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ความรู้พื้นฐานทางปฐพีวิทยา 
 

 ปฐพีวิทยา คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับดินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนผิวโลกที่มี
ความสลับซับซ้อน สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางการศึกษา คือ ปฐพีวิทยาธรรมชาติ และปฐพีวิทยาสัมพันธ์  

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เพราะดินเป็น
แหล่งที่มาของปัจจัยส าคัญ ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่ม และพลังงาน ล้วนได้มาจากดินทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ในด้านเกษตรกรรม ดินเป็นทั้งที่ยึดเกาะและค้ าจุนให้พืชเจริญเติบโต เป็นแหล่งธาตุ
อาหารส าคัญที่พืชน าไปใช้ในการเจริญเติบโต พลิดอก ออกผล แต่เนื่องจากดินแต่ละแห่งมีลักษณะและสมบัติที่
แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าเรารู้จักดินมากขึ้น ก็น่าจะท าให้เราสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ยิ่งขึ้นด้วย 
 

 
 

การศึกษาดินเพื่อจัดท าเป็น soil database 
จะท าการศึกษาดินในภาคสนาม ตามชั้นดินหลัก ชั้น O A E B C R  และท าการบันทึกข้อมูลในสนาม

ได้แก่  
ความลึกของดิน : มีผลต่อการเลือกชนิดของพืชที่ปลูก การเกาะยึดของราก การทรงตัวของต้นพืช 

ปริมาณความชื้น ธาตุอาหาร และอุณหภูมิดิน 

สีดิน : เป็นลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจน เป็นสมบัติที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อม และแร่ที่ เป็น
องค์ประกอบของดิน หรือวัสดุอ่ืนๆในดิน สามารถใช้ประเมินสมบัติบางอย่างของดินได้ เช่น การระบายน้ า 
ปริมาณอินทรียวัตถุ หรือระดับความอุดมสมบูรณ ์

เนื้อดิน : เนื้อดิน เป็นสมบัติที่บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของดิน มีผลต่อการดูดซับน้ า การดูดยึด
ธาตุอาหาร และปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดิน เนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของ ชิ้นส่วนเล็กๆ ที่เราเรียก
กันว่า “อนุภาคของดิน” อนุภาคเหล่านี้มีขนาดไม่เท่ากนั แบ่งออกได้เป็น3 กลุ่ม คือ 

 ขนาดใหญ่เรียกว่า อนุภาคขนาดทราย(เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0-0.05 มิลลิเมตร) 
 ขนาดกลางเรียกว่า อนุภาคขนาดทรายแป้ง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05-0.002 มิลลิเมตร) 

ปัจจัยในการ
เกิดดิน

ภูมิอากาศ

ภูมิประเทศ

สิ่งมีชีวิต วัตถุต้นก าเนิด

เวลา
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 ขนาดเล็กเรียกว่า อนุภาคขนาดดินเหนียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง เล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร) 

สามารถแบ่งเนื้อดินเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม 12 เนื้อดิน คือ 

 กลุ่มดินทราย เนื้อดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินทราย และดินทรายปนดินร่วน 
 กลุ่มดินร่วน เนื้อดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้ง  

ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งดินทรายแป้ง 
 กลุ่มดินเหนียว เนื้อดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายแป้ง 

โครงสร้างของดิน : มีความส าคัญต่อการซึมผ่านของน้ า การอุ้มน้ า การระบายน้ า และการถ่ายเท
อากาศในดิน รวมถึงการเจริญเติบโตของรากพืชด้วย 

ความเป็นกรด-ด่างของดิน หรือค่าพีเอช (pH) ของดิน : มีความส าคัญต่อการปลูกพืชมาก เพราะ
เป็นตัวควบคุมการละลายธาตุอาหารในดิน ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและการท าหน้าที่ของจุลินทรีย์ดินด้วย 

 นอกจากนี้ มีการเก็บตัวอย่างดินทั้งแบบรบกวนโครงสร้างดินและไม่รบกวนโครงสร้างดิน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ (physical analysis) 
1) การกระจายขนาดของอนุภาคดิน (soil particle size distribution)  
2) ปริมาณกรวด (gravel content)  
3) ความหนาแน่นรวม (bulk density) 
4) ความจุความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (available moisture capacity)  
5) ความชื้นในดิน ในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละความลึกดิน 
 

 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี (chemical analysis) 
1) ปฏิกิริยาดิน (soil reaction, pH)  
2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (organic matter content)  
3) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available phosphorus)  
4) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (available potassium)  
5) ปริมาณด่างรวมที่สกัดได้ (extractable bases) ซึ่งประกอบด้วย แคลเซียม แมกนีเซียม 

โซเดียม และโพแทสเซียม  
6) ปริมาณความเป็นกรดที่สกัดได้ (extractable acidity)  
7) ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (cation exchange capacity)  
8) ค่าอัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส (base saturation percentage, %BS) โดยค านวณจากค่า

ของปริมาณด่างรวมที่สกัดได้ทั้งหมดและค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก  
 การวิเคราะห์ทางจุลสัณฐาน โดยใช้กล่องคูเบียนาเก็บตัวอย่างดิน แล้วจึงน ามาขัดบางเพ่ือศึกษา

ลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยา (Thin Section) 
 การวิเคราะห์แร่วิทยา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของแร่ดินเหนียว (clay minerals) ที่มี

ขนาดอนุภาคของดินเล็กกว่า 2 ไมโครเมตร โดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction analysis) 
เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาจ าแนกข้อมูลดินตามระบบจ าแนกดินแบบ

สากล โดยประเทศไทยใช้ระบบการจ าแนกดินแบบ“อนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy)” และมีการจ าแนก
ถึงขั้นการจ าแนกดินต่ าสุดของระบบอนุกรมวิธานดินคือ “ชุดดิน” 
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และขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดท าความรายงานการส ารวจดิน โดยก าหนดขอบเขตรายงานการ
ส ารวจดินตามมาตราส่วน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับหยาบสุด (ระดับประเทศ) ถึงระดับละเอียด 
(ระดับไร่นา) นอกจากนี้น ามาประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจและทางวิศวกรรม 

ทรพัยากรดิน ดินปัญหาและปัญหาการใช้ท่ีดินในประเทศไทย 
ดินปัญหาและปัญหาการใช้ที่ดินในประเทศไทย 

1. ดินเค็ม 
1) ดินเค็มบก 

1) สาเหตุ 
 การแพร่ของเกลือจากชั้นหินเกลือขึ้นมาสู่ผิวดิน บริเวณยอดของโดมเกลือจะอยู่

ใกล้ผิวดินที่สุดเมื่อน้ าระเหยจากดินก็จะมีแรงดึงน าสารละลายเกลือมาแพร่บน
ผิวดินและทิ้งคราบเกลือไว้บนผิวดิน 

 การแพร่ของสารละลายเกลือจากบริเวณท่ีดอน มาสู่บริเวณขอบของที่ดอน 
2) ปัญหา 

 เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก 
 เกลือปนเปื้อนในแหล่งน้ าท าให้คุณภาพน้ าไม่ดี 

3) การแก้ไข 
 ล้างเกลือจากดินโดยการขังน้ าแล้วระบายออก 
 รักษาความชื้นในดินเพื่อไม่ให้เกลือแพร่ขึ้นมาสู่ผิวดิน 
 ปลูกพืชทนเค็ม 

2) ดินเค็มชายทะเล 
1) สาเหตุ 

 พ้ืนที่น้ าทะเลท่วมถึง 
 ระดับน้ าเค็มใต้ดินขึ้นสูงมีการแพร่ของเกลือขึ้นมาสู่ผิวดิน 

2) ปัญหา 
 เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก 
 เกลือปนเปื้อนในแหล่งน้ าท าให้คุณภาพน้ าไม่ดี 

3) การแก้ไข 
 ในพ้ืนที่ที่มีน้ าทะเลท่วมประจ าควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าชายเลน 
 ในพ้ืนที่การเกษตรควรมีระบบชลประทานป้องกันการรุกล้ าของระดับน้ าทะเล 
 ใช้ยิปซัมเพ่ือท าให้เกลืออยู่ในรูปที่ละลายง่ายแล้วท าการล้างดิน 
 ควรรักษาความชื้นของดินเพื่อป้องกันการแพร่ของเกลือสู่ผิวดินโดยใช้

อินทรียวัตถุและการคลุมดิน 
 เลือกชนิดพืชที่ทนเค็ม 

2. ดินอินทรีย์ 
1) สาเหตุ 

 การสะสมของเศษซากใบไม้ในพื้นที่ทะเลสาบท าให้มีชั้นอินทรียวัตถุหนา 
 บางบริเวณจะพบตะกอนจากทะเลเก่าที่เคยท่วมถึงมีศักยภาพท าให้เกิดดิน

เปรี้ยวได้ 
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2) ปัญหา 
 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพไม่เหมาะสม ดินเป็นกรด,ธาตุหลายตัวมีมากเกิน

เป็นพิษต่อพืช,ดินยุบง่าย,น้ าท่วมขัง 
 เมื่อแห้งจะติดไฟง่ายและดับยาก 
 ผลผลิตของพืชต่ า 
 เป็นแหล่งอาศัยของยุงที่เป็นพาหะโรคเท้าช้าง 

3) การแก้ไข 
 อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ป่าพรุธรรมชาติ 
 บริเวณขอบพรุอาจใช้ท าการเกษตรได้แต่ต้องมีการปรับปรุงโดยใช้วิธีแกล้งดิน 

3. ดินเปรี้ยว 
1) สาเหตุ 

 เกิดจากตะกอนทะเลเก่าที่มีแร่จาโรไซต์ 
 เมื่อแร่จาโรไซต์สัมผัสกับอากาศท าให้มีการปลดปล่อยสารไพไรต์ที่เป็นกรดจัด

ออกมา 
2) ปัญหา 

 ธาตุบางตัวมีมากเกินจนเป็นพิษต่อพืช โดยเฉพาะเหล็กและอะลูมินัม 
 ธาตุอาหารพืชถูกตรึงท าให้พืชแสดงอาการขาดธาตุ 
 ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 

3) การแก้ไข 
 ท าการแกล้งดิน 
 รักษาความชื้นในดิน 
 รักษาระดับน้ าใต้ดินไม่ให้จาโรไซต์สัมผัสกับอากาศ 

4. ดินทราย 
1) ดินทรายภาคอีสานและดินทรายชายทะเล 

1) สาเหตุ 
 เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดที่มีอนุภาคทรายมาก 

2) ปัญหา 
 ดินซาบซึมน้ าได้เร็ว อุ้มน้ าได้น้อย พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ า 
 มีอินทรียวัตถุน้อย CECต่ ามาก แร่ธาตุอาหารน้อย 
 ง่ายต่อการเกิด Erosion 

3) การแก้ไข 
 เพ่ิมอินทรียวัตถุโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 ใส่ปุ๋ยเคมีทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง 
 ให้น้ าครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง 
 ท าการคลุมดิน 
 ปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเท 

2) ดินทรายชายทะเลที่มีชั้นดานอินทรีย์ 
1) สาเหตุ 

 เกิดจากอินทรียวัตถุถูกชะลงไปเชื่อมตัวเป็นชั้นดานอินทรีย์ใต้ชั้นทราย 
2) ปัญหา 
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 เป็นทรายจัดอุ้มน้ าได้น้อย 
 ดินแห้งมากเมื่อแล้งแต่จะมีน้ าขังช่วงฝนตก 
 ดินมีอินทรียวัตถุน้อย CECต่ า แร่ธาตุน้อยมาก 

3) การแก้ไข 
 ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติหรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

 
5. ดินตื้น 

1) ดินปนหิน 
เป็นดินตื้นที่มีเศษหินปะปนมากกว่า 35% เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 

ไม่เหมาะส าหรับการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นป่าธรรมชาติหรือเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
2) ดินมีชั้นปูนมาร์ล 

เป็นดินที่มีชั้นมาร์ลขัดขวางอยู่ตื้นถึงตื้นมากเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 
ปฏิกิริยาดินเป็นด่างจัดธาตุอาหารถูกตรึงท าให้พืชแสดงอาการขาดธาตุ ควรเลือกชนิดพืชปลูก
และใส่ปุ๋ยที่พืชขาด 

3) ดินลูกรัง 
เป็นดินที่มีการเชื่อมตัวของศิลาแลงอ่อนเกิดเป็นชั้นขัดขวางรากพืชอาจเป็นชั้นที่มี

ลูกรังหนาแน่นมากกว่า 35% หรือเป็นชั้นศิลาแลง เนื้อดินมีน้อยอาจท าให้พืชขาดน้ าเมื่อแล้ง
และน้ าท่วมขังเม่ือฝนตกได้ 

6. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงมีความลาดชันมากกว่า 35% และมีความลาดชัน

สลับซับซ้อน ดินส่วนใหญ่เป็นดินตื้นหรือพ้ืนที่หินโผล่ เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย ไม่เหมาะแก่
การท าการเกษตรควรปล่อยให้เป็นป่าธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ 
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้
มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง  
              พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ าเพ่ือใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ าต่าง ๆ 
             พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวันส าหรับครอบครัว
ให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
             พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็น
อาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย 
             พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้อง
เริ่มขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการในด้าน  
                 1. การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
                 2. การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ าหน่าย) 
                 3. การเป็นอยู่ (กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)  
                 4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)  
                 5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
                 6. สังคมและศาสนา  

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนา
ก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้าง
ร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือ
บริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน  

ประการที่ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
            1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองใน
ครัวเรือน เหลือจึงขายไป 
            2. พออยู่พอใช้ ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีย์
ผสมน้ าถูพ้ืนบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล) 
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            3. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับ
วัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด 
             สรุป จากการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสรุปปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ คือ การยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท  ค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็น  
พ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระท า 
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เรื่อง กฎหมายและระเบียบการคลังเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 

กฎหมายและระเบียบการคลังในการปฏิบัติงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายจ่ายงบประมาณและการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได้ โดยสามารถแยก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอ่ืนโดยในที่นี้ได้กล่าวถึงงบด าเนินงานซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารงานประจ า
ประกอบด้วยค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคและงบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเป็นหลัก  

1.1 หลักการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
- วัสดุคงทน คือ สิ่งของที่มีลักษณะคงทน ไม่สามารถซ่อมแซมได้หากเกิดความช ารุดเสียหาย 
- วัสดุสิ้นเปลือง คือ สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป เช่น กระดาษ ปากกา เป็นต้น 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ คือ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบเพ่ือซ่อมบ ารุงทรัพย์ 
1.2 ครุภัณฑ์ คือสิ่งของที่มีลักษณะคงทน มีอายุการใช้งานนาน สามารถซ่อมแซมได้หากเกิดช ารุด 

 
2. รายจ่ายงบกลางได้แก่ งบเงินบ าเหน็จบ านาญเงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 

เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และค่าใช้จ่ายในการ 
รักษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริหารงานของส่วนราชการจะต้องเบิกจ่ายกฎหมาย และข้อบังคับที่ก าหนด โดย
มีค่าใช้จ่ายส าหรับรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เช่น ค่าของช าร่วย ของเยี่ยมผู้ป่วย บัตรอวยพร ค่าจัดพิมพ์ 
ค่าจัดส่ง สิ่งของบริจาค และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว คือ การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกสถานที่ตาม 
ค าสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่ราชการโดยปกติ การไปสอบคัดเลือกและการไปช่วยราชการหรือรักษาการ 
แทน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามรายการ ดังนี้ 
 

2.1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเบิกในลักษณะเหมาจ่ายโดยคิดเป็นการเดินทางกรณีที่มีการพักแรม นับเวลา 
ค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน และหากเกิน 12 ชั่วโมงให้คิดเป็น 1 วัน กรณีการเดินทาง ที่ไม่มี
การพักแรม หากเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง คิดเป็นครึ่งวัน และหากเกิน 12 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน ซึ่งอัตราค่าเบี้ย
เลี้ยงตามระเบียบเดินทางของข้าราชการทั่วไประดับอาวุโส  ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ และข้าราชการระดับ 8 ลงมา คิดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 240บาท/ วัน/คน 

2.2 ค่าเช่าที่พักสาหรับข้าราชการทั่วไประดับอาวุโส ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ ลงมา สามารถเลือกเบิกได้ 2 ลักษณะ คือลักษณะเหมาจ่าย 800 บาท/วัน/คน และลักษณะ จ่ายจริง
ส าหรับห้องพักเดี่ยว 1,500 บาท และ ห้องพักคู่ 850 บาท/วัน/คน หากเดินทางเป็น หมู่คณะต้องเบิกจ่ายใน
ลักษณะเดียวกัน 

2.3 ค่าพาหนะสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงส าหรับการเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง ในกรณี
การ ใช้รถส่วนตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย โดยค านวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวง 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. การฝึกอบรมประเภท ก คือ การฝึกอบรมที่มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่ากึ่งหนึ่ง เป็น
ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไปทักษะพิเศษ  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
ประเภทอ านวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง 
 

2. การฝึกอบรมประเภท ข คือ การฝึกอบรมที่มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็น 
ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน  อาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และประเภทอ านวยการระดับต้น 
 

3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก คือ การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่ากึ่งหนึ่งไม่ใช่บุคลากร
ของ รัฐ เช่นการอบรมหมอดิน เป็นต้น 
  การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักตามระเบียบอบรมสามารถเบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง โดยมีอัตราค่าเช่าที่พักแบบ 
ห้องพักเดี่ยว และห้องพักคู่ ตามประเภทการฝึกอบรม ประเภท ก คือ ไม่เกิน 2,400 บาท และ ไม่เกิน 
1,300 บาท ตามล าดับ การฝึกอบรมประเภท ข คือ ไม่เกิน 1,450 บาท และ ไม่เกิน 900 บาท ตามล าดับ 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก คือ ไม่เกิน 1,200 บาท และ ไม่เกิน 750 บาท ตามล าดับ 
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การอ่านแผนที่และการใช้ประโยชน์แผนที่ 
 

1.  แผนและประเภทของแผนที่ 
 นิยามและความหนมาย - สิ่งที่แสดงลักษณะของพ้ืนผิวโลกทั้งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและปรุงแต่งข้ึน 
  - สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นภาพลายเส้นลักษณะภูมิประเทศ 
  - เป็นเอกสารเชิงวิชาการแสดงความมีอยู่ของข้อมูล ที่ตั้ง ระยะห่างระหว่าง

รายละเอียดในภูมิประเทศ 
 ชนิดของแผนที่ 1.) มาตราส่วน : เล็ก กลาง ใหญ่ 
  2.) ลักษณะรายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่ : Line map, Photo map, Anntated map 
  3.) ลักษณะการใช้งาน : Base map , Thematic map 
  4.) มาตรฐาน ICA : topographic map, Charts and road map, Thematic and  
  Special map 
  5.) ลักษณะหรือรูปแบบของการจัดเก็บ : - Hard copy, Digital - Raster, Vector 
2.  พิกัดและพ้ืนที่หลักฐานทางแผนที่ : เป็นระบบอ้างอิงในการก าหนดต าแหน่งหรือบอกต าแหน่งบนพ้ืนโลก
จากแผนที่ 
 ระบบพิกัด - พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด,ลองติจูด) 
  - พิกัดกริด ยูทีเอ็ม (N,E) 
 พ้ืนหลักฐานยีออเดซี : - Indian 1975 
    - WGS 48 
3.  การอ่านค่าพิกัดและรายละเอียดบนแผนที่ 
 - ระบบพิกัด(Coordinate system) ระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงที่นิยมใช้กับแผนที่ของประเทศไทยในปัจจุบัน
มี 2 ระบบ คือ  
 1.) ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ > ค่าพิกัดเป็นขนาดมุมมีหน่วยเป็น องศาลิปดา ฟิลิปดา 
 2.) ระบบพิกัดกริด UTM > บอกต าแหน่งเป็นค่าระยะทางไปทางตะวันออก(E) และไปทางทิศเหนือ(N) 
จากจุดศูนย์ก าเนิด 
 - พ้ืนหลักฐานทางยีออกเดซี > พ้ืนหลักฐานแผนที่ 
        > พ้ืนผิวอ้างอิงส าหรับการค านวณทางเรขาคณิต 
        > รูปทรงรี (Eilipsoid) 
ประเทศไทยมีการใช้งาน 2 พ้ืนหลักฐาน 
 พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ.2518 (Indian 1975) 
 พ้ืนหลักฐานสากล (WGS 48) 
4.  มาตราส่วนและการค านวณระยะทาง/เนื้อที่ 
 - มาตราส่วนแผนที่ คือ อัตราส่วนระหว่างระยะบนแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศ 
 ชนิดของมาตราส่วน 1.) มาตราส่วนเศษส่วน อัตราส่วนเปรียบเทียบระยะทางบนแผนที่กับภูมิประเทศ 
          2.) มาตราส่วนค าพูด เป็นมาตราส่วนที่ระบุว่า 1 หน่วยของความยาวในแผนที่
เท่ากับกี่หน่วย 
          3.) มาตราส่วนรูปภาพหรือมาตราส่วนบรรทัด 
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ความลาดชันของพื้นที่  
   
        Slop = VD/HD x 100 
 
 
 
5.  แผนที่และข้อมูลแผนที่ 
 - ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข 

 แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข(DEM) : แบบจ าลองท่ีได้จากการวัดความสูงหรือจุดระดับความสูงที่
เป็นตัวเลขแทนของภูมิประเทศ 

 เส้นชั้นความสูง (contour) : ข้อมูลเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีระดับความสูงเท่ากัน, สร้างเส้นชั้น
ความสูงจัดเก็บในรูปแบบ Vector  

 จุดความสูงภูมิประเทศ(height spot) : ลักษณะความสูงต่ าพ้ืนผิวภูมิประเทศ(Relief) ที่แสดง
บนแผนที่ภูมิประเทศ 

 - หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 
 - ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 
 - ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 
 - ข้อมูลแบบจ าลองระดับความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 
 - ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 
6.  การใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 - ส ารวจส ามะโนที่ดินทางการเกษตร 
 - ส ารวจและจัดท าแผนที่จ าแนกประเภทที่ดิน 
 - จัดท าแผนที่แสดงเขต เขา ที่เขา ภูเขา 
 - จัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่และพ้ืนที่ลาดชันของพ้ืนที่และพ้ืนที่ลาดชัน 35% 
 - ส ารวจและจัดท าแผนสภาพการใช้ที่ดิน 
 - การส ารวจและจัดท าแผนที่ 
 - ส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
 - ส ารวจและออกแบบงานก่อสร้างแหล่งขนาดเล็กและแหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VD 

HD 
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การปรับปรุงบ ารุงดิน และการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ความหมายและความส าคัญของดิน 
ดิน คือวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ ตลอดจนการสลายตัวของซากพืช

ซากสัตว์ ผสมคลุกเคล้ากัน โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดดิน 

1. สภาพภูมิอากาศ 
2. สภาพพ้ืนที่ 
3. ระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่างกันเกิดเป็นดินหลักหลายชนิด 

ความส าคัญของดิน 
1. เป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการเกษตร 
2. เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการด ารงชีวิต 
3. ลักษณะองค์ประกอบของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

องค์ประกอบของดินที่เหมาะสม 
1. อนินทรีย์วัตถุ  45% 
2. น้ า   25% 
3. อากาศ   25% 
4. อินทรียวัตถุ     5% 

ความหมายของการปรับปรุงบ ารุงดิน 
- การพัฒนาที่ดินที่ไม่เหมาะสม ให้เหมาะสมต่อการเกษตร สามารถท าการเพาะปลูกพืชให้เจริญเติบโต

และให้ผลผลิตได้ตามปกติ 
- การปรับปรุง บ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกพืช และ 
- การจัดการเพ่ือท าให้ดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมส าหรับพืชที่ต้องการปลูก  

วิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน 
- การรักษาสภาพดิน ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วย องค์ประกอบทาง

กายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพอย่างเหมาะสม 
- การปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือช่วยให้ดินยังคงความอุดมสมบูรณ์ หรือเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ

พืชด้วยการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆ ได้แก่ปุ๋ยแร่ธาตุ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ หรือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินด้วยการไถ
กลบตอซัง  
 
แนวทางการปรับปรุงบ ารุงดิน 

1 การปรับปรุงกายภาพของดิน คือการปรับสภาพโครงสร้างของดินให้เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโต
ของรากพืช ท าให้มีช่องว่างส าหรับการระบายน้ าและการถ่ายเทอากาศได้ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

1.1 การไถพรวนดิน ช่วยเพิ่มช่องว่างส าหรับอากาศและน้ า 
1.2 การเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อให้อนุภาคดินจับตัวเป็นเม็ดดิน 
1.3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมหรือรักษาระดับของอินทรีย์วัตถุในดินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

2. การปรับปรุงด้านเคมีของดิน คือการปรับปรุงสภาพดินให้สามารถรองรับกิจกรรมทางชีวเคมีหรือ
สิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงพืชและจุลินทรีย์ในดิน เป็นการท าให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอและสมดุล ท าให้ธาตุ
อาหารต่างๆสามารถละลายและเป็นประโยชน์ได้ การจัดการเพื่อลดโอกาสในการสูญเสียธาตุอาหารจากดิน
ปฏิบัติดังนี้ 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
~ 13 ~ 

2.1 ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพ่ิมธาตุอาหารด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
2.2 ดินมีความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เช่น ถ้าดินเป็นกรดควรแก้ไขด้วย

การใส่ปูนเพื่อยกระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้สูงขึ้น ท าให้ธาตุอาหารละลายออกมาง่ายขึ้น 
3. การปรับปรุงด้านชีวภาพของดิน ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่ยัง

มีชีวิตอยู่ และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เอง หรือสามารถเปลี่ยนแปลง
ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปทีไ่ม่มีประโยชน์ต่อพืชให้กลับมามีประโยชน์ต่อพืชได้ดังนี้ 

3.1 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
3.2 กลุ่มจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 
3.3 กลุ่มจุลินทรีย์ช่วยเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช 

4. การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยกระบวนการปลูกพืช 
4.1 การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) เป็นการปลูกหญ้าหรือพืชตระกูลถั่วคลุมดินช่วย

ควบคุมการกร่อนของดินและปรับปรุงบ ารุงดิน 
4.2 การปลูกพืชหมุนเวียน (cover rotation) เป็นการปลูกพืช 2 ชนิดหรือมากกว่า

หมุนเวียนกันบนพื้นที่เดียวกันโดยจัดชนิดของพืชและเวลาปลูก  
4.3 การปลูกพืชแซม (intercropping) เป็นการปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปบนพื้นที่ในเวลา

เดียวกันโดยท าการปลูกพืชชนิดที่ 2 แซมลงในระหว่างแถวของพืชชนิดที่ 1 หรือพืชหลัก  
4.4 การปลูกพืชสลับเป็นแถบ (striping cropping) เป็นการปลูกพืชที่มีระยะปลูกถ่ีและห่าง

เป็นแถบสลับกันขวางความลาดเทของพ้ืนที่ตามแนวระดับ หรือไม่เป็นไปตามแนวระดับก็ได้ 
4.5 การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (relay cropping) เป็นการปลูกพืชต่อเนื่องคาบเกี่ยวกัน โดยการ

ปลูกพืชที่ 2 ระหว่างแถวของพืชแรก ขณะที่พืชแรก ให้ผลผลิตแต่ยังไม่แก่เต็มที่  
4.6 การปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบ ารุงดิน (alley cropping) เป็นการปลูกพืชระหว่างแถบ

ไม้พุ่มบ ารุงดินซึ่งปลูกตามแนวระดับ  
4.7 การคลุมดิน (mulching) เป็นการใช้วัสดุต่างๆคลุมดินเช่นเศษซากพืช ฟางข้าว และวัสดุ

อ่ืนๆเป็นต้น 
ชนิดปุ๋ยพืชสด อัตรา 

(กก./ไร)่ 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ วิธีการใช ้ ชนิดพืชปลูก 

ถั่วพุ่ม 
(vigna spp.) 

8 ดินร่วนซุยท่ีมีการ
ระบายน้ าและอากาศด ี

-ปลูกและไถกลบเมื่อออกดอกก่อนปลูก
พืชหลัก ระยะเวลา 40 วัน 
-ปลูกแซมในแถวพืชหลัก 

ข้าวโพด มัน
ส าปะหลัง 

ถั่วพร้า 
(canavalia spp.) 

10 พื้นที่ดอน -ปลูกและไถกลบเมื่อออกดอกก่อนปลูก
พืชหลัก ระยะเวลา 45-50 วัน 
-ปลูกแซมในแถวพืชหลัก 

ข้าวโพด มัน
ส าปะหลัง 
อ้อย 

ปอเทือง 
(crotalaria juncia) 

5 พื้นที่ดอน -ปลูกและไถกลบเมื่ออกดอกก่อนปลูก
พืชหลัก ระยะเวลา 45-50 วัน 
-ปลูกแซมในแถวพืชหลัก 

ข้าวโพด มัน
ส าปะหลัง 

โสนแอฟริกัน 
(sesbania rostratra) 

5 ดินเค็มในท่ีดอนและลุม่
มีสภาพน้ าท่วมขัง 

-ปลูกและไถกลบเมื่ออกดอกก่อนปลูก
พืชหลัก ระยะเวลา 50 วัน 

ข้าว ข้าวโพด 
อ้อย 

ถั่วมะแฮะ 
(cajanus cajan) 

5 พื้นที่ลาดชันดินมีการ
ระบายน้ าด ี

-ปลูกและไถกลบเมื่ออกดอกก่อนปลูก
พืชหลัก ระยะเวลา 60 วัน 
-ปลูกแซมในแถวพืชหลัก 

ข้าวไร ่

 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
~ 14 ~ 

การชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ดร.พิทยากร  ลิ่มทอง 

 
การชะล้างพังทลายของดิน (Soil erosion) 

กระบวนการที่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน 
๑. กระบวนการแตกกระจาย (detachment) 
๒. กระบวนการพัดพา (transportation) ของดิน 

 
สาเหตุที่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน 

๑. การชะล้างพังทลายโดยธรรมชาติ โดยมีน้ าและลมเป็นตัวการ 
- การชะละลาย (leaching) 
- แผ่นดินเลื่อนและดินถล่ม (landslides and soil creep) 
- การชะล้างพังทลายที่ผิวดินโดยน้ า (surface erosion by water) 
- การพัดพาโดยลม (wind erosion) 

๒. การชะล้างพังทลายที่มีตัวเร่ง โดยมีมนุษย์หรือสัตว์เป็นตัวการ 
- การหักล้างถางป่า 
- การท าให้ดินปราศจากสิ่งปกคลุม 
- การเหยียบย่ าของสัตว์ 

 
ประเทศไทย น้ า เป็นตัวการที่ส าคัญที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย 
๑.น  าและฝน (precipitation) 
๒.ภูมิประเทศ (topography) 
๓.สมบัติของดิน 
๔.สิ่งปกคลุมผิวดิน 

ชนิดของการชะล้าง 
๑.การชะล้างแบบแผ่น (sheet erosion) 
๒.การชะล้างแบบ internal 
๓.การชะล้างแบบร่อง (channel erosion) 
   - การชะล้างแบบริ ว (rill erosion) 
   - การชะล้างแบบร่องธาร (gully erosion) 
   - การชะล้างในธารน  า (stream erosion) 

ความเสียหายจากการชะล้าง 
๑.ท าลายการรวมตัวของก้อนดิน (aggregation) 
๒.ชะละลายอนุภาคของดินลงไปในรอยแตกหรือตามช่องว่างภายในดิน 
๓.เพ่ิมปริมาณและอัตราเร็วของน  าไหลบ่า ท าให้การชะล้างพังทลายเพ่ิมขึ นและก่อให้เกิดอุทกภัย 
๔.การเคลื่อนย้ายดินบน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ 
๕.เคลื่อนย้ายธาตุอาหาร ปุ๋ย และอินทรียวัตถุในดิน 
๖.ท าให้ดินเป็นร่องน  า ยากต่อการไถพรวน 
๗.ลดผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรรม ปริมาณสัตว์น  าและป่าไม้ 
๘.ท าให้บ่อน  าและอ่างเก็บน  าตื นเขิน เนื่องจากการตกตะกอน  
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การอนุรักษ์ดินและน้ า 
 

ความหมาย 
 การอนุรักษ์ดินและน้ า คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพยากรดินและน้ าอย่างเหมาะสม ชาญฉลาด 
และคุ้มค่า โดยค านึงถึงการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือลดการชะล้างพังทลายของดิน จนกระท่ังอัตราการสูญเสียดินเท่ากับการเกิดดิน และพยายาม
รักษาความสมดุลไว้ 

๒. เพ่ือรักษาปริมาณธาตุอาหารพืชในดินให้อุดมสมบูรณ์ 
๓. เพ่ือรักษาระดับอินทรียวัตถุในดิน 
๔. เพ่ือรักษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
๕. เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ในดินและในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
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วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีพืช

การปลูกพืชคลุมดิน         
(cover cropping)

การปลูกพืชหมุนวียน 
(crop rotation)

การปลูกตามแนวระดับ

การปลูกพืชสลับเป็นแถบ

วิธีกล

ท าคันดินขั นบันได (bench 
terrace)

คันดินฐานกว้าง   
(broadbase terrace)

คันดินฐานแคบ (narrow based terrace)

คันดินเก็บกักน  า (absorption bank)

คันดินเบนน  า (diversion terrace)

คันคูรับน  ารอบเขา (hillside ditch)

วิธีการเขตกรรม

การจัดการดินโดยการไถพรวน

การคลุมดิน

ข้อเสียของวิธีพืช  
- เป็นที่อาศัยของโรคและแมลง 
- ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

ข้อเสียของวิธีกล   
- ต้นทุนสูง 
- ดูแลรักษายาก  
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การบูรณาการงานพัฒนาที่ดิน 
 
การบูรณาการ (Integration) 
          การน าข้อมูลแต่ละส่วนหรือผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานหรือบริหารจัดการร่วมกัน โดย
ผลลัพธ์หรืองานที่ออกมาต้องดีกว่าเดิม หรือพัฒนามากกว่าเดิม 
          ดังนั้น การท างานควรมีการบูรณาการ (Integration) ร่วมกันระหว่าง 
                    >> ภายในหน่วยงานเดียวกัน: กรมเดียวกันแต่คนละกลุ่ม/กอง/ส านัก 
                     >> หน่วยงานรัฐบาลกับหน่วยงานรัฐบาล: คนละกรม/กระทรวง 
                     >> หน่วยงานรัฐบาลกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน 
Logic Model VS SIPOC Model 
 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
จากแผนผังดังกล่าว แสดงให้เห็นวา่ Output ของหน่วยงานหนึ่ง ท่ีจะส่งมอบไปเป็น Input ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 
จะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีคุณค่า และเป็นไปตามความต้องการมากที่สุด เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
แต่ถ้าหากผลลัพธ์ดังกล่าวยังไม่เกิดประโยชน์ ให้ลดกิจกรรมหรือข้ันตอนที่ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิม แต่ถ้าผลงานมี
คุณค่า เกิดประโยชน์ ให้เพ่ิมกิจกรรมที่สร้างมูลค่าในกระบวนการทั้งหมด (Value Chain) 
Value Chain 
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Proces

s 
Outpu

t 
Outcom
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r 
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s 
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t 
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e 
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             คือ การสร้างสรรค์คุณค่าอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันเหมือนกับลูกโซ่ ซึ่งแต่ละกิจกรรม จะช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ ก่อนจะส่งมอบไปยังลูกค้า ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว หาก Outcome 
ออกมาในเชิงบวก Impact ที่ตามมาก็จะมีผลตอบรับที่ดี 
Artificial Intelligence (AI) 
          คือ การรวบรวมหรือดีงข้อมูลต่างๆ เช่น การตลาด, ข้อมูลประชากร, การขนส่ง มาวิเคราะห์หรือ
ประมวลผลทางการเกษตร 

Globalization 
 
 
 
 
           ในยุคปัจจุบัน ทุกองค์กรหรือทุกๆ คน ต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัว ซึ่งหากองค์กรใด ยังย่ าอยู่
กับท่ี ก็อาจจะต้องปิดกิจการหรือสูญพันธุ์ไป ยกตัวอย่างเช่น 

1. ภายนอกหน่วยงาน เช่น Nokia, BB 
2. ภายในหน่วยงาน เช่น 

2.1  กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กสด.) 
อาจไม่ต้องด าเนินการขุดเจาะดิน เพ่ือเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ แต่น าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ โดยการเปิดโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ก็ท าให้ทราบข้อมูลหรือผลวิเคราะห์ได้ 

2.2  ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.) 
อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมาให้ความสนใจกับการค านวณออกแบบโครงสร้างดินมากข้ึน 

2.3  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.) 
อาจด าเนินการวิเคราะห์อย่างอ่ืนเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากจุลินทรีย์ เช่น เชื้อรา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globalization 
(ยุคโลกาภิวัตน์) 

Process 
(ยุคท าลายเพื่อเกิดใหม)่ 
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ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการท างานแบบดิจิทัล มีทั้งหมด 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Internet ระบบ 
Intranet และ Mobile Application 
ระบบ Internet 
 คือ ระบบสารสนเทศท่ีให้บริการผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th ประกอบด้วย 

1. การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อย่างเช่น 
1.1 ระบบบริการประชาชน เป็นการอ านวยความสะดวกให้เกษตรกรและผู้สนใจในการขอรับ

บริการสารเร่ง พด. กล้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ า ปุ๋ย เกษตรกรสามารถค้นหาผลการวิเคราะห์ และ

ค าแนะน าในการปลูกพืช เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 
1.3 ฐานข้อมูลบันทึก Stock วัสดุการเกษตร เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการตรวจสอบยอดคงเหลือวัสดุ

การเกษตรแต่ละชนิดก่อนขอรับบริการ 
1.4 ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร Q Center โดย

ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร หรือผู้สนใจสามารถยื่นค าขอรับรองมาตรฐานฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ ได้ 
1.5 โปรแกรมบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ Online ให้ประชาชน

ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตรา
ส่วน 1 : 4,000 ได้ 

1.6 ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน เกษตรกรสามารถกรอกค าขอรับการ
สนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นาฯ ผ่านทาง internet และสามารถเรียกแสดงผลข้อมูลในลักษณะสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ได้ 

1.7 บัญชีรายการข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจ สามารถศึกษา
รายละเอียดของข้อมูลกรมฯ ในเบื้องต้นได้ 

1.8 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบหนังสือที่ต้องการ สภาพ
หนังสือที่พร้อมให้ยืมได้ และยังสามารถเรียกอ่าน e-book ข้อมูลของกรมฯ ได้ทันที 

1.9 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning) ส าหรับให้ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เข้าไปศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้องค์ความรู้ของกรมฯ ด้วยตนเอง มีท้ังสิ้น 13 หลักสูตร 

2. ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LDD e-Training เป็นช่องทางการเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินแบบทางไกล ส าหรับบุคลากรของกรมฯ โดยหลักสูตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ หลักสูตรความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในเขตพัฒนาที่ดิน 

3. ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS-ด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นการน าเอาระบบเทคโนโลยี
ทางด้านการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่มาใช้งานด้านการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
 

3.1 ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ ดิน  (Present Land use Monitoring) ใช้ ในการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3.2 ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking) ใช้ในการ
ตรวจสอบ บริหาร และติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.3 ระบบน าเสนอแผนที่กลุ่มชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1 : 25,000 โดยจะแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดพ้ืนที่ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแต่ละชุดดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสม
ของดินในการปลูกพืชแต่ละชนิดในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการจัดการดิน เพ่ือการตัดสินใจในการเลือกปลูกพืช 
 

http://www.ldd.go.th/
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ระบบ Intranet 
 คือ ระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่าน Intranet ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมฯ http://intranet.ldd.go.th 
ประกอบด้วย 

1. LDD-Net Live เช่น ระบบการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (Broadcast 
Streaming  System) เป็นการถ่ายทอดภาพและเสียงแบบ Real Time เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถ
ชมการประชุมไปพร้อมกับผู้ที่อยู่ในห้องประชุม และบริการ Download VDO การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และ
การประชุม 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) อย่างเช่น 
2.1 ไปรษณีย์ พ.ด. (LDD Mail) http://lddmail.ldd.go.th เป็นโปรแกรมรับ-ส่งเมล์ของกรมฯ 

เฉพาะสมาชิกบนระบบเครือข่ายเท่านั้น 
2.2 ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ส าหรับให้เจ้าหน้าที่กรมฯ จัดท าใบลาเพ่ือขออนุมัติ 

โดยการ login กรอกข้อมูล และลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถติดตามผลการอนุมัติและสืบค้น
ข้อมูลย้อนหลังได้ 

2.3 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ระบบบริหารครุภัณฑ์ออนไลน์ และระบบ
บริหารครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ สามารถสืบค้นข้อมูล และพิมพ์รายงานการตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปีได้ 

2.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้รวบรวม
ระบบหนังสือเวียน ระบบค าสั่งต่างๆ และระบบแจ้งเรื่องรักษาราชการแทน อธพ. และ รธพ. ไว้ด้วยกัน โดย
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารดิจิทัล 

2.5 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นระบบการประชุมไร้กระดาษ โดยน าวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูหรือสืบค้นข้อมูล
ย้อนหลังได ้

2.6 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบลงรับหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ระบบจะออกเลขหนังสือให้อัตโนมัติ สามารถตรวจสอบการรับเอกสารต้นฉบับ และติดตามงานได้เองจากระบบ 

2.7 โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เป็นระบบบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กรมฯ 

2.8 ระบบบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-FormICT) เป็น
ระบบที่ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด้วยตนเอง 
 
Mobile Application 
 ระบบสารสนเทศท่ีให้บริการผ่าน Mobile Application ได้แก่ 

1. ปุ๋ยรายแปลง จะให้ข้อมูลการใช้ปุ๋ยในแปลงได้อย่างเหมาะสม 
2. ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ า ปุ๋ย ใช้ในการค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ส่งมาให้กรมฯ ตรวจ

วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนการเพาะปลูกพืช 
3. ระบบบริการสารสนเทศทรัพยากรดิน ส าหรับสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน และสามารถดาวน์

โหลดแผนที่และคุณลักษณะของแผนที่ได้ เพ่ือน าไปใช้ประกอบการวางแผนท าการเกษตร 
4. คลิปเด็ดหมอดิน ได้รวบรวมวิดีโอเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ และองค์ความรู้ที่ผู้บริหาร 

นักวิชาการกรมฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
5. LDD Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น จะแสดงข้อมูลดิน ข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ข้อมูล

การจัดการดินเพ่ือการเพาะปลูกพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และ

http://intranet.ldd.go.th/
http://lddmail.ldd.go.th/
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ล าไย รวมถึงค าแนะน าในการใช้ปุ๋ย ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งแผนที่ฐาน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี 
และแผนที่ Google Map 

6. เกม LDD’s IM Farm ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ทดลองปลูกพืชผ่านการเล่นเกมก่อน
ตัดสินใจปลูกพืชจริง โดยผู้เล่นสามารถจ าลองการบริหารจัดการพื้นที่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

7. แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning เป็นเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าที่กรมฯ ใช้วิเคราะห์พ้ืนที่ S3 
และ N ว่าเหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดใดตามศักยภาพของดิน ภายในแอพยังรวบรวมชั้นข้อมูล
ต่างๆ ของกรมฯ ดังนี้ 

7.1 พ้ืนที่ปลูกจริงในพื้นที่ปัจจุบัน 11 ชนิดพืช 
7.2 ข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินประเทศไทย 11 ชนิดพืช 
7.3 ส ามะโนที่ดินเกษตรกรรม 
7.4 Zoning by Agri-Map 
7.5 ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ ารอง 
7.6 ศูนย์เรียนรู้ (ศพก. 82 ศูนย์ และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน) 
7.7 แหล่งน้ า (แหล่งน้ าในไร่นา แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า และแหล่งน้ าชุมชน) 

ทั้งนี้ สพด. สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Red Line) หรือพิมพ์แผนที่เพ่ือน าไป
ตรวจสอบกับพ้ืนที่จริง หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ส่วน สพข. ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลเข้า
ระบบต่อไป 
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การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

เป็นเทคนิค กระบวนการหรือการใช้สิ่งมีชีวิต และส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการเกษตร อาหาร การแพทย์ และสิ่งต่างๆ ที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม งานด้านเทคโนโลยีชวีภาพของกรม
พัฒนาที่ดิน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน เทคโนโลยีชีวภาพพืช ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝก 

1. จุลินทรีย์ด้านปรับปรุงดิน 
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการน าวัสดุอินทรีย์และหรืออนินท

รีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูงมาผ่านกระบวนการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์ 
หรือการน าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการสลายตัวสมบูรณ์แล้วผสมกับวัสดุอินทรีย์และหรืออนินท
รีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง 
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2. จุลินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
น้ าหมักชีวภาพ : สารอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ประกอบด้วยกรดอินทรีย์ และ

ฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด โดยได้จากกระบวนการย่อย
สลายวัสดุอินทรีย์ในรูปของเหลว (รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 2556) 

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มคีุณสมบัติ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การย่อยโปรตีน ไขมัน ช่วยลดกลิ่นเหม็นในระหว่างการหมักและเพ่ิมการละลายธาตุ
อาหารในการหมักเปลือกไข่ ก้าง และกระดูกสัตว์ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพเวลาสั้นและ
ได้คุณภาพ 

ปุ๋ยชีวภาพ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการน าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหาร
เป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินทางชีวภาพ กายภาพ หรือทางชีวเคมี  ท าให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มข้ึน ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพตรึงไนโตรเจน ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม ปุ๋ย
ชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา ปุ๋ยชีวภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

- ซุปเปอร์ พด.9 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดินกรด ดิน
เปรี้ยว ให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์  

- จุลินทรีย์ พด.11 เพิ่มมวลชีวภาพพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจน
จากบรรยากาศเพ่ือช่วยเพิ่มมวลชีวภาพให้กับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน (พืชปุ๋ยสด) ประกอบด้วยเชื้อไรโซเบียมที่มี
ความเฉพาะเจาะจงกับพืชและแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

- ปุ๋ยชีวภาพ พด.12  เป็นกลุม่จุลินทรีย์ที่สร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช
เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช  
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3. จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช  
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน มี

คุณสมบัติพิเศษสามารถท าลาย หรือยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในดินที่เป็นสาเหตุ 
ท าให้เกิดอาการรากเน่าหรือโคนเน่าในสภาพน้ าขัง ประกอบด้วย เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
(Trichoderma viride)  แบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus subtilis) 

 
4. จุลินทรีย์ก าจัดแมลงศัตรูพืช 

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดสารออก
ฤทธิ์โดยกระบวนการหมักพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 
ประกอบด้วย ยีสต์ (Candida tropicalis) แบคทีเรียผลิตกรดอะซีติก (Gluconobacter 
oxydans) แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Lactobacillus fermentum) สมุนไพรที่มี
ประสิทธิภาพก าจัดหนอน เหง้าว่านน้ า เมล็ดมันแกว เมล็ดสะเดา เหง้าหนอนตายหยาก 
เหง้าขมิ้นชัน และสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพก าจัดเพลี้ย ได้แก่ ใบยาสูบ ผลดีปลี รากหาง
ไหล ผลพริก:  
 

5. จุลินทรีย์ด้านสิ่งแวดล้อม 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัดลูกน้ ายุง

ร าคาญ บทบาทและความส าคัญของจุลินทรีย์ ได้แก่ 1.ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ เพ่ือ
ลดค่า BOD ท าให้เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ า 2.ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ใน
น้ า 3.ช่วยยับยั้งเชื้อโรค 4. จลุินทรีย์ยับยั้งการเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า 
5.จุลินทรีย์ผลิตสารอาหารที่ส าคัญ ช่วยให้ สัตว์น้ าเจริญเติบโตดี และมีภูมิต้านทานโรค 
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ข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน 
 
  ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ หมายถึง เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพ้ืนที่สามารถแสดง
สัญลักษณ์ได้3รูปแบบ คือ 

1. จุด (Point) จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของต าแหน่งทีต้ั่งได้แก่ ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด ที่ตั้ง 
กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ตั้งส านักงานเขต เป็นต้น 

2. เส้น (Line) จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของเส้นแม่น้ า เช่น ทางด่วน ถนน เป็นต้น 
3. พ้ืนที ่(Area or Polygon) จะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของพ้ืนที่พ้ืนที่ขอบเขตการปกครองเช่น

พ้ืนที่ อาคาร เป็นต้น 
ส าหรับวิทยากรที่ได้บรรยายได้ยกเอาโปรแกรม Agri-Map online มาเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นการบูรณา

การ ข้อมูลพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรพ้ืนฐานการผลิต (ดิน น้ า พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูล
เกษตรกร เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะมีการปรับปรุงและมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
(Adaptive Data) 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพัฒนาที่ดิน รวมถึงสานักงานพัฒนาที่ดินเขต และ สพด. สามารถใช้
โปรแกรมนี้ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในพ้ืนที่ เช่น จังหวัด เป็นต้น ท าให้
สามารถจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่ได้
อย่างมีระบบ พัฒนาระบบการจัดท าแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) 
โดยให้บริการผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต 
 
  นอกจากนี้นักบริหารเกษตรกร หมอดิน และผู้สนใจ สามารถน าโปรแกรมนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ 
บริหารจัดการสินค้าทางการเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพ้ืนที่ สถานการณ์ปัจจุบันและช่วยในการวาง
แผนการ ผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่างแพร่หลาย ดังนั้นเพื่อให้มีการน าแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
ไปใช้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วให้กับผู้ใช้งาน สามารถตอบสนองการใช้
งานใน พื้นที่ได้ จึงมีการพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ให้อยู่ในระบบโมบาย (Agri-
Map Mobile) 
 

ในช่วงระยะแรกส าหรับการเปิดใช้งาน สามารถใช้งานได้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ android ซ่ึง 
สามารถดูรายละเอียดข้อมูล ณ จุดปัจจุบัน ท าให้ทราบว่าพ้ืนที่ตรงจุดนั้นอยู่ในดินที่มีปัญหา เหมาะสมส าหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใด มีแหล่งรับซื้อผลิตผลชนิดใดที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เส้นทางการคมนาคม ไปยังแหล่งรับ
ซื้อและสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพ ของ
พ้ืนทีZ่oning)( โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตามความเหมาะสมทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ 
และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร 
 
  จะเห็นได้ว่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากมีการน ามาประยุกต์ใช้และบูรณาการกับ 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องจะสามารถสร้างฐานข้อมูลที่กว้างและครอบคลุมโดยสามารถบอกรายละเอียดของพ้ืนที่ 
กลุ่มดิน สภาพพ้ืนที่ พื้นท่ีเหมาะสมฯลฯแหล่งรับซื้อท าให้เกษตรกร และ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ได้ง่ายและน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
เจตนารมณ์ในการประกาศใช้ พรบ. 

- เพ่ือลดทอนความไม่เป็นธรรมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มุ่งเน้นเพ่ือให้ได้รับช าระหนี้เต็ม
จ านวนความเสียหาย 

- มุ่งเน้นเยียวยาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจากการกระท าโดยไม่ได้ตั้งใจ/ผิดพลาด
เล็กน้อย 

- เมื่อผลแห่งการละเมิดเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ 
- เป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 

นิยาม ความหมาย 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น

การ แต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด  
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี ฐานะเป็น
กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช 
กฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ 
การใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้เสียหาย 

ในกรณีการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้เสียหายสามารถใช้สิทธิฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐได้โดยตรงเท่านั้น แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของ
รัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็น หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด (มาตรา 5) 

กรณีละเมิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ที่กระท าละเมิดโดยตรง จะ
ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบไม่ได้ (มาตรา 6) 
 กฎหมายให้อ านาจศาลเรียกเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้ 
 หากเกิดการฟ้องผิดตัว ศาลยกฟ้องเพราะเหตุใช้สิทธิฟเองผิดคดี ให้ขยายอายุความฟ้องคดีใหม่ออกไป
อีก 6 เดือน นับตั้งแต่ค าพิพากษาถึงที่สุด (มาตรา 8 ) 
การใช้สิทธิเรียกร้อง  

หากเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าการใดท่ีไม่ใช่เป็นการปฏิบัติในหน้าที่ 
เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหาย (มาตรา 10) หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิด ต้องใช้สิทธิเรียกร้อง
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน หรือภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็น
ว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด (มาตรา 10) 
การใช้สิทธิของผู้เสียหาย 

เมื่อเกิดกรณีการท าละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้เสียหายสามารถด าเนินการเพื่อ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหาย โดยใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล หรือเรียกร้องขอให้หน่วยงาน
ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แทนการฟ้องคดีต่อศาล (มาตรา 11) โดยการยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อ
หน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอให้เสร็จภายใน 180 วัน (อาจขยายได้อีกไม่เกิน 180 
วัน)  
การออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
~ 27 ~ 

ให้อ านาจหน่วยงานของรัฐออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในกรณีหน่วยงานของ
รัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย หรือ เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
รัฐอาจจะไม่ได้มีสิทธิรับเงินคืนเต็มจ านวนความเสียหาย เพราะการก าหนดความรับผิดชอบ จะต้องค านึงถึง
ความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด โดยความเสียหายนั้น หน่วยงานของรัฐมีอาจส่วนบกพร่องอยู่ และหาก
เป็นกรณีที่มีผู้ท าละเมิดที่เป็นเจ้าหน้าที่มีหลายคน ก็ไม่น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดมาใช้บังคับกับการ
เรียกให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ท าละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย การช าระค่าสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าที่ที่ท าละเมิด
ดังกล่าวสามารถผ่อนช าระได้ โดยค านึงถึงรายได้ ฐานะครอบครัว ความรับผิดชอบ และพฤติการณ์ต่าง
ประกอบกัน  
แนวทางก าหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว.66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 
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คุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการที่ดี 
พ.ต.อ.วีรศักดิ์  ทองสาริ 

 
 คุณธรรม  หมายถึง สภาพคุณงามความดี อุปนิสัยและความประพฤติซึ่งอยู่ในกรอบของกฎหมาย
และศีลธรรมอันดี 
 จริยธรรม  หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติและปฏิบัติ 

 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการ คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ 
ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ โดยการปกครอง 

คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการ ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
1. หลักการครองตน 
2. หลักการครองคน 
3. หลักการครองงาน 

 หลักการครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและการปฏิบัติส่วนตน ประกอบไปด้วยคุณธรรม  
ควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ ดังนี้ 

1. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ 
2. การประหยัดและเก็บออม 
3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
5. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 หลักการครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิด 
การยอมรับ และให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน 

2. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ 
3. ให้บริการผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
4. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
5. การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 

 หลักการครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ดี โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 
4. ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ 
5. การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน 

 ทศพิธราชธรรมของในหลวง รัชกาลที่ 9 มี 10 ประการ 
1. ทาน หมายถึง การให้ มี 2 อย่าง คือ อมิสทาน และ ธรรมทาน 
2. ศีล หมายถึง ความมีระเบียบวินัย 
3. ปริจาคะ หมายถึง การเสียสละ 
4. อาชวะ หมายถึง ความซื่อตรง 
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5. มัททวะ หมายถึง ความอ่อนโยน 
6. ตปะ หมายถึง การระงับยับยั้งข่มใจ 
7. อักโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ 
8. อวิหิงสา หมายถึง การไม่เบียดเบียน 
9. ขันติ หมายถึง ความอดทน 
10. อวิโรธนะ หมายถึง ความไม่คลาดธรรม มีความหนักแน่น ไม่หวั่นไหว 

 หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักความมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า  
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โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 

 
ความเป็นมา ที่ดินในโครงการฯ รวม 3 แปลง มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 130 ไร่ 
 
พระราชด าริ 
แปลงที่ 1 ให้ใช้วิธีการทางธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว คือ ใช้น้ าฝนชะล้างความเปรี้ยวเพียงอย่าง
เดียว โดยมีการขุดบ่อสองบ่อแล้วท าการถ่ายน้ าออกจากบ่อหนึ่งไปยังอีกบ่อหนึ่งเพ่ือชะล้างความเป็นกรด 
 
แปลงที่ 2 ให้จัดท าเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่  โดยแบ่งเป็น 
แปลงรูปแบบที่ 1 พ้ืนที่ 10 ไร่ แบ่งเป็นสระน้ า 30% นาข้าว 30% ไม้ผล 30% ที่อยู่อาศัย 10% 
แปลงรูปแบบที่ 2 พ้ืนที่ 8 ไร่ แบ่งเป็นสระน้ า 15% นาข้าว 30% ไม้ผล 45% ที่อยู่อาศัย 10% 
 
ในแต่ละรูปแบบส่วนของแปลงไม้ผลจะมีการขุดร่องสวนบนดินเปรี้ยว โดยขุดน าดินบนมากองเป็นคันดิน ไม่น า
ดินล่างข้ึนมาทับ แล้วใส่ปูนมาร์ลอัตรา 2-3 ตันต่อไร่ จากนั้นใส่ปูน 1-2 กก./หลุม แล้วปลูกไม้ผล 
 
แปลงนาข้าว 
หว่านปูนมาร์ลอัตรา 1-3 ตันต่อไร่ควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างความเปรี้ยว ปลูกปุ๋ยพืชสดหลังฤดูการเก็บเก่ียว 
 
แปลงที่ 3 ให้ด าเนินการจัดท าเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแก่ราษฎร 
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ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ระดับอ าเภอ บ้านทุ่งกระโปรง 
 

ผู้ใหญ่สมหมาย เกตุแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งกระโปรงคนปัจจุบัน
เล่าว่า บ้านทุ่งกระโปรง หมู่ 12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก ก่อตั้งมา 
100 ปีกว่าปี ซึ่งเดิมลักษณะเป็นพ้ืนที่ป่าและเป็นเส้นทางเดินของฝูงช้าง
ป่า เวลาช้างป่าเดินผ่านมาในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่เห็นฝูงช้างก็จะใช้ไม้ตี 
“กะปง” บอกชาวบ้านที่อยู่ให้รู้ตัว เพ่ือหลบโขลงช้างหรือเรียกประชุม จึง
เรียกว่า “หมู่บ้านทุ่งกะปง” ต่อมาเพ้ียนเขียนเป็น “กระโปรง” กลายเป็น 
"บ้านทุ่งกระโปรง" เมื่อได้มีการบุกเบิกพ้ืนที่บ้านทุ่งกระโปรงแห่งนี้ก็
กลายเป็นพ้ืนที่เกษตร ท านา ท าไร่ การท าเกษตรเชิงเดี่ยว มีการใช้
สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูก สุขภาพเสียจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ไม่มีการวางแผนการผลิต ราคาผลผลิตตกต่ า ไม่มีอาชีพเสริม ซื้อ
พืชผักจากที่ อ่ืนกิน เกษตรกรปลูกพืชชนิดเดียวกันเหมือนๆ กัน ราคา
ผลผลิตก็ยิ่งตกต่ า เกษตรกรจึงมีหนี้สิน ในช่วงเวลานั้น ผู้ใหญ่ทวี มณฑา ผู้ใหญ่บ้านทุ่งกระโปรงในขณะนั้น เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยได้น าแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร มาทดลองปฏิบัติ เปลี่ยนการท าการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดย
ชักชวนชาวบ้านเปลี่ยนการท านา มาท าการผลิตแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก ผลไม้ 
ปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งก็ประสบความส าเร็จ ปลดหนี้ได้ เมื่อเห็นว่าได้ผล ผู้ใหญ่ทวีจึงเริ่มเผยแพร่
แนวคิดให้กับลูกบ้านชาวทุ่งกระโปรงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรจนมาถึงในสมัยผู้ใหญ่สมหมายได้มีการ
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง มีการขุดบ่อน้ า 88 บ่อ เลิก
ใช้สารเคมี ท าระบบน้ า ระบบน้ าไล่แมลงออก ท าบัญชีครัวเรือน มีการใช้ภูมิปัญญาและจิตอาสา มีแผนชุมชน 
ภาคีเครือข่ายและการสร้างศูนย์เรียนรู้ จนสามารถสร้างพืชเศรษฐกิจในชุมชนตนเองได้ ต่อยอดไปสู่การพัฒนา
ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้านและถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นออกไปอย่างกว้า งขวาง เป็น
ชุมชนต้นแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
เช่น การปลูกผักกูดผักสมุนไพรพื้นบ้าน ผักผลไม้ปลอดสารพิษ การท าปุ๋ษอินทรีย์ชีวภาพทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า ปุ๋ย
พืชสด การท าสินค้าแปรรูปซึ่งศูนย์แห่งนี้ ยึดหลักการใช้ชีวิตแบบพอมี พอกิน รู้จักประหยัด ไม่สร้างหนี้สิน ไม่
ฟุ้งเฟ้อ มีสินค้าแปรรูป พึ่งพาตัวเองได้ มีสหกรณ์ จนท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และรู้จักแบ่งปัน ทั้งใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขายผักได้ ท าปุ๋ยใช้เอง ลดต้นทุน
ในการผลิตปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือการบริโภค ปลูกพืชหมุนเวียน ทั้งนี้ ผู้ใหญ่สมหมายได้สรุปปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ระดับอ าเภอ บ้านทุ่งกระโปรง ดังนี้  
1. การพัฒนาคน แนวคิดวิถีพอเพียงโดยการสร้างจิตอาสา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. การพัฒนาเรื่องรายได้ โดยสร้างทักษะอีชีพ ตลาดชุมชน  
3. การพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างแผนงานและภาคีเครือข่าย  
4. การพัฒนาพื้นที่เพ่ือความยั่งยืน 
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การเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน 
นางมาลินี  คุณะดิลก จ าปาทอง 

 
วินัยและการรักษาวินัย 

วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบแผนเป็นระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดการกระท าความผิดวินัย 

 
ไม่เข้าใจ 

ตามใจ 

ไม่ใส่ใจ 

ล่อใจ 

จ าใจ 

ตั้งใจ 

ภายใน 
 

อบายมุข 

ตัวอย่างไม่ดี 

ขวัญไม่ดี 

ความจ าเป็นในการครองชีพ 

การปล่อยละละเลยของ

ผู้บังคับบัญชา 

โอกาสเปิดช่องล่อใจ 

ภายนอก 

กฎหมายที่บังคับใช้ 

ข้าราชการ 
พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 

พนักงานราชการ 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การกระท าความผิดวินัยฯ 

ลูกจ้างประจ า 
ระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

จ้างเหมา 
กฎหมายแพ่งฯ 
กฎหมายอาญา 
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ข้อก าหนดวินัย 
วินัยต่อประเทศชาติ 

 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(มาตรา 81) 
 

วินัยต่อตนเอง 
- ต้องรักษาชื่อเสียงของตน รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย (ม.82(10)) 
วินัยอย่างร้ายแรง 
- ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (ม.85(4)) 
- ได้รับโทษอาญา (ม.85(6)) 

 
วินัยต่อผู้ร่วมงาน 

- ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ (ม.82 (7)) 
- ต้องไม่กลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกัน ในการปฏิบัติราชการ (ม.83 (7)) 
- ต้องไม่กระท าการล่วงละเมิด / คุกคามทางเพศ ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. (ม.83 (8)) 

 
วินัยต่อประชาชน 

- ต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรม ให้การสงเคราะห์ ประชาชนผู้ติดต่อราชการ (ม. 82 
(8))  

- ต้องไม่ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ (ม. 83 (9))   
วินัยอย่างร้ายแรง 
-  ต้องไม่ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง (ม. 85 

(5))  

โทษทางวินัย 

ภาคทัณฑ ์
ตัดเงินเดือน 
ลดเงินเดือน 
ปลดออก 
ไล่ออก 

ข้อก าหนดวินัย 

วินัยต่อประเทศชาติ 
วินัยต่อตนเอง 
วินัยต่อผู้ร่วมงาน 
วินัยต่อประชาชน 
วินัยต่อต าแหน่ง หน้าที่ 
วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
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วินัยต่อต าแหน่ง หน้าที่ 
มาตรา 82  
(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ค.ร.ม นโยบายของรัฐบาล 
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
(5) ต้องอุทิศเวลา ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
(6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
มาตรา 83 
3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์แก่ตนเอง 
(4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
(5) ต้องไม่กระท าการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท 
มาตรา 83 อย่างร้ายแรง 
1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
(2) ละทิ้ง หรือ ทอดทิ้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 

วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา มาตรา 82(4) 

 1.มีค าสั่งผู้บังคับบัญชา  
2. เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
3. สั่งในหน้าที่ราชการ  

 4. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 5. เจตนา 
 ข้อยกเว้น 
 1. ถ้าเห็นว่าจะท าให้เสียหาย  

2. ไม่รักษาประโยชน์ของราชการ 
*** ขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งเป็นหนังสือได้ *** 
การรายงานเท็จ ม.83 (1) 
1. มีการรายงาน 
2. เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 
3. เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  . 
4. เจตนา 
ม.83(2) ไม่กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนจะสั่งให้ท า / ได้รับอนุญาต

เป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
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เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความกาวหน้าในอาชีพราชการ 

 ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ หมายถึงเส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่จะไปสู่ต าแหน่ง
ส าคัญของส่วนราชการ โดยมีการก าหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงานในแต่
ละต าแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปด ารงต าแหน่งส าคัญ 
 
หลักการในการจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  

1. เป็นการวางแผนการพัฒนาเพ่ือการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งส าคัญโดยยึดหลักความรู้
ความสามารถประสบการณ์และผลงานเพ่ือการเตรียมความพร้อมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ 

2. เป็นการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดกรองคนดีคนเก่งโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ท างาน  

3. เป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  
4. เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการวางแผนและก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการแต่งตั้งข้าราชการภายใน 

 
ผังเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
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วิชาการ 

ระดับ ทักษะพิเศษ 

ระดับอาวุโส 

ระดับสูง 

ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับสูง 

ระดับเชี่ยวชาญ 

ระดับทรงคณุวุฒิ 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ประเภทและระดับต ำแหน่ง 
 

ระดับช านาญงาน ระดับช านาญการ 

ระดับปฏิบัติการ ระดับต้น ระดับต้น 

บริหาร อ านวยการ ทั่วไป 

- จ าแนกกลุ่มต าแหน่งเป็น 4 ประเภท อิสระจากกัน 

- แต่ละกลุ่มมี 2-5 ระดับ แตกต่างกันตามค่างานและโครงสร้างการท างานในองค์กร 

- มีบัญชีเงินเดือนพื้นฐานแยกแต่ละกลุ่ม  

- ก าหนดชื่อเรียกระดับต าแหน่งแทนตัวเลข 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
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