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คํานํา

 สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เปนหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีภารกิจในการ
สํารวจ จัดทําแผนที่ดิน กําหนดมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน วินิจฉัยคุณภาพและประเมินกําลังการ
ผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการใชที่ดินและพื้นที่
ประสบภัยพิบัติ พัฒนาระบบฐานขอมูลดินและประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน และถายทอด
องคความรูดานทรัพยากรดินสูเกษตรกรและประชาชน

 สําหรับในปงบประมาณ 2557 ไดดําเนินงาน การสนองงานในโครงการพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง การปรับฐาน
ขอมูลทรัพยากรดินบนภาพถายออรโธสี เพื่อจัดทําแผนที่ชุดดิน มาตราสวน 1:25,000 การสํารวจและ
จัดทําแผนที่ดินตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน 2551 เพื่อกําหนดเขตอนุรักษดินและนํ้า การศึกษาดินตัวแทน
หลักในระดับชุดดิน การสํารวจดินเพื่อประเมินคุณภาพดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการศึกษา
และวิจัยการปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซด โครงการจัดการดิน นํ้า ปุย สําหรับพืชไรเศรษฐกิจ 
โครงการสํารวจติดตามการแพรกระจายของคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาตอ
ยอดระบบนําเสนอขอมูลดินมาตราสวน 1:25,000 การจัดทําแอพพลิเคชันปุยรายแปลง โครงการความ
รวมมือไทย–ภูฏาน การจัดทําตัวอยางทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสถานีพัฒนาที่ดิน การนําเสนอ
ผลงานวิชาการในวันประชุมวิชาการกรมฯ การจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพดานดินและนํ้า ณ สยาม
พารากอน รวมทั้งการจัดนิทรรศการวันดินโลก ณ กรมพัฒนาที่ดิน และในระหวางการเขารวมประชุม
สภาโลกแหงปฐพีวิทยาครั้งที่ 20 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องในโอกาสที่สหประชาชาติมีมติรับรอง
ใหวันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป และกําหนดใหป 2558 เปนปดินสากล (world soil day)  

 ผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมขางตน ทางสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินไดสรุปไวใน
รายงานประจําปฉบับนี้แลว โดยคาดหวังวาเนื้อหาที่ไดนํามาเรียบเรียงดังกลาวจักเปนประโยชนตอผูสนใจ
และผูที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี

                                                     
      (นายศรจิตร  ศรีณรงค)
                                               ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

                                                                    กันยายน 2557
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ผูบริหาร

นายศรจิตร  ศรีณรงค
ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

นายจตุรงค  ละออพันธสกุล
ผอ.กลุมศึกษาและวิเคราะห
สถานการณทรัพยากรดิน

นายอัธยะ  พินจงสกุลดิษฐ
ผอ.กลุมพัฒนาเทคนิคการถายทอด

เทคโนโลยีดานทรัพยากรดิน

นายสมศักดิ์  สุขจันทร
ผอ.กลุมมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน

นายสถิระ  อุดมศรี
ผอ.กลุมสํารวจจําแนกดิน

นายไมตรี  เครือรัตน
ผอ.กลุมวินิจฉัยคุณภาพ
และกําลังผลิตของดิน

นางศุณิตา  ชื่นอารมย
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

นายสมพร ผาตินาวิน
ผอ.กลุมพัฒนาการ

ประยุกตใชขอมูลแผนที่ดิน
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นางสาวประทุมพร ฟนเพ็ง 
ผชช.ดานสํารวจและจําแนกดิน

นางสาวดารณี ศรีสงา 
ผชช.ดานเศรษฐกิจที่ดิน

นายฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน
ผชช.ดานสํารวจการใชที่ดินดวยเทคโนโลยีระยะไกล

นายสมปอง นิลพันธ
ผชช.ดานวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน

ผูเชี่ยวชาญ
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แนะนําสํานัก

วิสัยทัศน

ภารกิจ

การแบงสวนราชการ

 พัฒนาองคความรู ดานการสํารวจจําแนกทรัพยากรดินอยาง
เปนระบบ และใหเปนมาตรฐานสากล นําไปสูการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินของประเทศอยางยั่งยืน

 1. ศึกษา สํารวจ จําแนก วิเคราะหและวิจัยทรัพยากรดิน และ
จัดทําแผนที่ดินเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาพื้นที่
 2. ศึกษา วิจัย สมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัย
คุณภาพของที่ดิน และกําลังการผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความอุดมสมบูรณ และสมบตัิของทรัพยากรดินในพื้นที่ที่ไดรับผล
กระทบจากการใชที่ดิน และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
 3. กําหนดมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน พัฒนาระบบฐาน
ขอมูลดิน และประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ดิน
 4. ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการถายทอดเทคโนโลยีและองค
ความรูดานทรัพยากรดิน และใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเกษตรกร และประชาชน
 5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวย
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

 - ฝายบริหารทั่วไป
 - กลุมมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน
 - กลุมสํารวจจําแนกดิน
 - กลุมวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน
 - กลุมพัฒนาการประยุกตใชขอมูลแผนที่ดิน
 - กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน
 - กลุมพัฒนาเทคนิคการถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรดิน



สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 5

อัตรากําลัง

สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

หนวยงาน
ขาราชการระดับ

รวม
ขาราชการ

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

รวมระดบัสูง เช่ียวชาญ ชํานาญ
การพิเศษ

อาวุโส ชํานาญ
การ

ชํานาญ
งาน

ปฏิบัติ
การ

ผูอํานวยการสํานักฯ 1 - - - - - - 1 - - 1

ผูเช่ียวชาญ - 2 2 - - - - 4 - - 4

ฝายบริหารทั่วไป - - - 1 - 1 - 2 5 6 13

กลุมมาตรฐานฯ - - 2 - 4 - 2 8 4 7 19

กลุมวินิจฉัยฯ - - 1 - 3 - 4 8 3 3 14

กลุมสํารวจฯ - - 1 - 5 - 7 13 8 1 22

กลุมพัฒนาฯ - - 3 - 1 - 2 6 - 7 13

กลุมศึกษาฯ - - 1 - 3 - 4 8 - - 8

กลุมพัฒนาเทคนิคฯ - - 3 - - - 2 5 - - 5

รวม 1 2 13 1 16 1 21 55 20 24 99
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หนาที่รับผิดชอบ

ฝายบริหารทั่วไป

กลุมมาตรฐาน
การสํารวจจําแนกดิน

- ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
- จัดทําแผนงบประมาณประจําป ควบคุมการเบิกจายงบประมาณ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานกลุมตางๆ ภายในสํานักฯ
- งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธของสํานักฯ
- งานตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักฯ รวมทั้งประสานงานระหวางกองกับหนวยงานอื่น
- จัดทําทะเบียนผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการของสํานักฯ รวบรวม
และจัดเก็บไวเปนฐานความรูสําหรับการศึกษาพัฒนาและอางอิงตอไป
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

- พัฒนาระบบมาตรฐานการสํารวจจาํแนกดิน การทําแผนที่และฐาน
ขอมูลดิน เพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานสํารวจดินของสํานักฯ 
หนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน และหนวยงานอื่นๆ
- ศึกษาและพัฒนาขอมูลชุดดินจัดตั้งของประเทศไทย ใหเปนปจจุบัน
ตามระบบการจําแนกดินมาตรฐานสากล (ระบบอนุกรมวิธานดิน 
ระบบ WRB และระบบ FAO) สําหรับเปนกรอบในการสํารวจจําแนก
ดิน การตั้งชื่อและกําหนดสมบัติประจําตัวทางวิทยาศาสตรของชุดดิน
ในประเทศไทย เพื่อสรางฐานขอมูลอางอิงใหเปนที่เขาใจตรงกันในการ
ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินไปสูเกษตรกรและกับตางประเทศ 
สําหรับการใชทรัพยากรดินที่ยั่งยืน
- ศึกษา วิจัย คนควาทางวิชาการดานปจจัยการกําเนิดดินและสมบัติ
ของดิน เพื่อปรับปรุงมาตรฐานและประสิทธิภาพการสํารวจจําแนก
ดินใหมีความถูกตองและมีขอมูลครบถวนยิ่งขึ้น สําหรับเปนฐานขอมูล
สรางความมั่นคงดานอาหาร
- พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการถายทอดความรูดานทรัพยากร
ดินแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป
- จัดทําแผนความรวมมือและการวิจัยดานการสํารวจจําแนกและทํา
แผนที่ดินกับหนวยงานระหวางประเทศ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมสํารวจจําแนกดิน

กลุมวินิจฉัยคุณภาพและ
กําลังผลิตของดิน

- สํารวจ ปรับปรุง จัดทําแผนที่ดิน และฐานขอมูลทรัพยากรดิน 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด และใหมีขอมูล
ครบถวนตามความกําหนดไวในพระราชบัญญัติกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อ
พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรดินของประเทศอยางยั่งยืน
- สํารวจจําแนกดินพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ
หลวง โครงการเขตพัฒนาที่ดิน พื้นที่เฉพาะตามนโยบาย และพื้นที่ที่
มีขอมูลทรัพยากรดินไมเพียงพอตอการกําหนดแผนงานโครงการและ
มาตรการตางๆ
- สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และทําแผนที่ทรัพยากรดินในพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต เพื่อการกําหนดพื้นที่อนุรักษดินและนํ้า 
การบริหารจัดการพื้นที่ตนนํ้า และการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ
- ศึกษา วิจัย และพัฒนาการใชรูปแบบจําลองดานการสํารวจและ
จําแนกดิน เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การสํารวจจําแนกดิน
- ศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรดินในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อ
ประเมินศักยภาพการผลิต และฐานการผลิตสินคาเกษตรของประเทศ
ตางๆ สําหรับรองรับเขตการคาเสรีอาเซียนและการแขงขันในตลาดโลก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

- วินิจฉัยคุณภาพดิน วิเคราะห และแปลความหมายขอมูลดินดาน
การเกษตร สิ่งแวดลอม และปฐพีกลศาสตร
- สํารวจและประเมินกําลังผลิตของดินทางการเกษตรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการใหผลผลิตของดินภายใตสภาพแวดลอมและการจัดการท่ี
แตกตางกัน และจัดทําแผนที่การประเมินผลผลิตพืชของประเทศไทย
- ศึกษา วิจัย ดานดิน พืช ภูมิอากาศโดยประยุกตใชแบบจําลองการปลูก
พืชรวมกับระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจําแนกดิน และจัดทํา
คําแนะนําการปลูกพืชใหเหมาะสมกับสมบัติดินและสภาพแวดลอมตางๆ
- ปรับปรุงและพัฒนาการกําหนดชั้นความเหมาะสมของดินเพ่ือกําหนด
แนวทางแกไขขอจํากัดของดิน ดานการเกษตร ปฐพีกลศาสตร และจัดทํา
แผนที่ความเหมาะสมของดินดานตางๆ
- ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมพัฒนาการประยุกตใช
ขอมูลแผนที่ดิน

- พัฒนาและประยุกตใชขอสนเทศทรัพยากรดิน สําหรับโครงการ
พัฒนาที่ดินอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรมพัฒนาที่ดิน
- พัฒนาและประยุกตใชขอสนเทศการสํารวจดิน เพื่อการอนุรักษดิน
และนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้าสาขา
- ศึกษา วิเคราะห แปลความหมาย และจัดทําแผนที่เฉพาะทางเพื่อ
การนําแผนที่ดินไปใชประโยชนตามนโยบายตางๆ เชน แผนที่ศักยภาพ
ของดินดานการเกษตร แผนท่ีการใชที่ดินไมเหมาะสม แผนที่การ
ชะลางพังทลายของดิน แผนที่ดัชนีทางดินตอวิกฤติการณความมั่นคง
อาหาร และอื่นๆ เปนตน
- พัฒนาระบบเรียกใชขอสนเทศทรัพยากรดิน เพื่อการบริหารจัดการ 
พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดินสําหรับความมั่นคงทางดานอาหาร 
และการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

- ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงคุณภาพดินและน้ําในพื้นที่ดิน
มีปญหาวิกฤตตอการเกษตรกรรม (ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ดินเค็ม ดิน
ทราย ดินดาง ดินชายทะเล ดินตื้น ดินดาน ดินอินทรีย ฯลฯ) เพื่อการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินที่ยั่งยืนของประเทศ
- สํารวจ ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของมลพิษทางดินที่มีผล
ตอสิ่งแวดลอม เชน สิ่งปนเปอนจากโลหะหนัก การใชสารกําจัดศัตรูพืช 
หรือการใชสารเคมีอยางเขมขน ฯลฯ เพื่อการจัดการดินและนํ้า และ
การคุมครองพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม
- สํารวจ ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดิน ที่ได
รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (อุทกภัย ภัยจากดินถลม ภัยแลง 
ฯลฯ) เพื่อการฟนฟูพื้นที่เกษตรและชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย
- สํารวจ ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดิน 
ศักยภาพการกักเก็บคารบอนในดินรวมท้ังแนวทางการปรับตัวของ
ทรัพยากรดิน เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมศึกษาและวิเคราะห
สถานการณทรัพยากรดิน

หนาที่รับผิดชอบ
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กลุมพัฒนาเทคนิคการถายทอด
เทคโนโลยีดานทรัพยากรดิน

- ศึกษา วิจัย ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพดิน และพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมและขอสนเทศทรัพยากรดิน สําหรับการใหความรูคําแนะนํา
ในการจัดการดินการจัดการนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปุย
เคมีอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิต และใหไดผลผลิตสูง มี
คุณภาพปลอดภัยตอการบริโภคเพื่อการเกษตรกรรมความแมนยําสูง 
(Precision Agriculture) สําหรับการแขงขันในตลาดโลก
- พัฒนาและจัดทําแบบจําลองทางทรพัยากรดิน เอกสารตํารา สื่อเผย
แพร และสื่ออิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบที่เขาใจงาย ใชงานงาย สําหรับ
การถายทอดความรูดานทรัพยากรดินแกเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และ
หนวยงานอื่นๆ
- จัดทําแทงหนาตัดดิน (Soil Monolith) ภาพตัดขวางสภาพพื้นที่ และ
แบบจําลองสภาพภูมิประเทศ เพื่อสนับสนุนการนําไปใชประโยชนในการ
ศึกษาทรัพยากรดินของหนวยงานตางๆ
- ศึกษา พัฒนา และเพิ่มเติมขอมูลในพิพิธภัณฑดิน ใหมีขอมูลที่ครบถวน
ทันสมัย สําหรับการศึกษาทางดานทรัพยากรดิน และแนวทางการพัฒนา
ในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและนํ้า เพื่อความมั่นคงทางดานอาหาร
และการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศ
- จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรู และข อมูลทรัพยากรดินของ
ประเทศไทย
- พัฒนาเว็บไซตขอมูลดานทรัพยากรดินและสื่อออนไลนรูปแบบตางๆ 
เพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูลไดโดยผู ใชในวงกวางสําหรับการ
พัฒนาประเทศ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ผลการดําเนินงาน
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การจัดงานพระอัจฉริยภาพดานดินและน้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

การศึกษาทดลองการปลูกและใชประโยชนไมเสม็ดแบบครบวงจร

การตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีและลักษณะดินโครงการศูนยรวบรวมพันธุปาลมน้ํามันของ

มูลนิธิชัยพัฒนา ต.นาทามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

การปรับฐานขอมูลทรัพยากรดินเบื้องตนลงบนภาพถายออรโธสี ระยะที่ 2 ในป 2557

การศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย

การสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน โครงการศึกษากระบวนการดําเนินงานเพื่อ

รองรับการประกาศเขตอนุรักษดินและนํ้าตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 

กรณีศึกษาลุมนํ้ายาง จังหวัดนาน

โครงการ "การสํารวจดินเพื่อประเมินคุณภาพดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนท่ีสูงเพ่ือการใชประโยชนที่ดินอยางย่ังยืน 

กรณีศึกษาลุมนํ้าแมวาง

โครงการ “การปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซดภายใตการจัดการไถกลบตอซังขาว

ในสภาพดินนา”

การศึกษาการจัดการดิน นํ้า ปุย สําหรับพืชไรเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมในระดับรายแปลง

แอพพลิเคชันปุยรายแปลง

โครงการสํารวจติดตามการแพรกระจายของคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

การพัฒนาตอยอดและประยุกตใชระบบนําเสนอขอมูลดิน มาตราสวน 1:25,000

โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน

การจัดทําตัวอยางทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดิน

หรือศูนยวิจัยฯ

การนําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน

ป 2557

วันดินโลก 5 ธันวาคม 2556

การประชุมสภาโลกแหงปฐพีวิทยา ครั้งที่ 20 (The 20th World Congress of Soil 

Science) และการจัดนิทรรศการวันดินโลก
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การจัดงานพระอัจฉริยภาพดานดินและนํ้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

 สืบเน่ืองจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงใหความสําคัญแกการบริหารจัดการทรัพยากรดินและ
นํ้า และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการดินและนํ้าอยางตอเนื่อง ทรงริเริ่มจัดตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการตาม
พระราชดําริซึ่งมีมากกวา 4,000 แหง โดยตั้งอยูในภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศ โครงการเหลานี้ลวนเกิดขึ้นจากพระราช
ปณิธานอันแนวแนและพระอัจฉริยภาพของพระองคอยาง
แทจริง ในการพัฒนาดานตางๆ ทรงเปนผูนําและปฏิบัติ
ดวยพระองคเอง โดยมองคนเปนศูนยกลางและพัฒนาแบบ
องครวม ทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนรวมกันของ
ดิน นํ้า ปาไม และคน สรางคุณประโยชนอันใหญหลวงตอ
พสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติ
 ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณกระทรวงเกษตร
และสหกรณ จึงมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงาน
หลักรวมกับกรมชลประทานและสํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตอมาได
มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันดินโลกและพระ
อัจฉริยภาพดานดินและน้ําเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อรับผิดชอบการจัดงาน โดยมี
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย รองปลัดกระทรวงฯ เปน
ประธานคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ สํานักสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดินไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการและ
เลขานุการของคณะ นอกจากนี้ยังไดรับมอบหมายใหเปน
คณะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายจัด
นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานฝายตางๆ อีกหลายคณะดวยกัน 
โดยการจัดงานครั้งนี้ใชชื่อวา 
“ดินอุดม นํ้าสมบูรณ ดวยพระบารมี” 
มีขึ้นระหวางวันที่ 25–27 เมษายน 2557 
ณ รอยัล พารากอนฮอลล 
ศูนยการคาสยามพารากอน

ขอมูลโดย : กลุมมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน
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กิจกรรมในงานประกอบดวย
 การจัดแสดงนิทรรศการ 5 สวน ไดแก 
 1) หลักการทรงงาน 
 2) พระราชกรณียกิจที่ทรงงานดานดิน
และนํ้าตลอดระยะเวลาเกาทศวรรษ 
 3) โครงการพระราชดําริตัวอยาง ที่มีการ
บูรณาการดานดินและนํ้า 
 4) โครงการพระราชดําริที่แกปญหาเฉพาะ
เรื่องอื่นๆ เชน นํ้าแลง นํ้าทวม การชะลางพังทลายของดิน 
 5) การนอมนําแนวพระราชดําริสูวิถีเกษตรกรไทย 
 6) การถวายราชสดุดี การถวายรางวัลดานการ
พัฒนาดินและนํ้าตางๆ โดยเฉพาะรางวัลนักวิทยาศาสตรดิน
เพื่อมนุษยธรรม

 การถวายพระพร 
 การปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 
การติดตามการทรงงาน พระอัจฉริยภาพดานดิน และพระ
อัจฉริยภาพดานนํ้า และการอภิปราย เรื่อง “การขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานดินและนํ้า”
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่นาสนใจมากมาย อาทิ 
ประกวดวาดภาพระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ใน
หัวขอ “พระอัจฉริยภาพดานดินและนํ้า” การออกราน
จําหนายผลิตภัณฑ สินคาและอาหารปลอดภัย การฝก
อบรมสาธิต หัวขอ “ดินอุดม นํ้าสมบูรณ เพิ่มพูนอาชีพ” 
และการแสดงเฉลิมพระเกียรติ 
 ซึ่งการจัดงานประสบความสําเร็จเปนอยางดี ได
รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา  
นักวิชาการ  และเกษตรกร เปนจํานวนมาก
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การศึกษาทดลองการปลูก
และใชประโยชนไมเสม็ดแบบครบวงจร

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริใหมูลนิธิชัยพัฒนารวมกับ
กรมปาไม ดําเนินการจัดทําโครงการศึกษา ทดลอง วิจัย 
การปลูกไมเสม็ดแบบครบวงจรในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ
ปาทาชางขาม ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อหาความเปนไปไดในการปลูกเสม็ด
และการใชประโยชนจากตนเสม็ดแบบครบวงจร 

 กรมพัฒนาที่ดิน  โดยกลุมสํารวจจําแนกดิน สํานกั
สํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ไดเขาดําเนินการศึกษา 
สํารวจ จําแนก จัดทําแผนที่ดินและลักษณะดิน พรอมทั้งเก็บ
ตัวอยางดิน จัดทําแผนที่และรายงาน เพื่อใหทราบถึงขอมูล
เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ลักษณะดิน และสภาพการใชประโยชน
ที่ดินของพื้นที่ดังกลาว การดําเนินงานในครั้งนี้เปนการ
สํารวจดินแบบละเอียด (Detailed survey) โดยมีการศึกษา
วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนและจัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของท้ัง
จากรายงานการสํารวจดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระดับ

ขอมูลโดย : นายกฤษณะ  รามสูตร

ชุดดินและกลุมชุดดิน นํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยการกําเนิดดินกับลักษณะของชุดดิน เพื่อกําหนด
หนวยแผนที่เบื้องตน พรอมทั้งกําหนดแนวตรวจสอบ พรอม
ทั้งจุดเจาะศึกษาดิน เพื่อตรวจสอบในการศึกษาภาคสนาม
ของแตละหนวยแผนที่ที่กําหนดขึ้นใหม สํารวจสภาพพื้นที่
และลักษณะดินเบื้องตน จําแนกดินทั้งตามระบบอนุกรม
วิธานดิน และประเภทของชุดดินหรือดินคลาย พรอมทั้ง
ปรับปรุงเสนขอบเขตดินใหถูกตองและเปนปจจุบัน มีการ
ขยายผลในการตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆ และตรวจสอบขั้น
สุดทาย กอนจัดทําแผนที่และจัดพิมพรายงาน

 ผลการศึกษา พบวาชุดดินที่พบในบริเวณนี้
ประกอบดวย ชุดดินระแงะ ชุดดินกาบแดง ชุดดินมูโนะ และ
ชุดดินนราธิวาส สําหรับลักษณะพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่
โครงการฯ พบวาพื้นที่สวนใหญเปนปาเสม็ดสมบูรณ รองลง
มา ไดแก พื้นที่ที่มีเสม็ดขาวขึ้นรวมกับเฟรนและกระจูด ซึ่ง
สวนใหญจะพบอยูในชุดดินระแงะ ชุดดินมูโนะ และชุดดิน
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กาบแดง ที่เหลือไดแกพื้นที่เสม็ดขาวขนาดเล็ก แปลง
ทดลองปลูกเสม็ดขาว และพื้นที่ที่มีกระจูดขึ้นปกคลุม 
จะขึ้นอยูบนชุดดินมูโนะ

 ดินท่ีพบในบริเวณพืชพรรณท่ีเปนปาเสม็ด
สมบูรณ หรือพื้นที่ที่มีเสม็ดขาวขึ้นรวมกับเฟรนและ
กระจูด สวนใหญเปน ชุดดินระแงะ ชุดดินมูโนะ และ
ชุดดินกาบแดง สวนในบริเวณที่มีพืชพรรณเปนเสม็ด
ขาวขนาดเล็ก พื้นที่ที่มีกระจูดขึ้นปกคลุม และแปลง
ทดลองปลูกเสม็ดขาว เปนชุดดินมูโนะ

การสนองงานในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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การตรวจสอบสภาพพื้นที่และลักษณะดินโครงการศูนยรวบรวม
พันธุปาลมนํ้ามันของมูลนิธิชัยพัฒนา 

ต.นาทามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

 เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สถานี
พัฒนาที่ดินตรัง รวมกับสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ไดดําเนิน
กิจกรรมภายใตโครงการศึกษาวิจัยศูนยรวบรวมพันธุปาลม
นํ้ามันสําหรับเปนแหลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและการ
ทดสอบพันธุปาลมนํ้ามันการคาของไทย ในพื้นที่มูลนิธิชัย
พัฒนา ตําบลนาทามเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อ
ทดลองปลูกปาลมนํ้ามันพันธุ AKG Tenera ซึ่งเปนพันธุ
ปาลมนํ้ามันที่ใหผลผลิตสูง 
 ในการนี้ เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 
ลักษณะดิน ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน แนวทางใน
การจัดการดิน สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน โดย
กลุมสํารวจจําแนกดิน ไดเขาดําเนินการศึกษา สํารวจ จัดทํา 
ขอมูล ลักษณะและสมบัติของดิน สําหรับใชในการวางแผน
การดําเนินงานโครงการ พรอมทั้งเก็บตัวอยางดินเพื่อจัดทํา
แทงหนาตัดดินจําลอง (soil monolith) และประเมินระดับ
ความอุดมสมบูรณของดินรายพื้นที่ เพื่อใชเปนขอมูลพื้น
ฐานสําหรับวางแผนการดําเนินโครงการและการดําเนินงาน
ดานการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับโครงการศูนยรวบรวมพันธุ
ปาลมนํ้ามนัของมูลนิธิชัยพัฒนา
 ผลการศึกษา พบวาบริเวณดังกลาวมีสภาพพื้นที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% อยูบน
ตะพักลํานํ้า (Terrace) มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอน
นํ้าพา (Alluvium) ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี 
การไหลบาของนํ้าบนผิวดินและการซึมผานไดของน้ํามีคา
ปานกลาง มีการใชประโยชนที่ดินเปนพวกทุงหญา ไมพุม 

ขอมูลโดย : นายกฤดิโสภณ  ดวงกมล

การสนองงานในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ลักษณะดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง
หนาแนน ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสี
นํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก (pH 
5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงเปนดินรวน
ปนดินเหนียว มีสีนํ้าตาลมีจุดประสีแดง และดินลาง
ในชวงความลึก 70-110 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว
ปนกอนกรวดมาก มีสีนํ้าตาล มีจุดประสีแดงของศิลา
แลงออน และในชั้นดินลางสุดเปนดินเหนียว สีจุดประ
สีแดงของศิลาแลงออน มากกวา 50 % โดยปริมาตร
และมีปริมาณตอเนื่อง ภายในชวงความลึก 150 ซม. 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ระดับความ
อุดมสมบูรณของดินมีคาตํ่า ทั้งดินบนและดินลาง ดิน
มีขอจํากัดทางดานความอุดมสมบูรณของดิน เนื้อดิน
ที่คอนขางเปนทราย เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง
หนาแนน และพื้นที่บริเวณนี้จะขาดแคลนนํ้า
 จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 34 จําแนกเปนชุดดิน
นาทาม สามารถจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน
ดิน (Soil Taxonomy, 2014) เปน Fine-loamy, 
mixed, semiactive, isohyperthermic Oxyaquic 
Plinthudults 

 ดินมีศักยภาพเหมาะสมสําหรับปลูกยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ไมยืนตน เชน มะพราว เงาะ ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง หรือพืชไร เชน สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
รวมทั้งสามารถพัฒนาพื้นที่เปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ดินนี้
ไมเหมาะสมในการใชทํานาหรือปลูกขาวท่ีตองใชนํ้าขัง 
เนื่องจากลักษณะของสภาพพื้นที่ รวมทั้งลักษณะทาง
กายภาพของดิน และการที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า ควร
ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสด ปุยหมัก ปุยคอกรวมกับปุย
เคมี หรือปุยอินทรียนํ้า พด. 2 ปลูกพืชคลุมดิน พื้นที่มี
ความลาดชัน วางแนวปลูกเปนแถวตามแนวระดับแลว
ทําการหวานพืชคลุมดินทําแนวคันดิน ทําแนวรั้วหญา
แฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะหลุมปลูก พัฒนาแหลง
นํ้าและระบบการใหนํ้าในแปลงปลูก
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การปรับฐานขอมูลทรัพยากรดินเบื้องตนลงบน
ภาพถายออรโธสี ระยะท่ี 2 ในป 2557 

 สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ไดจัดทําแผนที่
กลุมชุดดินมาตราสวน 1:25,000 แลวเสร็จทั้งประเทศในป 2553 
แผนท่ีดังกลาวสามารถนําไปวางแผนการใชที่ดินเพ่ือความเหมาะ
สมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ไดในระดับ
หนึ่ง แตเมื่อนําแผนที่กลุมชุดดินนี้ไปขยายเพื่อใหลงในระดับไรนา
หรือแผนตําบล ซึ่งเปนระดับที่ตองการความถูกตองสูงและเปน
ปจจุบันยังมีความคลาดเคลื่อนของขอมูลอยู ตลอดจนเสนขอบเขต
ของหนวยแผนที่ที่คลาดเคลื่อนไปจากลักษณะพื้นที่จริง ทําใหเกิด
ปญหาการใชแผนที่ในระดับมาตราสวนดังกลาว ดังนั้น จึงจําเปน
ตองปรับปรุงแผนที่ดินเดิม พรอมทั้งจัดทําแผนที่ดินใหอยูใน
ระดับชุดดิน (soil series) ซึ่งเปนการจําแนกขั้นตํ่าสุด สามารถใช
ถายทอดองคความรูทางดานปฐพีวิทยาไดเปนอยางดี และสามารถ
ใชประโยชนในการวางแผนการใชประโยชนที่ดินใหละเอียดถูกตอง
ยิ่งกวาเดิม 

ขอมูลโดย : นายกฤดิโสภณ  ดวงกมล
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 จึงไดจัดทําโครงการปรับฐานขอมูลทรัพยากรดินเบ้ืองตน
ลงบนภาพถายออรโธสี ระยะที่ 2 โดยดําเนินการปรับฐานขอมูล
ทรัพยากรดินใหเปนปจจุบันอยางเปนระบบ สําหรับปงบประมาณ 
2557 สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ไดดําเนินงานปรับฐาน
ขอมูลทรัพยากรดินฯ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง รวม 13 
จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก กําแพงเพชร 
นครสวรรค อุทัยธานี เพชรบูรณ ลพบุรี ชัยนาท อางทอง อยุธยา และ
จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 57.4 ลานไร ซึ่งผลการดําเนิน
งานในครั้งนี้สามารถนําขอมูลดินมาใชประโยชนในดานตางๆ ไดอยาง
ครบถวน ทั้งในดานวางแผนการใชที่ดินระดับตําบล หรือในระดับราย
แปลงของเกษตรกร และในดานภัยพิบัติตางๆ เชน นํ้าทวม ดินถลม 
การชะลางพังทลายของหนาดิน การเกิดดินเค็ม รวมทั้งปญหาภัย
แลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนใชเปนฐานขอมูลสําหรับ
กิจกรรมตางๆ เชน การเกษตรกรรม การประเมินคุณภาพที่ดิน การ
กําหนดราคาที่ดิน การผังเมือง การชลประทาน และสนับสนุน พรบ.
พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
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การศึกษาดินตัวแทนหลัก 
สําหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย

 การศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศไทย จัดทําขึ้นเพื่อตองการปรับปรุงแกไข
ขอมูลและรายละเอียดของดินตัวแทนหลัก ซึ่งในที่นี้ไดแก 
“ชุดดิน” ใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทั้งนี้ในปงบประมาณ 
2557 ไดทําการศึกษาดินตัวแทนหลักในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคกลาง ในพื้นที่จังหวัดเลย เพชรบูรณ นครสวรรค 
อุทัยธานี และจังหวัดลพบุรี จํานวน 15 หนาตัดดิน ไดแก ชุด
ดินโพนงาม ชุดดินภูสะนา ชุดดินเพชรบูรณ ชุดดินวิเชียรบุรี 
ชุดดินหลมสัก ชุดดินทาพล ชุดดินบอไทย ชุดดินดงยางเอน 
ชุดดินบานโภชน ชุดดินบานไร ชุดดินทับเสลา ชุดดินอุทัย 
ชุดดินโกรกพระ ชุดดินโคกสําโรง และชุดดินลําสนธิ 

 โดยทําการศึกษาสภาพแวดลอม สัณฐานวิทยา 
พรอมทําคําอธิบายหนาตัดดิน เก็บแทงตัวอยางหนาตัดดิน 
(soil monolith) และเก็บตัวอยางดินเพื่อทําการวิเคราะห
สมบัติทางกายภาพ เคมี แรวิทยา และจุลสัณฐานวิทยา เพื่อ
ใหทราบถึงสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยในการกําเนิดดิน (soil 
forming factors; S = f (cl, o, r, p, t)) ตลอดจนขอจํากัด
ในการใชประโยชน แนวทางการปรับปรุงบํารุงดิน ชนิดและ
พันธุพืชที่เหมาะสม อัตราและการใชปุยเคมี ศักยภาพของ
ดินสําหรับใชประโยชนในกิจกรรมดานตางๆ นอกจากนี้ยัง
เปนฐานขอมูลดินที่นักสํารวจดินและนักวิชาการดานอ่ืนๆ 
สามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง ทําใหเขาใจและสามารถ
แปลความหมายของดินอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคลายกันได 

ขอมูลโดย : นายกฤษณะ  รามสูตร



สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 21

การสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน
โครงการศึกษากระบวนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการประกาศเขต
อนุรักษดินและนํ้าตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
กรณีศึกษาลุมนํ้ายาง จังหวัดนาน

 กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจที่สําคัญตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. 2551 ที่จะตองเขาไปดําเนินการปองกันแกไขปญหาการ
เสื่อมโทรมของดิน รวมถึงปญหาการชะลางพังทลายของดิน พื้นที่
เสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลม และการแกปญหาความขัดแยง
การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร อันจะสงผลใหเกิดความ
เสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม แตเนื่องจากบทบัญญัติ 
พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน ฉบับดังกลาวมีขอบเขตกวางขวาง
และเกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดย
รวม การนําไปใชจึงตองมีความระมัดระวังบนพื้นฐาน
ของความถูกตอง และมีเหตุผลตามหลักทางวิชาการ 
อีกทั้งตองมีการพิจารณาความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย ดังนั้น จึงตองศึกษาแนวทางในการประกาศ
เขตอนุรักษดินและนํ้า และเขตสํารวจเพื่อควบคุมการ
ใชที่ดิน ซึ่งจะทําใหมีการแกไขปญหาไดอยางถกูตอง มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณที่จะใหมีการใชที่ดิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเกิดประโยชนสูงสุด

 ในการกําหนดเขตการใชที่ดินตามโครงการ
ศึกษากระบวนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการประกาศ
เขตอนุรักษดินและนํ้า ตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 กลุม
สํารวจจําแนกดิน สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได
ปฏิบัติงานรวมกับกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
โดยมีภารกิจในการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน 
พรอมจัดทํารายงานขนาดมาตราสวน 1:25,000 เพื่อ
ใชประเมินทรัพยากรดิน และสภาพความรุนแรงของ
ปญหาทรัพยากรดินที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ บริเวณพื้นที่
ลุมนํ้ายาง อําเภอทาวังผา อําเภอปว จังหวัดนาน มีเนื้อที่
รวม 133,138 ไร รวมทั้งรวมคัดเลือกและกําหนดพื้นที่เขต
การใชที่ดิน เขตอนุรักษดินและนํ้า และเขตการใชที่ดินขนาด
มาตราสวน 1:4,000 ซึ่งขอมูลมีความละเอียดเพียงพอ และ
สามารถใชในการออกแบบระบบอนุรักษดินและนํ้า รวมถึง
การบริหารจัดการที่ดินในระดับรายแปลงได โดยมาตราสวนนี้
มีเนื้อที่ 2,880 ไร

ขอมูลโดย : นายอภิชาติ  บุญเกษม และ นายพชร  อริยะสกุล
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โครงการ 
“การสํารวจดินเพื่อประเมินคุณภาพดิน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ขอมูลโดย : กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน

 ทรัพยากรดิน เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเพื่อ
ทําการเกษตร แตเรามักพบปญหาเกี่ยวกับการใชพื้นที่
ไมเหมาะสมตอการปลูกพืช รวมถึงการไมปรับปรุงบํารุง
ดิน สงผลใหดินเสื่อมโทรมลงและมีความอุดมสมบูรณ
ตํ่า โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการใช
ประโยชนที่ดินอยางตอเนื่อง มีผลทําใหธาตุอาหารในดินลด
ตํ่าลง และดินเสื่อมคุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพดินดวย
 ดังนั้นการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพของดิน จึง
มีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูก
พืชชนิดเดียวกันตอเนื่องเปนเวลานาน หรือพื้นที่ที่มีการใช
ประโยชนที่ดินอยางเขมขน โครงการ “การสํารวจดินเพื่อ
ประเมินคุณภาพดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นี้ จะ
ทําการศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน รวมทั้ง
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินคุณภาพดิน และปองกัน
ความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งจะนําไปสูแนวทางการจัดการ
และปรับปรุงบํารุงดินอยางเหมาะสม เพื่อใหดินมีศักยภาพ
ในการผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืนสืบไป

วิธีการดําเนินงาน

 1. จัดเตรียมขอมูลแผนที่ชุดดิน มาตราสวน 
1:25,000 แผนที่สภาพภูมิประเทศ และแผนที่ธรณีวิทยา ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
 2. วิเคราะหความสัมพันธของสภาพพ้ืนท่ีกับ
ลักษณะของชุดดิน  และวิเคราะหการกระจายตัวของชุดดิน 
โดยพิจารณาจากเนื้อที่ของแตละชุดดิน สภาพปญหาของ
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ดิน และการใชประโยชนที่ดิน เปนหลักในการคัดเลือกตัวแทนชุดดินเพื่อนํามาทําการศึกษา
 3. กําหนดพื้นที่ที่เปนตัวแทนของชุดดิน เพื่อเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหสมบัติ
ทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยกําหนดใหเนื้อที่ 100 ตาราง
กิโลเมตร (62,500 ไร) มีจุดเก็บตัวอยางดิน 1 จุด
 4. ขุดหลุมหนาตัดดินขนาดเล็ก (mini-pit) ขนาด 0.5x0.5x0.5 เมตร แตงหนา
ดิน ศึกษาลักษณะดิน และทําการเจาะดินจนถึงความลึก 1.80 เมตร บันทึกขอมูลลักษณะ
ดิน ขอมูลสภาพแวดลอมโดยทั่วไป เก็บตัวอยางดินเพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติทางเคมี ไดแก 
ปฏิกิริยาดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน ปริมาณโพแทสเซียมที่
เปนประโยชน ปริมาณดางที่สกัดได คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน อัตรารอยละความอิ่ม
ตัวเบส และคาการนําไฟฟาของสารละลายดิน วิเคราะหสมบัติทางกายภาพ ไดแก การกระ
จายของอนุภาคดิน และความหนาแนนรวมของดิน
 5. นําขอมูลสภาพพื้นที่ ลักษณะดิน และการใชประโยชนที่ดิน มาวิเคราะหรวมกับ
ผลการวิเคราะหดิน เพื่อประเมินคุณภาพของดิน พรอมทั้งจัดทําแนวทางในการปรับปรุงบํารุง
ดิน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน และการใชประโยชน
ที่ดินอยางยั่งยืน 
 6. จัดเก็บขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดใหเปนระบบ เพื่อนําไปพัฒนาระบบเรียก
ใชฐานขอมูลทรัพยากรดิน สําหรับการนําไปใชประโยชนในดานอื่นๆ ตอไป
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ผลการดําเนินงาน

 จากการวิเคราะหการกระจายตัวของชุดดิน สภาพปญหา
ของดิน และการใชประโยชนที่ดิน ไดกําหนดดินที่จะศึกษา ออกเปน 
7 กลุม จํานวน 13 ชุดดิน โดยมีจุดเก็บตัวอยางดินจํานวน 142 จุด 
ครอบคลุมเนื้อที่ 11,393,963 ไร หรือรอยละ 10.92 ของเนื้อที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

 1. กลุมดินนา จํานวน 4 ชุดดิน ไดแก ชุดดินศรีสงคราม 
(Ss) จํานวน 6 จุด ชุดดินทาตูม (Tt) จํานวน 5 จุด ชุดดินกันทรวิชัย 
(Ka) จํานวน 5 จุด และชุดดินนครพนม (Nn) จํานวน 7 จุด

 2. กลุมดินดอนท่ีมีเน้ือดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
จํานวน 1 ชุดดิน ไดแก ชุดดินธาตุพนม (Tp) จํานวน 6 จุด

 3. กลุมดินดอนท่ีเปนดินเหนียวและมีวัตถุตนกําเนิดจาก
หินทรายแปง จํานวน 2 ชุดดิน ไดแก ชุดดินจตุรัส (Ct) จํานวน 10 
จุด ชุดดินสูงเนิน (Sn) จํานวน 6 จุด

 4. กลุ มดินเหนียวที่มีวัตถุต นกําเนิดจากหินบะซอลต
จํานวน 1 ชุดดิน ไดแก ชุดดินบุรีรัมย (Br) จํานวน 5 จุด

 5. กลุมดินทราย จํานวน 1 ชุดดิน ไดแก ชุดดินบานไผ 
(Bpi) จํานวน 15 จุด

 6. กลุมดินลูกรัง จํานวน 2 ชุดดิน ไดแก ชุดดินโพนพิสัย 
(Pp) จํานวน 30 จุด และชุดดินปลาปาก (Ppk) จํานวน 20 จุด

 7. กลุมดินที่ไมตอเนื่องทางธรณีวิทยา จํานวน 2 ชุดดิน 
ไดแก ชุดดินพล (Pho) จํานวน 15 จุด และชุดดินนาดูน (Nad) 
จํานวน 12 จุด
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ขอมูลโดย : นายกฤดิโสภณ ดวงกมล

การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดิน
บริเวณพื้นที่สูงเพื่อการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษาลุมนํ้าแมวาง

 ในปงบประมาณ 2557 กลุมสํารวจจําแนกดินไดดําเนินการสํารวจทรัพยากรดินบนพื้นที่สูง ในโครงการ 
“การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนท่ีสูงเพื่อการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน:กรณีศึกษาลุมน้ําแมวาง” 
เพื่อพัฒนาฐานขอมูลดินบนพื้นที่สูง และเพื่อตอบสนองตอสภาพการใชประโยชนที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ และใชกําหนด
แนวทางการจัดการดินใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสภาวะสิ่งแวดลอม และเพื่อศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสม 
รวดเร็ว ถูกตอง ประหยัด และมีประสิทธิภาพ จึงไดนําแนวทางทางภูมิปฐพี (Geopedological Approach) รวม
กับเทคนิคการรับรูระยะไกล (Remote Sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และขอมูลจากภาพแผนที่ภาพ
ถายออรโธสีเชิงเลข ขอมูลทางธรณีวิทยา และขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยที่ใหกําเนิดดนิ (Soil forming 
factors; S = f (Cl, o, r, p, t )) โดย cl = climate (ลักษณะภูมิอากาศ), o = organism (พืชพรรณธรรมชาติ), 
r = relief (สภาพพื้นที่), p = parent material (วัตถุตนกําเนิดดิน), t = time (พัฒนาการของดิน) มาใชในการ
วิเคราะหและสรางแผนที่ภูมิสัณฐาน (Geoform) เบื้องตน พรอมทั้งกําหนดพื้นที่ในการตรวจสอบ (ใชวิธี sample 
area หรือ cross section) ใหครอบคลุมทุกหนวยแผนที่

ขอมูลโดย : นายดนัย  แสนจันทอง และ นายภาสกร  กาวิชัย
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โครงการโครงการ
“การปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซดภายใต“การปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซดภายใต
การจัดการไถกลบตอซังขาวในสภาพดินนา”การจัดการไถกลบตอซังขาวในสภาพดินนา”

ขอมูลโดย : กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน

 ดินนาท่ีใชในการปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนดินทราย
ที่มีอินทรียวัตถุตํ่า (<1%) สงผลใหมีแหลงสํารองธาตุอาหารพืชในดินตํ่า ประกอบ
กับหลังการเก็บเกี่ยวขาวมีการเผาตอซัง ยิ่งสงผลใหมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินลด
ตํ่าลงอยางตอเนื่อง และยังสงผลกระทบตอระบบนิเวศ พืช และสิ่งมีชีวิตในดินที่
ดํารงชีวิตอยูในธรรมชาติอีกดวย จากประเด็นปญหาดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินจึง
ไดพยายามรณรงคการไถกลบตอซังขาว เพื่อทดแทนวิธีการจัดการโดยการเผาตอ
ซัง นับเปนอีกแนวทางหนึ่งในการกลับคืนปริมาณซากตอซังขาว เพื่อเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินนา

 จากประเด็นดังกลาว กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน 
สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน จึงไดทําการศึกษาการไถกลบตอซังตอ
ศักยภาพการกักเก็บคารบอนในดินนาและการปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซด  
ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการรวมกับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัด
ขอนแกน ภายใตโครงการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
ดําเนินการศึกษาในแปลงเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตพัฒนาที่ดิน บานไชยา อําเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) อัตราการ
สลายตัวของฟางขาว 2) การปลดปลอยธาตุอาหารในดิน 3) มวลชีวภาพจุลินทรียใน
ดิน 4) การปลดปลอยคารบอนไดออกไซดและกาชมีเทน การกักเก็บคารบอนในดิน 
และ 5) ผลผลิตและคุณภาพขาวอินทรีย
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โครงการ
“การปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซดภายใต
การจัดการไถกลบตอซังขาวในสภาพดินนา”

 ทําการศึกษาลักษณะและสมบัติดินเบื้องตน โดยเฉพาะที่ความลึก 
0-15 เซนติเมตร จากผิวดิน พบวามีปริมาณอินทรียวัตถุในดินตํ่า (0.38 เปอรเซ็นต) คา
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินตํ่า (2.8 cmol

c
 kg-1) ทําการเก็บตัวอยางดินในแตละชวง

เวลา แลววิเคราะหปจจัยการศึกษาดานการกักเก็บคารบอนในดิน

      การศึกษาอัตราการสลายตัวของฟางขาวโดยวิธีถุงตาขาย (litterbags) : ทั้งวิธีการไถกลบ
ในดิน (incorporation) และการคลุมบนผิวดิน (mulching) โดยสุมเก็บตัวอยางที่เวลา 1, 2, 3, 4, 
6, 8, 10, 16 และ 20 สัปดาห หลังจากการไถกลบตอซัง เพื่อวิเคราะหปริมาณนํ้าหนัก และองค
ประกอบทางเคมี

 การศึกษาการปลดปลอยกาช CO
2
 และ CH

4
 : และวิเคราะหตัวอยางกาช CO

2
 โดยวิธีการ

จับดวยดาง (NaOH) และไตเตรตดวยกรด สวนกาช CH
4
 ทําการเก็บตัวอยางโดยใชกระบอกฉีดยา

เก็บกาซที่ไดไวในขวดที่ปดฝามิดชิด แลวนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง Gas Chromatography โดยเก็บ
กาซทั้งสองที่เวลา 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16 และ 20 สัปดาห หลังจากการไถกลบตอซัง

 ผลการศึกษาในเบื้องตนสําหรับการสลายตัวและปลดปลอยกาช CO
2
 พบวาในชวง 2 

สัปดาหแรกมีอัตราการสลายตัวสูงและปลดปลอยกาช CO
2
 เพิ่มขึ้นสูงสุดในสัปดาหที่ 2 เทากับ 10.5 

mgCO
2
-C kg-1 day-1 และหลังจากนั้นปริมาณ CO

2
 ที่ปลดปลอยลดลงอยางตอเนื่องจนถึงสัปดาห

ที่ 10 (รูปที่ 1) เนื่องจากปริมาณ C ถูกปลดปลอยสูบรรยากาศในรูปกาช CH
4
 ในสภาวะที่มีนํ้าแชขัง 

(submerged soil) 

นต) คา
 ิ ใ  
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รูปที่ 1 การปลดปลอยกาซ CO2 ที่เวลาตางๆ หลังการไถกลบตอซัง

 จากการศึกษาพบวา รูปแบบการ
ปลดปลอย CO

2
 ภายใตการสลายตัวของฟาง

ขาวนั้นขึ้นกับปริมาณความชื้นในดิน และ
องคประกอบทางเคมีของฟางขาว ไดแก 
สารประกอบคาร บอนทั้ ง ท่ีสลายตัวง  าย 
(เซลลูโลส) และสารประกอบคารบอนที่สลาย
ตัวยาก (ลิกนินและโพลีฟนอล) และปริมาณ
ไนโตรเจน 

 ปจจุบันการศึกษานี้ อยูระหวาง
การเก็บขอมูลตัวอยางดินและตัวอยางกาช 
เพื่อวิเคราะหปจจัยศึกษาที่เกี่ยวของ ตลอด
จนขอมูลการเจริญเติบโตและองคประกอบ
ผลผลิตขาว
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การศึกษาการจัดการดิน นํ้า ปุย การศึกษาการจัดการดิน นํ้า ปุย 
สําหรับพืชไรเศรษฐกิจที่เหมาะสมในระดับรายแปลงสําหรับพืชไรเศรษฐกิจที่เหมาะสมในระดับรายแปลง

 เปนโครงการวิจัยชุดประเภทการวิจัยประยุกตและการวิจัยพื้นฐาน ที่ไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มีระยะเวลาดําเนิน
งานวิจัยตอเนื่อง 3 ป เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2558 
มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการผลงานวิจัยดานการจัดการดิน นํ้า ปุย ตาม
สภาพแวดลอมตางๆ เขาดวยกัน โดยอาศัยแบบจําลองการปลูกพืชเปนเครื่อง
มือในการขยายผล แลวสรางเปนแบบแผนการจัดการทางการเกษตรระดับไรนา
สําหรับพืชไรเศรษฐกิจ 6 ชนิด คือ ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ถั่ว และ
สับปะรด ภายใตโครงการประกอบดวยแผนงานวิจัย 4 แผนงานวิจัยยอย คือ

 แผนงานวิจัยยอยที่ 1 การประยุกตใชแบบจําลองการปลูกพืชในการ
จัดการดิน นํ้า ปุย ระดับไรนา มี 2 โครงการ คือ
 โครงการที่ 1 การประเมินการจัดการดิน นํ้า ปุย โดยใชแบบจําลอง
การปลูกพืช
วัตถุประสงค เพื่อประเมินและจัดทําคําแนะนําการจัดการดิน นํ้า ปุย ระดับ
ไรนา ในสภาพแวดลอม ชุดดิน และการจัดการที่แตกตางกัน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การวางแผนการวิจัยที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ และเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา
แนวทางการกําหนดคาชดเชยภัยพิบัติทางการเกษตร

ผลการดําเนินงาน รวบรวมขอมูลและสรางแฟมขอมูลในแบบจําลองการปลูก
พืช กําหนดใหแบบจําลองฯ ทําการจําลองผลชุดขอมูลตามแฟมงานทดลองใน
ทุกๆ หนวยทดสอบ เก็บขอมูลผลผลติพืชและขอมูลผลผลิตภาคสนามดวย
วิธีสัมภาษณ นําผลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ เพื่อหาคาดัชนีการยอมรับ

 โครงการที่ 2 การศึกษาแนวทางการกําหนดคาชดเชยภัยพิบัติทางการ
เกษตร
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชแบบจําลองการปลูกพืช ในการ
กําหนดคาชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติทางการเกษตรในชุดดินตางๆ ของ
ประเทศไทย ภายใตสภาวะจําลองเสมือนจริงแบบตางๆ

ผลการดําเนินงาน รวบรวมขอมูลและสรางแฟมขอมูลในแบบจําลองการปลูก
พืช สรางแผนที่เขตภูมิอากาศ สรางหนวยแผนที่และสรางแฟมงานทดลอง
ในทุกๆ แปลงทดสอบตามชนิดพืช ประมวลผลความเสียหายตามสภาพ
แวดลอมที่แตกตางกัน เพื่อเปรียบเทียบกับสภาวะปกติของสภาพภูมิอากาศ

ขอมูลโดย : กลุมพัฒนาเทคนิคการถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรดิน
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 แผนงานวิจัยยอยที่ 2 การศึกษาการจัดการปุยเคมี และปุย
อินทรียระดับไรนา ตามคําแนะนําจากแบบจําลองการปลูกพืช 
มี 6 โครงการ คือ 

 โครงการที่ 3 การศึกษาการใชปุยเคมี และปุยอินทรีย ตามคา
วิเคราะหดินสําหรับขาว

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการปุยสําหรับขาว โดยใชคํา
แนะนําตามแบบจําลองการปลูกพืช เทียบกับโปรแกรมคําแนะนําการจัดการดิน

และปุยรายแปลงในมิติตางๆ

ผลการดําเนินงาน คัดเลือกแปลงขาวเพื่อทําการทดสอบจํานวน 6 
แปลง ใน จ.เชียงใหม วัดขนาดแปลง เก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะห
ธาตุอาหาร ปลูกขาวและใสปุยตามแผนการทดลองที่วางไว  
โครงการที่ 4 การศึกษาการใชปุยเคมี และปุยอินทรีย ตามคา

วิเคราะหดินสําหรับขาวโพด
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการปุยสําหรับขาวโพด โดยใช

คําแนะนําตามแบบจําลองการปลูกพืช เทียบกับโปรแกรมคําแนะนําการจัดการ
ดินและปุยรายแปลงในมิติตางๆ

ผลการดําเนินงาน ศึกษาแปลงขาวโพดจํานวน 8 แปลง ใน จ.เชียงราย 
2 แปลง กําแพงเพชร 1 แปลง เชียงใหม 1 แปลง นาน 1 แปลง 
ตาก 1 แปลง และ จ.หนองคาย 2 แปลง ปลูกขาวโพดและใสปุย
ตามแผนการทดลองที่วางไว

 โครงการที่ 5 การศึกษาการใชปุยเคมี และปุยอินทรีย ตามคา
วิเคราะหดินสําหรับออย

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการปุยสําหรับออย โดยใชคํา
แนะนําตามแบบจําลองการปลูกพืช เทียบกับโปรแกรมคําแนะนําการจัดการ

ดินและปุยรายแปลงในมิติตางๆ

ผลการดําเนินงาน ศึกษาออยจํานวน 11 แปลง ปลูกออยตอ 1 ใน 
จ.ขอนแกน 1 แปลง นครราชสีมา 4 แปลง กาฬสินธุ 1 แปลง และ 
จ.สระบุรี 1 แปลง ปลูกออยปลูก ใน จ.กาฬสินธุ 1 แปลง นครปฐม 

1 แปลง กาญจนบุร ี1 แปลง และ จ.ราชบุรี 1 แปลง ใสปุยตามแผนการ
ทดลองที่วางไว 

 โครงการที่ 6 การศึกษาการใชปุยเคมี และปุยอินทรีย ตามคาวิเคราะห
ดินสําหรับมันสําปะหลัง

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการปุยสําหรับมันสําปะหลัง 
โดยใชคําแนะนําตามแบบจําลองการปลูกพืช เทียบกับโปรแกรมคํา
แนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลงในมิติตางๆ

ผลการดําเนินงาน โครงการมันสําปะหลังไดดําเนินการตอเนื่องเปน
ปที่ 2 ซึ่งมันสําปะหลังที่ปลูกในปที่ 1 ไดดําเนินการเก็บเกี่ยวเรียบรอย
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แลวจํานวน 10 แปลง และไดดําเนินการปลูกใหมจํานวน 10 
แปลง ใน จ.ชัยภูมิ 1 แปลง จ.นครราชสีมา 6 แปลง และ 
จ.ชลบุรี 3 แปลง

 โครงการที่ 7 การศึกษาการใชปุยเคมี และปุยอินทรีย ตาม
คาวิเคราะหดินสําหรับถั่ว
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการปุยสําหรับถั่ว โดยใชคํา
แนะนําตามแบบจําลองการปลูกพืช เทียบกับโปรแกรมคําแนะนําการ
จัดการดินและปุยรายแปลงในมิติตางๆ

ผลการดําเนินงาน แปลงทดลอง 10 แปลง ในจังหวัด
แมฮองสอน เชียงราย และ เชียงใหม อยูในขั้นตอนการเตรียม
แปลงปลูก ใน จ.แพร และ จ.พิษณุโลก อยูในขั้นตอนดูแลรักษา 
ใน จ.พะเยา นาน กําแพงเพชร ขอนแกน และ จ.กาฬสินธุ อยูในขั้น
ตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต

 โครงการที่ 8 การศึกษาการใชปุยเคมี และปุยอินทรีย ตามคา
วิเคราะหดินสําหรับสับปะรด
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการปุยสําหรับสับปะรด 
โดยใชคําแนะนําตามแบบจําลองการปลูกพืช เทียบกับโปรแกรม
คําแนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลงในมิติตางๆ

ผลการดําเนินงาน ทําการศึกษาแปลงทดลองในจังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง วางแผนการทดลอง เก็บตัวอยางดิน วิเคราะหดิน 
นําผลวิเคราะหดินที่ไดเขาโปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุยราย
แปลง ใสปุยตามตํารับการทดลอง

แผนงานวิจัยยอยที่ 3 การศึกษาการจัดการนํ้าชลประทานระดับไรนา 
ตามคําแนะนําจากแบบจําลองการปลูกพืช มี 2 โครงการ คือ 
 โครงการที่ 9 การประเมินรอบการใหนํ้าระดับไรนา 
โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพของดิน
วัตถุประสงค เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการกําหนดรอบการให
นํ้าระดับไรนา โดยอาศัยการประเมินจากสมบัติทางกายภาพของดิน 
และใชขอมูลนั้นสําหรับการใหคําแนะนําการจัดการดิน นํ้าระดับไรนาตอ
ไป

ผลการดําเนินงาน เก็บตัวอยางดินในกลุมดินเนื้อละเอียด ใน จ.ตาก 1 
จุด เชียงใหม 3 จุด และ จ.เชียงราย 2 จุด เก็บตัวอยางดินในกลุมดิน
เนื้อปานกลาง ใน จ.กําแพงเพชร 1 จุด สุโขทัย 3 จุด พิษณุโลก 1 
จุด พิจิตร 1 จุด นครสวรรค 1 จุด เชียงราย 2 จุด และ จ.เชียงใหม 
1 จุด วิเคราะหตัวอยางดิน สรุปผล และจัดทํารายงาน
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 โครงการที่ 10 การศึกษาการจัดการนํ้าระดับไรนา ในพืชไรเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค เพื่อทดสอบการจัดการนํ้าระดับไรนา โดยอาศัยคํา

แนะนําจากแบบจําลองการปลูกพืช ประกอบกับการตรวจวัดนํ้า
ฝนอยางงายๆ เพื่อเปนแนวทางในการใชนํ้าอยางประหยัดและ
คุมคา

ผลการดําเนินงาน แปลงขาวโพดหวานใน อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เก็บผลผลิตและวิเคราะหขอมูล แปลงออยและมัน

สําปะหลังใน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เก็บผลผลิตและวิเคราะหขอมูล แปลง
ออยและมันสําปะหลังใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เก็บขอมูลความสูงและ

วัดขนาดลําตน

แผนงานวิจัยยอยที่ 4 งานวิจัยพื้นฐานเพื่อการประยุกตใชใน
การจัดการ 
โครงการที่ 11 การศึกษาอัตราการสลายตัวของวัสดุอินทรีย

วัตถุประสงค เพื่อหาอัตราการสลายตัวของปุยอินทรียชนิดตางๆ ใน
สภาพแวดลอมและปจจัยทางดินที่แตกตางกัน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

วางแผนจัดการดิน นํ้า ปุย ระดับไรนาตอไป

ผลการดําเนินงาน ทดลองในเนื้อดินเหนียวและดินทราย โดยผสมดินกับ
วัสดุอินทรีย ไดแก ปอเทือง มูลวัว ปุยหมักฟางขาว และปุยหมักกาก

ออย ตามปริมาณที่กําหนด บรรจุในภาชนะบมในตูบม เก็บตัวอยาง
และนําไปวิเคราะห NH

4
+ NO

3
- ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 

อินทรียวัตถุ pH และปริมาณเชื้อจุลินทรียยอยสลายเซลลูโลส

 โครงการที่ 12 การเปรียบเทียบการวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในดินโดยวิธีในหองปฏิบัติการ วิเคราะห

ดินเคลื่อนที่ และชุดทดสอบอยางงาย
วัตถุประสงค เพื่อหาคาความสัมพันธของปริมาณฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในดิน จากวิธีวิเคราะหดินดวยชุดตรวจ
ดินอยางงาย วิธีการวิเคราะหดินเคลื่อนที่ และวิธีในหองปฏิบัติการ 
และหาสมการที่มีความจําเพาะในปจจัยของดินท่ีมีสมบัติแตกตาง
กัน

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการศึกษาตัวอยางดินจํานวนทั้งสิ้น 1,033 
ตัวอยาง วิเคราะหไดครบในทุกพารามิเตอร 603 ตวัอยาง คงเหลือ 430 

ตัวอยาง ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 ผลงานวิจัยจะถูกนําไปใชในการประกอบการจัดทําคําแนะนํา
การจัดการดิน นํ้า ปุย เฉพาะพื้นที่ หรือการจัดการดิน นํ้า ปุย ใน
ระดับรายแปลง ซึ่งเกษตรกร เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะเปน

ผูใชประโยชนจากผลการวิจัยโดยตรง
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    แอพพลิเคชันปุยรายแปลง
ขอมูลโดย : นายกิตติ วงษแสง

จากขอจํากัดเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรม
การจัดการดินและปุ ยรายแปลงบน

คอมพิวเตอรที่เผยแพรและใชงานอยูในปจจุบัน ทําใหกลุม
พัฒนาเทคนิคการถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรดิน 
สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน มีแนวความคิดที่จะ
พัฒนาแอพพลิเคชันปุยรายแปลง หรือโปรแกรมปุยราย
แปลงบนมือถือประเภทสมารทโฟน เพื่อเปนการขยายชอง
ทางการเขาถึงโปรแกรมและอํานวยความสะดวกใหแกนัก
สงเสริมการเกษตร เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป ใหสามารถ
ใชงานโปรแกรมปุยรายแปลงไดงายและคลองตัวมากยิ่งขึ้น

 แอพพลิเคชันปุยรายแปลง เปนระบบประมวล
ผล ที่ชวยตัดสินใจในการจัดการพื้นที่ทําเกษตรระดับแปลง 
พัฒนาจากขอมูลสารสนเทศการเกษตรและงานวิจัยตางๆ 
โดยในสวนของแอพพลิเคชัน สามารถแสดงรายละเอียด
การแกไขปญหาและการจัดการดินเบื้องตนจากที่ตั้งแปลง 
สามารถบอกปริมาณปุ ยที่เหมาะสมตอการปลูกพืชใน
แตละแปลง รวมถึงสามารถคํานวณปริมาณปุยที่แนะนํา
โดยการผสมปุยสูตรที่มีตามทองตลาด เพื่อใหไดปริมาณ
ธาตุอาหารตามชนิดดินของเกษตรกรได ทั้งนี้เพื่อชวยลด
การใสปุยที่มากเกินความจําเปน

 ปจจุบันได ดําเนินงานแลวเสร็จในส วนของ
แอพพลิเคชันปุยรายแปลงบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
(iOS) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่ใชในโทรศัพทมือถือไอ
โฟน (iPhone) และไอแพด (iPad) โดยขณะนี้อยูในขั้น
ตอนอัพโหลดขึ้นบนแอพสโตร (appstore) เพื่อใหบุคคล
ทั่วไปไดดาวนโหลดไปใชงาน คาดวาจะแลวเสร็จไดภายใน
ป 2557 แผนงานตอจากนี้คือการพัฒนาแอพพลิเคชันปุย
รายแปลงที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งเปน
ระบบปฏิบัติการสําหรับมือถือคายอื่นๆ กอนที่จะดําเนิน
การอัพเดทในเวอรชันของไอโอเอสและแอนดรอยดอีก

ครั้ง หลังจากมีการดาวนโหลดไปใชงานแลว ในระหวางนี้
กลุมพัฒนาเทคนิคฯ ยังไดทําการพัฒนาโปรแกรมปุยราย
แปลงออนไลน เวอรชันเบตา บนเว็บเบราเซอร ใหใชงาน
กันกอน โดยผูสนใจสามารถทดสอบใชงานไดที่เว็บไซตของ
กรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th)

 หวังเปนอยางยิ่งวา แอพพลิเคชันปุยรายแปลง 
หรือโปรแกรมปุยรายแปลงบนมือถือประเภทสมารทโฟน
นี้ จะเปนชองทางใหมในการเขาถึงการใชงานโปรแกรมปุย
รายแปลง ที่สามารถกระจายขอมูลสารสนเทศทางดินได
เปนอยางดี ทั้งเปนการเชื่อมองคกรดวยฐานขอมูลความ
รูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสรางการบูรณาการและ
พัฒนาการใชประโยชนที่ดินไดอยางเหมาะสม ดวยความ
ที่แอพพลิเคชันปุยรายแปลงยังสามารถพัฒนาไดอีกมาก 
และพรอมรับคําแนะนําปรับปรุงการใชงานจากการใช
จริง ในอนาคตอันใกลนี้ เราอาจพบวาแอพพลิเคชันปุย
รายแปลงที่พัฒนาขึ้นมานี้ อาจแสดงผลไดพรอมกับขอมูล
การจัดการพืช การจัดการนํ้า การจัดการโรคแมลง ซึ่งจะ
ตอบโจทยการใชงานไดอยางครอบคลุมในทุกพื้นที่ของ
ประเทศ และสงผานความรูใหเกษตรกรใหอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เพื่อใหเกษตรกรของประเทศสามารถใช
ทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
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โครงการสํารวจติดตามการแพรกระจาย
ของคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

 ปญหาดินเค็ม เปนปญหาที่สําคัญตอการทําการเกษตร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ยังไมมีวิธีใดที่แกไข
ปญหาไดอยางเด็ดขาด  เพียงแตสามารถบรรเทาหรือปรับปรุง
ดินเพื่อใหพอใชประโยชนทางการเกษตรไดเทานั้น หากปใดที่มี
ฤดูฝนทิ้งชวงนาน  ฝนนอย หรือฤดูแลงยาวนาน  ทําใหสภาพ
อากาศแหงแลง  หรือรอนขึ้น  จะสงผลตอการเพิ่มขึ้นของคราบ
เกลือ  และสงผลกระทบตอพืชเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางมาก    

 การสํารวจติดตามการแพรกระจายของคราบเกลือ เพื่อ
เก็บขอมูลเกี่ยวกับความเค็มของดิน  ปฏิกิริยาดิน  สภาพการใช
ที่ดินในชวงเวลานั้นๆ ณ จุดตางๆ  ที่บอกพิกัดทางภูมิศาสตรไว
อยางชัดเจน  จะชวยใหเราไดทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
การแพรกระจายของคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นและในทิศทางที่เลวลง ซึ่งกรม
พัฒนาที่ดินมีแผนจะเขาไปตรวจวัดเพ่ือติดตามผลกระทบในที่
เดิมอีกครั้งใน 5 ป ตอไป  

ขอมูลโดย : นายสมศักดิ์  สุขจันทร
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 ในปงบประมาณ 2557  กลุมมาตรฐานการสํารวจจําแนก
ดิน ไดดําเนินการสํารวจติดตามการแพรกระจายของคราบเกลือ
ใน 3 ลุมนํ้า  คือลุมนํ้าลําเซบก-ลุมนํ้าลําเซบาย   ครอบคลุมพื้นที่  
4,281,931 ไร  อยูในจังหวัดยโสธร  อํานาจเจริญ อุบลราชธานี    
และลุมนํ้าหวยนํ้ากํ่า   ครอบคลุมพื้นที่  1,627,698 ไร   อยูใน
จังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร  

 ขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือในลุมนํ้าลําเซ
บก-ลุมนํ้าลําเซบาย  มีการเจาะสํารวจทั้งหมด  33  แนวตัด
ขวาง  161  จุดเจาะ  มีจํานวนตัวอยางดิน  885  ตัวอยาง  เมื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลป พ.ศ.2549  พบวาพื้นที่สวนใหญไมมีการ
เปลี่ยนแปลง  88.79  เปอรเซ็นต เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เลวลง
ประมาณ  1.93  เปอรเซ็นต  เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น  3.72 
เปอรเซ็นต  

 ขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือในลุมน้ําหวยน้ํา
กํ่า  มีการเจาะสํารวจทั้งหมด  21  แนวตัดขวาง  100  จุดเจาะ  
มีจํานวนตัวอยางดิน  712  ตัวอยาง  เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล
ป พ.ศ.2549  พบวาพื้นที่สวนใหญไมมีการเปลี่ยนแปลง  68.03  
เปอรเซ็นต   เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เลวลงประมาณ  6.27  
เปอรเซ็นต  ในทิศทางที่ดีขึ้น  11.25 เปอรเซ็นต  
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การพัฒนาตอยอดและประยุกตใช
ระบบนําเสนอขอมูลดิน 
มาตราสวน 1:25,000

 สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ไดดําเนินงานดาน
การสํารวจดินมาอยางตอเนื่อง มีผลงานการจัดทําแผนที่ดินในขนาด
มาตราสวนตางๆ ของประเทศไทย ที่มีความละเอียดและถูกตองเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งปจจุบันไดดําเนินงานโครงการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดิน
เบื้องตนลงบนภาพถายออรโธสี มาตั้งแตปงบประมาณ 2554 ทําใหได
แผนที่ดิน ระดับชุดดิน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
บริเวณภาคกลางตอนบน 

 สําหรับโครงการพัฒนาตอยอดและประยุกตใชระบบนําเสนอ
ขอมูลดิน มาตราสวน 1:25,000 นี้ ไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 
2557 เพื่อใหสอดรับกับโครงการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดินฯ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฐานขอมูลดิน ใหมีการจัดเก็บอยางมีระบบ ทั้ง
ขอมูลจุดสํารวจดินภาคสนาม ขอมูลตัวแทนดินหลัก ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
กับแผนที่ชุดดิน สมบัติของดินและความเหมาะสมของดินตอการปลูกพืช
เศรษฐกิจ จากโครงการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดินฯ ได นอกจาก
นี้ฐานขอมูลดินที่จัดทําขึ้น ยังจะชวยสนับสนุนขอมูลใหกับโครงการอื่นๆ 
ของสํานักฯ ในดานการใหคําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยรายแปลง 
รวมถึงการบริการขอมูลใหกับหนวยงานอื่นๆ ภายในกรมฯ และบุคคล
ทั่วไปอีกดวย

 สําหรับการดําเนินงานโครงการฯ ในระยะแรกสํานักสํารวจดินฯ 
ไดรวมมือกับศูนยสารสนเทศ ในการพัฒนาระบบฐานขอมูล จุดสํารวจ
ทรัพยากรดิน เพื่อใชสําหรับการนําเขา จัดเก็บ และสืบคนขอมูลหลุมเจาะ
สํารวจดินทั้งหมด ในทุกๆ โครงการของสํานักฯ ซึ่งสามารถใหบริการขอมูล
ผานระบบเครือขายอินทราเน็ตของกรมพัฒนาที่ดิน 

 นอกจากนี้ โครงการฯ ยังไดขยายงานความรวมมือในการดําเนิน
งานรวมกับกลุมวางแผนการใชที่ดิน ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
ในการนําเขาขอมูลที่ไดจากการสํารวจดิน ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ
เขตพัฒนาที่ดิน ทําใหฐานขอมูลมีความละเอียดและครอบคลุมมากขึ้น

ขอมูลโดย : นายวัฒนา  พัฒนถาวร
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 ปจจุบันมีขอมูลจุดสํารวจทรัพยากรดิน ที่นําเขาสูระบบฐาน
ขอมูลแลว ครอบคลุมพื้นที่มากกวา 50 จังหวัด รวมทั้งสิ้นกวา 6,000 
จุด ทั่วประเทศ

 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานดานการสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
ใหมีมาตรฐาน ทันสมัย รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติในอนาคต คณะทํางานโครงการฯ ซึ่งประกอบดวยผูแทน
จากกลุมงานตางๆ ของสํานักฯ จึงไดประชุมปรึกษาหารือและระดม
ความคิดเห็นในการปรับปรุงแบบฟอรมการบันทึกขอมูลดินภาคสนาม 
ซึ่งประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลหลุมดิน (Full pit / Mini pit) แบบ
บันทึกขอมูลหลุมเจาะดิน (Boring) สําหรับนักสํารวจดิน และไดจัดทํา
แบบบันทึกขอมูลดินพื้นฐาน สําหรับนักวิชาการเกษตรและเจาหนาที่
สงเสริม เพื่อนําไปใชงานตอไป

 สําหรับโครงการการพัฒนาตอยอดฯ ในระยะตอไปจะดําเนิน
การปรับปรุงระบบฐานขอมูลจุดสํารวจทรัพยากรดิน ใหสอดรับกับรูป
แบบของฟอรมใหมที่ไดรับการปรับปรุง เพิ่มขีดความสามารถในการ
สืบคน แสดงและรายงานผลในรูปแบบตางๆ  การเชื่อมโยงขอมูลจุด
สํารวจดินกับแผนที่ดินและสมบัติของดิน เพื่อสนับสนุนการจัดการดิน
และการใหคําแนะนําการใชปุยรายแปลง ตลอดจนการขยายเครือขาย
ความรวมมือกับนักวิชาการเกษตรและนักวิจัย จากหนวยงานตางๆ 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงสถาบัน
การศึกษาดานการเกษตรอีกดวย

รางแบบฟอรม

รางแบบฟอรม

รางแบบฟอรม

รางแบบฟอรม
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ขอมูลโดย : นายกฤดิโสภณ  ดวงกมล

 ในปงบประมาณ 2557 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานัก
สํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ไดจัดใหมีการฝกอบรมเรื่อง 
“Techniques for Soil Survey and Classification in 
Watershed Area” ในระหวางวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 ภาย
ใตกรอบความรวมมือดานการเกษตรไทย-ภูฏาน เพื่อเปนการเสริม
สรางความสัมพันธและพัฒนางานวิชาการระหวางสองประเทศ อีก
ทั้งเปนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรดินและการพัฒนาพื้นที่ของราชอาณาจักรภูฏาน ใหมี
แนวคิด ความรู และความเขาใจ ในดานเทคนิคการสํารวจและ
จําแนกดินในบริเวณพื้นที่ลุมนํ้า ซึ่งมีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 
6 ทาน โดยมีวิทยากรจาก สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน และสํานักเทคโนโลยีการ
สํารวจและทําแผนที่ เปนผูบรรยายใหความรู

 การฝกอบรมครั้งนี้ ประกอบดวยการเรียนรูในภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติดานการสํารวจและจําแนกดินในบริเวณพื้นท่ี
ลุมนํ้า รวมทั้งการศึกษาดูงานบริเวณพื้นที่สถานีเกษตรหลวง
อินทนนท สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนยวิจัยขาวสะเมิง สวน
พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ และโครงการศูนยศึกษา
วิธีการฟ นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ มอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ จังหวัดราชบุรี

โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย–ภูฏาน
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 นอกจากนี้ ในระหวางวันที่ 15–20 กรกฎาคม 2556 นายกฤดิโสภณ  ดวงกมล นักสํารวจดินชํานาญการ สํานัก
สํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ไดเดินทางรวมกับคณะผูเชี่ยวชาญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไปยังราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการหารือการจัดทําแผนการดําเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการ
พระราชดําริของสมเด็จพระรามาธิบดีจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก ในโครงการ Chimipang Frontline Agriculture 
Demonstration and Training Project ของกระทรวงเกษตรและปาไมภูฏาน ณ กรุงธิมภู และเมืองภูนาคา โดยได
นอมนําแนวพระราชดําริฯ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนตน
แบบในการพัฒนาพื้นที่โครงการดังกลาว
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การจัดทําตัวอยางทรัพยากรดิน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินหรือศูนยวิจัยฯ

ขอมูลโดย : นายสมศักดิ์  สุขจันทร

 ตัวอยางทรัพยากรดิน ที่จัดทําในแบบ
หนาตัดดินจําลองของชุดดินที่พบมากในจังหวัด
นั้นๆ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของดิน สภาพ
พื้นที่ และการใชประโยชนที่ดิน ที่อาจจัดแสดง
เปนมุมทรัพยากรดิน หรือบอรดทรัพยากรดิน ซึ่ง
เจาหนาท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดินสามารถใชเปน
เครื่องมือในการอธิบายเรื่องทรัพยากรดิน หรือ
ปญหาของทรพัยากรดินที่พบในจังหวัด ใหกับ
เกษตรกรหรือบุคคลท่ัวไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
และงายตอการเขาใจลักษณะของดิน กอนที่จะ
กลาวถึงวิธีการจัดการดินหรือการปรับปรับปรุง
บํารุงดินในลําดับตอไป 
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 ในปงบประมาณ 2557 สํานักสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน ไดใหการสนับสนุนจัดทําตัวอยาง
ทรัพยากรดิน ใหกับสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ สถานี
พัฒนาที่ดินตรัง สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สถานีพัฒนาที่ดิน
กาญจนบุรี สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว สถานีพัฒนาที่ดิน
ปตตานี ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
อําเภอปากชอง และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

 ทั้งนี้สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
มีนโยบายสนับสนุนจัดทําตัวอยางทรัพยากรดิน ใหกับ
ทุกสถานีพัฒนาที่ดินในโอกาสตอไป
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การนําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ 
ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินป 2557

 ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินป 2557 ระหวางวันที่ 24 - 27 
สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งมีการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ นั้น 
สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินไดนําเสนอผลงานวิชาการในภาคนิทรรศการ 
ดังนี้
 ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ ประเภทบุคคล 2 เรื่อง ไดแก
 1. ปริมาณ แหลงสะสม และความเสถียรภาพของคารบอนในดินทรายเขต
รอนที่ไดรับสารอินทรียคุณภาพตางกันอยางยาวนาน  
 โดย : นายอรรณพ  พุทธโส
 2. การศึกษาการใชปุยเคมีและปุยอินทรีย ตามคาวิเคราะหดินสําหรับปลูก
ออย : กรณีศึกษาในดินรวนหยาบ  
 โดย : นายธนัชกฤต  กลิ่นหวล
 ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ ประเภทหนวยงาน 5 เรื่อง ไดแก
 1. การจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมะพราวในประเทศไทย
 2. ความสัมพันธระหวางธรณีสัณฐานและลักษณะดินภายใตธรณีวิทยาที่
แตกตางกัน กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง
 3. การประยุกตและพัฒนาเทคโนโลยีดานสํารวจจําแนกดินเพื่อการ
พัฒนาที่ดินทางการเกษตร
 4. การศึกษาการกระจายตัวของชุดดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาการ
เกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 5. การสํารวจดินและติดตามคุณภาพดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต
การใชประโยชนที่ดินตางกัน : ดินทราย ดินลูกรัง และดินที่ไมตอเนื่องทางธรณีวิทยา
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ผลการประกวด
 1. ผลงานวิชาการ เรื่อง “ปริมาณ แหลงสะสม และความเสถียรภาพของคารบอนในดินทรายเขตรอนที่ไดรับสาร
อินทรียคุณภาพตางกันอยางยาวนาน” ของ นายอรรณพ  พุทธโส ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล 
 2. ผลงานวิชาการ เรื่อง “การประยุกตและพัฒนาเทคโนโลยีดานสํารวจจําแนกดินเพื่อการพัฒนาที่ดินทางการ
เกษตร” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหนวยงาน
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 การจัดงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ในปงบประมาณ 2557 ซึ่งมีขึ้น
ระหวางวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556 สํานักสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน ไดมีบทบาทสําคัญในการรวมจัดนิทรรศการ 
ภายใตหัวขอเรื่อง “มหัศจรรยแหงดิน” (Miracle of 
the Soils) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคลทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 2) เผยแพร
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในดาน
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดิน 3) เพื่อใหประชาชนเห็นความ
สําคัญของเรื่องดิน 4) เพื่อเผยแพรความรูและวิธีปฏิบัติเพื่อ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
เฉพาะเรื่องดินสูสังคมไทย 5) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด วิธีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของบุคคล หรือ
องคกรตนแบบ ใหเปนตัวอยางอันดีในสังคม และขยายผล
การดําเนินงานใหกวางขวาง

วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอมูลโดย : นายสมศักดิ์  สุขจันทร
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 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ที่สํานักสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน รวมจัดแสดงมี 3 นิทรรศการดวยกันคือ
 1) นิทรรศการ “ดินตองรู” 
 แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของดินตอสิ่งมีชีวิตตางๆ 
ความหลากหลายของดินในโลก ลักษณะและการแจกกระจาย
ของดินในประเทศไทย และ “พิพิธภัณฑดิน” แหลงเรียนรู
เรื่องดินสําหรับทุกๆ คน
 2) นิทรรศการ “ดินมีชีวิต”
 แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสิ่งมีชีวิตในดิน เชน 
ปลวก ไสเดือน เบาดินตัวออนแมลง และเห็ด 
 3) นิทรรศการ “ดินสําหรับคนเมือง”
 แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมของดินในการต้ัง
ถิ่นฐานและอุตสาหกรรม ดินสําหรับปลูกพืชในเมือง ดินถม 
บานดิน ดินเปนยา และดินเปนแหลงปลูกพืชสมุนไพร

 การรวมจัดงานวันดินโลกครั้งน้ีประสพความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางดี และกรมฯ ยังไดขยายเวลาการจัด
นิทรรศการออกไปอีกหนึ่งสัปดาห
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 (The 20th World Congress of Soil Science) 
และการจัดนิทรรศการวันดินโลก 

การประชุมสภาโลกแหงปฐพีวิทยา ครั้งที่ 20

 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ในหัวขอเรื่อง “ชีวิตและจักรวาลใน
ออมกอดของดิน” (Soil Embrace life and Universe) ระหวาง
วันที่ 8-13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเชจู สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต) โดยมีสหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ 
(International Union of Soil Science : IUSS) เปนเจาภาพจัดการ
ประชุมรวมกับ Korean Society of Soil Science and Fertilizer 
และ Rural Development Administration  มีวัตถุประสงคเพื่อ
รวบรวมผูเช่ียวชาญดานปฐพีวิทยาจากท่ัวโลกใหมารวมประชุม
และปราศรัยในประเด็นที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเวทแีลกเปลี่ยนความ
รู การนําเสนอผลงานวิชาการ และรับทราบความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในวงกวาง และเพื่อสรางเครือขายระหวางนักปฐพีวิทยา
และผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  มีเนื้อหาสําคัญของการ
ประชุมภายใต 4 ประเด็นหลัก คือ 

 1) ดินในมิติของพื้นที่และเวลา (Soil in Space and Time) 
 2) สมบัติดินและกระบวนการทางดิน (Soil Properties 
and Processes) 
 3) การใชดินและการจัดการ (Soil Use and Management) 
 4) บทบาทของดินท่ีสนับสนุนสังคมและรักษาสิ่งแวดลอม 
(The Role of Soils in Sustaining Society and the Environment)

 การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผูเขารวมประชุมประมาณ 
1,800 คน จาก 81 ประเทศทั่วโลก ประกอบดวย การบรรยาย
พิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิรับเชิญใน 4 หัวขอหลัก คือ ดินเพื่อสันติภาพ  
ความมั่นคงทางดิน  สวัสดิภาพของดิน-พืชสําหรับมนุษย และสหภาพ
วิทยาศาสตรทางดินนานาชาติเพื่อดินของโลก และการอภิปรายกลุม 
ในหัวขอเรื่อง IUSS เพื่อดินของโลก:การเชื่อมตอในอนาคต โดยผู
แทนรับเชิญ และมีการนําเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย และภาค
โปสเตอรจากทั่วโลก จากจํานวนบทคัดยอที่สงเขารวมประชุมรวม 
2,886 เรื่อง แบงเปนภาคบรรยาย 546 เรื่อง และภาคโปสเตอร 
2,340 เรื่อง สําหรับประเทศไทยมีผูสงผลงานรวม 43 เรื่อง โดยกรม
พัฒนาที่ดินไดสงผลงานในภาคโปสเตอรรวม 9 เรื่อง และมีผลงานที่
ไดรับรางวัลการเสนอผลงานโปสเตอรดีเดน จํานวน 2 เรื่อง

ขอมูลโดย : นางสาวสุมิตรา  วัฒนา
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 ในงานน้ีกรมพัฒนาท่ีดินไดเปนเจาภาพจัด
นิทรรศการวันดินโลก 5 ธันวาคม “World Soil 
Day 5 December” รวมกับสมาคมดินและ
ปุยแหงประเทศไทย, IUSS และ Global Soil 
Partnership (GSP-FAO) โดยสํานักสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดินไดดําเนินการจัดนิทรรศการ
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสําคัญและความเปนมาของวัน
ดินโลก การมีมติรับรองโดยสหประชาชาติใหวันดินโลก
ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกป และใหป 2558 เปนปดิน
สากล โครงการพระราชดําริเพื่อการพัฒนาที่ดินอยางยั่งยืน 
การทูลเกลาฯ ถวายรางวัลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ความสําคัญของปดินสากล และเชิญชวนใหผูแทนประเทศ
ตางๆ รวมเฉลิมฉลองวันดินโลก พรอมใหขอคิดเห็นถึง
สิ่งที่คาดหวัง และแนะนํากิจกรรมที่นาสนใจเกี่ยวกับ
วันดินโลก

 การประชุมคร้ังนี้นอกจากมีการประชุม
ทางวิชาการแลว ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ไดแก 
การแขงขันวินิจฉัยดินนานาชาติ การจัดนิทรรศการ
โดยหนวยงานและเอกชน และมีการจัดนิทรรศการแสดง
ประวัติ ภาพถาย และบรรยากาศการประชุม WCSS ยอน
หลังในครั้งที่ผานมา ในโอกาสครบรอบปที่ 90 ของ IUSS 
ดวย การจัดดูงานและทัศนศึกษา และการจัดขบวนพาเหรด 
เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดพบปะและแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น และสรางเครือขายระหวางนักปฐพีวิทยาและผู
เชี่ยวชาญจากสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย
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