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โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 หมอดินอาสา เป็นเครือข่ายที่ส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีหมอดินอาสาระดับ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน รวมประมาณ 75,500 คน จึงมีบทบาทส าคัญในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดินกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน 
การจัดท าแปลงสาธิตทดสอบผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนา
ที่ดิน เช่น เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน วันสถาปณากรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานวันดินโลก หรือกิจกรรมวิชาการ
พัฒนาที่ดิน 
 กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความส าคัญกับการอบรมเพ่ือพัฒนาหมอดินอาสาในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสา การใหค้วามรู้ใหม่ ๆ การใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้แผน
ที่ดิน ตลอดจนการศกึษาดูงานเพ่ิมพูนประสบการณ์ตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์การ 4.0  
มีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการอบรมหมอดินอาสาให้เป็น Smart Farmer  จึงได้พัฒนาหลักสูตรในการอบรมเป็น
รูปแบบการสร้างเครือข่ายวิชาการต่าง ๆ  
 ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมายให้ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ด าเนินการจัดอบรม จึงได้จัดท า
โครงการการจัดอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อสร้างบทเรียนจากการถอดบทเรียนและเพ่ิมพูนความรู้จากประสบการณ์ของหมอดินอาสา 
          2.2  เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรดินการฟ้ืนฟูดินตามนโยบายที่ส าคัญ 
 2.3  เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร  
  
3. วิธีการด าเนินงาน 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ด าเนินการจัดอบรม (kick off) หมอดินอาสาทุกระดับจากทุกจังหวัดในสังกัด 
โดยมอบหมายนักวิชาการ  เจ้าหน้าทีข่อง ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวก ผู้สนับสนุน ผู้ด าเนินการ สรุปประเด็น ของกลุ่มเครือข่ายหมอดิน  ใช้กระบวนการหล่อ
หลอมสร้างทีมวิชาการการใช้ถังความรู้หมอดิน  
 
4. หลักสูตร /หัวข้อการเสวนา /อบรม 
    4.1 การแนะน าทบทวนความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินยุค 4.0 จ านวน 5 เรื่อง 

1. การใช้บริการฐานข้อมูลร่วมกับปัญญาประดิษฐ์(Chat bot) ถามตอบหมอดิน 
2. การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับต าบล 
3. งานโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน 
4. การใช้ข้อมูลจากบัตรดินดี  
5. มาตรการและขั้นตอนการรับมือภัยแล้ง 

    4.2 หลักสูตรการถอดบทเรียนจากเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่าง ๆ  โดย คัดเลือกหัวข้อ เนื้อหา ที่
ต้องการอบรม/สนทนาถอดบทเรียจ านวน 5  เรื่อง ได้แก่ 

1. เกษตรอินทรีย์  
2. การจัดการดินเปรี้ยว  
3. การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร  
4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
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5. การสร้างเครือข่ายผลิตพืชแบบครบวงจร   
   

หมายเหตุ 1. สถานีพัฒนาที่ดิน สอบถาม คัดเลือกผู้ที่มีผลงานส าเร็จในพ้ืนที่น าเสนอ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แสดงความคิดเห็น ในการสนทนาถอดบทเรียน 
     2. เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  และสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกันถอดบทเรียนของ
หมอดินอาสาเพ่ือพัฒนาต่อยอดการสร้างบทเรียน  สรุปเป็นความรู้ โดย รับฟังการสนทนา ควบคุมเวลา บันทึก
ข้อมูลและภาพ  สรุปการสนทนาของแต่ละเรื่อง เป็นความรู้ในถังความรู้ต่อไป  
     3. ด าเนินการตามก าหนดการ/การสนทนา/อบรม/ถอดบทเรียน  
 
5. ก าหนดการอบรม 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

08:30 – 09:30 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม ณ อาคารประชุมสัมมนา 

โรงแรมชลพฤกษ์  รีสอร์ท   อ.บ้านนา จ.นครนายก 

 09:00 – 09:30 น. แนวทางการพัฒนาที่ดินยุค 4.0 ของสพข.1 โดยนายประเสริฐ เทพนรประไพ 

                                                              ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  

9:30 – 10:00 น.  ประสบการณ์เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ปี 2562  ระหว่างวันที่  

      30  พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2562  ณ กรุงโรม ประเทศ 

                               สาธารณรัฐอิตาลี  โดยนายยวง เขียวนิล หมอดินอาสา จ.นนทบุรี 

10:00 – 12:00 น. แนะน าเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินยุค 4.0  

1. การวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล โดยนางสาวนัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

2. งานโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน โดยนายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจเพ่ือท าแผนที ่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

3. การใช้บัตรดินดี โดยนางสาวกัญจน์รัชต์  ลชิตาวงศ์  
ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

4. แนะน าการสื่อสาร chatbot คุยกับหมอดิน โดยนายธงธรรม ศิริธร  
กลุ่มส ารวจเพื่อท าแผนที่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

5. ปัจจัย มาตรการและข้ันตอนเพ่ือรับมือภัยแล้ง โดยนายสกล ผ่านเมือง  
กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 14:45 น แบ่งกลุ่มสนทนาถอดบทเรียนจากกลุ่มสนทนา จ านวน 5 กลุ่ม 

15:00 – 17:30 น. กลุ่มย่อยสนทนาถอดบทเรียน (ต่อ) 

18:00 -  19:00น.      พักรับประทานอาหารเย็น 

19:00 – 20:30 น. กลุ่มย่อยสนทนาถอดบทเรียน(ต่อ) และสรุปบทเรียนจากกลุ่มย่อย เพ่ือน าเสนอ
ในที่ประชุมใหญ่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

หมายเหตุ  เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:45 – 15:00 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

07:30 – 09:00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมใหญ่ 

09:00 – 09:30 น. กล่าวต้อนรับหมอดินอาสา โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  

09:30 – 10:00 น. พิธีเปิดการอบรมหมอดินอาสา 

กล่าวรายงานโดย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  

(นายประเสริฐ เทพนรประไพ)    

                                                              ประธานในพิธีเปิด โดย อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์)  

10:00 – 12:00 น. เสนอผลการถอดบทเรียนของกลุ่ม 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 15:30 น. เสนอผลการถอดบทเรียนของกลุ่ม 

15:30 – 16:30 น. สรุปผลการอบรบและ ปิดโครงการอบรมหมอดิน 4.0 

      หมายเหตุ   - เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:45 – 15:00 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

   - ให้ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. เป้าหมายผู้รับการอบรม  
          ผู้เข้ารับการอบรม หมอดินอาสา จ านวน 500 คน เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการและผู้ร่วมสังเกตุการณ์ จ านวน 
80 คน  รวม 580 คน 
 
7. สถานที่และระยะเวลาอบรม 
 ฝึกอบรม จ านวน 2 วัน 1 คืน วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์  2563   ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก   
 
8. งบประมาณรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  
   ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ด าเนินการจัดท าเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณรายละเอียด ดังนี้  

1. ค่าอาหารกลางวันหมอดินอาสาและเจ้าที่จ านวน 580 ราย  
จ านวน 2 มื้อๆละ 250 บาท                                           เป็นเงิน 290,000.- บาท 

2. ค่าอาหารเย็นหมอดินอาสาและเจ้าที่จ านวน 580 ราย 
 จ านวน 1 มื้อๆละ 300 บาท                                          เป็นเงิน 174,000.- บาท 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่ 
     จ านวน  580 ราย  จ านวน 4 มื้อๆละ 50 บาท                     เป็นเงิน 116,000.- บาท 
4. ค่าเช่าที่พักจ านวน 580 ราย  
     จ านวน 1 คืนๆละ 600 บาท                                       เปน็เงิน 348,000.- บาท                                                                               

          5.   ค่าวัสดุส านักงาน      เป็นเงิน  10,000.- บาท 
          6.   ค่ากระเป๋าเอกสารจ านวน 500 ใบ ใบละ 35 บาท             เป็นเงิน  17,500.- บาท 
          7.   คา่เบี้ยเลี้ยงหมอดินอาสา(เบิก1ใน3)จ านวน 500 ราย  
               รายละ 160 บาท                                                         เป็นเงิน  80,000.- บาท 
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          8.   ค่าบริการยานพาหนะรับส่งหมอดินอาสา            เป็นเงิน  220,000.- บาท 
          9.   ค่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์             เป็นเงิน   10,000.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,265,500    (-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
     หมายเหตุ  ให้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ        

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่ม
วิเคราะห์ดิน กลุ่มส ารวจเพ่ือท าแผนที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วม
ด าเนินการจัดฝึกอบรมและรายงานสรุปผลการด าเนินการฝึกอบรม 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           10.1 หมอดินอาสาสามารถน าความรู้จากการอบรมและถอดบทเรียนไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           10.2 หมอดินอาสาได้รับทราบและเข้าใจนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์  
           10.3 หมอดินอาสาได้เรียนรู้ประสบการณืการพัฒนาที่ดินจากการถอดบทเรียนและเรียนรู้การสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร 
     
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                      (    นายพิศาล พูลเกษม      ) 
    ต าแหน่ง    นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 
    (ลงชื่อ).................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
              (    นายสุรชัย สุวรรณชาติ       ) 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 
    (ลงชื่อ)....................................................................ผู้อนมัุติโครงการ 
           (นายประเสริฐ  เทพนรประไพ) 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 
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นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานอบรมหมอดินอาสา 4.0 พร้อมทั้งให้ 
เเนวทางการด าเนินงานร่วมกับหมอดินอาสา และการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มเเข็ง และเป็น
ก าลังใจในการพัฒนาเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี โครงการอบรมหมอดินอาสา 
4.0 ปีงบประมาณ  2563  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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แบบประเมินการฝึกอบรม 
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 25623 
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก 

…………………………………………………………………………………………………… 
ค าอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบท้ัง 3 ตอน เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป  
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  
1. เพศ     ชาย     หญิง   

                    
2. อายุ     ..............................  ป ี

 

3. ประเภทหมอดินอาสาของท่าน               หมู่บ้าน          ต าบล           อ าเภอ           จังหวัด 
 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/ความเข้าใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้/ความเข้าใจของท่านเพียงระดับเดียว  

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/ความเข้าใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความพึงพอใจในการถอดบทเรียน      
2. ความพึงพอใจในการทบทวนและให้ความรู้ยุค 4.0      
3. ความพึงพอใจและความรู้ เรื่องคุยกับหมอดิน chatbot      
4. ความพึงพอใจและความรู้ เรื่องการวางแผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล      
5. ความพึงพอใจและความรู้ เรื่องงานโครงสร้างการพัฒนาท่ีดิน      
6. ความพึงพอใจและความรู้ เรื่องการใช้ข้อมูลจากบัตรดินดี      
7. ความพึงพอใจและความรู้ เรื่องการจัดการภัยแล้ง      
8. ความพึงพอใจในการได้มาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหมอดิน      
9. ระยะเวลาท่ีจัดอบรมมีความเหมาะสม      
10. สถานท่ีจัดอบรมมีความเหมาะสม      
11. ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้      
12. ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้      

 
ตอนที่ 3  
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก ่
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

2. หัวข้อท่ีท่านอยากให้จัดอบรมต่อไป ได้แก ่
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินการฝึกอบรม 
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สรุปผลการอบรมจากแบบประเมินการฝึกอบรม 
 

1. มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  230 ราย เพศชาย 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.78  เพศหญิง 56 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 24.34  ไม่ตอบเพศ 2 รายคิดเป็นร้อยละ 0.88    

2.  ผู้ตอบแบบสอบถามอายุเฉลี่ย 60.64 ปี อายุน้อยท่ีสุด 36 ปี อายุมากที่สุด 84 ปี   
3. หัวข้อประเภทของหมอดินอาสา  เป็นหมอดินหมู่บ้าน  73  ราย  คิดเป็นร้อยละ 31.74  เป็นหมอดิน

ต าบล 108  ราย คิดเป็นร้อยละ 46.96  เป็นหมอดินอ าเภอ 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.17  เป็นหมอ
ดินจังหวัด  4  ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.74   ไม่ตอบ 17  ราย คิดเป็นร้อยละ  7.39 

4. หัวข้อความพึงพอใจในการถอดบทเรียน  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 228 ราย ไม่ตอบ 2 ราย มี
ความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 39 ราย  ระดับ 4(มาก) 146 ราย ระดับ 3 (ปานกลาง) 43 ราย 
ระดับ 2 (น้อย)  0 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 0 ราย ค่าเฉลี่ย 3.98  

5. หัวข้อความพึงพอใจในการทบทวนและให้ความรู้ยุค 4.0  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 228 ราย ไม่
ตอบ 2 ราย มีความพึงพอใจระดับ5(มากท่ีสุด) 42 ราย  ระดับ 4(มาก) 141ราย ระดับ 3 (ปานกลาง) 
44 ราย ระดับ 2 (น้อย)  1 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 0 ราย ค่าเฉลี่ย 3.98 

6. หัวข้อความพึงพอใจและความรู้ เรื่องคุยกับหมอดิน chatbot  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 229 ราย 
ไม่ตอบ 1 ราย มีความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 40 ราย  ระดับ 4(มาก) 150ราย ระดับ 3 (ปาน
กลาง) 38 ราย ระดับ 2 (น้อย)  1 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 0 ราย ค่าเฉลี่ย 4.00 

7. หัวข้อความพึงพอใจและความรู้ เรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล   มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 228 ราย ไม่ตอบ 2 ราย มีความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 41 ราย  ระดับ 4(มาก) 136 ราย 
ระดับ 3 (ปานกลาง) 49 ราย ระดับ 2 (น้อย)  2 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 0 ราย ค่าเฉลี่ย 3.95 

8. หัวข้อความพึงพอใจและความรู้ เรื่องงานโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 229 
ราย ไม่ตอบ 1 ราย มีความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 56 ราย  ระดับ 4(มาก) 130 ราย ระดับ 3 
(ปานกลาง) 42 ราย ระดับ 2 (น้อย)  0 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 1 ราย ค่าเฉลี่ย 4.05 

9. หัวข้อความพึงพอใจและความรู้ เรื่องการใช้ข้อมูลจากบัตรดินดี  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 228 
ราย ไม่ตอบ 2 ราย มีความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 50 ราย  ระดับ 4(มาก) 121 ราย ระดับ 3 
(ปานกลาง) 52 ราย ระดับ 2 (น้อย) 3 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 2 ราย ค่าเฉลี่ย 3.94 

10. หัวข้อความพึงพอใจและความรู้ เรื่องการจัดการภัยแล้ง  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 229 ราย ไม่
ตอบ 1 ราย มีความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 38 ราย  ระดับ 4(มาก) 124 ราย ระดับ 3 (ปานกลาง) 
56 ราย ระดับ 2 (น้อย)  10 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 1 ราย ค่าเฉลี่ย 3.82 

11. หัวข้อความพึงพอใจในการได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหมอดิน  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
228 ราย ไม่ตอบ 2 ราย มีความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 62 ราย  ระดับ 4(มาก) 144 ราย ระดับ 
3 (ปานกลาง) 21 ราย ระดับ 2 (น้อย)  1 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 0 ราย ค่าเฉลี่ย 4.17 

12. หัวข้อระยะเวลาที่จัดอบรมมีความเหมาะสม  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 228 ราย ไม่ตอบ 2 ราย มี
ความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 54 ราย  ระดับ 4(มาก) 111 ราย ระดับ 3 (ปานกลาง) 61 ราย 
ระดับ 2 (น้อย)  2 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 0 ราย ค่าเฉลี่ย 3.95 

13. หัวข้อสถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 229 ราย ไม่ตอบ 1 ราย มีความ
พึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 67 ราย  ระดับ 4(มาก) 137 ราย ระดับ 3 (ปานกลาง) 22ราย ระดับ 2 
(น้อย)  2 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 1 ราย ค่าเฉลี่ย 4.17 

14. หัวข้อท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 229 ราย ไม่ตอบ 
1 ราย มีความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 58 ราย  ระดับ 4(มาก) 140 ราย ระดับ 3 (ปานกลาง) 31 
ราย ระดับ 2 (น้อย)  0 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 0 ราย ค่าเฉลี่ย 4.12 
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15. หัวข้อท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้  บทเรียน  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 228 ราย 
ไม่ตอบ 2 ราย มีความพึงพอใจระดับ5(มากที่สุด) 46 ราย  ระดับ 4(มาก) 142 ราย ระดับ 3 (ปาน
กลาง) 36 ราย ระดับ 2 (น้อย)  1 ราย  ระดับ 1 (น้อยที่สุด) 1 ราย ค่าเฉลี่ย 4.03 

16. ข้อเสนอแนะ  
- เจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับดีเยี่ยม 
- เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับดินให้มากข้ึน 
- เป็นการอบรมที่ให้ความรู้แก่หมอดินมาก 
- จะน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในต าบลและหมู่บ้าน 
- อาหารอร่อย ที่พักก็ดี พิธีกรก็เก่ง มีเพ่ือนหมอดินเพิ่มขึ้น 
- อยากไปดูสถานที่จริงที่เขาประสบความส าเร็จ 
- อยากได้เอกสารประกอบการจัดอบรม 
- ระยะเวลาในการอบรมน้อย ท าให้กิจกรรมถอดบทเรียนมีเวลาน้อย 
- จุดบริการอาหารว่างน้อยเกินไปท าให้ต้องรอคิวนาน 
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดท่ีแตกต่าง 
- ขาดเรื่องวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ มีแต่ประสบการณ์ลองผิดลองถูก 
- การแบ่งกลุ่มย่อยควรตั้งโจทย์หัวข้อให้ชัดเจน ผู้น ากลุ่มต้องสื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจความหมาย

ก่อน 
- มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ควรมีการศึกษาดูงานในสถานที่จริง พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความรู้นอกสถานที่ 
- ห้องน้ าชายหลังห้องประชุมควรท าความสะอาดให้เร็วกว่านี้ 

17. หัวข้อที่อยากให้จัดอบรม 
- แนะน าการปลูกพืชผลและการส่งขาย 
- การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเหมาะสม 
- การจัดการดินต่าง ๆ เช่นดินลูกรัง 
- การเกษตรกรรมอย่างยังยืน เปรียบเทียบเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ 
- พลังงานโซล่าเซลล์  และการกักเก็บน้ าใต้ดินไว้ใช้ 
- เครื่องตรวจวัดดินอย่างง่าย 
- ขอดูงานพ้ืนที่ภาคเหนือ 
- เลิกใช้สารเคมี โทษของ3สาร 
- ความรู้เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหมอดิน เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการบรรลุหมอดิน 4.0 
- การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเหมาะสม 
- แนวทางการจัดท าองค์ความรู้ KM ของการท าการเกษตรที่ถอดบทเรียน 
- การจัดการภัยแล้ง 
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แผนภูมิสรุปผลการอบรมจากแบบประเมินการฝึกอบรม 
 

              
   

                         
 

                          
 

74.78

24.35

เพศ

ชาย หญิง

31.74

46.96

12.17

1.74

7.39

ประเภทหมอดิน

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ไม่ตอบ

17.11

64.04

18.86

0.00 0.00

ความพงึพอใจในการถอดบทเรียน  

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ



10 

 

 

                   
 

                   
 

                  
 

18.42

61.84

19.30

0.44 0.00

ความพงึพอใจในการทบทวนและให้ความรู้ยคุ 4.0

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ

17.47

65.50

16.59

0.44 0.00

ความพงึพอใจและความรู้ เร่ืองคยุกบัหมอดนิ chatbot

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ

17.98

59.65

21.49

0.88 0.00

ความพงึพอใจและความรู้ เร่ืองการวางแผนการใช้ท่ีดนิระดบัต าบล

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ
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24.45

56.77

18.34

0.00 0.44

ความพงึพอใจและความรู้ เร่ืองงานโครงสร้างการพฒันาท่ีดนิ

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ

21.93

53.07

22.81

1.32 0.88

ความพงึพอใจและความรู้ เร่ืองการใช้ข้อมลูจากบตัรดนิดี

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ

16.59

54.15

24.45

4.37 0.44

ความพงึพอใจและความรู้ เร่ืองการจดัการภยัแล้ง

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ



12 

 

 

             

             

             
 
 

27.19

63.16

9.21

0.44 0.00

ความพงึพอใจในการได้มาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหมอดิน

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ

23.68

48.68

26.75

0.88 0.00

ระยะเวลาท่ีจดัอบรมมีความเหมาะสม

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ

29.26

59.83

9.61

0.87 0.44

สถานท่ีจดัอบรมมีความเหมาะสม

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ
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25.33

61.14

13.54

0.00 0.00

ทา่นสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ

21.05

62.28

15.79

0.44
0.44

ทา่นสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ
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กิจกรรมถอดบทเรียน 
กลุ่มที่ 1 เกษตรอินทรีย์ 

ผู้รับผิดชอบ   
1. ผอ. อุษา อุตสาหกุล   สพด.สุพรรณบุรี  หัวหน้ากลุ่ม 
2. ผอ. รุจิราภรณ์ ปันปวง   สพด.ลพบุรี 

    3. ผอ. วิญญู เสมียนรัมย์   สพด.ชัยนาท 
4. นายมานิตย์ ไทยประกอบ  สพด.ลพบุรี 
5. นางจารุวรรณ มีสม            สพด.ชัยนาท  ผู้ช่วยเลขาฯ 
6. นายวันวิสาข์  จันทิกา   สพด.ชัยนาท 
7. นางสาวน้ าฝน อิสระ   สพด.สระบุรี 
8. นางสาวจันทร์ญารัตน์  ไชยสาร  สพด.สิงห์บุรี 
9. นางสาวไพริน เพ็งสุข   สพด.สุพรรณบุรี 
10.นางสาวฉลวย ดวงดาว            กลุ่มวิชาการฯ  โทร 094-498-4491 

 
สรุปการถอดบทเรียน 
  
ประธานกลุ่ม   นายสมบัติ อิศรานุรักษ์  หมอดินอาสาจังหวัดสิงห์บุรี 
รองประธาน       นายขวัญชยั   แตงทอง    หมอดินอาสาจังหวัดชัยนาท 
เลขานุการ  นางเครีอวัลย์ ก้านล าใย  หมอดินอาสาจังหวัดลพบุรี 
สมาชิกกลุ่มจ านวน 125 คน 
แบ่งการถอดบทเรียน 2 เรื่องคือ 

1. เกษตรอินทรีย์ 
2. เทคนิคการผลิตพืชสมุนไพร 
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เกษตรอินทรีย์ 

ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร
อินทรี ย์ ข อ ง โ ล ก  จ ากข้ อมู ล ขอ งสถาบั น วิ จั ย
เกษตรกรรมอินทรีย์  และสหพันธ์ เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ พบว่าพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ของโลกมีจ านวน 
361.25 ล้านไร่ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณโอเซเนีย
ประมาณ 47% รองลงมาคือยุโรป 23% ลาตินอเมริกา 
12% ส่วนเอเซียมีประมาณ 9%  ส าหรับประเทศไทย
มีพ้ืนที่ผลิตเกษตรอินทรีย์อยู่ประมาณ 7% ของเอเชีย 
แต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมจากปี 2543 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
10,524 ไร่ แต่ในปี 2560 มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น
เป็น 570,409 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตข้าวอินทรีย์ 
แม้เกษตรอินทรีย์จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็น
สัดส่วนที่น้อยมากคิดเป็นเพียง 0.41% ของพ้ืนที่
เกษตรทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2560)  

 การท าเกษตรอินทรีย์มีปัจจัยหลายอย่างที่มี
ผลต่อความส าเร็จ กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญต่อการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร จึง
ได้ด าเนินการถอดบทเรียนเรื่อง เกษตรอินทรีย์ จาก
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นหมอดินอาสาที่
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ของ
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2563 

 เ กษตรกรที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นจากการท า
การเกษตรแบบทั่วไปจะต้องมีความตั้งใจอย่างจริงจัง
และมีแรงบันดาลใจที่จะท า จึงจะสามารถก้าวผ่านไป
ได้ เพราะถ้าไม่หนักแน่นพอก็จะล้มเลิกก่อนที่จะ
ประสบความส าเร็จ เพราะเกษตรอินทรีย์จะต้องใช้ทั้ง
ระยะเวลาและความอดทน   หมอดินอาสาได้ให้
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ประสบความส าเร็จได้ 8 
ประการ ดังนี้ 

 

 

 

 

1.แรงบันดาลใจที่จะต้องปรับเปลี่ยนจากการเกษตร
ทั่วไปมาเป็นเกษตรอินทรีย์ 

1.1มีปัญหาสุขภาพ ต้องการผลิตพืชและสมุนไพรเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือน 

 

1.2 การท าเกษตรอินทรีย์มีปัจจัยการผลิต 

 เช่นปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ เกษตรกรสามารถผลิต
เองได้ ท าให้ลดต้นทุนการผลิต 

 

1.3 ด้านผลตอบแทน เกษตรกรมีความมั่นใจว่า
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ  
สามารถเพ่ิมมูลค่า และผลตอบแทนได้ 
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2. การเตรียมตัวก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็น
เกษตรอินทรีย์ 

2.1 ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อของสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

2.2 ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับตัวเอง อธิบายให้
สมาชิกในครอบครัว / ชุมชน 

ให้เข้าใจถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการท า
เกษตรอินทรีย์ 

 

3.การเตรียมพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยน 

3.1 เริ่มจากการวิเคราะห์ดิน และน าค าแนะน าไปปรับ
บ ารุงดิน 

3.2 วิ เคราะห์น้ า คุณภาพน้ า แหล่งน้ าที่สะอาด
ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน 

3.3 เตรียมปัจจัยการผลิต ว่ามีอะไรบ้าง เช่น ปุ๋ยคอก 
วัสดุคลุมดิน วัสดุที่เหลือทางการเกษตรที่สามารถ
น ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือหากไม่มีก็ต้องส ารวจว่า
สามารถหาได้จากแหล่งใดบ้างและปลอดภัย 

3.4 วางผังแปลง เตรียมท าประวัติแปลงจะต้องมีการ
บันทึกตามความเป็นจริง 

4. จัดท าแผนการผลิต 

4.1 เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่    เพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตในการจัดการ 

4.2 ส ารวจความต้องการของผู้บริโภค และภาคี
เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 

4.3 จัดท าแผนการผลิตรายการชนิดพืช เพ่ือให้มี
ปริมาณผลผลิตอย่างเหมาะสม 

5. ระหว่างการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคที่
เกษตรกรต้องเผชิญ คือ 

5.1 การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

5.2 การสร้างแนวกันชนเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน จาก
พ้ืนที่ข้างเคียงท าการเกษตรแบบทั่วไป 

5.3 แหล่งน้ าที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนต้อง
ระวังการน าน้ ามาเติมในบ่อพักในแต่ละครั้งต้องมีการ
ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

6. เม่ือประสบปัญหาในการปฏิบัติให้ด าเนินการตาม
แนวทางการแก้ไข 

6.1  ถ้ามีการระบาดของโรคและแมลงใช้สารอินทรีย์ที่
สกัดจากสมุนไพรและต้องตรวจดูแลแปลงตลอดเวลา 
ถ้ามีการรบกวนของศัตรูพืชจะได้แก้ทันที 

6.2 ใช้ชนิดและพันธุ์พืชที่มีความต้านทาน หรือพันธุ์
พืชท้องถิ่น ไม่ใช้พันธุ์พืชที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม 

7. การเตรียมความพร้อมเพื่ อขอการรับรอง
มาตรฐาน 

7.1 ศึกษากฎเกณฑ์ที่จะขอรับรอง แล้วปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

7.2 บันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานอย่างละเอียดในพ้ืนที่
ทุกวัน บันทึกทุกกิจกรรม 

8. การเชื่อมโยงการตลาด เครือข่ายผู้ผลิตรายอ่ืน 
ผู้บริโภค 

8.1 ต้องมีความซื่อสัตว์ต่อผู้บริโภค ต้องรักษาคุณภาพ
ผลผลิต 

8.2 กระบวนการหลักการเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ์
ต้องสะอาดได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยก่อนส่ง
ให้ผู้บริโภค 
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เทคนิคการผลิตพืชสมุนไพร 

หมอดินอาสาเครือวัลย์ ก้านล าไย จังหวัดลพบุรี 

การปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ใน
กรณีพืชหัวหรือเหง้า เช่น ขมิ้นชัน ไพล  ควรปลูกใน
พืชที่ลาดเอียงระบายยน้ าดีถ้าเป็นที่ราบเรียบต้องยก
ร่องแปลงเพ่ือให้ระบายน้ าดี การดูแลต้องก าจัดวัชพืช
ด้วยแรงงานคน ดายหญ้า 1-2 เดือนต่อครั้ง พอต้นโต
ใบชนกันจนคลุมทั้งแปลงจะไม่มีหญ้า จะเก็บเกี่ยวตอน
อายุ 8-12 เดือน หรือรอให้ต้นยุบแห้งตาย การเก็บ
เกี่ยวถ้าขายสดจะเก็บแล้วตัดราก แยกดินออกให้หมด 
แล้วบรรจุกระสอบที่ระบายอากาศได้ดี ส่วนที่ขายแบบ
แห้งต้องล้างท าความสะอาดหัวหรือเหง้า ตัดแต่งราก 
แล้วหั่นเป็นแว่นๆน าไปตากหรืออบให้มีความชื้นไม่
เกิน 14 เปอร์เซ็นต์  น ามาบรรจุถุง 2 ชั้น แต่ละชั้นปิด
ปากถุงแยกกัน จัดวางเรียงต้องห่างจากพ้ืนอย่างน้อย 
30 เซนติเมตร 

 

ขม้ินชัน 

 

ไพล 

 กรณีพืชสมุนไพรที่เก็บดอกและเป็นเถา เช่น 
อัญชัน  ต้องท าร้านไม้ไผ่เพื่อให้ต้นพาดสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 1 เมตร เวลาเก็บเก็บเฉพาะดอกที่บานใหม่ วัน
ต่อวันเท่านั้น เริ่มเก็บเวาลา 06.00-10.00 น.แล้ว
น าไปตากทันทีที่โรงเรือน ที่ตากต้องมีตาข่ายป้องกัน
ฝุ่น  ตากไปจนถึงเวลาประมาณ 15.00-16.00 น ดอก
จะเริ่มหมาดๆ ต้องท าการเคล้าเพ่ือกลับให้ดอกที่อยู่
ข้างล่างให้ได้รับแสงแดดทั่วถึง หลังจากนั้นให้ตาก
ต่อไปอีก 1 วัน ดอกจะแห้งสนิท น าไปบรรจุแล้ว
จัดเรียงเช่นเดียวกับพืชหัว 

 

 

อัญชัน 

 

รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตสมุนไพร มี
รายได้จากการจ าหน่ายท้ังปี แล้วแต่ความต้องการ

ของลูกค้า 

ขม้ินชันแห้งบดละเอียด  500 บาทต่อกิโลกรัม 

ดอกอัญชันแห้ง 350-500 บาทต่อกิโลกรัม 

ใบรางจืดแห้ง         200-300 บาทต่อกิโลกรัม 

ใบมะรุมแห้ง          300-400 บาทต่อกิโลกรัม 

 

ต้นไม้เกษตรอินทรีย์ 

โดย วันวิสาข์ ,วิจิตรา ,เบญจมาศ 

 

เรียบเรียงโดยกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มที่ 1 เกษตรอินทรีย์ จ านวน 125 ราย 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
1 นายวินัย  สุกหอม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ปทุมธานี 
2 นายสมชาย  นาคอุไร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ปทุมธานี 
3 นายสถิตย์  เผื่อนใจเอ่ียม หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
4 นายธวัชชัย  ถนอมลิขิต หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
5 นายอมร  เฉลียว หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
6 นายขวัญมา  เกียรติพวงชัย หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
7 นายส าราญ  อินทร หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
8 นายสมหวัง  คุ้นเคย หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
9 นายสุภณ  ทองไพสิฐ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ปทุมธานี 
10 นางสาวสง่า  พวงเพ็ชร์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
11 นายเงิน  ลาวเนือง หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
12 นายประกอบ  ทองสีสังข์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
13 นายประคอง  ใจดี หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
14 นายลือชัย  จ าปาขาว หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ นครปฐม 
15 นายสาธิต  เขียวแสวง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครปฐม 
16 นายมาโนช ทองประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครปฐม 
17 นายธันฑ์สพัฒน์ ธรรมธนจิตต์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ นครปฐม 
18 น.ส.เสริมศรี  สุขสงวน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครปฐม 
19 นางนารี  ป้อมงาม หมอดินอาสาประจ าต าบล นครปฐม 
20 นายยงยุทธ  ป้อมงาม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครปฐม 
21 นายทองด า  สีไว หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 
22 นายส ารวย  สังข์วิเศษ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 
23 นางเครือวัลย์  ก้านล าใย หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 
24 นายเทพชัย  ปรีสง่า หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
25 นายประเสริฐ  ภู่เงิน หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
26 นายวินัย  สุไลมาน หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
27 นางสมร  เจนวารินทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 
28 นายอาทิตย์  เสริมทรัพย์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
29 นายสุพร  วงศ์จินดา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 
30 นายลิลิต  อัมรินทร์พรชัย หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
31 นายไวพจน์  นิตทิม หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
32 นางสุณี  โพธิ์ผ่อง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
33 นางสุริยา  ใจคง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
34 นายปราโคม  กสิกรณ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
35 นางอธิกัลยา  สีเขียว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
36 นายประจวบ  กล่ าบุรี หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ชัยนาท 
37 นายไพบูลย์  เมืองช้าง หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
38 นายวิทยา  ศรีคิริทธิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
39 นางทองเครือ  วงศ์ราชสีห์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
40 น.ส.อุษา  ครุฑพันธ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
41 นางพรทิพย์  นิลฉ่ า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
42 นายพิสิฐ  สวนบ่อแร่ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ชัยนาท 
43 น.ส.หทัยการ  วงศ์มณี หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
44 นายจ ารัส  ทัดทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
45 นางเพ็ญศรี  โพธิ์แหน หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
46 นายสายันต์  โฉมเชิด หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
47 นายขวัญชัย  แตงทอง หมอดินอาสาประจ าจังหวัด ชัยนาท 
48 นายวิมล  บุญเงิน หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
49 นายชูชีพ  เลียงผา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
50 นางณภัสญาณ ์ ช่างประดับ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
51 นายทองอยู่  จีนแจ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
52 นางณัฐฐ์ฎาวรรณ  ขุนสุข หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
53 น.ส.พะยอม  อ่ิมจิตร์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ชัยนาท 
54 นางวาสนา  อยู่รักษ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
55 น.ส.สมนึก  ยอดด าเนิน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
56 นายจรัญ  อนุสาสนนันท์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
57 นางวรรณา  อยู่ปราง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
58 นายสม ลิ่มจันทร์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

59 นายจรัญ  สรรเสริญทิม หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

60 นายชลอ  ไทยประกอบ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

61 นางจีรนันท์ ปานท่าไข่ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
62 นายปาล ไตรโพธิ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
63 นายรักชาติ มีสง่า หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
64 นายชัยวัฒน์ ฉิมแฉ่ง หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
65 นายเจตน์ แสงพุ่ม หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
66 นายเสนาะ แดงน้อย หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
67 นายอนุสรณ ์หว่านณรงค์ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
68 นางสาวส ารวย รมยะสมิต หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
69 น.ส.วาสนา ท้วมพัด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 
70 นายล าจวน เพ็งบุญ หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 
71 นายปุญพัฒน์ ท าทอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 
72 นายสมบัติ อิศรานุรักษ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 
73 นายชยุตม์ โตส าราญ หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 
74 นายเอกรินทร์ เอื้อเฟ้ือ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 
75 นายกมล แก้วเกิด หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 
76 นายล าจวน เจริญสุข หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 
77 นายนิยม เสนาภักดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 
78 นายเชน   กาฬษร หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 
79 นายทวี  บุญมา หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
80 นายลมัย  เจริญนา หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
81 นายสังเวียน  ใจดี หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
82 นายวน  ศรีสอาด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
83 นายทองอยู่  ทองอินทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
84 นายบรรชา  พรายงาม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
85 นายสงวน ฉิมพาลี หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
86 นายสรชัญ ขาวข า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
87 นางจิรารัตน์  สาร่ายทอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
88 นายราเมศร์  หิรัญโญภาส หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
89 นายพรปวีณ ์ แสงฉาย หมอดนิอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
90 นางสาวพีชรีย์  บุญเพ็ง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
91 นายดา  นิยมสุข หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
92 นายสมกิจ  ชาญเขตการณ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
93 นางสุรีย์  มหาวิจิตร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
94 นายทองอยู่  กองกระวี หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
95 นายถวิล  ดอกรัก หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
96 นางสาวนฤมล  แสงสว่าง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
97 นายพรรษา  จันทร์หอม หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
98 นายไพโรจน์  ขอพึ่ง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
99 นายเนติวิทย์  กุลเศรษฐ์เจริญ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
100 นางวาสนา  ส าล ี หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
101 นายเฉลิม  นาคยรรยงค์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
102 นายส าอางค์  เพชรสุนทร หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
103 นายส าเนา  สุขใส หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
104 นายบุญธรรม  ขอพึ่ง หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
105 นางบุญเยี่ยม  โตประดิษฐ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
106 นายเสวียน  ชื่นอุรา หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
107 นางนงลักษณ ์ ไหมเงิน หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
108 จ.ส.อ.พณวรรธณ์ สังข์ประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
109 นางนภา  ศรีวงษ ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
110 นายบุญแทน  แก้วสุวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
111 นายอภิภู   พลพัตธนดล หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
112 นายส าเนียง  บุญเอ่ียมส าอางค์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
113 นายเยื่อ  บุญอ าพล หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
114 นายพยุง  ธัญญะเจริญ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
115 นายสมชาย  บุญสันต์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
116 นายสมปอง อินบัว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
117 นางอัมพร  แสงฉาย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
118 นายทองสุข อาจหยุด หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ นนทบุรี 
119 นายชัยกรณ ์ รัดคุ่ย หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
120 นางมาลี  แสงสง่า หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
121 นางจรูญ กุลแพทย์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นนทบุรี 
122 นายจ ารัส  เรืองฉ่าง หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
123 นายสมชาย  ฟักเขียว หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
124 นายทวี  สีด่อน หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
125 นายเฉลิมชัย  จั่นเพ็ช หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
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กลุ่มที่ 2 การจัดการดินเปรี้ยว 
ผู้รับผิดชอบ   

1.ผอ. ไลซันต์ ตั้งภูมิ   สพด.นครนายก  หัวหน้ากลุ่ม 
2. ผอ. วัชระ สิงห์โตทอง   สพด.ปทุมธานี 
3. ผอ. พิษณุ ทรัพย์สุทธิ   สพด.พระนครศรีอยุธยา 
4. นางสาววิลาวัลย์ เรียนเวช   สพด.นครนายก 
5. นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย  สพด.ปทุมธานี  ผู้ช่วยเลขาฯ 
6. นางสาวรัตติยา โตจีน   สพด.พระนครศรีอยุธยา 
7. นางสาวศิรินภา ศิริวัฒน  สพด.พระนครศรีอยุธยา 
8. นางสาววรลักษณ์ เนียมพูลทอง   สพด.กทม. 
9. นางจรัสศรี สุมะนังกุล   กลุ่มวิชาการฯ  โทร 089-800-3645 

 
สรุปการถอดบทเรียน 
ประธานกลุ่ม  นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน จหัมอดินอาสาจังหวัดนครนายก 
เลขานุการ นายสนอง ข าประดิษฐ์. หมอดินอาสาจังหวัดปทุมธานี 
สมาชิกกลุ่มจ านวน 127 คน 
แบ่งการถอดบทเรียน 1 เรื่อง คือ 

 
ล าประโดง โมเดล 

ความเป็นมา 
 ดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่มีกรดก ามะถันอยู่ในหน้าตัดดินท าให้มีสภาพความเป็นกรดสูงมากได้แก่ ชุดดินองครักษ์  
ชุดดินรังสิต ชุดดินอยุธยา ธาตุอาหารหลักถูกตรึงไว้ในดินข้าวไม่สามารถดูดไปใช้ได้ แต่เหล็กและอะลูมินั่มจะละลาย
ออกมามากเกิดความเป็นพิษต่อพืช ท าให้ข้าวไม่เจริญเติบโตได้ผลผลิตต่ า  
 การท าคูบังคับน้ า – ล าประโดงร่องน้ า เป็นเทคโนโลยีที่ได้จากการพัฒนามาจากการจัดการน้ าและดินเพ่ือท า
นา เมื่อประมาณปี 2536 เกษตรกรมีประสบการณ์ในการขนย้ายเครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์ไปสูบน้ าที่ตามจุดต่างๆ เป็น
เรื่องยุ่งยากต้องใช้แรงงานและใช้เวลา ในการควบคุมน้ าให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ ท าให้ยากต่อการจัดการดินและน้ า  
จึงได้เรียนรู้ในการท าคูร่องน้ าที่ช่วยบังคับน้ า  ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นดินเหนียวและเป็นดินเปรี้ยว จึงบังคับ
น้ าให้ท่วมแปลงนาเพ่ือชะล้างความเป็นกรดจากดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับข้าวท าให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น และ
สามารถควบคุมระดับน้ าใต้ดินเพ่ือควบคุมและลดกรดก ามะถันไม่ให้ขึ้นมาบนผิวดิน และควบคุมน้ าบนผิวดินช่วยชะ
ล้างความเป็นกรดบนหน้าดินได้ด้วย เป็นการจัดการพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดท าให้เกษตรกรท านาได้ตลอดฤดูท านา และ
ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 
ลักษณะของคูบังคับน้ า – ล าประโดงร่องน้ า 
1.ร่องน้ าขนาด กว้าง .50 – 1.0 เมตร ลึก 1.0 เมตร ความยาวตามขนาดของพ้ืนที่ 
2.ทางล าเลียงขนาด กว้าง 2.50 – 3 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ยาวขนานไปตามความยาวของร่องน้ า  
3.คันกั้นน้ าหรือคันนา กว้าง .50 – 1.0 เมตรสูงประมาณ 0.5 เมตร ยาวขนานไปตามความยาวของร่องน้ า 
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ประโยชน์คูบังคับน้ าของล าประโดงร่องน้ า 
1.ใช้เปิด-ปิดน้ าเข้า-ออกพ้ืนที่นา เพื่อชะล้างความเป็นกรดของดินบนพ้ืนนา 
2.ควบคุมระดับน้ าในนาตามปริมาณความต้องการปลูกข้าว 
3.ควบคุมระดับน้ าใต้ดินเพ่ือควบคุมกรดก ามะถันใต้ดินไม่ให้ขึ้นมาผิวดิน 
4.คันคูดินอีกด้านหนึ่งใช้เป็นทางล าเลียงในแปลงนา 
5.ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดินและน้ าในแปลงนา 
 
 
 
 
ภาพจ าลองคูบังคับน้ า – ล าประโดงร่องน้ า 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
ต้นทุนการท าดูบังคับน้ า – ล าประโดงร่องน้ า และการบ ารุงรักษา 
 การลงทุนในครั้งแรกขึ้นอยู่กับความยาวในพ้ืนที่ ตัวอย่างในที่นี้พื้นท่ีจ านวน 20 ไร่ ดังนี้ 

1. ค่าขุดครั้งแรกและท่อลอดร่องน้ าเพื่อบังคับน้ า  11,000.- บาท 

2. ค่าบ ารุงรักษาปีละ       1,000.- บาท 

3. ค่าขุดลอกหลังจากใช้งาน 3 ปี      5,000.- บาท 

รวมค่าลงทุนครั้งแรกถึง 3 ปี    17,000.- บาท 
 
ขั้นตอนวิธีการท างานของคูบังคับน้ า-ล าประโดงร่องน้ า 
ฤดูกาลที่ 1 
 สูบน้ าเข้าคูบังคับน้ าโดยปิดท่อลอดร่องน้ าทั้งหมด ยกเว้นท่อลอดร่องน้ าปลายนาเปิดให้น้ าเข้าแปลงนา ขังน้ า 
และไถท าเทือก หว่านข้าว ใช้เวลา 7 – 15 วัน หรือมากกว่าตามความสะดวกและเหมาะสม  เมื่อหว่านข้าวแล้วไล่น้ า
ออกจากแปลงนาข้าวโดยปิดท่อลอดร่องน้ าด้านปลายนาแล้วเปิดท่อร่องน้ าลอดด้านต้นนาเพื่อให้น้ าไหลออกพร้อมล้าง
ความเปรี้ยวหรือกรดออกไปด้วยพร้อมๆกัน จากนั้นจึงดูแลการท านาตามปกติของการท านาข้าวจนถึงเก็บเกี่ยว 
 

ปลายนา 

ต้นนา 
 

0 ซ.ม. 

50 ซ.ม. 

100 ซ.ม. 

สารจาโรไซท์ 
สีเหลืองฟางข้าว 

ก๊าซออกซิเจน 

ภาพแสดงร่องน้ าล าประโดง 
ฃ่วยควบคุมความเป็นกรดในดิน 

ภาพแสดงการไมม่ีร่องน้ าล าประโดง 
เป็นกรดในดินเกิดข้ึน 

ภาพแสดงการช่วยควบคุม 
ความเป็นกรดในดินของร่องน้ าล าประโดง 

คลองชลประทาน 
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ร่องน้ าสาธารณะ 

ท่อลอดเปิด-ปิดได ้
 

ท่อลอดเปิด-ปิดได ้
ท่อลอดเปิด-ปิดได ้

 

ร่องน้ าล าประโดง 
 

แปลงนา 
 

ทางล าเลียงในแปลงนา 
 

คันดิน-คันนา 
 คลองชลประทาน 

 

ท่อลอดปล่อยน้ าเข้านา (ปลายนา) 

ท่อลอดปล่อยน้ าเข้านา (ต้นนา) 

ท่อลอดปล่อยน้ าเข้านา 

คันกั้นน้ าหรือคันนา 
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ฤดูกาลที่ 2 
 สูบน้ าเข้านาแต่สลับเปิด – ปิดท่อลอดร่องน้ ากับฤดูกาลที่ 1 จากนั้นวิธีการปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกับวิธี
ฤดูกาลที่ 1 จนจบสิ้นในฤดูกาลที่ 2 รอบการท านาครั้งต่อไปก็สลับการเปิด – ปิดท่อลอดร่องน้ ากันไปมาแบบนี้ในฤดู
ถัดไป 
 ส่วนในหน้าแล้งจะหยุดท านาพักดินเพ่ือปรับปรุงดิน ประมาณ 45 – 60 วัน ในระหว่างนีเ้กษตรกรก็จะไถกลบ
ตอซัง หรือหว่านพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) หรือวัสดุปรับปรุงดินอ่ืนๆ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปูนมาร์ล แล้วไถกลบปรับปรุงดิน
เตรียมพื้นท่ีเพ่ือจะท านาในรอบ ต่อไป 
 
ประโยชน์ของคูบังคับน้ า – ล าประโดงร่องน้ า 
1.ควบคุมความเป็นกรดของดินให้อยู่ในระดับเหมาะสมต่อการปลูกข้าว 
2.ควบคุมระดับน้ าให้อยู่ในระดับเหมาะสมต่อการปลูกข้าว 
3.ประหยัดน้ า ประหยัดปุ๋ยเคมี – สารเคมี 
4.ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าแรงงาน ค่าน้ ามัน ประหยัดแรงงานและสะดวกในการจัดการ 
5.ลดความเสียหายของผลผลิตข้าวลดการขนย้าย 
6.เพิ่มปริมาณคุณภาพของผลผลิตข้าว 
7.สามารถปลูกพืชอายุสั้นการใช้น้ าน้อยได้ 
 

สรุป ผ ล ผ ลิ ต ต้ น ทุ น  – ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก ก า ร ป ลู ก ข้ า ว ใ น พ้ื น ที่ ดิ น เ ป รี้ ย ว                                                      
.          โดยใช้คูบังคับน้ า – ล าประโดงร่องน้ า 

 
สรุปกิจกรรมการปลูกข้าว ไม่มีล าประโดง มีล าประโดง 

ผลผลิตข้าวต่อไร่ (กิโลกรัม) 300 700 
ต้นทุนต่อไร่ (บาท) 1,800 1,519 
ราคา รายได้ ต่อไร่ (บาท) 2,190 5,110 
ก าไร – ขาดทุน บาทต่อไร่ 390 (ขาดทุน) 3,591 (ก าไร) 

 
หมายเหตุ : รายได้ขึ้นข้ึนอยู่กับราคาข้าวในพ้ืนที่ ณ ช่วงเวลานั้น 
 
 
ความพึงพอใจคูบังคับน้ า – ล าประโดงร่องน้ า 
 เกษตรกร 80% มีความพึงพอใจและยินดีเสียพ้ืนที่บางส่วน 5 - 10 % ของพ้ืนที่พร้อมที่จะลงทุนครั้งแรก ใน
การท าคูบังคับน้ า – ล าประโดงร่องน้ า และทางล าเลียงในแปลงนา เพ่ือให้เกิดควานสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในแปลงนา การบริหารจัดการดินเปรี้ยวและการบังคับน้ าในการท านาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 
การขยายผลสู่ชุมชน 
 ในปัจจุบันมีเกษตรกรในพ้ืนที่ ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก และในพื้นที่ใกล้เคียง ที่
ท านาในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวได้น าเอารูปแบบคูบังคับน้ า – ล าประโดงร่องน้ า ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ท านาของตนเองแล้ว 80% 
ของพ้ืนที่ 
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 การจัดการดินเปรี้ยว จ านวน 127 ราย 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
1 นายเล็ก  พวงต้น หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
2 นายสมร  แตงอ่อน หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
3 นายเทียน  คล้ายนุช หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
4 นายทองปลิว  บุญนะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ปทุมธานี 
5 นางน้ าผึ้ง  บุญวงศ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ปทุมธานี 
6 นายวินัย  เกตุแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
7 นางน้ าค้าง  รุ่งแสง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ปทุมธานี 
8 นายสนอง  ข าประดิษฐ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ปทุมธานี 
9 นายจ าเนียร  ประยงค์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
10 นายเอกรัตน์  จันทร์ศิริ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ปทุมธานี 
11 นายสมปอง  กลิ้งสุทธิ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
12 นายสมศักดิ ์ วิเชียรสมุทร หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
13 นายเนื่อง  เจริญจันทร์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
14 นายด ารงค์  รื่นเพ็ชร หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
15 นายสุทิน  จับบัง หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
16 นายสวิด  คงแกะ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 
17 นายรัก  ศรีอยู่ หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
18 นายวันชัย  คงพิทักษ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
19 นายณรงค ์ มินกาเซ็ม หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
20 นายทิวาพร  สูนย์สาทร หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
21 นางโสภา ชูชมชื่น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 
22 นายสมาน  ค าจันทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 
23 นางอรอุมา  ภู่เงิน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 
24 นายประดิษฐ  พิพิธชวนชม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 
25 นางรัตนาภรณ์  ดีเลิศ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

26 นายพิสน    พรสูร หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

27 นายสมหมาย  สมะจิต หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

28 นางประดับ ลับสวัสดิ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
29 นายชวน คล้ายปาน หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
30 นายสมนึก สนธิโหมด หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
31 นายบรรจง พรพิรานนท์ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
32 นายปลอด ใบพัด หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
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ล าดบัท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
33 นายอัมพร ประเสริฐสัง หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
34 นายสุนัย อ่วมสอาด หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
35 นายเทิดศักดิ ์สอนเสถียร หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
36 นายวิชยา นาครินทร์ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
37 นางวันทนา คนเที่ยง หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
38 นายเสน่ห์   นุ่มอยู ่ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 
39 นายมานพ  จิตมานพ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
40 นายบัญฑิตย์  ประหัส หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
41 นายวิเชียร บัวบาน หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
42 นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
43 นายสมศักดิ ์โนวาท หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
44 นายสมจิตร  หน่องพงษ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
45 นายสมหมาย  เพาะบุญ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
46 นายชัย  เกาะทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
47 นายอาทิตย์ บุญท้วม หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
48 นายเชียร  วันเพ็ญ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
49 นายสมจิตร  มั่นคง หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
50 นางนภาพร  วรรณพาหุล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
51 นายถวิล เรืองฤทธิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
52 นายบุญนาค ภูมิราช หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
53 นายแพ เสมอใจ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
54 นายสุรัตน์ มณีโชติ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
55 นายสุริยันต์ ตั้งสกุล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
56 นายพยุง  นาวงษ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
57 นายบุญเลิศ สวยสม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
58 นายชรินทร์ วัฒนวิภัทรเจริญ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
59 นายมงคล  สวยสม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
60 นายประจวบ  ถาวร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
61 นายถนัด  ศรีรุ้ง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
62 รอฮีม มะนัน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
63 นายล าดวน  ทองหุล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
64 นายประจวบ เต่าทอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
65 นายชัชพงศ ์ แย้มกลิ่น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
66 นายบุญรอด  ผดุงกิจ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
67 นายปราโมทย์ กลิ่นหวล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
68 นายประมาณ  จ ารัสทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
69 นายสนอง  แผนสท้าน หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
70 นายพงษ์ศักดิ์  ไชยดี หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
71 นายสมศักดิ ์ รุ่งเจริญ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
72 นายธีระยุทธ  เปรมจิตร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
73 นายชาลี น่วมประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
74 นางสุมาลี  จันทรวงษ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
75 นางพยูร  แสงจันทร์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
76 นางสาวบุญเรือน  สีพี หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
77 นายเอิบ  กิตติวรรธโนทัย หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
78 นายเอิบ  เจริญยิ่ง หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
79 นายบุญเหลือ แหยมถัน หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
80 นายพนอม  เนติ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
81 นายอับดุลเลาะห์ ข าทองทับ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
82 นายมนัส ยั่งยืน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
83 นายอ านวย ฉิมวัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
84 นางอรสา วงษ์ยาแดง หมอดนิอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
85 นายศุภวิชญ พันธุ์อุดม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
86 นายพงพันธุ์ พิมจุฬา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
87 นายเอ พวงประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
88 นายวีระยุทธ นามวงษ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
89 นายปิยะ ธนะทรัพย์ทอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
90 น.สเพลินจิตต์ เพชรชมภู หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
91 นางวารี อนุวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
92 นางอมร  พันธะพุมมี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
93 นายสมควร ดอกจันทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
94 นางพยอม สร้อยสน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
95 นางบังอร  สุขสมวงษ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
96 นายบรรจง  พรเลิศ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
97 นางสุภาภรณ์  ดวงดี หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
98 นายไพบูลย์ เฉลิมศรี หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
99 นางส าริต  บุญอร่าม หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
100 นายอุรุพงษ ์ อ่ิมจิตร หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
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ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
101 นายวิรัตน์  จีนลักษณ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
102 นายธวัช  วงษ์ชูเชิด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
103 นายประดิษฐ์  เกิดใจบุญ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
104 นายอทิษ  ธนสารกุล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
105 นายบุญเลิศ  มงคล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
106 นายไพฑูรย์  ขันแสง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
107 นายจ านงค ์ แสงใส หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
108 นางพเยาว์  กรมหัวไผ่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
109 นายประเสริฐ  ยอดม่ิง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
110 นายสังวาล  สุวิสุทธิ ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
111 นายปรีชา  บุญลาย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
112 นายชัยวัฒน์ ชาตรีพัฒนศักดิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
113 นายสุรินทร์  มาลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
114 นายส าราญ  สีใส หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
115 นายนิพนธ์  หงษ์น้อย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
116 นายเทียนชัย  เนื่องจากฉิม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
117 นายสมชาย เนื้อนุ่ม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
118 นางวัชรี กลับหอม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
119 นายนิรันดร์ กลิ่นขจร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
120 นายธนัชชัย จันเที่ยง หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
121 นางอุบล ชูพุทธพงศ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
122 นางศุภวรรณ แสงอ่อน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นนทบุรี 
123 นางประชุม เหมือนปั้น หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
124 นายเอื้อน ปิ่นทอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นนทบุรี 
125 นายเชาว์ เย็นมี หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
126 นายพีระพัฒน์  ยันต์แดง หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
127 นางลัดดาวัลย์ ยันต์แดง หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
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กลุ่มที่ 3 การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร 
ผู้รับผิดชอบ   

1. ผอ. นัทฐา ทักษ์รัตนศรันย์   กลุ่มวางแผนฯ  หัวหน้ากลุ่ม 
2. ผอ. ประชา ตามสมัคร   สพด.สิงห์บุรี 
3. ผอ. ผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ   สพด.อ่างทอง 
4. ผอ. มู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ   กลุ่มส ารวจฯ   
5. นางสาวชินภา ดวงศรี    สพด.สิงห์บุรี 
6. นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ    สพด.สมุทรปราการ 
7. นางสาวณิชา แสงฉวี     สพด.อ่างทอง 
8. นางสาวน้ าทิพย์ ยั่งยืน   กลุม่วางแผนฯ  ผู้ช่วยเลขา 
9. นางสาวนฤมล   แซ่ลิ้ม   กลุ่มวางแผนฯ 
10. นางสาวธนทร สุขชุ่ม    สพด.นนทบุรี 
11. นายพิศาล พูลเกษม     กลุ่มวิชาการฯ โทร  080-291-2010 

สรุปการถอดบทเรียน 
ประธานกลุ่ม   นายณรงค์  วิมา  หมอดินอาสาจังหวัดสิงห์บุรี 
รองประธานกลุ่ม  นางบุญศรี มณีวงษ์ หมอดินอาสาจังหวัดสุพรรณบุรี 
เลขานุการ  นางเข็มทอง คัมภิรานนท์ หมอดินอาสาจังหวัดสระบุรี 
สมาชิกกลุ่มจ านวน 86 คน 
แบ่งการถอดบทเรียน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 

1. การถอดบทเรียนการจัดการพื้นที่การเกษตร 
 การจัดพ้ืนที่เกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยน าเทคนิค
และประสบการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน บางครั้งอาจประสบปัญหาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและสามารถจัดการแก้ไข
จนประสบความส าเร็จ  แนวทางการแก้ไขสามารถน ามาเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ  โดยขอสรุปเป็นแนวทาง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางนี้ได้ถอดบทเรียนจากนางน้ าค้าง ชื้นเอ่ียม หมอดินจากจังหวัดสิงห์บุรี รูปแบบเป็นลักษณะการปลูก
หลากหลายในพื้นที่ปลูกข้าว   โดยอาศัยหลักคิดจากแนวทางทฤษฎีใหม่ แนวทางผลิตพืช  แปรรูป จ าหน่ายเอง  

รูปแบบแปลงที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มะม่วง ชะอม 
ผักสวนครัว 

 
 

พ้ืนที่ 2 ไร่ 
 
 

ข้าวขาวมะลิ 105 / ข้าวหอมปทุม 
(ปทุมธานี 1) และข้าวไรซ์เบอรี่ 

 
พ้ืนที่ 3 ไร่ 

 คล
อง

ชล
ปร

ะท
าน
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แนวการถอดบทเรียนจาก นายประโยค ดิษฐรักษ์ หมอดินอาสาจากกรุงเทพมหานคร ลักษณะพ้ืนที่เป็น
ลักษณะเกษตรผสมผสานในรูปขุดยกร่อง   โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ าโดยระบบแอร์แว  และใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าโดยปลูกพืชน้ าปล่อยปลาในร่องสวน 

รูปแบบแปลงที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การถอดบทเรียนปลูกพืชผสมผสานของ นางสาวจันทรา พิมวาษี หมอดินจากจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพ้ืนที่
ด าเนินการ 3 ไร่ โดยแบ่งเป็นแปลง โซนปลูกพืชแต่ละชนิด  
 

รูปแบบแปลงที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
ผลิตภัณฑ์ใช้ในฟาร์ม 

1. ปุ๋ยคอกจากไก่ไข่ น้ าหมักปลา + ผลไม้สุก + พด.2 
2. อาหารไก่ผสมฟ้าทลายโจร ผงขมิ้น ผงบอระเพ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปั้มน้ า 
 

แอร์แว 
 

น าน้ าเข้าจากแหล่งน้ าภายนอกแปลง 
 

 

 

    

ผักบนร่องสวน
สวน 

เตยหอมขอบแปลง 

ไม้กันลม ผักกระเฉด,บัว 
ไม้ผลเช่นมะม่วง กล้วย มะนาวฯลฯ 

เลี้ยงปลาในร่องสวน 

 
 
 

ไผ่หวาน 

 

มะนาว 
 
 

ไผ่หวาน 

 

กล้วยไข ่
 
 

 
 

ฝรั่ง 

 
 
 
 

 
 

คลอง
ส่งน้ า

ชลประ
ทาน 

 

 
 
 
 

 
จุดผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมัก 

พด.2 พด.7 
 

โรงเรือน 

เพาะเหด็ 
 
 

โรงเรือนเลี้ยง
ไก่ไข่ 

 
       แนวปลูกตะไคร้หอม 

 

ทางเดินในแปลง 
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การตลาดและรายได้ 
1. รายได้แบ่งเป็น 3 ประเภท รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
2. ตลาด ชุมชน ตลาด Online รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท 

เทคนิคการจัดการพื้นที ่
1. การให้น้ ากับการปลูกอ้อยโรงงานในเขตชลประทาน จัดท าระบบทั้งหมดโดยใช้ระบบสปริงเกอรทดแทนการ

ให้แบบปล่อยน้ าท่วมในร่องปลูกอ้อย 
2. นอกเขตชลประทาน ให้น้ าโดยการสูบน้ าจากบ่อบาดาลหรือน าน้ าจากสระเก็บน้ าในไร่นา โดยใช้ระบบน้ า

หยดโดยผ่านท่อส่งน้ าในการปลูกปลูกอ้อย 
   3. เทคนิคการขุดบ่อในดินทราย ปูพ้ืนด้วนแผ่น PE เพ่ือป้องกันการซึมของน้ าลงสู่ดินชั้นล่าง  
   4 .การจัดการดินเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  4.1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  4.2 กรณีนาข้าว / สลับกับการปลูกอ้อย ไถกลบตอซังข้าว 
  4.3 ใช้น้ าหมัก พด.2 ในอัตรา น้ า 500 ส่วน น้ าหมักพด.2  1 ส่วน ใช้ขณะพืชก าลังเจริญเติบโต               .               
15 วันต่อครั้ง หลังจากพืชออกดอกหยุดใช้น้ าหมัก พด.2 
ปัจจัยท่ีท าให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ประสบผลส าเร็จ 

1. ด าเนินการแบบครบวงจร ปลูกพืช แปรรูป การตลาด 
2. ยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขอรบัการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ภาครัชและเอกชน 
4. การเรียนรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา 
5. การหาช่องทางตลาดที่หลากหลายช่องทาง เช่น ขายแบบ Online 
6. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าโดยการแปรรูปหรือการบรรจุหีบห่อ 
7. ส ารวจความต้องการของตลาด พยามปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

2.การถอดบทเรียนมาตรการรับมือจากปัญหาภัยแล้ง 
 ผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้งต่อเศรษฐกิจ สังคมเป็นวงกว้างที่ในภาคเกษตรถือเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่จะมี
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถประมวลได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านปริมาณน้ าต่อการเกษตร มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอส่งผลต่อปริมาณผลผลิต ของพืชที่ปลูกหรือพืชบาง
ชนิดอาจจะเกิดอาการขาดน้ า 

2. ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน 

3. ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา เช่น การใช้น้ าจืดผลักดันน้ าเค็มเพ่ือป้องกันน้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนที่เกษตร ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชได้ 

4. ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเกษตร 

5.  ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตร 

6. เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคอุสาหกรรมหรือภาคบริการ ท าให้ขาดความสมดุลจาก
ประชากร ในพ้ืนที่ชนบทที่ส่งผลให้เกิดการขาดแรงงานภาคเกษตร 
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วิธีการจัดการและแก้ไขปัญหา 
1. การปลูกพืชพ่ีเลี้ยงในแปลงปลูกพืชหลัก 

1.1  การใช้หญ้าแฝกปลูกรอบพื้นท่ีหลักเพ่ือรักษาความชื้นของดิน 

1.2  การใช้ใบหญ้าแฝกหรือใบพืชอ่ืนๆ คลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นในดินท าให้อัตราการระเหยน้ า  ในดินลดลง 

1.3  การปลูกกล้วยเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้พืชอ่ืน เช่น การปลูกกล้วยเป็นร่มเงาและรักษาความ ชุ่มชื้นในแปลง
ไม้ผล ขณะเริ่มปลูกหรือใช้กับพืชประเภทไม้อายุน้อยกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี 

2. การปรับเปลี่ยนพืช ปรับเปลี่ยนกิจกรรมของตนเอง 

2.1  ปรับระบบการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยทดแทนการปลูกข้าว เช่น การปลูกผักหรือพืชไร่ 

2.2  การเพราะเห็ดโรงเรือนแทนการปลูกพืชที่ใช้น้ าในประมาณมาก 

2.3  การเปลี่ยนจากการปลูกพืชเป็นการเลี้ยงกบทดแทนการปลูกพืชที่น้ ามาก เช่น การปลูกข้าว 

3. กรณีปลูกข้าว แนะน าให้ใช้ระบบแห้งสลับเปียก โดยมีวิธีการจัดการดังนี้ 

3.1  การใช้วิธีการสูบน้ าเข้านาเฉพาะช่วงที่ใส่ปุ๋ย โดยการสูบน้ าจะสูบจ านวน 4 ครั้ง ต่อ 1 รอบ  การผลิต 110 
– 120 วัน 

3.2  การตรวจสอบความชื้นในดิน ในชั้นไถพรวน โดยการขุดเจาะตรวจความชื้นในดินมีปริมาณต่อการเจริญเติม
โตของข้าวหรือไม่ถ้าหากปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ด าเนินการเติมน้ าในแปลงปลูกข้าว 

4. การใช้น้ ามือ 2 จากครัวเรือนโดยสร้างบ่อพักน้ าและน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 

5. ระบบน้ าหยดจากภูมิปัญญา การท าโดยการใช้ถังพลาสติกขนาดความจุ 20 ลิตร โดยเจาะรูถังพลาสติกที่ฝัง
ดินความลึก 10 – 20  เซนติเมตร แล้วแต่ขนาดและชนิดของพืชโดยน าน้ าเติมในถังประมาณ 10 – 15 วัน 
ต่อครั้ง 

6. การตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าบาดาล  

โดยระบบการจัดสร้างแหล่งน้ าของกลุ่ม / ชุมชน เช่น การขุดบ่อบาดาลหรือสร้างสระเก็บน้ า โดยส่งผ่านระบบ
ท่อ PVC สู่แปลงปลูกพืช โดยเน้นการใช้น้ าช่วยพืชขาดน้ า 

7. ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การปลูกพืชการแปรรูป บรรจุหีบห่อ และการตลาด 

7.1  ปรับระบบผลิตพืชเพ่ือให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดในรูปของปริมาณผลผลิต และคุณภาพของ
ผลผลิต 

7.2  จัดตั้งกลุ่มเพ่ือรวมกันแปรรูปสินค้า การบรรจุหีบห่อ รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7.3  รวมกลุ่มเพื่อร่วมกันจัดจ าหน่ายทั้งในระบบตลาดทั่วไป ตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และจ าหน่ายทางออนไลน์ 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มที่ 3 การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร จ านวน 86 ราย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
1 นายทัศ  ช้างเยาว์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
2 นายธีรสิญจ์  อยู่ยืน หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ปทุมธานี 
3 นายประสิทธิ์  รูปเอี่ยม หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
4 นายวัลลภ  สว่างเถ่ือน หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
5 นางหรรษา  จั่นเพ็ชร หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
6 นายวิเศษ  เริงรื่น หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
7 นางปราณี  เหลืองสวัสดิ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
8 นายพรชัย ห้วงทรัพย์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 
9 นายส าเริง  เฉยโพธิ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 
10 นายประยูร  สร้อยวงษ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 
11 นายวิรุทธิ์ กลัดจันดา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 
12 นายแดนชัย ค าบุญมา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 
13 นางเข็มทอง คัมภิรานนท์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 
14 นายสังวาลย์ คชประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สระบุรี 
15 นายสมเกียรติ สุขอินทร์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 
16 นายประจวบ หุ่มขุนทด หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 
17 นายวันชัย  พันธุ์กุหลาบ หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
18 นายนรินทร์  น้อยรักษา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
19 นางสาวยุพิน  สุวรรณรัตน์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
20 นายพยุง  หนูแย้ม หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
21 นายคงเดช  สุขเกษม หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
22 นางสาวกุลวดี  ทองปาน หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
23 นายชวน  ชูจันทร ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
24 นายประกิต  ครุฑธนสาร หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
25 นายรุ่งรัตน์  กอวราภรณ์กุล หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ชัยนาท 
26 นายประสิทธิ์  กันทัด หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
27 นายสุรัตน์  แผ้วเกตุ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
28 นายยศะพันธ์  พ่ึงรัตนธรรม หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
29 นายสมพงษ ์  วงศ์ก่อ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 
30 นายศิริ  เนียมจันทร์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
31 นายชาญกิจจา  คนซื่อ หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
32 นายจวน  สวัสด ี หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
33 นายวิเชียร  ดีประสิทธิ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
34 นายบุญเสริม  โกช่วย หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
35 นายณัฐชัย  จันทร์นุ่ม หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
36 นางพัชรี    สุขร่าง หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

37 นายประดิษฐ์  ทรัพย์อาภรณ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

38 นายอุทัย  ขาวเหลือง หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

39 นางธนิสร แจ้งสนอง หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สิงห์บุรี 

40 นายณรงค ์ วิมา หมอดินอาสาประจ าจังหวัด สิงห์บุรี 

41 นายกฤตภาส  ป้อมเปี่ยม หมอดนิอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

42 นายอุทัย  บัวศรีตัน หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

43 นางพนารัตน์ ชาญอนุสรสิทธิ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

44 นางพรพิศ  ทับเทียร หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

45 นางสมคิด  เกิดเรือง หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

46 นายสมศัก  กรุ่นทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

47 นายสมคิด  กรานโต หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

48 นางสาวจันทรา  ทิพวารี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 

49 นางวาสนา  พิมทนต์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 

50 นางเนตร ม่วงงาม หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

51 น.ส.ออมสิน โชติวรรณ หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

52 นางน้ าค้าง ชื่นเอี่ยม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 

53 นางทองปอน เจกะโพธิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 

54 นายอนงค์ เอ่ียมกลั่น หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

55 นายอิทธิพัทธ์ เอ่ียมสมาน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 

56 นายชัยยศ สิงห์โต หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

57 นายธรรมนูญ นระนวล หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

58 นางช าเรือง กระจ่างสุวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 

59 นายชวลิต ยศนันท์ หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

60 นายพิเชษฐ ผิวนิล หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

61 นายนุกูล ขุนอ่อน หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

62 นายสมพิศ ปาลวัฒน์ หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

63 นายโสพล งามข า หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

64 นายดิเรก ศลสกล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 

65 นายเฉลา ปั้นอยู่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 

66 นายอ านาจ   แก้วประหลาด หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
67 นายศุภณัฐ   วงษ์สุวรรณ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 
68 นายบุญศรี   มณีวงษ ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 
69 นายฝัด   โชติกเดชาณรงค์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 
70 นายอ านวย   ศรีสุข หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 
71 นายจ านง อะภิวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
72 นายสมชาย เกตุแย้ม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
73 นายนิคม บุญมาก หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
74 นายสมพงษ ์ หมีมา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
75 นายประมวล  บุญประกอบ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
76 นายด ารงค์  ปุบผาชาติ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
77 นางกัญญา สุทธากร หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
78 นายเดชา ทองดีเรียน หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
79 นายสมคิด กุดบ้านหนอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
80 นายส าเร็จ ศรีจันทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
81 นางสาวมลิ  คล้ายมณี หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
82 นายไพศาล  มาแจ้ง หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
83 นายเฉลียว  เล็กประพันธ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
84 นายสมยศ  ชมไพบูลย์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
85 นายสมภพ  เนื่องวัฒนา หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
86 นายสุรินทร์  เสนกองแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
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กลุ่มที่ 4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ผู้รับผิดชอบ   

1. ผอ. กัญจรัชต์  ลชิตาวงศ ์   กลุ่มวิเคราะห์ดิน  หัวหน้ากลุ่ม 
2. ผอ. รุ่งศักดิ์ แสงศิริ    สพด.สมุทรปราการ 
3. ผอ. วิโรจน์ ชูช่วย     สพด.นครปฐม 
4. น.ส. ศิริวรรณ แดงภักดี    กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
5. นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี    สพด.สมุทรปราการ 
6. นายธราธิป บุญบุตร    สพด.นครปฐม  ผู้ช่วยเลขา 
7. นางสาวแพรวา ประสพศรีสุรัตน์   สพด.สุพรรณบุรี 
8. นางสาวกุลณัฐ ศรีมูล    สพด.นนทบุรี 
9. นางสาววนิศรา  ม่วงศรี    กลุ่มวิชาการฯ  โทร 081-289-1728 

สรุปการถอดบทเรียน 
ประธานกลุ่ม  นายศักดิ์พัฒ  รักษาชล         จังหวัดสมุทรปราการ 
เลขานุการ นางกัญญาพัชต์ รักษาชล    จังหวัดสมุทรปราการ 
สมาชิกกลุ่มจ านวน 98 คน 
แบ่งการถอดบทเรียน 2 เรื่อง ดังนี้ 

 
1. การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวก 

จากการถอดบทเรียนสู่ถังความรู้ของกลุ่มท่ี 4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีหมอดินได้น าเสนอการท าจุลินทรีย์แบบ
พ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้ลองคิกษา ค้นคว้า ลองผิด ลองถูกกันมา จนได้สูตรของจุลินทรีย์จาวปลวกข้ึนมา 
ก่อนอ่ืน เรามาท าความรู้จักกับ จาวปลวกกันก่อน จาวปลวก คือ รังเลี้ยงตัวอ่อน เป็นสิ่งที่ปลวกสร้างขึ้นมาจากมูลของ
มันเอง  โครงสร้างเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ า รูปร่างหยักไปมาคล้ายมันสมองหรือคล้ายปะการัง มีจุลินทรีย์ Bacillus 
sereus SPt245 ช่วยในการช่วยในการเจริญเติบโตของพืช โดยชว่ยเร่งการเจริญเติบโตของราก และช่วยลดความ
รุนแรงของโรคท่ีระบบรากได้ เช่น โรครากเน่า รากขาว 
วิธีการท าจุลินทรีย์จากจาวปลวก 
วัสดุ  1. จาวปลวก 2 กิโลกรัม 

2. ข้าวสวย 5 กิโลกรัม 
3. ร าละเอียด 2 กิโลกรัม 
4. น้ า 120 ลิตร 

วิธีท า  1. ขย าจาวปลวกให้ละเอียด 
2. น าจาวปลวกท่ีละเอียดแล้วมาคลุกกับข้าวสวย ผสมร าละเอียด คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
3. น าวัสดุที่ได้มาห่อไว้ในมุ้งไนลอนแล้วน ามาผึ่งบนตะแกรงเป็นเวลา 3 วัน 
4. ครบ 3 วัน น าไปใส่ลงในถัง 120 ลิตร เติมน้ าลงไป 60 ลิตร หมักต่อเป็นเวลา 4 วัน 
5. หลังจากหมัก 4 วัน เติมน้ าให้เต็มถังแล้วหมักต่อ 15 วัน แล้วจึงน าไปใช้ได้ 

วิธีการต่อเชื้อ 
หลังจากหมัก 15 วันแล้วแบ่งน้ าจาวปลวกมา 30 ลิตร ใส่เศษอาหาร 15 กิโลกรัม หมักต่ออีก 1 เดือน น าไปใช้ได้ 
 
 
 
 



37 

 

การน าไปใช ้
1. การย่อยสลายตอซังข้าว อัตรา 15-20 ลิตรต่อไร่  ใช้เวลาย่อยสลาย 15-20 วัน 
2. ท าใช้แทนปุ๋ยยูเรีย โดยการน าน้ าจาวปลวก 150 ลิตร ผสมกับต้นหรือใบกระถินจ านวน 30-40 กิโลกรัม  

หมักท้ิงไว้ 3-7 วัน แลว้ใส่ในนาข้าวโดยปล่อยไปกับน้ าเข้านาตอนเตรียมดินเพื่อหมักฟางและตอนข้าวอายุ 30 
วันและ 50 วัน โดยใช้อัตราส่วน น้ าจาวปลวก 5 ลิตรต่อนา 1 ไร่ 

3. ใช้กับพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผลโดยผสมน้ าอัตราส่วน 1: 20 ฉีดพ่นเพื่อให้ออกดอกออกผลเร็วขึ้น  
4. น าไปฉีดพ่นก้อนเห็ด ท าให้เชื้อเห็ดเจริญเร็ว ออกดอกเร็วและมีขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพจาก  https://www.kasetthammachart.com/ 
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2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไร่นาและแบบอุตสาหกรรม 
 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไร่นา 
วัตถุดิบ  1. มูลวัวนม อัตรา  1,500  กก.  

2. ฟางข้าว อัตรา  1,000  กก.  
3. กากน้ าตาล  อัตรา  50  กก. 
4. สารเร่ง พด. 1  จ านวน 3  ซอง 
5. น้ า อัตรา 10 ลิตร 

วิธีท า 1. ตั้งกองปุ๋ยหมักในที่ร่ม โดยชัน้แรกใส่ฟางข้าวและมูลวัว
นม ราดด้วยกากน้ าตาลผสมน้ าและสารเร่ง พด. 1 ที่ผสมน้ าแลว้ 
 2. ท าซ้ า 5 ชั้น  กลับกองปุ๋ยหมกัทุก 7 วัน รดน้ าทุก 3 
วัน ใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว  ปกัลงบนกองปุย๋เพื่อระบายความ
ร้อนระยะห่างทุก 2 เมตร 
 3. ใช้เวลาในการหมัก 3-6 เดือน 
อัตราการใช้ -    ใช้ในไร่นา 1 ตันต่อไร่ โดยใช้ในขั้นตอนการ
เตรียมดินก่อนการท านา 

- ใช้ในไม้ผล ไม้ยนืต้นอัตรา 1 ตนัต่อไร่ ด้วยการ
รองก้นหลุมก่อนปลูกหรือรอบทรงพุ่มในไม้ใหญ่ 

- ไม้ดอกและพืชผักใช้อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่
รองก้นหลุมและรอบโคนตน้ 
 

 
ผลตอบแทน 

1. แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม โดยสมาชิกจะน าวัสดุใน
การหมัก เช่น มูลวัว ฟางขา้ว กากถ่ัว ใบไม้ต่าง ๆ เช่นใบก้ามป ู
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืน ๆ  จ านวน 1000 กิโลกรัม 
มาแลกกับปุ๋ยหมัก 500 กิโลกรัม 

2. น าไปขายเปน็รายได้เสริม กิโลกรัมละ 2.50 บาท จาก
ต้นทุนประมาณ 2 บาท 

3. จากการใช้ปุ๋ยหมักสูตรนี้ ผลผลติข้าวเพิ่มข้ึนจาก 40 ถัง 
เป็น 50-60 ถัง โดยที่กลุ่มได้มโีรงสีขนาดเล็ก จึงสีข้าวแล้วน าไป
ขายได้ราคาถังละ 500 บาท โดยแกลบที่เหลือจากการสีก็น ามา
เป็นวัตถุดิบส าหรับท าปุ๋ยหมักตอ่ได้อีก 

 

วัตถุดิบ ราคา อตัราส่วน ราคาต้นทุน

มลูวัวนม 25 บาท/ กส. (30 กก.) 1,500 กก. 1875 บาท

ฟางข้าว 35 บาท/ กอ้น (20 กก.) 1,000 กก. 1750 บาท

กากน้ าตาล 10 บาท/ กโิลกรัม 50 กก. 500 บาท

ต้นทุนการผลิตต่อ 2,500 กโิลกรัม

รวมต้นทุนการผลิต 4,125 บาท/2,500 กโิลกรัม

ตน้ทนุการผลติตอ่ตนั 1,650 บาท

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบอุตสาหกรรม 
วัตถุดิบ  1. มูลวัว  อัตรา  300  กก. 

2. มูลไก่แกลบ  อัตรา  100  กก. 
3. หินฟอสเฟต  อัตรา  50  กก. 
4. แคลเซียมคาร์บอเนต  อัตรา  50  กก. 
5. ร าละเอียด  อัตรา  20  กก. 
6. สารเร่ง พด. 1  จ านวน 1  ซอง 
7. น้ าหมักชีวภาพ จาก สารเร่ง พด.2 

วิธีท ำ 1. ตั้งกองปุ๋ยหมักในที่ร่มโดยใส่วัตถุดิบ 1-5 ราดด้วย
น้ าหมักชีวภาพจาก พด.2 และสารเร่งพด. 1 ที่ผสมน้ าแล้ว 
 2.ท าซ้ า 3 ชั้น กลับกองปุ๋ยหมักทุก 7 วันโดย
เครื่องจักร 
 3. ใช้เวลาในการหมัก 1 เดือน 
อัตราการใช้ 1. นาข้าว  ใช้ตอนเตรียมดิน หว่านแล้วไถกลบ
ประมาณ  1.  สปัดาห์  อัตรา  500 – 1000  กิโลกรัมต่อไร่  
โดยใช้หลักพิจารณาจากผลวิเคราะห์ดิน  ถ้าอินทรียวตัถุในดินสูง  
จะใช้ ในอัตราไม่เกิน  500  กก. 
      2. ไม้ผล  หว่านรอบทรงพุ่ม   อัตราส่วน  80  กก. 
ต่อ ทรงพุ่ม 4 เมตร (ใช้คร้ังเดียว ช่วงหลังตัดแตง่กิ่ง  ประมาณ 
พฤษภาคม ) 
     3. พืชผัก  หว่านประมาณ  1- 3 ตันต่อไร่  

 
ผลตอบแทน 
บรรจุภัณฑ์  1  กระสอบ  เท่ากบั  40  กิโลกรัม 
ราคาขายสมาชิกในกลุ่ม  เทา่กบั กระสอบละ  120  บาท 
ราคาขายนอกสมาชิก  เท่ากบั  กระสอบละ  200  บาท 
ขายให้สมาชิก  500  กก. ได้  12 กระสอบ เท่ากับ  1,440 บาท 
ขายให้สมาชิกให้ก าไร  400 บาท 
ถ้าขายให้นอกสมาชิก 500 กก. ได้ 12 กระสอบ เท่ากับ 2,400 
บาท  ขายให้นอกสมาชิกให้ก าไร  1,360 บาท 
ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพปุย๋อินทรีย์ตามมาตรฐานของกรม
พัฒนาที่ดิน 
 
 

วัตถุดิบ ราคา อตัราส่วนที่ ราคาต้นทุน

มลูวัว 30 บาท/กส. (30 กก.) 300 กก. 300 บาท

มลูไกแ่กลบ 20 บาท/ กส. (10 กก.) 100 กก. 200 บาท

หินฟอสฟเฟต 95บาท/ กส. (50 กก.) 50 กก. 95 บาท

แคลเซียม 45 บาท/ กส. (50 กก.) 50 กก. 45 บาท

ร าละเอยีด 20บาท/  กโิลกรัม 20 กก. 400 บาท

รวมต้นทุนการผลิต 1,040 บาท/500 กโิลกรัม

ต้นทุนการผลิตต่อ 500 กโิลกรัม

ตน้ทนุการผลติตอ่ตนั 2,080 บาท
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มที่ 4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์จ านวน 98 ราย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
1 นายสุทัศ  อ่อนเกตุพล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ปทุมธานี 

2 นายทองด ี จันทร์ไพศรี หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 

3 นายประกิต  โฉมพระกลับ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 

4 นายอ านวย  ปั้นทองสุข หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 

5 นายเดชา  เครือโชติ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 

6 นายณรงค ์ พาวินัย หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 

7 นายกอบเกื้อ  เจือจันทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ปทุมธานี 

8 นายจ าปี  ยืนยง หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 

9 นายสุวรรณ  ปานปูน หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ปทุมธานี 

10 นายวีระ  ชมเพลินใจ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 

11 นายสมาน  มะหะหมัด หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 

12 นายถวิล  เสียงแจ๋ว หมอดินอาสาประจ าจังหวัด ปทุมธานี 

13 นายวิรัตน์  ขนุนก้อน หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 

14 นายประสิทธิ์  เข็มมาก หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 

15 นายอัครชัย  แคนสิงห์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 

16 นายบุญลือ เต้าแก้ว หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 

17 นายสมจิตร แก่นวิจิตร หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 

18 นายไพรัตน์ มะลิแย้ม หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 

19 นายพนมพร  ปั้นเจริญ หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 

20 นายเชาวฤทธิ์  พรมดี หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 

21 นายนพคุณ  โพธิ์อ่อน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 

22 นายสรยุทธ  สุขล้อม หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 

23 นายสมชาย  ภู่อยู่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 

24 นายสุทิน  ภู่เพ็ชร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 

25 นายสนั่น  ศิริเลิศ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 

26 นางอัมพร  จาติกุล หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 

27 นายประกอบ  บุญธรรม หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 

28 นายสมศักดิ ์ สีหะ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ชัยนาท 

29 นางวรรเพ็ญ  ข านิล หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 

30 นางล าจวน  จิตรักนา หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 

31 นายเหรียญเงิน  แดงเขียน หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 

32 นายสนาม  หอมยามเย็น หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
33 นายบุญชู  ชั่งหรก หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 

34 นางชม้อย  ฉิมพาลี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ชัยนาท 

35 นายสมยศ  เกษสาคร หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 

36 นายสมเกียรติ  นกทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 

37 นายสุนทร  มณฑา หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 

38 นายเชี้ยน  ฉายงาม หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 

39 นายปัฐพี พวงสุวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

40 นายสมพล  พิมพ์ทอง หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

41 นายประยูร  บุญปลูก หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

42 นายสุเทพ  รุ่งเรือง หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

43 นายสันติ แย้มเหมือน หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 

44 นายโสด แก้วประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 

45 นายพล จ าเนียร หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 

46 นายชาญเวช วงศ์แย้ม หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 

47 นางวันดี ทิพย์มณี หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 

48 นายสมชาย อนุพันธ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 

49 นายวัลลภ แซ่จิว หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 

50 นายณรงค ์ดีดอกไม้ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 

51 นายมาลัย จันทร์โต หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 

52 นายบุญทัน สวยปาน หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

53 นายบุญลือ พุ่มดวง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 

54 นายถวิล วงษ์เฉลียง หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

55 นายไพโรจน์  สุขใส หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 

56 นายชิน   ศรีท้าว หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 

57 นางสาวโกสุม  ทรัพย์เอนก หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 

58 นางสาวณัฐกมล  สว่างอารมณ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 

59 น.ส.ทองดี โพธิ์พิจิตร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 

60 นางนาวสุจินดา บ ารุงจิตต์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 

61 นางสมสี  ชนะสาร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 

62 นายบุญเหลือ คงสอน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 

63 นายบุญเชิด เอี่ยมศรี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 

64 นางวิไล  เอกศิริ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 

65 นายทองหล่อ  แดงอร่าม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
66 นายอนันต์  อ่อนละมูล หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

67 นายเกียรติศักดิ์  ดิสสระ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

68 นายวุฒิชัย  โอฬารวัตร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 

69 นายบุญธรรม  ยิ้มแย้ม หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

70 นายประจวบ  ดาวเรือง หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

71 นายบุญชอบ  พวงงาม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 

72 นายสุรพงษ์  กันเจียก หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

73 นายด ารงค์  นิคมทัศน์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

74 นายสมาน  ฤกษ์ดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 

75 นายเสน่ห์  ทวีคูณ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

76 นายศุภกิจ  มั่นใจ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

77 นางสุนีย์  มักผล หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

78 นางวิไล  บางชมภู หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

79 นายวิเชียร  กสิกรเจริญ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

80 นางทัศนีย์  รัตนพานริช หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

81 นายอภิชัย  หนูทอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 

82 นายสมนึก  ดวงประทีป หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

83 นางเหมือนใจ  คงทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

84 นายงสวง  งามนนท์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

85 นายสมฤทธิ์  ค าบุบผา หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

86 นางวัฒนา  หอมนวล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 

87 นายประทปี  ขุนวงษ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

88 นายชิต  จันทร์จรูญ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 

89 นายประหยัด อ้นสว่าง หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
90 นายชัยนาท ทิมค า หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
91 นายรักษ์ นันทิยะประดิษฐ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
92 นายสมนึก ทิมค า  หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
93 นายเนิ่ม แป้นเอม หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
94 นายสายันต์ ปั้นเล็ก หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นนทบุรี 
95 นายรังสี  เย็นวอน หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
96 นายสมศักด ์จุ้ยนาม หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ นนทบุรี 
97 นายมนตร ี ศรีสม หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
98 นายเจียรนัย ศิริประกอบ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ นนทบุรี 
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กลุ่มที่ 5 การสร้างเครือข่ายผลิตพืชแบบครบวงจร 

ผู้รับผิดชอบ   
1. ผอ.พินิจ งาเนียม      สพด.นนทบุรี  หัวหน้ากลุ่ม 
2. ผอ. ศักดา จันทร์แก้ว     สพด.สระบุรี 
3. ผอ. ชัยชนะ บัวชุม    สพด.กทม. 

 4. นายกิตติศักดิ์  เผ่าผาง    สพด.นครปฐม 
 5.นางสาวสายวรุน  แสนเมืองมูล   สพด.สระบุรี  ผู้ช่วยเลขา 
 6. นายพงษ์ศิลป์  อุ่นแก้ว   สพด.อ่างทอง 
 7. นางศิริกร ศรีทองค า    สพด.ปทุมธานี 
 8. นายประยูร ช านาญนา   สพด.ลพบุรี 
 9. นางสาวมัณฑนา สุริยวงษ์พงศา   สพด.นครนายก 
 10. นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง   สพด.กทม. 
 11. นายศักดา รักชนะ    กลุ่มวิชาการฯ  โทร 089-648-8049 

สรุปการถอดบทเรียน 
ประธานกลุ่ม  นายวิวัฒน์ นุ่มก าเนิด   หมอดินอาสาประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการ นายภิเษก สมภักดี หมอดินอาสาประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 
สมาชิกกลุ่มจ านวน 64 คน 
แบ่งการถอดบทเรียน 1 เรื่อง ดังนี้ 

 
การสร้างเครือข่ายการผลิตพืชแบบครบวงจร 

การถอดบทเรียนเรื่องการสร้างเครือข่ายการผลิตพืชแบบครบวงจรของตัวแทนหมอดินอาสา จ านวน ๑๒ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี กรุงเทพฯ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี นครนายก อ่างทอง นนทบุรี ซึ่งมีภูมิประเทศแตกต่างกัน ทั้งพ้ืนที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ดอน มีการท า
การเกษตรที่มีความหลากหลาย จึงได้ท าการแบ่งการผลิตพืชที่ท าการถอดบทเรียนในครั้งนี้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๑.นาข้าว มีการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกข้าว ใช้แม่ปุ๋ยร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีการปลูกพืช
ปุ๋ยสดปอเทือง และไถกลบก่อนปลูกข้าว มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้เองในกลุ่ม และหากพบดินเป็นกรดมี
การปรับความเป็นกรดด่างของดินโดยใช้วัสดุปูน เช่น ปูนมาร์ล โดโลไมท์ และมีการปลูกพืชผสมผสาน มีการ
ใช้โคกหนองนาโมเดลในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า ในการปลูกข้าวมีการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตโดยการแปรรูป
ข้าวโดยการสีข้าวโดยใช้โรงสีของตนเอง มีการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP เน้นผลิตข้าวคุณภาพดี เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการตลาดและมูลค่าของผลผลิต การจ าหน่ายผลผลิตจ าหน่ายข้าวให้ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
โรงพยาบาล และตลาดผู้บริโภคข้าวเพ่ือสุขภาพ  ร าข้าว แกลบ วัสดุเหลือใช้จากการสี ข้าวน ากลับมาใช้
ท าอาหารสัตว์ ท าปุ๋ยหมัก และน ามาใช้ในการปรับปรุงดิน 

2. พืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อยในพ้ืนที่ดอน ก่อนปลูกมีการเตรียมดินโดยการปลูกพืชปุ๋ย
สด ปอเทือง และไถกลบ โดยการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ใช้แม่ปุ๋ยตามค าแนะน าจากค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น าเทคโนโลยีระบบโซล่าเซลล์มาใช้ในการให้น้ าระบบน้ าหยด 
การน าน้ าบาดาลมาช่วยเพื่อให้พืชเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีขึ้น เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ดอน และท าการเกษตร
โดยพึ่งพาน้ าฝน ใช้พืชพันธุ์ดีที่ทนทานต่อโรค แมลง และทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง เพ่ือลดการใช้เมล็ดพันธุ์/ท่อน
พันธุ์ ใช้ระบบปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือลดการสะสมโรค และแมลง การวางแผนการผลิตเพ่ือให้ผลผลิตออกไม่
พร้อมกันเพ่ือไม่ให้ผลผลิตราคาตกต่ า การหาตลาดโคนมรองรับต้นข้าวโพดในกรณีที่เกิดภัยแล้งแล้วต้น
ข้าวโพดไม่สามารถให้ผลผลิตได้ วางแผนสร้างลานตากมันส าปะหลังเพื่อแปรรูปน าไปท าอาหารโคนม 
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๓. ผัก/ไม้ผล หมอดินอาสาได้จัดท าธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยการรวมกลุ่มกันซื้อวัตถุดิบ เช่นปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยคอก ให้ได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์แบบ PGS มีการคัดคุณภาพ และจัดท าบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ผลผลิต การจ าหน่าย โดยจ าหน่ายด้วยระบบฝากขายท่ีตลาดจริงใจของ Top supermarket 
ตลาดประชารัฐ ตลาดในพ้ืนที่ ตลาดพืชผักปลอดภัยภายในโรงพยาบาล และการจ าหน่ายโดยท าสัญญาซื้อ
ขายผักปลอดภัยในพ้ืนที่ ปัญหาที่พบได้แก่ คุณภาพของผัก และบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพสู้ผักที่น าเข้ าจาก
ต่างประเทศไม่ได้  
 การสร้างเครือข่ายในการผลิตพืช ได้มีการใช้เครือข่ายของหมอดินอาสาที่มีกระจายอยู่ในจังหวัด
ต่างๆบริเวณใกล้เคียงโดยติดต่อกันโดยใช้เครือข่ายกลุ่มไลน์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทาง
วิชาการ ติดต่อซื้อขายวัตถุดิบ และเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่
กระจายอยู่ตามสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ เป็นพี่เลี้ยง ในการสร้างเครือข่าย และแนะน าให้ข้อมูลทางวิชาการ 
 
รายช่ือสมาชิกกลุ่มที่ 5 การสร้างเครือข่ายผลิตพืชแบบครบวงจรจ านวน 64 ราย  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
1 นายนครินทร์  สุภีโส หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ปทุมธานี 
2 ว่าที่ ร.ต. สุขุม  ไตลังคะ หมอดินอาสาประจ าต าบล ปทุมธานี 
3 นางสุริยา  เลิศสรานนท์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ลพบุรี 
4 นายสุเทพชัย  ฝึกวาจา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ลพบุรี 
5 นายสละ นิรากรณ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 
6 นายบุญเลิศ งอกโพธิ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 
7 นายส ารวย เติมทรัพย์  หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 
8 นายกิตติภณ สะเอ้ิง หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สระบุรี 
9 นายยงยุทธ  เทียนรุ่งเรือง หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
10 นายวิวัฒน์  นุ่มก าเนิด หมอดินอาสาประจ าจังหวัด กทม. 
11 นางวรรณา  เนียมนิล หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
12 นายวิรัตน์  ศรีทองดี หมอดินอาสาประจ าต าบล กทม. 
13 นางจ ารัส  ขวัญบัว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 
14 นายสุชาติ  สุจริตเวท ี หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ กทม. 
15 นางสายสุนีย์  เกตุทองเรือง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 
16 นางสุรีย์พร ก่อเกื้อสืบสาย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน กทม. 
17 นายนิคม  ชูเมือง หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
18 นายธรรมรัตน์  มากุล หมอดินอาสาประจ าต าบล ชัยนาท 
19 นายพฒุิพงษ ์ นันโท หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

20 นายสุวรรณ  อบกลิ่น หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

21 นายมานะ  โพธิ์สุทธิ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา 

22 นางจรรยา ไข่เจริญ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
23 นางสาวบังอร กรุดภู่ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
24 นายสอน ภู่แดง หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
25 นางชูศร ีเรืองบุญ หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
26 นายพงศ์ทัต กลิ่นทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
27 นายไพฑูรย์ หมายสอนกลาง หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
28 นายเรืองฤทธิ์ คชเสนา หมอดินอาสาประจ าต าบล สมุทรปราการ 
29 นายคมสันต์ พันพัว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน สิงห์บุรี 
30 นายทัศนัย ทองศรี หมอดินอาสาประจ าต าบล สิงห์บุรี 
31 นายด ารง   จันทร์อ่วม หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 
32 นายหล่ า   แก่นสาร หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ สุพรรณบุรี 
33 นายสมหมาย  วันเพ็ญ หมอดินอาสาประจ าต าบล นครนายก 
34 นายกรุด สุขสิริ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
35 นายประสาร  เต็มเปี่ยม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
36 นายวิชัย  ย้อยสนิท หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
37 นายมณ ี สุขชม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นครนายก 
38 นายสุรศักดิ์  นาคทับที หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
39 นางวัฒนา  ผลไพบูลย์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
40 นางสาวสมจิตต์  เพ่ิมพูนศักดิ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
41 นายวิเชียร  ปิ่นวิเศษ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
42 นายสิทธิชัย  ศรีพิชัย หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
43 นายไพโรจน์ จันทร์เสงี่ยม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
44 นายวินัย  พันธุ์สถิตย์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 



45 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สพด. 
45 นายประสิทธิ์  วงษ์สนอง หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
46 นางสาวพัสสวรรณ กมลฉ่ าโชควงศา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
47 นายมนตรี สุขสะอาด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน อ่างทอง 
48 นายประคอง  ทรัพย์ประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
49 นายสุวรรณ์  นาคสวัสดิ ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
50 นายยุคล  พูลทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
51 นายชั้ว  สาลีผล หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
52 นายสุเนตร  ไพเราะ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
53 นายถวิล  จันทร์เศรษฐี หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
54 นางน้ าทิพย์  เรือนแป้น หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
55 นางสุกัลญา  ยิ้มสาระ หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
56 นายวิชาญ  มีสง่า หมอดินอาสาประจ าต าบล อ่างทอง 
57 นายจักรวิทย์  มัณฑะนานนท์ หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
58 นายอัมพร  จันทร์เกิด หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
59 น.ส.สชุาดา  พากเพียรกิจวัฒนา หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
60 นางวราพร บุญนิธิ หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
61 นายศักดิ์ชัย เหมหงษ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน นนทบุรี 
62 นายบุญเชิด  คงดั่น หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
63 นายคธาวุฒิ  น้อยสอาด หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
64 นายประเทือง  ศรีข า หมอดินอาสาประจ าต าบล นนทบุรี 
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                                         ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานอบรมหมอดินอาสา 4.0 พร้อมทั้ง

ให้เเนวทางการด าเนินงานร่วมกับหมอดินอาสา และการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มเเข็ง และ
เป็นก าลังใจในการพัฒนาเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคต 
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นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี โครงการอบรมหมอดิน
อาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
 

 
นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  

กล่าวกล่าวรายงานการด าเนินการอบรมหมอดินอาสา 4.0 
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นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบเสื้อแสดงความขอบคุณหมอดินอาสา

ผู้อาวุโสในรุ่น อายุ 83 ปี 
 
 
 

 
 
 

 
   การลงทะเบียนของหมอดินอาสา                                           นายประเสริฐ เทพนรประไพ  
                                                                              ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
                                                                      กล่าวแสดงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดิน 
                                                                                                   ในยคุ 4.0 
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ผลงานการถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายยวง เขียวนิล  หมอดินอาสาจังหวัดนนทบุรี ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง  
วันดินโลก 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโรม ประเทศสาธารณรัฐ
อิตาลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเยี่ยมชมบอร์ดกระดานด า 
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ภาพบรรยากาศในห้องประชุมใหญ่ แสดงความคิดเห็นต่อบทเรียนของแต่ละกลุ่ม 
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หมอดินอาสาให้ข้อเสนอแนะ และเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ด าเนินรายการอบรมหมอดินอาสา นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย สพด.ปทุมธานี 

และนายมานิตย์ ไทยประกอบ สพด.ลพบุรี 
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บอร์ดกระดานด าเรื่อง chatbot คุยกับหมอดิน                           บอร์ดกระดานด าเรื่องบัตรดินดี 

 
 
 

 
บอร์ดกระดานด าเรื่องงานโครงสร้างการพัฒนาที่ดิน              บอร์ดกระดานด าเรื่องมาตรการรับมือภัยแล้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              บอร์ดกระดานด าเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล 
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ภาพบรรยากาศกิจกรรมถอดบทเรียนของกลุ่มต่าง ๆ  
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การน าเสนอผลการถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่ม 

 

 
 
 
 

 
 

หมอดินอาสาแต่ละกลุ่มน าเสนอบทเรียนที่ได้สรุปต่อที่ประชุม 
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อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับหมอดินอาสาจังหวัดต่าง ๆ  

และคณะผู้จัดงาน 
 
 
 
 
 



56 

 

 
ค ากล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา 

ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 
พวกเรา / หมอดินอาสา / กรมพัฒนาที่ดิน / ของประกาศ / เจตนารมณ์ / และความมุ่งมั่น / 
ร่วมกันว่า  
1. / เราจะเป็น / ผู้แทน / ของกรมพัฒนาที่ดิน / ในหมู่บ้าน / เพ่ือบริการ / อ านวยความ

สะดวก / ด้านการพัฒนาที่ดิน / แก่เกษตรกร 
2. / เราจะพร้อมใจกัน / ขับเคลื่อน / เครือข่ายหมอดินอาสา / ให้เป็นก าลังส าคัญ / ของ

การเกษตรไทย 
3. / เราจะใช้ / ความรู้ / ประสบการณ์ / ด้านการพัฒนาที่ดิน / ถ่ายทอด / สู่เกษตรกร / ให้

การใช้ที่ดิน / มีประสิทธิภาพ / และเกิดประโยชน์ / สุงสุด / อย่างยั่งยืน 
4. / เราจะร่วมมือ / กับทุกภาคส่วน / ในการปกปัก / รักษา / ดูและดิน / ให้เป็นแหล่ง / 

ผลิตอาหาร / ที่มีคุณภาพ / และสร้างอาชีพ / ที่มั่นคง / สืบต่อไป  
 

ผู้น ากล่าวเจตนารมณ์ฯ โดย นายขวัญชัย แตงทอง 
หมอดินอาสาประจ าจังหวัดชัยนาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการกล่าวเจตนารมณ์ในโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

 


