปิงตอนบน บ.ปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
9. โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มนํ้าปิงตอนบน บ.ห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง ต.แมน่ะ อ.เชียงดาว  

จ.เชียงใหม่ 
10. โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 
11. โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
12. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
13. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
14. โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ต.วาวี  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
15. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก  อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย 
16. โครงการขยายผลโครงการหลวงถํ้าเวียงแก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 
17. โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 
18. โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคํา  บ.นาเลา ม.3 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน  
19. โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน  ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 
20. โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง  ต.ภูคา  อ.ปัวจ.น่าน 
21. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม บ.ตองเจริญราษฎร์ ม.6  ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 
22. โครงการขยายผลโครงการหลวงนํ้าแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
23. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านนํ้าแขว่ง  ม.6 ต.เมืองลี  อ.นาหม่ืน จ.น่าน 
24. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านนํ้าเคิม ม.7 ต.ปิงหลวง  อ.นาหม่ืน จ.น่าน 
25. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 
26. โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน บ้านปางมะละกอ ม.8 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง   

จ.กําแพงเพชร 
27. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ต.แม่สอง  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก  
28. โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านห้วยตาโป๊ะ ม.6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี

 
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างย่ังยืน  

ดําเนินการเพ่ือมุ่งขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่รอบๆโครงการหลวง 
โดยนําต้นแบบการพัฒนาที่ย่ังยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของสังคม ท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยทางจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพื้นที่
สูงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกษตรกรทําการเกษตรมีผลผลิต  และรายได้เพ่ิมขึ้น โดยจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
ด้วยการดําเนินการเอง โดยวิธีใช้แรงงานคนและเคร่ืองจักรกลในพ้ืนที่ลาดชัน เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน   
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ผลงานปี 2557    : จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ดําเนินการได้ 1,000 ไร่  
ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) : จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 1,000 ไร่ ดําเนินการได้ 940 ไร่  
แผนงานปี 2559 :  เป้าหมาย 1,000 ไร่ งบประมาณ  5,725,000  บาท 
 

ลําดับ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย เป้าหมาย งบดําเนินงาน 

(บาท) 
งบลงทุน
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร ่ 5,100 1,000 - 5,100,000

2 
กําหนดขอบเขตที่ดินทํากินและ 
วางแผนการใช้ที่ดิน 

ไร ่ 125 5,000 625,000 - 

 รวม   1,000 625,000 5,100,000
 

พื้นที่ดําเนินการ ปี 2559  (จํานวน  5  พื้นที่) 
1. บ้านห้วยโป่งพัฒนา ม. 1 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
2. บ้านป่าเก๊ียะใหม่   ม.5   ต.เมืองคอง   อ.เชียงดาว   จ.เชียงใหม่ 
3. บ้านผาแดง   ม.1  ต.ก๊ึดช้าง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 
4. บ้านห้วยฮะ   ม.3   ต.เมืองแปง   อ.ปาย    จ.แม่ฮ่องสอน 
5. บ้านเลอตอ      ต.แม่ต่ืน   อ.แม่ระมาด   จ.ตาก 
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ผลผลิตท่ี 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีดินได้รับการปรับปรุงและพฒันา 
 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลักที่ 1.1  ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
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ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีดินไดร้ับการปรับปรุงและพัฒนา 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 

 
1. งบประมาณปี 2559        345.9443  ล้านบาท จําแนกเป็น 

- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า      129.8885  ล้านบาท  
- พนักงานราชการ         46.1066  ล้านบาท 
- งบประมาณตามภารกิจ      169.9492  ล้านบาท   

2. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  เป้าหมาย 44,200,000 ไร่  31.1699  ล้านบาท จําแนกเป็น 
2.1 โครงการปรบัปรุงฐานข้อมูลทรพัยากรดินเบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะที่ 3 (ปี 2558-2559)   

กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทําแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 แล้วเสร็จทั้งประเทศในปี 2553 
แผนที่ดังกล่าว สามารถนําไปวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ได้ในระดับหน่ึง แต่เมื่อนําแผนที่กลุ่มชุดดินน้ีไปขยายเพ่ือให้ลงในระดับในไร่นาหรือแผนตําบล ซึ่งเป็นระดับที่
ต้องการความถูกต้องสูงและเป็นปัจจุบัน เน่ืองจากแผนที่ดังกล่าวไม่ได้แยกแยะหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน 
ออกจากกัน รวมทั้งหน่วยงานปะปนที่แฝงอยู่ในหน่วยแผนท่ีกลุ่มชุดดินต่างๆ หากมีการนําเอาแผนท่ีไปขยายใหญ่ขึ้น 
ข้อมูลที่ได้จําเป็นต้องสร้างหน่วยแผนท่ีใหม่ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ละเอียด
ถูกต้องย่ิงกว่าเดิม ตลอดจนเส้นขอบเขตของหน่วยแผนที่ที่คลาดเคลื่อนไปจากลักษณะพ้ืนที่จริง ทําให้เกิด
ปัญหาการใช้แผนที่ในระดับมาตราส่วนดังกล่าว เพ่ือให้แผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1: 25,000 น้ี สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานย่ิงขึ้น จึงจําเป็นต้องมีการ
ปรับฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้เป็นปัจจุบัน อย่างมีระบบ ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งน้ีจะดําเนินงานต่อเน่ืองจากระยะที่ 
1 และ 2 ที่ได้ดําเนินการในปี 2554-2557 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และระยะท่ี 3 จะใช้
ระยะเวลาดําเนินการอีก 3 ปี โดยระยะท่ี 2  ในปี 2557 จะดําเนินการบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือส่วนที่เหลือ และ
ภาคกลางบางส่วน และระยะที่ 3 ดําเนินการในปี 2558-2559 พ้ืนที่ภาคกลางส่วนที่เหลือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ซึ่งผลการดําเนินงานในคร้ังน้ีสามารถนําข้อมูลดินมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งใน
ด้านวางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล หรือในระดับรายแปลงของเกษตรกร และด้านภัยพิบัติต่างๆ เช่น นํ้าท่วม 
ดินถล่ม การชะล้างพังทลายของหน้าดิน การเกิดดินเค็ม รวมทั้งปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น 

1) ผลงาน : 
ปี 2554  เป็นปีแรก โดยมีการดําเนินงานในพ้ืนที่ภาคอีสาน เป้าหมาย 52.5 ล้านไร่  
ปี 2555  ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคอีสาน เป้าหมาย 52.5 ล้านไร่  
ปี 2556  ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคเหนือ เป้าหมายประมาณ 58.5 ล้านไร่  
ปี 2557  ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคกลางบางส่วน เป้าหมายประมาณ 57.4 ล้านไร่   
ปี 2558  (ต.ค.57-พ.ค. 58) ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคเหนือส่วนท่ีเหลือ และภาคตะวันออก 

เป้าหมาย 55.1 ล้านไร่ ดําเนินการแล้ว 35.8150 ล้านไร่   
2) แผนงานปี  2559 : เป้าหมาย 44.20 ล้านไร่ (เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี 2555) ในพ้ืนที่

ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคใต้  งบประมาณ 10,679,900 ล้านบาท 
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2.2 การจัดทําแผนท่ีกลุ่มดินทางอุทกวิทยาพื้นที่เขตพัฒนาท่ีดินและลุ่มน้ําสาขา 
กรมพัฒนาที่ดินยังคงดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ “การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี

เสถียรภาพและย่ังยืน” เพ่ือให้การดําเนินงานของกรมฯ บรรลุตามเป้าหมาย จึงมีความจําเป็นต้องหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้า เพ่ือลดความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ พ้ืนที่
เกษตรกรรมและการดํารงชีวิตของประชาชน ดังน้ันการศึกษาข้อมูลทรัพยากรดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถ
นํามาจําแนกเป็นกลุ่มดินทางอุทกวิทยา ซึ่งมีความสําคัญสําหรับประเมินค่าปริมาณของนํ้าท่าที่เกิดจากนํ้าฝนที่
จะไหลลงสู่พ้ืนที่ปลายนํ้า เพ่ือช่วยเสริมระบบเตือนภัย โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพภูมิประเทศ และปริมาณน้ําฝน ฯลฯ เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน และในปี 2559 มีแผนการดําเนินงาน 6 ลุ่มนํ้าสาขา งบประมาณ 1,385,000 บาท 

2.3 การสํารวจและทําแผนที่ความชื้นดินของประเทศไทย 
1) วัตถุประสงค์  

เพ่ือจัดทําแผนที่ศักยภาพความช้ืนดินของประเทศไทย และประเมินความช้ืนของพ้ืนที่ปลูกข้าว
หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต 

2) วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
1) รวบรวมข้อมูลแผนที่ และข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความช้ืนของดินในแต่ละ

ภูมิภาค เช่น ข้อมูลกายภาพของดิน ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูล
ชลประทาน ฯลฯ  

2) เก็บตัวอย่างดิน ตรวจวัดสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น เน้ือดิน สีดิน ความช้ืนของดินขณะ
ดินเปียกนํ้า และข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ การใช้ที่ดิน การจัดการดิน  

3) วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ เช่น ความหนาแน่นรวมของดิน %ความช้ืนของดินโดยนํ้าหนัก  
ค่าการดูดยึดความช้ืนของดิน 

4) ประเมินความช้ืนของดินด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
ความช้ืนดินกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

5) จัดทําเป็นแผนที่ศักยภาพความช้ืนดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โดยการซ้อนทับแผนที่จากทั้ง 
3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สมบัติของดิน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  

6) จัดทํารายงานพร้อมให้คําแนะนําในการประยุกต์ใช้ข้อมูล 
7) เผยแพร่ข้อมูลแก่ สพด. สพข. หน่วยงานส่วนกลาง และผู้สนใจทั่วไป 

3) ผลการดําเนินงานต้ังแต่เริ่มต้น – ปี 2557 
ปี 2552  แผนทีแ่ละรายงานศักยภาพความช้ืนดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ปี 2553  แผนทีแ่ละรายงานศักยภาพความช้ืนดินภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ปี 2554  แผนทีแ่ละรายงานศักยภาพความช้ืนดินภาคอีสานของประเทศไทย 
ปี 2555  แผนทีแ่ละรายงานศักยภาพความช้ืนดินภาคอีสานของประเทศไทย 
ปี 2556  แผนทีแ่ละรายงานศักยภาพความช้ืนดินภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ปี 2557  แผนทีแ่ละรายงานศักยภาพความช้ืนดินภาคกลางตอนบนและเทือกเขาสูงตอนกลางของ

ประเทศไทย 
ปี 2558  แผนทีแ่ละรายงานศักยภาพความช้ืนดินภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  

4) แผนงานปี 2559 :  ภาคใต้ของประเทศไทย  งบประมาณ 1,519,000 บาท 



53 

 

2.4 การจัดการดินและปุ๋ย และโปรแกรมดินไทย  
1) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการดิน นํ้า ปุ๋ยรายแปลง  งบประมาณ 8.0085 ล้านบาท 

เพ่ือปรับปรุงคําแนะนําการจัดการดิน นํ้า ปุ๋ยรายแปลง ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และจําเพาะเหมาะสมตามหน่วยจําแนกดินในปัจจุบัน พร้อมส่งเสริม สาธิตการใช้เทคโนโลยีการจัดการดิน นํ้า 
ปุ๋ย ระดับรายแปลงในรูปแบบแปลงสาธิต และพัฒนาและจัดทําโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงสําหรับสมาร์ทโฟน และ
คอมพิวเตอร์ทั่วไป 

แผนงานปี 2559  ประกอบด้วย  
1.1 โครงการจัดทําคําแนะนําการจัดการดิน นํ้า ปุ๋ยรายแปลงรายชุดดิน เป้าหมาย 70 ชุดดิน  

ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของ 62 กลุ่มชุดดินได้ (เพ่ือให้สามารถใช้ทดแทนคําแนะนําการจัดการดิน 62 กลุ่มชุดดิน
เดิมที่มี) โดยเน้นให้มีคําแนะนําการจัดการสําหรับพืชเศรษฐกิจอย่างน้อย 6 ชนิด  

1.2 โครงการจัดทําแปลงทดสอบ สาธิตเทคโนโลยีการจัดการดิน นํ้า ปุ๋ยรายแปลง เป้าหมาย 
จัดทําแปลงทดสอบ สาธิต จํานวน 24 แปลง ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เขตละ  
2 แปลง โดยเน้นให้เป็นแปลงทดสอบ สาธิต สําหรับพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

1.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดิน นํ้า ปุ๋ยรายแปลง สําหรับสมาร์ทโฟน เพ่ือ
จัดทําโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (OnFarm offline) โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง สําหรับ
สมาร์ทโฟน (App OnFarm) สําหรับระบบ iOS และ Android ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลและอัพเดทระบบบน
เครือข่ายและสมาร์ทโฟนอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  

1.4 โครงการพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ระบบนําเสนอข้อมูลดิน มาตราส่วน 1:25,000 
เพ่ือการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยรายแปลง  ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคกลาง 

2) การจัดทําสื่อเรียนรู้ทรัพยากรดิน เพ่ือการพัฒนา Smart officer และ Smart farmer งบประมาณ 
850,000 บาท 

เพ่ือพัฒนาและจัดทําสื่อเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน ในรูปแบบต่างๆ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรดินสู่เกษตรกร ผ่านสื่อเรียนรู้ และการพัฒนาเจ้าหน้าที่สู่การเป็น Smart officer 
และพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart farmer 

แผนงานปี 2559  ประกอบด้วย  
1.1 การพัฒนาโปรแกรมดินไทยเพื่อการจัดการทรัพยากรดินแบบองค์รวม เป็นการพัฒนา

รูปแบบการจัดการทรัพยากรดินองค์รวม และระบบข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ทางอินเตอร์เน็ต พัฒนากําหนด
และตรวจสอบดัชนีช้ีวัด ในการประเมินระดับสุขภาพดินของรูปแบบการจัดการทรัพยากรดินองค์รวม และ
พัฒนาระบบการสํารวจติดตามผล เพ่ือปรับปรุงองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรดินแบบองค์รวม โดยมี
เป้าหมายการจัดทํา 20 ชุดดิน 

1.2 โครงการจัดต้ังศูนย์สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทําตัวอย่างหน้าตัดดิน 
เป้าหมายจัดเก็บตัวอย่างดิน ตัวอย่างหิน จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ จํานวน 2 ภูมิภาค พร้อมศูนย์กลางสาธิต 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทําตัวอย่างหน้าตัดดิน และศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจําแนกดิน ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จํานวน 6 ครั้ง  

 

2.5 การศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  
กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการจัดทําแผนที่ดิน เพ่ือแสดงศักยภาพของดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่

สําคัญของประเทศ โดย 
- จัดทําแผนที่ดินมาตราส่วน 1:100,000 แล้วเสร็จเมื่อปี 2522 
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- จัดทําแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 แล้วเสร็จเมื่อปี 2535 
- จัดทําแผนที่ดินมาตราส่วน 1:25,000 แล้วเสร็จเมื่อปี 2553 
- นอกจากน้ียังมีแผนที่ดินในโครงการต่างๆ อีกเป็นจํานวนมาก หน่วยแผนที่ที่ใช้จะใช้ชุดดิน 

(Soil series) เป็นหลัก 
ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ลักษณะของชุดดินที่พบในแต่ละแห่งมีความแปรปรวน ดังนั้น 

การศึกษาดินตัวแทนหลัก สําหรับการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยจึงมีความสําคัญมาก ซึ่งจะช่วยทําให้
เข้าใจและสามารถแปลความหมายของดินอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการจัดการ
ดินเพ่ือปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เริ่มดําเนินการโดยจัดทําโครงการนําร่องในปี 2553-2557  จํานวน 106 profile และปี 2558 จํานวน 
15 profile 

หมายเหตุ : profiles ในที่น้ีคือ “หน้าตัดดิน” ความลึกประมาณ 1.8-2 เมตร ที่จะแสดงให้
เห็นช้ันเน้ือดินต่างๆ (texture classic) และนําไปใช้ศึกษาสัณฐานวิทยา สมบัติทางเคมีและกายภาพ แร่วิทยา  
จุลสัณฐานวิทยา และการกําเนินของดินตัวแทนหลักของแต่ละพ้ืนที่ 

โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
1. ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นและวางแผนก่อนออกสํารวจภาคสนาม 
2. การปฏิบัติงานในภาคสนาม  คือ จุดหลุมหน้าตัดดินตัวอย่างที่จะทําการศึกษา 2-3 จุด ที่กําหนดไว้ 

ในเบ้ืองต้น เพ่ือคัดเลือกบริเวณที่ดีและเหมาะสมของชุดดินที่เป็นตัวแทนหลัก และขุดหลุมในบริเวณที่กําหนดไว้ 
ให้มีขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 2 เมตร แต่หน้าตัดดิน ศึกษาลักษณะและสมบัติดินพร้อมทําคําอธิบายหน้าตัดดิน 
และบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีทําการศึกษา พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 วิธี 
คือ ตัวอย่างดินที่ถูกรบกวน และตัวอย่างดินที่ไม่ถูกรบกวน และเก็บตัวอย่างดินเพ่ือทําแท่นหน้าตัดดินจําลอง 

3. การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ได้ใช้วิธิมาตรฐานของ USDA และคณะ (1996) สําหรับการจําแนกดิน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงาน 

 

เป้าหมายและงบประมาณ ปี 2559 : ดําเนินการศึกษาดินตัวแทนหลักในพ้ืนที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออก จํานวน 15 profile งบประมาณ  2,000,000 บาท 

 

2.6 โครงการวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของทรัพยากรดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจและปฐพีกลศาสตร์ 
1) โครงการวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดินตามช้ันความเหมาะสมของดิน เป็นการศึกษา

ศักยภาพ การให้ผลผลิตของดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยแบบจําลองการปลูกพืช และระดับการจัดการของ
เกษตรกร เพ่ือวิเคราะห์ถึงข้อจํากัดของดินแต่ละกลุ่มชุดดินในการให้ผลผลิต ซึ่งนําไปสู่การจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ในที่สุด ด้วยการกําหนดเป็นคําแนะนําในการปลูกพืชให้กับเกษตรกรสําหรับเพ่ิมผลผลิตพืชอย่างย่ังยืน และ
สามารถใช้เป็นทางเลือกในการผลิตพืชบนความแตกต่างของดินและภูมิอากาศเฉพาะถ่ินและ เป็นการนําข้อมูลดิน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งจะ
ดําเนินการในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
ในปี 2559 มีแผนการดําเนินการ 20 ชุดดินหลัก  งบประมาณ 400,000 บาท 

2) การหาความสัมพันธ์ระหว่างดิน ภูมิอากาศ และผลผลิตของพืชเศรษบกิจในประเทศไทย เพ่ือให้
ทราบถึงผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ปลกูในพ้ืนทีดิ่นปัญหาจึงได้นําข้อมูลภูมิอากาศที่ผา่นการวิเคราะห์จากโปรแกรม 
CROPWAT ได้เป็นค่าความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชซ้อนทับกับดินปัญหา การที่จะตัดสินใจว่า
ดินชนิดใดมีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใด  ในสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นน้ัน  จึงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของ
ดินปัญหา ภูมิอากาศและพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิด  จึงได้ทําการศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างดินปัญหา 
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ภูมิอากาศ และพืชเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการปลูกพืชในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน และสามารถ
พยากรณ์ผลผลิตของพืชที่ปราศจากโรค แมลงรบกวนและทําแผนที่เขตการปลูกพืชตามกลุ่มเน้ือดินปัญหาและ
ระดับความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งจะดําเนินการในจังหวัดต่างๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  ในปี 2559  มีแผนการดําเนินการ 5 จังหวัด 
งบประมาณ 300,000 บาท 

3) การประเมินค่าการสูญเสียนํ้าโดยการรั่วซึมของสระนํ้าที่ขุดในชุดดินต่างๆ ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  
ศึกษาความเหมาะสมของทรัพยากรดินในการสร้างสระน้ํานอกเขตชลประทาน เพ่ือหาค่าการสูญเสียนํ้าโดยการ
รั่วซึมของสระนํ้า และความเหมาะสมของดินในการสร้างสระนํ้าในชุดดินต่างๆ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ใกล้เคียง ในปี 2559 มีแผนการดําเนินการ 20 ชุดดินหลัก งบประมาณ 
200,000 บาท 

4) การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ตามชุดดินในประเทศไทย ศึกษาคุณสมบัติทางด้าน
วิศวกรรมบางอย่างเพ่ิมเติม โดยเน้นทางกายภาพและปฐพีกลศาสตร์ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาจัดช้ัน
ความเหมาะสมของดินชนิดต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาในการวางแผนเบ้ืองต้นของโครงการด้าน เป็นแหล่ง
หน้าดิน แหล่งทรายและกรวด ดินถมหรือดินคันทาง การใช้ทําบ่อขุดหรืออ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก คันก้ันนํ้า ระบบ
บ่อเกรอะ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารตํ่าๆ การใช้ยานพาหนะในฤดูฝนหรือการวาง
แผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในงานวางผังเมือง ในปี 2559 มีแผนการดําเนินการในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 20 ชุดดินหลัก งบประมาณ 500,000 บาท 

2.7 การสํารวจ จําแนกและจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถ่ิน  
ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับพ้ืนที่ชุ่มนํ้า โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มนํ้าในปี 

พ.ศ. 2541 และได้จัดลําดับความสําคัญของพ้ืนที่ชุ่มนํ้าออกเป็น 3 ระดับคือ พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติ 61 แห่ง  พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ 48 แห่ง และพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น 
19,295 แห่ง สําหรับประเทศไทยมีการสํารวจพ้ืนที่ชุ่มนํ้าเสร็จสิ้นเมื่อปี 2542 และปัจจุบันมีการเสนอพ้ืนที่ชุ่ม
นํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศไปแล้ว 12 และมีแนวโน้มที่จะเวนคืนพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติ และระดับชาติให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศมากขึ้น รวมถึงกําหนดมาตรการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้เริ่มดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ชุ่มนํ้ามาต้ังแต่ พ.ศ. 2536 โดยทําการสํารวจพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
จําแนกและจัดทําแผนที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้ามาตราส่วน 1:50000 และมาตราส่วน 1:25000 จนปัจจุบันได้ดําเนินการ
ทบทวนสถานพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ทําให้พ้ืนที่ชุ่มนํ้าสาธารณะหรือพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น 
มีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น หน่วยงานของรัฐไม่ควรดําเนินการใดๆ พ้ืนที่ชุ่มนํ้าสาธารณะ ในฐานะที่กรมพัฒนาที่ดิน 
ทําหน้าที่หลักในการดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดินมาโดยต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องตามมติ 
ครม. ดังกล่าว ข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มนํ้าจึงเป็นข้อมูลสําคัญที่ควรนํามาใช้สนับสนุนเพ่ือกําหนดเป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ทรัพยากรดินและนํ้าอย่างย่ังยืน 

1) ผลงาน  
- ปี 2551  ดําเนินการสํารวจในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 13 จังหวัดในมาตราส่วน 1:50,000 
- ปี 2552  ดําเนินการสํารวจในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัดในมาตราส่วน 

1:25,000 (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ยโสธร อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม และขอนแก่น) 
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- ปี 2553  ดําเนินการสํารวจในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 10  จังหวัดในมาตราส่วน 1:25,000 
(จังหวัดกาฬสินธ์ุ เชียงราย นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุบลราชธานี) 

- ปี 2554 จังหวัดพ้ืนที่ชุ่มนํ้าภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ลําพูน แพร่ ลําปาง น่าน พะเยา 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ 

- ปี 2555 ดําเนินการสํารวจในพ้ืนที่ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ 
กําแพงเพชร และนครสวรรค์ 

- ปี 2556 ดําเนินการสํารวจในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี 
พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 

- ปี 2557 ดําเนินการสํารวจในพ้ืนที่จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง สตูล สงขลา กระบ่ี และพังงา 
- ปี 2558 ดําเนินการสํารวจในพ้ืนที่จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ สรุินทร์ 

อุบลราชธานี และมุกดาหาร 
2) แผนการดําเนนิการปี 2559  การดําเนินงานสํารวจในพ้ืนที่จังหวัด  5  จงัหวัด  งบประมาณ 

638,000 บาท 
 

2.8 การศึกษาลักษณะสมบัติดินชี้บ่งเพื่อประเมินความเป็นประโยชน์ของน้ําในดินทางการเกษตร
บริเวณแอ่งโคราช  

เพ่ือกําหนดสมบัติดินช้ีบ่งสําหรับการประเมินความเป็นประโยชน์ของนํ้าในดินทางการเกษตรพ้ืนที่
ศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการจําแนกดินที่เก่ียวข้องกับสภาพความช้ียดินได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
นําไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการดิน และการให้คําแนะนําแก่เกษตรกรในการควบคุมการจัดการนํ้า การ
เลือกปลูกพืช หรือการปรับเปลี่ยนชนิดพืช ได้ตรงตามศักยภาพของดินและที่ดิน และสนับสนุนแนวทางในการ
กําหนดเขตความเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจในปี 2558 ดําเนินการศึกษาในพ้ืนที่ 2 ลุ่มนํ้าสาขา คือ ลุ่ทนํ้าลําเตา 
และลุ่มลํานํ้าเสียว มีเน้ือที่ประมาณ 2.64 ล้านไร่ และแผนการดําเนินการปี 2559 ดําเนินการ 2 ลุ่มนํ้าสาขา คือ ลุ่ม
นํ้าห้วยเอก และลําสะแทค มีเน้ือที่ประมาณ 2.60 ล้านไร่ งบประมาณ  400,000  บาท 

2.9 การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผนฟื้นฟูลุ่มน้ําวิกฤต เพ่ือสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน สภาพการผลิตทางการเกษตร ต้นทุนและผลตอบแทนตลอดรวมถึงการใช้ทรัพยากรใน
การผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าวิกฤต ทัศนคติและการยอมรับต่อมาตรการ การอนุรักษ์ดินและนํ้าที่
จําเป็นกิจกรรมหน่ึงที่จําเป็นต้องดําเนินการทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยว เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล้อง
ทั้งทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่ ในปี 2559 มีแผนการดําเนินการ 9 ลุ่มนํ้าสาขา งบประมาณ 
648,000 บาท 

2.10 วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ําวิกฤต เพ่ือเป็นนวทางที่จะสนับสนุนการดําเนินงานขอ
รัฐบาล ในการจัดการบริหารทรัพยากรนํ้า ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนและสอดคล้องกับแนวทาง
นโยบายการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการพัฒนาที่ดินย่ังยืน และมีความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2559 มีแผนการดําเนินการ 9 ลุ่มนํ้าสาขา งบประมาณ  3,413,300 บาท 

2.11 การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเมืองเกษตรสีเขียว เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของ
พืชเศรษฐกิจตามกลุ่มชุดดินในพื้นที่เกษตรปลอดสารเคมีกับเกษตรกรทั่วไป เปรียบเทียบการใช้ปัจจัยการผลิต
และการใช้แรงงานในการผลิตระหว่างเกษตรปลอดสารเคมี นําข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกันทั้งสภาพพ้ืนที่เกษตรสีเขียว 
และสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลึ่ยนแปลง ในปี 2559 มีแผนการดําเนินการ 6 จังหวัด งบประมาณ 228,200 บาท 
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3. การศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน งปบะมาณ  15.0710 ล้านบาท จําแนกเป็น 
3.1 โครงการสาํรวจติดตามการแพร่กระจายของคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการ

เปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ในปัจจุบันปัญหาดินเค็มเป็นปัญหาสําคัญต่อการทําการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยที่ยังไม่มีวิธีการใดสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด มีเพียงแต่การบรรเทาหรือการปรับปรุงดิน
ให้พอใช้ทําการเกษตรได้เท่าน้ัน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมีแนวโน้มทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นน้ัน 
ส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขึ้นของปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากผิวดินที่แห้งในบริเวณที่มี
นํ้าใต้ดินเค็มหรือกร่อย จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของเกลือที่ผสมอยู่ในสารละลายดินขึ้นสู่ผิวดินมากข้ึน แม้จะ
เพ่ิมขึ้นทีละน้อยแต่เมื่อสะสมมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังน้ัน การ
ติดตามการเพ่ิมขึ้นของดินเค็มสามารถกระทําได้ด้วยการสังเกตหรือตรวจวัดจากปริมาณคราบเกลือที่พบบนผิว
ดินในฤดูแล้งและสามารถสํารวจทําแผนที่ได้ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  จะทําให้ได้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่อธิบาย
ถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดินเค็ม อันเกิดจากภาวะโลกร้อน และข้อมูลที่บอกระดับความรุนแรงของผลกระทบ
จากเกลือในพ้ืนที่ รวมทั้งมาตรการป้องกันผลกระทบจากดินเค็มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

พ้ืนที่เป้าหมายจะเน้นบริเวณท่ีมีปัญหาดินเค็มเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มนํ้ามูลและ
ลุ่มนํ้าชี ซึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ุ และร้อยเอ็ด บริเวณ
เหล่าน้ีมักประสบปัญหาภัยแล้งและดินเค็มอยู่เสมอ 

ผลงาน ดําเนินการในพ้ืนที่มีปัญหาดินเค็มมากๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ปี 2552  จํานวน 2 ลุ่มนํ้าสาขา      คอื  ลุ่มนํ้าลํานํ้าชีส่วนที่  3  และลุ่มนํ้าลําเชิงไกร   
- ปี 2553  ดําเนินการ 2 ลุ่มนํ้าสาขา  คือ  ลุ่มนํ้าลํานํ้าชีส่วนที่  2  และลุ่มนํ้าลําสะแทด 
- ปี 2554  ดําเนินการ 2 ลุ่มนํ้าสาขา  คือ  ลุ่มนํ้าลํานํ้าชีส่วนที่  4  และลุ่มนํ้าลําคันฉู  
- ปี 2555  ดําเนินการ 2 ลุ่มนํ้าสาขา  คือ  ลุ่มนํ้าลําปาวตอนบน และลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ 
- ปี 2556  ดําเนินการงาน 2 ลุ่มนํ้าสาขา คือ ลุ่มนํ้าลํานํ้าอูน ลุ่มนํ้าลํานํ้าพังชู 
- ปี 2557  ดําเนินการงาน 2 ลุ่มนํ้าสาขา คือ ลุ่มนํ้าลํานํ้าห้วยนํ้ากํ่า และลุ่มนํ้าลําเซบก-เซบาย 
- ปี 2558  ดําเนินการงาน 2 ลุ่มนํ้าสาขา คือ ลุ่มนํ้าลํานํ้ายัง และลุ่มนํ้าลําปาวตอนล่าง 
แผนงานปี 2559  มีแผนการดําเนินงาน 2 ลุ่มนํ้าสาขา คือ ลุ่มนํ้าลําห้วยหลวง และลุ่มนํ้าลํานํ้าชี

ตอนล่าง งบประมาณ 3,838,450 บาท 

3.2 การจัดทําแผนท่ีดินดานจากการไถพรวน เพื่อการจัดการทางการเกษตร 
การจัดทําแผนที่การเกิดช้ันดานจากการไถพรวน เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ช้ันดานไถพรวน ศึกษาสาเหตุ 

ชนิด ลักษณะและสมบัติของดิน รสมทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องต่างๆ ในการเกิดช้ันดาน นอกจากน้ียัง
สามารถนําแผนที่ดังกล่าวมาอ้างอิงในการจัดการ และแก้ไขปัญหาช้ันดานจากการไถพรวน ให้แก่เกษตรกรและ
นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้  โดยดําเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ้ืนที่การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระยะที่ 2 พ้ืนที่การเกษตร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

ในปี 2559 พ้ืนที่ที่มีแนวโน้มในการเกิดช้ันดานภาคะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 7 ล้านไร่ งบประมาณ 
2,109,500 บาท 

3.3 การศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในทรัพนากรดินเพื่อการเกษตร 
การศึกษาแหล่งปริมาณ และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในแต่ละชุดดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง ศึกษาสัณฐานวิทยา สมบัติทางเคมีและกายภาพ แร่วิทยา จุลสัณฐานวิทยา 
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และการกําเนิดของดิน ตัวแทนหลักที่มีผลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน พร้อมจัดทําแผนที่คาร์บอนและสร้าง
แบบจําลองการเปล่ึยนแปลงคาร์บอนในชุดดินที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน และใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับ 
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการดินและปุ๋ย การเกษตรกรรม การประเมินคุณภาพที่ดิน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนตํ่า 

ในปี 2559 มีแผนการดําเนินงาน ดินตัวแทนหลักในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน จํานวน 
20 profile และดินหลักในภาคเหนือบางส่วน จํานวน 30 profile  งบประมาณ 1,981,600 บาท 

3.4 การศึกษาและติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดินเพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตร 
เพ่ือศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภานการณ์ทรัพยากรดินภายใต้สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง  

สู่การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร ผลักดัน เสริมสร้าง และ
คุ้มครองทรัพยากรดินที่มีลักษณะเด่นสู่การเป็นปัจจัยสําคัญต่อสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และพ้ืนที่เกษตรกรรมช้ันดี 
และเป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเกษตรกรรม การประเมินคุณภาพที่ดิน สนับสนุน พรบ.พัฒนาที่ดิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในปี 2559 มีแผนการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่ภาคหนือ งบประมาณ 7,141,500 บาท 

4. โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการประกาศกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน 2551 งบประมาณ  4.6000 ล้านบาท 

4.1 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการกําหนดเขตอนุรักษ์ดินและนํ้า ตาม พ.ร.บ. พัฒนาท่ีดิน 2551 
งบประมาณ 1,625,000 บาท เพ่ือเป็นฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรดินสําหรับใช้กําหนดเขตอนุรักษ์ดินและนํ้า 
ตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 2551 และใช้เป็นแนวทางศึกษาถึงการประเมินการเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ  ในปี 2559 ดําเนินการในพ้ืนที่ภาคต่างๆ ของประเทศ (ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้) รวม 100,000 ไร่ งบประมาณ  1,538,700  บาท 

4.2 การสํารวจศึกษาแนวทางกําหนดเขตทรัพยากรดิน เพ่ือเตรียมการประกาศเขตการใช้ที่ดิน 
งบประมาณ 3,225,000 บาท ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการประกาศเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่นั้นๆ 
โดยมีการสํารวจตรวจสอบชนิดดินให้ละเอียดเพ่ิมขึ้น มีการจัดเสวนากับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีข้อมูลว่าควร
จะกําหนดเขตไปถึงไหน จํานวนพ้ืนที่เท่าไร ประเด็นสําคัญของการประกาศคืออะไรและมีเหตุผลใดรองรับ ซึ่ง
ผลของการดําเนินงานจะทําให้กรมฯ หรือเจ้าหน้าที่ของกรม มีข้อมูล มีรายงาน มีแผนที่ ที่จะให้เกิดความ
สะดวกและง่ายต่อการทํางานในคณะกรรมการพัฒนาที่ดินประจําจังหวัดเพ่ือประกาศเป็นเขตการใช้ที่ดิน ในปี 
2559 มีเป้าหมายคือเขตทรัพยากรดินที่มีจุดเด่นและเหมาะสมกับพืช ๖พืชที่มีความต้องการทางการตลาดสูง
และเป็นพืชที่เป็นจุดเด่นในจังหวัดน้ัน) สําหรับเตรียมการประกาศเขตการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมจํานวน 2 
จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบุรี  งบประมาณ  3,061,300  บาท 
5. การจัดทําข้อมูลเพ่ือจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา งบประมาณ 10.800 ล้านบาท เป็นการสํารวจ
และจัดทําแผนที่ภูมิประเทศและสํามะโนที่ดิน ซึ่งดําเนินการโดยส่วนสํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ ของ สพข. และการ
วางแผน การใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่นา โดยส่วนวางแผนการใช้ที่ดินของ สพข. เพ่ือสนับสนุนงาน
จัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่งมีเป้าหมายดําเนินงานปีละ 400,000 ไร่ 
 

6. จัดทําฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่เสี่ยงภัย งบประมาณ 4.000 ล้านบาท เพ่ือดําเนินการดังน้ี 
1) โครงการจัดทําแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก มาตราส่วน 1:4,000 เป้าหมาย 40 ลุ่มนํ้าสาขา 
2) โครงการมาตราการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย 1 โครงการ 
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3) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลพ้ืนที่ท่วมซ้ําซาก เป้าหมาย 1 ภาค 
4) โครงการเฝ้าระวังเตือนภัย และการจัดทําแผนที่คาดการณ์เตือนภัยธรรมชาติทางการเกษตร เป้าหมาย 77 จังหวัด  
5) ประเมินพ้ืนที่ที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก เป้าหมาย 15 ลุ่มนํ้าสาขา 
6) ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่พ้ืนที่นํ้าท่วมซ้ําซาก  เป้าหมาย 1 ภาค ดําเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(10 จังหวัด) 
7) การจัดทําแผนที่เตือนภัยจากนํ้าท่วมและภัยแล้งในพ้ืนที่ทําการเกษตรก่อนฤดูกาลเพาะปลูก เป้าหมาย 77 จังหวัด 

 

7. การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล  งบประมาณ 9.8800 ล้านบาท 

เป็นการนําแผนที่ออร์โธสีซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดสูงมาใช้ ในการสํารวจดินและสํารวจสภาพ 
การใช้ที่ดิน ทําให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยําสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาความเหมาะสมของดินกับ
กิจกรรมต่างๆ และนํามากําหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตําบลได้ถูกต้องย่ิงขึ้น  ดําเนินการโดยศึกษาข้อมูลของ
พ้ืนที่ทั้งด้านกายภาพ การเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและการอนุรักษ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้ที่ดินจากหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนในการใช้หรือกําหนดแนวทางการใช้ที่ดินทั้งทางตรงและทางอ้อม  จากน้ันจึงสังเคราะห์ข้อมูลในเชิง
อรรถาธิบายและข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มี กําหนดเป็นเขตการ
ใช้ที่ดินระดับตําบล  โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น  จํานวน 7,169 ตําบล  

1) ผลงาน  เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบันปี 2557 รวม 6,675 ตําบล ดังน้ี 

ปี จังหวัด จํานวน 
ปี 2549 ยโสธร อํานาจเจริญ มุกดาหาร บุรีรัมย์ หนองคาย กาฬสินธ์ุ นครพนม 

หนองบัวลําภู เชียงใหม่ และลาํพูน 
1,000 ตําบล 

ปี 2550 มหาสารคาม ศรีสะเกษ ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ 1,000 ตําบล 

ปี 2551 นครราชสีมา สระแก้ว อุบลราชธานี ชัยภูมิ อุดรธานี เลย ปราจีนบุรี สระบุรี ตรัง 
พังงา และบางตําบลของจังหวัดอ่างทอง และสิงห์บุรี  

1,000 ตําบล 

ปี 2552 ชัยนาท สิงห์บุรี  อ่างทอง ชลบุรี ระยอง แพร่ อุตรดิตถ์ สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร  

508 ตําบล 

ปี 2553 ลพบุรี จันทบุรี ลําปาง พะเยา พิจิตร และอุทัยธานี 508 ตําบล 

ปี 2554 นนทบุรี สตูล ตราด เม่ฮ่องสอน เชียงราย พิษณุโลก สุโขทัย กระบ่ี และนครนายก  528 ตําบล 

ปี 2555 กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม สระบุร ีสุพรรณบุร ีสมุทรปราการ อยุธยา 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี น่าน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ตาก กําแพงเพชร ราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช 
ชุมพร ภูเก็ต สงขลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา  

624 ตําบล 
ดําเนินการเฉพาะ
ตําบลท่ีอยู่ภายใต้
เขตพัฒนาที่ดิน 

ปี 2556 สระบุรี ปราจีนบุรี น่าน เพชรบูรณ์ กําแพงเกชร กาญจนบุรี ระนอง และพัทลุง 500 ตําบล 

ปี 2557 ปทุมธานี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง สงขลา
และนครศรีธรรมราช  

507 ตําบล 
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ปี จังหวัด จํานวน 
ปี 2558  กทม. นครปฐม สุพรรณบุร ีสมุทรปราการ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต 

สงขลา และปัตตานี  
500 ตําบล 

 
 

2) แผนงานปี 2559  เป้าหมาย 494  ตําบล ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,880,000 บาท 
จากเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 7,169 ตําบล   

8. การปรับปรุงคุณภาพดินในบริบทของการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย 
(โครงการความร่วมมือกับ IRD)  งบประมาณ 1,980,600 บาท  

จากการที่ความต้องการยางพาราในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น ทําให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราในภาคต่างๆ เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือปลูกยางพาราในพ้ืนที่
ดอน มีผลทําให้ทรัพยากรดินและนํ้าในพ้ืนที่เหล่าน้ีเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผลกระทบ ด้านอุทกวิทยาใน
ระยะยาว เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าใต้ดินจะมีผลดีต่อการควบคุมการแพร่กระจายของดินเค็มในพ้ืนที่
ลุ่มตอนล่าง ซึ่งดินเค็มเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ือ
ประเมินและติดตามผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเกษตรกรต่อเน่ืองจากโครงการ Improving the 
Management of Salt-affected Soils: Case of Saline Patches in Rainfed Paddy Fields in Northeast 
Thailand ดังน้ัน ในปี 2550-2553 กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบัน IRD ประเทศฝรั่งเศส 
ดําเนินโครงการ Impact Assessment of Planting Rubber Trees on Sandy Soils in NE Thailand โดย
มีเป้าหมายในการศึกษาผลกระทบของการปลูกยางพาราและพืชชนิดต่างๆท่ีปลูกแทรกระหว่างแถวยางพารา 
(ได้แก่ มันสําปะหลัง พืชตระกูลถั่ว และพืชตระกูลหญ้าเลี้ยงสัตว์) ที่มีต่อคุณภาพดิน และแหล่งนํ้าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทั้งน้ี จะมีการศึกษาปริมาณนํ้าในดินและการใช้นํ้าของพืชทั้งระบบ 
รวมทั้งศึกษาผลของการปลูกพืชแซมต่อการปรับปรุงดิน การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เน่ืองจากการปลูก
ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษายังครอบคลุมถึงความสามารถของดินในการกักเก็บนํ้า ตลอดจน
สมดุลย์ของนํ้าทั้งระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูล พ้ืนฐานสําหรับการวางแผนการจัดการดินเพ่ือปลูกยางพารา โดย
ดําเนินการในพ้ืนที่บ้านโนนตุ่น จังหวัดขอนแก่น และอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมาย
ให้นักวิชาการเข้าร่วมดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินในการทํางานวิจัย
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญของสถาบัน IRD ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD กับกรมพัฒนาที่ดิน   
 
 

9. โครงการสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการ DS-SLM (Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of 
Sustainable Land Management) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการที่ดินอย่างย่ังยืน
ร่วมกับ UNDP และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารายงานแห่งชาติอนุสัญญา UNCCD ปี 2559 
งบประมาณ 501,600 บาท 
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10. การวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramser Site) 
เพ่ือวางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramser Site) พร้อมเสนอ 

แนวการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ และใฃ้สนับสนุนการดําเนินงานภายใต้
แผนงานของอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มนํ้า ในปี 2559 มีแผนการดําเนินงานในพ้ืนที่ชุ่มนํ้าขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ 
ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศเป้าหมาย 1 แห่ง 135,000 ไร่ งบประมาณ 434,000 บาท 
 

11. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เร่ืองการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร
ภายใต้ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – อินโดนีเซีย งบประมาณ 0.400 ล้านบาท 

11.1 หลักการและเหตุผล  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนํามาซึ่งความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มว่าอาจมี

ความถี่มากขึ้นและความรุนแรงมากขึ้นในทุกพ้ืนที่ ความผันผวนในการผลิตทางการเกษตรจากสภาวะนํ้าท่วม
และฝนแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีและรุนแรงขึ้น ทําให้เกิดความสูญเสียและความไม่แน่นอนของผลผลิตทาง
การเกษตร ในการประชุมคณะทํางานความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 3-4 
มิถุนายน 2556 ณ เมือง Solo ประเทศอินโดนีเซีย จึงมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินโครงการการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซีย ทางด้านของการสร้างความร่วมมือและทําให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้และนําองค์ความรู้ไปต่อยอดศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับตัวและการจัดการในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป 

11.2 วัตถุประสงค์   
1) ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร 
2) ศึกษาการปรับตัวและการจัดการในภาคการเกษตรจากผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

11.3 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการปรับตัว  
กิจกรรมที่ 2 การจัดการฝึกอบรมและดูงานภายในประเทศไทย เรื่องการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศไทย (ประสานงานและดําเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน) 
กิจกรรมที่ 3 การจัดการฝึกอบรมและดูงานในประเทศอินโดนีเซีย เรื่องการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศไทย (ประสานงานและดําเนินการโดยกรมพัฒนา
ที่ดินและกระทรวงเกษตรของประเทศอินโดนีเซีย) 

11.4 ระยะเวลา 2 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2559  
ปีงบประมาณ 2558 เริ่มเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
ปีงบประมาณ 2559 เริ่มเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

11.5 เป้าหมายและงบประมาณ (จําแนกเป็นรายปี) 
งบประมาณจํานวน 2 ปี เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 0.6000 ล้านบาท 
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กิจกรรม 
ปี 2558 ปี 2559 

เป้าหมาย 
งบดําเนินงาน 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
งบดําเนินงาน 
(ล้านบาท) 

1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
2. ประสานงานเรียนเชิญวิทยากร 
3. ประสานงานเรียนเชิญผู้เข้าประชุมฯ/ฝึกอบรมฯ
4. จัดการประชุมเสวนา/ฝึกอบรมฯ 
5. ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผล 
6. สรุปผลและจัดทํารายงาน 

 - ผู้เข้าร่วม
การประชุม
เสวนา 25 คน  
 - จํานวน 1 
วัน 

 

0.2000   - ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมและ
ดูงาน 25 คน  
  - จํานวน 5 
วัน 

 

0.4000 

11.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เก่ียวข้อง

กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร  
2) เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ทํางานที่เก่ียวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3) มีการนําเอาองค์ความรู้ และงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดการศึกษา อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต 

12. การศึกษากระบวนการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ําสาขาโดยใช้แบบจําลองภูมิสารสนเทศและการ
จัดทําฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแบบจําลอง เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดย
จัดทําแบบจําลองภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติด้วย Model Builder และจัดทําฐานข้อมูล
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการวิเคราะห์กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยจัดทํา
แบบจําลองภูมิสารสนเทศ แผนปี 2559 ดําเนินการในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าโขง ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา
จํานวน 37 ลุ่มนํ้าสาขา พ้ืนที่ทั้งหมด 19,292,800 ไร่ งบประมาณ 1,113,600 บาท 
 

13. โครงการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2558 
13.1 เหตุผลและความเป็นมา 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 68 (UN General 
Assembly : UNGA 68th ) ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครรัฐนิวยอร์ก ได้พิจารณาให้การรับรองวันดินโลก 
(World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี มีผลให้ นับต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นไป วันดินโลกอยู่ใน
ปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศจะจัดงานวันดินโลก โดยทั่วกัน 

สําหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจํากรุงโรม จะร่วมจัดวันดินโลกทุกปี ซึ่งในปี 2557 (2014) น้ี จะเป็นการจัดงาน 
วันดินโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับจาก UN มีมติให้การรับรองและประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี 
เป็นวันดินโลก ในการน้ีประเทศไทยในฐานะผู้นําการผลักดันการจัดต้ังวันดินโลก จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม 
The Kick-off of World Soil Day 2014 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งต่อไป ที่สํานักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกันน้ี จะจัดให้มีงานวันดินโลกภายในประเทศ  
เพ่ือสร้างความตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรดินอันเป็นพ้ืนฐานหลักของการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต 
คุณประโยชน์ของดินและผลิตผลของดิน การดูแลบํารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ 
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ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ความไม่มั่นคงทางอาหาร และปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังเป็นการ
เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับทรัพยากรดินให้หน่วยงานจากนานาประเทศ 
และประชาชนทั่วไปได้ทราบ  

13.2 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดวันดินโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับจาก UN มีมติให้การรับรองและประกาศให้วันที่ 

5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก 
2. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะ เรื่องดินและนํ้าอย่างย่ังยืน 
4. เพ่ือขับเคลื่อนแนวคิด วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมพัฒนาที่ดิน 

บุคคล หรือองค์กรต้นแบบ ให้เป็นตัวอย่างอันดีในสังคม และขยายผลการดําเนินงานให้กว้างขวาง 
13.3 สถานที่ (ในประเทศ และต่างประเทศ) 

- ณ นครรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

13.5 หน่วยงานท่ีร่วมจัดงาน 
- UN  FAO  IUSS UNCCD 
- มูลนิธิโครงการหลวง 
- สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 
- สมาคมอนุรักษ์ดินและนํ้าแห่งประเทศไทย 
- มหาวิทยาลัยต่างๆ 

13.6 กลุ่มเป้าหมาย  นักวิชาการ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 

13.7 ผลการดําเนินงานปี 2558 
กรมพัฒนาท่ีดิน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก ๕ ธันวาคม และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ ระหว่าง

วันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย โดยมีการแสดง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน  
การประชุมวิชาการ การเสวนา การบรรยายพิเศษ การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติในกลุ่มหมอดินอาสา 
และการแข่งขันเล่นเกมส์ออนไลน์ LDD IM Farm ซึ่งเป็นเกมส์จําลองการทําการเกษตร นําข้อมูลจริงมาใช้ใน
การจําลองการปลูกพืช ๕ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย และถั่วเหลือง โดยจัดให้มีพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ี มีผู้เข้าร่วมงาน
ประกอบด้วยผู้เทนจากสถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทยจํานวน ๗ แห่ง ผู้แทน เอฟ เอ โอ ภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก ซึ่งได้อ่านสารจาก Director General ของ เอฟ เอ โอ กรุงโรม ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ 
นักวิชาการ หมอดินอาสา และผู้สนใจทั่วไป จํานวนกว่า ๕,๐๐๐ คน 
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14.8 งบประมาณ   15.3000 ล้านบาท 

 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. งบดําเนนิการ 15,300,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ 
* ค่าจ้างเหมาจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว และการเฉลิมฉลองวันดินโลก ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2558 ใน
กรุงเทพมหานคร และระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เดือนธันวาคม 
2558 ณ นครรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมริกา 

15,300,000

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 15,300,000
 
14. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) งบประมาณ  57.4335 ล้านบาท โดยการจัดทําฐานข้อมูลและบริการ 
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000  

14.1 การบริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 งบประมาณ 9.9846 ล้านบาท เป็นการให้บริการ
ข้อมูล แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมฯ ปีละ 500,000 ระวาง โดยในปี 2553-2557 ดําเนินการได้ 2,400,000 
ระวาง ปี 2558 เป้าหมาย 400,000 ระวาง ดําเนินการแล้ว 99,813 ระวาง (ณ วันที่ 31 ม.ค. 58) และใน
ปีงบประมาณ 2559 มีแผนการดําเนินงาน 400,000 ระวาง เฉลี่ยระวางละ 25 บาท 

 14.2 การประยุกต์ใช้แผนท่ีออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 งบประมาณ 47.4489 ล้านบาท โดย 
1) โครงการที่เก่ียวกับป่าไม้ถาวร งบ 14.0230 ล้านบาท 

1.1) จัดทําแผนที่ป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ 
เช่น กรมท่ีดิน กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ เป็นต้น ใช้ประโยชน์ต่อไปดําเนินการแล้วในปี 2551-2557 จํานวน 
47,962.132 กม.  ในปี 2558 จํานวน 8,000 กม. ดําเนินการแล้ว 3,450.80 กม. (ณ วันที่ 31 ม.ค. 58)  และในปี 
2559 มีแผนการดํานินงาน 7 จังหวัด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก น่าน สุโขทัย แม่ฮ่องสอน พะเยา และ
กําแพงเพชน เป้าหมาย 10,520 กม. งบประมาณ 12.1568 ล้านบาท เฉลี่ย กม. ละ 1,155 บาท 

1.3) โครงการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (เฉพาะราย) ได้มีการ
ดําเนินการตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปแล้วจํานวน 600 ราย ในปี 2551 แต่เน่ืองจากมีราษฎร
และหน่วยงานมีความประสงค์จะให้ตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวรเป็นจํานวนมาก ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย ในปี 2553-2557 
ได้รับงบประมาณให้ดําเนินการ จํานวน 1,800 ราย และปี 2558 จํานวน 400 เรื่อง ดําเนินการได้ 223 เรื่อง 
(ณ วันที่ 31 ม.ค. 58) และแผนปี 2559 จํานวน 200 เรื่องๆ ละ 2,095 บาท งบประมาณ 419,200 บาท   

1.4) โครงการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สืบเน่ืองจากโครงการ
จัดทําแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จใน  
3 จังหวัดแล้วคือ เชียงราย ขอนแก่น และนครราชสีมา และข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจนสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนและผู้เก่ียวข้องได้ ดังน้ัน เพ่ือการให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงมีการ
พัฒนารูปแบบการให้บริการโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยนําร่องดําเนินการในจังหวัดเชียงรายก่อน ปี 2557 
ดําเนินงาน 19 จังหวัด ปี 2558 ดําเนินงาน 4 จังหวัด 3,000 ระวาง ดําเนินการแล้ว 1,000 ระวาง (ณ วันที่ 31 มี.ค. 58) 
และแผนปี 2559 มีแผนการดําเนินงาน 7 จังหวัด 4,542 ระวาง ๆ ละ 195 บาท งบงบประมาณ 885,000 บาท 
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1.5) โครงการจัดทําแผนที่นอกเขตป่าไม้ถาวรเพ่ือใช้ในการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวรเบ้ืองต้น 
เพ่ือความรวดเร็วของการตวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และมีเอกสารและข้อมูลแผนที่
สามารถนําไปประกอบการศึกษา การวางแผนในการทํางานของหน่วยงานต่างๆ สํานักงานพัฒนาที่ดินทุก
จังหวัด หน่วยราชการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  แผนปี 2559 ดําเนินการ 17 จังหวัด คือ จังหวัดกําแพงเพชร จันทบุรี 
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน หนองคาย พัทลุง แพร่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ลําปาง ลําพูน ศรีสะเกษ สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ และพะเยา งบประมาณ 562,000 บาท  

2) ซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินของโครงข่ายหมุดหลักฐานของโครงการจัดทําแผน
ที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวง มีทั้งหมด 2,810 หมุด ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 
ซ่อมแซม 180 หมุด งบประมาณ 4.7367 ล้านบาท เฉลี่ยหมุดละ 26,315 บาท 

3) โครงการกันเขตที่เขา ภูเขา และพ้ืนที่ความลาดชัน 35% มาตราส่วน 1:5,000 เน่ืองจาก
ปัจจุบันใช้แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ความลาดชัน 35% เฉพาะพ้ืนที่นอก
เขตเขาและภูเขา ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาด ส่งผลให้ประโยชน์ของราษฎรถูกริดรอนและเกิดความขัดแย้งได้ 
ดังน้ัน จึงจัดทําแผนที่เขตที่เขา ภูเขา และเขตพ้ืนที่ลาดชัน 35% จากแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 
1:5,000  ในปี 2558 เป้าหมาย 1,000 แปลง ดําเนินการแล้ว 867 แปลง (ณ วันที่ 31 มี.ค. 58) และแผนปี 2559 
 มีเป้าหมาย 1,000 แปลงๆ ละ 560 บาท งบประมาณ 0.5600 ล้านบาท 

4) โครงการจําแนกประเภทที่ดิน  งบประมาณ 6.9020 ล้านบาท 
4.1) โครงการพัฒนาการสืบค้นข้อมูลและแผนที่จําแนกประเภทที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 

ในการดําเนินการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (เฉพาะราย) ในปีงบประมาณ 2553 ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 ซึ่งเป้าหมายในการดําเนินการจํานวน 400 ราย แต่หากปัจจุบันการดําเนินการมีปริมาณ
มากกว่าที่กําหนด ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาการสืบค้นข้อมูลและแผนที่จําแนกประเภทที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งเป็นการ
เช่ือมโยงข้อมูลในโครงการนําเข้าข้อมูลการจําแนกประเภทที่ดิน โครงการต่างๆ ให้มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น ในปี 2558 เป้าหมาย 48 จังหวัด ดําเนินการแล้ว 28 จังหวัด (ณ วันที่ 31 พ.ค. 58) 
และในปี2559 มีแผนการดําเนินงาน 68 จังหวัด งบประมาณ 6 ล้านบาท 

4.2) โครงการปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูลการจําแนกประเภทที่ดินให้อยู่ในระบบดิจิทัล เป็น
เอกสารและข้อมูลแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน มีอายุการใช้งานหลายปีและมีสภาพชํารุด เสื่อมอายุไปตาม
กาลเวลา จําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีสภาพเดิมและทําการ SCAN  เพ่ือเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล เพ่ือ
สามารถใช้งานได้ตลอดไป  โดยไม่เป็นการทําให้ต้นฉบับเสียหาย  เน่ืองจากเอกสารต้นฉบับมีความสําคัญอย่างมาก  
เป็นหลักฐานเก่ียวกับการจําแนกประเภทที่ดินของประเทศไทย ซึ่งไม่อาจสืบค้นได้จากหน่วยงานอ่ืนๆ  
ในปี 2558 เป้าหมาย 10 จังหวัด และในปี 2559 มีแผนการดําเนินงาน 10 จังหวัดๆ ละ 90,200 บาท งบประมาณ 
0.9020 ล้านบาท 

5) โครงการจัดทําสํามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน – ดําเนินการสํารวจภาวะถือครองที่ดิน
อย่างละเอียด รายช่ือเกษตรกรเก่ียวกับการใช้ที่ ดินเพ่ือการเกษตร ที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และการ
อุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานด้านการพัฒนา
ที่ดิน ดําเนินการในบริเวณเขตพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 จํานวน 12 แห่ง ในปี 2553 – 2557 
จํานวน 900,000 ไร่  ปี 2558 เป้าหมาย 600,000 ไร่ ดําเนินการแล้ว 424,393 ไร่ (ณ วันที่ 31 พ.ค. 58)  และใน
ปี 2559 มีแผนการดําเนินงาน 600,000 ไร่ๆ ละ 20.50 บาท งบประมาณ 12.3036 ล้านบาท 



66 

 

6) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีจากภาพดาวเทียม THEOS มาตราส่วน 1:10,000 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศขึ้น โดยใช้ข้อมูลภาพขาว-ดํา (Panchromatic) รายละเอียดภาพ 2 เมตร  
ข้อมูลภาพสี (Multispectral) รายละเอียดภาพ 15 เมตร จากดาวเทียม THEOS  ร่วมกับการสํารวจรังวัดหมุด
บังคับภาพภาคพ้ืนดินและข้อมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM : Digital Elevation Model) จากโครงการ
จัดทําแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือนํามาใช้
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทั้งทางราบและทางด่ิง แล้วผลิตเป็นแผนที่ภาพถ่ายมาตราส่วน 1:10,000 ครอบคลุม
ทั้งประเทศปี 2556-2557 ดําเนินงาน 287,300 ตร.กม. ปี 2558 เป้าหมาย 70,000 ตร.กม. ดําเนินการแล้ว 
52,200 ตร.กม. (ณ วันที่ 31 พ.ค. 58) และในปี 2559 มีแผนการดําเนินงาน 77,200 ตร.กม.ๆ ละ 81.60 บาท 
งบประมาณ 6.2972 ล้านบาท 

7) โครงการัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ดิน เป้าหมาย 1 โครงการ 
งบประมาณ 0.8188 ล้านบาท เพ่ือการเก็ฐรวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ 
ของกรมพัฒนที่ดิน ทั่งในด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดิน การพัฒนาแหล่งนํ้า การอนุรักษ์ดินและนํ้า 
และงานพัฒนาที่ดินในด้านอ่ืนๆ เพ่ือนํามาจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศภูมอศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ดิน สําหรับ
ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล การสรุป
รายงานผล และการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ จํานวน 2 ครั้ง งบประมาณ 0.7562 ล้านบาท 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนา วิธีการ และเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีภูมิสนเทศแก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบิติงาน ให้มีทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อผู้บริหาร และองค์กร ตลอดจนให้เกิดทักษะ ความชํานาญใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) กับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 
เป้าหมายจัดทําแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ปีละ 1 พ้ืนที่ งบประมาณ 0.4514 
ล้านบาท เพ่ือเรียนรู้เทคนิค วิธีการในการผลิตแผนที่ ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ และทราบขอบเขตการ
ประยุกต์ใช้งานแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 

10) การจัดทําข้อมูลการจําแนกประเภททท่ีดินเพ่ือประกอบการพิจารณาในคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาที่ดิน และคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เป้าหมาย 2 จังหวัด งบประมาณ 0.6000 ล้านบาท เพ่ือจัดทําข้อมูล
การจําแนกประเภทที่ดินในพ้ืนที่ที่จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตราส่วน 1:4,000 
ในระบบภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทําแผนที่ และการนําเสนอข้อมูลการจําแนกประเภท 
ที่ดินเพ่ือประกอบการพิจารณาแก่คณะทํางาน คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
 

15. การติดตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพ้ืนที่ไฟไหม้เศษพืชในพ้ืนที่เกษตรกรรมและไฟไหม้ในพ้ืนที่ป่า
เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน งบประมาณ 2,356,000 บาท  เพ่ือเฝ้าติดตาม จุดที่เกิดไฟไหม้ และประเมิน  
เพ่ือหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกมา จากการเผาของเศษตอซังพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ พร้อม 
ติดตามสถานการณ์การเผาเศษพืช จัดทําฐานข้อมูล และระบบการบ่งช้ีพ้ืนที่การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ของ
ประเทศไทย ร่วมทั้งหารูปแบบการเผาเศษพืชในแต่ละภาค เพ่ือเป็นแบบจําลองในการประเมินการสูญเสีย
คาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาเศษพืชเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดําเนินการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน 
รณรงค์ให้เกษตรกรมีความตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ทั้งต่อปัญหาภาวะโลกร้อน
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และปัญหาสุขภาพและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และจัดทํารายงาน
พ้ืนที่การเกิดไฟไหม้ และการปลดปล่อยคาร์บอน เพ่ือเป็นการประเมินพ้ืนที่เกิดไฟไหม้จากการเกษตร การเกิดไฟป่า 
และการเกิดหมอกควันภายในประเทศ 

16. การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการพัฒนาที่ดนิสู่ประชาคมอาเซียน  งบประมาณ 24.0588 ล้านบาท  
16.1 โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการ

แข่งขันในประชาคมอาเซียน 
การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มี

เป้าหมายในการพัฒนาการเกษตร ต้ังแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร โดย ดินเป็นฐาน
ทรัพยากรที่สําคัญในลําดับต้นๆ ของปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตรและอาหาร กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบดูแลพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการทรัพยากรที่ดิน ที่ผ่านมา กรมฯ ดําเนินงานด้านการ
สํารวจและจําแนกดิน การจัดทําแผนที่ การอนุรักษ์ดินและน้ํา การฟ้ืนฟูปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์และมีศักยภาพและคุณภาพในการผลิต การวางแผนและกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับการผลิตพืชที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อเกษตรกรและผู้ผลิต โดยพิจารณาถึงศักยภาพพ้ืนที่และการขนส่งวัตถุดิบ
เพ่ือให้การผลิตมีต้นทุนตํ่า และเกิดประโยชน์สูงสุด กอปรกับพ้ืนที่เกษตรของประเทศไทยมีความเหมาะสม 
ต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด การเลือกตัดสินใจในการผลิตพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดไม่ให้เกิดการทับซ้อน
ของพ้ืนที่ จึงมีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและใช้เครื่องมือและวิธีการดําเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่มีความถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว 

จากผลการดําเนินงาน กรมฯ มีองค์ความรู้ในเชิงพ้ืนที่ ที่ควรมีการรวบรวมและนํามาประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสําคัญ และมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นํา  
และต้องการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรในประชาคมอาเซียน ดังน้ัน กรมพัฒนาที่ดิน 
เห็นควรเสนอให้มีโครงการบูรณาการองค์ความรู้ในการผลิตพืชในเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ และการพัฒนา
มาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยทางอาหาร  
ที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ช่วยต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ที่เข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงานโครงการน้ี กรมพัฒนาที่ดินจะได้ข้อมูล
บ่งช้ีถึงศักยภาพของการผลิต ข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทนและความคุ้มทุนในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลังจากที่นํา
องค์ความรู้ในการจัดการบริหารที่ดินและการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินไป
ประยุกต์ใช้พ้ืนที่โซนนิ่ง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญในการต่อยอดและจัดทําข้อเสนอแนะสนับสนุนการ
ตัดสินใจวางแผนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ต่อไป  

1.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดทําโครงการนําร่อง ที่บูรณาการผลสําเร็จงานวิจัยด้านการจัดการดิน นํ้า พืช ในการ

พัฒนาที่ดินในเขตการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผลผลิตทาง
การเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน  

2) เพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตทางการเกษตร เพ่ิมผลผลิต คุณภาพ ลดต้นทุน มีความปลอดภัย 
ทางอาหาร และรักษาสิ่งแวดล้อม   

3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่มีมาตรฐานสู่เครือข่ายเกษตรกร เพ่ือนําไปสู่การเป็น
เกษตรกรปราดเปร่ือง (smart farmers)  
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1.2 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
1) คัดเลือกพ้ืนที่ตัวแทน จากพ้ืนที่เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจที่มีระดับความเหมาะสมสูง/

ปานกลาง/ตํ่า ตามชนิดพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ จํานวน 6 ชนิด (ภาคละ 3-7 แห่ง ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ในแต่ละภาค) จํานวน 6 ชนิดพืช จํานวนพ้ืนที่ตัวแทน 57 แห่งๆ ละ 20 ไร่ รวมเป็น 1,140 ไร่ และ
จัดทําคู่มือการคัดเลือกพ้ืนที่ตัวแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

2) วิเคราะห์พ้ืนที่ตัวแทน และจัดทําแผนการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ตัวแทน พร้อมจัดทําคู่มือการ
พัฒนาในพ้ืนที่สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

3) ดําเนินการพัฒนาในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักๆ ดังน้ี 
3.1) พัฒนาการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
3.2) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตพืชเศรษฐกิจ  

เพ่ือสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร 
3.3) การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง เพ่ือนําไปสู่การเป็น smart farmer 

โดยมี smart officer รวมถึงการพัฒนาแบรนด์สินค้าการเกษตรอินทรีย์ 
4) ประเมินโครงการ โดยวิเคราะห์ผลตอบแทน ความคุ้มทุน และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5) จัดทําคู่มือ และคําแนะนําในการจัดการทรัพยากรดินและนํ้าในระบบการผลิตสินค้า

ทางการเกษตรท่ีมีความปลอดภัย  
1.3 เป้าหมาย 

1) พัฒนามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตัวแทนจากเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ  
ที่มีระดับความเหมาะสมสูง/ปานกลาง  

2) ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สําหรับการจัดการพ้ืนที่ หรือการปรับเปลี่ยนชนิดพืช 
ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมสูง/กลาง/ตํ่า 

3) ได้เทคโนโลยีที่สําเร็จ และสามารถนําไปขยายผลเพ่ือพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็งในประชาคมอาเซียน  

1.4 ผลการดําเนินงานปี 2558 
ดําเนินการคัดเลือกพ้ืนที่นําร่องสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด โดยใช้เกณฑ์ตามกลุ่มชุดดิน

ซึ่งเป็นตัวแทนของภาค ตามเขตโซนน่ิง และตามชนิดพืชเศรษฐกิจ ซึ่งผลการคัดเลือกพ้ืนที่ตามเกณฑ์ดังกล่าว 
สามารถกําหนดพ้ืนที่นําร่องสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ครอบคลุมพ้ืนที่ดําเนินการใน สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1-12 รวมท้ังหมด 63 จังหวัด รวม 110 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปผลทางสถิติ และ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานปีที่ 1  

1.5 งบประมาณ  17,748,800  บาท  
โดยการจัดทําการทดสอบสาธิตในพ้ืนที่ตามโซนน่ิงภาคการเกษตร จํานวน 6 ชนิดพืช

เศรษฐกิจๆ ละ 2,958,130 บาท ซึ่งดําเนินการกับพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง ยางพารา 
และปาล์มนํ้ามัน ดําเนินการในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เป้าหมายประมาณ 44.2 ล้านไร่  

 

16.2 โครงการปรับฐานข้อมูลดินเข้าสู่ระบบ World reference base for soil resources (WRB) 
แผนที่ดินเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่สําคัญในการใช้วางแผนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งในอนาคต

ประชาคมอาเซียนจําเป็นต้องวางแผน การผลิตทางการเกษตรร่วมกัน มิฉะน้ันจะเกิดปัญหาสินค้าเกษตร 
ล้นตลาด หรือแข่งขันกันจนราคาตกตํ่าไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกร จากวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนที่ว่า 
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การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนและมีประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสูงน้ัน ควรมีแผนที่ดินสําหรับวางแผนการผลิตทางการ
เกษตรที่เป็นระดับเดียวกัน  แต่ในปัจจุบันประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีการสํารวจและจัดทําแผนที่ดิน
สําหรับใช้งานในประเทศ ซึ่งอาศัยระบบการจําแนกดินที่แตกต่างกันไป ไม่สามารถนําข้อมูลของแต่ละประเทศ 
มาต่อรวมให้เป็นระบบข้อมูลเดียวกันได้ ดังน้ันการสร้างความร่วมมือในการจัดทําแผนที่ดินกลุ่มประชาคม
อาเซียนจะช่วยในการส่งเสริมให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้ดีย่ิงขี้น 

1.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดมาตรฐานของระบบจําแนกดินของประชาคมอาเซียน 
2) เพ่ือมีแผนที่ดินประชาคมอาเซียนที่สามารถใช้ร่วมกัน อันเป็นพ้ืนฐานในการถ่ายทอด

เทคโนโลยี และใช้ในการวางแผนการผลิตทางธุรกิจการเกษตร 
3) เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การสํารวจทรัพยากรดินในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1.2 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
1) การดําเนินงานระหว่างประเทศ 

จัดการประชุมการเจรจาระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เพ่ือร่วมกันกําหนด
มาตรฐานของระบบการจําแนกดินที่จะใช้ร่วมกัน ซึ่งในเบ้ืองต้นคาดการณ์ว่าจะเป็นระบบ World reference 
base for soil resources (WRB) และทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านการสํารวจจําแนกดิน และ
จัดทําแผนที่ของประชาคมอาเซียน 

2) การดําเนินงานในประเทศ 
2.1) ศึกษาและปรับปรุงแผนที่ดินของประเทศไทยให้เป็นระบบที่รองรับการใช้งานในประชาคม 

อาเซียน ตามระบบที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้ตกลงไว้ร่วมกัน ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นระบบ WRB ระยะเวลาศึกษา
และปรับปรุง 6 เดือน 

2.2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สําหรับนักสํารวจดินของประเทศไทย จํานวน 50 คน เพ่ือทํา
ความเข้าใจและร่วมกันตรวจสอบแผนที่ของประไทยที่ใช้ระบบ WRB (หรือระบบอ่ืนที่กลุ่มประเทศอาเซียนตก
ลงร่วมกัน ซึ่งต่อไปจะละไว้ และอ้างอิงเฉพาะระบบ WRB) พร้อมทั้งศึกษาถึงแนวทางพ้ืนฐานการนําแผนที่ดิน
ไปใช้ในการประเมินกําลังผลิตของดินเบ้ืองต้น  

2.3) จัดทํารายงาน คู่มือการใช้งาน และแผนที่ดินของประเทศไทยในระบบ WRB มาตราส่วน  
1: 500,000 

1.3 เป้าหมาย 
1) มีแผนที่ดินของประชาคมอาเซียนที่มีระบบการจําแนกเดียวกันในมาตราส่วน 1: 500,000 
2) มีระบบฐานข้อมูลดินของประชาคมอาเซียนเพ่ือรองรับระบบสารสนเทศ และการกําหนด

เขตเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าเกษตร 
3) สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้การสํารวจจําแนกทรัพยากรดินประชาคมอาเซียนในประเทศไทย 

1.4 งบประมาณ  2,560,000 บาท 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ประชาคมอาเซียนที่สามารถใช้ร่วมกัน สําหรับการวางแผน การกําหนดเป้าหมาย การประกอบ 
การตัดสินใจในการผลิตสินค้าเกษตร และธุรกิจการเกษตร 

2) ประชาคมอาเซียนมีฐานข้อมูลดินร่วมกัน สําหรับการแลกเปลี่ยนผลการวิจัย เทคนิคการ
ผลิตพืช รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานของข้อมูลดินเดียวกัน (Pedotransfer function) 



70 

 

3) เกิดเครือข่ายการใช้ข้อมูลทรัพยากรดินร่วมกันในเขตประชาคมอาเซียน โดยมีประเทศไทย
เป็นศูนย์กลาง 

4) นักลงทุนไทย มีข้อมูลสําหรับการตัดสินใจในการไปลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตรใน
ประเทศประชาคมอาเซียน  
 

16.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 และสํานักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
แผนงานในเขาประชาสังคมและวัฒนธรรม A. การพัฒนามนุษย์ A7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ (เน้น
การจัดต้ังระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบและมีความน่าเช่ือถือ โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถ ของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพ่ิมความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก
อาเซียน) ในส่วนของการพัฒนาสมรรถภาพ ของระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําแนวทางการดําเนินการ
สําหรับส่วนราชการไว้โดยให้สอดแทรกความรู้เก่ียวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ 
ที่ส่วนราชการจัด และให้จัดอบรมภาษาอังกฤษ พ้ืนฐานและภาษาอังกฤษเฉพาะด้านตามความจําเป็นแก่
ข้าราชการของส่วนราชการ 

จากการประชุมแผนงาน/โครงการ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภาคเกษตรของ
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มติที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกรมฯ ได้สรุป
แผนงานโครงการฯ ของกรมฯ ในช่วง 3 ปี (2556 - 2558) จํานวน 4 โครงการ และโครงการที่ 4 ได้แก่ 
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ดังน้ัน กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประจําปีงบประมาณ 2558 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทักษะภาษาอังกฤษตาม
ประเภทการใช้งานในระดับต่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไป การสื่อสาร นําเสนออภิปรายในที่
ประชุม และทักษะการเจรจาต่อรองในการประชุมระหว่างประเทศ ให้แก่ข้าราชการของกรมฯ ในฐานะที่
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับด้านการเกษตร และเกษตรกร ให้มีความพร้อมและมีความมั่นใจในการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ซึ่งจะนําไปสู่ผลสําเร็จในการดําเนินงานในเวทีภูมิภาค และ
ระดับสากล  ดังน้ี  

1) หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมนักพัฒนาที่ดินเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” สําหรับนัก
บริหารระดับสูง ระดับกลาง และนักวิชาการทั่วไป 

2) หลักสูตร “English Communication for AEC” สําหรับนักบริหารระดับสูง ระดับกลาง และ
นักวิชาการทั่วไป 

3) หลักสูตร “การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์”  
3.1) หลักสูตรการใช้งาน Outlook Express และการรับส่ง e-Mail 
3.2) หลักสูตรเทคโนโลยี web Browser กับ Google Chrome 
3.3) มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver 

1.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความ 

ท้าท้ายแนวทาง การปฏิบัติเชิงรุกและเชิงรับของภาคเกษตรไทยให้มีความพร้อมในระดับสากล เมื่อเข้าส่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 
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2) เพ่ือพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ ตลอกจนทักษะการติดต่อประสานงานที่จําเป็นของ
บุคลากร ให้มีความพร้อม และเหมาะสมตามลักษณะการปฏิบัติงาน ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือสร้างความตระหนัก และกรตุ้นให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีความต่ืนตัว และพัฒนา
ตนเอง และปรับตัวต่อการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4) เพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน มีความรู้ในการใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน ในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

1.2 ผลการดําเนินงาน  
ปี 2557 : เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทักษะ

ภาษาอังกฤษตามระดับทักษะ ตามความเหมาะสมและความจําเป็นในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมด้านภาษา 
และพิธีการระดับสากล  และความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย สามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน เป้าหมาย 1,000 ราย  ผลการดําเนินงาน 1,041 ราย 

ปี 2558 (ต.ค.57-ม.ค.58) : เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคม 
อาเซียน ทักษะภาษาอังกฤษ ตามระดับทักษะ ตามความเหมาะสมและความจําเป็นในการปฏิบัติงาน และมีความ
พร้อมด้านภาษา และพิธีการระดับสากล เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 800 ราย ดําเนินการแล้ว 235 ราย 
และ เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถ
นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จํานวน 200 ราย ดําเนินการแล้ว 180 ราย 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณ ปี 2559 
เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทักษะ

ภาษาอังกฤษ ตามระดับทักษะ ตามความเหมาะสมและความจําเป็นในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมด้าน
ภาษา และพิธีการระดับสากล เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 500 รายๆ ละ 7,500 บาท งบประมาณ 
3,750,000 บาท ประกอบด้วย 

1) อบรมหลักสูตร “Executive English Immersion Camp for AEC” สําหรับนักบริหาร
ระดับกลาง  เป้าหมาย 100 ราย  งบประมาณ 1,559,000 บาท 

2) อบรมหลักสูตร “Executive English Immersion Camp for AEC” สําหรับนักวิชาการทั่วไป  
เป้าหมาย 100 ราย  งบประมาณ 1,486,000 บาท 

3) อบรมหลักสูตร “ข้าราชการไทยกับอาเซียน” เป้าหมาย 330 ราย งบประมาณ 687,100 บาท 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของประชาคม

อาเซียน และบทบาทของภาคเกษตรไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2) เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร  

การเจรจา ต่อรอง ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยสามารถ
รองรับนโยบายกรมฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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17. ส่งเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD / ICL / 
WASWC) งบประมาณ 922,000 บาท ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

1) เงินอุดหนุนบํารุงภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  
(United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD)  900,000  บาท เป็นค่าสมาชิกที่
จ่ายให้กับสํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซึ่งประเทศไทยเป็น
สมาชิกภาคีลําดับที่ 174 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 การจ่ายเงินค่าบํารุงภาคี จึงเป็นพันธกรณีสําหรับประเทศ
สมาชิกทุกประเทศ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ 

2) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรดินถล่มระหว่างประเทศ  (The International Consortium on Landslides 
(ICL) 20,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับ The International Consortium on Landslides (ICL)  
ซึ่งเป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศที่ดําเนินงานโดยไม่มุ่งผลกําไร จัดต้ังขึ้นเพ่ือประสานและ 
นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศท่ีมีประสบการณ์ด้านภัยดินถล่มมาพัฒนาให้เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา มีสํานักงานเลขาธิการต้ังอยู่ที่กรุงเกียวโตประเทศ
ญี่ปุ่น โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สมัครเป็นสมาชิก ICL เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2545 และได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว 

3) ค่าสมาชิกสมาคมอนุรักษ์ดินและนํ้าโลก (The Word Association of Soil and Water Conservation – 
WASWC) 2,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ให้กับ The Word Association of  Soil and Water Conservation  
(WASWC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมวิชาการด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้าทั่วโลก และเป็นเวทีให้มี
การเสนอผลงานต่าง ๆ มีสํานักงานต้ังอยู่ที่กรุงปักก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกรมพัฒนาท่ีดินได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สมัครเป็นสมาชิก WASWC เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546 
 

18. โครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS) 
งบประมาณ 3,375,000 บาท เป็นโครงการความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ โดยปี 2553 ถึง 
2558 ได้รับงบประมาณให้ดําเนินการต่อเน่ืองโดยเฉพาะโครงการฯ ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา ดังน้ี 

18.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญาไทย-สปป.ลาว งบประมาณ 1.6954 ล้านบาท  
เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา (AC-4) โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินความร่วมมือกับ สปป.ลาว เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน เพ่ือเป็นการกําหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม เพ่ือร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับดิน การใช้ที่ดินและสภาพพ้ืนที่ใน  
แขวงสะหวันนะเขต และแขวงคําม่วน เพ่ือประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการลุงทนผลิตสินค้าทางการเกษตร และ
เพ่ือปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าเกษตรใน สปป.ลาว ให้ดีขึ้น ให้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ทั้งสองประเทศให้เพียงพอและมีคุณภาพต่อความต้องการบริโภคภายในและส่งออกของประเทศเหล่าน้ี มีเป้าหมาย 
รวมท้ังสิ้น ปีละ 50,000 ไร่ ดําเนินการโดยการประสานงานและติดตามผลการดําเนินโครงการงานเป็นการประสาน 
การดําเนินการโครงการร่วมกับผู้แทนกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ สปป.ลาว การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้น 
การให้ความรู้พ้ืนฐานต่าง ๆ ด้านการสํารวจดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และการให้ความรู้พ้ืนฐานต่าง ๆ ในการใช้
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการประเมิน ทรัพยากรดิน
สําหรับสนับสนุน contract farming จัดการฝึกอบรมในประเทศไทย การสํารวจสภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่เป้าหมาย
ปีละประมาณ 50,000 ไร่ เพ่ือสนับสนุนการทําการเกษตรแบบมีสัญญา โดยเฉพาะพืชทดแทนพลังงาน  เช่น 
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ปาล์มนํ้ามัน ถั่วเหลือง ข้าวโพด และการจัดทําฐานข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ข้อมูลดิน ข้อมูลการใช้ที่ดิน ในแขวงคําม่วน
และสะหวันนะเขต 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการ

ใช้ที่ดิน เพ่ือเป็นการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม 
2. เพ่ือร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับดิน การใช้ที่ดินและสภาพพ้ืนที่ ในแขวงต่างๆ เพ่ือ

ประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร 
วิธีการและขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

1. กิจกรรมวางแผนการดําเนินงานและประสานงานกิจกรรมโครงการฯ 
2. กิจกรรมการสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน ในแขวงสะหวันนาเขตและแขวงคําม่วน 

แขวงจําปาสัก แขวงบ่อแก้ว แขวงไชยบุรี แขวงบอลคิันไซ แขวงสาละวัน 
3. กิจกรรมฝึกอบรมด้านการสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่

ของ สปป.ลาว โดยเตรียมบุคลากรในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสํารวจและวางแผนการใช้
ที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ในประเทศไทย 

4. กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและเทคนิคการ
ปรับปรุงบํารุงดินที่หมอดินอาสา หรือเกษตรกรของไทยปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรและเกษตรกรผู้นํา
ของ สปป.ลาว จะได้นําไปใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน 

ผลงานเริ่มต้น-ปี 2558 : 
ปี 2549 

1. วางแผนการดําเนินงาน โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาภูมิประเทศ และร่วมประชุม 
กับเจ้าหน้าที่ลาว 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรมด้านสํารวจและจัดทําแผนที่ 
ปี 2550 

1. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรของ สปป.ลาว ในหลักสูตรการแปลภาพจาก
ดาวเทียมเพ่ือการสํารวจดินและสํารวจสภาพการใช้ที่ดินให้กับเจา้หน้าทีก่ระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ สปป.ลาว 
จํานวน 17 คน ที่แขวงสะหวันนะเขต 

2. ประสานงานและหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ สปป.ลาว เก่ียวกับ
การดําเนินงานในปี 2551 ในความร่วมมือทางวิชาการด้านการสํารวจดินวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดินและ
การประเมินศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน Contract Farming  

ปี 2551 
- วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2551 ดําเนินกิจกรรมประสานแผนงานท่ีจะดําเนินการในปี 

2551 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว  
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2551 คณะผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปร่วมจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานทางวิชาการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ภายใต้กรอบ ACMECS  
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประสานงานโครงการระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและ สปป.ลาว และสํารวจ
สภาพพ้ืนที่แขวงคําม่วนและสะหวันนะเขต  

- จัดทําฐานข้อมูลสภาพพ้ืนที่และข้อมูลดินเบ้ืองต้นในแขวงคําม่วนและแขวงสะหวันนะเขต 
ซึ่งข้อมูลที่จัดทําน้ีอยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สามารถเรียกใช้ได้ง่าย 
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ปี 2552 
- วันที่ 17-19 ธันวาคม 2551 คณะผู้บริหาร (อธพ. รธพ.บร.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไป

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมแผนการ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป.ลาว เก่ียวกับความร่วมมือภายใต้โครงการ AC-4 
- วันที่ 3-7 มีนาคม 2551 คณะผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินโครงการ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว  
- วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 คณะผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปสํารวจพ้ืนที่ที่เลือก   

ในแขวงบอลิคําไซ พร้อมทั้งประสานงานเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ในไทย 
- วันที่ 20-29 กรกฎาคม 2552 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสํารวจจําแนกดินและ

ประเมินศักยภาพของพ้ืนที่แก่เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว 14 คน  
- วันที่ 21-23 สิงหาคม 2552 คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปแขวงเวียงจันทร์ 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในปี 2552 และเดินทางไปศึกษาพ้ืนที่ ณ แขวงเชียงขวาง 
ปี 2553 

- วันที่ 12-16 มกราคม 2553 คณะผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกับ Mr. Anorath  
CHANTHAVONGSA, Director of Agriculture Land Research Center, National Agriculture and Forestry 
Research Institute เก่ียวกับแผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินงานในปี 2553 

- วันที่ 10-13 มีนาคม 2553 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วม
ปรึกษาหารือกับ Dr. Boonthong Buahom, Director of National Agriculture and Forestry Research 
Institute เก่ียวกับแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือในการดําเนินงานภายใต้โครงการ AC-4 โดยได้เสนอ
แนวคิดร่วมกันในการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร (Capacity Building) ตาม
รูปแบบของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น การพัฒนาหมอดินอาสา และการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เป็นต้น ไว้เป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมโครงการ 

- วันที่ 23-28 มีนาคม 2553 คณะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาท่ีดินเดินทางไปสํารวจศักยภาพ
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญาในบริเวณบ้านเกิ่น เมืองทุรคม แขวงเวียงจันทร์ ครอบคลุม
พ้ืนที่ 50,000 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําผลการสํารวจพ้ืนที่ 

- วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การปรับปรุงบํารุงดินให้
เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรและเกษตรกรผู้นํา สปป.ลาว จํานวน 10 คน ณ สพด.หนองคาย 

- วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2552 ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(Land Use Planning) ให้แก่นักวิชาการด้านกสิกรรมและป่าไม้ ของ สปป.ลาว จํานวน 14 คน ณ กรมพัฒนาที่ดิน  
จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 

- วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 เดินทางไปสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 
ในพ้ืนที่โครงการ แขวงบอลิคันไซ ครั้งที่ 2 

- วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2553 เดินทางไปสํารวจศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการทํา
การเกษตรแบบมีสัญญาในแขวงหลวงพระบาง ไชยบุรี บ่อแก้ว (พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและข้าวโพด) 

- วันที่ 12-14 สิงหาคม 2553 คณะเจ้าหน้าที่กรมฯ เดินทางไปติดตามผลการดําเนินงาน
และหารือเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานในปี 2554 และศึกษาพ้ืนที่ในแขวงจําปาสัก 

ปี 2554   
- วันที่ 25-29 มกราคม 2554 คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับผู้บริหาร NAFRI 

โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ AC-4 ไทย-สปป.ลาว ปี 2554 ประกอบด้วย กิจกรรม
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การฝึกอบรมเจา้หน้าที่ สปป.ลาว หลักสูตรการสาํรวจดินวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการดิน การสํารวจดินและ
วางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่โครงการในบริเวณพ้ืนที่เมืองทุระคม แขวงเวียงจันทน์ และเมืองเซบังไฟ แขวงคําม่วน 
และกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน 

- วันที่ 21-27 มีนาคม 2554 คณะผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปปฏิบัติงานสํารวจศักยภาพพ้ืนที่
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญาที่ สปป.ลาว และฝึกอบรมเกษตรกรด้านการปรับปรุงบํารุงดินใน 
สปป.ลาว ในพ้ืนที่เวียงจันทน์ 

- วันที่ 8-24 พฤษภาคม 2554 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสํารวจดินวางแผนการใช้ที่ดิน
และการจัดการดินให้กับเจ้าหน้าที่เกษตร สปป.ลาว จํานวน 14 คน 

- วันที่ 9-10 มิถุนายน และ 22 มิถุนายน 2554 จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การ
ปรับปรุงบํารุงดินให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้นํา สปป.ลาว จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 16 คน ณ จังหวัด
อุบลราชธานี และเชียงราย 

- วันที่ 18-24 สิงหาคม 2554 คณะผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปปฏิบัติงานประสานและติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการ 

- วันที่ 19-25 สิงหาคม 2554 คณะผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปรวบรวมข้อมูลด้านการใช้ที่ดิน
และสภาพเศรษฐกิจและสังคมในคําม่วนและเวียงจันทน์ 

ปี 2555 
-วันที่  5 – 8 มิถุนายน 2555 กิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรผู้นําของ สปป.ลาว เรียนรู้

การปรับปรุงบํารุงดินด้วยวัตถุอินทรีย์ เช่น การทําปุ๋ยหมัก การทํานํ้าหมักชีวภาพสําหรับบํารุงดิน กําจัดแมลง 
การปลูก พืชปุ๋ยสด ดําเนินการที่เมืองเซบ้ังไฟ  แขวงคําม่วน  มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จํานวน 30 คน 

- วันที่  6 -11  สิงหาคม 2555 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารทางด้าน
ทรัพยากรดิน  ของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว  จํานวน  5  คน  โดยเน้นการศึกษาดูงานทางด้าน
การปรับปรุงดินและการอนุรักษ์ดิน ดําเนินการในกรุงเทพมหานคร  จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย 

ปี 2556  
- วันที่ 24-27 ธันวาคม 2555 คณะผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปปฏิบัติงานสํารวจศักยภาพพ้ืนที่

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญาที่ สปป.ลาว และฝึกอบรมเกษตรกรด้านการปรับปรุงบํารุงดินใน 
สปป.ลาว ในพ้ืนที่เวียงจันทน์ 

-วันที่ 5-8 มีนาคม 2556 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การปรับปรุงบํารุงดินสําหรับเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรผู้นําของ สปป.ลาว โดยร่วมกันสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
ดําเนินการ ณ สถาบันค้นคว้ากาแฟ เมืองปากซ่อง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

ปี 2557  
  - วันที่ 15-28 สิงหาคม 2557 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุงบํารุงดินและ
งานพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตรสําหรับนักวิชาการกสิกรรม สปป. ลาว จํานวน 2 คน ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 
และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัด น่าน โดยการ
ปฏิบัติการครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการในระดับปฏิบัติการให้มี
ความสามารถในการจัดการด้านดินและศึกษางานด้านการพัฒนาที่ดินในประเทศไทยและสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
กลับไปพัฒนาท่ีดินต่อไปได้ซึ่งจะช่วยให้การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสม
ย่ิงขึ้นและนอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐของทั้งสองประเทศ 
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 - วันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 ส่งข้าราชการจํานวน 12 คน เข้าร่วมการประชุม
ประสานงานการดําเนินงานปี 2557 และการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนกิจกรรม ปี 2558 กิจกรรม
การสร้างหมอดินอาสา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การอนุรักษ์ดินและน้ําในสภาพพ้ืนที่ราบและพื้นที่สูง 
รวบรวมข้อมูลด้านสภาพการใช้ที่ดินเพื่อประกอบการดําเนินกิจกรรมโครงการในปี 2558 ณ เมืองธุระคม 
แขวงเวียงจันทน์ แขวงวังเวียงและแขวงหลวงพระบาง 

ปี 2558 
 - จัดการประชุมวางแผนการดําเนินงานและประสานงานโครงการฯ ปี พ.ศ. 2558 ระหว่างสอง
ประเทศ 1 ครั้ง ณ สปป. ลาว เมื่อวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 มีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเดินทางไปประประชุม 5 คน 
 - ฝึกอบรมโครงการสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน ในแขวงสะหวันนาเขตและแขวงคําม่วน 
แขวงจําปาสัก แขวงบ่อแก้ว แขวงไชยบุรี แขวงบอลิคันไซ แขวงสาละวัน จํานวน 1 ครั้ง เน้นด้านการสร้าง
เครือข่ายหมอดินลาว เมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2558 โดยมีข้าราชการจากกรมพัฒนาที่ดินเดินทางไปให้การอบรม
แก่หมอดินอาสาลาว จํานวน 6 คน 
 - ฝึกอบรมด้านการสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ของ 
สปป.ลาว 6 คน โดยเน้นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติงาน สร้างแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร 
และการสร้างพิพิธภัณ์ดิน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่ สปป.
ลาว ในประเทศไทย จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6-13 พฤษภาคม 2558 

แผนการดําเนินงานปี 2559 งบประมาณที่เสนอขอ 1,695,400 บาท 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ประสานงานและติดตามผล ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ไทยเดินทางไปประสานงาน และติดตามผลในประเทศลาว  2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสํารวจดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้จากแขวงต่างๆ ของ สปป.ลาว 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้การปรับปรุงบํารุงดิน และการจัดการดินในเขตพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสม ให้แก่
เจ้าหน้าที่การเกษตรและผู้นําเกษตรกรของ สปป.ลาว โดยร่วมกับ สพด. ที่อยู่ในจังหวัดชายแดน จัดกิจกรรมน้ีใน
ประเทศไทย และ สปป.ลาว และ 4) การสํารวจดินเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลและประเมินศักยภาพทรัพยากรดินใน 
สปป.ลาว ซึ่งกําหนดพ้ืนที่รวมกับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ดําเนินการในพ้ืนที่ 1 แขวง 

 

18.2  โครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ไทย-กัมพูชา เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา (AC-4) โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก 
มีระยะเวลาดําเนินงานปี 2550-2555 รวม 6 ปี  ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินความร่วมมือกับกัมพูชา 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติเก่ียวกับงานสํารวจดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และอนุรักษ์
ดินและนํ้าแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกัมพูชา  เพ่ือสํารวจข้อมูลเชิงพ้ืนที่และประเมินศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการเกษตรแบบมีสัญญาของภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ และเพ่ือตรวจสอบดินและ
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทดลองและการทําแปลงสาธิตของหน่วยงานอ่ืน  

เป้าหมายรวมทั้งสิ้น : ปีละ 100,000 ไร่   
ดําเนินการ โดยการวางแผนการดําเนินงานและประสานงานร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตร ป่า

ไม้ และประมงของกัมพูชา การประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการทําการเกษตรแบบมีสัญญา การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่กัมพูชาด้านการสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดินในประเทศไทย การสํารวจดินและ
วางแผนการใช้ที่ดินในประเทศกัมพูชา โดยให้เจ้าหน้าที่เกษตรกัมพูชาที่ผ่านการฝึกอบรมทําหน้าที่ผู้ช่วย
ปฏิบัติงานภาคสนาม ระหว่างการสํารวจดินโดยมีเจ้าหน้าที่ของไทยเป็นผู้นําปฏิบัติงานและเป็นวิทยากร  
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สํารวจและทําแผนที่ดิน สํารวจสภาพการใช้ที่ดิน และการสาธิตการใช้ข้อมูลดินและแผนที่ที่จัดทําโดยเจ้าหน้าที่
ของไทยจากการสํารวจและวางแผนที่ดิน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลสําหรับการพัฒนาการ
เกษตรแบบมีสัญญาต่อไป  

ผลการดําเนินงานก่อนปรับมาเป็นโครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ก่อนที่จะมีการ
ดําเนินโครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจไทย-
กัมพูชา เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี 2547-2549 มีผลการดําเนินงานดังน้ี  
  - ดําเนินการฝกึอบรมด้านการสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินให้แก่เจา้หน้าที่กัมพูชาใน
ประเทศไทยจาํนวน 30 คน  
  - ตรวจสอบดินเพ่ือคัดเลือกสําหรับทําแปลงสาธิตในการเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย  
3 ชนิด (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลืองและละหุ่ง) ในพ้ืนที่จงัหวัดพระตะบอง บันเตียเมียนเจย โอดาร์เมียนเจย 
และเสียมเรียบ รวมเน้ือที่ประมาณ 1,218.7 ไร่  
  - สํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินสําหรับการเพ่ิมผลผลติพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย ประมาณ 
ในพ้ืนที่จังหวัดพระตะบอง บันเตยเมียนเจย โอดาร์เมียนเจย และเสียมเรียบ รวมพ้ืนที่ 429,343 ไร่  
  - จัดทัศนศกึษาและดูงานของผู้บริหารด้านการเกษตรกัมพูชาจํานวน 10 คน ในประเทศไทย 
ระยะเวลา 5 วัน 

ผลงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสญัญา ปี 2550-2556 มีเป้าหมายสาํรวจดินและ
วางแผนการใช้ที่ดิน ปลีะ 100,000 ไร่ 

- ผลงานปี 2550  
- ฝึกอบรมด้านเทคนิคการสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่การเกษตร

ในกัมพูชา จํานวน 10 คน  
- ตรวจสอบแผนที่ดินครั้งสุดท้ายในพ้ืนที่จังหวัดพระตะบอง ไพลิน พระวิหาร และเกาะ

กง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กัมพูชา 
- ผลงานปี 2551  

- 18 – 23 ก.พ.51  คณะผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปกัมพูชาเพ่ือร่วมปรึกษาหารือกับ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของราชอาณาจักรกัมพูชาเก่ียวกับแผนการดําเนินงานความ
ร่วมมือและศึกษาเบ้ืองต้นในพ้ืนที่เป้าหมายที่จะดําเนินงานในปี 2551  

- 8 – 26 มิ.ย.51 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกัมพูชา ณ ประเทศไทย 
- ก.ค. – ส.ค.51 สํารวจประเมินศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน contract farming  
- ส.ค. – ก.ย.51 สํารวจดินและประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 
- ก.ย.51 การประสานงานและสาธิตการใช้ข้อมูลดินและแผนที่ 

- ผลงานปี 2552 
- 23 – 28 ก.ย.51 คณะผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปกัมพูชาเพื่อร่วมปรึกษาหารือกับ

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชาเก่ียวกับแผนการดําเนินงานความร่วมมือและ
ศึกษาเบ้ืองต้นในพ้ืนที่เป้าหมายที่จะดําเนินงานในปี 2552 

- 23 ก.พ. – 1มี.ค.52 สํารวจประเมินศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน contract farming  
- 7-30  มิ.ย. 52 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสํารวจดิน การวางแผน

การใช้ที่ดิน การจัดการดิน (Soil Survey, Land Use Planning, and Soil Management) โดยมีเจ้าหน้าที่
กัมพูชาเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 15 คน 
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ผลงานปี 2555 
- วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2555 กิจกรรมการประสานงานโครงการกับเจ้าหน้าที่กระทรวง

เกษตร ป่าไม้ และประมง ของประเทศกัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 5 คน เดินทางไปพบปะ
ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าทีข่องกระทรวงเกษตรป่าไม ้และประมง  ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ จํานวน 1 ครั้ง 

- วันที่ 20 -25 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่กัมพูชา จํานวน 5 คน เดินทางมาร่วม
ปรึกษาหารือและศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาที่ดิน ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดราชบุรี 
และจังหวัดเพชรบุรี  จํานวน 1 ครั้ง  

ผลงานปี 2556 ไม่ได้ดําเนินการเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนทางการเมืองในกัมพูชา จึงอยู่
ระหว่างการประสานงานต่อเน่ืองมาถึงงบประมาณและแผนงาน ปี 2557 

ผลงานปี 2557  
 - วันที่ 12-15 สิงหาคม 2557 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทําแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรดิน สําหรับเจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชา สําหรับเจ้าหน้าที่การเกษตรจากประเทศ
กัมพูชาจํานวน 4 คน ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
จังหวัดขอนแก่น  โดยการปฏิบัติการคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ความสามารถให้แก่
ข้าราชการระดับกลางและระดับบริหารให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านดินและศึกษางานด้าน
การพัฒนาที่ดินในประเทศไทยและสามารถนําความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาที่ดินต่อไปได้ซึ่งจะช่วยให้การใช้
ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้นและนอกจากน้ียังช่วยให้เกิดความเข้าใจและ
ความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของทั้งสองประเทศ 
 - วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน 5 คน เดินทางไป
ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือหารือเก่ียวกับโครงการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกัมพูชาและการจัดสร้างพิพิธภัณท์ดินในมหาวิทยาลัยพระ
ตะบองเพ่ือจัดทําเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 - ฝึกอบรมด้านการสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ของ 
กัมพูชา 6 คน โดยเน้นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติงาน สร้างแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร 
และการสร้างพิพิธภัณ์ดิน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดินให้แก่ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยพระตะบองและข้าราชการกระทรวงเกษตรจากจังหวัดพระตะบอง เสียมเรียบ และ บันเตรมอนเคีย 
จังหวัดละ 1 คน ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6-13 พฤษภาคม 2558  

แผนการดําเนินงานปี 2559 งบประมาณ 505,700 บาท 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี  

1) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน 

1.1) การประสานงานและหารือแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ กับเจ้าหน้าที่
กัมพูชา เพ่ือคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1.2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาท่ีดินแก่เจ้าหน้าที่กัมพูชา ปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 4 ปี (งบประมาณปี 2559-2562) โดยแต่ละปี
เจ้าหน้าที่กัมพูชาที่ได้รับคัดเลือก จํานวน 5 คน เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 5 
วัน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 

2) การติดตามความก้าวหน้าและให้คําปรึกษา 
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ผู้บริหารและเจ้าหน้ากัมพูชาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ปีละ 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 4 ปี (งบประมาณปี 2559-2562) 
 

 

18.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า งบประมาณ 1.1739 
ล้านบาท เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา (AC-4) โดยมีสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก มีระยะเวลาดําเนินงานปี 2550-2555 รวม 6 ปี ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน 
มีแผนการดําเนินความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับงานสํารวจดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดินและอนุรักษ์ดินและนํ้าแก่เจ้าหน้าที่เกษตร
พม่า เพ่ือสํารวจข้อมูลเชิงพ้ืนที่และประเมินศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเกษตรแบบมีสัญญา
ของภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ และเพ่ือตรวจสอบดินและพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทดลอง 
และการทําแปลงสาธิตของหน่วยงานอ่ืน ดําเนินการโดยการประสานงานและติดตามผลการดําเนินโครงการ 
เป็นการประสานการดําเนินการโครงการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและชลประทาน สหภาพพม่า 
การสํารวจพ้ืนที่ เก็บข้อมูล และคัดเลือกพ้ืนที่   การฝึกอบรมด้านการสํารวจดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน
ให้แก่เจ้าหน้าที่สหภาพพม่า และการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สํารวจดิน  

แผนงานปี 2550-2555 เป้าหมายสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  
ผลงาน ปี 2550-2552 :  ปี 2550-2551 กรมพัฒนาท่ีดินร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ได้ติดต่อประสานงานกับ Department of Agricultural Planning, Ministry of Agriculture and Irrigation 
สหภาพพม่าเพ่ือหารือเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ซึ่งฝ่ายพม่าแจ้งว่าขอให้เลื่อนการเดินทางหารือออกไป
ก่อน จนกว่าจะมีการลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับพม่า และในปี 2552 กรมฯ ได้ประสานกับสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เก่ียวกับการเดินทางไปประชุมปรึกษาหารืออีกครั้งระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2552 
โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแจ้งว่า พม่ายังคงยืนยันให้มีการลงนามข้อตกลงก่อน รวมท้ังแจ้งว่า
พม่ายังไม่มีท่าทีชัดเจนเก่ียวกับโครงการความร่วมมือด้าน Contract Farming  จากปัญหาด้านท่าที และความ
ชัดเจนด้านการลงนาม MOU ดังกล่าว จึงเห็นว่าควรรอให้มีการลงนาม MOU ระหว่างไทยกับพม่าก่อน จึงจะ
ดําเนินโครงการต่อไป ดังน้ัน ในปี 2553 จึงขอชะลอการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งหากมีความชัดเจนด้าน MOU แล้ว 
จึงจะขอจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานโครงการในปีงบประมาณต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และปี 2557-2558 ไม่ได้รับงบประมาณให้ดําเนินการต่อเน่ือง แต่ในปี 
2557 ได้รับการประสานงานจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่าเมียนมาร์ประสงค์จะมีความร่วมมือกัน
ทางด้านพัฒนาที่ดิน จึงได้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เพ่ือดําเนินการ 2 กิจกรรมในปี 2558 โดย
การถัวจ่ายจากงบประมาณโครงการ ACMECS (ไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา) คือ 

1) การประสานงานและการหารือวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน 
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบพัฒนาที่ดิน ระหว่างสองประเทศ  

ผลงานปี 2557 
- วันที่ 21-24 กรกฎารม 2557 จัดข้าราชการและผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมการประชุม

และหารือแผนปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและชลประทาน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม จํานวน 5 คน เข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนไทย
โดยมีเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหัวหน้าคณะในการประชุมหารือฯ  
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- วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 ส่งข้าราชการ จํานวน 12 คน เข้าร่วมการจัดประชุม
ประสานงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานที่จะดําเนินงานในปี 2558 ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของกรม
พัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ และสํารวจพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม
การเกษตรเมืองพะโค สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ 

ผลงานปี 2558  
- ประชุมปรึกษาหารือประสานงานเพื่อเตรียมความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของไทยและ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2558 
- จะจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือความเข้าใจในกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน การ

สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ืองานพัฒนาที่ดิน โดยเชิญผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สหภาพ
เมียนม่าร์เข้าร่วมการประชุม จํานวน 10 คน ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฏาคม 2558 ในประเทศไทย 

แผนการดําเนินงานปี 2559 งบประมาณ 1,173,900 บาท 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังน้ี 

1)  ประสานการดําเนินงาน และประชุมหารือระดับผู้บริหาร 
2)  ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการทรัพยากรด้านการเกษตรร่วมกัน 
3)  ติดตามผลการดําเนินงาน 
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ผลผลิตที ่2 เกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการพัฒนาทีด่นิ 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลักที่  2.1  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
กิจกรรมหลักที่  2.2  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
กิจกรรมหลักที่  2.3  พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer 
กิจกรรมหลักที่  2.4  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน 
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ผลผลิตที ่2 เกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการพัฒนาทีด่นิ 
กิจกรรมหลักที่ 2.1  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 
1. งบประมาณปี 2559        91.5934  ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- งบประมาณตามภารกิจ      91.5934  ล้านบาท 
 
2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน นํ้าและพืช ได้อย่างรวดเร็วและ 
ทันเหตุการณ์โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ  ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกร ให้สามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพ้ืนที่ด้วย 
 
3. วิธีการดําเนินงาน   

ดําเนินการในออกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพ่ือให้บริการเกษตรกรทั่วประเทศให้เข้าถึงบริการงานพัฒนา
ที่ดินใน 3 กิจกรรม คือ 

1) ให้บริการวิเคราะห์ดิน โดยการนําตัวอย่างดินที่มีปัญหามาวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดมาก 
ในห้องปฏิบัติการ  และการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดิน 
เขต 12 เขต และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน  จะออกบริการตรวจสอบศักยภาพของดินในพื้นที่
เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรทราบถึงลักษณะของดินในพื้นที่ของตนเองมีลักษณะความเป็นกรด-ด่างอย่างไร หรือ
ปริมาณธาตุอาหารพืชมากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์แล้ว จะสามารถนําไปแก้ไขปัญหา 
ได้อย่างถูกต้อง พร้อมให้คําแนะนําในการเลือกปลูกพืช และใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับดินและพืช และการจัดการ
ดินอย่างเหมาะสม 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมทีางการเกษตร โดยการสนับสนุน สารเร่ง พด. 
เพ่ือผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์นํ้า 

3) โครงการสายใยรัก โดยการสนับสนุนปัจจยัการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 
4. ผลงานตั้งแต่เร่ิมต้น  

1) ให้บริการวิเคราะห์ดิน (ปี 2546–2556) จํานวน 1,754,900 ตัวอย่าง 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร (ปี 2549–2556) จํานวน 6,162,824 ราย 

 
5. ผลงานปี 2558 (ต.ค. 57 – พ.ค. 58)  

1) บริการวิเคราะห์ดิน เป้าหมาย 113,750 ตัวอย่าง ผลการดําเนินงาน 91,282 ตัวอย่าง  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เป้าหมาย 700,000 ราย  

ผลการดําเนินงาน 565,698  ราย  
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6. แผนงานและงบประมาณปี 2559 
1) บริการวิเคราะห์ดิน เป้าหมาย 113,750 ตัวอย่าง เป็นเงิน 20,475,000 บาท จําแนกเป็น 

- วิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ 65,840 ตัวอย่างๆ ละ 180 บาท  เป็นเงิน 11,851,200 บาท ดําเนินการใน
พ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และส่วนกลาง  

- วิเคราะห์ดินพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาดํา 910 ตัวอย่างๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 163,800 บาท ดําเนินการใน
พ้ืนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  

- วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 47,000 ตัวอย่างๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 8,460,000 บาท ดําเนินการใน
พ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4, 5, 6, 12 และส่วนกลาง  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เป้าหมาย 700,000 ราย  
ทั่วประเทศ งบประมาณ 63,000,000 บาท จําแนกเป็น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ให้เกษตรกร 700,000 ราย 
รายละ 5 บาท งบประมาณ 3,500,000 บาท  

- นํ้าหมักชีวภาพ รายละ 2 ขวดๆ ละ 15 บาท (พด. 500 ml.) รวม 1,400,000 ขวด 
งบประมาณ 21,000,000 บาท  

- ผลิตผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. รายละ 3 ซองๆ ละ 20 บาท รวม 2,100,000 ซอง งบประมาณ   
38,500,000 บาท 

3) โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ งบประมาณ 8,118,400 บาท 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 77 จังหวัดๆ ละ 40 คน 2,635 บาท จําแนกเป็น 

* ถังหมัก (ขนาด 120 ลิตร) ใบละ 500 บาท รายละ 2 ใบ เป็นเงิน  3,080,000  บาท 
* กากนํ้าตาล กิโลกรัมละ 15 บาท รายละ 40 กิโลกรัม   เป็นเงิน  1,848,000  บาท 
* ค่าเศษวัสดุในการผลิตนํ้าหมักฯ รายละ 625 บาท  เป็นเงิน  1,925,000  บาท 
* ค่าเตรียมความพร้อมเกษตรกร      เป็นเงิน  1,265,400  บาท 
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กิจกรรมหลักที่ 2.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 
1. งบประมาณปี 2559       244.8126   ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า        11.5720   ล้านบาท 
- พนักงานราชการ           8.9186   ล้านบาท 
- งบประมาณตามภารกิจ       224.0420   ล้านบาท 

 
2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่างๆ ของ
ประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทท่ีห่างไหลทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โครงการเหล่าน้ี ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ การบริหารทรัพยากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างความมั่งคงของชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกล่าวน้ี  จึงได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2524 ซึ่งต่อมา ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่เป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 เพ่ือให้เป็นหลักในการดําเนินงานสนองโครงการ อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

กรมพัฒนาที่ดิน  มีบทบาทสําคัญในการดําเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายโครงการในกิจกรรมที่เก่ียวข้องตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งด้านการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า  และการฟ้ืนฟูปรับปรุงบํารุงดิน  เพ่ือให้ประชาชน  เกษตรกร  และหมอดินอาสาที่อยู่
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ  รวมท้ังประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  ที่เข้ามาเย่ียมชมหรือเรียนรู้การพัฒนาจาก
โครงการ  ได้รับผลประโยชน์จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดยการสร้างปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ให้ 

ชุมชนเกิดความพออยู่พอกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น 
 
4. วิธีการดําเนินงาน 

- สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน 
- จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช้ปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ในพ้ืนที่โครงการพระราชดําริและ
พ้ืนที่ขยายผลโครงการพระราชดําริฯ  

 
5. ผลงานตั้งแต่เร่ิมต้น  (ปี 2545 – ปี 2557) 

- จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า   จํานวน    737,2780 ไร่ 
- ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน  จํานวน    1,615,428 ไร่ 
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6. ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) 
- แผนการดําเนินงานทั้งสิ้น    100,750 ไร่   ผลการดําเนินงาน 84,783.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 84.15 

- จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า    45,000  ไร่  ผลการดําเนินงาน 40,834.50 ไร่ (90.74%) 
- ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน      55,750  ไร่  ผลการดําเนินงาน 43,949     ไร่ (78.83%) 

 
7. แผนงานปี 2559  ประกอบด้วย  

7.1 โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เป้าหมาย 159 โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 103,250 ไร่  
7.2 โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป้าหมาย 5 โครงการ  ดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาการท่องเทีย่วด้านการเกษตรศูนย์ศกึษาการพัฒนาเขาหินซอ้น อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

2) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวด้านการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

3) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวด้านการเกษตรเขาชะงุ้มอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
4) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวด้านการเกษตรโครงการปลกูป่าชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง  

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
5) โครงการจัดต้ังศูนย์ศึกษาและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและนํ้า (ปากช่อง) 
 

8. งบประมาณปี 2559 
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เป้าหมาย 159 โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 103,250  ไร่ 

และโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมาย 5 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  224,322,000 บาท จําแนกเป็น 
8.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป้าหมาย 159 โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 103,250 ไร่ 

งบประมาณ 198,689,000 บาท  
8.1.1 งบดําเนนิงาน  เป้าหมาย  56,000  ไร่  งบประมาณ  69,641,600  บาท  เป็นค่าสาธิตการอนุรักษ์

ดินและน้ํา สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด สาธิตการทําการใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ สาธิตการทําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินกรด สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาที่ดิน/ โครงสร้างพื้นฐานในโครงการฯ และค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ 

 

8.1.2 งบลงทุน  กิจกรรมจัดทาํระบบอนุรกัษดิ์นและนํ้า และก่อสร้างอ่ืนๆ เป้าหมาย 47,250 ไร่  
งบประมาณ 129,047,400 บาท 

กิจกรรม ราคาต่อหน่วย เป้าหมาย งบประมาณ 
1) ค่าสํารวจออกแบบ   10,239,000

- ค่าสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  205 50,000 ไร ่ 10,239,000

2) ค่าปรับปรงุส่ิงกอ่สร้างอื่น   7,964,100
- ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลําเลียง 79,641 100 กม. 7,964,100

3) ค่าส่ิงกอ่สรา้งอื่น   110,544,300
- จดัทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า (ราคาตอ่หน่วยพื้นที่สูง 3,000/ไร่ 

และพื้นที่ลุ่ม-ดอน 800/ ไร)่ 
2,283 40,000 ไร ่ 91,320,000

- ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน 11,000 250 ไร ่ 2,750,000
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กิจกรรม ราคาต่อหน่วย เป้าหมาย งบประมาณ 
   
- ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว 2,000 2,000 ไร ่ 4,000,000
- ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว 2,200 5,000 ไร ่ 11,000,000
- ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 720 1,000 ไร่ 721,000
- ขุดลอกบ่อดักตะกอน 15,000 50 แห่ง 753,300

4) ค่าปรับปรงุส่ิงกอ่สร้างอื่น   300,000
- ซ่อมแซมคลองส่งน้ําและระบายนํ้า 100,000 3 กม. 300,000

 

8.2 โครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมาย 5 โครงการ งบประมาณ 25,353,000 บาท 
8.2.1 งบดําเนินงาน งบประมาณ 8,658,000 บาท 

1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  300,000  บาท 

2) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวด้านการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 950,000 บาท 

3) โครงการพัฒนาการท่องเทีย่วด้านการเกษตรเขาชะงุ้ม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 800,000 บาท 
4) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวด้านการเกษตรโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง  

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ868,000 บาท 
3) โครงการพัฒนาศูนย์วิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ปากช่อง) 5,740,000 บาท 

 

8.2.2 งบลงทุน งบประมาณ 16,695,000  บาท ประกอบด้วย 
 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

1) ครุภัณฑ์   11,171,000 บาท 
1.1) ยานพาหนะและขนส่ง   8,313,000 บาท 

 - รถกอล์มนําคณะดูงานขนาด 6 ท่ีนั่ง (พิกุลทอง) 2 คัน 700,000 บาท 
 - รถยนต์ตรวจการ (ดีเซล) แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ (พิกุลทอง) 1 คัน 1,489,000 บาท 
 - รถยนต์โดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล)  (เขาชะงุ้ม) 1 คัน 1,294,000 บาท 

 - รถศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี (รถชมวิว ขนาด 35 ท่ีนั่ง) (เขาชะงุ้ม + ชัยพัฒนา) 3 คัน 2,250,000 บาท 
 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย (ปากช่อง) 1 คัน 1,980,000 บาท 
 - รถบริการทัศนศึกษาเชิงเกษตร (ปากช่อง) 1 คัน 600,000 บาท 

1.2) สํานักงาน   278,000 บาท 
 - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

36,000 BTU (พิกุลทอง) 
2 เคร่ือง 88,000 บาท 

 - เคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 
(ปากช่อง) 

1 เคร่ือง 90,000 บาท 

 - เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 
(ปากช่อง) 

1 เคร่ือง 100,000 บาท 
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กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

1.3) งานบ้านงานครัว  19,000 บาท 
 - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (ชัยพัฒนา+แม่ฟ้าหลวง) 2 เคร่ือง 19,000 บาท 

1.4) โฆษณาและเผยแพร่  251,000 บาท 
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว   

(ชัยพัฒนา) 
1 เคร่ือง 12,000 บาท 

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า  3,500 ANSI 
Lumens  (ชัยพัฒนา) 

1 เคร่ือง 39,000 บาท 

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า  4,200 ANSI 
Lumens  (ปากช่อง) 

1 เคร่ือง 200,000 บาท 

1.5) การเกษตร  2,310,000 บาท 
 - รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด130 แรงม้า 

(เคร่ืองยนต์ 6,700 ซีซี) (ปากช่อง) 
1 คัน 2,310,000 บาท 

2) ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  5,524,000 บาท 
2.1) ปรับปรุงสิง่ก่อสร้างอื่น  700,000 บาท 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (เขาชะงุ้ม) 1 โครงการ 700,000 บาท 
       2.2) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน  2,399,000 บาท 

- ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางศึกษาดูงาน (เขาชะงุ้ม) 4 กม. 400,000 บาท 
- ซ่อมแซมถนนลาดยาง (ชัยพัฒนา) 2 กม. 40,000 บาท 
- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร (ปากช่อง) 1,350 เมตร 1,959,000 บาท 

       2.3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น  235,000 บาท 
- ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายกิจกรรมต่างๆ (เขาชะงุ้ม) 5 ป้าย 75,000 บาท 
- ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยวและอธิบายกิจกรรม (เขาชะงุ้ม) 5 ป้าย 60,000 บาท 
- ปรับปรุงแปลงรวบรวมพันธ์ุไม้และพืชสมุนไพร  (ชัยพัฒนา) 4 ไร่ 100,000 บาท 

        2.4) ค่าก่อสร้างอื่น  2,190,000 บาท 
- ผลิตและปลูกหญ้าแฝก (ปากช่อง) 3 ล้านกล้า 2,190,000 บาท 
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กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer 
 
1. งบประมาณปี 2559        100.1000  ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- งบประมาณตามภารกิจ      100.1000   ล้านบาท 
 
2. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน  

2.1 วัตถุประสงค์  
หมอดินอาสาคือ  เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความสนใจในงานด้านการพัฒนาที่ดิน และอาสาเข้ามาช่วย 

กรมพัฒนาที่ดินปฏิบัติงาน  ทําหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการ  และเผยแพร่ความรู้ที่
ได้รับให้แก่เกษตรกรท่ัวไปที่สนใจเข้ามาขอรับการแนะนํา  ซึ่งการแต่งต้ังหมอดินอาสาเพ่ือเป็นตัวแทนของกรม
พัฒนาที่ดินในระดับพ้ืนเพ่ือช่วยถ่ายทอดความรู้ของกรมฯ ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ และผู้สนใจ มี 4 ประเภทคือ 

1) หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือนําความรู้ที่ได้รับการ
อบรมไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ 

2) หมอดินอาสาประจําตําบล เป็นหมอดินที่ได้รับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน 
เน่ืองจากมีความเหมาะสมและมีศักยภาพความรู้ สามารถนําข้อมูลของกรมฯ ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ พัฒนา
เป็นแกนนําบริหารเครือข่ายหมอดินอาสาประจําตําบล  เป็นผู้ประสานงานระหว่างหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน  
หมอดินอาสา ประจําอําเภอและสถานีพัฒนาที่ดินรวมทั้งหน่วยงาน/องค์กรอ่ืนๆ ภายในตําบล 

3) หมอดินอาสาประจาํอําเภอ คือหมอดินอาสาที่ได้รับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจําตําบล
และมีผลงานและวิสัยทัศ  เพ่ือเป็นผู้เช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างหมอดินอาสากับหน่วยงาน  เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร
ของเกษตรกรให้มากขึ้น 

4) หมอดินอาสาประจําจังหวัด เช่นเดียวกับหมอดินอาสาประจําอําเภอสามารถเป็นได้ทั้งหมอดิน
อําเภอและหมอดินจังหวัด 

2.2 วิธีการดําเนินงาน  
ดําเนินการโดยอบรมหมอดินอาสาและยุวหมอดินเก่ียวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ การใช้ผลิตภัณฑ์ของ

กรมพัฒนาที่ดิน และการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย  พร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดทําแปลงสาธิตในพ้ืนที่
หมอดินอาสาเพ่ือเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอ่ืนและผู้สนใจมาดูงาน 

2.3 ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น  
ปี 2545 มีหมอดินอาสาจํานวน  36,000 ราย  
ปี 2546 จํานวนคงเดิม และเพิ่มขึ้นในปี 2547 เป็น 57,504 ราย 
ปี 2548 มีหมอดินอาสาจํานวน  67,542 ราย 
ปี 2549 มีหมอดินอาสาจํานวน  69,362 ราย 
ปี 2550 มีหมอดินอาสาจํานวน  74,793  ราย 
ปี 2551 มีหมอดินอาสาจํานวน  76,807  ราย  
ปี 2552 มีหมอดินอาสาจํานวน  77,714  ราย   
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ปี 2553 มีหมอดินอาสาจํานวน  78,686  ราย   
ปี 2554 มีหมอดินอาสาจํานวน  81,543  ราย 
ปี 2555 มีหมอดินอาสาจํานวน  81,693  ราย 
ปี 2556 มีหมอดินอาสาจํานวน  82,312  ราย 
ปี 2557 มีหมอดินอาสาจํานวน  8,643  ราย (ซึ่งมีการอบรมเฉพาะหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน 

จํานวน  1,440  ราย  (ที่มีศักยภาพเข้มแข็งและปฏิบัติงานร่วมกับ สพด. มาตลอด)  และ
อบรมหมอดินอาสาประจําตําบล จํานวน 7,203 ราย) 

ปี 2558 (ต.ค.57-ม.ค.58)  เป้าหมาย 78,000 ราย ดําเนินการได้ 82,312 ราย (คิดเป็นร้อยละ 100.26%) 
2.4 แผนงานปี 2559    มีแผนอบรมหมอดินอาสา  78,000  ราย    
2.5 งบประมาณปี 2559  รวมทั้งสิ้น 92,100,000 บาท 

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสา โดยจัดอบรม ณ สถานที่ราชการ ใช้เวลาจํานวน 1 วัน 
จํานวน 78,000 คน  เป็นเงินทั้งสิ้น 92,100,000 บาท  

ราคาต่อหน่วย  1,180 บาท/ราย จําแนกได้ดังน้ี  
- ค่าพาหนะ  คนละ    400  บาท เป็นเงิน  31,200,000   บาท 
- ค่าอาหาร  คนละ    400  บาท เป็นเงิน  31,200,000   บาท 
- ค่าอาหารว่าง  คนละ     70  บาท เป็นเงิน    5,460,000   บาท 
- วัสดุและอ่ืนๆ  คนละ   310  บาท เป็นเงิน  24,240,000   บาท 

 

3. โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับงานกรมพัฒนาที่ดินผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์  
3.1 หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาที่ดิน มีการดําเนินแนวทางการส่งเสริมความรู้เกษตรกรเก่ียวกับงานกรมพัฒนาที่ดินผ่าน
สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ ถึงผลสําเร็จการดําเนินงานพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการให้เป็นที่รบัรู้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงผลสัมฤทธ์ิงานด้านโครงการพระราชดําริ 
ที่กรมฯ ได้ร่วมดําเนินการ หรือโครงการตามนโยบายรัฐบาลท่ีเร่งด่วน อาทิเช่น งานแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน  การกําหนดเขตความเหมาะสมในการปลูกพืชเกษตรเศรษฐกิจ (โซนน่ิง) การจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน
Smart Farmer / Smart Officer ตลอดจนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงความสําเร็จของหมอดินอาสาที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาที่ดิน และงานด้านเกษตรอินทรีย์  

ดังน้ัน กรมพัฒนาที่ดิน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการ
ส่งเสริมความรู้เกษตรกรเก่ียวกับงานกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือถ่ายทอด 
สู่เกษตรกร ชุมชนเกษตรกร ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป  
ให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 
และเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างย่ังยืนต่อไป 

3.2 วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เก่ียวกับทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน 

การกําหนดเขตการใช้ที่ดิน แนวทางและวิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การเลือกใช้นวัตกรรม 
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กรมพัฒนาที่ดินชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการฟ้ืนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทําการผลิต
พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตที่ดีตามความเหมาะสม 

2) เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน  ทั้งการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
การปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดจนการสนองนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

3) เพ่ือส่งเสริมให้มีการนํานวัตกรรมการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ใน 
เชิงพ้ืนที่ โดยสามารถถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ 

3.3 แผน และงบประมาณการดําเนนิงาน ปี 2559 เป้าหมาย 5 รายการ งบประมาณ 8,000,000 บาท 
1) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ งบประมาณ  4,800,000 บาท จําแนกเป็น  

1.1) ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกรมพัฒนาที่ดิน ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 2 นาที 
จํานวนไม่น้อยกว่า 30 ตอน และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7 หรือ 9 ช่องใดช่องหน่ึง จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 ตอน ระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. งบประมาณ 2,000,000 บาท 

1.2) ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความยาว
ตอนละไม่น้อยกว่า 2 นาที จํานวนไม่น้อยกว่า 30 ตอน และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7 หรือ 9  
ช่องใดช่องหน่ึง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 ตอน ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. หรือ 
14.00–18.00 น. งบประมาณ 2,000,000 บาท 

1.3) ผลิตสปอตโฆษณา ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จํานวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง และเผยแพร่
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7 หรือ 9 ช่องใดช่องหน่ึง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์  
ระหว่างเวลา 05.00 – 24.00 น. (เผยแพร่สปอตโฆษณาไม่น้อยกว่าเร่ืองละ 35 ครั้ง รวม 3 เรื่อง / 105 ครั้ง) 
งบประมาณ 800,000 บาท 

2) การเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง  งบประมาณ  3,200,000 บาท จําแนกเป็น 
2.1) ผลิตสารคดีวิทยุความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 2 นาที จํานวนไม่น้อยกว่า 20 ตอน และ

เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของทางราชการ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่มีพ้ืนที่การออกอากาศครอบคลุมทุกจังหวัด 
ของประเทศ (77 จังหวัด) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 สถานี ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 05.00 - 24.00 น. 
วันละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง งบประมาณ 1,200,000 บาท 

2.2) ผลิตสปอตวิทยุ และผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับด้านการพัฒนาที่ดินและการ
พัฒนาด้านการเกษตร งบประมาณ 2,000,000 บาท จําแนกเป็น 

2.2.1) ผลิตสปอตวิทยุ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องและ
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของทางราชการ ระบบ เอฟ.เอ็ม.ที่มีพ้ืนที่การออกอากาศครอบคลุมทุกจังหวัด 
ของประเทศ (77 จังหวัด) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 สถานี ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 06.00 ถึง 24.00 น. 
วันละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 9,990 ครั้ง  

2.2.2) ผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับด้านการพัฒนาท่ีดินและการพัฒนา 
ด้านการเกษตร ความยาวครั้งละไม่น้อยกว่า 50 นาที จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 45 ครั้ง และเผยแพร่ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงของทางราชการ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่มีพ้ืนที่การออกอากาศครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ 
(77 จังหวัด) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 สถานี ทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00 – 09.00 น. วันละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  
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3.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การวางแผนการใช้ที่ดิน การกําหนดเขตการใช้ที่ดิน แนวทางและวิธีการป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดิน การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เหมาะสมในการฟ้ืนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือให้มีความ 
อุดมสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินทําการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตที่ดีตามความเหมาะสม 

2) กลุ่มเป้าหมายสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้ทรัพยากรท่ีดิน ได้รับการพัฒนาให้มีความอุดม
สมบูรณ์ ทําการเกษตรอย่างได้ผลสัมฤทธ์ิ สามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตได้จริง 

3) กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ สามารถนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีไปพัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน ให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน  
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กิจกรรมหลักที่ 2.4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

1. งบประมาณปี 2558        19.7000  ล้านบาท  จําแนกเป็น 
- งบประมาณตามภารกิจ        19.7000  ล้านบาท 

 

2. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน   

1) วัตถุประสงค์ : 
1.1) เพ่ือจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต/ ศึกษา/ดูงาน ด้าน

การพัฒนาที่ดิน โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมฯ ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ให้สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพัฒนาที่ดินได้โดยง่าย 

1.2) เพ่ือเป็นศูนย์ เครือข่าย (Node) ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) วิธีการดําเนินงาน : 
2.1) ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอด/สาธิต/ ศึกษา/ ดู

งาน และเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพ้ืนที่ และเป็นเครือข่าย (Node) ให้แก่
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนของ สป.กษ. 

2.2) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ของหมอดินอาสา ที่มีศักยภาพในการจัดทําแปลงสาธิต 
โดยหมอดินอาสาต้องสามารถเป็นวิทยากรได้ นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น ให้แก่หมอ
ดิน และเป็นพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในการที่จะเข้าไปเรียนรู้/ศึกษา/ดูงาน โดยจะต้องเดินทางเข้าไปได้โดยสะดวก  
อยู่ใกล้ถนนและเส้นทางคมนาคมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบาย 

2.3) หลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ตามแนวทางของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

- เกษตรกรมีความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถพ่ึงตนเองได้ และได้รับ
การยอมรับในชุมชน 

- รู้จักประหยัด รู้จักออม ขยัน และอดทน 
- มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรมที่ดีงาม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนบ้าน 
- มีความเคารพในภูมิปัญญาของผู้อ่ืน ไม่เช่ือว่าสิ่งที่ตนเองคิดน้ันถูกต้องเสมอไป 
- มีศักยภาพและความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพ่ือสร้างเครือข่ายขยาย

ผลสู่ระดับครอบครัว และชุมชน 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ เช่น แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมย่ังยืน การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิต และการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร แหล่งนํ้า ฯลฯ 

- การคมนาคมสะดวก เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินได้ง่าย และมีแปลงสาธิตงานด้านการพัฒนาที่ดิน หลากหลายด้านที่มีประสิทธิภาพให้ได้ศึกษา 

2.4) สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ดูแลและคัดเลือกแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินของหมอดินอาสา 
มาเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และเสนอมายังสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เพ่ือให้ความเห็นชอบ และ
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จัดต้ังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2550 – 2557 อีก 800 แห่ง อย่างน้อย 
อําเภอละ 4-5 แห่ง ซึ่งเป็นการดําเนินงานลักษณะการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการพัฒนาพ้ืนที่ของหมอดินอาสา 
ที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้เป็น “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” ได้ 

2.5)  ให้กําหนดว่าในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ ดิน มีจุดเรียนรู้ เรื่องใดบ้าง เช่น 
จุดเรียนรู้การไถกลบตอซัง การผลิตปุ๋ยนํ้าหมัก การผลิตนํ้าหมักสมุนไพร การผลิตปุ๋ยหมัก การปรับปรุงบํารุงดิน
ด้วยพืชปุ๋ยสด การปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก การอนุรักษ์ดินและนํ้าด้วยหญ้าแฝก การใช้พืชคลุมดินการปรับ
รูปแปลงนา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการใช้ระบบนํ้าหยด เป็นต้น และให้มีการจัดทําป้ายช่ือจุดเรียนรู้  
ด้านต่างๆ ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้ครบทุกจุด 

2.6)  เมื่อมีการดําเนินงานแล้วขอให้ สพด. ที่ดําเนินการ จัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานโดยให้มีการ
ถ่ายภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน จัดทําแผนภาพกิจกรรม บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดินเริ่มต้นจาก
การพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ศูนย์ถ่ายทอดฯ เช่น กรณีกิจกรรมปรับปรุงบํารุงดินโดยการไถกลบตอซัง/ ปลูกพืชปุ๋ยสด 
ให้ สพด. จัดทํากล่องใสสูงประมาณ 30 ซม. โดยเก็บตัวอย่างดินก่อนการดําเนินการไถกลบตอซังใส่ไว้ช้ันล่างสุด และ
เมื่อมีการไถกลบตอซัง ปลูกพืชปุ๋ยสด ปีที่ 2-5  ใส่ตัวอย่างดินไว้แต่ละช้ัน ดูการเปล่ียนแปลงจากสีดิน และให้ฝ่าย
วิเคราะห์ดิน สพข. วิเคราะห์ธาตุอาหารและโครงสร้างของดิน นําเสนอผลแสดงไว้ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน 

2.7) ให้มีแปลงเปรียบเทียบพ้ืนที่ที่ดําเนินการแล้ว และพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ โดยตรวจวัดค่า
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตที่ได้รับ เพ่ือนําเสนอเปรียบเทียบความแตกต่างกัน โดยให้ สพด.แสดง
วิธีการเปรียบเทียบให้ชัดเจน  (ก่อน/หลัง ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดิน) 

2.8) ให้กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. จัดทําแผนที่ดิน ลงในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 1 : 4,000 และ
ให้กลุ่มวิชาการ และกลุ่มวิเคราะห์ดิน ร่วมดําเนินการสนับสนุนการจัดทําแผนและให้คําแนะนํา ติดตามผลและจัดทํา
รายงานส่งกองแผนงาน ภายในเดือนกันยายน ของทุกศูนย์ฯ เป็นรูปเล่ม + VCD พร้อมภาพถ่าย   

2.9) การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การสาธิตและ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน จะมีผู้เข้ามาเรียนรู้อย่าง
น้อย ศูนย์ฯ ละ 100 ราย/ปี  โดยจําแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้  2  กลุ่ม คือ  

กลุ่มแรก  จะเป็นเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมศูนย์เรียนรู้ฯของกระทรวงฯ หรือหน่วยงานอ่ืน  และมี
ความประสงค์จะเรียนรู้เฉพาะเรื่องการพัฒนาที่ดิน อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มที่สอง  เป็นเกษตรกร หรือนักเรียน หรือประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะเรียนรู้ 
การพัฒนาที่ดิน และติดต่อขอเข้าศึกษา/ดูงานในพ้ืนที่ 

3) ผลงาน 
- ปี 2550    
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่)   เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ 12,000,000 บาท  
- ปี 2551  
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่)    เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ 12,000,000 บาท  

      (ดําเนินการต่อเน่ืองในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2550) 
- ปี 2552 
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่)   เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ 12,000,000 บาท  
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต่อยอด)  เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ  4,000,000 บาท  
        (ดําเนินการในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2550-2551) 
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- ปี 2553  
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่)   เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ 12,000,000 บาท 
       (ดําเนินการต่อเน่ืองในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2552) 
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต่อยอด)  เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ  4,000,000 บาท  
        (ดําเนินการในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2550-2551) 
- ปี 2554  
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่)   เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ 12,000,000 บาท 
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต่อยอด)  เป้าหมาย 1,600 แห่ง  งบประมาณ 6,500,000 บาท  
        (ดําเนินการในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2550-2553) 
- ปี 2555  
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่)   เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ 12,000,000 บาท 
       (ดําเนินการต่อเน่ืองในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2554) 
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต่อยอด)  เป้าหมาย 1,600 แห่ง  งบประมาณ 6,500,000 บาท  
        (ดําเนินการในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2550-2553) 

  - ปี 2556  
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่)   เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ 12,000,000 บาท 
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต่อยอด)  เป้าหมาย 1,600 แห่ง  งบประมาณ 6,500,000 บาท  
        (ดําเนินการในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2550-2555) 

  - ปี 2557  
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่)   เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ 12,000,000 บาท 
       (ดําเนินการต่อเน่ืองในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2556) 
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต่อยอด)  เป้าหมาย 1,600 แห่ง  งบประมาณ 6,500,000 บาท  
        (ดําเนินการในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2550-2555) 

  - ปี 2558  
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่)   เป้าหมาย 800 แห่ง  งบประมาณ 12,000,000 บาท 
  - (ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต่อยอด)  เป้าหมาย 1,600 แห่ง  งบประมาณ 6,500,000 บาท  
        (ดําเนินการในพ้ืนที่ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่ ปี 2550-2557) 
ผลการดําเนินงานรวม ต้ังแต่ปี 2550-2557 

- ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่    : เป้าหมายรวม  6,400 แห่ง (3,200 ตําบล) 
- ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต่อยอด : เป้าหมายรวม 4,800 แห่ง  

 
ผลการดําเนินงาน ปี 2558 เป้าหมาย 2,400 แห่ง (ต.ค. 57 – พ.ค. 58) : 

 - ศูนย์ถ่ายทอดฯ ใหม่    : เป้าหมาย   800 แห่ง ดําเนินการแล้ว    723  แห่ง  
 - ศูนย์ถ่ายทอดฯต่อยอด : เป้าหมาย 1,600 แห่ง ดําเนินการแล้ว  1,438  แห่ง 
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4) แผน และงบประมาณดําเนินงานปี 2559  เป้าหมาย 2,400 แห่ง งบประมาณ 18,500,000 บาท 
จําแนกเป็น 

4.1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) จํานวน 800 แห่ง งบประมาณศูนย์ฯ ละ 
15,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 12,000,000 บาท จําแนกเป็น 

1) จัดทําจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ( การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟู การปรับปรุงบํารุงดิน) งบประมาณ 
11,000 บาท/แห่ง ประกอบด้วย 

1.1) การจัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ด้านต่างๆ งบประมาณ 5,000 บาท เหมาจ่ายเพ่ือ
ดําเนินการ ผลิตปุ๋ยนํ้าหมัก ผลิตนํ้าหมักสมุนไพร ผลิตปุ๋ยหมัก การใช้พืชคลุมดิน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นต้น 

1.2) อุปกรณ์ใช้ในศูนย์ถ่ายทอดฯ งบประมาณ 5,000 บาท เหมาจ่าย เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ 
เช่น ระบบนํ้า สายยาง บ่อพักนํ้าสํารองพร้อมก็อกนํ้า  

2) ถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและการปรับปรุงบํารุงดิน งบประมาณ 3,000 บาท/100 
รายประกอบด้วยค่าวัสดุในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป เช่น คู่มือการฝึกอบรม แผ่นพับนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินต่างๆ วัสดุสารเร่งจุลินทรีย์ นํ้าหมัก
ชีวภาพ พด. 2, 6 และ 7 และเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด เป็นต้น  

3) จัดทําฐานข้อมูลและอํานวยการ งบประมาณ 2,000 บาท  ได้แก่  
3.1) จัดพิมพ์แผนที่ดินและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ศูนย์เรียนรู้ทุกแห่ง   1,000 บาท 
3.2) เก็บตัวอย่างดินเปรียบเทียบก่อนดําเนินการกับหลังดําเนินการ               500 บาท 
 
3.3) ทดสอบการใช้โปรแกรมการจัดทําปุ๋ยรายแปลงในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ฯ          500 บาท 

หมายเหตุ : โดยสามารถถัวจ่ายได้ 

4.2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน (ต่อยอด) จํานวน 1,600 แห่ง งบประมาณศูนย์ฯ ละ 
4,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 6,500,000 บาท จําแนกเป็น 

1) จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ( การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟู การปรับปรุงบํารุงดิน ) เช่น จุดเรียนรู้การ
ผลิตปุ๋ยนํ้าหมัก การผลิตนํ้าหมักสมุนไพร  การผลิตปุ๋ยหมัก การใช้พืชคลุมดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
ฯลฯ งบประมาณ 2,000 บาท/แห่ง ประกอบด้วย 

- ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน  งบประมาณ 1,000 บาท /แห่ง 
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ภายในศูนย์ฯ  งบประมาณ  1,000 บาท/แห่ง 

2) ถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและการปรับปรุงบํารุงดิน งบประมาณ 1,500 บาท/ 50 ราย 
ประกอบด้วยค่าวัสดุในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป เช่น คู่มือการฝึกอบรม แผ่นพับนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินต่างๆ วัสดุสารเร่ง จุลินทรีย์ นํ้าหมัก
ชีวภาพ พด. 2, 6 และ 7 และ เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด เป็นต้น 

3) จัดพิมพ์แผนที่ข้อมูล งบประมาณ 500 บาท/แห่ง ประกอบด้วย ค่ากระดาษ 300 บาท 
และค่าวัสดุสํานักงาน 200 บาท 
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3. โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน    
1) วัตถุประสงค์  

1.1) เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งสาธิต ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาที่ดิน ประจําจังหวัด 
1.2) เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านพัฒนาที่ดิน โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้สามารถนําไปปฏิบัติและพ่ึงตนเองได้ 
2) วิธีการดําเนินงาน 

ดําเนินงานจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือ
เป็นแหล่งสาธิต ศึกษาเรียนรู ้ดูงานด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 

2.1) การจัดทําจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน (การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟู การปรับปรุงบํารุงดิน) ด้านต่างๆ 
(พิจารณาชนิดพืชปลูกตามความเหมาะสมของดินในพ้ืนที่) 

+  การอนุรักษ์ดินและนํ้า ทั้ง 2 ประเภท คือมาตรการทางวิธีกล และมาตรการทางพืช 
- มาตรการทางวิธีกล เช่น การไถพรวน และปลูกพืชตามแนวระดับ การยกร่องตามแนว

ระดับบ่อนํ้าในไร่นา/สระน้ํา/บ่อเก็บนํ้า ระบบการให้นํ้าพืชแบบประหยัด เป็นต้น 
- มาตรการทางพืช เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรกัษ์ดินและนํ้า การปลูกพืชคลุมดิน

การปลูกพืชปุ๋ยสด การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 
+ จุดเรียนรู้การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 
+ จุดเรียนรู้การผลิตนํ้าหมักสมุนไพร 
+ จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก 
+ จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
+ อ่ืนๆ 

2.2) การถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและการปรับปรุงบํารุงดิน 
      ดูงาน / ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 

และผู้สนใจทั่วไป 
2.3) จัดทําฐานข้อมูลและอํานวยการ 

+ จัดพิมพ์แผนท่ีดินและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
+ เก็บตัวอย่างดินเปรียบเทียบก่อนดําเนินการกับหลังดําเนินการ 

3) ผลการดําเนินงาน 
 - ผลงาน ปี 2556 เป้าหมาย 8 แห่ง   ดําเนินการได้  12 แห่ง 
 - ผลงาน ปี 2557 เป้าหมาย 8 แห่ง   ดําเนินการได้  12 แห่ง 
 - ผลงาน ปี 2558 เป้าหมาย 8 แห่ง  อยู่ระหว่างการดําเนินงาน  

4) แผนงานปี  2559   เป้าหมาย 20 แห่ง  
5) งบประมาณปี  2559   งบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,200,000 บาท  

ราคามาตรฐานต่อหน่วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินภายในสถานีพัฒนาที่ดิน งบประมาณศูนย์ฯ ละ 
60,000 บาท จําแนกเป็น 
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องค์ประกอบ เป้าหมาย งบประมาณ 
1) ปรับปรุงศาลาเรียนรู้พร้อมโปสเตอร์ 1 ศาลา 2,000 บาท 
2) ดูแลรักษาจดุผลิตปุ๋ยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ เช่น ปุ๋ยหมัก 
นํ้าหมักชีวภาพ 

1 จุด 3,000 บาท 

3) ดูแลรักษาแปลงสาธิตปลูกพืช (พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไม้ผล 
ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น) 

  5,000 บาท 

4) ซ่อมแซมบํารุงอุปกรณ์ใช้ในศูนย์เรียนรู้ (เช่น ระบบนํ้า สายยาง 
บ่อพักนํ้าสํารองพร้อมก๊อกนํ้า)  

  2,000 บาท 

5) การอบรมและจัดทําฐานขอ้มูล   48,000 บาท 
   5.1) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 100 รายๆละ 300 บาท   45,000 บาท 
   5.2) จัดทําฐานข้อมูล (จัดพิมพ์แผนที่ดินและแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และเก็บตัวอย่างดิน ก่อนและหลังดําเนินการ) 

  3,000 บาท 

รวมทั้งสิน้   60,000 บาท 
หมายเหตุ: โดยสามารถถัวจ่ายได้ 
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ผลผลิตที ่3 ทรพัยากรท่ีดินและน้ําไดร้ับการพัฒนา 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลักที่ 3.1  ปรับปรุงคุณภาพดิน 
กิจกรรมหลักที่ 3.2  ฟื้นฟูป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
กิจกรรมหลักที่ 3.3  การพัฒนาท่ีดินพื้นที่เฉพาะ 
กิจกรรมหลักที่ 3.4  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง

การเกษตร/เกษตรอินทรีย ์
กิจกรรมหลักที่ 3.5  สร้างนิคมการเกษตร 
กิจกรรมหลักที่ 3.6  แผนการรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
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ผลผลิตที ่3 ทรพัยากรท่ีดินและน้ําไดร้ับการพัฒนา 
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับปรุงคุณภาพดิน 

 
1. งบประมาณปี 2558     571.1524 ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า        60.9770     ล้านบาท 
- พนักงานราชการ         8.9186  ล้านบาท 
- งบประมาณตามภารกิจ     501.2568 ล้านบาท 

 

2. การปรับปรุงคุณภาพดิน  เป้าหมาย 191,650 ไร่  งบประมาณ 245.5469 ล้านบาท จําแนกเป็น 
2.1 วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปร้ียว ดินกรด ดินเค็ม โดยการใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพ่ือ
การเกษตร) ร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสด รวมท้ังการปรับโครงสร้างของพ้ืนที่ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถทํานา ปลูกไม้
ผลและไม้ยืนต้น ให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น   

2.2 วิธีการดําเนินงาน  
1) การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรด ให้มีสภาพ

เหมาะสม สามารถทํานา ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น โดยการใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพ่ือ
การเกษตร) ร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสด ดําเนินการโดย 

- ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว โดยการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนมาร์ล) และ
แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เน้นในพ้ืนที่ทํานา โดยการหว่านปูนมาร์ลในพ้ืนที่นาในอัตราเฉล่ีย  
1  ตัน/1 ไร่  หลังจากไถคร้ังที่ 1  และทําการไถกลบ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน จึงทําการปลูกข้าว ทั้งน้ี  
การปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยใช้ปูนเพ่ือการเกษตร 1 ครั้ง  สามารถอยู่ได้ถึง  5  ปี   

- ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่สวนส้มร้าง โดยการใช้พ้ืนที่ที่เคยปลูกส้มและ 
ทิ้งร้างมาทําการฟ้ืนฟูโดยการปรับสภาพดินด้วยการใช้วัสดุปูนเพ่ือการเกษตรและใช้พืชปุ๋ยสดร่วมด้วย พร้อมทั้ง
ช้ีแจงแนะนําให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกับการจัดการดินเพ่ือปลูกปาล์มนํ้ามัน  ซึ่งจะเป็นทางเลือกหน่ึงให้แก่
เกษตรกร   

- ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการจัดทําแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดิน
เปรี้ยวแบบผสมผสาน  เป็นการปรับปรุงโครงสร้างในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด  โดยการทําคันดินป้องกันนํ้าท่วมพร้อม
ทั้งขุดคูรอบพ้ืนที่เพ่ือช่วยควบคุมระดับนํ้าใต้ดิน  โดยในพ้ืนที่น้ันๆ จะทําการแนะนําให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน  ซึ่งกรมฯ จะสนับสนุนปัจจัยการผลิต  เช่น วัสดุปรับปรุงดิน และเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดให้เกษตรกร
นําไปใช้ประโยชน์  

- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้  ดําเนินการในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 
ดําเนินการส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปร้ียวดินเค็มภาคใต้  โดยการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (หินปูนบด) 
นําไปสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา นําไปหว่านและไถกลบ  เพ่ือปรับสภาพดินเปรี้ยวดินเค็ม
เป็นการเพ่ิมผลผลิตข้าว ซึ่งจะใช้หินปูนบดในอัตรา 1 ตัน : 1 ไร่ 
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2) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินกรด เป้าหมาย 80,000 ไร่ ดําเนินการทั่วประเทศ ดําเนินการส่งเสริมการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด  โดยการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) ให้เกษตรกรท่ีทําการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น   
ในอัตรา 0.5  ตัน : 1 ไร่  โดยเกษตรกรนําไปหว่านรอบโคนต้นไม้  เพ่ือช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดิน 

3) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ดําเนินการโดย 
3.1) ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง ดําเนินการในพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดหาเมล็ดพันธ์ุปุ๋ยพืชสด (โสนอัฟริกัน) นําไปสนับสนุนให้เกษตรกรนําไป
ปลูกและไถกลบก่อนการปลูกข้าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นํ้า/นํ้าหมักชีวภาพร่วมด้วย เพ่ือช่วยเพ่ิม
ผลผลิตข้าว และจะต้องดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็มอย่างต่อเน่ือง  

3.2) ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม โดยการฝึกอบรมเพ่ือการเรียนรู้ การ
พัฒนาและแก้ไขพ้ืนที่ดินเค็มเกษตรกรในโครงการ ปรับรูปแปลงนา และสิ่งก่อสร้าง รวมท้ังการปรับปรุงบํารุงดิน 
ดําเนินการที่ ต. เมืองเพีย  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 

3.3) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ดําเนินการโดย 
- ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ โดยการปรับรูป

แปลงพร้อมทําระบบระบายนํ้า  ควบคุมระดับนํ้าใต้ดิน  เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดินเค็มจัดและปลูกต้นกระถิน
ออสเตรเลียและหญ้าด๊ิกซี่  

- จัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา ดําเนินการในพ้ืนที่ดิน
เค็มปานกลาง โดยการปรับแปลงนาและส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม บนคันนาเพ่ือช่วยลดระดับนํ้าใต้ดินเค็ม  

- การควบคุมระดับนํ้าใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การปรับรูปแปลงนา พร้อมวางระบบชะล้างเกลือและควบคุมระดับนํ้าใต้ดินเค็มเพ่ือปลูกข้าว  

- การป้องกันการเพ่ิมเติมระดับนํ้าใต้ดินเค็มบนพ้ืนที่เนินรับนํ้า โดยการใช้นํ้าจากบ่อขุด
หรือบ่อบาดาลที่มีนํ้าใต้ดินคุณภาพดีที่ไม่อยู่ลึกเกินไป  เพ่ือให้เกษตรกรประกอบการเกษตรได้อย่างย่ังยืน  

2.3 ผลงาน 

กิจกรรม 
ต้ังแต่เร่ิมต้น-ปี 2557 ปี 2558 (ต.ค. 57 – พ.ค. 58) 

(ล้านไร่) (ไร่) 
การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว 2.19 44,681 

การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 0.61 37,425 

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 6.15 58,735 

รวม 8.95 178,377 

2.4 แผนงานปี 2559 

กิจกรรม เป้าหมาย (ไร่)
1. การพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียว 44,675 
 1.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว 40,000 
 1.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ 4,675 
2. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 80,000 
 2.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 80,000 



101 

 

 

กิจกรรม เป้าหมาย (ไร่)
3. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 66,975 
 3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง 46,000 
 3.2 ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพีย) 9,000 
 3.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย 11,975 
  3.3.1 ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ   875 
  3.3.2 จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา 4,400 
  3.3.3 การควบคุมระดับน้ําใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน 6,700 
  3.3.4 การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ําใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ํา 25 แหง่ 

รวม 191,650 
 

2.5 งบประมาณปี 2559  : 
1) การพัฒนาดินเปรี้ยว เปา้หมาย 44,675 ไร่ งบประมาณ 68,130,000 บาท จําแนกเป็น 

1.1) จัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนมาร์ล) และส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพ้ืนที่ดินเปรีย้ว เป้าหมาย 
เป้าหมาย 40,000 ไร่ๆ  ละ 1,525 บาท งบประมาณ 61,000,000 บาท   

โดยการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนมาร์ล) จํานวน 40,000 ตัน ราคาตันละ 1,500 บาท ส่งเสริม
ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว โดยสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เน้นในพ้ืนที่ทํานา โดยส่งเสริมไรล่ะ 25 บาท  

1.2) จัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (หินปูนฝุ่น) และส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ 
เป้าหมาย 4,675 ไร่ๆ ละ 1,525 บาท งบประมาณ  7,130,000 บาท 

โดยการจัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (หินปูนบด) จํานวน 4,675 ตัน ราคาตันละ 1,500 บาท 
สนับสนุนให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา และส่งเสริมให้นําไปหว่านและไถกลบ เพ่ือปรับสภาพดินเปรี้ยวดิน
เค็มเป็นการเพ่ิมผลผลิตข้าว ในราคาไร่ละ 25 บาท  

2) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินกรด เป้าหมาย 40,000 ตัน งบประมาณ 80,000,000 บาท 
ดําเนินการส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด จํานวน 80,000 ไร่ ราคาไร่ละ 2,000 บาท โดยการ

จัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) จํานวน 40,000 ตัน ราคาตันละ 2,000 บาท ให้เกษตรกรที่ทําการปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น นําไปหว่านรอบโคนต้นไม้ ในอัตรา 0.5 ตัน : 1 ไร่ เพ่ือช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดิน 

3) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม  งบประมาณ 67,416,900 บาท 
3.1) จัดหาเมล็ดพันธ์ุโสนอัฟริกันและส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง  

เป้าหมาย 46,000 ไร่ๆ ละ 209 บาท งบประมาณ 9,616,900 บาท 
โดยการจัดหาเมล็ดพันธ์ุปุ๋ยพืชสด (โสนอัฟริกัน) จํานวน 230 ตัน ราคาตันละ 36,812.50 บาท 

นําไปสนับสนุนให้เกษตรกรนําไปปลูกและไถกลบก่อนการปลูกข้าว ในอัตรา 8 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์นํ้า/ นํ้าหมักชีวภาพร่วมด้วย เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตข้าว และจะต้องดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็ม
อย่างต่อเน่ือง 

3.2) ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพีย) เป้าหมาย 9,000 ไร่ งบประมาณ 
33,750,000 บาท 

ราคาต่อหน่วย 3,750 บาท/ไร่ จําแนกดังน้ี 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 หรือ 2 การก่อสร้างท่อระบายนํ้า 

ก่อสร้างทางลําเลียงในพ้ืนที่ดินเค็มจัดถึงปานกลาง และดินเค็มน้อย ราคาไร่ละ 2,500 บาท 
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- ส่งเสริมการปลูกต้นไมท้นเค็ม เช่น อาคาเซยี เป็นต้น ไร่ละ 100 ต้น ต้นละ 10 บาท เป็นเงิน 
1,000 บาท 

- ค่าวัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก แกลบ พร้อมค่าแรงงาน ราคาไร่ละ 250 บาท 
 

3.3) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย เป้าหมาย 11,975 ไร ่
งบประมาณ 54,050,000 บาท จําแนกเป็น 

* ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ เป้าหมาย 875 ไร่ 
งบประมาณ 8,750,000 บาท 

ราคาต่อหน่วย 10,000 บาท/ไร่ จําแนกดังน้ี 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 พร้อมทั้งการขุดคูนํ้า

เพ่ือเก็บกักนํ้าและระบายนํ้า เป็นการก่อสรา้งโดยใช้ระบบวิศวกรรม (งานชลประทาน) ประกอบด้วย งานขุดดิน 
ดินถมบดอัดแน่นที่ได้จากการขุด ขนดินทิ้งหรือเกลี่ยดินในแปลง  ราคาไร่ละ 4,000 บาท 

- ปลกูไม้ยืนต้นทนเคม็กระถนิออสเตรเลยี ไร่ละ 400 กล้า กล้าละ 10 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ปลูกหญ้าชอบเกลือดิกซี่  ไรล่ะ 1,600 กล้า กล้าละ 1.25 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท  

* จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าและปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา เป้าหมาย 4,400 ไร่ งบประมาณ 8,800,000 บาท 
ราคาต่อหน่วย 2,000 บาท/ไร่ จําแนกดังน้ี 

- ปลกูไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา คันค ูคนัดิน และขอบถนน ไรล่ะ 100 กล้า ราคากล้าละ 
10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  

- ค่าแรงงาน พร้อมวัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก แกลบ เป็นเงิน 1,000 บาท 
* การควบคมุระดับนํ้าใต้ดินเค็มทั้งผิวดินและใต้ดิน เป้าหมาย 6,700 ไร่ งบประมาณ 33,500,000 บาท 

ราคาต่อหน่วย 5,000 บาท/ไร่ จําแนกดังน้ี 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที ่1 หรือ 2 การก่อสร้าง

ท่อระบายนํ้า ก่อสร้างทางลําเลียงในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยถึงปานกลาง  ราคาไร่ละ 3,000 บาท 
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทนเค็ม ไร่ละ 100 ต้นๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าแรงงาน พร้อมวัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก แกลบ เป็นเงิน  1,000 บาท 

* การป้องกันการเพิ่มเติมระดับนํ้าใต้ดินเค็มบนพ้ืนที่เน้นรับนํ้า เป้าหมาย 25 แห่ง งบประมาณ 3,000,000 บาท 
ราคาต่อหน่วย 120,000 บาท/แห่ง 

- เป็นการจ้างเหมาดําเนินการเจาะบ่อบาดาลที่ระดับความลกึไม่ตํ่ากว่า 80 เมตร 
 

 

3. งบลงทุน เป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 103,378,900  บาท และครุภัณฑ์ 104,508,500 บาท 
รวมท้ังสิ้น 207,896,400 บาท จัดไว้ที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

  

กิจกรรม ราคาต่อ
หน่วย เป้าหมาย งบประมาณ 

1) ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   103,378,900 บาท 
1.1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีทําการและสิง่ก่อสร้าง     9,586,300 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารสํานักงานสถานีพัฒนาท่ีดิน แบบเลขท่ี 1602 ส. 597,000 3 หลัง      1,791,000 บาท 
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ช้ันเดียว 8 ห้อง 87,638 8 ห้อง        701,100 บาท 
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ช้ันเดียว 5 ห้อง 98,720 5 ห้อง        493,600 บาท 
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวบ้านพักคนงาน 5 ห้อง 2 ช้ัน 1 หลัง        670,000 บาท 
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กิจกรรม ราคาต่อ
หน่วย เป้าหมาย งบประมาณ 

(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝกึอบรม 1 หลัง        598,900 บาท 
(6) ปรับปรุงอาคารช้ันล่างสถานีพัฒนาท่ีดินสิงห์บุร ี 1 แห่ง      1,469,000 บาท 
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน ห้อง 801 และ 802 1,000,000 2 ห้อง      2,000,000 บาท 
(8) ซ่อมแซมอาคารสํานักงานสถานีพัฒนาท่ีดินระยอง 1 แห่ง        643,400 บาท 
(9) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 1 หลัง        90,000 บาท 
(10) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (บ้านแฝก) 1 หลัง        39,900 บาท 
(11) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 1 หลัง        90,000 บาท 
(12) ซ่อมแซมเรือนแถวบา้นพักคนงาน 7,742 12 ห้อง        92,900 บาท 
(13) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 1 หลัง        90,000 บาท 
(14) ซ่อมแซมอาคารโรงเก็บวัสด ุ 1 หลัง        150,000 บาท 
(15) ปรับปรงุโรงเก็บพัสดุ (ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร) 1 หลัง        666,500 บาท 

1.2) ค่าก่อสร้างอาคาร     47,667,600 บาท
(1) อาคารท่ีพักอาศัยข้าราชการ 6 ห้อง คสล. สงู 1 ช้ัน แบบเลขท่ี 1467 ส.  2,715,000 12 หลัง    32,580,000 บาท 
(2) อาคารโรงจอดรถยนต์ (4 ช่อง) แบบเลขท่ี 962 ส. 470,000 8 หลัง     3,760,000 บาท 
(3) อาคารโรงจอดรถยนต์ คสล. 6 คัน แบบเลขท่ี พด.11 กบ. (รถ.) 1/2557  1 หลัง        152,400 บาท 
(4) อาคารโรงจอดรถ ขนาด 375 ตารางเมตร แบบเลขท่ี 962 ส. 470,000 3 หลัง     1,410,000 บาท 
(5) ก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ ขนาด 8 x 24 เมตร  1,481 216 ตร.ม.        320,000 บาท 
(6) ก่อสร้างโรงจอดรถ 869 156 ตร.ม.        135,600 บาท 
(7) โรงเก็บพสัดุ ขนาด 25x8 เมตร แบบเลขท่ี 1362 ส. 946,000 3 หลัง     2,838,000 บาท 
(10) โรงเก็บวสัด ุ 1 หลัง        284,000 บาท 
(8) ก่อสร้างห้องนํ้าชาย-หญิง แบบ 3 ห้อง คสล. ช้ันเดียว รวม 6 ห้อง แบบ

เลขท่ี 1521 ส. 
334,900 4 หลัง 1,339,600 บาท 

(9) สรา้งหอ้งตดัดนิ หิน และเตรียมตัวอย่างทางจุลสณัฐาน 1 ห้อง        800,000 บาท 
(10) ก่อสรา้งบา้นพักคนงาน 5 ห้อง 1 หลัง     1,330,000 บาท 
(11) ก่อสรา้งบา้นพักข้าราชการ ระดับ 5-6 750,000 2 หลัง     1,500,000 บาท 
(12) ก่อสรา้งอาคารเรือนพาะชํา แบบเลขท่ี 1546 ส. 1 หลัง     1,218,000 บาท 

1.3) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน         3,793,000 บาท 
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายสาํนักงาน 1 แห่ง   1,007,000 บาท 
(2) ซ่อมแซมถนนภายในสถานีพัฒนาท่ีดินระยอง ความยาว 1,200 เมตร  

กว้าง 4 เมตร 
577 1,200 เมตร 692,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรีต สพด.อทัุยธานี 389 5,383 ตร.ม.    2,094,000 บาท 
1.4) ปรับปรุงสิง่ก่อสร้างอ่ืน           363,800 บาท

(1) ปรับปรุงลานจอดรถคอนกรตี 1 แห่ง        363,800 บาท 
1.5) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน     28,545,600 บาท

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 150 เมตร แบบเลขท่ี 1397 ส 5,020 150 เมตร        753,000 บาท 
(2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,885 เมตร 2,998 1,885 เมตร     5,651,000 บาท 
(3) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 717 เมตร แบบเลขท่ี พด.11 สฎ.(ถ.) 1/2559 1,962 717 เมตร     1,407,000 บาท 

(4) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,187 เมตร  2,786 1,187 เมตร     3,307,000 บาท 
(5) ถนนลาดยางแบบแอสฟัลตกิคอนกรีต กว้าว 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร 2,135 1,000 เมตร     2,135,000 บาท 
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(6) ถนนลาดยางแบบแอสฟัลตกิคอนกรีตรอบสถานีพฒันาท่ีดินชัยนาท 2,656 1,319 เมตร     3,505,000 บาท 
(7) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางลูกรังท้ัง 2 ข้าง บริเวณรอบ สพด.

ระนอง แบบเลขท่ี พด.11 รน (ถ.) 1/2559 
727 2,700 เมตร     1,962,400 บาท 

(8) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางลูกรังท้ัง 2 ข้าง บริเวณรอบ สพด.
ชุมพร แบบเลขท่ี พด.11 ชพ. (ถ.) 1/2559 

1,962 160 เมตร        313,900 บาท 

(9) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางลูกรังท้ัง 2 ข้าง บริเวณรอบ สพด.
พังงา แบบเลขท่ี พด.11 พง. (ถ.) 1/2558 

1,962 500 เมตร        981,200 บาท 

(10) ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมไหล่ทางลูกรังท้ัง 2 ข้าง บริเวณรอบ สพด.
กระบี่ แบบเลขท่ี พด.11 กบ. (ถ.) 1/2559 

1,962 320 เมตร        627,900 บาท 

(11) ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสก.) ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4 เมตร  500 2,000 ตร.ม.     1,000,000 บาท 
(12) ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในสถานีพัฒนาท่ีดนินครปฐม 2,549 388 เมตร        989,200 บาท 
(13) ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในสถานีพัฒนาท่ีดนิสงขลา 780 3,200 ตร.ม.     2,496,000 บาท 
(14) ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ช้ัน 6/9 4,800 200 เมตร        960,000 บาท 
(15) กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในสถานีพฒันาท่ีดินมหาสารคาม 610 2,120 ตร.ม. 1,293,000 บาท 
(16) ถนนคอนกรีดเสริมเหลก็ ภายในสถานีพัฒนาท่ีดนิตรัง 2,900 200 เมตร        580,000 บาท 
(17) ถนนยางผวิจราจรเคปซีล ภายในสถานีพัฒนาท่ีดนิตรัง 1,947 300 เมตร        584,000 บาท 

1.6) ค่าค่าระบบสาธารณูปโภค         2,048,700 บาท
(1) ค่าติดตั้งวางท่อประปา 1 แห่ง        316,800 บาท 
(2) ขยายระบบไฟฟ้า 1 แห่ง        800,000 บาท 
(3) ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 1 แห่ง        931,900 บาท 

1.7) ค่าสิ่งก่อสร้างอ่ืน     11,382,900 บาท
(1) รั้วคอนกรีตหน้าสถานีพัฒนาท่ีดินนราธิวาส 5,938 600 เมตร     3,563,000 บาท 
(2) รั้วลวดหนามภายในสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม ่ 1,363 480 เมตร        654,400 บาท 
(3) รั้วดา้นหน้าสถานีบึงกาฬพร้อมประตูรั้ว แบบเลขท่ี 1304 ส. 4,000 100 เมตร        400,000 บาท 
(4) รั้วลวดหนามภายในสถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรปราการ (เสาคอนกรีตอดัแรง) 

แบบเลขท่ี 970 ส. 
366 280 เมตร          94,000 บาท 

(5) รั้วลวดหนาม สูง 2 เมตร 240 2,100 เมตร        504,000 บาท 
(6) รั้วคอนกรีตบลอ็ค สูง 0.80 เมตร 3,500 200 เมตร        700,000 บาท 
(7) รั้วคอนกรีตดา้นข้างสถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา 2,509 1,943 เมตร      4,875,500 บาท 
(8) ป้ายช่ือสถานีพัฒนาท่ีดินกาญจนบุรี แบบเลขท่ี 1301 ส. 200,000 2 ป้าย        400,000 บาท 
(9) ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานเสาสูง 12 เมตร 1 แห่ง        120,000 บาท 
(10) ลาดจอดรถ 8 คัน  แบบเลขท่ี 1595 ส. 1 แห่ง          72,000 บาท 

2) ครุภัณฑ์   104,508,500 บาท
2.1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     51,059,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1,294,000 33 คัน 25,971,,000 บาท 
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 787,000 28 คัน    25,088,000 บาท 

2.2) ครุภัณฑ์สํานักงาน       9,331,200 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

12,000 BTU 
18,000 3 เครื่อง          54,000 บาท 



105 

 

 

กิจกรรม ราคาต่อ
หน่วย เป้าหมาย งบประมาณ 

(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 BTU 

28,000 10 เครื่อง        280,000 บาท 

(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
13,000 BTU 

23,000 10 เครื่อง        230,000 บาท 

(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 BTU 

37,000 14 เครื่อง        518,000 บาท 

(5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 BTU 

44,000 30 เครื่อง      1,320,000 บาท 

(6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 BTU 

33,000 35 เครื่อง      1,155,000 บาท 

(7) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 BTU 

28,000 6 เครื่อง        168,000 บาท 

(8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรอืชนิดแขวนตดิผนัง (มรีะบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 BTU 

56,000 5 เครื่อง        280,000 บาท 

 (9) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผน่ 18,000 9 เครื่อง        162,000 บาท 
(10) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผน่ 1 เครื่อง          30,000 บาท 
(11) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 210,000 3 เครื่อง     630,000 บาท 
(12) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 180,000 2 เครื่อง        360,000 บาท 
(13) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 100,000 18 เครื่อง      1,800,000 บาท 
(14) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 120,000 7 เครื่อง        840,000 บาท 
(16) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา สี) ความเรว็ 20 แผ่นต่อนาที 130,000 6 เครื่อง        780,000 บาท 
(17) เครื่องถ่ายเอกสารเลเซอรส์ ี 1 เครื่อง        179,900 บาท 
(18) เครื่องพิมพส์าํเนาระบบดิจติอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อ

ตารางน้ิว 
130,000 3 เครื่อง        356,300 บาท 

(19) เครื่องพิมพส์าํเนาระบบดิจติอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางน้ิว 1 เครื่อง       130,000 บาท 
(20) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม่ แบบเจาะกระดาษและเข้าเลม่มือโยก 1 เครื่อง          14,000 บาท 
(21) เครื่องพิมพด์ดี แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจาํ 22,000 2 เครื่อง          44,000 บาท 

2.3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         1,192,100 บาท
(1) เครื่องมลัลมิีเดยีโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,500 ANSI 

Lumens 
39,000 4 เครื่อง        156,000 บาท 

(2) เครื่องมลัติมีเดยีโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,000 ANSL 
Lumens 

33,000 2 เครื่อง          66,000 บาท 

(3) เครื่องมลัติมีเดยีโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 ANSL 
Lumens 

24,000 3 เครื่อง          72,000 บาท 

(4) กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจติอลขนาดความละเอียดไม่น้อยกวา่ 16 ล้านพิกเซล 10,000 3 เครื่อง          30,000 บาท 
(5) กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจติอลขนาดความละเอียดไม่น้อยกวา่ 20 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง          43,000 บาท 
(6) กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดจิิตอลขนาดความละเอียดไม่น้อยกวา่ 24.1 ล้านพิกเซล 53,400 2 เครื่อง        106,800 บาท 
(7) กล้องถ่ายรปู DSLR Pro พร้อมอุปกรณ ์ 175,000 2 ชุด        350,000 บาท 
(8) กล้องบันทึกวดีีโอ Digital HD พร้อมอุปกรณ ์ 117,000 2 ชุด        234,000 บาท 
(9) จอรบัภาพชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 120 น้ิว 12,000 2 จอ          24,000 บาท 
(10) จอรับภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 100 น้ิว 9,900 2 จอ          19,800 บาท 
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(11) โทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 
พิกเซล ขนาด 46 น้ิว 

35,000 2 เครื่อง        70,000 บาท 

(12) โทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 
พิกเซล ขนาด 40 น้ิว 

17,000 1 เครื่อง          17,000 บาท 

(13) เครื่องฉายสไลด์พร้อมจอภาพแบบแขวนมือดึงและอุปกณ ์ 1 ชุด           3,500 บาท 
2.4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ        862,500 บาท
(1) หม้อแปลงไฟฟ้า 8,300 3 หม้อ        862,500 บาท 

2.5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์       31,935,100 บาท
(1) อ่างควบคุมอณุหภูม ิ 1 เครื่อง          89,880 บาท 
(2) เครื่องน่ึงฆ่าเช้ือ 1 เครื่อง        450,000 บาท 
(3) ชุดเครื่องดดูจา่ยสารละลาย 1 เครื่อง        100,000 บาท 
(4) เครื่องปั่นเหว่ียงให้ตกตะกอนแบบควบคุมอณุหภูมิพร้อมอปุกรณ ์(High 

speed Refrigerated Micro Centrifuge) สําหรบังานด้านชีวโมเลกุล 
1 เครื่อง        320,000 บาท 

(5) เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน 1 เครื่อง        450,000 บาท 
(6) กล้องจลุทรรศน์ชนิดแสง LED และชุดบันทึกภาพสําหรับกล้องจุลทรรศน์

แบบ LED พร้อมจอแสดงผลและโปรแกรมวิเคราะห ์
1 เครื่อง        350,000 บาท 

(7) ชุดกรองเช้ือจลุินทรีย์พร้อมเครือ่งดูดสญูญากาศ (Vacuum pump) 1 เครื่อง          50,000 บาท 
(8) เครื่องซีลปากถุง แบบสายพานต่อเน่ือง 1 เครื่อง        109,140 บาท 
(9) เครื่องช่ังทศนยิม 3 ตําแหน่ง (กทช. + สพข.7) 55,250 2 เครื่อง        110,500 บาท 
(10) เครื่องเขย่าแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) 1 เครื่อง        450,000 บาท 
(11) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร (Microplate Sperctrophotometer) 1 เครื่อง        577,800 บาท 
(13) เครื่อง Uv spectrophotometer  1 เครื่อง        750,000 บาท 
(14) เตาย่อยสลายตัวอย่าง 1 เครื่อง        128,400 บาท 
(15) เครื่องให้ความร้อน (Hot plate) 1 เครื่อง          52,990 บาท 
(16) เครื่องบดตวัอย่างพืชและปุ๋ย  (Grinder) 1 เครื่อง        600,000 บาท 
(17) เครื่องตกตะตอนโดยการหมุนเหว่ียง หรือเครื่องเซนตริฟิวจ ์(Centrifuge) 1 เครื่อง        520,000 บาท 
(18) เครื่องวิเคราะห์ธาตดุ้วยเปลวไฟ (Flame photometer) 1 เครื่อง        490,000 บาท 
(19) เครื่องวัดการดูดกลืนของแสง 1 เครื่อง        500,000 บาท 
(20) เครื่องเขย่าตวัอย่างพืชและปุ๋ย (Shaker) 1 เครื่อง        300,000 บาท 
(21) เครื่อง X-Ray  1 เครื่อง      8,988,000 บาท 
(22) หลอด XRD (อายุการใช้งาน 2 ปี) 1 เครื่อง        350,000 บาท 
(23) กล้องจุลทรรศน์ชนิดโพลาไรต ์ 1 เครื่อง        580,000 บาท 
(24) เครื่องเหวี่ยงตะกอน 1 เครื่อง        500,000 บาท 
(25) เตาระเหยไฟฟ้า (Hot plate) 78,653 3 เครื่อง        235,960 บาท 
(26) เครื่องเขย่าตะแกรง (Seive shaker) 1 เครื่อง        115,270 บาท 
(27) เครื่องมือวัดการดดูยึดนํ้าของดิน (pF Meter) 990,000 2 เครื่อง      1,980,000 บาท 
(28) เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) 1 เครื่อง        438,700 บาท 
(29) ปิเปตดูดจ่ายสารละลายอัตโนมตัิชนิดปรับปริมาตรได้ 17,655 3 เครื่อง          52,965 บาท 
(30) ตู้อบ (Oven) ขนาดใหญ ่ 155,150 2 เครื่อง        310,300 บาท 
(31) ตู้ดูดความช้ืน  66,340 2 เครื่อง        132,680 บาท 
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(32) เครื่องวิเคราะห์หมู่ธาตุอาการพืชประจุบวก Flame Photometer  1 เครื่อง      1,500,000 บาท 
(33) เครื่องวิเคราะห์หมู่ธาตุอาหารพืชประจุบวก ion analyzer 1 เครื่อง        650,000 บาท 
(34) เครื่องตรวจสอบชนิดและปรมิาณของแร่ธาตุในดนิ  1 เครื่อง      3,200,000 บาท 
(35) เครื่องกลั่นไนโตรเจน 1 เครื่อง        600,000 บาท 
(36) เครื่องอะตอมมิกแอบซอบชัน สเปคโทรมิเตอร ์(Atommic absorbtion 

spectro meter; AAS) 
1 เครื่อง      1,604,215 บาท 

(37) เครื่องตกตะกอนโดยการปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) 1 เครื่อง        417,300 บาท 
(38) เครื่อง Atomic Absorpton Spectriphotometer Flame AAS (Model 

PinAAcle 900f) 
1 เครื่อง      1,300,000 บาท 

(39) เครื่อง Spectrophotometer 1 เครื่อง        600,000 บาท 
 (40) เครื่องย่อยไนโตรเจน 1 เครื่อง        630,000 บาท 
(41) เครื่องกลั่นนํ้า 1 เครื่อง        190,000 บาท 
(42) เครื่อง Hood 1 เครื่อง        180,000 บาท 
(43) เครื่องช่ังดิจติอลทศนิยม 2 ตําแหน่ง 1 เครื่อง           6,500 บาท 
(44) เครื่องมือเจาะเก็บตัวอย่างดินแบบกระบอก 1 เครื่อง           9,000 บาท 
(45) เครื่องมือเจาะเก็บตัวอย่างดินแบบเกลียว 1 เครื่อง           9,000 บาท 
(46) เครื่องวัดความช้ืน 1 เครื่อง           1,500 บาท 
(47) เครื่องหาความช้ืนอัตโนมัติ (Moisture analyzer balance) 1 เครื่อง        165,850 บาท 
(48) เตาหลุมสําหรับหลอดขนาด 250 ml จํานวน 12 ตัวอย่าง พร้อม Control 1 เครื่อง        171,200 บาท 
(49) เครืองกลั่นนํ้า 1 เครื่อง          53,500 บาท 
(50) EC meter แบบตั้งโต๊ะ  1 เครื่อง        104,350 บาท 
(51) เครื่องย่อยไนโตรเจนขนาดตัวอย่าง 250 ml 20 ตัวอย่าง 1 เครื่อง        460,100 บาท 

2.6) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           765,600 บาท
(1) ตู้เย็นขนาด ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400 4 ตู้          37,600 บาท 
(2) เครื่องทํานํ้ารอ้น-นํ้าเย็น แบบต่อท่อประปา จํานวน 2 ก๊อก 25,900 5 เครื่อง        129,500 บาท 
(3) เครื่องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 33 เครื่อง        313,500 บาท 
(4) เครื่องตดัหญ้าแบบข้ออ่อน 11,000 16 เครื่อง        176,000 บาท 
(5) เครื่องตดัหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง          13,000 บาท 
(6) เครื่องตดัหญ้าแบบล้อจักรยาน 10,000 7 เครื่อง          70,000 บาท 
(7) เครือ่งฉีดพน่ยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสะพานหลงั ขนาด 1.5 แรงม้า 13,000 2 ชุด          26,000 บาท 

2.7) ครุภัณฑ์การเกษตร         5,193,000 บาท
(1) เครื่องสบูนํ้า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบนํ้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 45,000 3 เครื่อง        135,000 บาท 
(2) เครื่องสบูนํ้า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบนํ้าได้ 450 ลิตรตอ่นาที 1 เครื่อง           9,500 บาท 
(3) เครื่องสบูนํ้า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบนํ้าได้ 1,100 ลิตรต่อนาที 

ขนาด 7 แรงมา้ 
1 เครื่อง          23,000 บาท 

(4) เครื่องสบูนํ้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  สูบนํ้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 20,000 2 เครื่อง          40,000 บาท 
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่น 4 ล้อ ขนาด 25 แรงมา้ 1 คัน        343,000 บาท 
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่น 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ 1,100,000 2 คัน      2,200,000 บาท 
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่น 4 ล้อ ขนาด 95 แรงมา้ 1 คัน      1,330,000 บาท 
(8) เครื่องพ่น แบบใช้แรงลม ขนาด 1.5 แรงม้า 7,500 3 เครื่อง          22,500 บาท 
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กิจกรรม ราคาต่อ
หน่วย เป้าหมาย งบประมาณ 

(9) รถยกโฟล์คลฟิต์ (รถยกขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล) 1 คัน        730,000 บาท 
(10) เครื่องบดย่อยเศษพืช/ปุ๋ยอินทรีย์ 150,000 2 ชุด        300,000 บาท 
(11) รถไถ ขนาด 8 แรงมา้ 1 คัน          60,000 บาท 

2.8) ครุภัณฑ์สํารวจ           170,000 บาท
(1) กล้องระดับ ขนาดกาํลงัขยาย 30 เท่า 34,000 5 ตัว        170,000 บาท 

2.9) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        4,000,000 บาท
(1) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า 1 คัน      4,000,000 บาท 

 
4. งบดําเนินงาน ที่อยู่ในงบรายจ่ายประจําข้ันต่ํา  47,813,500 บาท จําแนกเป็น 

4.1 ค่าเช่าบ้าน 9,886,800 บาท 
4.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 381,600 บาท 
4.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน 240,000 บาท 
4.4 ค่าสาธารณูปโภค 37,305,100 บาท 

(1) ค่าไฟฟ้า 30,915,000 บาท 
(2) ค่าประปา 1,797,200 บาท 
(3) ค่าโทรศัพท์ 4,592,900 บาท 
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 กิจกรรมหลักที่ 3.2 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 

1. งบประมาณปี 2559       1,064.8873  ล้านบาท  จําแนกเป็น 
- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า          216.7400  ล้านบาท 
- พนักงานราชการ            81.5754  ล้านบาท 
- งบประมาณตามภารกิจ          742.1194  ล้านบาท 
 

2. รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก งบประมาณ 465 ล้านบาท เป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรได้รับ

ทราบถึงคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและนํ้า สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรด้วยระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า โดยการใช้หญ้าแฝก ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รวมท้ังเป็นการสร้างความ 
ชุ่มช้ืนให้กับดิน และช่วยในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ทําให้เกษตรกรมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
และเพ่ือให้มีการผลิตและการใช้หญ้าแฝกในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอย่างแพร่หลายและยั่งยืน ดําเนินการโดย 

- การผลิต : เตรียมพันธ์ุหญ้าแฝก นําไปขยายพันธ์ุ แยกหน่อลงถุง เพ่ือนําไปปลูกหรือแจกจ่าย 
- การปลูก : ปลูกในพื้นที่ที่กําหนดไว้ เช่น เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายสูง 

พ้ืนที่วิกฤต พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน พ้ืนที่ดินมีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตร และพ้ืนที่โครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น ปลูกริมทาง/ปลูกรอบแหล่งนํ้า 

- การแจกจ่าย : แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานของรัฐ และผู้สนใจทั่วไป โดยตรวจสอบถึง
วัตถุประสงค์ และพ้ืนที่ที่จะถ่ายทอดความรู้ในการปลูกให้ และติดตามผล 

ผลการดําเนินงานปี : 2536-2557 รวมจํานวน 4,557.07 ล้านกล้า ครอบคลุมพ้ืนที่ 11.3913 ล้านไร่ 
ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) : เป้าหมาย 270 ล้านกล้า ดําเนินการได้ 56.6034 ล้านกล้า 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 145,950.25  ไร่  
แผนงานปี 2559 : จํานวน 320 ล้านกล้า ครอบคลุมพ้ืนที่ 800,000 ไร ่ (รวม 77 จังหวัด) เพ่ือดําเนินการ 

1) ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก       เป้าหมาย  209,000,000  กลา้ ครอบคลุม  522,500  ไร ่
2) ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือแจกจ่าย  เป้าหมาย    95,000,000 กล้า ครอบคลมุ   237,500  ไร ่

งบประมาณปี 2559 :  งบประมาณ  465,000,000 บาท 
1) ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก       เป้าหมาย  209,000,000  กลา้ๆ ละ  1.65 บาท  

   เป็นเงิน 344,850,000  บาท 
2) ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือแจกจ่าย  เป้าหมาย   95,000,000  กลา้ๆ ละ  1.02 บาท   

   เป็นเงิน 96,900,000  บาท 
 

3.  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน  งบประมาณ 168.000 ล้านบาท มีเป้าหมายดําเนินการ 
ทุกลุ่มนํ้าในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน เป็นการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในเขตพัฒนาที่ดิน 
ดําเนินการเป็นลุ่มนํ้าย่อย โดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 หรือ 2 เพ่ือปรับพ้ืนที่นาและการจัดทําพ้ืนที่ 
รับนํ้ารอบคันนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการกักเก็บนํ้ารักษาความชุ่มช้ืนในดิน หรือการปรับรูปแปลงนา 
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ลักษณะที่ 3 ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการก่อสร้างทางลําเลียงในไร่นาเพ่ือความสะดวกในการขนส่ง 
ผลผลิต และบ่อดักตะกอนดิน   

ผลงานต้ังแต่ต้นจนถึงปี 2557    : ดําเนินการได้ 4,550,555 ไร่  
ผลงานปี 2558  (ต.ค.57 – พ.ค. 58)      : เป้าหมาย 136,025 ไร่  ดําเนินการได้  185,103 ไร่   
แผนงานและงบประมาณปี 2559  : เป้าหมาย 200,000 ไร่ งบประมาณ 168,000,000 บาท   

1) ค่าก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา (จ้างเหมา)  เป้าหมาย 200,000 ไร่ งบประมาณ 
160,000,000 บาท ราคาต่อหน่วยเฉลี่ย 800 บาท/ไร่ จําแนกเป็น 

- ค่าก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า คันดินแบบ 1-6  
* ทางลําเลียงในไร่นา  
* ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3 
* บ่อดักตะกอนดิน ท่อระบายนํ้าล้น  
* ค่าขนย้ายเครื่องจักร 

- ราคางานคูณค่า Factor F 1.3347 
- ป้ายแปลงสาธิต  
(คิดราคาตามราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณ และเป็นไปตามแบบกอ่สร้าง) 

2) ค่าควบคุมการก่อสรา้งระบบอนรุักษ์ดินและน้าํ เป้าหมาย 200,000 ไร ่งบประมาณ 4,800,000 บาท  
3) คา่สํารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้าํบนพ้ืนทีลุ่ม่-ดอน เป้าหมาย  160,000 ไร่ 

งบประมาณ 3,200,000 บาท  
 
4. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่สูง    งบประมาณ  42.7405  ล้านบาท 

1) การกําหนดขอบเขตที่ดินทํากินและวางแผนการใช้ที่ดิน  เพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ดินและนํ้า และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงให้เกิด
ความสมดุลตามระบบนิเวศน์วิทยาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแผน
แม่บทฯ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (ปี 2535-2539) ระยะที่ 2 (ปี 2540-2544) ระยะที่ 3 (ปี 2545-2549) สําหรับ
ปี 2550 ดําเนินการ ตามแผนปกติของหน่วยงาน 

ผลงานต้ังแต่ปี 2535 -2556  :  ดําเนินการได้  113,594  ไร่ 
ผลงานปี 2558 (ต.ค. 57–พ.ค. 58) :  เป้าหมาย  7,700  ไร่  ดําเนินการแล้ว  6,545  ไร่ 
แผนงานปี 2559 :  เป้าหมาย 7,700 ไร่ๆ ละ 120 บาท งบประมาณ  924,000  บาท 

2) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้
ถูกต้องเหมาะสมกับการปลูกพืช และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน เพ่ือป้องกันการบุกรุกทําลายป่า และ 
ลดปัญหาการปลูกฝิ่น วิธีการดําเนินงานจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยใช้แรงงานคนและเคร่ืองจักรกล 
ในพ้ืนที่ลาดชัน เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  พร้อมทั้งปลูกไม้ผล เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดย
จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าวิธีใช้แรงงานคนและเคร่ืองจักรกลในพ้ืนที่ลาดชัน  เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน  นอกจากน้ียังดําเนินการปลูกไม้ผล  เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมายรวม  :  219,979  ไร ่ ดําเนินการตามแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาการชุมชนฯ ปี 2535- 2549  ดังน้ี 
  ระยะที่ 1  (ปี 2535-2539)  ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  5,214  ไร่ 
  ระยะที่ 2  (ปี 2540-2544)  ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 19,265  ไร่ 
  ระยะที่ 3  (ปี 2545-2549)  ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 28,500  ไร่ 
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(ปี 2550  ดําเนินการตามแผนปกติของหน่วยงาน) ผลงานปี 2550- 2553   รวมจํานวน 19,500  ไร่ 
ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2538 – 2557) : ดําเนินการได้จํานวน  98,494  ไร่  
ผลงานปี 2558 (ต.ค. 57–พ.ค. 58)  :  เป้าหมาย 6,500 ไร่  ดําเนินการแล้ว 5,895 ไร่ 
 

แผนงานปี 2559 :  เป้าหมาย 7,550 ไร่ๆ ละ 5,430 บาท งบประมาณ  40,996,500  บาท 
จะดําเนินการในพ้ืนที่ 14 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ เลย อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย และกาญจนบุรี 

 

3) สํารวจออกแบบล่วงหน้า เพื่อจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดพ้ืนที่การ
ดําเนินงาน และจัดทําแผนการดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีแผนแม่บทฯ  3 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 (ปี 2535 - 2539)  
ระยะที่ 2 (ปี 2540-2544) และระยะที่ 3 (ปี 2545-2549)  สําหรับปี 2550 ดําเนินการตามแผนปกติของหน่วยงาน  

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2535–2557)  :  ดําเนินการได้  145,000 ไร่ 
ผลงานปี 2558  (ต.ค. 57–พ.ค. 58) : เป้าหมาย 5,230 ไร่ ดําเนินการแล้ว 3,430 ไร่  
แผนปี 2559 : เป้าหมาย 2,733  ไร่ๆ ละ 300 บาท งบประมาณ 820,000 บาท ดําเนินการใน

พ้ืนที่ 15 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ ตาก เลย  สุโขทัย และกาญจนบุรี   
 
5. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง งบประมาณ 640,000 บาท 

ดําเนินการเพ่ือมุ่งขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่รอบๆ โครงการหลวง 
โดยนําต้นแบบการพัฒนาที่ย่ังยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของสังคม ท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยทางจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่
สูงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกษตรกรทําการเกษตรมีผลผลิต  และรายได้เพ่ิมขึ้น โดยจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
ด้วยการดําเนินการเอง โดยวิธีใช้แรงงานคนและเคร่ืองจักรกลในพ้ืนที่ลาดชัน เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน   

ผลงานต้ังแต่ต้นจนถึงปี 2554 : ดําเนินการในกิจกรรม 6 กิจกรรม  
ผลงานปี 2555 : ดําเนินการในกิจกรรม 10 กิจกรรม 
ผลงานปี 2556 : ดําเนินการในกิจกรรม 7 กิจกรรม งบประมาณรวมท้ังสิ้น 639,850 บาท 
ผลงานปี 2557 : ดําเนินการใน 3 กิจกรรม  คือ สาธิตการทํา/ การใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ สาธิตการ

ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) และสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด งบประมาณรวมทั้งส้ิน 418,000 บาท  
ผลนงานปี 2558 (ต.ค.57-พ.ค. 58) : ดําเนินการใน 2 กิจกรรม คือ 

1) สาธิตการทํา การใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ  เป้าหมาย 310 ไร ่ ดําเนินการแล้ว 290 ไร่ 
2) สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)     เป้าหมาย 70 ไร่ ดําเนินการแล้ว  30 ไร่ 

แผนงานปี 2559 : ดําเนินการในพ้ืนที่ 9 จังหวัด คือ  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  น่าน  เชียงราย ตาก สุโขทัย 
กําแพงเพชช และกาญจนบุรี 

 
 

ลําดับ
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย เป้าหมาย งบประมาณ

1. สาธิตการทํา / การใช้ปุ๋ยหมกัและน้ําหมักชีวภาพ  ไร ่ 800 600 480,000 
2. สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)  ไร ่ 850 190 160,000 

รวมทั้งสิ้น   640,000 
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พื้นที่ดําเนินการปี 2558  (จํานวน  17  พื้นที่)   
1. บ้านโป่งขาว  ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 
2. บ้านขุนขานน้อย  ต.ย้ังเมิน  อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่ 
3. บ้านแม่หลองใต้  ต.สบโขง  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ 
4. บ้านกองแป  ต.แม่นาจาง  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน 
5. บ้านสะจุก  ต.ขุนน่าน อ.เฉลมิพระเกียรติ  จ.น่าน 
6. บ้านสะไลหลวง  ต.บ่อเกลือเหนือ  อ.บ่อเหนือ  จ.น่าน 
7. บ้านแม่ฉางข้าว  ต.ป่าง้ิว  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 
8. บ้านสนามเหนือ  ต.ผาช้างน้อย  อ.ปง  จ.พะเยา 
9. บ้านเลอผาโด้  ต.แม่ต้าน  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก 
10. บ้านตะนิโจ  ต.แม่ต้าน  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก 
11. บ้านมะโหนกคี  ต.แมส่อง  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก 
12. บ้านซอแข่วาคี  ต.แมส่อง  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก 
13. บ้านห้วยสีนา  ต.แม่ต่ืน  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก 
14. บ้านเคลอปอมอ  ต.แม่ละมุ้ง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก 
15. บ้านห้วยโป้  ต.แม่สิน  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทยั 
16. พื้นที่ ต.คลองนํ้าไหล  อ.คลองลาน  จ.กําแพงเพชร 
17. บ้านปากลําปิล๊อก  ต.ห้วยเขยง่  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุร ี

 
6. การอนุรักษ์ดินและน้ําเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย งบประมาณ 73.8100 ล้านบาท ประกอบด้วย  

2 โครงการคือ 
6.1 โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม  เพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยต่อดิน

ถล่ม และเพ่ืออนุรักษ์ดินและป่าต้นนํ้าลําธารให้ย่ังยืนและปรับสภาพพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และพ้ืนที่การ เกษตร
ให้เป็นป่าธรรมชาติ โดยพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม โดยการดําเนินการอนุรักษ์ดินและนํ้า ร่วมกับการปลูก
หญ้าแฝก และทําร่องกักตะกอนดิน ซึ่งการจัดทํารูปแบบของการอนุรักษ์ดินในลักษณะการจัดทําคูรับนํ้ารอบ
ขอบเขา ทําทางลําเลียงร่วมกับการปลูกแฝก เพ่ือชะลอความเร็วของนํ้าที่ไหลลงมาจากด้านบน และสนับสนุน
ให้เกษตรกรมีการปลูกพืชไม้โตช้าหรือไม้โตเร็ว ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมถึงกําหนดมาตรการในการ
ใช้ที่ดินให้ถูกต้อง เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูสภาพดินมิให้ถูกทําลาย ปลูกไม้โตเร็วและไม้เศรษฐกิจและเขตป่าให้มีการ
ปลูกป่าไม้เพ่ือเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ : พ้ืนที่ที่ดําเนินการจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
ในระดับปานกลางถึงสูง โดยมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 30 และอยู่นอกเขตป่าสงวนลําดับแรก หากอยู่ใน
เขตป่าสงวนให้ทําความตกลงกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน สําหรับพ้ืนที่ของเกษตรกร เกษตรกรจะต้อง
ยินยอมเข้าร่วมโครงการ 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2551–2557) : ดําเนินการได้  45,295 ไร ่ (สําหรับปี 2553 ไม่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) 

ผลการดําเนนิงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58)  :  เป้าหมาย 10,000 ไร่  ดําเนินงานได้ 10,105 ไร ่
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แผนงานและงบประมาณปี 2559  
1) อนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่เสี่ยงต่อดินถล่ม เป้าหมาย 10,700 ไร่ งบประมาณ 58,850,000 บาท  

ราคามาตรฐานต่อหน่วย ไร่ละ 5,500 บาท จําแนกได้ดังน้ี 
- ค่าจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า    3,100 บาท/ไร่ 
- ค่าสํารวจพ้ืนที่และออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง    120 บาท/ไร่ 
- ค่าผลิตและปลูกหญ้าแฝก       650 บาท/ไร่ 
- ค่าพันธ์ุไม้ยืนต้น พร้อมปลูก     1,500 บาท/ไร่ 
- ค่าอํานวยการ        130 บาท/ไร่ 

  (เตรียมความพร้อมเกษตรกร/ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ) 

6.2 โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เกษตรท่ีมีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เพ่ือให้เกษตรกร
เปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร ในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชันอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดการชะล้างพังทลาย
ของดินในพื้นที่การเกษตร และเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและนํ้าให้มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ 

วิธีการดําเนินงาน  
1) เตรียมความพร้อมของเกษตรกร โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่แจ้งความจํานงขอรับการ

สนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่และความ
ต้องการในพ้ืนที่ โดยการจัดทําแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลรายช่ือเกษตร ความลาดชันของพ้ืนที่ และพืช 
ที่ปลูก เป็นต้น ต่อจากน้ัน จะทําการคัดกรองแยกประเภทกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่แต่ระดับความ
วิกฤตเพ่ือกําหนดการใช้ที่ดินภาคการเกษตรให้เหมาะสม 

2) พัฒนาความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน โดยแทรกความรู้มาตรการ 
การอนุรักษ์ ดินและนํ้า การไถพรวนดินอย่างถูกวิธีในหลักสูตรการอบรม รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างถูกต้อง  

3) การดําเนินงานด้านระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 
กําหนดการใช้ที่ดินภาคการเกษตรให้เหมาะสม โดยดําเนินการจัดระบบอนุรักษ์ที่ผสมผสาน 

ทั้งวิธีกล และวิธีพืช ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และความเหมาะสมของดิน โดยยึดความลาดชันของพ้ืนที่ ซึ่งมีระดับ 
ความรุนแรงในการสูญเสียหน้าดินในระดับต่างๆ กัน เป็นหลัก  

3.1) พ้ืนที่ลาดชันปานกลางหรือมีระดับความรุนแรงในการสูญเสียหน้าดินปานกลาง 
- ดําเนินการไถพรวนดินตามแนวระดับและปลูกหญ้าแฝกควบคู่พร้อมกัน 
- ควบคุมแนวการปลูกพืชและปรับพ้ืนที่เป็นคันดินตามแนวระดับที่แน่นอน

และปรับพ้ืนที่ลาดชันให้สม่ําเสมอและมีแนวการเบนนํ้าไปจากพ้ืนที่ 
- ปลูกพืชสลับตามแนวระดับ เป็นการปลูกพืชสลับเป็นแนว โดยมีความกว้าง

ของแต่ละแถวเท่าๆ กัน 
- ทําขั้นบันไดดิน ทางลําเลียง บ่อดักตะกอน รวมถึงแหล่งนํ้า เพ่ือใช้ในการ

รองรับปริมาณนํ้าที่เกินจากความต้องการและกักเก็บไว้ใช้ในกรณีนํ้าน้อย 
3.2) พ้ืนที่ลาดชันมากหรือมีระดับความรุนแรงในการสูญเสียหน้าดินมาก 

- ดําเนินการไถพรวนดินตามแนวระดับและปลูกหญ้าแฝกควบคู่พร้อมกันในพ้ืนที่ 
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- จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในรูปแบบคูรับนํ้ารอบเขา ทําทางลําเลียง  
บ่อดักตะกอน และก่อสร้างแหล่งนํ้า 

- ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไร่ มาเป็นไม้ยืนต้น และไม้ใช้สอย ไม้กินได้ สลับกับ
การปลูกหญ้าแฝกทดแทน 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ : พ้ืนที่ที่ดําเนินการจะต้องเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรท่ีมีระดับการชะล้าง 
พังทลายของดินระดับรุนแรง ถึง รุนแรงมากที่สุด (อัตราการสูญเสียหน้าดินต้ังแต่ 15 ตัน/ไร่/ปี ขึ้นไป) โดยมี
ความลาดชันของพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 25 และอยู่นอกเขตป่าสงวนเป็นลําดับแรก หากอยู่ในเขตป่าสงวนให้ทํา
ความตกลงกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน สําหรับพ้ืนที่ของเกษตรกร เกษตรกรจะต้องยินยอมเข้าร่วมโครงการ 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2551–2556) ดําเนินการได้  25,655 ไร่ (สําหรับปี 2553 ไม่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) 

ผลการดําเนนิงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) : เป้าหมาย  3,500 ไร่  ดําเนินการแล้ว 3,248 ไร่  
แผนงานและงบประมาณปี 2559 

1) อนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เป้าหมาย 3,740 ไร่ 
งบประมาณ 14,960,000 บาท   

ราคามาตรฐานต่อหน่วย ไร่ละ 4,000 บาท จําแนกได้ดังน้ี 
- ค่าจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า    3,150 บาท/ไร่ 
- ค่าสํารวจพ้ืนที่และออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง       80 บาท/ไร่ 
- ค่าผลิตและปลูกหญ้าแฝก        630 บาท/ไร่ 
- ค่าอํานวยการ         140 บาท/ไร่ 
  (เตรียมความพร้อมเกษตรกร/ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ) 

 
7. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 3.6782 ล้านบาท ประกอบด้วย 

7.1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน เป้าหมาย 650 ราย งบประมาณ 3,157,000 บาท 
7.2 โครงการเสริมสร้างและให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ 

งานคุ้มครองจริยธรรม เป้าหมาย 50 ราย งบประมาณ  530,200 บาท 
 

8. งบรายจา่ยอ่ืน เปน็คา่เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว  งบประมาณ  11.4947  ล้านบาท  
เป็นค่าเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 24 โครงการ ดังน้ี 

 

ที่ รายการ ระยะเวลา ประเทศ 
จํานวน
ผู้แทน 
(คน) 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

งบประมาณ
(จํานวนเงิน) ประเภท 

1 การประชุมคณะกรรมการทบทวนการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญา (CRIC) 

ส.ค. 59 สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

2 7 
 

412,150 พันธะกรณี 

2 การประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (CST) UNCCD 

ส.ค. 59 สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

2 7 412,150 พันธะกรณี 

3 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
สมัยที่ 12 

พ.ย. 58 สาธารณรัฐ
ตุรกี 

3 6 581,800 พันธะกรณี 
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ที่ รายการ ระยะเวลา ประเทศ 
จํานวน
ผู้แทน 
(คน) 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

งบประมาณ
(จํานวนเงิน) ประเภท 

4 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพภูมิอากาศสมัย
ที่ 21 

ธ.ค. 58 สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 

4 9 854,100 พันธะกรณี 

5 การประชุมหารือตามโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับ
สถาบัน IRD 

มิ.ย. 59 สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 

6 8 1,117,800 พันธะกรณี 

6 การประชุมคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร 
ไทย-เวียดนาม (Joint Agricultutural 
Working Group : JAWG) 

ก.ค. 59 สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

2 5 123,000 พันธะกรณี 

7 การประชุมคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร 
ไทย-ออสเตรเลีย  (Joint Agricultutural 
Working Group : JAWG) 

มิ.ย. 59 เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

2 5 187,000 พันธะกรณี 

8 การประชุมคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร 
ไทย-บรูไน  (Joint Agricultutural Working 
Group : JAWG) 

ก.ค. 59 เนการาบรูไน
ดารุสซาราม 

2 5 101,000 พันธะกรณี 

9 การประชุมคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร 
ไทย-ลาว (Joint Agricultural Working 
Group : JAWG) คร้ังที่ 2 

ก.ค. 59 ลาว 5 5 278,900 การประชุม 

10 การประชุมหารือแลกเปล่ียนความรู้และ
เทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Photographs 
for land use planing in Bhutan 
Production of soil maps using digital 
techniques and  generation of Arial 

พ.ค. 59 ราชอาณาจักร
ภูฏาน 

8 5 639,700 การประชุม 

11 โครงการห้องเรียนกลางแจ้งเพ่ือการบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพ้ืนที่ลาดชัน 

มี.ค. 59 ไต้หวัน 2 5 60,000 พันธะกรณี 

12 โครงการ Study visit on policy and 
practical levels of farmland zoning for 
economic crops in Vietnam 

พ.ค. 59 สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

5 7 422,500 พันธะกรณี 

13 การประชุมหารือวางแผนกรอบการดําเนินงาน
โครงการความร่วมมือด้านการจัดการท่ีดิน
ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับกระทรวงเกษตร
และป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน 

พ.ค. 59 ราชอาณาจักร
ภูฏาน 

6 7 470,300 การประชุม 

14 การประชุม International Conference on 
Computer Science and Technology 

พ.ย. 58 ญี่ปุ่น 3 5 363,500 การประชุม 

15 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการวาง
มาตรฐานช่ือภูมิศาสตร์  

ส.ค. 59 สหรัฐอเมริกา 1 9 448,200 การประชุม 

16 การประชุม Geographic Information/ 
Geomatics Standards Guide 
(ISO/TC211) 

ธ.ค. 58 สหรัฐอเมริกา 1 9 234,000 การประชุม 

17 งานวันดินโลกและปีดินสากล ธ.ค. 58 สหรัฐอเมริกา 6 7 1,392,375 การประชุม 
18 งานเฉลิมฉลองวันดินโลก ธ.ค. 58 สาธารณรัฐ

อิตาลี 
6 7 1,088,075 การประชุม 

19 การประชุม The 5th EUROSOIL 
International Congress 

มิ.ย. 59 สาธารณรัฐ
ตุรกี 

6 7 1,072,200 การประชุม 

20 การประชุมวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ําโลก  
คร้ังที่ 3 

ก.ย. 59 สาธารณรัฐ
เซอร์เบีย 

2 7 307,400 การประชุม 
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ที่ รายการ ระยะเวลา ประเทศ 
จํานวน
ผู้แทน 
(คน) 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

งบประมาณ
(จํานวนเงิน) ประเภท 

21 การประชุม International Conference on 
Agricultural Technology and Plant 
Nutrition 2016 

เม.ย. 59 สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 

2 7 279,400 การประชุม 

22 การประชุม 36th Asian Conference on 
Remote Sensing ACRS 2015 

ก.ค. 59 สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

2 7 283,350 การประชุม 

23 การประชุม The 12th International 
Symposium on River Sedimentation  

ก.ค. 59 สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

2 7 271,900 การประชุม 

24 การประชุม 2016 IEEE International 
Geoscience and Remote Sensing 
Symposium 

มิ.ย.59 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

2 5 158,000 การประชุม 
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กิจกรรมหลักที่ 3.3 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 
 

1. งบประมาณปี 2559       201.0281 ล้านบาท  จําแนกเป็น 
- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า          23.1137 ล้านบาท 
- พนักงานราชการ             11.8823 ล้านบาท 
- งบประมาณตามภารกิจ      166.0321 ล้านบาท 

 
2. โครงการเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้  

วัตถุประสงค์ : 
2.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต ให้เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ 
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ 

วิธีการดําเนินงาน :  
ดําเนินการโดยก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยการปรับปรุงพ้ืนที่นา เพ่ือพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม 

กับการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเพ่ือการส่งออก และเพ่ือบรรเทาสภาวะน้ําท่วม โดยการระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่
ลดความเสียหายที่เกิดกับต้นข้าว และในสภาวะฝนทิ้งช่วง สามารถนํานํ้าที่อยู่ในคลองระบายนํ้าทิ้งมาใช้ได้
นอกจากน้ียังช่วยลดการแพร่กระจายของพ้ืนที่ดินเค็มด้วย 

ผลการดําเนินงาน  
- ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2526- 25576) ผลการดําเนินงาน  949,273 ไร่   
- ผลการดําเนินงานปี 2558 (ต.ค. 57–พ.ค. 58) : เป้าหมาย 2,000 ไร่ อยู่ระหว่างการดําเนินงาน จําแนกเป็น 

- จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้        2,000 ไร่  
- ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไร้ 2,000  ไร่ 
- บํารุงรักษระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้    50,000 ไร่  
- จัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืขสด   100,000 ไร่   ดําเนินการได้ 82,200 ไร่ 

แผนงานและงบประมาณปี 2559 : เป้าหมาย 4,400 ไร่ งบประมาณ 81.5500 ล้านบาท ดําเนินการในพ้ืนที่ 
จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และยโสธร จําแนกได้ดังน้ี 

1) กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เป้าหมาย 4,400 ไร่  งบประมาณ 40,150,000  บาท 
ราคามาตรฐานต่อหน่วย   8,874 บาท / ไร่ 

1.1) ค่าก่อสร้างฯ            เป้าหมาย 4,400 ไร่ๆ  ละ 8,700 บาท  งบประมาณ  38,280,000 บาท 
1.2) ค่าควบคุมการก่อสร้าง  เป้าหมาย 4,400 ไร่ๆ  ละ 227 บาท งบประมาณ    1,000,000 บาท 
1.3) ค่าสํารวจออกแบบล่วงหน้าการก่อสร้าง   เป้าหมาย 5,000 ไร่ๆ  ละ 174 บาท  

  งบประมาณ 870,000 บาท 
2) ค่าบํารุงรักษาระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เป้าหมาย 50,000 ไร่ๆ ละ 250 บาท งบประมาณ 12,500,000 บาท 
3) จัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน เป้าหมาย 100,000 ไร่ๆ ละ 289 บาท 

งบประมาณ 28,900,000 บาท 
โดยการจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด จํานวน 800 ตัน ราคาตันละ 33,000 บาท และส่งเสริมการ

ใช้ปุ๋ยพืชสดเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดินให้กับเกษตรกร จํานวน 100,000 ไร่  ในราคาไร่ละ 25 บาท   
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3. พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา   
วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือให้การพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาสามารถแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
สามารถดําเนินการได้ทันที  โดยไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนต่อเน่ืองตามมา 

2. เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาอย่างย่ังยืนกับความต้องการ  และการยอมรับของประชาชน
ในพ้ืนที่ในการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ  และเอ้ือประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 

3. เพ่ือให้ระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
วิธีการดําเนนิงาน :  

- สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ทีดิ่น 
- จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มาตรการที่ 2.1 จัดการทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เหมาะสม  
กับศักยภาพทางธรรมชาติ  เริ่มต้นปี  2547  ถึงปี 2559 และมีเป้าหมายรวมจํานวน 1.8  ล้านไร่ 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2547 – ปี 2557)  :  จํานวน  31,562 ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ดําเนินการ 1,866,438 ไร่ 
ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) :  เป้าหมาย  2,000 ไร่  ดําเนินการแล้ว 1,782 ไร่ จําแนกเป็น 

- การอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 1,000 ไร่ ดําเนินการครบแล้ว 
- การอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่นาร้างเพ่ือการเกษตรแบบผสมผสาน 1,000 ไร่ ดําเนินการได้ 782 ไร่ 

แผนงานปี 2559 : แผนการดําเนินงาน จํานวน  2,000 ไร่ งบประมาณ 13,265,000 บาท ดําเนินการ
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือจังหวัดพัทลุง สงขลาและนครศรีธรรมราช 

1) การอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (ในพ้ืนที่ลาดชัน) ป้องกันตะกอนดิน 
ตกทับถมในลํานํ้า แหล่งนํ้า และในทะเลสาบสงขลาพ้ืนที่ดําเนินการ 1,000 ไร่ๆ ละ 2,500 บาท งบประมาณ 
2,500,000 บาท ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดพัทลุง และสงขลา  

2) ค่าสํารวจออกแบบล่วงหน้าการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
1,500 ไร่ๆ ละ 100 บาท  งบประมาณ  150,000 บาท 

สรุป ในการดําเนินการโดยยึดตามแบบโครงสร้างของงานที่ออกแบบตามความเป็นจริง  
(การทําขั้นบันไดดิน คันคูรอบขอบเขา แบบที่ 5 และ ที่ 6 บ่อดักตะกอน) 

3) การอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรแบบผสมผสาน ฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้างให้สามารถ
กลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชได้อย่างมี ประสิทธิภาพและย่ังยืน พ้ืนที่ดําเนินการ 1,000 ไร่ๆ 10,000 บาท 
งบประมาณ 10,000,000 บาท ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช  

4) ค่าควบคุมงานอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรแบบผสมผสาน ฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้าง 
1,000 ไร่ๆ ละ 165 บาท  งบประมาณ  165,000 บาท 

5) ค่าสํารวจออกแบบล่วงหน้าการอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรแบบผสมผสาน 
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้าง 1,500 ไร่ๆ  ละ 300 บาท  งบประมาณ  450,000 บาท 

สรุป ในการดําเนินการโดยยึดตามแบบโครงสร้างของงานที่ออกแบบตามความเป็นจริง (ทําการ
ขุดคูยกร่องในรูปแปลงนา ลักษณะที่ 3  เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ) 
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4. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา  
วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือให้การฟ้ืนฟูพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถนําทรัพยากรดิน
กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างย่ังยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

วิธีการดําเนนิงาน :  
1.  สํารวจความต้องการของเกษตรกรในการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากนากุ้งมาเป็นการ

ปลูกพืชอ่ืนแทน 
2.  สํารวจจัดทําแผนที่ออกแบบต้นร่างโครงสร้างใหม่ที่จะทําการฟ้ืนฟูให้สอดคล้องกับศักยภาพ

ของที่ดินและความต้องการของเกษตรกร 
3.  ทําการก่อสร้างโดยทําการยกร่องเพ่ือปลูกไม้ผล/พืชไร่/พืชผัก  หรือจัดทําแปลงนาเพ่ือการ

ปลูกข้าวรวมท้ังขุดบ่อนํ้าเพ่ือสํารองนํ้าหรือเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดตามแนวทฤษฏีใหม่ 
5.  ปรับปรุงแก้ไขความเค็มของดิน ปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่

เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  และปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินรอบขอบบ่อ 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2543 – ปี 2557)  :  จํานวน  15,578  ไร ่
ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) :  เป้าหมาย  1,000  ไร่  ดําเนินการแล้ว  1,018.54  ไร่  
แผนงานและงบประมาณปี 2559 :  แผนการดําเนินงาน จํานวน  1,000 ไร่ งบประมาณ 23,257,600  บาท 

ดําเนินการในพ้ืนที่ 20 จังหวัด คือจังหวัดนครนายก นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง ตราด 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี ชุมพร กระบี่ ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช  สงขลา 
สตูล ตรัง  พัทลุง  

1) การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา เป้าหมาย 1,000 ไร่  ๆละ 22,000 บาท งบประมาณ  22,000,000 บาท 
2) ค่าสํารวจออกแบบล่วงหน้าฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา  เป้าหมาย 1,500 ไร่ๆ  ละ 600 บาท 

งบประมาณ  900,000 บาท 
3) ค่าควบคุมการก่อสร้างพ้ืนที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 1,000 ไร่ๆ ละ 357 บาทงบประมาณ 357,600 บาท  

สรุป ในการดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่บ่อกุ้งร้าง/บ่อกุ้ง เพ่ือการเพาะปลูกพร้อมระบบควบคุมนํ้า 
ในการดําเนินการจริงจะต้องสํารวจออกแบบตามสภาพพ้ืนที่  พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาดินเค็มและการปรับปรุง
บํารุงดินและการปลูกพืชตามความเหมาะสมและความต้องการของเกษตรกร 

 

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธ์ิ  
วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือปรับปรุง/ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่ทุ่งสัมฤทธิ์ให้เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 

วิธีการดําเนินงาน :  
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินการปรับปรุง/ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพ้ืนที่ทุ่งสัมฤทธ์ิ

ให้เป็นพ้ืนที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 
และปรับปรุงบํารุงดิน ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมายรวม 
1.24 ล้านไร่ 

ผลการดําเนินงาน : 
 - ผลงานปี 2554  : เป้าหมาย 3,000 ไร่  (เริ่มดําเนินการปีแรก) 
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 - ผลงานปี 2555 :  เป้าหมาย 3,000  ไร่  ดําเนินการได้   3,700  ไร่  
1) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 3,700  ไร่  
2) ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด      5,500 ไร่   

- ผลงานปี 2556 :  เป้าหมาย  3,000  ไร่  
1) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  3,000  ไร่  
2) ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด       5,500 ไร่   

- ผลงานปี 2557 : เป้าหมาย 3,000 ไร่  ดําเนินการเสร็จแล้ว 
1) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  3,000  ไร่   
2) ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด จํานวน 5,500 ไร่   

- ผลงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58)  : เป้าหมาย 3,000 ไร่  ดําเนินการเสร็จแล้ว   
1) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  3,000  ไร่  ดําเนินการดสร็จแล้ว 
2) ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด       5,500  ไร่  ดําเนินการแล้ว  5,081  ไร่ 

แผนงานและงบประมาณปี 2559 
1) กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา   เป้าหมาย 3,000 ไร่ งบประมาณ  9,630,000  บาท 

ราคามาตรฐานต่อหน่วย  ไร่ละ 3,210  บาท  จําแนกได้ดังน้ี 
- ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงพ้ืนที่นา  เป้าหมาย 3,000 ไร่ๆ ละ 3,000 บาท  

   งบประมาณ 9,000,000 บาท   
- ค่าสํารวจออกแบบล่วงหน้า  เป้าหมาย 3,000 ไร่ๆ ละ 140 บาท  งบประมาณ   420,000  บาท  
- ค่าควบคุมการก่อสร้าง        เป้าหมาย 3,000 ไร่ๆ ละ 70 บาท   งบประมาณ    210,000  บาท  

2) จัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน เป้าหมาย 5,500 ไร่ ๆ ละ 289 บาท 
งบประมาณ 1,589,000 บาท 

โดยการจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด จํานวน 44 ตัน ราคาตันละ 33,000 บาท และส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยพืชสดเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดินให้กับเกษตรกร จํานวน 5,500 ไร่  ในราคาไร่ละ 25 บาท  
 
6. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิว 
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 (2558-2562) 

ทุ่งหมาหิวมีพ้ืนที่ประมาณ 66,022ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี รวม 5 ตําบล
ของอําเภอตาลสุม ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากการ
วิเคราะห์โครงการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่ทุ่งหมาหิว อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จัดทําโดย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เสนอต่อกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าบริเวณพ้ืนที่ทุ่งหมาหิวมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน สํานักเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 และสํานักนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ร่วมกันสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ิมเติมและประชุมหารือกับผู้นํา
หมู่บ้าน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง ในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิว อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี และ
ได้พิจารณาเห็นความสําคัญของพ้ืนที่บริเวณทุ่งหมาหิวที่จะพัฒนาศักยภาพให้เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพที่
สมบูรณ์และครบวงจร จึงได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ สํานักชลประทาน 
ที่ 7 โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (นายกมล  ศักด์ิประสิทธ์ิ) เป็นประธานเพ่ือผลักดินการ
ขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิว จังหวัด
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อุบลราชธานี สู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุเป้าหมายเป็นต้นแบบในการจัดทําโครงการแบบบูรณาการอีกพ้ืนที่
หน่ึงในอนาคตและที่ประชุมมีมติให้จัดประชาคมในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิวเพ่ือประชาวิจารณ์เสนอความเห็นและแจ้ง
ความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ และในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 ได้
จัดประชุมเสนอร่างยุทธศาสตร์โครงการเพ่ือผลักดินให้มีการพัฒนาทุ่งหมาหิวโดยครอบพ้ืนที่ใหม่เป็น 162,575 
ไร่ ในระยะที่ 1 พ.ศ.  2558-2562 เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาอย่างมีทิศทางและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายให้ชาวนาทุ่งหมาหิวมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดและประเทศ
เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาการผลิตข้าวและพืชหลังนาในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิวให้มีปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือเพ่ิมมลูค่าข้าวและพืชหลังนาโดยใช้กระบวนการกลุม่/สหกรณ/์โรงสีและขยายช่องทางการตลาด

ข้าวและสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ อย่างครบวงจร 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้เกษตรกรและเพ่ิมความสขุในครัวเรือนเกษตรกร 

วิธีดําเนินการ 
1. พัฒนาโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิวให้มีแหล่งการผลิตที่เหมาะสมที่รองรับเกษตรอินทรีย์ 
2. พัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและสถาบันเกษตรกรให้สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงพากัน

ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 
3. อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวหอมมะลิ วิจัยและพัฒนาพันธ์ุ เทคโนโลยีการผลิตอย่างย่ังยืน 
4. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต้ังแต่การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพ 

และสร้างมูลคา่เพ่ิมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีมาตรฐานต่อผู้บริโภค 
5. สร้างกลไกตลาดให้เข้มแข็ง โดยสิ่งเสริมขยายตลาดการบริโภคและผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ิมขึ้น ใหท้ําการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม ่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมในระดับสูง 
แผนงานและงบประมาณปี 2558 

เริ่มดําเนินการปี 2558 : ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เป้าหมาย 3,500 ไร่ งบประมาณ 
22,400,000 บาท  

กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เป้าหมาย 5,000 ไร่  งบประมาณ  52,000,000 บาท 
ราคามาตรฐานต่อหน่วย  ไร่ละ 10,400  บาท  จําแนกได้ดังน้ี 

- ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงพ้ืนที่นา เป้าหมาย 4,000 ไร่ๆ ละ 8,700 บาท งบประมาณ  
34,800,000  บาท  

- ค่าควบคุมการก่อสร้าง         เป้าหมาย 4,000 ไร่ๆ ละ 250 บาท  งบประมาณ  1,000,000  บาท  
- ค่าสํารวจ/ออกแบบล่วงหน้า เป้าหมาย 5,000  ไร่ๆ ละ 200 บาท งบประมาณ  1,000,000  บาท  
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กิจกรรมหลักที่ 3.4 ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย ์
 

1. งบประมาณปี 2559        682.5697 ล้านบาท  จําแนกเป็น 
- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า         120.3502    ล้านบาท 
- พนักงานราชการ             66.27800  ล้านบาท 
- งบประมาณตามภารกิจ        495.9415 ล้านบาท 

 
2. มหกรรมเกษตรอินทรีย์    

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชน มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการทําเกษตรอินทรีย์ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ที่นํามาแสดงในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ และนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  

วิธีดําเนนิงาน 
จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกเกษตรกรที่มีภูมิปัญญาดีเด่น 

ด้านเกษตรอินทรีย์ / เศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น  ในระดับจังหวัด  และประเทศ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเป็นแบบอย่างของภูมิปัญญาไทยตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลงานปี  2554  :   
จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ -  1 มีนาคม  2554 

ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้
เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือเป็นพัฒนาเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  สนับสนุนให้
เกษตรกรรู้จักพ่ึงพาตนเองในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ใช้เองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ
การจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ที่จัดขึ้นน้ัน เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ทั้งการสาธิต 
การอบรมเกษตรกร รวมท้ังการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์  และประมงอินทรีย์ 
เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต  
นอกจากน้ี ยังส่งผลให้ประเทศไทยลดการนําเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรจากต่างประเทศ และยังเป็น 
การรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

ผลงานปี 2555 : จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 49 ปี ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน ลาดยาว 
จตุจักร กทม.   

ผลงานปี 2556 : จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2556 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน ลาดยาว 
จตุจักร กทม.  

ผลงานปี 2557 : จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 51 ปี ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน ลาดยาว 
จตุจักร กทม.   

ผลงานปี 2558 : เป้าหมาย 2 ครั้ง อยู่ระหว่างการดําเนินการ   
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3. โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกรเป็นรายบุคคลสู่การผลิตในระบบเกษตรใช้สารอินทรีย์ หรือ
ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของเกษตรกรแต่ละรายต่อไป 

วิธีการดําเนินงาน 
คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ  กับกรมพัฒนาที่ดินแล้ว   

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เตรียมความพร้อมสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้ง
สนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ถังหมัก  กากนํ้าตาล สารเร่งจุลินทรีย์ พด. และสมุนไพร)  

ผลงานปี 2555-2557 : 
ดําเนินการให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ทางการเกษตรกับเกษตรกร ปีละ 100,000 ราย ในพ้ืนที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ   
ผลงานปี 2558 (ต.ค. 57- ม.ค. 58) : ดําเนินการให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ 

พร้อมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกร ปีละ 100,000 ราย (1 กลุ่มมีเกษตรกร 10 รายๆ 
ละ 10 ไร่) ในพ้ืนที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ดําเนินการแล้ว 1,250 ราย 12,500 ไร่  50 กลุ่ม  

งบประมาณและเป้าหมายการดําเนินงาน ปี 2559   
เกษตรกรเป้าหมาย  1,000,000 ไร่  100,000 ราย จํานวน 10,000 กลุ่ม เกษตรงบประมาณรายละ 

800 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 80,000,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณรายละ  800  บาท  ประกอบด้วย   
1) ถังหมักขนาด 120  ลิตร  จํานวน  1 ถัง (500 บาท/ถัง) = 500 บาท 
2) กากนํ้าตาล   จํานวน  20  กก.   = 200 บาท 
3) พืชสมุนไพร  = 100 บาท 

 

4. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้เรื่องระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตาม
มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย โดยสามารถย่ืนขอรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร
และมาตรฐานข้าวอินทรีย์กับกรมการข้าว หรือสามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม  Participatory Organic System (PGS) 

2) เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ และให้การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จําเป็นสําหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 

วิธีการดําเนนิงาน 
สนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุทางการเกษตรในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  เช่น ถังหมัก  กากนํ้าตาล  

วัตถุดิบ  สารเร่งจุลินทรีย์  พด. ปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จํานวน 100 กลุ่ม 
กลุ่มละอย่างน้อย 5 รายๆ  ละ 10 ไร่ รวม 5,000 ไร่/กลุ่ม  

ผลงานปี 2554-2558 
ปี 2554  ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทีค่ัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จํานวน  140  กลุ่ม  เกษตรกร  877  ราย   
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ปี 2555  ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จํานวน  105  กลุ่ม  เกษตรกร  525  ราย   

ปี 2556  ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จํานวน  100  กลุ่ม  เกษตรกร  512  ราย 

ปี 2557  ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จํานวน  123  กลุ่ม  เกษตรกร 626  ราย 

ปี 2558  ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป้าหมายจํานวน 100 กลุ่ม 500 ราย 5,000 ไร่  

 งบประมาณและเป้าหมายการดําเนินงาน  ปี 2559  เงินงบประมาณ  19,000,000 บาท  
งบประมาณการดําเนินงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร 18,000,000 บาท และงบประมาณของเจ้าหน้าที่

ในการประสานและติดตามผลการดําเนินงานจํานวน 1,000,000 บาท  
 * งบประมาณการดําเนินงานพัฒนากลุ่มกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จํานวน 100 กลุ่มๆ ละ

อย่างน้อย 5 รายๆ ละ 10 ไร่  รวม 5,000 ไร่/กลุ่ม 
รายละเอียดงบประมาณ  

งบประมาณกลุ่มละ 180,000 บาท  ประกอบด้วย   
1) ถังหมัก  จํานวน  20  ถัง = 10,000 บาท 
2) กากนํ้าตาล  จํานวน  800  กก. = 8,000 บาท 
3) ส่งเสริมปลกูพืชสมุนไพรและสนับสนุนกล้าพันธ์ุ = 15,000 บาท 
4) วัตถุดิบสําหรับผลิตปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จํานวน 10  ตัน 

= 80,000 บาท 

5) เครื่องสับย่อยเศษพืช = 35,000 บาท 
6) เมล็ดพันธ์ุพืชอินทรีย์ = 5,000 บาท 
7) การจัดทํากระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ได้รับองค์

ความรู้หลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

= 10,000 บาท 

8) ค่าดําเนินการย่ืนขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ = 6,000 บาท 
9) ค่าป้าย = 5,000 บาท 
10) งบดําเนินงานสําหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

(มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์)  ในการทําหน้าที่ให้คําปรึกษา 
กลุ่มเกษตรกรฯ 

= 6,000 บาท 

 

5.  โครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการผลิตสารอินทรีย์เพ่ือลดใช้สารเคมีทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี  2550-2554 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการ
จัดต้ังไว้แล้ว โดยจะพิจารณากลุ่มที่มีความเข้มแข็งเพ่ือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมเติม
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

วิธีการดําเนินงาน 
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 เข้าไปตรวจเย่ียมการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  พร้อมทั้งนําอุปกรณ์และ
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ถังหมัก  กากนํ้าตาล สารเร่งจุลินทรีย์ พด. และสมุนไพร) ไปให้กับกลุ่มเกษตรกร  

ผลงานปี 2554 -2558 
ดําเนินงานสนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกรให้มีความต่อเน่ืองในการผลิตสารอินทรีย์เพ่ือลดใช้สารอินทรีย์  

ปีละ 20,000  กลุ่ม  
แผนงานปี 2559 
 จํานวน 20,000 กลุ่มๆ ละ 3,750 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 75,000,000  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ  งบประมาณกลุ่มละ  3,750  บาท ประกอบด้วย   
1) วัสดุสําหรับผลิตปุ๋ยหมัก     

 1.1) วัสดุเศษพืช จํานวน  2 ตัน/กลุ่ม  (ตันละ 450 บาท) = 900 บาท
 1.2) มูลสัตว์ จํานวน  400 กก./กลุ่ม (กก. ละ 1.5 บาท) = 600 บาท

2) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์นํ้า   
2.1) ถังหมักขนาด 120 ลิตร จํานวน 3 ถัง/กลุ่ม (500 บาท/ถัง) = 1,500 บาท 
2.2) กากนํ้าตาล  จํานวน  60  กก./กลุม่/1รอบ = 600 บาท 

3) งบดําเนินงาน  = 150  บาท
 
 

6. สนบัสนุนผลิตภัณฑ์จุลนิทรีย์ พด. / สง่เสริมการใช้พืชปุ๋ยสด / ปุย๋หมัก ปุ๋ยสูตรพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / รณรงคง์ดเผาฟางและตอซังพชื 

 วัตถุประสงค ์
- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบํารุงดิน และรณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาฟางและตอซังพืช  

โดยการหันมาไถกลบตอซังแทน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน   
- เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม

การใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 
- เพ่ือสนับสนุนข้อมูลวิชาการในเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ให้ได้ตามมาตรฐานปัจจัยการผลิต (มาตรฐาน Q) ของกรมพัฒนาที่ดิน 
วิธีการดําเนินงาน 

- สํารวจข้อมูลปริมาณและชนิดของวัตถุดิบในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแนะนําสูตรปุ๋ยอินทรีย์ 
ให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

- ให้คําแนะนําสูตรปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามวัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่ 
- เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารและสมบัติทางเคมีอ่ืน  ๆ 

เพ่ือรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต (มาตรฐาน Q) ของกรมพัฒนาที่ดิน  
- สนับสนุนงบประมาณการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ให้กับกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 
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รายละเอียดงบประมาณปี 2559 
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 

งบประมาณ 375,840,000 บาท จําแนกเป็น 
1.1) ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป้าหมาย 4,856,500 ซองๆ ละ 20 บาท งบประมาณ  

97,130,000 บาท 
1.2) ผลิตจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด  เป้าหมาย 4,110 ตันๆ ละ 33,600 บาท งบประมาณ  

138,111,500 บาท 
1.3)  ส่งเสริมการผลิตลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป้าหมาย 1,000 ตัน งบประมาณ 8,000,000 บาท วัตถุดิบที่เหมาะสมในการนํามาใช้ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสูตรพระราชทานฯ  
ได้แก่ ใบไม้ ผักตบชวา หญ้าแห้ง ลําต้นถั่ว ลําต้นข้าวโพด ใบ และต้นมันสําปะหลัง กระดูกปอ มูลสัตว์ ขี้วัว 
ขี้ควาย ขี้เป็ด ขี้ไก่ ขี้ค้างคาว ปัสสาวะคน หรือสัตว์ กากเมล็ดนุ่น กากถั่ว ซากต้นถั่วชนิดต่างๆ (พืชตระกูลถั่ว) 
ทั้งน้ีการกําหนดสูตรผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสูตรพระราชทานฯ ที่เหมาะสม จะพิจารณาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสูตรพระราชทานฯ มีราคาเฉลี่ยประมาณ 8,000  บาท   

2) รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เป้าหมาย 375 แปลง  ๆละ 40,000 บาท งบประมาณ 15,000,000 บาท 
ราคาต่อหน่วย แปลงละ 40,000 บาท (ไร่ละ 2,000 บาท) ประกอบด้วย 

- ค่าไถ 2 ครั้ง       1,000  บาท/ไร่ 
- ค่าเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดพร้อมหว่าน      300   บาท/ไร่ 
- ค่าป้ายแปลงพร้อมจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์     500   บาท/ไร่ 
- ค่าอํานวยการในการจัดเตรียมความพร้อมเกษตรกร/    200   บาท/ไร ่
  ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ   

 

7. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์  

- เพ่ือจัดต้ังจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และฝึกอบรม
นักเรียนให้มีความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านการทําเกษตรอินทรีย์ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแล้ว
สามารถนําความรู้ไปช่วยผู้ปกครองในการลดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพการเกษตรได้ 

- เพ่ือเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร  หรือในพ้ืนถิ่นหมู่บ้านยากจน 
- เพ่ือจัดต้ังยุวหมอดินให้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการพัฒนาที่ดิน  และการทําเกษตรอินทรีย์ 

สามารถขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
วิธีดําเนนิงาน 

- สถานีพัฒนาที่ดินสํารวจโรงเรียนตามที่กําหนดในเงื่อนไข  คือ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
โรงเรียนในท้องที่หมู่บ้านยากจน  ในถิ่นทุรกันดาร  หรือตามความเหมาะสม และแจ้งยืนยันความพร้อมในการ
เข้าร่วมโครงการฯ 

- กรมพัฒนาที่ดินพิจารณาจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณดําเนินการตามลําดับความสําคัญ  
- สนับสนุนอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบให้กับโรงเรียนและดําเนินการฝึกอบรม สาธิต  
- คัดเลือกยุวหมอดิน ในโรงเรียนเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน หลักสูตร “การพัฒนา 

ที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ดําเนินการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคของกรมฯ ทั่วประเทศจํานวน 11 แห่ง ระยะเวลาฝึกอบรมแต่ละรุ่น 3 วัน 2  คืน   

- ติดตามประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมเกษตรอินทรย์ีในโรงเรียน 
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เป้าหมายและงบประมาณ ปี 2559 
-  โรงเรียนใหม่ ปี 2559 จํานวน  300  โรงเรียน  งบประมาณ แห่งละ 40,000 บาท  รวมเป็น

งบประมาณ  12,000,000  บาท  รายละเอียดงบประมาณดังน้ี 
1)  อุปกรณ์การเกษตร (จอบ เสียม ที่พรวน กระบวยรดนํ้า ตาข่ายพรางแสง)   2,600  บาท  
2)  ถังหมัก  120 ลิตร 4 ถัง                                                             2,000  บาท   
3)  กากนํ้าตาล  240  กก.  (80  กก./ 1  ครั้ง)                                       2,400 บาท   
4)  พืชสมุนไพร  (2 ครั้ง)                                                                1,000  บาท   
5)  เมล็ดพันธ์ุพืชผัก                                                                      2,000  บาท   
6)  ค่าป้าย                                                                                 3,000  บาท 
7)  งบดําเนินงาน                                                                          2,000 บาท   
8) ค่าจัดทําแปลงปลูกพืชผัก                                                             5,000 บาท 

 9)  อบรมค่ายยุวหมอดิน               20,000 บาท 
- สนับสนุนโรงเรียนเดิม จํานวน 1,200  โรงเรียน งบประมาณ แห่งละ 5,000 บาท รวมเป็น

งบประมาณ 6,000,000 บาท   รายละเอียดงบประมาณสนับสนุนแต่ละโรงเรียนดังน้ี 
1) ถังหมัก  120  ลิตร 2 ถัง         1,000  บาท 
2) กากนํ้าตาล 240  กก.        2,400  บาท   
3) พืชสมุนไพร  (2 ครั้ง)       1,000  บาท   
4) เมล็ดพันธ์ุพืชผัก         600  บาท   

 

9. วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค ์

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทาง เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ที่มีประสทิธิภาพในการลด
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 

2. สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

วิธีการดําเนนิงาน 
1. ศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ และเรือนกระจก เพ่ือให้ได้นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
2. ศึกษาวิจัยในภาคสนาม เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมในการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตพืช 
3. ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี

ทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
แผนงานวิจัยปี 2559  มีทั้งสิ้น 8 ชุดโครงการ  งบประมาณรวมท้ังสิ้น  5,000,000 บาท   

 
 

10. การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร   
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จํานวน  12  ประเภท  (สาร
เร่งประเภทจุลินทรีย์สําหรับทําปุ๋ยหมัก  สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สําหรับทํานํ้าหมักชีวภาพ สารเร่งประเภท
จุลินทรีย์สําหรับผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
ยิปซัม ปูนมาร์ล หินปูนบด โดโลไมท์ ปูนขาว สารสกัดอินทรีย์ ) สามารถย่ืนขอการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
ปัจจัยการผลิตดังกล่าว โดยเมื่อผลผ่านการตรวจประเมินจะได้รับใบรับรองและสามารถติดตราสัญญลักษณ์  Q  
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ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่จะขายได้ ทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนา
ที่ดินเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ   

วิธีดําเนนิงาน 
1. เกษตรกร /กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2. คณะผู้ตรวจประเมินสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าจากสถานที่ผลิต  แบ่งตัวอย่างนําส่งหน่วยงานวิเคราะห์ 

ได้แก่ กลุ่มวิเคราะห์ดินสพข. 1- 12  สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  
และกรมวิชาการเกษตร  เพ่ือวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ตามประเภทสินค้าที่กําหนด 

3. ประธานคณะผู้ตรวจประเมินเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ที่ได้กับเกณฑ์มาตรฐาน  และให้คําแนะนํา
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินค้า  กรณีไม่ผ่านการประเมิน 

4. สําหรับสินค้าที่ผ่านการประเมิน  จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า (Q) จาก
กรมพัฒนาที่ดิน 

รายละเอียดงบประมาณ   
 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป้าหมาย 1,000 ชนิดสินค้า รายการละ 10,000 บาท  

รวมงบประมาณ 10,000,000 บาท เป็นค่าสารเคมี ค่าดําเนินงานตรวจรับรอง  
 

11. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท 
 

12. ขับเคลี่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ งบ CEO  ให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือโรงปุ๋ยอินทรีย์ งบ CEO  ให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเน่ือง  และผ่านเกณฑ์
มาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน  

วิธีดําเนินงาน 
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์  งบ CEO และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับผู้บริหารโรงปุ๋ยอินทรีย์  
2. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาท่ีดินเข้าไปตรวจเย่ียมติดตาม ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านวิชาการการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ให้มีคุณภาพ  และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
3. สนับสนุนวัตถุดิบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินให้กับโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน 

เป้าหมายและงบประมาณ ปี 2559 
โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน งบ CEO เป้าหมาย 500 โรงๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 15,000,000  บาท 

 รายละเอียดงบประมาณ     
1)  วัตถุดิบสําหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 2 ตัน  16,000 บาท 
2)  ค่าดําเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  14,000 บาท 

13. การศึกษาตลาดปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการใช้ปัจจัยในกระบวนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมเผยแพร่สู่เกษตรกร 

2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มและทิศทางตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้วิชาการในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษเพ่ือเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ในการนํามาวิจัยพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมของกรมฯ 
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ผลงานปี  2552  :  
 ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์  ณ  ประเทศออสเตรเลีย  ระหว่างวันที่  16-21  

สิงหาคม  2552  โดยมีสถานที่ศึกษาดูงานดังน้ี  
- Flemington markets to view Eco farms retail operations.  
- Department  of  Agriculture, Fisheries and  Forestry 
- New South Wales Center for Tropical Horticulture, Alstonville, and Wollongbar 

Agricultural Institute to visit Soil Testing Laboratory. 
-  Stuart Larsson’s Organic Farm Mallanganee Lismore. 

ผลงานปี  2553 : 
 ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม - 16 

ธันวาคม 2552  
 ศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  การใช้สารสกัดอินทรีย์  

รวมท้ังด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร  ณ  สมาพันธ์รัฐสวิส  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี 
ราชอาณาจักรเบลเย่ียม  และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ 6-13  เมษายน 2553 

ผลงานปี  2554 :  1 โครงการ   
- การประชุมศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัด

อินทรียืทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี/ สารเคมีทางการเกษตรและมาตรฐาน รวมทั้งการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

- การประชุมศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัด
อินทรียืทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี/ สารเคมีทางการเกษตรและมาตรฐาน รวมทั้งการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ 
เครือรัฐออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 

- การประชุมศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัด
อินทรียืทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี/ สารเคมีทางการเกษตรและมาตรฐาน รวมทั้งการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/ สวิสเซอร์แลนด์/อิตาลี 

ผลงานปี 2555  เป้าหมาย 3  โครงการ ประกอบด้วย 
1)  การประชุมศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และระบบ

การผลิตเกษตรอินทรีย์ เดือนมิถุนายน 2555 ณ เครือรฐัรัฐออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด์ 
2) การประชุมศึกษาดูงานด้านใช้ปัจจัยการผลติทางการเกษตร และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เดือน

กรกฎาคม 2555 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี/ สวิสเซอร์แลนด์/ อิตาลี/ สเปน/ ฝรั่งเศส 
3) การประชุมและศึกษาดูงานด้าน เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์  

เดือนมีนาคม 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
งานปี 2556  เป้าหมาย 3  โครงการ ประกอบด้วย 

1) การประชุมหารือด้านมาตรการการจัดการที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการวางระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์  เดือนเมษายน 2556 ณ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย และประเทศเดนมาร์ก 

2) การประชุมหารือด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์  เดือนเมษายน 2556 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) การประชุมหารือทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ เดือน
พฤษภาคม 2556 ณ ประเทศนิวซีแลนด์และเครือรัฐออสเตรเลีย 
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งานปี 2557  เป้าหมาย 3  โครงการ ประกอบด้วย 
1) การประชุมหารือด้านมาตรการการจัดการที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2557  

ณ ประเทศแคนาดา 
2) การประชุมหารือด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และระบบการผลิต

เกษตรอินทรีย์ เดือนเมษายน2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
3) การประชุมหารือด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ เดือนพฤษภาคม 

2557 ณ ประเทศออสเตรเลีย 
งานปี 2558  เป้าหมาย 3  โครงการ ประกอบด้วย 

1) โครงการการพัฒนาเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เดือนมีนาคม 2558 
ประเทศไต้หวัน 

2) การประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการวิจัยปุ๋ยชีวภาพ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช เดือนเมษายน 2558 ประเทศญี่ปุ่น 

3) การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการวิจัยจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีและโลหะหนักที่
ปนเป้ือนในดิน เดือนมิถุนายน 2558  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็ม
และเพ่ิมผลผลิตพืช เดือนพฤษภาคม 2558  ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 

 

แผนงานปี 2559  ประชุมและศึกษาการผลิตเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ เป้าหมาย 4 โครงการ 
งบประมาณ 2,000,000 บาท ประกอบด้วย 

 

ที่ รายการ ระยะเวลา ประเทศ 
จํานวน
ผู้แทน 
(คน) 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

งบประมาณ
(จํานวนเงิน) ประเภท 

1 โครงการพัฒนาเชื้ออาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 

พ.ค. 59 ไต้หวัน 5 5 150,000 พันธะกรณี 

2 การประชุม Ecology of Soil 
Microorganisms 2015, Microbes as 
Important Drivers of Soil Process  

ธ.ค. 58 สาธารณรัฐเช็ก 2 8 294,400 การประชุม 

3 การประชุมแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการ
ปรับปรุงดินโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การเพ่ิมผลผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 

มิ.ย. 59 สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 
สหพันธ์

สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

5 7 891,000 การประชุม 

4 การประชุมแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการจัดการ
ดินด้วยอินทรีย์วัตถุ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการ
จัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีในระบบเกษตร
อินทรีย์  

มิ.ย. 59 เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ 

5 8 664,600 การประชุม 

 
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     11,700,000    บาท 
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กิจกรรมหลักที่ 3.5 สร้างนิคมการเกษตร 
 
1. งบประมาณปี 2559     32.2385 ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- งบประมาณตามภารกิจ     32.2385   ล้านบาท   
 

2. หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงได้มีนโยบาย ส่งเสริมการ

ประหยัดนํ้ามันพลังงานโดยการปลูกพืชพลังงานทดแทน รวมทั้งพืชที่เคยเป็นพืชอาหารหรือเป็นวัตถุดิบ เพ่ือ
ผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง ได้ถูกนําไปใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน ทําให้เกิดภาวะ
อาหารขาดแคลนและราคาสูงขึ้น 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทําให้รัฐบาลต้องเน้นรักษาระดับพ้ืนที่ปลูกที่มีอยู่เพ่ือบริหารจัดการให้ไทย
สามารถ เป็นครัวโลกและเป็นแหล่งพืชพลังงานควบคู่กันไป จึงได้มีนโยบายปรับโครงสร้างภาคการเกษตรในปี 
2551-2552 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดให้มีโครงการนําร่อง “นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืช
พลังงาน” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการผลิตให้ครบวงจร ทั้งยังสอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่องการจัดทํายุทธศาสตร์รองรับสถานการณ์วิกฤตอาหารโลกและ
พลังงาน ซึ่งได้กําหนดเป็นหลักการให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญทั้งในด้าน จํานวน
พ้ืนที่การผลิต และมูลค่าด้านการขาย 5 ชนิด คือ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพดอาหารสัตว์ ปาล์มนํ้ามัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานรองรับนโยบายปรับโครงสร้างภาคการเกษตร เป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

2) รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ครอบคลุมนักศึกษาเกษตรกร และผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
4. วิธีการดําเนินงาน 

เริ่มจากการกําหนดพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก ซึ่งขอบเขตพ้ืนที่อาจเช่ือมโยง หรือมีพ้ืนที่ถือครอง
ของเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ หรือพ้ืนที่ดําเนินการอาจมีขอบเขตเช่ือมโยงกับเขตการปกครองพ้ืนที่ต่างกัน โดย
ใช้ข้อมูลพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านระบบชลประทาน ความเหมาะสมทางด้านศักยภาพของดินกับพืชหลักในพื้นที่ 
และความพร้อมของเกษตรกร มากําหนดเป็นวงรอบขอบเขตพ้ืนที่นิคมการเกษตร  โดยมีกรอบการกําหนด
พ้ืนที่นิคมการเกษตร ดังน้ี 

1) เป็นพ้ืนที่ที่มีฐานการผลิตพืชอาหาร/พืชพลังงานทดแทนเดิม (ประมาณ 70%) แต่มีความจําเป็น 
ต้องปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

2) เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมของระบบชลประทาน/คุณภาพดินเหมาะสม (ประมาณ
70%) 

3) มีศักยภาพที่จะดําเนินการจัดรูปที่ดินและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งในด้านชลประทานและคุณภาพ
ดิน รองรับการสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ ตลอดจนการจัดการระบบการผลิต ระบบการแปรรูป ภายใต้การตลาดนํา
การผลิต โดยความร่วมมือไตรภาคี 
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4.1 กรอบการดําเนินงาน 
1) จัดและพัฒนาที่ดิน ตลอดจนแหล่งนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม ให้เหมาะสมกับการปลูกพืชหลักในนิคม

การเกษตร 
2) สร้างโอกาสการให้ความรู้ช่วยเหลือเพ่ือปรับโครงสร้างการผลิต 
3) เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าสินค้าเกษตร 
4) พัฒนากลไกการรวมกลุ่มจัดต้ังสถาบันเกษตรกร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ 

 

4.2 แผนกิจกรรมการดําเนินงาน 
1) การเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต 
3) การสร้างรายได้เพ่ิมและลดรายจ่ายในการผลิต 
4) การบริหารจัดการผลผลิต 

 
5. แผนงานตามแผนแม่บทหรือแผนระยะยาว (ถ้ามี) : 

5.1 เป้าหมายรวม ปี 2553 – 2555 : ดําเนินการนิคมการเกษตร 17 แห่ง คือ 
1) นิคมการเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.ตาก 
2) นิคมการเกษตร ข้าว จ.ร้อยเอ็ด 
3) นิคมการเกษตร ข้าว จ.สุพรรณบุรี 
4) นิคมการเกษตร มันสําปะหลัง จ.จันทบุรี 
5) นิคมการเกษตร ข้าว จ.ฉะเชิงเทรา 
6) นิคมการเกษตร ข้าว จ.นครศรีธรรมราช 
7) นิคมการเกษตร ปาล์มนํ้ามัน จ.นครศรีธรรมราช (กรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพ) 
8) นิคมการเกษตร ข้าว จ.อุตรดิตถ์ 
9) นิคมการเกษตร ปาล์มนํ้ามัน จ.กระบ่ี 
10) นิคมการเกษตร มันสําปะหลัง จ.กําแพงเพชร 
11) นิคมการเกษตร ถั่วเหลือง จ.เชียงใหม่ 
12) นิคมการเกษตร ข้าวอินทรีย์ จ.ยโสธร 
13) นิคมการเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (คีรีมาศ) จ.สุโขทัย 
14) นิคมการเกษตร ข้าว (พระร่วง) จ.สุโขทัย 
15) นิคมการเกษตร ข้าว จ.อุทัยธานี 
16) นิคมการเกษตร ปาล์มนํ้ามัน จ.ชุมพร 
17) นิคมการเกษตร ข้าวหอมมะลิ จ.สุรินทร์ 

 

5.2 เป้าหมายรวม ปี 2556 : ดําเนินการนิคมการเกษตรเพ่ิมอีก 3 แห่ง เป็น 20 แห่ง คือ 
18) นิคมการเกษตร ข้าว จ.อุตรดิตถ์ 
19) นิคมการเกษตร ข้าว จ.อํานาจเจริญ 
20) นิคมการเกษตร ข้าว จ.แพร่ 



133 

 

5.3 เริ่มต้น ปี 2553 ถึง ปี 2556 (รวมแผนการดําเนินงาน 20 นิคมฯ) 
       หน่วยนบั : ล้านบาท 

กิจกรรม หน่วยนับ
เริ่มต้นปี 2553-2556 ปี 2557 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

1. บริการวิเคราะห์ดินและให้คําแนะนําการจัดการดิน-น้ํา-พืช ตัวอย่าง 5,114  0.6136 3,090 0.4635
2. ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดโลไมท์) ไร่ 9,020 7.4752 6,195 5.2657
3. ส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด ไร่   6,195 0.1549
4. ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียว (ปูนมาร์ล) ไร่ 9,000 9.0000 - -
5. ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ตัน 486 16.038 219 7.2270
6. ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน ไร่ 60,775 1.9554 27,375 0.6844
7. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร่ 17,356 76.465 4,100 15.3340

   

6. ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น 
ปี 2552 : เจียดจ่ายงบประมาณ  มีโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2552  

นําร่องทั้งหมด 17 แห่ง  ซึ่งกระทรวงฯ มีนโยบายให้ดําเนินงานนิคมการเกษตรฯ แบบเข้มข้น 7 แห่ง ในลําดับ
ที่ 1-7 ข้างต้น ซึ่ง กรมฯ ได้เจียดจ่ายงบประมาณปี 2552 เพ่ือดําเนินงานโครงการนิคมการเกษตร ปาล์มนํ้ามัน  
จ.นครศรีธรรมราช  (เจ้าภาพ) เป็นเงิน 22.88 ล้านบาท  และอีก 15 โครงการฯ ที่กรมฯ ร่วมบูรณาการรวม
เป็นงบประมาณ 18.54  ล้านบาท 

ผลการดําเนินงานปี 2553 จํานวน 7 แห่ง 
- นิคมการเกษตร ปาล์มนํ้ามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ) 1 แห่ง งบประมาณกรมฯ 

จํานวน 14.0913 ล้านบาท รวมงบประมาณบูรณาการจากหน่วยงานอ่ืนอีกจํานวน 4.8586 ล้านบาท รวมเป็น
งบประมาณ 18.9499 ล้านบาท 

- กรมพัฒนาที่ดินร่วมบูรณาการในนิคมการเกษตร 6 แห่ง ในลําดับที่ 1-6 ข้างต้น รวมเป็น
งบประมาณ 12.9879 ล้านบาท  

ผลการดําเนินงานปี 2554 จํานวน 7 แห่ง (และแห่งใหม่เพิ่ม อีก 5 แห่ง) 
- นิคมการเกษตร ปาล์มนํ้ามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ) 1 แห่ง งบประมาณกรมฯ 

จํานวน 19.1445 ล้านบาท รวมงบประมาณบูรณาการจากหน่วยงานอ่ืนอีกจํานวน 68.3774 ล้านบาท รวม
เป็นงบประมาณ 87.5219 ล้านบาท 

- กรมพัฒนาที่ดินร่วมบูรณาการในนิคมการเกษตร 6 แห่ง ในลําดับที่ 1-6 ข้างต้น เป็นงบประมาณ 
5.8352 ล้านบาท (และเจียดจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินการแห่งใหม่ 5 แห่ง ในลําดับที่ 8-12 ข้างต้น 
เป็นงบประมาณ 0.7740 ล้านบาท) สรุปรวมเป็นงบประมาณ 6.6092 ล้านบาท 

ผลการดําเนินงานปี 2555 จํานวน 17 แห่ง  
- นิคมการเกษตร ปาล์มนํ้ามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ) 1 แห่ง งบประมาณกรมฯ 

จํานวน 10.2167 ล้านบาท 
- กรมพัฒนาที่ดินร่วมบูรณาการในนิคมการเกษตร 16 แห่ง ในลําดับที่ 1-6 และ ลําดับที่ 8-17 ข้างต้น 

รวมเป็นงบประมาณ 21.9566 ล้านบาท  
ผลการดําเนินงานปี 2556 จํานวน 19 แห่ง  

- นิคมการเกษตรปาล์มนํ้ามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ) 1 แห่ง งบประมาณกรมฯ 
จํานวน 2.7423 ล้านบาท  
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- กรมพัฒนาที่ดินร่วมบูรณาการในนิคมการเกษตร 18 แห่ง ในลําดับที่ 1-6 และ ลําดับที่ 8-20 
ข้างต้น รวมเป็นงบประมาณ 25.7952 ล้านบาท  

ผลการดําเนินงานปี 2557 จํานวน 20 แห่ง  
- นิคมการเกษตรปาล์มนํ้ามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ) 1 แห่ง งบประมาณกรมฯ 

จํานวน 2.8929 ล้านบาท  
- กรมพัฒนาที่ดินร่วมบูรณาการในนิคมการเกษตร 18 แห่ง ในลําดับที่ 1-6 และ ลําดับที่ 8-20 

ข้างต้น รวมเป็นงบประมาณ 26.2366 ล้านบาท  
ผลการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 20 แห่ง  

สรุปผลงานในภาพรวมปี 2558 (ต.ค.57- พ.ค. 58)  เรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
เป้าหมาย 25,000 ไร่ ดําเนินการได้ 23,765 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.06 เรื่องส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 
เป้าหมาย 5,000 ไร่ ดําเนินการได้ 4,400 ไร่ และเรื่องการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า (งบลงทุน) เป้าหมาย 4,900 ไร่ 
ดําเนินการได้ 3,770 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.94 โดยมีแผนงานงบประมาณที่จัดเตรียมไว้ คือ 

- นิคมการเกษตรปาล์มนํ้ามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ) 1 แห่ง งบประมาณกรมฯ 
งบประมาณกรมฯ 1.3923 ล้านบาท 

- กรมพัฒนาที่ดินร่วมบูรณาการในนิคมการเกษตร 19 แห่ง ในลําดับที่ 1-6 และ ลําดับที่ 8-20 ข้างต้น  
28.9762 ล้านบาท 

 
7. แผนงานและงบประมาณปี 2559 : เป้าหมาย นิคมการเกษตร 20 แห่ง   

7.1 นิคมการเกษตร (ปาล์มน้ํามัน) จังหวัดนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ) 1 แห่ง งบประมาณ 
1.3922 ล้านบาท  รายละเอียดดังตาราง 

กิจกรรม หน่วยนับ ราคาต่อ
หน่วย 

ปี 2559 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
1. ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตัน 33,000 2 0.0660
2. ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน ไร ่ 25 250 0.0062
3. บริการวิเคราะห์ดินและน้ําให้คําแนะนําการจัดการดิน-น้ํา-พืช ตัวอย่าง 150 50 0.0075
4. ปรับปรงุพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ไร ่ 850 1,500 1.2750
5. ส่งเสริมการปรับปรงุพื้นทีด่นิกรด ไร่  25 1,500 0.0375

รวมงบประมาณ    1.3922
 

 

7.2 กรมพัฒนาที่ดินร่วมบูรณาการในนิคมการเกษตร 19 แห่ง รวมงบประมาณ 30.8462 ล้านบาท 
รายละเอียดดังตาราง 

กิจกรรม หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

ปี 2559 
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
1. ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตัน 33,000 198 6.5340 นิคมฯ สุพรรณบุรี (1) 

ฉะเชิงเทรา (12) จันทบรุี (5) 
สุรินทร์ (40) ยโสธร (4) 

2. ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
ปรับปรงุบํารงุดนิ 

ไร ่ 25 24,750 0.6188

 



135 

 

กิจกรรม หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

ปี 2559 
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
     ร้อยเอ็ด (40) อาํนาจเจรญิ (10) 

เชียงใหม ่(5) แพร่ (5) 
อุตรดติถ์ (10)  ตาก (4)  
กําแพงเพชร (10) อุทยัธานี (4) 
สุโขทัย (20) นครศรีธรรมราช 
(2) ชุมพร (10) และกระบี่ (16) 

3. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร ่ 3,740 5,400 20.1960 สุรินทร์ (1,000) ยโสธร 
(1,200) อํานาจเจริญ (1,200) 
อุบลราชธานี (600) เชียงใหม่ 
(300) ตาก (300) และ
อุทัยธานี (800)  

4. บริการวิเคราะห์ดินและน้ําให้
คําแนะนําการจดัการดิน-น้ํา-พืช 

ตัวอย่าง 150 2,900 0.4350 สุรินทร์ (150) ยโสธร (100) 
ร้อยเอ็ด (100) อํานาจเจริญ 
(500) เชียงใหม ่(100) ตาก 
(250) กําแพงเพชร (200) 
อุทัยธานี (150) สุโขทัย (200) 
นครศรีธรรมราช (50)  และ 
กระบี่ (1,100) 

5. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ไร ่ 850 3,500 2.9750 จันทบุรี (400) สุรินทร์ (100) 
ยโสธร (50) อํานาจเจรญิ 
(250) เชียงใหม่ (50)  แพร่ 
(50) ตาก (100) กําแพงเพชร 
(50) อทุัยธานี (50) และ 
กระบี่ (2,400) 

6. ส่งเสริมการปรับปรงุพื้นทีด่นิ
กรด 

ไร ่ 25 3,500 0.0875

รวมงบประมาณ    30.8463  
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กิจกรรมหลักที่ 3.6 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
 

1. งบประมาณปี 2559      55.4750 ล้านบาท  จําแนกเป็น 
- งบประมาณตามภารกิจ      55.4750 ล้านบาท 

2. โครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้าและปลูกไม้
ยืนต้นรักษาสภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่การเกษตร และเพ่ือรณรงค์
เสริมสร้างความรู้และพัฒนา บุคลากร เกษตรกร บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนให้สามารถ
เตรียมพร้อมในการรองรับกับภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร 

วิธีการดําเนินงาน  
1) คัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการนําร่องในพ้ืนที่ของจังหวัดซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้งและ

เสื่อมโทรมซ้ําซาก โดยต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ดอน ตามแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร  
ทั้งน้ี การคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการหากอยู่ในเขตพัฒนาที่ดินของจังหวัดให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก 

2) สถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่จะเข้าร่วม 
โครงการแบบมีส่วนร่วม เน้นพ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีศักยภาพ และที่จะดําเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
หรือปลูกไม้ยืนต้นได้ตามสภาพพ้ืนที่และความเหมาะสม หรือเป็นการปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่สาธารณะ 
ประโยชน์ พ้ืนที่ทิ้งร้าง 

3) สํารวจข้อมูลเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร  
ที่มีเอกสารสิทธ์ิ เตรียมความพร้อมช้ีแจงเกษตรกรและผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ รวมทั้งมีส่วนร่วมต้ังแต่การคัดเลือกพ้ืนที่ วางแผน และดําเนินการ ตลอดจนรับผิดชอบในการดูแล
รักษาระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า และไม้ยืนต้นให้คงอยู่เพ่ือประโยชน์ในพ้ืนที่ตลอดไป 

4) จัดหากล้าไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร 
ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก ไผ่หวาน–ไผ่ตง มะกอกนํ้า มะขามเปร้ียว มะม่วงแก้ว ยูคาลิปตัส ยางนา ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้
มะค่า กระถินเทพา กระถินณรงค์ สนประดิพัทธ์/สน พร้อมทั้ง ทําการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ ปลูกดูแล
รักษา หรือประสานกับกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่เพ่ือขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ (ถ้ามี) 
สําหรับการจัดหากล้าไม้ยืนต้นให้ใช้ราคากลางที่ สพด. กําหนด โดยความเห็นชอบของ สพข. 

5) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสํารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดิน
และนํ้าตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พร้อมทําการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูฝน 
รวมท้ังการปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา หรือตามขอบเขตของพ้ืนที่ รวมท้ังการปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ทิ้งร้าง หรือ
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และความต้องการของเกษตรกรและท้องถิ่น โดย
จําแนกรูปแบบดําเนินงานเป็น 3 รูปแบบคือ 

5.1) รูปแบบที่ 1 จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างเดียว 
5.2) รูปแบบที่ 2 จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าและปลูกไม้ยืนต้นตามแนวคันดิน ทางลําเลียงในไร่นา 

พ้ืนที่ทิ้งร้าง พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ หรือเป็น Wind  ฺBreak (ชนิดของกล้าไม้ ตามข้อ 4) 
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5.3) รูปแบบที่ 3 ปลูกไม้ยืนต้นเพียงอย่างเดียวในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าของปีที่ผ่านมา หรือเป็น 
Wind  ฺBreak (ชนิดของกล้าไม้ตามข้อ 4)  

6) ให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ให้คําแนะนํา โดยให้มีการจัดงานรณรงค์ปลูกไม้ยืน
ต้นในพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือให้ขยายผลการดําเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

7) เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ร่วมดําเนินการปลูกกล้าไม้ตามข้ันตอนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อม 
ทั้งดูแลรักษา โดยเกษตรกรและผู้เก่ียวข้องในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ : พ้ืนที่ที่ดําเนินการจะต้องเป็นพ้ืนที่ดอน แห้งแล้งซ้ําซาก/เสื่อมโทรม/ทิ้งร้าง 
โดยมีความลาดชันของพ้ืนที่น้อยกว่าร้อยละ 20 อัตราการสูญเสียหน้าดินต้ังแต่ 2 ตัน/ไร่/ปีขึ้นไป และมี
กรรมสิทธ์ิที่ดิน/ที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ สําหรับพ้ืนที่ของเกษตรกร เกษตรกรจะต้องยินยอมเข้าร่วมโครงการ 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2551–2557) : ดําเนินการได้  160,422 ไร่  (สําหรับปี 2553 ไม่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) 

ผลการดําเนนิงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) : เป้าหมาย 10,000 ไร่ ดําเนินการแล้ว  7,630  ไร ่
แผนงานและงบประมาณปี 2559  

1. โครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เป้าหมาย 10,700 ไร่  
งบประมาณ  18,190,000 บาท 

ราคามาตรฐานต่อหน่วย ไร่ละ 1,700 บาท จําแนกได้ดังน้ี 
- ค่าจัดทําระบบอนุรักษดิ์นและนํ้า/ค่าต้นไม้พร้อมปลูก  1,600 บาท/ไร่ 
- ค่าอํานวยการในการจัดเตรียมความพร้อมเกษตรกร    100 บาท/ไร่ 
  ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ   

3. โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพ่ือลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพ้ืนที่โล่งเตียน 
เป็นการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ในระดับหน่ึง และบรรเทามลพิษทางอากาศ และเพ่ือให้เกษตรกรชาวเขาได้
เรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน ดําเนินการในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน และแพร่  

วิธีการดําเนินงาน  
1) คัดเลือกพ้ืนที่โล่งเตียนที่ใช้เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรมีความเสี่ยงต่อการเผา 
2) สถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดย

เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน อาทิ การประชุมช้ีแจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จะทําการสํารวจความเหมาะสมของพ้ืนที่ และทําการออกแบบเพ่ือจัดทํา

โครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า) ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น การทําขั้นบันไดดิน การขุดคูรับนํ้า  
รอบขอบเขา ฯลฯ 

4) จัดหากล้าไม้ยืนต้นตามความต้องการของเกษตรกร และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น มะคาเดเมีย 
ลิ้นจี่ ลําไย ชา ฯลฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบํารุงดินให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา 

5) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าตามแบบที่ออกไว้ โดยเป็นการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ดําเนินการ 
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6) เผยแพร่ความรู้ จัดดูงานในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงวิธีการในการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน 

หลักเกณฑ์การคดัเลือกพื้นที่ : พ้ืนที่ที่ดําเนินการจะต้องเป็นพ้ืนที่เกษตรบนที่สูงในเขตจังหวัด เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน และแพร่ โดยเป็นพ้ืนที่ที่มีการแผ้วถางและเผาอยู่เป็นประจํา 
และพื้นที่ปลูกพืชไร่/ไร่เลื่อนลอย 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น (ปี 2554–2557)  : ดําเนินการได้  17,500 ไร่ 
 ผลการดําเนินงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) : เป้าหมาย 5,000 ไร่  ดําเนินการแล้ว 4,825 ไร่ 

แผนงานและงบประมาณปี 2558  
1. โครงการลดการเผาพ้ืนที่โล่งเตียน เพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน เป้าหมาย 5,350 ไร่ งบประมาณ 

27,285,000 บาท 
ราคามาตรฐานต่อหน่วย ไร่ละ 5,100 บาท จําแนกได้ดังน้ี 

- ค่าจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า     3,500 บาท/ไร่ 
- ค่าพันธ์ุไม้ยืนต้นพร้อมปลูก     1,300 บาท/ไร่ 
- ค่าปลูก + คา่ปุ๋ย + ดูแลรักษา          200 บาท/ไร่ 
- ค่าอํานวยการในการจัดเตรียมความพร้อมเกษตรกร/       100 บาท/ไร่ 
  ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ   

 

4. โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน  
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง เป็นการสาธิตวิธีการไถ

กลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพ่ือเกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้ และ
ลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซัง ซึ่งทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 

วิธีการดําเนินงาน  
1) คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือกําหนดเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้การไถกลบตอซัง เช่น พ้ืนที่ปลูกข้าว 

อ้อย ข้าวโพด พ้ืนที่น้ีต้องไม่ซ้ําซ้อนกับแปลงไถกลบตอซังของกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ แต่อาจเป็นพ้ืนที่ติดต่อกันได้แปลงละอย่างน้อย 20 ไร่ และจัดงาน
รณรงค์ โดยนําเกษตรกรเข้าร่วมอย่างน้อย 100 คน/แปลง 

2) ให้มีการจัดประชุมช้ีแจงให้ความรู้เกษตรกรถึงวัตถุประสงค์การดําเนินงานการไถกลบตอซัง เพ่ือ
บรรเทาภาวะโลกร้อน 

3) กําหนดวันรณรงค์เพ่ือการไถกลบตอซังโดยมีการเชิญผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน เช่น ผู้นําท้องถิ่น 
เกษตรกร สื่อมวลชน ข้าราชการในพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติต่างๆ เพ่ือเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
ทราบถึงประโยชน์ในการไถกลบตอซัง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่างๆ และเพ่ือเป็นต้นแบบให้เกษตรกรหรือ
ผู้เก่ียวข้องนํารูปแบบไปใช้ขยายผลให้เกิดแพร่หลายมากขึ้น 

4) ให้มีความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน โดยสนับสนุนสารเร่ง พด.2 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงานรณรงค์ใน
พ้ืนที่ โดยเกษตรกร 1 ราย นําสารเร่ง พด.2 ไปดําเนินกิจกรรมไถกลบตอซัง เน้ือที่ 20 ไร่ 

5) หลังจากการรณรงค์ไถกลบตอซังแล้ว ให้ติดตามความต่อเน่ืองโดยการส่งเสริมขยายผลการใช้
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และสามารถนํามาเป็นเป้าหมายของการปรับเปล่ียนระบบการผลิต
ที่เป็นเกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 



139 

 

6) ติดตามผลการดําเนินงาน จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการเปลี่ยนแปลงและรายงานผลให้กรมฯ 
ทราบต่อไป และให้เกษตรกรมีการทําอย่างต่อเน่ืองด้วยตนเองต่อไป 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ : พ้ืนที่ที่ดําเนินการจะต้องเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว/ข้าวโพด/อ้อย ในพ้ืนที่แห้งแล้ง
ซ้ําซาก พร้อมที่จะเป็นพ้ืนที่ที่สามารถทําการประชาสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวางและเห็นผล 

ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น  (ปี 2551–2556)  : ดําเนินการได้ 1,781 แปลง 35,620 ไร่  (สําหรับปี 2553 ไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) 

ผลการดําเนินงานปี 2558 (ต.ค.57 – พ.ค. 58) : เป้าหมาย 250 แปลง  ดําเนินการแล้ว  237 แปลง 
แผนงานและงบประมาณปี 2559 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน เป้าหมาย  

25 แปลง งบประมาณ 10,000,000 ล้านบาท 
ราคามาตรฐานต่อหน่วย แปลงละ 40,000 บาท (ไร่ละ 2,000 บาท) จําแนกได้ดังน้ี 

- ค่าไถ 2 ครั้ง       1,000   บาท/ไร่ 
- ค่าเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดพร้อมหว่าน       300 บาท/ไร่ 
- ค่าป้ายแปลงพร้อมจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์      500 บาท/ไร่ 
- ค่าอํานวยการในการจัดเตรียมความพร้อมเกษตรกร/     200 บาท/ไร่ 
  ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ   
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โครงการวิจัยพัฒนาท่ีดินและเทคโนโลยีชวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลติ 
 
 

ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลักที่  1  วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 
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โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 
กิจกรรมหลักที่ 1 วิจัยพัฒนาท่ีดนิและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิม่ผลผลิต 

 
1. งบประมาณปี 2559        47.5976  ล้านบาท  จําแนกเป็น 

- รายจ่ายประจําขั้นตํ่า         7.4063  ล้านบาท 
- พนักงานราชการ                       2.9037  ล้านบาท 
- งบประมาณตามภารกิจ         37.2876  ล้านบาท   

 

2. วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินงาน  
1) เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาท่ีดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่าง

จริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมท้ังทันต่อสถานการณ์ของ
โลก ภูมิภาคและประเทศ 

2) เพ่ือให้งานวิจัยด้านพัฒนาที่ดิน สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน 
และพ่ึงพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

3. ผลงานต้ังแต่เริ่มต้น – ปี 2558 
กรมพัฒนาที่ดินได้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือจัดการดินปัญหาต่างๆ ให้มี

ความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรมมาโดยลําดับ โดยผลสําเร็จงานวิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้เผยแพร่ และ
ขยายผลสู่เกษตรกรให้ปฏิบัติในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังน้ี 
 1) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดิน  เป็นงานวิจัยขั้นพ้ืนฐานที่จะสร้างองค์ความรู้ให้เป็นฐาน สามารถต่อ
ยอด งานวิชาการไปจนถึงขั้นนําไปสู่การประยุกต์ใช้ ดังน้ี 

- การสํารวจ  จําแนกและวางแผนการใช้ที่ดิน ประกอบด้วย การสํารวจ จําแนกดินและจัดทํา
แผนท่ีดิน และการศึกษางานวิชาการเพ่ือการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน การวินิจฉัยคุณภาพของดินในรูปแบบ
ของการจัดทําโปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลง  การใช้โปรแกรมแบบจําลองการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร CROPWAT 
การจัดทํารายงาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทําการเกษตรกรรมในพ้ืนที่โครงการหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน  
การจัดทํารายงานการจัดการดินและธาตุอาหารพืชเฉพาะกลุ่มชุดดินในการปลูกอ้อยของประเทศไทย การสํารวจ 
ประเมินกําลังผลิตของดินตามกลุ่มชุดดิน สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและการวางแผนการใช้ที่ดิน  การสํารวจ
และวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินโดยวิธีการต่างๆ ทั้งวิธี  Manual และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เก่ียวกับการใช้ที่ดิน เพ่ือวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม รวมถึง จัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดินในระดับ/ในพ้ืนที่ต่างๆ 

- เทคโนโลยีด้านการสํารวจการทําแผนที่และการพิมพ์  ได้มีการพัฒนาระบบการสร้างแผนท่ี 
และองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการผลิตแผนที่ การวางขอบเขตของงานต่างๆ สําหรับใช้เป็น
แผนที่ฐานข้อมูล ในการวิเคราะห์ วางแผนการดําเนินงานต่างๆ 

- การวิเคราะห์ดิน นํ้า พืช และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน   
- เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดทําโปรแกรมเรียกใช้

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถนําฐานข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านข้อมูลดิน ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า และเทคโนโลยีด้านวิชาการ (RIS) 
ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ  โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 

- พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัย พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และการติดตามสภาวการณ์ต่างๆ ของโลกที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทางดิน งานพัฒนาที่ดินและการผลิตทางการเกษตร โดยมีการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัย หรือได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ การพัฒนาที่ดินชายทะเล  การติดตามสภาวการณ์เกิดภาวะเรือนกระจก รวมถึง
การกักเก็บคาร์บอน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลก 

- งานวิชาการเชิงวิศวกรรม สํารวจ ศึกษา ออกแบบโครงร่างโครงการพัฒนาที่ดินเฉพาะที่ การออกแบบ 
ควบคุมนํ้า โดยวิธีการระบายนํ้าใต้ผิวดิน การนํานํ้าเปรี้ยวกลับมาใช้เพ่ือการเกษตรกรรมรอบใหม่ (re-use) โดย
ให้ผ่านช้ันหินปูนฝุ่นแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ ทดสอบระบบระบายนํ้าเกลือ เพ่ือแก้ไขพ้ืนที่ดินเค็ม โดยสร้างระบบ
ระบายนํ้าดี ควบคุมระดับนํ้าใต้ดินให้อยู่ลึกเพียงพอที่ไม่ทําให้เกิดสารละลายของเกลือในบริเวณรากพืชการวิเคราะห์ 
ข้อมูลนํ้าฝน แสดงข้อมูลในรูปเส้นช้ันนํ้าฝน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า และงาน
พัฒนาแหล่งนํ้า 

2) ด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา   
 - การประเมินการชะล้างพังทลายของดิน  มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินมากมาย 

เช่นความลาดชัน ความช้ืนของดิน ความเข้มของฝน ชนิดพืชที่ปลูก ลักษณะของดินและการจัดการดิน   
 - มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า ผลสําเร็จของงานวิชาการที่นํามาประยุกต์ใช้ มีทั้งมาตรการด้านพืช  

มาตรการเขตกรรมและวิธีกล  มาตรการให้นํ้าแก่พืช  และงานด้านอุทกวิทยาลุ่มนํ้า 
 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า  ได้ทําการประเมินการสูญเสียดินโดยใช้ระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์เก่ียวกับการชะล้างพังทลายของดิน จังหวัดขอนแก่น  มาตราส่วน 1 : 50,000   
 - การศึกษาหญ้าแฝกเพ่ือการพัฒนาที่ดิน มีการศึกษาด้านพันธุกรรมและเปรียบเทียบสายพันธ์ุหญ้าแฝก 

การปลูกหญ้าแฝกในสภาพพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งในแหล่งนํ้า พ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ดอน พ้ืนที่ร่มเงา และในสภาพดินที่มีปัญหาต่างๆ  
เช่น ดินต้ืน ดินดาน ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม เพ่ือหาพันธ์ุที่เหมาะสมในการปลูกในแต่ละสภาพพ้ืนที่ ศึกษาการ
เจริญเติบโต การผลิตและขยายพันธ์ุหญ้าแฝก ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ศึกษา
เปรียบเทียบกับการทําคันดิน  การศึกษาระบบการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชเศรษฐกิจต่างๆ ประโยชน์ของหญ้าแฝก  
เช่น การใช้ใบหญ้าแฝกคลุมดินเพ่ือเก็บรักษาความช้ืน การสับกลบใบและรากหญ้าแฝกที่มีผลต่อการเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดิน การปลูกหญ้าแฝกในสภาพพ้ืนที่ปัญหาต่างๆ  เช่น ที่ลาดชันขวางแนวร่องนํ้า รอบทรงพุ่มไม้ผล 
สลับแถบพืชไร่ พืชผักต่างๆ การศึกษาอิทธิพลของหญ้าแฝกที่มีต่อลักษณะอุทกวิทยา คุณภาพของนํ้า ปริมาณ
นํ้าท่า และความช้ืนในดินของพ้ืนที่ที่มีการปลูกหญ้าแฝก การศึกษาวิจัยการจัดการระบบหญ้าแฝกเพ่ือเพ่ิม
ความจุในการกักเก็บนํ้าและฟ้ืนฟูสภาพนิเวศน์บนพ้ืนที่ริมฝั่งลําธารในพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรม การใช้หญ้าแฝกเพ่ือ
ดูดซับธาตุพิษหรือโลหะหนักต่างๆ  ในแหล่งนํ้าและในดิน   

3) ด้านฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  
- ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  โดยการผลิตสารเร่งจุลินทรีย์  การปลูกพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ ร่วมกับ

ระบบการปลูกพืชและสภาพของดินในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และเป็นพืชคลุมดิน  
รวมทั้งศึกษาวิธีการในการจัดการใช้ผลติภัณฑ์ทางชีวภาพต่างๆ ของกรมฯ  อย่างเหมาะสม การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
พืชปุ๋ยสดให้เหมาะกับลักษณะของดินที่มีปัญหาเฉพาะต่างๆ และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการปลูกพืช 

- การจัดการดินที่มีปัญหา ที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่แตกต่างจากพ้ืนที่ทั่วไป ทั้งการจัดการ 
พ้ืนที่ดินเค็ม การจัดการพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด ดินกรดและดินอินทรีย์ ดินที่มีปัญหาเน่ืองจากขาดอินทรียวัตถุ และ 
มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
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 ผลงานวิจัยที่ได้ จะนํามารวบรวม และศึกษาวิเคราะห์จัดทําเป็นเอกสารคําแนะนําและเอกสารวิชาการ
ที่สามารถนําไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทําเป็นรายงานการจัดการดินตามกลุ่ม
ชุดดิน ใช้ประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดิน รายงานแผนที่ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจมาตราส่วน 
1:25,000 รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจตามกลุ่มชุดดิน คู่มือปฏิบัติงานการทํา
แปลงวิจัยการจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวแต่ละพันธ์ุตามกลุ่มชุดดิน คู่มือปฏิบัติงานการทําแปลงวิจัยการจัดการ
ที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด และสับปะรดตามกลุ่มชุดดิน คู่มือผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน สารเร่ง พด.1-12 เป็นต้น ข้อสรุปจากผลงานวิจัย และพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพส่งเสริมและขยายผลสู่เกษตรกรผ่านอาสาสมัครที่เรียกว่าหมอดิน เพ่ือให้มีการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 
 

4. แผนงานปี 2559 : โครงการวิจัย จํานวน 67 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 37,287,600 บาท  
- โครงการวิจัยต่อเน่ือง จํานวน   50  โครงการ 21,884,120  บาท 
- โครงการวิจัยใหม่      จํานวน   17  โครงการ 15,403,480  บาท 

ประเด็นสําคัญที่ต้องการทําการวิจัย 
กรมพัฒนาที่ดินได้ค้นคว้าวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือจัดการดินปัญหาต่างๆ ให้มีความ

เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมมาโดยลําดับ ปัจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินได้แบ่งสาขาการวิจัยด้านการจัดการ
ทรัพยากรดินและที่ดินเป็น 6 สาขา คือ สาขาอนุรักษ์ดินและนํ้า สาขาปรับปรุงบํารุงดิน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาสํารวจ วิเคราะห์ และวางแผนการใช้ที่ดิน สาขาเศรษฐสังคม และสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดย
ผลสําเร็จงานวิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้เผยแพร่และขยายผลสู่เกษตรกรให้เกิดผลในทางปฏิบัติในพ้ืนที่ ดังน้ี 

1)  สาขาอนุรักษ์ดินและน้ํา จํานวน 13 โครงการ 
ได้มีการศึกษาวิจัยควบคุมและป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและนํ้าในพ้ืนที่สูง 

โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ การแนะนําส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวระดับ 
ปลูกพืชสลับ ปลูกพืชคลุมดินและปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการสูญเสีย
หน้าดิน รวมทั้งเพ่ือควบคุมและป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและนํ้า การจัดการดินบนพ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ดอน โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทั้งวิธีกลและวิธีพืชที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ โครงการเมือง
ต้นแบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าในจังหวัดต่าง ๆ  โดยเฉพาะวิธีพืชได้มีการศึกษาพันธ์ุหญ้าแฝกและพืช
คลุมดินเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา ศึกษาการขยายพันธ์ุหญ้าแฝกด้วยเมล็ดซึ่งสะดวกในการขนส่งมากกว่าการ
ขยายพันธ์ุโดยการใช้กล้าหญ้าแฝก การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในสภาพพ้ืนที่ดินมีปัญหา เช่น ดินเค็ม 
ดินเปรี้ยว ดินดาน การศึกษาผลของหญ้าแฝกต่อการกักเก็บนํ้าและความช้ืนในดิน เพ่ือเป็นแนวทางการผลิตพืช
ในสภาพแห้งแล้งและขาดแคลนน้ํา โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช 

2)  สาขาปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 24 โครงการ 
 2.1 ด้านการปรับปรุงดินโดยวิธีทางเคมีและทางพืช โดยมุ่งเน้นการศึกษาการจัดการดินที่

เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชในแต่ละกลุ่มชุดดินหลัก ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นและใช้ทรัพยากรดินอย่าง
ยั่งยืน คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตพืช  จัดการที่ดินแบบบูรณาการด้วยวิธีต่างๆ  ดังน้ี 

 2.1.1  การวิจัยประสิทธิภาพของพืชปุ๋ยสดที่เหมาะสมต่อการปรับปรุงบํารุงดิน 
เน่ืองจากการใช้พืชปุ๋ยสดบํารุงดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดอินทรียวัตถุ เป็นวิธีการที่เหมาะสม ลงทุนตํ่า 
และไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพ่ือนําผลท่ีได้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปปลูกปรับปรุงบํารุงดินที่ขาด
ความอุดมสมบูรณ์  ทําให้ดินมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 
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  2.1.2  การวิจัยประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช 
เน่ืองจากการใช้วัสดุปรับปรุงดินในการปรับปรุงแก้ไขดินมีปัญหาต่างๆเป็นวิธีการที่ได้ผลดี การศึกษา
ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ เพ่ือให้ได้ชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดินที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงแก้ไขดินปัญหาแต่ละชนิด เพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ โดยเน้นชนิดและอัตราของวัสดุ
ปรับปรุงดิน ที่ลงทุนตํ่า ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดความย่ังยืนในการแก้ไขปัญหา เช่น การใช้
ถ่านชีวภาพ การใช้นํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์และพืช การใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และวัสดุอ่ืนๆ  

 2.2 โครงการวิจัยด้านการจัดการดิน น้าํ และธาตุอาหารพืชใหเ้หมะสมต่อการปลกูพืช
ในดินมีปญัหาต่างๆ  
   2.2.1 ด้านการจัดการดินเปรี้ยว เป็นการศึกษาต่อยอดเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขดิน
เปร้ียว ให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าว ปาล์มนํ้ามัน มันสําปะหลัง โดยเน้นวิธีการที่
ลงทุนตํ่า นําไปปฏิบัติได้ง่าย และได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด ได้แก่ การใช้สารปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ใน
อัตราที่เหมาะสม (วัสดุปูน ถ่านชีวภาพ) ใช้ปุ๋ยพืชสด (ปลูกโสนอัฟริกัน ถั่วพุ่ม ถัวพร้า ปอเทือง ไถกลบ) 
ปุ๋ยอินทรีย์ สารบํารุงดินที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามความจําเป็น การปรับ
ระบบการปลูกพืช  

  2.2.2  ด้านการจัดการดินเค็ม ที่มีระดับความเค็มต่างๆ ทั้งดินเค็มมาก เค็ม ปานกลาง 
และเค็มน้อย  เป็นการศึกษาต่อยอดเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขดินเค็มให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิด
ต่างๆ แบบบูรณาการ  โดยเน้นวิธีการที่ลงทุนตํ่า และได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด ได้แก่ การใช้พืชปุ๋ยสด
ปลูกและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยอินทรีย์  แกลบ  การล้างดิน สารปรับปรุงดินเค็ม สารบํารุงดินที่เป็นผลิตภัณฑ์ 
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
   2.2.3 ด้านการปรับปรุงบํารุงดินและจัดการดินศักยภาพตํ่า ซึ่งเป็นดินที่ขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ขาดอินทรียวัตถุ ขาดความช้ืนในดิน เช่น ดินทราย ดินดาน และดินที่เกิดการชะล้างพังทลาย เป็น
การศึกษาต่อยอดเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงบํารุงดินดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด 
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผลบางชนิด โดยเน้นวิธีการที่ลงทุนตํ่า นําไปปฏิบัติได้ง่าย และได้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจสูงสุด ได้แก่ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆในอัตราที่เหมาะสม ชนิดพืชปุ๋ยสดที่เหมาะสมในพ้ืนที่ เช่น 
ถั่วพร้า ปอเทือง ถั่วมะแฮะ เป็นต้น  ใช้สารบํารุงดินที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
ปุ๋ยชีวภาพ น้ําหมักชีวภาพ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามความจําเป็นระบบการให้นํ้า และระบบการปลูกพืชที่
เหมาะสมในพ้ืนที่น้ันๆ  

3)  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จํานวน 11 โครงการ 
ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สารเร่งจุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

3.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ิมธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืชได้แก่ 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สําหรับผลิตปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ใช้ผลิตนํ้าหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 
เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว จุลินทรีย์สําหรับพืชปรับปรุงดิน พด.11 เพ่ิมมวลชีวภาพ 
และธาตุอาหารของพืชปุ๋ยสด ปอเทือง และโสนอัฟริกัน และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพ่ิมธาตุไนโตรเจน เพ่ิมความเป็น 
ประโยชน์ของฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และการผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช การวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทนเค็ม และทนกรด เพ่ือใช้ปรับปรุงดินมีปัญหา เช่น ดินกรด ดินเค็ม ดินต้ืน เป็นต้น 

3.2  กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสําหรับควบคุมโรคพืชในไม้ผล  
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4)  สาขาสํารวจ วิเคราะห์ และวางแผนการใช้ที่ดินด้านสํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน  
การจัดทําแผนท่ี จํานวน 10 โครงการ 

โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือทราบความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจตามกลุ่มชุดดิน และกําหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการศึกษา
ความช้ืนในดิน  เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดินและที่ดิน สร้างความ
ย่ังยืนต่อทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคม การประเมินกําลังผลิตของกลุ่มชุดดินในการปลูกพืช เพ่ือทราบความ
เหมาะสมและข้อจํากัดการใช้ที่ดินให้เหมาะกับชนิดพืชในการกําหนดเขตการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ ในการวาง
แผนการผลิตพืช 

5)  สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล จํานวน 7 โครงการ 
เพ่ือประเมินค่าใช้จ่ายผลตอบแทนจากการจัดการที่ดิน เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มชุดดิน 

กําหนดเป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนว
ทางการพัฒนางานวิชาการ สนับสนุน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงบํารุงดินด้วย
วิธีการต่าง ๆ วิธีการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการจัดทํา
แผนการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ ทําให้ทราบทัศนคติและข้อคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ต่อการถ่ายทอด
งานวิชาการด้านต่างๆ ของกรมฯ เพ่ือให้คําแนะนําได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของ
เกษตรกร 

6)  สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางดิน จํานวน 2 โครงการ 
เพ่ือแก้ไขการปนเป้ือน การจัดการและควบคุมการแพร่กระจายของโลหะหนักในพ้ืนที่

เกษตรกรรมที่เป็นพิษต่อพืช การศึกษาวิจัยโครงสร้างดิน มวลชีวภาพจุลินทรีย์ และสถานภาพธาตุอาหารในดิน
ภายใต้การเผาและไม่เผาซากอ้อย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการจัดการดินและปุ๋ยภายใต้การเผาและไม่เผาซากอ้อย
ตามลักษณะดินให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและคุณภาพดินใน
ระยะยาว รวมทั้งเกษตรกรในพ้ืนที่ยอมรับเทคโนโลยีและนําไปปฏิบัติได้ 

เมื่อรวบรวมผลงานวิจัยในแต่ละสาขาแล้วจะนําผลการวิจัยที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ จัดทําเป็นเอกสาร
คําแนะนําที่สามารถนําไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทําเป็นเอกสารวิชาการ และ 
นําข้อสรุปจากผลงานวิจัย ส่งเสริมและขยายผลสู่เกษตรกรผ่านอาสาสมัครที่เรียกว่า หมอดิน  
 

5.  งบประมาณ 
5.1 แผนการวิจัยพัฒนาท่ีดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพิ่มผลผลิต เป้าหมาย 67 โครงการ 

งบประมาณ 37,287,600 บาท รายละเอียดของแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ งบประมาณ 17,499,000 บาท เพ่ือให้นักวิจัยได้ออก

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ วิเคราะห์ รวบรวม เก็บข้อมูลการวิจัยในภาคสนาม รวมทั้งการติดตามดูแลรักษาแปลงวิจัย 
- นักวิจัย 1-3 อัตรา/โครงการ x 67 โครงการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 อัตรา 
- อัตราค่าใช้จ่าย 1,040 บาท/วัน/คน (ค่าเบ้ียเลี้ยง 240 บาท/วัน ที่พัก 800 บาท/คืน) x 84 วัน/คน/ปี 

2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 112,000 บาท สําหรับนักวิชาการของ
หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมรถยนต์ 11 คันๆ ละประมาณ 1,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงาน 10 เดือน 

3) ค่าจ้างเหมาดําเนินงานวิจัย งบประมาณ 7,983,000 บาท ได้แก่ ค่าจ้างคนงานปฏิบัติงานเตรียม
แปลง เตรียมพ้ืนที่ดําเนินการวิจัย ดูแลรักษาแปลงวิจัย ใส่ปุ๋ย กําจัดวัชพืช เก็บเก่ียวผลผลิต ต้ังแต่เริ่มจนถึง
สิ้นสุดการดําเนินงานวิจัยในพื้นที่ รวมท้ังค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พืช นํ้า ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
ประกอบด้วย 
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- คนงาน 2-3 อัตรา/โครงการ x 67 โครงการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 อัตรา 
- ระยะเวลาดําเนินงานในพ้ืนที่วิจัยประมาณ 115 วัน/โครงการ/ปี เน่ืองจากต้องมีการดําเนินงาน

เป็นช่วงเวลาตามแผนงานวิจัยที่ได้กําหนดไว้ 
- อัตราค่าใช้จ่าย 300 บาท/คน/วัน งบรวมท้ังสิ้นประมาณ 6,900,000 บาท 
- ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พืช นํ้า ตัวอย่างละประมาณ 200 บาท โครงการละประมาณ 80 ตัวอย่าง 

จํานวน 67 โครงการ งบประมาณ 1,072,000 บาท 
4) ค่าวัสดุ งบประมาณ 11,692,740 บาท ซึ่งเป็นวัสดุที่จําเป็นในการดําเนินงานในแปลงวิจัย

ประกอบด้วย 
- วัสดุสํานักงาน และวัสดุในการจัดทําป้ายแปลงวิจัย รวมทั้งป้ายตํารับการวิจัยต่างๆ 

งบประมาณ 1,681,000 บาท ได้แก่ ค่าเคร่ืองเขียน กระดาษสําหรับพิมพ์และถ่ายเอกสาร สําหรับหน่วยงาน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานโครงการวิจัย 67 โครงการๆ ละประมาณ 25,000 บาท 

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณ 4,572,740 บาท สําหรับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ปฏิบัติงานโครงการวิจัย 60 คันๆ ละประมาณ 7,600 บาท/เดือน ปฏิบัติงาน 10 เดือน 

- วัสดุวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 2,198,000 บาท เช่น นํ้ากลั่น เครื่องขวดแก้ว แท่งแก้ว สําหรับ
ใช้กวนดิน แปรงล้างขวด ถ้วยแก้ว แก็ส และสารเคมีสําหรับเจือจางและล้างเครื่องแก้ว เป็นต้น สําหรับ
โครงการวิจัย 67 โครงการๆ ละประมาณ 32,800 บาท 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุในการจัดทําแผนที่ งบประมาณ 543,000 บาท ได้แก่ สื่อบันทึก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ (แผ่น DVD-R อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบฮาร์ดดิส) หมึกพิมพ์งานเอกสาร แผนท่ี
ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินงานสําหรับดําเนินงานวิจัย จํานวน 67 โครงการๆ ละ
ประมาณ 8,000 บาท 

- วัสดุการเกษตร งบประมาณ 2,698,000 บาท เช่น ค่าเมล็ดพันธ์ุพืช ปูน ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงบํารุงดิน 
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินงานในแปลงวิจัย จํานวน 67 
โครงการๆ ละประมาณ 40,000บาท 

 


