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จจุบันการทำการเกษตรของประเทศไทยมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจำนวน
มาก ซึง่มีราคาแพงเพ่ิมข้ึนทกุป ีสารเคมทีีใ่ช้มี

การสะสมในดนิ นำ้ และผลผลติ เปน็อนัตรายตอ่
ผู้ผลติและผูบ้รโิภค จำเปน็จะตอ้งเปลีย่นระบบการ
ผลติใหม ่หนัมาใชส้ารอนิทรยีท์ดแทน เพ่ือกา้วไปสู่
เกษตรกรไร้สารพิษและเกษตรอินทรีย์ในท่ีสุด

กรมพัฒนาทีดิ่นในฐานะหนว่ยงานหลกั ในการ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ได้จัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร เพ่ือให้สามารถใช้ท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรได้อย่างย่ังยืน

เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

 วัตถุประสงคก์ารจดัต้ังกลุม่เกษตรกร
เพื ่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต

และการใช้สารอินทรีย์ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการ
พัฒนาการเกษตรแบบยัง่ยืนก้าวสู่เกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย 4 ปี ( ปี 2550-2553 ) จัดต้ังกลุ่มรวม 68,000
กลุ่ม หรือปีละ 17,000 กลุ่มๆละ 50 คน หมู่บ้านละ
1 กลุ่ม

 รปูแบบการดำเนนิงาน
จัดต้ังกลุ่ม  ประชุมอบรมให้ความรู้การใช้สารอินทรีย์

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และการบริหารจัดการ
กลุม่ใหเ้ข้มแข็ง รวมทัง้ตรวจเย่ียม และติดตามผลการ
ดำเนินงาน

 ข้ันตอนการดำเนนิงานของกลุม่เกษตรกร
1. เจ้าหน้าที่ระดับหน่วยของสถานีพัฒนาที่ดิน

ร่วมกับวิทยากรหมอดิน หมอดินอาสาประจำตำบล
ประชุมร่วมกับหมอดินอาสาประจำหมูบ้่านในแต่ละตำบล
ช้ีแจงจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร หมูบ่า้นละ 1 กลุม่ๆละ 50 ราย และ
คัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมเป็นท่ีต้ัง และดำเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม

2. ให้กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งคณะกรรมการ และให้
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเป็นประธาน กรณีหมอดิน
อาสาประจำหมู่บ้านไม่พร้อมให้กลุ่มเกษตรกรคัดเลือก
ประธานกลุ่ม คณะกรรมการประกอบด้วย รองประธาน
1 คน คณะกรรมการ 5-7 คน ตามความเหมาะสม โดยมี
หมอดินอาสาประจำตำบล และหรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
ชุมชนเป็นท่ีปรึกษา และส่งรายช่ือคณะกรรมการให้สถานี
พัฒนาที่ดินได้รับทราบ เพื่อขึ ้นทะเบียนและติดตาม
ให้บริการ

หนา้ทีข่องคณะกรรมการ ดังนี้

1) บร ิหารจ ัดการกล ุ ่มเกษตรกรในการผล ิต
ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ ท้ังด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต
การบริหารจัดการกองทนุหมนุเวียนทีเ่กิดข้ึน

2) การสร้างเครือข่ายขยายผลสู ่การผลิตระดับ
ครัวเรือน ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
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3) ประสานกับเจ้าหน้าที ่ของสถานีพัฒนาที ่ดิน

หรือหมอดินอาสาประจำตำบลในการขับเคลื่อนพัฒนา
การเกษตรไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนประสาน
อบต. เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อทำกิจกรรม
เกษตรอินทรีย์ของตำบล

4) หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามมติของคณะกรรมการ

3.2 อบรมครัง้ที ่2 (โดยวิทยากรหมอดนิอาสา)
สมาชกิกลุม่จะไดรั้บแจกปุย๋อนิทรยีน์ำ้จากสารเรง่ พด.2
และสารปอ้งกันแมลงศตัรูพืชจากสารเร่ง พด.7 อยา่งละ
จำนวน 2 ขวด/คน ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ นอกจากนี้
กลุ่มเกษตรกรจะได้รับความรู้เพิ่มเติม และฝึกปฏิบัติใน
เรื่องการทำปุ๋ยหมัก การไถกลบฟางและตอซังพืช
การใช้วัสดุปรับปรุงดิน ชนิดวัสดุที่จะใช้กับชนิดพืช
เศรษฐกิจที่ปลูกในหมู่บ้าน เช่น ปูนมาร์ล โดโลไมท ์
หินปูนบด เป็นต้น การปลูกหญ้าแฝก การขยายเชื้อ
จุลินทรีย์ สำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ/สารป้องกันแมลง
ศัตรูพืช3. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกับวิทยากร

หมอดินอาสา จัดอบรมและสาธิตการผลิตและการใช้สาร
อนิทรยีท์ดแทนสารเคมทีางการเกษตรใหกั้บสมาชกิกลุ่ม
ปีละ 2 ครั้งๆละครึ่งวัน อบรมในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน
โดยปงีบประมาณ 2550 ดำเนินการ

3.1 อบรมคร้ังท่ี 1 (โดยวิทยากรระดับพ้ืนท่ีของ
สถานีพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติงานร่วมกับวิทยากรหมอดิน
อาสา) เร่ือง

1) การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 และ
พด.7 (หรอือาจเพิม่สารเรง่ พด.3 ก็ได้) พร้อมฝกึปฏบิติั
ทันที เมื ่อหมักเสร็จแล้วให้ทิ ้งไว้ 21 วัน แล้วให้
คณะกรรมการเปน็ผู้บรรจุใส่ขวดท่ีเตรียมไว้เพ่ือแจกจ่าย
ให้สมาชิกนำไปใช้ในการอบรมครัง้ท่ี 2

2) พืชปุ๋ยสด และวิธีการทำธนาคารเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสดไว้ใช้เอง

3) อบรมวธีิการบริหารจัดการกลุ่ม และเนน้ให้
เกษตรกรมีส่วนร่วม เช่น วัสดุที่ใช้หมัก ได้แก่ เศษผัก
หอยเชอรี่ เป็นต้น เกษตรกรในกลุ่มให้หามาคนละ 2
กิโลกรัม เจ้าหน้าท่ีอาจสนับสนุนบ้างเฉพาะกลุ่มท่ีจัดหามา
เองไม่ได้ หลังจากอบรม 2 ครั้งแล้ว สมาชิกควรมี
การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพท่ี
ผลิตขึ้นของกลุ่มได้รับการขยายผลเกิดมีเงินทุนหมุน
เวียนข้ึน เช่น อาจให ้ขายในกลุม่สมาชิกราคาถูกมาก
เพื่อให้กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ซื้อกากน้ำตาล
และสมุนไพร หรือถ้าประสงค์จะเพ่ิมถังหมักก็ให้สมาชิก
กลุ่มรวบรวมจัดหามาเองในคร้ังต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ  โทร 0-2579-7563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

สถานีพัฒนาที่ดินสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร และอปุกรณแ์กก่ลุม่เกษตรกร

1) สารเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด.7 เมล็ดพันธ์ุพืช
ปุ๋ยสด ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยร้องขอผ่าน
ประธานกลุ่มถึงสถานีพัฒนาที่ดิน

2) ปีงบประมาณ 2550 จะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบ
ประกอบการฝกึอบรม 2 ครัง้ต่อกลุม่ ดังนี ้ถังหมกัขนาด
120 ลิตร 2 ถัง กากน้ำตาล 80 กก.(คร้ังละ 40 กก.) ขวด
บรรจ ุ200 ขวด สมนุไพร 2 ถัง (ครัง้ละ 1 ถัง) ทัง้นี ้ขวด
บรรจุอาจเปลี่ยนไป เพิ่มถังหมักก็ได้โดยให้เป็นไปตาม
ความต้องการของกลุ่ม

3) การสนับสนุนโครงการพัฒนาอื ่นๆของกรม
พัฒนาท่ีดิน ลงกลุ่มเพ่ือให้กลุ่มมีกิจกรรมต่อเน่ือง และให้
กลุ่มมีความเข้มแข็งเป็นตัวแทนของเกษตรกรในพืน้ท่ี


