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เป็นหน่วยงานหลัก ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน

ในจังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง และ แม่ฮ่องสอน

ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นรากฐานในการผลิตพืชที่ปลอยภัยและมั่นคง

ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต

ในทิศทางใช้ผลประโยชน์อย่างยั่งยืน

บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน

วิสัยทัศน์ส�านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6



ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน 

ในระดับภูมิภาค รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน

ซึง่ท�าการถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการพฒันาทีด่นิในรปูแบบต่างๆ ในระดบัพืน้ที ่โดยมสีถานพีฒันาทีด่นิทัง้ 4 จงัหวดั 

เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน ตามปรัชญาการด�าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ว่า “การพัฒนาท่ีดิน 

เป็นการดูแลทรัพยากรดิน เพื่อให้เป็นรากฐาน ของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน”

รายงานประจ�าปี 2554 ของส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 ของเจ้าหน้าที่ในส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ทุกระดับ เพื่อแสดงถึง

การด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกรมพฒันาทีด่นิ ในด้านการเสรมิสร้างความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรท่ีดนิ

ควบคูก่บัการรกัษาคณุภาพ สิง่แวดล้อมให้เป็นฐานการผลติทางการเกษตรทีม่ัน่คง ปลอดภยั ยัง่ยนื และ เพิม่ศกัยภาพ 

และสร้างโอกาสการเรยีนรูก้ารพฒันาทีด่นิอย่างยัง่ยนื ให้แก่บคุลากร เกษตรกร และชมุชน เชือ่มโยงเป็นเครอืข่าย 

น�าไปสู่การพึ่งตนเอง

                                                                       ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
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โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

อัตราก�าลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
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สภาพที่ตั้งและอาณาเขต

ส�านกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 รบัผดิชอบพืน้ทีค่ลอบคลมุ 4 จงัหวดั โดยมจีงัหวดัเชยีงใหม่อยูใ่นแนวกลาง 

จากเหนือถึงใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ด้านตะวันตก จังหวัดล�าพูนอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ และจังหวัดล�าปาง 

อยู่ด้านตะวันออกของทั้งจังหวัดเชียงใหม่และล�าพูน  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 33,211,875 ไร่ หรือ 53,139 

ตารางกิโลเมตร

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
164 หมู่ 3  ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร. 053 121167 โทรสาร 053 121000 

www.giswebr06.ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 
164 ม.3 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร. 053 121171 โทรสาร 053 121169

อีเมล์ cmi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน 
บ้านจ�้าขี้มด ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ล�าปาง

จ.ล�าพูน 51000

โทร. 053 511477 โทรสาร 053 511477

อีเมล์ lpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง

52190

โทร. 054 269569 โทรสาร 054 269570

อีเมล์ lpg01@ldd.go.th

 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 
571 ถ.ขุมลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 68000

โทร. 053 611853 โทรสาร 053 613014 

อีเมล์ msn01@ldd.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
164 หมู่ 3 ถนนโชตนา ต�าบลดอนแก้ว

อ�าเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร. 053 890103 โทรสาร 053 121173

อีเมล์ cnr_1@ldd.go.th

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

ล�าพูน

ล�าปาง
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ปัญหาทรัพยากรดินในพื้นท่ี

ปัญหาทรัพยากรดินที่พบในเขตความรับผิดชอบสามารถจัดแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้

1. บริเวณพื้นที่ลุ่ม

 1.1 ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต�่า ส่วนมากเป็นดินที่เกิดจากวัตถุต้นก�าเนิดดินที่เป็นตะกอน

ล�าน�้าเก่าและตะกอนล�าน�้าค่อนข้างใหม่ ซึ่งพบอยู่บนลานตะพักล�าน�้าเก่าและลานตะพักล�าน�้าค่อนข้างใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด

ประมาณ 535,876 ไร่ หรือประมาณ 21.79 % ของดินในพื้นที่ลุ ่มหรือ 1.601 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ (4 จังหวัด)

ชุดดินที่ส�าคัญและพบเรียงตามล�าดับมากน้อย ได้แก่ ชุดดินสันทราย (Sai)  ชุดดินเชียงราย (Cr)  ชุดดินร้อยเอ็ด (Re)

ชุดดินล�าปาง (Lp) ชุดดินพาน (Ph)

 1.2 ดินที่เป็นทรายจัด เป็นดินที่เกิดจากตะกอนล�าน�้าเก่าพบอยู่บนลานตะพักล�าน�้าเก่าระดับต�่า มีพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ 28,913 ไร่ หรือประมาณ 1.18 % ของดินในพื้นที่ลุ่ม หรือประมาณ 0.09 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 

(4 จังหวัด) ชุดดินที่พบได้แก่ ชุดดินอุบล (Ub) จังหวัดที่พบเนื้อที่มากคือจังหวัดล�าพูน  และส่วนน้อยในจังหวัดเชียงใหม่

2. บริเวณพื้นที่ดอน

 2.1   ดนิทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ตามธรรมชาตติ�า่ ส่วนใหญ่ของดนิบนพืน้ทีด่อนเป็นดนิทีม่คีวามอดุสมบรูณ์อยูใ่น 

เกณฑ์ต�่า ดินที่พบอยู่เป็นพื้นที่มากเป็นดินที่เกิดจากตะกอนล�าน�้าเก่าบนลานตะพักล�าน�้าเก่าระดับต่างๆ และเนินตะกอนรูปพัด 

มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,766,485 ไร่ หรือประมาณ 70.62 % ของดินบนพื้นที่ดอน หรือประมาณ 11.33 % ของพื้นที่ 

ในเขตรับผิดชอบ (4 จังหวัด)  ชุดดินที่พบได้แก่ ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินห้างฉัตร (Hc) ชุดดินแม่แตง (Mt) ชุดดินโคราช (Kt) 

ชดุดนิสนัป่าตอง (Sp) ชดุดนิน�า้พอง (Ng) ชดุดนิเรณ ู(Rn) นอกจากนีย้งัมดีนิอืน่ทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัความอดุมสมบรูณ์ของดนิต�า่ 

เป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินต้นก�าเนิด พบทั้งหมดเป็นพื้นที่ประมาณ 480,453 ไร่ หรือ 9.0 % ของดินบนที่ดอน 

หรือ 1.45 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ (4 จังหวัด)  ดินที่พบที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินดินดาน , หินทราย ได้แก่ 

ชดุดนิท่ายาง (Ty) และชดุดนิลาดหญ้า (Ly) ดนิทีเ่กดิจากหนิดนิดาน ได้แก่ ชดุดนิมวกเหลก็ (Mi) ชดุดนิงาว (No) ดนิทีเ่กดิจาก 

หนิแกรนติ ได้แก่ชดุดนิภสูะนา (Ps) ดนิคล้ายชดุดนิภสูะนาแต่มนี�า้แช่ขงั (Ps-hd) และยงัพบดนิทีเ่กดิจากหนิบาซอลอกีเลก็น้อย 

ได้แก่ ชุดดินโชคชัย (Ci)

 2.2 ดินที่เป็นทรายจัด ดินที่พบมีทั้งดินที่เกิดจากตะกอนล�าน�้าเก่าและดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของ 

หนิต้นก�าเนิด มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 117,451 ไร่ หรอืประมาณ 2.24 % ของดนิบนทีด่อน หรอืประมาณ 0.35 % ของพืน้ที่

ในเขตรับผิดชอบ (4 จังหวัด)  ดินนี้เกิดจากตะกอนล�าน�้าเก่า ชุดดินที่พบได้แก่ ชุดดินน�้าพอง (Ng) พบเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 

106,146 ไร่ ดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต ได้แก่ ชุดดินจันทึก (Cu) ชุดดินจันทึกที่มีตะกอนมาทับถม (Cu-o) 

และดินคล้ายชุดดินจันทึกแต่มีกรวดปน (Cu-g) พบเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,305 ไร่

 2.3 ดินปนก้อนกรวด ก้อนหิน ก้อนกรวดลูกรังหรือดินที่มีชั้นหินพ้นอยู่ตื้น ดินที่พบเป็นดินที่เกิดจาก

ตะกอนล�าน�้าเก่า และจากการผุพังสลายตัวของหินต้นก�าเนิด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,884,669 ไร่ หรือประมาณ 54.09 %

ของดินบนที่ดอนหรือประมาณ 8.68 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด ดินพวกตะกอนล�าน�้าเก่า ชุดดินที่พบได้แก่ 

ชุดดินแม่ริม (Mr) หน่วยสัมพันธ์และหน่วยผสมของชุดดินแม่ริม พบเป็นพื้นที่ประมาณ 1,645,117 ไร่ ชุดดินโพนพิสัย (Pp) 

พบอยู่ไม่มากเป็นพื้นที่ประมาณ 13,608 ไร่ ดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินดินดาน หินทราย และหินคว๊อทไซต์ ได้แก่ 

ชุดดินท่ายาง (Ly) และหน่วยสัมพันธ์ของชุดดินท่ายาง ชุดดินลาดหญ้ามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 768,184 ไร่ ดินที่เกิดจาก

หนิดนิดาน ได้แก่ ชดุดนิลี ้(Li) ชดุดนิมวกเหลก็ (Mi) ชดุดนิงาว (No) ชดุดนิเชยีงคาน (Ch) และหน่วยสมัพนัธ์ของชดุดนิดงักล่าว 

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 428,129 ไร่ และดินที่เกิดจากหินบะซ๊อลท์ ได้แก่ ชุดดินสบปราบ (So) และชุดดินสุรินทร์ (Su) มีพื้นที่

ประมาณ 26,556 ไร่

 2.4 ดินบนพื้นที่หินโผล่และพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงพบอยู่ทั่วไป  เป็นพื้นที่ดินที่มีหินชนิดต่างๆ

โผล่อยู่เป็นปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน เช่น พื้นที่หินแกรนิตโผล่ (Gr-R1) พื้นที่หินปูนโผล่ (Ls-R1) พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที

ที่มีศักยภาพทางการเกษตรต�่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 312,718 ไร่ หรือประมาณ 0.94 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด
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แนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเบื้องต้น

1. ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต�่า

1.1 ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยใส่ทั้งปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 

ร่วมกันในอัตราที่เหมาะสม

1.2 ปลูกพืชปรับปรุงบ�ารุงดิน

1.3 ไถกลบซากพืช เพื่อเป็นการเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

2. ดินที่เป็นทรายจัด

2.1 เพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสดให้แก่ดินเพื่อให้เนื้อดินจับตัวกัน ท�าให้ดิน 

มีโครงสร้างดีขึ้น

3. ดินปนก้อนกรวด ก้อนหิน ก้อนกรวดลูกรัง หรือดินที่มีชั้นหินพื้นอยู่ตื้น

3.1 ท�าลายชั้นดินกรวด  โดยไถระดับลึกด้วยเครื่องมือพิเศษ  แล้วปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสม 

โดยการใสปุ๋ย เคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกันในอัตราที่เหมาะสม

3.2 เตรียมหลุมปลูกให้กว้าง และปรับปรุงคุณภาพดินเฉพาะหลุม ในกรณีที่ปลูกไม้ยืนต้น

4. ดินที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน

4.1 ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อลดแรงกระแทกของเม็ดฝน และลดความเร็วของน�้าไหลบ่า

4.2 เตรียมดินให้น้อยครั้ง ตามความจ�าเป็น

4.3 เตรียมดินและปลูกพืชตามแนวระดับ เพื่อกระจายน�้าให้ไหลสม�่าเสมอทั่วแปลง

4.4 สร้างสิ่งกีดขวางทางน�้าไหลบ่าเป็นช่วงๆ ลักษณะเป็นแนวอนุรักษ์  เช่น  การใช้คันซากพืชวาง 

กองขวางความลาดเท การสร้างคันดิน การสร้างขั้นบันไดดิน การสร้างคูรับน�้าขอบเขา การเหลือแถบหญ้าธรรมชาติ

เป็นช่วง การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือไม้พุ่มบ�ารุงดินเป็นแนวอนุรักษ์ การสร้างคันเบนน�้าและทางระบายน�้า

4.5 ปลูกพืชเป็นแถวสลับและหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่ว



ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ส่วนวิเคราะห์ดิน

สถานี
พัฒนาที่ดิน
เชียงใหม่

สถานี
พัฒนาที่ดิน

ล�าพูน

สถานี
พัฒนาที่ดิน

ล�าปาง

สถานี
พัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

ฝ่ายส�ารวจเพื่อท�าแผนที่

ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน

ส่วนสาระสนเทศ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวง

โครงสร้างองค์กร
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ผู้บริหารส��านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

นายปราโมทย์ ยาใจ

ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต6

 

โทร: 0-5312-1174 

แฟกซ์: 0-5312-1174 , 0-5312-1000

E-mail: r06_1@ldd.go.th

นางกัลยาณี ก้องสมุทร

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

โทร: 0-5312-1176 , 0-53121167 ต่อ 14 

แฟกซ์: 0-5312-1000 

E-mail: r06_2@ldd.go.th

นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ 

ผอ.ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 

โทร: 0-53121167 ต่อ 18

แฟกซ์: 0-5312-1000 

E-mail: r06_3@ldd.go.th

นายสุทธิศักดิ์ ชื่นพิชัย 

ผอ.ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน

 

โทร: 0-5312-1175 , 0-53121167 ต่อ 23 

แฟกซ์: 0-5312-1000 

E-mail: r06_4@ldd.go.th

นายเฉลิมชัย ค�านา

หัวหน้าฝ่ายส�ารวจเพื่อท�าแผนที่

 

โทร: 0-5312-1167 ต่อ 22 

แฟกซ์: 0-5312-1000 

E-mail: r06_5@ldd.go.th

นางกาญจนา ชื่นพิชัย 

ผอ.ส่วนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 

โทร: 0-5312-1175

แฟกซ์: 0-5312-1000 

E-mail: r06_4@ldd.go.th

นางวรางคณา สงวนพงษ์

ผอ.ส่วนวิเคราะห์ดิน

 

โทร: 0-5426-9579

แฟกซ์: 0-5426-7570 

E-mail: r06_6@ldd.go.th

นางสุพัตรา บุตรพลวง

ผอ.ศนูย์ปฏบัิตกิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง

 

โทร: 0-5389-0103

แฟกซ์: 0-5312-1173 

E-mail: cnr_1@ldd.go.th

นายถาวร มีชัย 

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

 

โทร: 0-5312-1170 

แฟกซ์: 0-5312-1169

E-mail: cmi01@ldd.go.th

นายชยุติ ราชาตัน 

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน

 

โทร: 0-5351-1477

แฟกซ์: 0-5351-1477

E-mail: lpn01@ldd.go.th

นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง

 

โทร: 0-5426-9569 

แฟกซ์: 0-5426-9570 

E-mail: lpg01@ldd.go.th

นายวุฒิไกร บุตรพลวง 

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

 

โทร: 0-5361-1853 

แฟกซ์: 0-5361-3014 

E-mail: msn01@ldd.go.th

ผู้บริหารส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
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อัตราก�าลัง

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน

ฝ่ายส�ารวจเพื่อท�าแผนที่

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

ส่วนวิเคราะห์ดิน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

รวม

ข้าราชการ

5

15

6

11

5

11

7

11

4

15

90

ลูกจ้างประจ�า

11

17

3

9

3

32

5

11

4

37

132

พนักงานราชการ

9

17

2

2

2

9

-

5

1

10

57

ลูกจ้างรายเดือน

5

2

-

3

-

13

-

-

67

18

108

จ้างเหมาเอกชน

-

-

3

-

-

-

2

2

8

-

15
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

ศึกษา ส�ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 

ศึกษา วิจัย และทดสอบผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ 

ส�ารวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน�้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น�้า ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าและการปรับปรุงบ�ารุงดิน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

งานธุรการ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

จัดท�าแผนงาน งบประมาณประจ�าปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกอง 

งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

จัดท�าทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยของเขต 

 

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน 

ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการ 

ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าทางวิชาการแก่ฝ่ายปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดิน 

7
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ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

 

ส�ารวจจ�าแนกดินอย่างละเอียด 

ส�ารวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

วางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา

ร่วมจัดท�าแผนพัฒนาทรัพยากรระดับต�าบล 

 

ฝ่ายส�ารวจเพื่อท�าแผนที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

ส�ารวจและจ�าท�าแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียด

การวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา

 

ส่วนวิเคราะห์ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

 

วิเคราะห์ดินน�้าพืชสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน และประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ให้บริการวิเคราะห์ดินหน่วยงานของ สพข. ส่วนราชการอื่น เกษตรกร และเอกชน 

 

ส่วนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

รวบรวมและจัดท�าฐานข้อมูลด้าน MIS GIS และ RIS ของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

วิเคราะห์ สนับสนุน ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน 

ปรับปรุง พัฒนา และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ควบคุมและรับผิดชอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในส�านักงานพัฒนาที่ดิน

 

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

 

เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานของโครงการหลวง 

ประสานงานวิชาการและบริหารงานกับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง

 

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 

ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาที่ดิน

สาธิต การฝึกอบรมผู้น�าเกษตรกร หมอดินอาสา 

เผยแพร่กิจกรรมของงานด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทีรับผิดชอบ 

ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบ



9

นโยบายเศรษฐกิจ

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

แผนงาน 2  ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

ผลผลิตที่ 1 เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 2  ก�าหนดเขตการใช้ที่ดิน

โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต�าบล 

- เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจวิเคราะห์วางแผนและจัดท�ารายงาน

การส�ารวจและวางแผนการใช้ที่ดินพื้นที่เฉพาะ 

- การจัดท�าข้อมูลเพื่อจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า

1. ส�ารวจและจัดท�าแผนที่ภูมิประเทศและส�ามะโนที่ดิน 1 : 4,000

บริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวรในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000

บริการตรวจสอบต�าแหน่งที่ดินในแผนที่เขตป่าไม้ถาวร มาตราส่วน

1 : 50,000 เพื่อตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่ 43 พ.ศ. 2547

2. วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่นา  1 : 4,000

เก็บตัวอย่างดิน 1 หมู่บ้าน 1 ตัวอย่าง

กิจกรรมหลักที่ 3  วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

โครงการวิจัยต่อเนื่อง

- โครงการวิจัย สพข. 

1. วิจัยต่อเนื่อง

2. วิจัยใหม่

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมหลักที่ 5  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

บริการวิเคราะห์ดินและค�าแนะน�าการจัดการดิน - น�้า - พืช

- วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ

- หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

- ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์

- ผลิตน�้าหมักชีวภาพ

กิจกรรมหลักที่  6  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

- โครงการทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ

ดอยด�า” อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินบ้านห้วยจะค่าน  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

- โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่อ�าเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพร

ราชด�าริ บ.อูตูมเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง

บ้านป่าเกี๋ยะใน หมู่ 8ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง   จ.เชียงใหม่

- โครงการพัฒนาที่ดินอ�าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

- โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก บ.จะนะ ม.13  ต.แม่สาว อ.แม่อาย

จ.เชียงใหม่

- โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล ตามพระราชด�าริ อ.อมก๋อย 

จ.เชียงใหม่

กิจกรรม

ต�าบล

ไร่

ไร่

แปลง

แปลง

ไร่

จุด

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ราย

ขวด

โครงการ

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

หน่วยนับ

45

74,000

37,000

-

-

37,000

4,024

-

15

8

3,500

5,000

37,500

75,000

33

700

950

1,100

1,000

1,100

1,100

1,300

แผนงาน

45

74,000

37,000

-

-

37,000

4,024

-

15

8

3,500

5,000

37,500

75,000

33

700

950

1,100

1,000

1,100

1,100

1,300

ผลงาน
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- เกษตรวิชญา โครงการตามพระราชด�าริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ บ้านกองแห

ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

- โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยง ตามพระราชด�าริ บ.เจียจันทร์

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

- โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม   อ.พร้าว   จ.เชียงใหม่  

- โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง  บ้านเสาแดง ม.7 ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

-  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ห้วยเมืองงาม ตามพระราชด�าริ บ.บาหลา ม.10

ต.ท่าตอน   อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 

- โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต.เมืองนะ

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่         

- โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านกองป๋อเหนือ  บ.อูตูมใต้ ม.6 ต.นาเกียน  

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

- โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�าแพง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต.สหกรณ์  อ.แม่ออน

จ.เชียงใหม่

- โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริ บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่

- โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงลุ่มน�้าแม่ลอบ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต.นาเกียน 

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

- โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงลุ่มน�้าแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต.แม่งอน อ.ฝาง

จ.เชียงใหม่

- โครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

- โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.เชียงใหม่

- โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าปิง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

บ้านห้วยสะแพด ม.9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

- โครงการธนาคารอาหารชุมชน บ้านแม่ปางใหญ่ 

- โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.ขุนยวม

- โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.แม่ฮ่องสอน บ้านไม้ซางหนาม

- โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนบ้านแม่ส่วยอู 

- โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริบ้านดอยผักกูด

- โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริบ้านปางคอง 

- โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริบ้านอาโจ้

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่บ้านจอลือใต้ ต.แม่สวด อ.สบเมย 

- โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน�้าปายตามพระราชด�าริ ต.ผาบ่อง อ.เมือง

(ศูนย์โป่งแดง)

- โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด�าริ ต.หมอกจ�าแป่ 

- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่อาว  บ้านน�้าย้อย  ม.10  ต.นครเจดีย์, บ้านจ�าชมภู 

- โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�าพูน

โครงการ “รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

- โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน�้าปิงน้อย ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม 

จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรม

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

โครงการ

ไร่

หน่วยนับ

617

1,000

1,150

900

1,050

1,000

850

1,050

1,200

926

1,350

25

1,200

1,000

800

900

900

700

800

800

700

890

43

221

1,660

500

6

680

แผนงาน

617

1,000

1,150

900

1,050

1,000

850

1,050

1,200

926

1,350

25

1,200

1,000

800

900

900

700

800

800

700

890

43

221

1,660

500

6

680

ผลงาน

10



แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2554

11

- โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน�้าแม่หาด บ้านสบหาด ม.14 

ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

- โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”ลุ่มน�้าของ  

- โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน�้าปาย  

- โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน�้าสะงา  

- โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน�้าสะมาด ห้วยหมากลาง 

โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับธนาคารเพื่อการเกษตร และ 

สหกรณ์การเกษตร ปี 2554

โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 

(บูรณาการตามมติคณะอนุกรรมาธิการ)

โครงการแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจ�าต�าบล ปี 2554

กิจกรรมหลักที่ 7  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน

อบรมหมอดิน

 - อบรมหมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้าน

 - อบรมหมอดินอาสาประจ�าต�าบล

ค่าวิเคราะห์ดินส�าหรับหมอดินประต�าบลประจ�าศูนย์พัฒนาที่ดิน

กิจกรรมหลักที่ 8  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ใหม่)  

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอด)

กิจกรรมหลักที่ 9 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้

- ปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษา

(ต่อยอดแห่งเดิม)

- สนับสนุนการด�าเนินงานบูรณาการโครงการนิคมการเกษตรถั่วเหลือง

จ.เชียงใหม่

- อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน�้าได้รับการพัฒนา

กิจกรรมหลักที่ 10  ปรับปรุงคุณภาพดิน

ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

- จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 

- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 11  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

งานจัดฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000

- การบริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000

จัดเตรียมภาพถ่ายและบริการส่วนภาพถ่ายให้กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

กิจกรรมหลักที่ 12  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

- หญ้าแฝกเพื่อปลูก (รวมจัดสรรเพิ่มเติม)

1. ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก

2. หญ้าแฝกเพื่อปลูก

กิจกรรม

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

แห่ง

แห่ง

แห่ง

ราย

ราย

ตัวอย่าง

แห่ง

ราย

แห่ง

เปอร์เซ็นต์

ราย

ตัน

ไร่

แผ่น

กล้า

กล้า

ไร่

หน่วยนับ

580

500

400

400

400

2

8

85

4,120

475

2,610

102

87

4

100

253

3,700

7,900

100

21,010,000

21,010,000

52,525

แผนงาน

580

500

400

400

400

2

8

85

4,120

475

2,610

102

87

4

100

253

3,700

7,900

100

21,010,000

21,010,000

52,525

ผลงาน
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- หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (รวมจัดสรรเพิ่มเติม)

1. ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

2. หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง

- จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

1. จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าชุมชนบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

ก่อสร้างและควบคุมการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าชุมชนบนพื้นที่

ลุ่ม-ดอน

- จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่สูง

1. จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าชุมชนบนพื้นที่สูง

ก่อสร้างและควบคุมการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าชุมชนบนพื้นที่สูง

- ส�ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

โครงการขยายผลโครงการหลวง

- ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน�้า

- ส�ารวจออกแบบล่วงหน้า

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

ระยะ 3 ปี (2553-2555)

- สาธิตการท�าการใช้ปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด

- สาธิตการท�าการใช้ปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ

กิจกรรมหลักที่ 13 แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว

การอนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่เสื่ยงต่อดินถล่ม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 15  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/

เกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่

- ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี51-53)

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร     

- ค่าตอบแทนวิทยากรหมอดินอาสาขับเคลื่อนจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์

สนับสนุนปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ พด.

- จ้างขยายเชื้อผลิต ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.

รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

- รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

พัฒนาห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ดนิและฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพบคุลากรห้องปฏบิตักิาร

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดินสนับสนุนเกษตรอินทรีย์

- โครงการวิจัยต่อเนื่อง

กิจกรรม

กล้า

กล้า

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

ไร่

โรงเรียน

โรงเรียน

กลุ่ม

กลุ่ม

ซอง

ตัวอย่าง

แห่ง

โครงการ

หน่วยนับ

26,530,000

26,530,000

60,726

12,980

12,980

6,100

6,100

23,000

1,500

1,500

50

100

40

1,050

1,100

1,484

900

24

55

652

652

293,200

40

1

1

แผนงาน

26,530,000

26,530,000

60,726

12,980

12,980

6,100

6,100

23,000

1,500

1,500

50

100

40

1,050

1,100

1,484

900

24

55

652

652

293,200

40

1

1

ผลงาน



แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2554
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ขับเคลื่อนโรงผลิตน�้าหมักชีวภาพกรมฯ

ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์งบ CEO

ค่าวิเคราะห์ดินและพืชสนับสนุนโครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์

- ส่วนวิเคราะห์ดิน สพข.6 (ต่อเนื่อง 1 โครงการ)

จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)

ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โครงการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

โครงการณรงค์งดการเผาฟางและตอซังพืช

โครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน

สนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

ปี 2550-2553 (กลุ่มเดิม)

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปี 2554

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินและ

การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรฯ ส�าหรับประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์

ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2554

สนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ�ารุงดิน

- ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดตามนโยบาย

1. จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร

- ปอเทือง 

- ถั่วพร้า

- ถั่วพุ่มด�า

2. ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบ�ารุงดิน

กิจกรรมหลักที่ 16 พัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก

ค่าก่อสร้างแหล่งน�้าขนาดเล็ก

กิจกรรมหลักที่ 17 การก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

ค่าก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นา

กิจกรรม

แห่ง

โรง

โครงการ

ตัน

ไร่

กลุ่ม

ตัน

ไร่

โรงเรียน

กลุ่ม

ราย

ราย

ตัน

ตัน

ตัน

ไร่

แห่ง

บ่อ

หน่วยนับ

1

35

1

1,850

3,700

17

342

750

42

560

200

852

165

90

40

47,000

3

500

แผนงาน

1

35

1

1,850

3,700

17

342

750

42

560

200

852

165

90

40

47,000

3

500

ผลงาน



ภาพกิจกรรม
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โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต�าบล

เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจวิเคราะห์วางแผนและจัดท�ารายงาน



ภาพกิจกรรม

15

การจัดท�าข้อมูลเพื่อจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า

ส�ารวจและจัดท�าแผนที่ภูมิประเทศและส�ามะโนที่ดิน 1 : 4,000

การจัดท�าข้อมูลเพื่อจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า

วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่นา  1 : 4,000

ส�ารวจ วางแผน



ภาพกิจกรรม

16

เก็บตัวอย่างดิน 1 หมู่บ้าน 1 ตัวอย่าง



ภาพกิจกรรม

17

โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์พด.1 และเชื้อจุลินทรีย์ควบคุม

โรคพืชจากสารเร่ง ซุปเปอร์พด.3 ทดแทนการใช้สารเคมีต่อผลผลิต และ

คุณภาพการเก็บรักษามันฝรั่งในกลุ่มชุดดิน22

(ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม

18

โครงการวิจัยต่อเนื่อง

การศึกษาผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.

เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการปลูกมะเขือเทศ

(ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

บูรณาการงานวิจัยในการทดสอบสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

ของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบ�ารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ด�า

ใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จ�านวน 3 โครงการย่อย)
1. การทดสอบสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบ�ารุงดิน

เพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ด�าในจังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มชุดดินที่ 29 (สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่)



ภาพกิจกรรม

20

โครงการวิจัยต่อเนื่อง

บูรณาการงานวิจัยในการทดสอบสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

ของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบ�ารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ด�า

ใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จ�านวน 3 โครงการย่อย)
2. การทดสอบสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบ�ารุงดิน

เพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ด�าในจังหวัดล�าปาง ในกลุ่มชุดดินที่ 29 (สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

บูรณาการงานวิจัยในการทดสอบสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

ของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบ�ารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ด�า

ใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จ�านวน 3 โครงการย่อย)
3. การทดสอบสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบ�ารุงดิน เพื่อ

เพิ่มผลผลิตสบู่ด�าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในกลุ่มชุดดินที่ 29 (สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ผลการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจต่อสภาพแวดล้อมทางดินในกลุ่มชุดดินที่ 48 

(สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

การศึกษาหญ้าแฝกที่ปลูกในดินที่มีปัญหา และจัดท�าเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

ในพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

การจัดการดินชุดหางดงในการปลูกล�าไย ร่วมกับหญ้าแฝก

ในจังหวัดเชียงใหม่(ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม

25

โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เหมาะสมร่วมกับพืชปุ๋ยสด

เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในกลุ่มชุดดินที่ 29

(สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

การจัดการดินที่เหมาะสมด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับ ปุ๋ยชีวภาพ และแหนแดง 

เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตของคะน้า ข้าวโพดฝักอ่อน 

ภายใต้การปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มชุดดินที่ 7

(สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เหมาะสมร่วมกับจุลินทรีย์ชีวภาพ พด. 11 

ส�าหรับโสนอัฟริกันเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในกลุ่มชุดดินที่ 59 

(สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

การใช้สมุนไพรควบคุมแมลงในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช

(ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ศึกษาวัสดุส�าหรับท�าน�้าหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่เหมาะสม

เพื่อลดเวลาในการย่อยสลายฟางข้าว และเพิ่มผลผลิตข้าว

ในจังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพเพือ่เพิม่ผลผลิต และพฒันาคณุภาพดอกเบญจมาศเพือ่การค้า

(ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ผลของจุลินทรีย์ พด.11 ส�าหรับปอเทือง ร่วมกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

ของกรมพัฒนาที่ดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข.21

ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

การศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่สูง

ในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ศึกษาพืชตระกูลถั่วพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการปรับปรุงบ�ารุงดิน ส�าหรับข้าวโพด

(สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยใหม่

ผลของเนื้อดิน และเวลาหลังการไถกลบต่ออัตราการปลดปล่อยธาตุอาหาร

ของปุ๋ยพืชสด (สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยใหม่

การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ ส�าหรับพืชปรับปรุงบ�ารุงดิน พด.11 

ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย จ.ล�าปาง (ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยใหม่

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

การปรับปรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างรายได้เสริม

ให้แก่เกษตรกร (จ�านวน 3 โครงการย่อย)
1. รูปแบบของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช

และรักษาความชุ่มชื้นในสวนล�าไย(ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม

37

โครงการวิจัยใหม่

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

การปรับปรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างรายได้เสริม

ให้แก่เกษตรกร (จ�านวน 3 โครงการย่อย)
2. การศึกษาความสามารถในการดูดซับตะกั่ว และทองแดงของหญ้าแฝกพันธุ์ต่างๆ

เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม(ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยใหม่

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

การปรับปรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างรายได้เสริม

ให้แก่เกษตรกร (จ�านวน 3 โครงการย่อย)

3. การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากหญ้าแฝกโดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (ส่วนวิเคราะห์ดิน)



ภาพกิจกรรม
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โครงการวิจัยใหม่

การศึกษาปรับปรุงดินกรด (กลุ่มชุดดินที่ 22) เพื่อลดการขาดธาตุแคลเซียมที่

มีผลต่อโรคผลเน่าแห้งด�า (Blossom end rot) ของมะเขือเทศ

(ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม

40

โครงการวิจัยใหม่

ระยะปลูกที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก, น�้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยเคมี

เพื่อเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ในกลุ่มชุดดินที่ 29

จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง)



ภาพกิจกรรม

41

โครงการวิจัยใหม่

ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น�้า และผลผลิตของถั่วแปะยีภายใต้ระบบ

การปลูกพืชตามแนวระดับบนพื้นที่ลาดชันในจังหวัดเชียงใหม่

(ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม

42

โครงการวิจัยใหม่

การจัดการดินที่เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ

ต่อการเพิ่มผลผลิตแก้วมังกร ในดินทราย

(ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม

43

โครงการวิจัยใหม่

ชื่อชุดโครงการวิจัย  ประสิทธิภาพและการยอมรับของเกษตรกร

ต่อระบบอนุรักษ์ดินและน�้าและการใช้หญ้าแฝกแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

ในเขตพัฒนาที่ดินแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมกับสวจ.)
ชื่อโครงการวิจัยย่อย  ศึกษาผลการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ากับหญ้าแฝกแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

ในเขตพัฒนาที่ดินแม่สา จังหวัดเชียงใหม่(ส่วนวิชาการฯ)



ภาพกิจกรรม

44

บริการวิเคราะห์ดินและค�าแนะน�าการจัดการดิน - น�้า – พืช

วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ



ภาพกิจกรรม

45

บริการวิเคราะห์ดินและค�าแนะน�าการจัดการดิน - น�้า – พืช

หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่



ภาพกิจกรรม

46

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร



สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด��าริ

ภาพกิจกรรม

47



ภาพกิจกรรม

48

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่อ�าเภออมก๋อย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

บ.อูตูมเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

49

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง

บ้านป่าเกี๋ยะใน หมู่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

50

โครงการพัฒนาที่ดินอ�าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

51

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก

บ.จะนะ ม.13  ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

52

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล ตามพระราชด�าริ

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

53

เกษตรวิชญา โครงการตามพระราชด�าริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

54

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยง ตามพระราชด�าริ

บ.เจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

55

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน

ต.ป่าตุ้ม   อ.พร้าว   จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

56

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง  บ้านเสาแดง

ม.7 ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

57

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ห้วยเมืองงาม ตามพระราชด�าริ

บ.บาหลา ม.10  ต.ท่าตอน   อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

58

โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

59

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านกองป๋อเหนือ

บ.อูตูมใต้ ม.6 ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

60

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�าแพง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต.สหกรณ์  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

61

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริ

บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

62

โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงลุ่มน�้าแม่ลอบ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

63

โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงลุ่มน�้าแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

64

โครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

65

โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

66

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าปิง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

บ้านห้วยสะแพด ม.9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

67

โครงการธนาคารอาหารชุมชน บ้านแม่ปางใหญ่



ภาพกิจกรรม

68

โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.ขุนยวม



ภาพกิจกรรม

69

โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จ.แม่ฮ่องสอน บ้านไม้ซางหนาม



ภาพกิจกรรม

70

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนบ้านแม่ส่วยอู



ภาพกิจกรรม

71

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

บ้านดอยผักกูด



ภาพกิจกรรม

72

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริบ้านปางคอง



ภาพกิจกรรม

73

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริบ้านอาโจ้



ภาพกิจกรรม

74

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่บ้านจอลือใต้ ต.แม่สวด อ.สบเมย



ภาพกิจกรรม

75

โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน�้าปายตามพระราชด�าริ

ต.ผาบ่อง อ.เมือง (ศูนย์โป่งแดง)



ภาพกิจกรรม

76

โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด�าริ ต.หมอกจ�าแป่



ภาพกิจกรรม

77

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่อาว บ้านน�้าย้อย

ม.10  ต.นครเจดีย์ บ้านจ�าชมภู



ภาพกิจกรรม

78

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

บ้านดอยก้อม ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�าพูน



ภาพกิจกรรม

79

โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

ลุ่มน�้าปิงน้อย ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

80

โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

ลุ่มน�้าแม่หาด บ้านสบหาด ม.14 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

81

โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”ลุ่มน�้าของ



ภาพกิจกรรม

82

โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน�้าปาย



ภาพกิจกรรม

83

โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน�้าสะงา



ภาพกิจกรรม

84

โครงการ”รักษ์น�้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน�้าสะมาด ห้วยหมากลาง



ภาพกิจกรรม

85

โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2554



ภาพกิจกรรม

86

โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 

(บูรณาการตามมติคณะอนุกรรมาธิการ)



ภาพกิจกรรม

87

โครงการแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจ�าต�าบล ปี 2554



ภาพกิจกรรม

88

อบรมหมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้าน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

89

อบรมหมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้าน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

90

อบรมหมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้าน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

91

อบรมหมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้าน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

92

อบรมหมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้าน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง



ภาพกิจกรรม

93

อบรมหมอดินอาสาประจ�าต�าบล

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

94

อบรมหมอดินอาสาประจ�าต�าบล

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

95

อบรมหมอดินอาสาประจ�าต�าบล

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

96

อบรมหมอดินอาสาประจ�าต�าบล

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

97

อบรมหมอดินอาสาประจ�าต�าบล

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง



ภาพกิจกรรม

98

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

99

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

100

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

101

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

102

การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่



ภาพกิจกรรม

103

ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด



ภาพกิจกรรม

104

หญ้าแฝกเพื่อปลูก

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

105

หญ้าแฝกเพื่อปลูก

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

106

หญ้าแฝกเพื่อปลูก

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

107

หญ้าแฝกเพื่อปลูก

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

108

หญ้าแฝกเพื่อปลูก

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง



ภาพกิจกรรม

109

หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ส่วนวิชาการ ฯ



ภาพกิจกรรม

110

หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

111

หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

112

หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

113

หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

114

หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง



ภาพกิจกรรม

115

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

116

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

117

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

118

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

119

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่สูง

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

120

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่สูง

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

121

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่สูง

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

122

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่สูง

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

123

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่สูง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง



ภาพกิจกรรม

124

โครงการขยายผลโครงการหลวง

ปางแดงใน



ภาพกิจกรรม

125

โครงการขยายผลโครงการหลวง

ห้วยเป้า



ภาพกิจกรรม

126

โครงการขยายผลโครงการหลวง

บ้านแม่ตอละ ต.แม่สามแลบ



ภาพกิจกรรม

127

โครงการขยายผลโครงการหลวง

บ้านแม่ลามาหลวง ต.สบเมย 



ภาพกิจกรรม

128

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ 3 ปี (2553-2555)



ภาพกิจกรรม

129

โครงการขยายผลโครงการหลวง

เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน



ภาพกิจกรรม

130

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

131

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

132

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

133

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

134

ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

135

ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

136

ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

137

ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

138

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

139

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

140

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

141

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

142

การอนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่เสื่ยงต่อดินถล่ม

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

143

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

144

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

145

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

146

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

147

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง



ภาพกิจกรรม

148

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่



ภาพกิจกรรม

149

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน



ภาพกิจกรรม

150

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง



ภาพกิจกรรม

151

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน



ภาพกิจกรรม

152

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง



ภาพกิจกรรม

153

รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร



ภาพกิจกรรม

154

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดินสนับสนุนเกษตรอินทรีย์

โครงการวิจัยต่อเนื่อง (ร่วมกับสทช.)

การใช้ผลติภณัฑ์ซปุเปอร์ พด.9 เพือ่เพิม่ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรสัในดนิ

กรดปานกลางและผลผลิตหอมแดง (ส่วนวิชาการฯ) 



ภาพกิจกรรม

155

ขับเคลื่อนโรงผลิตน�้าหมักชีวภาพกรมฯ



ภาพกิจกรรม

156

โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์



ภาพกิจกรรม

157

โครงการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง



ภาพกิจกรรม

158

โครงการณรงค์งดการเผาฟางและตอซังพืช



ภาพกิจกรรม

159

โครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน



ภาพกิจกรรม

160

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปี 2554



ภาพกิจกรรม

161

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง นวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินและการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรฯ

ส�าหรับประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

ปี 2554



ภาพกิจกรรม

162

สนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ�ารุงดิน



ภาพกิจกรรม

163

พัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก



ภาพกิจกรรม

164

การก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน



ผลงานที่ได้รับรางวัลประจ�าปี 2554

165

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
รางวัลโครงการประกวดเว๊ปไซด์ ปี 2554

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

ชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2554 
กิจกรรม 5 ส 

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ระดับเขต ปี 2554
สาขาการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก
นายเจริญ  ยกค�าจู

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ระดับเขต ปี 2554
สาขาการอนุรักษ์ดินและน�้า
นายวิทยา นาระต๊ะ

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ระดับเขต ปี 2554
สาขาปุ๋ยพืชสด
นายสมบูรณ์  กันทา

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ระดับเขต ปี 2554
สาขาการผลิตและการใช้สารสกัดชีวภาพ
นายสว่าง   อินต๊ะ



ผลงานที่ได้รับรางวัลประจ�าปี 2554

165

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลโครงการประกวดเว๊ปไซด์ ปี 2554

สถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง

รางวลัการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ 6 ประจ�าปี พ.ศ.2554

ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก
นายก้องภพ อินต๊ะจักร

สถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน

รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ระดับเขต ปี 2554
สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นายทองดี อินต๊ะ



167

นายปราโมทย์ ยาใจ

นางกัลยาณี ก้องสมุทร

นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่

นายสุทธิศักดิ์ ชื่นพิชัย

นายเฉลิมชัย ค�านา

นางวรางคณา สงวนพงษ์

นางกาญจนา ชื่นพิชัย

นางสุพัตรา บุตรพลวง

นายถาวร มีชัย

นายชยุติ ราชาตัน

นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์

นายวุฒิไกร บุตรพลวง

บรรณาธิการ

นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่

  

ผู้รวบรวม เรียบเรียง

นางสาวสุวิมล พุทธจรรยาวงศ์

ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต6

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ผู้อ�านวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน

หัวหน้าฝ่ายส�ารวจเพื่อท�าแผนที่

ผู้อ�านวยการส่วนวิเคราะห์ดิน

ผู้อ�านวยการส่วนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ผู้อ�านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

ผู้อ�านวยการสถานีพัฒนาที่ดินล�าพูน

ผู้อ�านวยการสถานีพัฒนาที่ดินล�าปาง

ผู้อ�านวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

คณะผู้จัดท�า




