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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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วัตถุประสงค์การจัดตัง้ กลุม่ เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต
และการใช้สารอินทรีย์ สามารถพึง่ พาตนเองได้ มุง่ พัฒนา
การเกษตรแบบยัง่ 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. เจ้าหน้าทีข่ องสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ร่วมกับวิทยากร
หมอดิน หมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้านประชุม
ร่วมกันในแต่ละตำบล ชี้แจงจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้
สารอินทรียท์ ดแทนสารเคมีทางการเกษตร หมูบ่ า้ นละ
1 กลุม่ ๆ ละ 50 ราย และคัดเลือกสถานทีท่ เ่ี หมาะสม
เป็นทีต่ ง้ั และดำเนินกิจกรรมของกลุม่
2. ให้กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งคณะกรรมการ และให้
หมอดินอาสาประจำหมูบ่ า้ นเป็นประธาน (กรณีหมอดิน
อาสาประจำหมู่บ้านไม่พร้อมให้กลุ่มเกษตรกรคัดเลือก
ประธานกลุม่ ) คณะกรรมการประกอบด้วย รองประธาน
1 คน คณะกรรมการ 5-7 คน ตามความเหมาะสม โดยมี
เจ้าหน้าทีห่ น่วยพัฒนาทีด่ นิ หมอดินอาสาประจำตำบล
วิทยากรหมอดิน และหรือผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเป็น
ที่ปรึกษา และส่งรายชื่อคณะกรรมการให้สถานีพัฒนา
ทีด่ นิ เพือ่ ขึน้ ทะเบียนและติดตามให้บริการ

หน้าทีข่ องคณะกรรมการ ดังนี้

จัดตัง้ กลุม่ ประชุมอบรมให้ความรูก้ ารใช้สารอินทรีย์
1) กรรมการแต่ละท่าน หาสมาชิก 6-8 คน เข้าร่วม
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และการบริหารจัดการ
กลุม่ ให้เข้มแข็ง รวมทัง้ ตรวจเยีย่ ม และติดตามผลการ ดำเนินกิจกรรมของกลุม่ ๆ ละ 50 ราย
2) บริ ห ารจั ด การกลุ ่ ม เกษตรกรในการผลิ ต
ดำเนินงาน
ปุย๋ อินทรีย์ สารชีวภาพ ทัง้ ด้านการจัดหาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ใน
การผลิต และบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนทีเ่ กิดขึน้
3) 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
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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
เกษตรไร้สารพิษและเกษตรอินทรียใ์ นทีส่ ดุ
กรมพัฒนาทีด่ นิ ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ได้จัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้สาร
อินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เพื่อให้
สามารถใช้ทด่ี นิ เพือ่ การเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน

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

3. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกับวิทยากร
หมอดินอาสา จัดอบรมและสาธิตการผลิต การใช้สาร
อินทรียท์ ดแทนสารเคมีทางการเกษตร ให้กบั สมาชิกกลุม่
ปีละ 2 ครัง้ ๆละครึง่ วัน อบรมและสาธิตปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ ดังนี้
3.1 อบรมและสาธิตปฏิบตั คิ รัง้ ที่ 1 เรือ่ ง
1) การทำปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จากสารเร่ง พด.2 และ
พด.7 พร้อมฝึกปฏิบตั ทิ นั ที เมือ่ หมักเสร็จแล้วให้ทง้ิ ไว้ 21
วัน เตรียมไว้เพือ่ แจกจ่ายให้สมาชิกนำไปใช้ในการอบรม
ครัง้ ที่ 2 (หรือขายเป็นเงินทุนของกลุม่ ในราคาถูกมาก)
2) การใช้พชื ปุย๋ สด และวิธกี ารทำธนาคารเมล็ด
พันธุพ์ ชื ปุย๋ สด
3) อบรมวิธกี ารบริหารจัดการกลุม่ และเน้นให้
เกษตรกรมีส่วนร่วม เช่น วัสดุที่ใช้หมัก ได้แก่ เศษผัก
หอยเชอรี่ เป็นต้น โดยให้เกษตรกรในกลุม่ หามาคนละ 2
กิโลกรัม เจ้าหน้าทีอ่ าจสนับสนุนบ้างเฉพาะกลุม่ ทีจ่ ดั หามา
เองไม่ได้ หลังจากอบรม 2 ครั้งแล้ว สมาชิกควรมี
การประชุมปรึกษาหารือเพือ่ ใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ ปุย๋ หมัก
ชีวภาพทีผ่ ลิตขึน้ ของกลุม่ ได้รบั การขยายผลและเกิดมีเงิน
ทุนหมุนเวียนขึน้ ในกลุม่ เช่น อาจให้ขายในกลุม่ สมาชิก
ราคาถูกมาก เพือ่ ให้กลุม่ มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ซอ้ื กาก
น้ำตาลและสมุนไพร หรือถ้าประสงค์จะเพิม่ ถังหมักก็ให้
สมาชิกกลุม่ 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.1-10 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สาร
ปรับปรุงดิน หญ้าแฝก ตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยร้องขอผ่านประธานกลุม่ ถึงสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ
2) ปีงบประมาณ 2551 สำหรับกลุ่มใหม่จะได้รับ
อุปกรณ์และวัตถุดบิ ประกอบการฝึกอบรม ดังนี้ ถังหมัก
ขนาด 120 ลิตร 3 ถัง กากน้ำตาล 120 กก. พืชสมุนไพร
2 ถัง และวัสดุทำปุย๋ หมัก
3) การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
อืน่ ๆ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ลงกลุม่ เช่น แหล่งน้ำขนาดเล็ก
สระน้ำในไร่นา โรงปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มมี
กิจกรรมต่อเนือ่ ง และให้กลุม่ มีความเข็มแข็งเป็นตัวแทน
ของเกษตรกรในพืน้ ที่
หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

3.2 อบรมและสาธิตปฏิบตั คิ รัง้ ที่ 2 สมาชิกกลุม่
จะได้รับแจกปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 และสาร
ป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7 (หรือขายเป็น
เงินทุนของกลุ่มในราคาถูกมาก) ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ
นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรจะได้รับความรู้เพิ่มเติมและ
ฝึกปฏิบตั ใิ นเรือ่ ง การทำปุย๋ หมัก การไถกลบฟางและ
ตอซังพืช การใช้วสั ดุปรับปรุงดิน การปลูกหญ้าแฝก
การขยายเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ/สาร
ป้องกันแมลงศัตรูพชื

