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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⌫⌫ ⌫

จจุบันการทำการเกษตรของประเทศไทยมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจำนวน
มาก ซึง่มีราคาแพงเพ่ิมข้ึนทกุป ีสารเคมทีีใ่ช้มี

การสะสมในดนิ นำ้ และผลผลติ เปน็อนัตรายตอ่
ผู้ผลติและผูบ้รโิภค จำเปน็จะตอ้งเปลีย่นระบบการ
ผลติใหม ่หนัมาใชส้ารอนิทรยีท์ดแทน เพ่ือกา้วไปสู่
เกษตรไร้สารพิษและเกษตรอนิทรีย์ในท่ีสุด

กรมพัฒนาทีดิ่นในฐานะหนว่ยงานหลกั ในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ได้จัดตั้งกลุ่มผู ้ใช้สาร
อินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เพื่อให้
สามารถใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรได้อย่างย่ังยืน

เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

 วัตถุประสงคก์ารจดัต้ังกลุม่เกษตรกร
เพื ่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต

และการใช้สารอินทรีย์ สามารถพ่ึงพาตนเองได้  มุ่งพัฒนา
การเกษตรแบบย่ังยืนก้าวสู่เกษตรอินทรีย์

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.  เจ้าหน้าท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดินร่วมกับวิทยากร

หมอดิน หมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้านประชุม
ร่วมกันในแต่ละตำบล ชี้แจงจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมทีางการเกษตร หมู่บ้านละ
1 กลุม่ๆ ละ 50 ราย และคัดเลือกสถานทีท่ีเ่หมาะสม
เป็นท่ีต้ัง และดำเนนิกิจกรรมของกลุ่ม

2. ให้กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งคณะกรรมการ และให้
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเป็นประธาน (กรณีหมอดิน
อาสาประจำหมู่บ้านไม่พร้อมให้กลุ่มเกษตรกรคัดเลือก
ประธานกลุ่ม) คณะกรรมการประกอบด้วย รองประธาน
1 คน คณะกรรมการ 5-7 คน ตามความเหมาะสม โดยมี
เจ้าหน้าท่ีหน่วยพัฒนาท่ีดิน หมอดินอาสาประจำตำบล
วิทยากรหมอดิน และหรือผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเป็น
ที่ปรึกษา และส่งรายชื่อคณะกรรมการให้สถานีพัฒนา
ท่ีดิน เพ่ือข้ึนทะเบยีนและตดิตามให้บริการ

หนา้ทีข่องคณะกรรมการ ดังนี้
1) กรรมการแต่ละทา่น หาสมาชกิ 6-8 คน เข้าร่วม

ดำเนนิกจิกรรมของกลุม่ๆ ละ 50 ราย
2) บร ิหารจ ัดการกล ุ ่มเกษตรกรในการผล ิต

ปุย๋อนิทรยี ์สารชวีภาพ ทัง้ด้านการจดัหาวตัถุดิบทีใ่ช้ใน
การผลิต และบรหิารจัดการกองทนุหมุนเวียนทีเ่กิดข้ึน

3) การสร้างเครือข่ายขยายผลสู ่การผลิตระดับ
ครัวเรือน ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้

สนท.060003-2551
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

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

4) ประสานกับเจ้าหน้าที ่ของสถานีพัฒนาที ่ดิน
หรือหมอดินอาสาประจำตำบลในการขับเคลื่อนพัฒนา
การเกษตรไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนประสาน
อบต. เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อทำกิจกรรม
เกษตรอินทรีย์ของตำบล

สถานีพัฒนาที่ดินสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร และอปุกรณแ์กก่ลุม่เกษตรกร

1) สารเร่ง พด.1-10 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สาร
ปรับปรุงดิน หญ้าแฝก ตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยร้องขอผา่นประธานกลุม่ถึงสถานพัีฒนาทีดิ่น

2) ปีงบประมาณ 2551 สำหรับกลุ่มใหม่จะได้รับ
อปุกรณแ์ละวตัถุดิบ ประกอบการฝกึอบรม ดังนี ้ถังหมกั
ขนาด 120 ลติร 3 ถัง กากนำ้ตาล 120 กก. พืชสมนุไพร
2 ถัง และวสัดุทำปุย๋หมกั

3) การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
อ่ืนๆ ของกรมพัฒนาท่ีดินลงกลุ่ม เช่น แหล่งน้ำขนาดเล็ก
สระน้ำในไร่นา โรงปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มมี
กิจกรรมต่อเนือ่ง และใหก้ลุ่มมีความเข็มแข็งเป็นตัวแทน
ของเกษตรกรในพืน้ที่

3. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกับวิทยากร
หมอดินอาสา จัดอบรมและสาธิตการผลิต การใช้สาร
อินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ให้กับสมาชิกกลุ่ม
ปีละ 2 คร้ังๆละคร่ึงวัน อบรมและสาธิตปฏิบัติในพ้ืนท่ี ดังน้ี

3.1 อบรมและสาธติปฏบิติัคร้ังที ่1 เร่ือง
1) การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 และ

พด.7 พร้อมฝึกปฏิบัติทันที เม่ือหมักเสร็จแล้วให้ท้ิงไว้ 21
วัน เตรียมไวเ้พ่ือแจกจา่ยใหส้มาชกินำไปใชใ้นการอบรม
ครัง้ที ่2 (หรอืขายเปน็เงนิทนุของกลุม่ในราคาถกูมาก)

2) การใช้พืชปุ๋ยสด และวิธีการทำธนาคารเมลด็
พันธ์ุพืชปุ๋ยสด

3) อบรมวธีิการบริหารจัดการกลุ่ม และเนน้ให้
เกษตรกรมีส่วนร่วม เช่น วัสดุที่ใช้หมัก ได้แก่ เศษผัก
หอยเชอรี ่เปน็ตน้ โดยใหเ้กษตรกรในกลุม่หามาคนละ 2
กิโลกรัม เจ้าหน้าท่ีอาจสนับสนุนบ้างเฉพาะกลุ่มท่ีจัดหามา
เองไม่ได้ หลังจากอบรม 2 ครั้งแล้ว สมาชิกควรมี
การประชมุปรึกษาหารือเพือ่ใชปุ๋้ยอินทรย์ีน้ำ ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพท่ีผลิตข้ึนของกลุ่มได้รับการขยายผลและเกิดมีเงิน
ทุนหมุนเวียนข้ึนในกลุ่ม เช่น อาจใหข้ายในกลุ่มสมาชิก
ราคาถูกมาก เพือ่ใหก้ลุ่มมีเงินทนุหมนุเวยีนใชซ้ื้อกาก
น้ำตาลและสมุนไพร หรือถ้าประสงค์จะเพ่ิมถังหมักก็ให้
สมาชิกกลุ่มรวบรวมจัดหามาเองในคร้ังต่อไป

⌫⌫ ⌫
3.2 อบรมและสาธติปฏิบัติคร้ังท่ี 2 สมาชิกกลุ่ม

จะได้รับแจกปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 และสาร
ป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7 (หรือขายเป็น
เงินทุนของกลุ่มในราคาถูกมาก) ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ
นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรจะได้รับความรู้เพิ่มเติมและ
ฝึกปฏบิติัในเรือ่ง การทำปุย๋หมัก การไถกลบฟางและ
ตอซงัพชื การใช้วัสดุปรบัปรงุดิน การปลูกหญา้แฝก
การขยายเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ/สาร
ป้องกันแมลงศัตรูพืช ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย


