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Soil Museum

พิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดสร้างขึ้น
เนื่องในวาระครบรอบพระชนมายุ 80 พรรษาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่
สำหรับศึกษาเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับทรัพยากรดิน การสำรวจ
จำแนกดิน สภาพปัญหา และการจัดการดินของประเทศไทย
เพือ่ การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รบั พระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พร้อมทัง้ ลงพระนามาภิไธย
บนแผ่นดินเหนียวไว้เป็นทีร่ ะลึก ปัจจุบนั ติดตัง้ อยู่ ณ บริเวณ
ทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์
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ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง
ประวัตกิ ารก่อตัง้ กรมพัฒนาทีด่ นิ เครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ในการสำรวจดิน แผนที่ดินใน
สมัยต่างๆ วัตถุตน้ กำเนิดดิน สัณฐานของดิน
บางประการ ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของ
ชุดดินและกลุ่มชุดดินที่พบในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย และลักษณะของดินที่มี
ปั ญ หาต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร
พร้อมทัง้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข นอกจาก
นี ้ ย ั ง มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล แสดงคำอธิ บ าย
ลักษณะและสมบัติของดิน โปรแกรมดินไทย
และโปรแกรมแนะนำการใช้ป ุ๋ยรายแปลง
รวมถึงข้อมูลทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่ได้ทำ
การบันทึกไว้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สำหรับให้
ผูท้ ส่ี นใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้
ด้วยตนเอง
พิพธิ ภัณฑ์ดนิ นีต้ ง้ั อยูบ่ ริเวณ ชัน้ 1
อาคาร 6 ชั ้ น กรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมได้ใน
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ



แผนผังภายในพิพธิ ภัณฑ์ดนิ

 



1 ประวัตคิ วามเป็นมาของกรมพัฒนาทีด่ นิ
2 ทรัพยากรดินของประเทศไทย
3 เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการสำรวจดิน
4 แผนทีด่ นิ ของประเทศไทย
5 ตัวอย่างของหินทีเ่ ป็นแหล่งของวัตถุตน้ กำเนิดดิน
6 ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของดินที่พบในภาคใต้
7 ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของดินทีพ่ บในภาคกลาง
8 ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของดินทีพ่ บในภาคเหนือ
9 ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของดินทีพ่ บ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองแบ่งตามกลุ่มชุดดิน
ั หาต่อการเกษตร
11 ดินทีม่ ปี ญ
12 เครือ่ งคอมพิวเตอร์บนั ทึกข้อมูลดิน
13 โครงการเขือ่ นคลองท่าด่านอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริฯ
14 ดินเค็มและดินเปรี้ยวจัด
15 โครงการพระราชดำริฯ เพือ่ ฟืน้ ฟูดนิ ทีม่ ปี ญ
ั หา
16 สัณฐานวิทยาของดินบางประการ
17 การชะล้างพังทลายของดิน
18 สิ่งมีชีวิตในดินและอินทรียวัตถุในดิน
19 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการศึกษา
และใช้ประโยชน์ขอ้ มูลดิน
20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ กับงานพัฒนาทีด่ นิ
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การจัดแสดงข้อมูลต่างๆ ภายใน
พิพธิ ภัณฑ์แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้ดงั นี้



การสำรวจจำแนกดิน

 



การศึ ก ษาสำรวจดิ น ในประเทศไทยนั ้ น
เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2478 โดยใช้ระบบ
การสำรวจและจำแนกดินตามแบบของกระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา (ระบบ USDA 1938) เป็นหลัก
มีการศึกษาและจัดทำแผนทีด่ นิ ทัว่ ประเทศฉบับแรก
ในขนาดมาตราส่วน 1:2,500,000 เมือ่ ปี พ.ศ. 2503
ต่อมาจึงได้มกี ารสำรวจดินในระดับจังหวัด โดยเริม่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางก่อน
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2506 ได้มีการจัดตั้งกรมพัฒนาที่ดินขึ้น นับแต่นั้นมางาน
สำรวจจำแนกดินของประเทศไทยก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันประเทศไทยทำการสำรวจจำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน
(Soil Taxonomy) ที่พัฒนาโดยกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการ
แบ่งขัน้ การจำแนกดิน ออกเป็น 6 ขัน้ ด้วยกัน ได้แก่ อันดับ อันดับย่อย กลุม่ ดินใหญ่
กลุม่ ดินย่อย วงศ์ดนิ และชุดดิน ตามลำดับ
งานสำรวจจำแนกดินนั้น มีกระบวนการทำงานทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ เริม่ จากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น การตรวจสอบลักษณะและสมบัตขิ องดิน
ในภาคสนาม การทำคำบรรยายหน้าตัดดิน การจัดทำแผนทีต่ น้ ร่างแสดงขอบเขต
ชนิดของดิน การตรวจสอบความถูกต้องของแผนทีด่ นิ จนถึงการจัดพิมพ์แผนที่ และ
รายงานการสำรวจดินในลำดับสุดท้าย
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ทรัพยากรดินของประเทศไทย
ประเทศไทยตัง้ อยูเ่ หนือเส้นศูนย์สตู ร ระหว่างละติจดู ที่ 5-20 องศา
เหนือ และลองจิจดู ที่ 97-105 องศาตะวันออก อยูใ่ นเขตสภาพภูมอิ ากาศแบบ
ร้อนชื้น มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ภาคเหนือมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
เทือกเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างเขา และมีที่ราบบริเวณริมแม่น้ำสายใหญ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ ประกอบ
ด้วยพื้นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน ภาคกลางมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ำ
เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และลำน้ำสาขา มีพน้ื ทีส่ งู ภูเขา และเนินเขาอยูบ่ า้ ง
ตามขอบด้านทิศตะวันตกและตะวันออก ภาคใต้มีลักษณะเป็นแผ่นดินที่ยื่น
ลงไปในทะเล ตอนกลางของภาคเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวในแนวยาวเหนือ-ใต้
ทำให้เกิดพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลเป็นแนวยาว และเกิดพืน้ ทีล่ าดเอียงจากตอนกลาง
ของภาคไปสู่ชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน
ดินที่พบในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย อาจมีลักษณะที่เหมือน
หรือแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่ให้กำเนิดดิน ประกอบด้วย
ภูมอิ ากาศ สิง่ มีชวี ติ ความสูงต่ำของภูมปิ ระเทศ วัตถุตน้ กำเนิด และระยะเวลา
หรือพัฒนาการของดิน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ดิน
มีพัฒนาการ ซึ่งมีความมากน้อยต่างกันไปในแต่ละแห่ง



หน้าตัดดิน

 



โดยทัว่ ไปเมือ่ เรายืนอยูบ่ นพืน้ ดินนัน้ เราจะ
มองเห็นดินเป็นเพียงแผ่นดินหรือพืน้ ผิวทีม่ ี 2 มิติ คือ
มีความกว้างและความยาว แต่หากว่าเราขุดดินลงไป
จนเป็นหลุมขนาดใหญ่ จะเห็นว่าดินมีมิติที่ 3 คือมี
ความลึกหรือความหนา และเมื่อมองตามความลึก
ลงไปตามแนวดิ่งจะเห็นว่าดินนั้นมีการทับถมกันเป็น
ชัน้ ๆ โดยทีแ่ ต่ละชัน้ จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของสิง่ ทีม่ อี ยูภ่ ายในดิน เช่น สีดนิ เนือ้ ดิน ชนิดของ
วัสดุ หรือสิ่งที่ปะปนอยู่ในดิน เป็นต้น นักสำรวจดิน
เรียกผิวด้านข้างของหลุมดินที่ตัดลงไปจากผิวหน้าดิน
ตามแนวดิ่งซึ่งปรากฏให้เห็นชั้นต่างๆ ภายในดินนี้ว่า หน้าตัดดิน (soil profile)
และเรียกชัน้ ต่างๆ ในดินทีว่ างตัวขนานกับผิวหน้าดินว่า ชัน้ ดิน (soil horizon)
เพื่อให้สามารถมองเห็นความแตกต่างของดินในแต่ละภูมิภาคได้อย่าง
ชัดเจน กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดแสดงตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองที่พบในพื้นที่ต่างๆ
ของประเทศไทยไว้ โดยพืน้ ทีด่ า้ นบนเหนือขึน้ ไปจากตัวอย่างหน้าตัดดินทีแ่ สดงไว้ใน
แต่ละภาค จะมีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งหรือบริเวณที่พบ
ดินนั้นกับสภาพพื้นที่หรือภูมิสัณฐาน และชนิดวัตถุต้นกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับดินนั้นๆ
แสดงไว้ดว้ ยเพือ่ ให้ผชู้ มเกิดความเข้าใจในแง่มมุ ของการเกิดดินชนิดต่างๆ มากยิง่ ขึน้

ตัวอย่างดินในภูมิภาคต่างๆ
ดินที่พบในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นดินที่มี
การชะล้างสูง มักมีสเี หลืองหรือแดง และพบชัน้
วัตถุตน้ กำเนิดดินในระดับตืน้ ความอุดมสมบูรณ์
ของดินอยูใ่ นเกณฑ์ตำ่ เนือ่ งจากสภาพอากาศทีช่ น้ื
ต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ดนิ มีศกั ยภาพทางการเกษตรต่ำ
ถึงค่อนข้างต่ำ
ดินทีพ่ บในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นดินใน
ที่ราบลุ่ม มีศักยภาพทางการเกษตรค่อนข้างสูง
ประกอบกับมีระบบชลประทานทีด่ ี การใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ในภาคนีจ้ งึ มีประสิทธิภาพมาก
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หน้ า ตั ด ดิ น จำลองที ่ น ำมาจั ด
แสดงไว้ในพิพธิ ภัณฑ์ดนิ แห่งนี้ เป็นเพียง
บางส่วนของดินทีพ่ บในภูมภิ าคต่างๆ ของ
ประเทศไทย ที ่ ก รมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ได้ จ ั ด
จำแนกไว้ในระดับ ชุดดิน (series) ซึง่ เป็น
การจำแนกในขั้นต่ำสุดตามระบบอนุกรม
วิธานดิน ปัจจุบันมีชุดดินที่จัดตั้งไว้แล้ว
มากกว่า 300 ชุดดิน



ดินในภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นดินทีม่ พี ฒ
ั นาการ
ไม่มากนัก ดินในบริเวณที่ราบหรือค่อนข้างราบเป็นดิน
ที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง
แต่ในพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก มักมีข้อจำกัดในการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการ
ชะล้างพังทลายและสูญเสียหน้าดินได้ง่าย



ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็น
ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
หรือต่ำ เนื่องจากพัฒนาการมาจากวัตถุต้นกำเนิดดิน
พวกที่สลายตัวมาจากหินทรายหรือหินทรายแป้ง ทำให้
เป็นดินทีม่ เี นือ้ หยาบ ความอุดมสมบูรณ์ตำ่ อุม้ น้ำได้นอ้ ย
ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ำได้งา่ ย นอกจากนีย้ งั มี ดินเค็ม
ดินทราย ดินปนกรวดศิลาแลง ซึ่งเป็นดินที่มีปัญหาใน
การใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

 

กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม
ชุดดินต่างๆ ทีม่ อี ยูเ่ ป็นจำนวนมากนัน้ มักจะทำให้เกิดปัญหาในการแจกแจง
ชนิดของดินสำหรับเกษตรกรและบุคคลทัว่ ไปทีไ่ ม่คนุ้ เคยอยูเ่ สมอ กรมพัฒนาทีด่ นิ จึงได้
ทำการจัดหมวดหมูด่ นิ ขึน้ ใหม่ โดยรวบรวมเอาชุดดินทีม่ ลี กั ษณะ สมบัติ และศักยภาพ
ของดินในด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืชที่ปลูกที่คล้ายคลึงกัน
มาไว้ในกลุม่ เดียวกัน เรียกว่า กลุม่ ชุดดิน ซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกันทัง้ หมด 62 กลุม่ ชุดดิน
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กลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59 จัดเป็นกลุ่มชุดดินที่พบใน
พืน้ ทีล่ มุ่ หมายถึง ดินทีเ่ กิดอยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีต่ ำ่ มีสภาพพืน้ ทีร่ าบเรียบ หรือค่อนข้าง
ราบเรียบ มักจะมีระดับน้ำใต้ดนิ ตืน้ มีนำ้ ท่วมขังทีผ่ วิ ดินในฤดูฝน ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
ในการทำนา
กลุม่ ชุดดินที่ 26-56 และ 60 เป็นกลุม่ ชุดดินทีพ่ บในพืน้ ทีด่ อนหรือบริเวณ
พืน้ ทีท่ อ่ี ยูส่ งู กว่าดินทีล่ ุ่ม ไม่มนี ำ้ ท่วมถึง ดินมีการระบายน้ำดี มักไม่คอ่ ยมีนำ้ แช่ขงั
ทีผ่ วิ หน้าดิน สภาพพืน้ ทีอ่ าจเป็นทีร่ าบ ทีล่ าดเชิงเขา หรือเป็นลูกคลืน่ ส่วนใหญ่ใช้ปลูก
พืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยนื ต้นอืน่ ๆ กลุม่ ชุดดินในพืน้ ทีด่ อนนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ย่อย
คือ ดินดอนในเขตดินแห้ง และดินดอนในเขตดินชื้น
กลุม่ ชุดดินที่ 62 เป็นกลุม่ ของพืน้ ทีล่ าดชันเชิงซ้อนหรือพืน้ ทีภ่ เู ขา ทีอ่ ยูใ่ น
บริเวณทีม่ คี วามลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ลักษณะและสมบัตขิ องดินเหล่านีม้ คี วาม
ไม่แน่นอน ขึน้ อยูก่ บั สภาพพืน้ ที่ ชนิดของวัตถุตน้ กำเนิดดิน และพืชพรรณธรรมชาติ
เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ควรอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้




ดินทีม่ ปี ญ
ั หาในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร



ดินที่มีปัญหาทางการเกษตร หมายถึงดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมี
ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูก ทำให้พชื ไม่สามารถเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตได้ตามปกติ ส่วนใหญ่เป็นดินทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ได้แก่ ดินเค็ม
ดินเปรีย้ วจัด ดินทรายจัด ดินอินทรีย์ ดินปนกรวด และดินตืน้ นอกจากนีย้ งั รวมถึง
พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดชันสูง ซึง่ หากมีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างไม่ระมัดระวัง
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง ในการใช้พน้ื ที่
เหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสมก่อนการ
ปลูกพืชตามวิธีการปกติเสียก่อน

 

สัณฐานของดิน
หากเราสั ง เกตหน้ า ตั ด ดิ น ตั ว อย่ า งใน
ระยะใกล้ๆ จะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน ทั้งใน
เรือ่ งของสี เนือ้ ดิน โครงสร้าง หรือการพบวัสดุตา่ งๆ
ในดิน และอืน่ ๆ ความต่างเหล่านีเ้ ป็นผลมาจากปัจจัย
และกระบวนการเกิดดินที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อ
ลั ก ษณะดิ น ชนิ ด ของพื ช พรรณธรรมชาติ ท ี ่ ข ึ ้ น
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ปกคลุม รวมถึงความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันไปด้วย
การตรวจสอบลักษณะสีดิน เนื้อดิน
โครงสร้างของดิน ร่องรอยแตกระแหง เศษ
ชิน้ ส่วนของหิน หรือลักษณะอืน่ ๆ ทีป่ รากฏ
อยูใ่ นดินทัง้ ทีม่ องเห็นและสัมผัสได้ จะทำให้
เราสามารถประเมิ น สมบั ต ิ ข องดิ น บาง
ประการได้ เช่น การระบายน้ำ สภาพแวดล้อม
ในการเกิดดิน พัฒนาการของดิน หรือความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น

สิง่ มีชวี ติ และอินทรียวัตถุในดิน
ดินมีลกั ษณะเป็นวัสดุพรุนทีม่ ที ง้ั อากาศ น้ำ และสารอาหารต่างๆ อยูม่ ากมาย
จึงเป็นแหล่งที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพ และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลาย
ชนิดทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงพวกจุลินทรีย์ดินที่มีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่า
ไม่เห็น บทบาททีส่ ำคัญของสิง่ มีชวี ติ ในดิน คือ การย่อยสลายสารอินทรียต์ า่ งๆ จน
กลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต
เหล่านี้ยังมีผลต่อสมบัติต่างๆ ของดินอีกด้วย




พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในการศึกษาวิจยั และใช้ประโยชน์ขอ้ มูลดิน

 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการ
ศึ ก ษางานสำรวจจำแนกดิ น การใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และ
การปรับปรุงบำรุงดินอย่างจริงจัง ทรงมี
พระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าจนเข้า
พระทัยได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาใช้ในการแก้ปัญหา
ของพื้นที่เพื่อประโยชน์แก่เหล่าพสกนิกรให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชาติได้รบั การอนุรกั ษ์และมีการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม
พระองค์ทรงเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความถูกต้องของ
แผนทีด่ นิ จากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส และโครงการ
วิจยั เรือ่ งการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีเ่ กษตร บริเวณจังหวัด
ลพบุรี ในปี พ.ศ.2531-2532
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ กับงานพัฒนาทีด่ นิ
พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนัก
ถึงความรุนแรงและอันตรายจากความเสือ่ มโทรมของดิน
ทัง้ จากสาเหตุทางธรรมชาติ และปัญหาทีเ่ กิดจากการ
กระทำอันรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน จึงทรง
พระราชทานพระราชดำริในการป้องกันแก้ไขและฟืน้ ฟู
ทรัพยากรดินไว้นานับประการ ซึง่ ทุกโครงการล้วนเป็น
โครงการพระราชดำริที่นำประโยชน์สุขมาสู่เกษตรกร
และความอุดมสมบูรณ์ของดินทัว่ ประเทศ เช่น การใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงเพื่อสนับสนุนให้
ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดการดิน
เปรีย้ วจัดโดยการแกล้งดิน รวมถึงการถนอมรักษา
ดินให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรดินในพื้นที่นา หรือการแบ่งพื้นที่ตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถเลีย้ ง
ตนเองได้ ตลอดจนพระราชดำริในการตั้งศูนย์
ศึกษาการพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวติ เพือ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนา
สูเ่ กษตรกร




 



กรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นหน่วยงานหนึง่ ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษา สำรวจ
จำแนก วิเคราะห์วิจัยดินและที่ดิน ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน
เพื่อกำหนดนโยบาย วางแผนการใช้ที่ดิน และพัฒนาที่ดิน รวมถึง
การให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกีย่ วกับ
ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจน
ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และให้บริการด้านการพัฒนาทีด่ นิ
แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทั่วไป

จัดทำโดย.. ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กันยายน 2552

