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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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จะช่วยปรับปรุงกายภาพของดินให้ดีขึ้น อินทรียวัตถุช่วย
ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อน มีการอุม้ น้ำไว้ให้พชื
ได้ใช้ในระยะเวลานานขึ้น ช่วยให้ดินมีความสามารถดูดซับธาตุ
อาหารพืชได้สงู ให้แร่ธาตุอาหารพืช ช่วยให้จลุ นิ ทรียใ์ นดินทำงาน
ได้ดี และมีปริมาณมากขึน้ ช่วยรักษาความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดิน และช่วยลดปริมาณความเค็มของดิน โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดเป็นวิธีการที่เหมาะสม สามารถ
ทำได้งา่ ยและมีใช้กนั อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย

ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สดขึน้ เพือ่ ช่วยให้เกษตรกรได้ฟน้ื ฟู
สภาพดินด้วยปุ๋ยพืชสดได้อย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญในการปรับ
ปรุงบำรุงดินด้วยปุย๋ พืชสด และมีสว่ นร่วมในการดำเนินงานการ
ส่งเสริมการใช้ปยุ๋ พืชสดและขยายผล
2. เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากการใช้ปุ๋ยเคมี
และลดการนำเข้าปุย๋ เคมี
3. เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้นและรักษาระบบ
นิเวศและสภาพแวดล้อมที่ดี

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ระเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรม
ปัจจุบันทรัพยากรดินได้เสื่อมโทรมลงขาด
ความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะดินขาดอินทรียวัตถุสาเหตุสำคัญ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุจะทำให้ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึน้ และจะ
ทำให้มกี ารใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้อย่างยัง่ ยืนตลอดจน
สภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ ประโยชน์ของอินทรียวัตถุมมี าก
คือ

1. การจัดตั้งกลุ่ม เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกับ
หมอดิ น อาสาประจำตำบล-หมู ่ บ ้ า นประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ปยุ๋ พืชสดปรับปรุงบำรุง
ดินและมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด พร้อมทัง้ รวบรวม
จำนวนเกษตรกรที่มีความสนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการ
ทำการจดทะเบียนเป็นสมาชิกผู้จัดตั้งกลุ่มเพื่อจัดตั้งธนาคาร
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
2.. การคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม โดยมีหมอดินอาสาประจำ
ตำบลเป็นแกนนำนัดวันให้สมาชิกที่ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มทุกคน
ประชุมเพือ่ คัดเลือกสมาชิกในกลุม่ ขึน้ มาอย่างน้อย 3 คน ไม่เกิน
5 คน (ขึ้นอยู่กับที่ประชุม)ให้เป็นคณะกรรมการบริหารงาน
ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ
และเลขานุการ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดิน
อาสาประจำตำบลเป็นที่ปรึกษา
3. ประชุมสมาชิก กำหนดแนวทางการทำงาน ประธาน
คณะกรรมการบริหารงานธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด หลังจากได้
รับเลือกตัง้ แล้วให้ทำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม เพือ่ กำหนด
แนวทางในการดำเนินงาน เพือ่ ให้การจัดตัง้ ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ชื
ปุ๋ยสดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 จัดตั้งชื่อกลุ่ม โดยใช้ชื่อธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย
สดประจำตำบล........................
3.2 จัดหาสถานที่จัดตั้งที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย
สด และสถานที่ปฏิบัติการเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อ
ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ
3.3 กำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุง
บำรุงดินอย่างแพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกร
ลดการใช้ปยุ๋ เคมี
- เพื่อให้กลุ่มมีเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดอย่างเพียงพอและ
ทันต่อฤดูกาลตามความต้องการของสมาชิก
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็น
กลุ่มของเกษตร เพื่อให้เกษตรกรรู้จักพึ่งพา
ตนเอง และเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วย
ให้เกิดพลังอำนวจในการต่อรอง

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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คณะกรรมการบริหาร
(3 – 5 คน)
ประกอบด้วย
1. ประธาน
2. คณะกรรมการ
3. เลขานุการ
กำหนดแนวทาง
การดำเนินงาน



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

1) บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารงานโดยให้มีการ
รายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกทราบในที่ประชุมทุกครั้ง
2) คณะกรรมการบริหารงานจะต้องจัดทำบัญชี รับ-จ่าย
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
3) ให้มกี ารประชุมสมาชิก ทุก 2 เดือน เพือ่ รับทราบ ปัญหา
อุปสรรค และเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างสมาชิก
พร้อมทั้งให้มีการขยายผลการรับสมาชิกเพิ่ม
4) หมอดินอาสาประจำตำบลและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนา
ที่ดินจะติดตามงานและให้คำแนะนำตลอดเวลา
ข้อมูลจาก : คูม่ อื การจัดตัง้ ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด
กรมพัฒนาทีด่ นิ 2546

หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

3.4 ออกระเบียบข้อบังคับ ดังนี้
1) คุ ณ สมบั ต ิ ก ารสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก ต้ อ งเป็ น
เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนั้นๆ มีพื้นที่ทำการเกษตรด้วยตัวเอง
2) การขาดคุณสมบัตใิ นการเป็นสมาชิก เช่น ย้ายทีอ่ ยู่
ไปอยู่ที่ตำบลอื่น
3) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมการ
บริหารทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ดำรงตำแหน่งครัง้ ละ 2 ปี
4) กำหนดให้มกี ารประชุมใหญ่ปลี ะ 1 ครัง้
5) กำหนดจำนวนเมล็ดพันธุ์ ชนิดของเมล็ด พันธุท์ ่ี
ให้สมาชิกกูย้ มื แต่ละครัง้
6) กำหนดระยะเวลาส่งใช้เมล็ดพันธุ์ต้นทุน
7) กำหนดวิธีการส่งใช้เมล็ดพันธุ์ต้นทุนพร้อมทั้ง
อัตราดอกเบีย้ โดยในปีแรกๆ จะปลอดดอกเบีย้ ในปีท่ี 2 หรือ 3
ขึน้ ไป จึงจัดเก็บดอกเบีย้ ขึน้ อยูก่ บั คณะกรรมการ อัตราดอกเบีย้
ควรอยูป่ ระมาณร้อยละ 5
8) กำหนดบทลงโทษ กรณีที่สมาชิกไม่ยอมส่งใช้
เมล็ดพันธุค์ นื เช่น อาจจะใช้คนื เป็นเงินสด
การขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต้นทุน
9) กรณีไม่สามารถส่งคืนเมล็ดพันธุ์ได้ เนื่องจาก
จากกรมพัฒนาที่ดิน
สาเหตุภยั ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง, น้ำท่วม ทัง้ นีใ้ ห้ขน้ึ อยูก่ บั การ
พิจารณาของคณะกรรมการ
1. กลุ่มจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จัดทำบัญชี
10) รายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้ รายชือ่ สมาชิกผ่านหมอดินอาสาประจำตำบลและเจ้าหน้าทีส่ ถานี
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทราบ
พัฒนาที่ดิน รวบรวมเสนอกรมพัฒนาที่ดิน
11) กำหนดแนวทางในการรับสมาชิกเพิ่ม
2. กรมพัฒนาที่ดินจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช
ปุย๋ สด เป็นเมล็ดพันธุต์ น้ ทุนให้เป็นจำนวนเท่าใดขึน้ อยูก่ บั จำนวน
ขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการ
สมาชิกก่อตัง้ โดยให้สมาชิกแต่ละรายได้รบั เมล็ดพันธุ์ รายละ 100
กิโลกรัม
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
3. กรณีจำนวนสมาชิกเพิม่ คณะกรรมการบริหารทำเรือ่ ง
ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมจากกรมพัฒนาที่ดินได้
ในจำนวนรายละ 100 กิโลกรัม ตามจำนวนสมาชิกที่เพิ่มใหม่
ประชุมคัดเลือกสมาชิก
เป็นคณะกรรมการบริหาร
การบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

