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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⌫⌫ ⌫
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วัตถุประสงค์การจัดตัง้ กลุม่ เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต
และการใช้สารอินทรีย์ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการ
พัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืนก้าวสูเ่ กษตรอินทรีย์
เป้าหมาย 4 ปี ( ปี 2550-2553 ) จัดตัง้ กลุม่ รวม 68,000
กลุ่ม หรือปีละ 17,000 กลุ่มๆละ 50 คน หมู่บ้านละ
1 กลุม่

รูปแบบการดำเนินงาน

ขัน้ ตอนการดำเนินงานของกลุม่ เกษตรกร
1. เจ้าหน้าที่ระดับหน่วยของสถานีพัฒนาที่ดิน
ร่วมกับวิทยากรหมอดิน หมอดินอาสาประจำตำบล
ประชุมร่วมกับหมอดินอาสาประจำหมูบ่ า้ นในแต่ละตำบล
ชีแ้ จงจัดตัง้ กลุม่ เกษตรกรใช้สารอินทรียท์ ดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร หมูบ่ า้ นละ 1 กลุม่ ๆละ 50 ราย และ
คัดเลือกสถานทีท่ เ่ี หมาะสมเป็นทีต่ ง้ั และดำเนินกิจกรรม
ของกลุม่
2. ให้กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งคณะกรรมการ และให้
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเป็นประธาน กรณีหมอดิน
อาสาประจำหมู่บ้านไม่พร้อมให้กลุ่มเกษตรกรคัดเลือก
ประธานกลุม่ คณะกรรมการประกอบด้วย รองประธาน
1 คน คณะกรรมการ 5-7 คน ตามความเหมาะสม โดยมี
หมอดินอาสาประจำตำบล และหรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
ชุมชนเป็นทีป่ รึกษา และส่งรายชือ่ คณะกรรมการให้สถานี
พัฒนาที่ดินได้รับทราบ เพื่อขึ้นทะเบียนและติดตาม
ให้บริการ

จัดตัง้ กลุม่ ประชุมอบรมให้ความรูก้ ารใช้สารอินทรีย์
หน้าทีข่ องคณะกรรมการ ดังนี้
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และการบริหารจัดการ
กลุม่ ให้เข้มแข็ง รวมทัง้ ตรวจเยีย่ ม และติดตามผลการ
1) บริ ห ารจั ด การกลุ ่ ม เกษตรกรในการผลิ ต
ดำเนินงาน
ปุย๋ อินทรีย์ สารชีวภาพ ทัง้ ด้านการจัดหาวัตถุดบิ การผลิต
การบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนทีเ่ กิดขึน้
2) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยขยายผลสู ่ ก ารผลิ ต ระดั บ
ครัวเรือน ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง
ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟืน้ ฟูปฐพีไทย



จจุบ ันการทำการเกษตรของประเทศไทย
มีการใช้ปยุ๋ เคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพชื จำนวน
มาก ซึง่ มีราคาแพงเพิม่ ขึน้ ทุกปี สารเคมีทใ่ี ช้มี
การสะสมในดิน น้ำ และผลผลิต เป็นอันตรายต่อ
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค จำเป็นจะต้องเปลีย่ นระบบการ
ผลิตใหม่ หันมาใช้สารอินทรียท์ ดแทน เพือ่ ก้าวไปสู่
เกษตรกรไร้สารพิษและเกษตรอินทรียใ์ นทีส่ ดุ
กรมพัฒนาทีด่ นิ ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ได้จัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร เพือ่ ให้สามารถใช้ทด่ี นิ เพือ่
การเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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3) ประสานกั บ เจ้ า หน้ า ที ่ ข องสถานี พ ั ฒ นาที ่ ด ิ น
หรือหมอดินอาสาประจำตำบลในการขับเคลื่อนพัฒนา
การเกษตรไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนประสาน
อบต. เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อทำกิจกรรม
เกษตรอินทรียข์ องตำบล
4) หน้าทีอ่ น่ื ๆ ตามมติของคณะกรรมการ

3.1 อบรมครัง้ ที่ 1 (โดยวิทยากรระดับพืน้ ทีข่ อง
สถานีพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติงานร่วมกับวิทยากรหมอดิน
อาสา) เรือ่ ง
1) การทำปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จากสารเร่ง พด.2 และ
พด.7 (หรืออาจเพิม่ สารเร่ง พด.3 ก็ได้) พร้อมฝึกปฏิบตั ิ
ทั น ที เมื ่ อ หมั ก เสร็ จ แล้ ว ให้ ท ิ ้ ง ไว้ 21 วั น แล้ ว ให้
คณะกรรมการเป็นผูบ้ รรจุใส่ขวดทีเ่ ตรียมไว้เพือ่ แจกจ่าย
ให้สมาชิกนำไปใช้ในการอบรมครัง้ ที่ 2
2) พืชปุ๋ยสด และวิธีการทำธนาคารเมล็ดพันธุ์
พืชปุย๋ สดไว้ใช้เอง
3) อบรมวิธกี ารบริหารจัดการกลุม่ และเน้นให้
เกษตรกรมีส่วนร่วม เช่น วัสดุที่ใช้หมัก ได้แก่ เศษผัก
หอยเชอรี่ เป็นต้น เกษตรกรในกลุ่มให้หามาคนละ 2
กิโลกรัม เจ้าหน้าทีอ่ าจสนับสนุนบ้างเฉพาะกลุม่ ทีจ่ ดั หามา
เองไม่ได้ หลังจากอบรม 2 ครั้งแล้ว สมาชิกควรมี
การประชุมปรึกษาหารือเพือ่ ให้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ ชีวภาพที่
ผลิตขึ้นของกลุ่มได้รับการขยายผลเกิดมีเงินทุนหมุน
เวียนขึน้ เช่น อาจให้ขายในกลุม่ สมาชิกราคาถูกมาก
เพื่อให้กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ซื้อกากน้ำตาล
และสมุนไพร หรือถ้าประสงค์จะเพิม่ ถังหมักก็ให้สมาชิก
กลุม่ รวบรวมจัดหามาเองในครัง้ ต่อไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-7563
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

สถานีพัฒนาที่ดินสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร และอุปกรณ์แก่กลุม่ เกษตรกร
1) สารเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด.7 เมล็ดพันธุพ์ ชื
ปุ๋ยสด ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยร้องขอผ่าน
ประธานกลุ่มถึงสถานีพัฒนาที่ดิน
2) ปีงบประมาณ 2550 จะได้รบั อุปกรณ์และวัตถุดบิ
ประกอบการฝึกอบรม 2 ครัง้ ต่อกลุม่ ดังนี้ ถังหมักขนาด
120 ลิตร 2 ถัง กากน้ำตาล 80 กก.(ครัง้ ละ 40 กก.) ขวด
บรรจุ 200 ขวด สมุนไพร 2 ถัง (ครัง้ ละ 1 ถัง) ทัง้ นี้ ขวด
บรรจุอาจเปลี่ยนไป เพิ่มถังหมักก็ได้โดยให้เป็นไปตาม
ความต้องการของกลุม่
3) การสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาอื ่ น ๆของกรม
พัฒนาทีด่ นิ ลงกลุม่ เพือ่ ให้กลุม่ มีกจิ กรรมต่อเนือ่ ง และให้
กลุม่ มีความเข้มแข็งเป็นตัวแทนของเกษตรกรในพืน้ ที่
หรือที่
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3. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกับวิทยากร
หมอดินอาสา จัดอบรมและสาธิตการผลิตและการใช้สาร
อินทรียท์ ดแทนสารเคมีทางการเกษตรให้กบั สมาชิกกลุม่
ปีละ 2 ครั้งๆละครึ่งวัน อบรมในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน
โดยปีงบประมาณ 2550 ดำเนินการ

3.2 อบรมครัง้ ที่ 2 (โดยวิทยากรหมอดินอาสา)
สมาชิกกลุม่ จะได้รบั แจกปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จากสารเร่ง พด.2
และสารป้องกันแมลงศัตรูพชื จากสารเร่ง พด.7 อย่างละ
จำนวน 2 ขวด/คน ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ นอกจากนี้
กลุ่มเกษตรกรจะได้รับความรู้เพิ่มเติม และฝึกปฏิบัติใน
เรื่องการทำปุ๋ยหมัก การไถกลบฟางและตอซังพืช
การใช้วัสดุปรับปรุงดิน ชนิดวัสดุที่จะใช้กับชนิดพืช
เศรษฐกิจที่ปลูกในหมู่บ้าน เช่น ปูนมาร์ล โดโลไมท์
หินปูนบด เป็นต้น การปลูกหญ้าแฝก การขยายเชื้อ
จุลินทรีย์ สำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ/สารป้องกันแมลง
ศัตรูพชื

