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พิพิธภัณฑ์ดิน
So i l  Museum

พิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดสร้างขึ้น
เนื่องในวาระครบรอบพระชนมายุ 80 พรรษาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่
สำหรบัศกึษาเรยีนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัทรพัยากรดนิ การสำรวจ
จำแนกดนิ  สภาพปญัหา และการจดัการดินของประเทศไทย
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน   เปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยกรมพฒันาท่ีดินไดรั้บพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พร้อมท้ังลงพระนามาภไิธย
บนแผน่ดนิเหนยีวไวเ้ปน็ท่ีระลกึ ปจัจบุนัตดิต้ังอยู ่ณ บรเิวณ
ทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์
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ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง
ประวติัการกอ่ต้ังกรมพฒันาท่ีดิน  เครือ่งมอื
และอุปกรณ์ในการสำรวจดิน แผนที่ดินใน
สมยัตา่งๆ วัตถตุ้นกำเนดิดิน สณัฐานของดนิ
บางประการ ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของ
ชุดดินและกลุ่มชุดดินที่พบในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย และลักษณะของดินที ่มี
ปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
พร้อมท้ังแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ข นอกจาก
นี ้ย ังม ีระบบฐานข ้อม ูลแสดงคำอธ ิบาย
ลักษณะและสมบัติของดิน โปรแกรมดินไทย
และโปรแกรมแนะนำการใช้ปุ ๋ยรายแปลง
รวมถึงข้อมูลทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่ได้ทำ
การบันทึกไว้ในเครือ่งคอมพวิเตอร์ สำหรับให้
ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ด้วยตนเอง

พพิธิภณัฑดิ์นนีต้ั้งอยูบ่รเิวณ ช้ัน 1
อาคาร 6 ชั ้น กรมพัฒนาท ี ่ด ิน ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมได้ใน
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ
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  การจดัแสดงขอ้มูลตา่งๆ  ภายใน
     พพิธิภณัฑแ์บง่เปน็สว่นตา่งๆ ไดดั้งนี้

 1 ประวติัความเปน็มาของกรมพฒันาทีดิ่น
 2 ทรัพยากรดนิของประเทศไทย
 3 เคร่ืองมือและอปุกรณใ์นการสำรวจดนิ
 4 แผนทีดิ่นของประเทศไทย
 5 ตัวอยา่งของหนิท่ีเปน็แหลง่ของวตัถตุ้นกำเนิดดิน
 6 ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของดินที่พบในภาคใต้
 7 ตัวอยา่งหนา้ตัดดินจำลองของดนิทีพ่บในภาคกลาง
 8 ตัวอยา่งหนา้ตัดดินจำลองของดนิทีพ่บในภาคเหนอื
 9 ตัวอยา่งหนา้ตัดดินจำลองของดนิท่ีพบ
    ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
10 ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองแบ่งตามกลุ่มชุดดิน
11 ดินท่ีมีปัญหาต่อการเกษตร
12 เครือ่งคอมพวิเตอรบ์นัทกึขอ้มูลดนิ
13 โครงการเขือ่นคลองทา่ด่านอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรฯิ
14 ดินเค็มและดินเปรี้ยวจัด
15 โครงการพระราชดำรฯิ เพือ่ฟืน้ฟดิูนทีมี่ปญัหา
16 สัณฐานวทิยาของดนิบางประการ
17 การชะลา้งพงัทลายของดนิ
18 สิ่งมีชีวิตในดินและอินทรียวัตถุในดิน
19 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ กับการศกึษา
    และใชป้ระโยชนข์อ้มูลดนิ
20 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วฯ กบังานพฒันาทีดิ่น




 









การศึกษาสำรวจดินในประเทศไทยนั ้น
เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2478 โดยใช้ระบบ
การสำรวจและจำแนกดินตามแบบของกระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา (ระบบ USDA 1938) เป็นหลัก
มีการศึกษาและจัดทำแผนท่ีดินท่ัวประเทศฉบับแรก
ในขนาดมาตราสว่น 1:2,500,000 เม่ือปี พ.ศ. 2503
ต่อมาจึงไดมี้การสำรวจดนิในระดบัจงัหวัด โดยเริม่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางก่อน

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2506 ได้มีการจัดตั้งกรมพัฒนาที่ดินขึ้น  นับแต่นั้นมางาน
สำรวจจำแนกดินของประเทศไทยก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันประเทศไทยทำการสำรวจจำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน
(Soil Taxonomy) ที่พัฒนาโดยกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการ
แบ่งข้ันการจำแนกดนิ ออกเป็น 6 ข้ันด้วยกัน ได้แก่ อันดับ อันดับย่อย กลุ่มดินใหญ่
กลุม่ดินยอ่ย วงศดิ์น และชดุดิน ตามลำดบั

งานสำรวจจำแนกดินนั้น มีกระบวนการทำงานทั้งภายในและภายนอก
สถานที ่เร่ิมจากการศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น การตรวจสอบลกัษณะและสมบติัของดนิ
ในภาคสนาม การทำคำบรรยายหนา้ตัดดิน การจดัทำแผนทีต้่นร่างแสดงขอบเขต
ชนิดของดิน การตรวจสอบความถูกต้องของแผนท่ีดิน จนถึงการจัดพิมพ์แผนท่ี และ
รายงานการสำรวจดินในลำดับสุดท้าย

การสำรวจจำแนกดิน
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ประเทศไทยตัง้อยูเ่หนอืเสน้ศูนยส์ตูร ระหว่างละตจิดูท่ี 5-20 องศา
เหนอื และลองจจูิดท่ี 97-105 องศาตะวันออก อยู่ในเขตสภาพภมิูอากาศแบบ
ร้อนชื้น มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ภาคเหนือมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
เทือกเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างเขา และมีที่ราบบริเวณริมแม่น้ำสายใหญ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ ประกอบ
ด้วยพื้นที่ลุ ่มสลับกับที่ดอน ภาคกลางมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ำ
เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และลำน้ำสาขา มีพ้ืนท่ีสูง ภูเขา และเนินเขาอยู่บ้าง
ตามขอบด้านทิศตะวันตกและตะวันออก ภาคใต้มีลักษณะเป็นแผ่นดินที่ยื่น
ลงไปในทะเล ตอนกลางของภาคเปน็เทอืกเขาสงูทอดตวัในแนวยาวเหนอื-ใต้
ทำใหเ้กดิพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลเปน็แนวยาว และเกดิพืน้ทีล่าดเอยีงจากตอนกลาง
ของภาคไปสู่ชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน

ดินที่พบในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย อาจมีลักษณะที่เหมือน
หรือแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่ให้กำเนิดดิน ประกอบด้วย
ภูมิอากาศ ส่ิงมีชีวิต ความสูงต่ำของภูมิประเทศ วัตถุต้นกำเนิด และระยะเวลา
หรือพัฒนาการของดิน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ดิน
มีพัฒนาการ ซึ่งมีความมากน้อยต่างกันไปในแต่ละแห่ง

ทรัพยากรดินของประเทศไทย




 









โดยทัว่ไปเมือ่เรายนือยูบ่นพืน้ดนินัน้ เราจะ
มองเหน็ดนิเปน็เพยีงแผน่ดนิหรอืพืน้ผวิท่ีมี 2 มิติ คือ
มีความกวา้งและความยาว แตห่ากวา่เราขดุดินลงไป
จนเป็นหลุมขนาดใหญ่ จะเห็นว่าดินมีมิติที่ 3 คือมี
ความลึกหรือความหนา และเมื่อมองตามความลึก
ลงไปตามแนวดิ่งจะเห็นว่าดินนั้นมีการทับถมกันเป็น
ช้ันๆ โดยทีแ่ตล่ะชัน้จะแสดงใหเ้หน็ถงึความแตกตา่ง
ของสิง่ทีมี่อยูภ่ายในดนิ เชน่ สดิีน เนือ้ดิน ชนดิของ
วัสดุ หรือสิ่งที่ปะปนอยู่ในดิน เป็นต้น นักสำรวจดิน
เรียกผิวด้านข้างของหลุมดินที่ตัดลงไปจากผิวหน้าดิน
ตามแนวดิ่งซึ่งปรากฏให้เห็นชั้นต่างๆ ภายในดินนี้ว่า หน้าตัดดิน (soil profile)
และเรยีกชัน้ตา่งๆ ในดนิทีว่างตวัขนานกบัผวิหนา้ดินวา่ ช้ันดนิ (soil horizon)

เพื่อให้สามารถมองเห็นความแตกต่างของดินในแต่ละภูมิภาคได้อย่าง
ชัดเจน กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดแสดงตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองที่พบในพื้นที่ต่างๆ
ของประเทศไทยไว ้โดยพืน้ท่ีด้านบนเหนอืขึน้ไปจากตวัอยา่งหนา้ตัดดินทีแ่สดงไวใ้น
แต่ละภาค จะมีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งหรือบริเวณที่พบ
ดินนั้นกับสภาพพื้นที่หรือภูมิสัณฐาน และชนิดวัตถุต้นกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับดินนั้นๆ
แสดงไวด้้วยเพือ่ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในแงมุ่มของการเกดิดินชนิดต่างๆ มากย่ิงข้ึน

 หน้าตัดดิน
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หน้าต ัดดินจำลองที ่นำมาจ ัด
แสดงไวใ้นพพิธิภณัฑดิ์นแหง่นี ้ เปน็เพยีง
บางสว่นของดนิทีพ่บในภมิูภาคตา่งๆ ของ
ประเทศไทย ที ่กรมพัฒนาที ่ดินได้จัด
จำแนกไวใ้นระดบั ชุดดิน (series) ซ่ึงเปน็
การจำแนกในขั้นต่ำสุดตามระบบอนุกรม
วิธานดิน ปัจจุบันมีชุดดินที่จัดตั้งไว้แล้ว
มากกวา่ 300 ชุดดิน

ดินที่พบในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นดินที่มี
การชะลา้งสงู  มักมสีเีหลอืงหรอืแดง และพบชัน้
วัตถตุ้นกำเนดิดินในระดบัตืน้ ความอุดมสมบรูณ์
ของดินอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เน่ืองจากสภาพอากาศทีช้ื่น
ต่อเนือ่ง สง่ผลใหดิ้นมศัีกยภาพทางการเกษตรตำ่
ถึงค่อนข้างต่ำ

ดินท่ีพบในภาคกลางสว่นใหญ่เป็นดินใน
ที่ราบลุ่ม มีศักยภาพทางการเกษตรค่อนข้างสูง
ประกอบกับมีระบบชลประทานท่ีดี การใช้ประโยชน์
ท่ีดินในภาคนีจึ้งมีประสิทธิภาพมาก

ตัวอย่างดินในภูมิภาคต่างๆ




 









กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม

ชุดดินตา่งๆ ท่ีมีอยูเ่ปน็จำนวนมากนัน้ มักจะทำใหเ้กดิปญัหาในการแจกแจง
ชนิดของดินสำหรับเกษตรกรและบคุคลท่ัวไปท่ีไม่คุ้นเคยอยู่เสมอ กรมพัฒนาท่ีดินจึงได้
ทำการจดัหมวดหมู่ดินขึน้ใหม ่โดยรวบรวมเอาชดุดินทีมี่ลกัษณะ สมบติั และศกัยภาพ
ของดินในด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืชที่ปลูกที่คล้ายคลึงกัน
มาไวใ้นกลุม่เดยีวกนั เรยีกวา่ กลุ่มชุดดิน ซึง่มอียูด้่วยกนัทัง้หมด 62 กลุม่ชุดดิน

ดินในภาคเหนอืส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีพัฒนาการ
ไม่มากนัก ดินในบริเวณที่ราบหรือค่อนข้างราบเป็นดิน
ที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง
แต่ในพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก มักมีข้อจำกัดในการใช้
ประโยชนท่ี์ดิน เนือ่งจากเปน็พืน้ทีท่ี่มีความเสีย่งตอ่การ
ชะล้างพังทลายและสูญเสียหน้าดินได้ง่าย

ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็น
ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
หรือต่ำ เนื่องจากพัฒนาการมาจากวัตถุต้นกำเนิดดิน
พวกที่สลายตัวมาจากหินทรายหรือหินทรายแป้ง ทำให้
เป็นดินท่ีมีเน้ือหยาบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อุ้มน้ำได้น้อย
ดินมโีอกาสขาดแคลนนำ้ไดง้า่ย นอกจากนีย้งัม ี ดินเคม็
ดินทราย ดินปนกรวดศิลาแลง ซึ่งเป็นดินที่มีปัญหาใน
การใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร
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กลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59 จัดเป็นกลุ่มชุดดินที่พบใน

พ้ืนท่ีลุ่ม หมายถงึ ดินท่ีเกดิอยู่ในบรเิวณพืน้ท่ีต่ำ มีสภาพพืน้ท่ีราบเรยีบ หรือค่อนขา้ง
ราบเรียบ มักจะมีระดับน้ำใต้ดินต้ืน มีน้ำท่วมขังท่ีผิวดินในฤดูฝน ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
ในการทำนา

กลุม่ชุดดินที ่26-56 และ 60 เปน็กลุม่ชุดดินทีพ่บในพืน้ทีด่อนหรอืบรเิวณ
พืน้ทีท่ี่อยูส่งูกวา่ดินทีลุ่่ม ไมมี่นำ้ท่วมถงึ ดินมกีารระบายนำ้ดี มักไมค่่อยมนีำ้แชข่งั
ท่ีผิวหน้าดิน สภาพพ้ืนท่ีอาจเป็นท่ีราบ ท่ีลาดเชิงเขา หรือเป็นลูกคล่ืน ส่วนใหญ่ใช้ปลูก
พชืไร ่ไมผ้ล หรือไม้ยนืตน้อืน่ๆ กลุม่ชุดดินในพืน้ทีด่อนนี ้แบง่ออกเปน็ 2 กลุม่ยอ่ย
คือ ดินดอนในเขตดินแห้ง และดินดอนในเขตดินชื้น

กลุม่ชุดดินที ่62 เปน็กลุม่ของพืน้ทีล่าดชนัเชงิซอ้นหรอืพืน้ทีภ่เูขา ท่ีอยูใ่น
บริเวณท่ีมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35  ลักษณะและสมบติัของดินเหล่าน้ีมีความ
ไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บัสภาพพืน้ที ่ชนดิของวตัถตุ้นกำเนดิดิน และพชืพรรณธรรมชาติ
เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ควรอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้




 









ดินที่มีปัญหาทางการเกษตร หมายถึงดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมี
ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมนอ้ยสำหรับการเพาะปลกู ทำให้พืชไม่สามารถเจรญิเติบโต
และใหผ้ลผลติไดต้ามปกต ิสว่นใหญเ่ปน็ดนิทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิไดแ้ก ่ดินเคม็
ดินเปรีย้วจดั ดินทรายจดั ดินอินทรยี ์ ดินปนกรวด และดนิตืน้ นอกจากนีย้งัรวมถงึ
พืน้ทีท่ี่มีความลาดชนัสงู ซึง่หากมกีารใชป้ระโยชนท์างการเกษตรอยา่งไมร่ะมัดระวัง
จะกอ่ให้เกดิผลกระทบตอ่ระบบนเิวศและสภาพแวดลอ้มอย่างรุนแรง ในการใชพ้ืน้ท่ี
เหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสมก่อนการ
ปลูกพืชตามวิธีการปกติเสียก่อน

หากเราสังเกตหน้าต ัดด ินต ัวอย่างใน
ระยะใกล้ๆ จะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน ทั้งใน
เร่ืองของส ีเนือ้ดิน โครงสรา้ง หรือการพบวสัดุต่างๆ
ในดิน และอ่ืนๆ ความต่างเหล่าน้ีเป็นผลมาจากปัจจัย
และกระบวนการเกิดดินที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อ
ลักษณะดิน ชนิดของพืชพรรณธรรมชาติที ่ข ึ ้น

 ดินท่ีมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

สัณฐานของดนิ
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ดินมีลักษณะเป็นวัสดุพรุนท่ีมีท้ังอากาศ น้ำ และสารอาหารต่างๆ อยู่มากมาย
จึงเป็นแหล่งที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพ และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลาย
ชนิดทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงพวกจุลินทรีย์ดินที่มีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่า
ไมเ่หน็ บทบาททีส่ำคญัของสิง่มชีีวิตในดนิ คือ การยอ่ยสลายสารอนิทรยีต่์างๆ จน
กลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต
เหล่านี้ยังมีผลต่อสมบัติต่างๆ ของดินอีกด้วย

ปกคลุม รวมถึงความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันไปด้วย

การตรวจสอบลักษณะสีดิน เนื้อดิน
โครงสรา้งของดนิ ร่องรอยแตกระแหง เศษ
ช้ินสว่นของหนิ หรือลกัษณะอืน่ๆ ท่ีปรากฏ
อยู่ในดินท้ังท่ีมองเห็นและสมัผัสได้ จะทำให้
เราสามารถประเมินสมบัต ิของดินบาง
ประการได้ เช่น การระบายน้ำ สภาพแวดล้อม
ในการเกิดดิน พฒันาการของดนิ หรือความ
อุดมสมบรูณ์ของดนิ เปน็ตน้

ส่ิงมีชวิีตและอนิทรยีวัตถุในดนิ




 









พระอจัฉรยิภาพของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
ในการศกึษาวิจัยและใชป้ระโยชนข้์อมูลดิน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการ
ศึกษางานสำรวจจำแนกด ิน การใช ้
ประโยชน์ท่ีดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และ
การปรับปรุงบำรุงดินอย่างจริงจัง ทรงมี
พระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าจนเข้า
พระทัยได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาใช้ในการแก้ปัญหา
ของพื้นที่เพื่อประโยชน์แก่เหล่าพสกนิกรให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชาติได้รับการอนุรักษ์และมีการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม

พระองค์ทรงเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความถูกต้องของ
แผนทีดิ่นจากภาพถา่ยดาวเทยีมบรเิวณพรโุต๊ะแดง จังหวัดนราธวิาส และโครงการ
วิจัยเร่ืองการใช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตร บริเวณจังหวัด
ลพบรีุ ในป ีพ.ศ.2531-2532
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ กับงานพฒันาทีด่นิ
พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนัก

ถึงความรุนแรงและอันตรายจากความเส่ือมโทรมของดิน
ท้ังจากสาเหตทุางธรรมชาต ิ และปญัหาท่ีเกดิจากการ
กระทำอันรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน จึงทรง
พระราชทานพระราชดำริในการป้องกันแก้ไขและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดินไว้นานับประการ ซ่ึงทุกโครงการลว้นเป็น
โครงการพระราชดำริที่นำประโยชน์สุขมาสู่เกษตรกร
และความอดุมสมบรูณ์ของดนิท่ัวประเทศ เช่น การใช้

ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงเพื่อสนับสนุนให้
ชาวเขามีความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น การจัดการดิน
เปร้ียวจัดโดยการแกล้งดิน รวมถึงการถนอมรักษา
ดินให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรดินในพื้นที่นา หรือการแบ่งพื้นที่ตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเลีย้ง
ตนเองได้ ตลอดจนพระราชดำริในการตั้งศูนย์
ศึกษาการพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวติ เพือ่การถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานการพฒันา
สูเ่กษตรกร




 










 







กรมพัฒนาท่ีดิน เป็นหน่วยงานหนึง่ในสงักัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษา สำรวจ
จำแนก วิเคราะห์วิจัยดินและที่ดิน ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน
เพื่อกำหนดนโยบาย วางแผนการใช้ที่ดิน และพัฒนาที่ดิน รวมถึง
การให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกีย่วกับ
ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจน
ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาท่ีดิน
แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทั่วไป

จัดทำโดย.. ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

กนัยายน 2552


