
 
 

 



- 2 - 
 

 
 
 
 
 

คำนำ 
 

หมอดินอาสามีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายงานด้านการพัฒนาที่ดินและถ่ายทอดความรู้การใช้
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ปัจจุบันหมอดินอาสาในพื้นที่สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 4 ประกอบด้วยหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำ
อำเภอ และหมอดินอาสาประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้น 12,479 คน ซึ่งในงานด้านการพัฒนาที่ดินยังขาดแคลน
บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นหมอดินอาสาค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อให้การขยายเครือข่ายหมอดินอาสามกีาร
พัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  

ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จึงมีแนวคิดในการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 
4.0 หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2563  ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเพชร
รัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ และจังหวัด ที่มีความเข้มแข็ง ให้ความสนใจ และมีผลงานด้านการพัฒนาที่ดินในเชิงประจักษ์ ใน
เขตพื้นที่ 7 จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม รวมทั้งสิ้น 500 ราย เพื่อพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็น smart 
farmer และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีแนวคิดเน้นการบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ด้านดิน 
การจัดการดินและปุ๋ย การวางแผนการใช้ที่ดิน การทำเกษตรอินทรีย์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลดินด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดินต่อไป 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- 3 - 
 

 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

1. ผลการอบรมหมอดินอาสา                          
1.1. การบรรยาย                                    
1.2 การเสวนา  
1.3 การแบ่งกลุ่มย่อยถอดบทเรียน                                        

           1.4. สรุปผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรม                                                                         
2. ภาพกิจกรรม                
3. ภาคผนวก                       
   3.1 โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0  ปึงบประมาณ 2563   
   3.2 แบบประเมินความพงึพอใจของผูเ้ข้ารบัการอบรม   
   3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอบรมหมอดินอาสา 4.0 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4                  
                                              
                

                                                                          

หน้า 
4 
6 
8 
64 
69 
76 
77 
82 
83 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



- 4 - 
 

 
 
 
 
 

ผลการอบรมหมอดินอาสา 
 
 โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ได้ดำเนินการ
จัดตามโครงการที่กำหนดขึ้น โดยมีหมอดินอาสาในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ทั้ง 7 จังหวัดได้มารว่ม
อบรม จำนวนทั้งสิ้น 498 ราย รูปแบบการจัดอบรมประกอบการบรรยาย การเสวนา และการแบ่งกลุ่มย่อย
ถอดบทเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การบรรยาย  

หัวข้อการบรรยาย : จิตอาสากับศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน    (โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 
904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62) 
 การจัดการน้ำเพื่อบำรุงดินตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9  การจัดการน้ำตามศาสตร์
พระราชา “จากฟากฟ้า ผ่านภูผาสู่มหานที เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนว
ทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ผ่านกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับคนในชุมชน ดังนี้ 

1. ฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่  9 เพื่อ
สร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่เกษตรกร  
         2. การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
  2.1) การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่า ต้นน้ำ จะเป็นการฟื้นฟูโดยใช้วิธีการของ  

- ป่าเปียก  เป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้าง
แนวป้องกันไฟ 
- การปลูกป่าโดยฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏธรรมชาติ 
- ฝายชะลอน้ำ 
- หญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
- ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือปลูก ไม้ใช้สอย ไม้กินได ้ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งจะให้ประโยชน4์ 
อย่าง คือ ได้ไม้กินได้ ได้ไม้ใช้สอย ได้ไม้เศรษฐกิจ และสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำ
ธารด้วย 
2.2) การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่า กลางน้ำ  
เป็นการกักเก็บน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการอธรรมปราบอธรรม แนวปฏิบัติที่

สำคัญในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ภาวะปกติ เช่น การนำน้ำดีขบัไล่
น้ำเสีย หรือเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดี ตามจังหวะการข้ึนลงตามธรรมชาติของน้ำ การบำบัดน้ำเสียโดยใช้
ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติ ให้ดูดซับสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ กังหันน้ำชัยพัฒนา เกษตรทฤษฎีใหม่ แก้มลิง 
บ่อน้ำแบบหลุมขนมครก หลุมขนมครก คือ ทุกรูปแบบของการกักเก็บน้ำ ทั้งบนดิน และใต้ดิน ในพื้นที่ของคุณ 
เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้พอเพียง  
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วิธีการกักเก็บน้ำ  
1) หนองเก็บน้ำ ได้เท่าความกว้าง ยาว ลึก ของหนองที่ขุด น้ำระเหยปีละ 300 วัน วันละ 1 ซม. น้ำ

ระเหยปีละ 3 เมตร ดังนั้นต้องขุดลึกกว่า 3 เมตร จึงจะเหลือน้ำพอในหน้าแล้ง หนอง ควรอยู่ทางทิศที่ลมร้อน
พัดผ่าน เพื่อให้พัดความเย็นเข้าบ้านได้ 

2) พื้นท่ีนา ควรยกหัวคันนาให้สูงอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ให้เท่ากับความสูงของคนันา, 
ความกว้างของคันนา และความยาวของคันนา ซึ่งยกตัวอย่าง คือ พื้นที่นา 1 ไร่ ขนาด 1,600 ตารางเมตร ถ้า
ยกคันนาให้สูง 1 เมตร จะสามารถเก็บน้ำได้ 1,600 ลูกบาศก์เมตร และจะมีน้ำซึมลงไปในดินอย่างน้อย 50% 
และจะเหลือน้ำอยูใ่นพื้นที่นาปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณฝนที่ตก 

2.3) การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่า ปลายนำ้ 
1) โคก นำดินมาทำโคก สำหรับปลูกป่า 3 อย่าง ไม้พอกิน พออยู่ พอทำเครื่องใช้ ไม้สอย 

และสร้างระบบนิเวศให้สมดุล โคกเก็บนำ้ไว้จากป่าบนโคก น้ำเก็บในใต้ดินได้ประมาณ 50% ของปริมาณน้ำฝน
ที่ตกลงมา โคกควรอยู่ทางทิศตะวันตก เมื่อปลูกต้นไม้สูงๆ ไว้บนโคกหรือเนินก็จะสามารถบดบังแสงอาทิตย์ยาม
บ่ายซึ่งร้อนจัดไม่ให้เข้ามาแผ่ความร้อนในบ้านได้ 

2) คลองไส้ไก่ ขุดคลองไส้ไก่คดเค้ียวในพื้นที่ เป็นทางน้ำบนดินเพิ่มความชุ่มช่ืนให้กับพื้นที่ ไม่
ต้องวางท่อ ไม่ต้องติดสปริงเกอร์ ขุดบ่อพักน้ำไว้เป็นระยะ เพื่อดักน้ำให้กระจายทั่ว ลดภาระการรดน้ำ เพิ่ม
ความช้ืนสัมพัทธ์ในบริเวณพื้นที่ 

3) ฝาย สร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกักตะกอน ตามคลองไส้ไก่ หรือทางน้ำ ฝายช่วยชะลอ
ความเร็วของน้ำ และทำหน้าที่ดักตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในหนองน้ำ นำตะกอนที่ได้กลับมาทำปุ๋ยหมัก 

4) แท็งก์น้ำ สำหรับเก็บน้ำในสถานที่จำกัด หรือกรณีต้องการนำน้ำข้ึนที่สูง สร้างถังน้ำแบบ
บ้านๆ ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น ใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้าง ฉาบปูน วางตำแหน่งแท็งก์น้ำบนที่สูง เพื่อปล่อยน้ำลง
มาตามคลองไส้ไก่ (นำน้ำข้ึนที่สูงด้วยพลังแสงอาทิตย์) 

5) ตุ่มรับน้ำ จากหลังคาด้วยรางน้ำ ต่อรางลงตุ่มเก็บน้ำไว้ใช้ ตุ่มน้ำ เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด
สำหรับเก็บน้ำฝน ทุกบ้านสามารถทำได้ และหากต้องการประหยัดพื้นที่ สามารถฝังตุ่มไว้ใต้พื้นดิน เพื่อใช้
ประโยชน์ด้านบน 

6) ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่าต่างระดับ 5 ช้ัน ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน 
และพืชหัว เพื่อให้รากสานกันหลายระดับ กักเก็บน้ำและป้องกันการพังทลายของดิน ปลูกแฝกเพื่อช่วยเก็บน้ำ
ไว้ใต้ดิน และป้องกันการพังทลายของดิน 

7) การบำบัดปลายน้ำ ควรมีการป้องกันบำบัดปลายน้ำด้วยวิธีทางธรรมชาติ เช่น การใช้
จุลินทรีย์บำบัดป่าชายเลน เป็นต้น 
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2. การเสวนา 
หัวข้อ : กระบวนการสร้างเครือข่ายเพื่อผลสำเร็จของงานพัฒนาที่ดิน 

 หมอดินอาสาที่เข้าร่วมการเสวนาในประเด็นหัวข้อ นั้นประกอบไปด้วยหมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน, 
ตำบล, อำเภอ และจังหวัด จำนวน 7 ราย ได้แก่       
 1) นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ หมอดินอาสาประจำตำบล สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 
 2) นายเกียรติศักดิ์ แสงฉาย หมอดินอาสาประจำจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 
 3) นายธนพัฒน์ สีเมฆ หมอดินอาสาประจำอำเภอ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 
 4) นายกิติชัย กล้าหาญ หมอดินอาสาประจำตำบล สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 
 5) นางจรัสศรี บ่อแก้ว หมอดินอาสาประจำตำบล สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 
 6) นายสงวน จบศรี หมอดินอาสาประจำตำบล สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 
 7) นายนัฎฐนิช ศรีคำภา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 

ซึ่งผลการเสวนาในกระบวนการสร้างเครือข่ายนั้น มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ คือ  
ปัญหา อุปสรรคการสร้างเครือข่าย 

    1) อายุ เพศ และระดับการศึกษาของหมอดินอาสามีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 
Application กดดูรู ้ดิน, คลิปเด็ดหมอดิน, บัตรดินดี, LDD Soil Guide หรือ Zoning by Agri Map และ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น การอ่านแผนที่  หรือการแปลความหมาย
ของข้อมูลแผนที่ซึ่งจะทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
    2) หมอดินอาสาหรือเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นำเทคนิคการใช้ดีแล้วบอกต่อ บอกกล่าวให้
สมาชิกภายในกลุ่มทราบจึงทำให้สมาชิกภายในกลุม่ต้องเสียเวลาในการต้องไปเรียนรู้ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง 
    3) หมอดินอาสาหรือเกษตรกรส่วนใหญ่ ขาดความขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ และ
เสียสละ จึงทำให้สูญเสียโอกาสในเข้าไปขยายเครือข่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือคนภายในชุมชน 

แนวความคิดในการขยายเครือข่าย 
 1) การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่าย

ของการพัฒนาที่ดินโดยการนำเทคโนโลยีหรือนำแผนงานต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปบูรณาการในการ
ทำงานแต่ละพื้นที่ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาร่วมกัน 

2) การเป็นหมอดินจะต้อง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน และ เสียสละ โดยจะต้องนำ
นโยบายของกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาทำการพัฒนา นั่นก็คือ ดินดี พืชงาม นำสู่ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นี่คือสิ่งที่
จะต้องเข้าไปขยายเครือข่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือคนภายในชุมชนเป็นหลัก  

3) การต่อยอดองค์ความรู้โดยการติดต่อประสานงานกันทาง Line หรือสร้างกลุ่ม Line หรือ 
Facebook ของส่วนกลางเพื่อให้สมาชิกเข้าสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อที่จะติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน 
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4) หมอดินอาสาจำเป็นที่จะต้องรู้จักการใช้ประโยชน์จาก Application ต่างๆ ของทางกรม
พัฒนาที่ดิน เช่น กดดูรู้ดิน, บัตรดินด,ี คลิปเด็ดหมอดิน หรือ LDD Soil Guide ทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาให้หมอดิน
อาสาก้าวไปสู่ Smart Farmer 

5) เทคนิคในการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา คือ การสนับสนุนเทคโนโลยีทางกรมพัฒนา
ที่ดิน ซึ่งประกอบไปด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1  2  3  6 และ 7 หญ้าแฝก ปูนโดโลไมท์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และอื่นๆ โดยจะต้องใช้ปัจจัยเหล่านี้ เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการนำไปสร้าง
เครือข่ายโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต การส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตาม และทำให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

6) หมอดินอาสา และสมาชิกในกลุ่มต่างๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  
เป็นต้น ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มภายในชุมชน ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ และเกิด
การแบ่งปันข้อมูลหรือเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะส่งผลต่อความสนใจของสมาชิกหรือเกษตรกรใน
ชุมชน เกิดการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียงได้ 

 7) วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ซึ่งเกษตรกรจะให้ความเช่ือและศรัทธากับทางศาสนา ซึ่ง
หมอดินจะใช้วัดเป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะ 
1) การสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาโดยการสร้างจากเวทีเสวนาในการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหมอดินอาสาจังหวัดต่างๆ และการรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้รับฟังการ
บรรยายเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายให้กับหมอดินอาสาที่เข้ารับการฟังการบรรยาย 

2) การต่อยอดองค์ความรู ้โดยการติดต่อประสานงานกันทาง Line หรือสร ้างกลุ ่ม Line หรือ 
Facebook ของส่วนกลาง เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด 
เพื่อให้หมอดินอาสาสามารถติดต่อสือ่สาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง ตลอดจนการต่อยอดไปถึงการเชื่อมโยงถึงการตลาด ซึ่งผลสัมฤทธิ์ก็จะไปตอบโจทยใ์น
เรื่องการตลาด รายได้จากการประกอบอาชีพ และอยากให้หมอดินอาสามีการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้การ
พัฒนาที่ดินมีความยั่งยืนต่อไป 

3) การเช่ือมโยงเครือข่ายหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ในพื้นที่บางส่วนโดย
การสร้างกลุ่ม Line หมอดินอาสาในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รว่มกัน และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง 
3. การแบ่งกลุ่มย่อยถอดบทเรียน 

3.1 การสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา และการถอดบทเรียน โดยคณะทำงานด้านว ิชาการฯ การ
อบรมหมอดินอาสาจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อถอดบทเรียนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 
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  ตารางท่ี 1 การแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนจำนวน 10 กลุ่ม  

ชื่อกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
จำนวนหมอดินที่เข้ากลุ่ม 

อบ. ยส. อจ. รอ. นพ. มห. ศก. รวม 
1. รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำ 
   โอบดินด้วยหญ้าแฝก 

ผอ.สพด.มุกดาหาร 
นายพิชัย โพธิโสภา 
นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว 

9 15 5 8 5 6 5 53 

2. หมอดินอินทรีย์ชีวี 
   ปลอดภัย 

ผอ.สพด.ยโสธร 
นางลำไพร คำลือ 
นางยุพาพร ก่ิงโสดา 

12 17 6 5 5 6 7 58 

3. ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 
   พืชปุ๋ยสด 

ผอ.สพด.ศรีสะเกษ 
น.ส.จันทิมา ไตรบัญญัติกุล 
นางพัชนี เค้ายา 

- 8 5 18 5 5 17 58 

4. การจัดการดินเพื่อเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
   หอมมะลิ 105 

ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด 
น.ส.นวลรัตน์ ยิ่งเจริญ 
น.ส.จิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร 

7 - 5 17 5 6 6 46 

5. ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ 
   ภายใต้ความยั่งยืน 

ผอ.สพด.อุบลราชธานี 
นางปวีณา ยงยืน 
นางสาววัชรี แซ่ตั้ง 

10 - 5 14 5 6 5 45 

6. ภัยแล้งสู้ได้ตามสไตล์ 
    หมอดิน 4.0 

ผอ.สพด.อำนาจเจริญ 
น.ส.มยุรี อบสุข 
นายปฏิวัติ เสียงเพราะ 

2 4 7 19 5 5 1 43 

7. Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
    สู่ความยั่งยืน 

ผอ.สพด.นครพนม 
น.ส.กัลยาวรรณ วรษา 
น.ส.กนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ 

3 16 4 28 5 3 1 60 

8. บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด 
 

ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
นางอุมรา กล้าหาญ 
นายโอวาท ยุทธรรม 

4 14 5 11 5 4 1 44 

9. 3 สารหายไป จะใช้อะไร 
    มาทดแทน 

ผอ.กลุ ่มวิชาการเพื ่อการพัฒนา
ที่ดิน 
น.ส วรรณา สุวรรณวิจิตร 
น.ส.นิชาภา พนาจันทร์ 

3 8 4 16 5 6 4 46 

10. หมอดิน รู้ทัน รู้ไว 
    ชัวร์ก่อนแชร์ 

ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
นายประมวล บัวกฎ 
นายรัตนะ สุตาคำ 

- 18 4 14 5 3 3 47 

รวม 50 100 50 150 50 50 50 500 
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3.2 สรุปการถอดบทเรียน จำนวน 10 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก 
ประธาน  นายธนพัฒน์ สุตัญตั้งใจ  หมอดินอาสาประจำจังหวัด จ.อุบลราชธานี 
รองประธาน นายไพบูลย ์ นาเมืองรักษ์  หมอดินอาสาประจำอำเภอ จ.ร้อยเอ็ด 
เลขานุการ นางสาวไพรวรรณ  จิตตนนท์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.อำนาจเจริญ 
1. ปัญหาของทรัพยากรดิน และความสำคัญของแฝก 

  1.1 ปัญหาและผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดิน  
       ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาทีด่ินเขต 4 มีดินที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงต่อการ
ชะล้างพังทลายรวมทั้งหมด 30,934,880 ไร่ นอกจากนั้นยังพบว่า มีดินเสื่อมโทรมประเภทอื่น ๆ  อีกที่สำคัญ
ได้แก่ เช่น ปัญหาดินทราย  ดินตื้น และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น  
   1.2 ความสำคัญของหญ้าแฝก  
       ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเทในพื้นที่ และปลูกตามขอบ
โครงสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำต่างๆ ที่สร้างขึ้น ทั้งการปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันดิน ปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวท่อส่งน้ำหรือ ปลูกแฝกด้านริมขอบทางลำเลียง ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อ  หญ้าแฝกช่วยชะลอการ
ไหลของน้ำ ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน  ความสำคัญในด้านฟื้นฟูและปรับปรุงดิน การปลูกหญ้าแฝก
รอบทรงพุ่มไม้ผล รากหญ้าแฝกช่วยเก็บความช้ืนในดิน บริเวณรากหญ้าแฝกเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ส่งผลให้ดิน
และพืชมีการดูดซับธาตุอาหารได้ดีข้ึน  ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน 
ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน  ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่ 
เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน  รักษาความชื้นในดิน ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น ด้านรักษาสภาพแวดล้อม ช่วย
รักษาคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ ดูดซับโลหะหนักจากสภาพแวดล้อมช่วยในการบำบัดและกรองน้ำเสีย 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  2.1 สามารถลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน หรือรอบขอบสระน้ำ 
  2.2 ดินเค็มลดลง สภาพดินทางกายภาพดีข้ึน 
  2.3 โครงสร้างดินมีความโปร่งร่วนซุย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
  2.4 สามารถลดแรงปะทะของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 
  2.5 ใบหญ้าแฝกสามารถทำเป็นปุ๋ยลงสู่ดินได้ 

3. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการใช้หญ้าแฝก 
  3.1 ไม่มีกล้าหญ้าแฝก และพันธ์ุที่เพียงพอ และพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกแห้งแล้ง 
  3.2 เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝก  
  3.3 การประชาสัมพันธ์ และงบประมาณไม่เพียงพอ 
  3.5 แนะนำวิธีการปลูกที่ถูกต้องและนำพันธ์ุที่เหมาะสมมาปลูกในพื้นที่ 

4. แนวความคิดในการขยายเครือข่ายสู่ความสำเร็จ 
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  4.1 สร้างศูนย์เรียนรู้เรื่องหญ้าแฝก ตำบลละ 1 จุด 
  4.2 หมอดินหมู่บ้าน ขยายพันธ์ุหญ้าแฝก เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนท้องถ่ิน 
  4.3 รวมกลุ่มเพาะพันธ์ุหญ้าแฝก และขยายเครือข่าย 
  4.4 แนะนำให้โรงเรียนปลูก และขยายพันธ์ุหญ้าแฝกสู่ชุมชน 
  4.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ให้ความรู้ หาสายพันธ์ุแฝกท้องถ่ิน  

กลุ่มที่ 1  รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก 
  

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย ธนพัฒน์  สุตญัตัง้ใจ หมอดินจังหวัด รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อุบลราชธานี 
2 นาย กองแพง  เติมจติร หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดินรักษ์น้ำอุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อุบลราชธานี 
3 นาย กำพล  มีลาด หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำอุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อุบลราชธานี 
4 นาย จรูญ  พิลาสันต ์ หมอดินตำบล รักษ์ดินรักษ์น้ำอุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อุบลราชธานี 
5 นาย ประสิทธ์  พาสงา่ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดินรักษ์น้ำอุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อุบลราชธานี 
6 นาย ไพศาล  นาดีรักษ ์ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดินรักษ์น้ำอุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อุบลราชธานี 
7 นาย วิเชียร  กาเผือกงาม หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำอุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อุบลราชธานี 
8 นาย วิลาส  สงัขาว หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำอุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อุบลราชธานี 
9 นาย บุญธรรม  วนัญญานุกูล หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำอุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อุบลราชธานี 
10 นาย กิตต ิ  ส่งมารถ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
11 นาง คำพอ   สวา่งวงษ ์ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
12 นาย นายถาวร    บญุศรี หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 

13 นาย ทองซ่ือ   ชื่นตา หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
14 นาย ทองด ี  อุปพันธ ์ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
15 นาย เทพ   ธุรวติร หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
16 นาย บุญโฮม   นนทะ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
17 นาย บุญหลาย   ศรีชนะ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
18 นาย ประวิท    ครูสุวรรณ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
19 นาย มณี   เผ่าเพ็ง หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
20 นาย วิลัย   พรรคเกษตร หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
21 นาย สมภาร   บุพภา หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
22 นาย สมยศ   ป้องศรี หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
23 นาย สวาท    สว่างวงษ์ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
24 นาย อัมพันธ ์   ทานะเวช หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ยโสธร 
25 นาย ประเสริฐ   เสียงเพราะ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก มุกดาหาร 
26 นาย พิจิตต ์ ไชยเพชร หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก มุกดาหาร 
27 นาย ฤาไทย  วงค์กระโซ่ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก มุกดาหาร 
28 นาย วิชา  คำมงุคุณ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก มุกดาหาร 
29 นาย ศิริพงค ์ คนขยัน หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก มุกดาหาร 
30 นาย สวัสดิ ์ ไชยเพชร หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก มุกดาหาร 
31 นาย พูล กัณหะรักษ ์ หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อำนาจเจริญ 
32 น.ส. ไพรวรรณ  จิตตนนท์ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อำนาจเจริญ 
33 นาย มงคล เสนามนตรี หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อำนาจเจริญ 
34 นาย สุทิน สมศรี หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อำนาจเจริญ 
35 นาง ประเสริฐ เพ็ญจันทร์ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก อำนาจเจริญ 
36 นาย เฉลิม  พ่อชมภ ู หมอดินอำเภอ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก นครพนม 
37 นาย ดำรง  พ่อคำจันทร์ หมอดินอำเภอ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก นครพนม 
38 นาย ประมวล  ยางธิสาร หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก นครพนม 
39 นาย เสนีย์  ศิริโรจน์ หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก นครพนม 
40 นาย อุดมศักดิ ์ แสนนาวา หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก นครพนม 
41 นาย ไพบูลย์  นาเมืองรักษ ์ หมอดินอำเภอ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ร้อยเอ็ด 
42 นาย คำภา  ลำเภา หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ร้อยเอ็ด 
43 นาย ทองอินทร์  เชื้อเดิม หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ร้อยเอ็ด 
44 นาย บรรจง  อาศยัสงฆ ์ หมอดินตำบล   รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ร้อยเอ็ด 

45 นาย ประจวบ  นิจก หมอดินตำบล   รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ร้อยเอ็ด 

46 นาย สมคิด  ท้าวด่อน หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ร้อยเอ็ด 

47 นาย สมพร หิตผล หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ร้อยเอ็ด 

48 นาย สมัย  มูลคำ หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ร้อยเอ็ด 

49 นาย ประดิษฐ์ เอกศิริ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ศรีสะเกษ 

50 นาย พิจิตร วันนุบล หมอดินตำบล รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ศรีสะเกษ 

51 นาย วชิระ ไพรบึง หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ศรีสะเกษ 

52 นาย วสุวรรณ โนนน้อย หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ศรีสะเกษ 
53 นาย   วิชยั แซกลำ หมอดินหมู่บ้าน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก ศรีสะเกษ 
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กลุ่มท่ี 2 หมอดินอินทรีย์  ชีวีปลอดภัย 
 ประธาน  นายกิตติชัย กล้าหาญ หมอดินอาสาประจำตำบล จ.ร้อยเอ็ด  
 รองประธาน นายสมคิด  ซึ่งพรม หมอดินอาสาประจำจังหวัด จ.อุบลราชธานี 
 เลขานุการ นายทะนงศักดิ์ ถมปัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.ยโสธร  

1. สภาพปญัหา 
  พื้นที ่ทำการเกษตรของหมอดินอาสาในพื้นที ่ร ับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหารและอำนาจเจริญ 
ในอดีตการทำการเกษตรส่วนใหญ่ของหมอดินจะเป็นการปลกูพืชเชิงเดี่ยว มุ่งเน้นจำนวนผลผลิตที่มากขึ้นทำให้
มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ก่อเกิดปัญหาโรคและแมลงระบาด ทำให้เพิ่มความยุ่งยากในการป้องกันและกำจัด 
โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของดินถูกทำลาย
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เสื่อมโทรม ทำให้สิ่งมีชีวิต
ในดินเริ่มหายไป ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพิ่มมาก เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลติ แต่ผลผลิตที่ได้กลับลดลง และ
มีผลเสียต่อสุขภาพพลานามัย 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้หมอดินร่วมกันคิดและทำใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

เข้ามาแนะนำและให้ความรู้ เรื่องการผลิตในรูปแบบเกษตรกรรมทางเลือกต่างๆ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที ่มีแนวทางการผลิตที ่หลากหลายเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้
ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พึ่งพาตนเองในด้านปัจจัยการ
ผลิต และปัจจัยในการดำเนินชีวิตให้มากที่สุด มุ่งเน้นผลิตเพื่อการบริโภค เหลือจึงจำหน่ายในชุมชน และพื้นที่
ใกล ้เคียง สอดคล้องกับแนวพระราชดำร ัส เร ื ่องปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อพึ ่งพาตนเอง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทย  

ในการทำการเกษตรไปสู่ความยั่งยืนนั้น ต้องจัดการเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการทำเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้การผลิตพืชวิธีเกษตรผสมผสาน ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้  

 2.1 วางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อดำเนินกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ทำการเกษตรดั้งเดิม 
โดยแบ่งพื้นที่ทำประมาณ 30 % ในการจัดทำพื้นที่เกษตรอินทรีย์ อีก 70% ปลูกพืชตามปกติ 

 2.2 เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน โดยเก็บตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่  
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                     2.3 วางแผนการปลูกพืช ให้มีทั้งพืชหลักและพืชรอง เช่น พืชหลักคือ ข้าว ไม้ผล พืชรอง เงาะ 
ฝรั่ง มะละกอ ขนุน มะกรูด มะนาว หม่อนกินผล พืชคลุมดิน เช่น ตะไคร้ ตะไคร้หอม ข่า ไพล พริก ปลูกแซม
ระหว่างแถวไม้ผล นอกจากนั้น พืชสำคัญอีกอย่างที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี คือ กล้วย  

2.4 หลีกเลี่ยงการใช้แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงจากสารเคมี กรณีแปลงข้างเคียงทำเกษตรแบบ
ใช้สารเคมี ควรมีการทำแนวกันชนให้สูงและกว้างพอจากแปลงข้างเคียง หรือกรณีแปลงข้างเคียงฉีดพ่นสารเคมี 
ต้องมีการปลูกต้นไม้สร้างเป็นแนวกันชนบริเวณขอบแปลงที่ติดกัน เพื่อป้องกันสารพิษจากภายนอก  

2.5 มีการปลูกพืชสลับหรือปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด  ถ่ัวพร้า ถ่ัวพุ่ม ปอเทือง 
หรือไถกลบตอซัง เป็นต้น 

2.6 วางแผนการใช้พันธ์ุพืช โดยใช้เมล็ดพันธ์ุอินทรีย์/กิ่งอินทรีย์ หรือใช้พันธ์ุจากแปลงของ
ตนเอง หรือกรณีจากฟาร์มทั่วไปต้องไม่มีการคลุกสารเคมี 

2.7 ทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ในฟาร์มของตนให้มากที่สุด กรณีซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาจากขา้ง
นอก ต้องมีตรวจสอบจากหน่วยรับรองก่อน 

2.8 การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืชและวัชพืช จะต้องไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ จะเน้น
การป้องกันและควบคุมด้วยวิธีการไถพรวน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชคลุมดิน การใช้สัตว์เลี้ยงกำจัด
วัชพืช เลี้ยง วัว ควาย แพะ เป็นต้น 

2.9 สร้างระบบนิเวศที่จัดการกันเอง โดยใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน จุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช เช่น 
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน 

2.10 การเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้ต้องแยกเก็บและติดป้ายบ่งชี ้อย่างชัดเจน  ป้องกันการ
ปนเปื้อนทั้งในกระบวนการจัดเก็บ ถุงหรือภาชนะที่บรรจุ การขนส่ง จนกระทั่งขายผลผลิต 
                       2.11 มีการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจวิเคราะห์  จดบันทึกข้อมูลในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ การเพาะกล้า การหว่าน การปลูก การหยอด การปักดำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การจำหน่าย 

           2.12 จัดเก็บเอกสาร เช่น แบบฟอร์มสำหรับบันทึก เอกสารการซื้อปัจจัยการผลิตมาจาก
ภายนอก เอกสารการขาย ผลการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย เป็นต้น 

           2.13 มีการวางแผนในการตรวจวิเคราะห์ สารเคมีที ่อาจมีการปนเปื ้อน เช่นการตรวจ
วิเคราะห์ดิน การตรวจวิเคราะห์พืช เป็นต้น 

           2.14 สร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร(กรมพัฒนา
ที่ดิน) เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

           2.15 เข้ารับการอบรม เพื่อรับความรู้(บวร)แบบบูรณาการทุกภาคส่วนอันจะก่อเกิดการ
รวมกลุ่ม รับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน โดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อจำหน่ายในชุมชน หรือ
จำหน่ายตรง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยตรวจรับรอง  PGS เป็นการ
รับประกันความเป็นอินทรีย์ในระดับชุมชน โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมการมีส่วนร่วม  ขับเคลื่อนระบบอยู่
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ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายที่หลากหลาย ทำให้ระบบมีความโปรง่ใส และเข้าถึงได้ทั้งจากผู้ประกอบการ
และผู ้บริโภค โดยมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมจัดทำระบบและพัฒนากลุ่ม เพื ่อให้เกิดความเชื ่อมโยง
เครือข่ายร่วมกัน และสามารถทำฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมด ขึ้นเว็บไซด์ของระบบ PGS รวมทั้งมีการตรวจ
ติดตามกลุ่มสลับ เครือข่ายอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำใหม้ีต้นแบบตัวอย่างในการดำเนินงานเกษตรอินทรยี์ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการรับรองตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความเป็นสากลต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  3.1 เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  

3.2 สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ตลอดปีให้กับครัวเรือน หรือชุมชน เกิดการพึ่งพา
ตนเอง ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ภาวะหนี้สินลดลง 

3.3 ชีวิตปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพอนามัยให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะสารชีวภาพ
ทางการเกษตรไม่มีสารพิษ หรือเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุทำให้เจ็บป่วย ดังนั้นผู้ผลิตจึงมีความปลอดภัยในการใช้
ส่วนผู้บริโภคก็ได้อาหารที่ปลอดภัยในการบริโภค 

4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ส่งเสริมการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในการผลติสินค้าเกษตรอินทรีย์  อันเป็นที่ต้องการ
ของตลาด สนับสนุนข้อมูลและแนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  แก่ผู้ประกอบการรวมทั้ง
ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

4.2 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชน
ในพื้นที่ 
   4.3 มีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู ้ผ่านช่องทางต่างๆ โดยคำนึงถึงความสามารถในการ
เข้าถึง เช่น สิ่งพิมพ์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.4 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบรูณาการ เพื่อให้สามารถพัฒนา
สินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรต่างๆ  และสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลักดันให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินกจิกรรม 
ทางการตลาด และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม  
  4.5 สร้างกลุ ่ม facebook, youtube, line เพื ่อใช้ในการขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการตลาด เช่น การจัด In – Store Promotion   ร่วมกับห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าต่างๆ 
เช่น ตลาดนัดสีเขียว  และส่งเสริมให้มกีารกระจายสนิค้าในรูปแบบต่างๆ ของเครือข่าย โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายตาม
หน่วยงานราชการ  โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงเรียน เป็นต้น 

4.6 การเสรมิสรา้งความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการค้า เช่น การจัดประชุม การออกบูทโชว์
สินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
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กลุ่มที่ 2  หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย 

ลำดับ   ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย จรัญ  คูณตาแสง หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
2 นาย ชาลี   วันดี หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
3 นาย ถนอม  โพพิลา หมอดินอำเภอ หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
4 นาย ทวี   ประสานพันธ์ หมอดินอำเภอ หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
5 นาง บัวกัน  พุ่มพวง หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
6 นาย พญาหงส์ทอง สีปัดสี หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
7 นาง มยุรี  พรมเนตร หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
8 นาย วิสันต์   สินชุม หมอดินอำเภอ หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
9 นาย สงวน   จบศรี หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
10 นาย สมคิด  ซึ่งพรม หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
11 นาย สมปอง   พึ่งกุล หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
12 นาย สุรัตน์    พันธ์เพ็ง หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อุบลราชธานี 
13 นาย จำลอง  จันทา หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
14 นาย ทะนงศักดิ ์ ถมปัด หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
15 นาย ทองอินทรีย์  สีงาม หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
16 นาย นครไชยศรี  รวมธรรม หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
17 นาย เนาว์  พันธ์เดช หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
18 นาย บรรจง  เครือศรี หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
19 นาย บวร  ศิลารักษ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
20 นาย ประสาท  ธานี หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
21 น.ส. เพรช  ภาคะ หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
22 นาย วิชัย  รวมธรรม หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
23 นาย วีระศักดิ์  นักผูก หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
24 นาย สมจิตร  คำภู หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
25 นาย สมร  สีงาม หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
26 นาย บรรจง   บุญเข้ม หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
27 นาย บุญมาก     พรหมมา หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
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ลำดับ  ชื่อ-สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
28 นาย ประยูร    ปั้นทอง หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
29 นาย พล   รู้คุณ หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
30 นาย คำผล  คนเพียร หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย มุกดาหาร 
31 นาย คิด  คำมุงคุณ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย มุกดาหาร 
32 นาย ธนา    สาฤาสี หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย มุกดาหาร 
33 นาย แมน  บุญรักษ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย มุกดาหาร 
34 นาย สีลา  คำมุงคุณ หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย มุกดาหาร 
35 นาย เสถียน  บุญรักษ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย มุกดาหาร 
36 นาย บัวรัตน์ รักโครต หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อำนาจเจริญ 
37 นาย บุญหลาย  กัลยา หมอดินอำเภอ หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อำนาจเจริญ 
38 นาย ประเสริฐ บุญหลง หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อำนาจเจริญ 
39 นาย สมพร บรรลือ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อำนาจเจริญ 
40 นาย สมาน  มีสัตย์ หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อำนาจเจริญ 
41 นาย สากล วงศรีแก้ว หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย อำนาจเจริญ 
42 นาย ชวน  โมธรรม หมอดินอำเภอ หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย นครพนม 
43 นาย บุญเสิศ  สมดีตี หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย นครพนม 
44 นาย ใบ  มากอง หมอดินอำเภอ หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย นครพนม 
45 นาย เพียร  กระสังข์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย นครพนม 
46 นาย เสนอ  สุโพเคน หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย นครพนม 
47 นาย แดง ติริบาล หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ศรีสะเกษ 
48 นาย ไพจิตร นากรณ์ หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ศรีสะเกษ 
49 นาย ไล อุไรโครต หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ศรีสะเกษ 
50 นาย ท้าว จิบจันทร์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ศรีสะเกษ 
51 นาย บุญร่วม สีหะวงษ์ หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ศรีสะเกษ 
52 นาย สุนทร รัตนวัน หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ศรีสะเกษ 
53 นาย สุพรรณ เพียงตา หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ศรีสะเกษ 
54 นาย กิติชัย  กล้าหาญ หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ร้อยเอ็ด 
55 นาย เข็มชาติ  รัตนสวนจิก หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ร้อยเอ็ด 
56 นาย เคน  คำลัยวงศ์ หมอดินตำบล   หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ร้อยเอ็ด 
57 นาย เสริม  วิเศษดอนหวาย หมอดินอำเภอ หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ร้อยเอ็ด 

58 นาย ไมตรี  อัครปะชะ หมอดินตำบล  หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ร้อยเอ็ด 



- 18 - 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



- 19 - 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี 3 ธนาคารเมล็ดพันธุ ์
ประธาน  นายนัฎธนิช  ศรีคำพา   หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.ศรีสะเกษ    
รองประธาน  นายสุบัณ  แก้วพล หมอดินอาสาประจำอำเภอ จ.ร้อยเอ็ด    
เลขานุการ   นายจันทา  นันทเสนา    หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.ร้อยเอ็ด   
1. ปัญหา / แนวคิดในการดำเนินงาน 

  1) ดินในพื้นที่ทำการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ์ แนวทางที่สำคัญและเกษตรกรให้การ
ยอมรับในการยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน คือ การใช้ปุ๋ยพืชสด แต่การใช้ปุ๋ยพืชสดในปัจจุบันมีข้อจำกัด
ในเรื่อง ปริมาณเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ และเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นหลัก ส่วนใหญ่ได้รับ ไม่ทันต่อ
ฤดูกาลเพาะปลูก  
  2) เกษตรกรมีการรวมกลุม่อยู่แล้วในพื้นที่ และมีความตื่นตัว และหันมาดูแล รักษ์สุขภาพมาก
ข้ึน และมีความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใหค้วาม
สนใจและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
  3) เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด สามารถผลิตเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ในช่วงหลังฤดูการผลิตข้าวได้
ดี เกษตรกรมีความประสงค์จะขายเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดที่เหลือจากการเก็บไว้ทำพันธ์ุ แต่ยังขาดความชัดเจนใน
การจัดทำแผนงาน และการดำเนินงาน ด้านต่างๆ อาทิ แหล่งที่จะขาย ราคา การบริหารจัดการหลังปลูก การ
รวมกลุ่ม เป็นต้น 

4) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ เป็นแนวทางที่จะช่วยทำให้เกิดความยั ่งยืนในการใช้ปุ ๋ยพืชสดของ
เกษตรกร บนพื้นฐานการช่วยเหลือตัวเองได้ เกิดความคล่องตัวและมีเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา  
  ธนาคารเมล็ดพันธุ ์ เป็นแนวทางที ่จะช่วยทำให้เกิดความยั ่งยืนในการใช้ปุ ๋ยพืชสดของ

เกษตรกร บนพื้นฐานการช่วยเหลือตัวเองได้ มีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ ไม่ต้องรอพึ่งพา ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เกิดความคล่องตัว ทันต่อห้วงฤดูกาลเพาะปลูกและมีเมล็ดพันธุ์สำหรั บใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด มีกระบวนงานที่สำคัญ ดังนี้  
  1) การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย
สด และเกษตรกรมีความองค์ความรู้ มีความสนใจในเรื่องการใช้ปุ๋ยพืชสด ที่เหมาะสม (พร้อมๆ กับการคัดเลือก
สมาชิก ไปด้วยกัน) 
  2) การรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ  โดยการรวบรวม/เปิดรับสมัครสมาชิกจากเกษตรกรผูส้นใจ
ในพื้นที่ (ภายใต้เงื่อนไขคุณสมบัติที่กลุ่มกำหนด) 
  3) การประชุมกลุ่ม  เพื ่อร่วมพิจารณา สถานที่ตั ้งธนาคาร สถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ เลือก
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  กำหนดวัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ บทลงโทษของกลุ่ม  การขายผลผลิต 
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การคืนเมล็ดพันธ์ุต้นทุน การปันผล และคืนกำไร  ให้กับสมาชิกกลุ่ม  เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม ทราบและปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

- การปลูก โดยทั่วไปการปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ควรปลูกช่วงเดือน พฤศจิกายน - 
ธันวาคม (หลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ สามารถปลูกต่อได้ทันที) โดยช่วงวันที่ จะข้ึนอยู่กับแต่ละพื้นที่นั้นๆ (อย่างไรก็
ตาม ส่วนใหญ่ หลายๆ กลุ่ม จะปลูกไม่เกินวันที่ 10-15 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ราว 
เดือน เมษายน ติดตามงาน ระหว่างการเพาะปลูก ในช่วงการเจริญเติบโต จะมีคณะกรรมการกลุ่ม คอยติดตาม
เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และหากมีปัญหา จะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันท่วงที  (อย่างไรก็ตามในบางกลุ่มที่มีสมาชิก 
เข้าร ่วมกลุ ่มจำนวนมาก คณะกรรมการจาก Center ก็จะไม่สามารถติดตาม ให้คำแนะนำในช่วงการ
เจริญเติบโตได้/ได้อย่างทั่วถึง แต่หากมีการติดตามหรือดูแลที่ไกลชิ้ดข้ึน จะเป็นคณะกรรมการจากกลุม่ย่อย (ใน
แต่ละหมู่บ้าน) ดูแลกันเอง ทั้งนี้เนื่องจากก่อนที่เกษตรกรจะนำเมล็ดพันธ์ุไปปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกร
จะได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน /คณะกรรมการกลุ่ม/สมาชิกผู้ที่ปลูกและมีประสบการณ์ ก่อน
แล้วจึงขอยืมเมล็ดพันธ์ุต้นทุนไปปลูกในพื้นที่ของตนเองได้ 

- การเก็บเกี่ยว สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใช้แรงงานคน/หากปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ 
ในบางพื้นที่จะใช้รถ (เหมือนรถเกี่ยวข้าว เกี่ยวปอเทือง) โดยส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวพร้อมกันทั้งต้น หากต้นนั้น
สุกแก่ประมาณ ¾ ของต้น (สังเกตจากการเปลี่ยนสขีองฝักจากสีเขียวเป็นสีฟางข้าวและฝักจะแห้ง หากเขย่าทั้ง
ต้นจะได้ยินเสียงเมล็ดกระแทกกับเปลือกด้านในของฝัก เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วหากเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนก็จะ
นำไปตากแดด 2-3 แดด ให้ฝักแห้งสนิท แล้วกะเทาะเอาเมล็ด แต่หากกรณีเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวข้าว ก็จะ
สามารถเก็บเกี่ยวแล้วนวดเป็นเมล็ดออกมาได้เลย จากนั้นจึงนำไปแยกสิ่งเจือปน โดยอาจจะใช้แรงลมในการ
เป่า ทำความสะอาดเมล็ด และบรรจุกระสอบ คืนต้นทุนที่นำมาจากกลุ่ม+กำไร (ข้ึนอยู่กับกติกาของแต่ละกลุ่ม
ว่าต้องคืนกำไรเป็นเมล็ดพันธุ์กี่เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์ต้นทุนที่รับมา โดยทั่วจะคืนกลับไปยังกลุ่มอยู่ในชว่ง 
110-120 เปอร์เซ็นต์ หรือบางกลุ่มหากไม่สามารถคืนเป็นเมล็ดพันธ์ุได้ ก็ให้สมาชิกคืนกลุ่มกลับไปในรูปของเงิน
สด เช่น หากเกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 18 บาท เกษตรกรก็สามารถคืนในรูปเงินสดโดยคิดเป็น 18 บาท x 
จำนวน กก. เมล็ดพันธุ์ต้นทุนที่รับไปจากกลุ่ม เป็นต้น) รอการจำหน่ายให้กับองค์กรต่างๆ เช่น จำหน่ายคืน
ให้กับกรมพัฒนาที่ดิน (โดยจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปรบัซือ้ในแต่ละพื้นที่ หรือเกษตรกรเก็บไว้เปน็เมลด็พันธ์ุต้นของ
ตนเอง เพื่อเอาไว้ใช้ปลูกในฤดูกาลถัดไป หรือเกษตรกรบางรายอาจจะมีการขายให้กับหน่วยงานอื ่น เช่น 
ภาคเอกชน หรือเกษตรกรด้วยกันเอง เป็นต้น)  

- การจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุ ในการจำหน่ายจะข้ึนอยู่กับกติการ หรือข้อตกลงของแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
จะแตกต่างกันออกไป เช่น บางกลุ่มขายคืนให้กับสถานีพัฒนาที่ดินเพียงที่เดียว บางกลุ่มขายให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือผู้สนใจอื่นๆ โดยจะขายตามเกรด/คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ (ราคาข้ึนอยู่กับการตก
ลงกับคู่ค้า) หรือขายกลับคืนเข้ากลุ่ม (ในบางกลุ่ม) ส่วนการจำหน่ายคืนให้กับกลุ่ม จะข้ึนอยู่กับกติกาของแต่ละ
กลุ่ม บางกลุ่มจะรับซื้อเมลด็พันธ์ุจากสมาชิกทุกคนในราคาเดียวกัน (แม้ว่าคุณภาพ อาจจะแตกต่างกันบ้าง) ซึ่ง
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ปกติราคาที่ขายได้อยู่ในช่วง 15-20 บาทต่อกก. แต่เวลาขายจากกลุ่มให้กับองค์กรหรือบุคคลนอกกลุ่ม กลุ่มจะ
ขายราคาต่อกก. ตามเกรด/คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ 

- การส่งคืนต้นทุนเมล็ดพันธุ์เข้ากลุ่ม (ส่วนใหญ่ จะส่งคืนเข้ากลุ่ม พร้อมดอกเบี้ย ประมาณ 
10-20 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเมล็ดพันธ์ุที่ยืมไป หรือบางกลุ่มหากไม่สามารถคืนในรูปของเมล็ดพันธ์ุกลับมาได้
ก็จะให้สมาชิก คืนกลับมาในรูปของเงินสดแทน (ตามที่ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้น)  

- การปันผล ในการแบ่งปันผลกำไร จะมี 2 รูปแบบ คือ บางกลุ่มจะไม่มีการแบ่งปันผลกำไร
ของกลุ่ม (แต่จะมีแค่การเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ให้สำหรับสมาชิกยืมไป
ปลูกต่อในฤดูการถัดไป) ในบางกลุ่มจะมีการแบ่งปันผลกำไรคืนให้กับสมาชิก ตามข้อตกลง หรือกติกาของกลุ่ม 
ยกตัวอย่างเช่น แบ่งตามหุ้นที่ลง เป็นในรูปเงิน (ตั้งราคาหุ้น และกำหนดเพดานหุ้น เช่น หุ้นละ 100 บ. และลง
ได้คนละไม่เกิน 20 หุ้น (2,000 บ) เป็นต้น 

1) การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน  

- ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชปุ๋ยสด ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกพืชปุ๋ยสด 

และการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  ความรู้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ (การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บ

เกี่ยว การทำความสะอาด การบรรจุภัณฑ์) โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ 

ซึ่งส่วนหนึ่งได้จากการแลกเปลี่ยนรู้จากวิถีปฏิบัติของเกษตรกร รวมทั้งกรมพัฒนาที่ดินมีการให้การสนบัสนุน

เมล็ดพันธ์ุต้นทุนกับกลุ่ม โดยอาจจะพิจารณาจากศักยภาพของแต่ละกลุ่ม 

- ความรู้ในกระบวนงานและวิธีการจัดทำธนาคารเมล็ดพันธ์ุ การดำเนินการจัดต้ัง การบริหาร
จัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินจะต้องให้คำแนะนำกับสมาชิก หรือกลุ่ม 
ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ และหากมีปัญหาประการใด เจ้าหน้าที่ก็จะต้องคอยติดตาม และช่วยแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มดำเนินต่อไปได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร และองค์กรต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลสำเร็จ 
พื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จในการจัดต้ังธนาคารเมลด็พันธ์ุในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนา

ที่ดินเขต 4 ส่วนใหญ่ คือถั่วพร้า เป็นพืชนำร่อง เช่น ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.
ยโสธร (ซึ่งเป็นจังหวัดที่พื้นที่ สามารถปลูกได้ทั้งถั่วพร้าและปอเทือ ง) ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ จากการจัดตั้ง
ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 

1) เกษตรกรมีเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
2) การจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธ์ุ ทำให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดไว้ใช้เอง และทันตามห้วง

เวลาที่ต้องการใช้ 
3) ทำให้กลุ่มเกษตรกรมีสต็อคเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด สำหรับหมุนเวียนใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วย

แก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุ รวมทั้งไม่ต้องรอรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว 
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4) พื้นที่ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุ มีระดับความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน ช่วยลดต้นทุนค่า
ปุ๋ยเคมี 

5) พื้นที่ปลูกพืชปุ๋ยสด โดยเฉพาะปอเทือง เมื่อถึงช่วงออกดอก จะให้ดอกสีเหลืองสวยงาม 
สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์) หรือสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ พร้อมๆ กับชมทุ่งปอเทืองบาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
หรือพื้นที่นั้นได้ 

6) เกษตรกรมีความเป็นอยู่ทีด่ีข้ึน สุขภาพอนามัยดีข้ึนอันเป็นผลจากการไม่ใช้สารเคมีในระบบ

การผลิต  

7) ทำให้กลุ่มเกษตรกรมีสต็อคเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด เป็นของตนเองที่เก็บไว้ใช้ สำหรับฤดูกาล

ปลูก ฤดูถัดไป ปริมาณเพียงพอ คุณภาพดี และทันต่อห้วงฤดูกาลที่ต้องการใช้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน

เมล็ดพันธ์ุ รวมทั้งไม่ต้องรอรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว 

  ปัจจัยท่ีทำให้ธนาคารเกิดความสำเร็จหรือกลุ่มอยู่ได้ 

 1) มีผู้นำ/คณะกรรมการที่เข้มแข็ง เช่น เบื้องต้น จะต้องสร้างผลงานให้สมาชิกได้ เห็นอยา่ง

เป็นรูปธรรมว่าการปลูกพืชปุ๋ยสด หรือการผลิตเมล็ดพันธุ์เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ไม่ว่าจะผลผลิตของพืช

หลักได้ผลผลิตสูงขึ้น ดินดีขึ ้น เกษตรกรได้รายได้จากการขายเมล็ดพันธุ ์ (รายได้ของครอบครัวเพิ ่มขึ้น) 

เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

2) ผู้นำต้องมีความจริงใจ จริงจัง ไม่ย่อท้อ ต่อปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะ

เรื่องใดๆ และสามารถนำพาสมาชิก แก้ไขปัญหา และก้าวต่อไปข้างหน้าได้ 

3) ผู้นำ /คณะกรรมการ จะต้องมีความโปร่งใสในการบรหิารจดัการ ธนาคาร เพื่อให้เกิดความ

เช่ือถือ และสบายใจ ต่อสมาชิก 

4) สมาชิก มีความจริงใจ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่การเป็นสมาชิกของตนเอง 

5) เจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจต่อกลุ่มที่จัดต้ังเป็นธนาคารเมล็ดพันธ์ุ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ทั้ง
ด้านการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนะ ข้อเสนอแนะ ไถ่ถามปัญหา อุปสรรค พร้อมช่วยให้การแก้ไข 

4. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ด้านการปลูกพืชปุ๋ยสด 

       1) พืชปุ๋ยสด ปอเทือง และถั่วพร้าเป็นพืชที่ชอบดินดอน ระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำขัง 
ดินร่วนปนทราย การเลือกพื้นที่ปลูกจึงมีความสำคัญ 

       2) ปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้องใส่ใจ
ในการดูแลรักษา เนื่องจากมีโรค และแมลงศัตรูรบกวน  โรคที่สำคัญ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคพุ่มฝอยที่เกดิ
จากเชื้อไวรัส phytoplasma  ส่วนแมลงศัตรูที่สำคัญ ได้แก่ หนอนเจาะฝักในช่วงฝักอ่อน (ซึ่งจะเป็นปัญหา
มากสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก และส่งผลให้ไม่ได้รับผลผลิต เนื่องจากได้รับการระบาดของหนอนในช่วงนี้ ซึ่ง
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แนวทางแก้ไข ทางหนึ่งคือ ต้องเลือกช่วงปลูก ในช่วงที่หนอนไม่ลงทำลายฝักอ่อนปอเทือง เพื่อป้องกันความ
เสียหายของเมล็ดพันธ์ุที่จะเกดิข้ึน และหากปลูกปอเทืองในช่วงฤดูฝน หรือในช่วงที่ปอเทืองออกดอกกระทบกบั
ฝนตก ก็จะทำให้ได้รับความเสยีหาย คือ ปอเทืองก็จะไม่สามารถติดฝักได้ เนื่องจากดอกได้รับความเสยีหายจาก
ฝน ส่วนถ่ัวพร้า โรคที่พบจะน้อย ค่อนข้างทนต่อโรค และความแห้งแล้งมากกว่าปอเทือง ส่วนแมลงศัตรูพืช ที่
มักทำลาย ถ่ัวพร้าได้แก่ หนอนเจาะฝัก ในช่วงที่ถั่วพร้าฝักอ่อน ซึ่งช่วงนี้จะต้องควบคุมหนอนให้ได้ มิเช่นน้ันจะ
มีผลกระทบต่อผลผลติเมลด็พันธ์ุถ่ัวพร้าที่จะได้รับ รวมทั้งคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุอีกด้วย ซึ่ง ฤดูปลูกที่เหมาะสม 
เพื ่อให้ได้เมล็ดพันธุ ์ ทั ้งผลผลิตและคุณภาพดี คือ ปลูกช่วงหลังฤดูเก็บเกี ่ยวข้าว ควรปลูกไม่เกินเดือน
พฤศจิกายน และหาก พื้นที่มีน้ำชลประทานสามารถให้น้ำได้จะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีย่ิง  
   3) พืชปุ๋ยสด โดยเฉพาะถั่วพร้ามีระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวที่ค่อนข้างยาวนาน
เกินไป (ต้องเก็บหลายรอบ) ไม่สัมพันธ์กับช่วงของการจำหน่าย ซึ่งการเก็บเกีย่วต้องใช้แรงงานคน ทยอยเก็บฝกั
ที่สุกแก่ก่อน และทยอยเก็บไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดทั้งแปลง ซึ่งโดยทั่วไป เกษตรกรจะใช้เวลาในการเก็บเกี่ยว
ไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งต่อการปลูก 1 รอบ (crop) ซึ่งยิ่งเกษตรกรต้องใช้เวลาในการเกบ็เกี่ยวหลายรอบในแต่ละ crop 
ก็จะส่งผลต่อกำไร หรือรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ ในการขายเมล็ดพันธ์ุ 
         4) การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูปกติมักมีปัญหาการเก็บผลผลิตไมไ่ด้  
เนื่องจากฝน ทำให้ผลผลิตเมลด็พันธ์ุเสยีหาย ในการปลูกเพื่อเก็บเมลด็พันธ์ุและใหไ้ด้เมล็ดพนัธ์ุที่มีคุณภาพ ควร
ปลูกในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี (ประมาณเดือน พฤศจิกายน-เดือนธันวาคม ของทุกปี) เพื่อหลีกเลี่ยงให้
ช่วงเก็บเกี่ยวไม่มีฝนการกระทบกับคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธ์ุที่จะได้ 
  4.2 ด้านการบริหารจัดการกลุ่มหรือธนาคาร  

-         1) ผู้นำ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ต้องมีความรู้ความสามารถในเชิงการบริหาร  
มีความเข้มแข็ง การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ ผู้บริหารกลุ่มต้องทำการตลาดเก่ง หากมีเมลด็
พันธ์ุส่วนเกินจะต้องหาตลาดอื่นได้ เพื่อรองรับเมล็ดพันธ์ุส่วนที่เหลือ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกกลุม่ 
และมีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจในเรื่องของผลกำไรที่ได้รับให้กับสมาชิก 
   2) สมาชิกในกลุ่มต้องมีความจริงใจ ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของกลุ่ม ที่ตั้งข้ึน ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ในการขับเคลื่อนงาน   
        3) สมาชิก ยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน ในกระบวนการและวิธีดำเนินการธนาคาร
เมล็ดพันธ์ุ (การจัดต้ัง และการบริหารธนาคารเมล็ดพันธ์ุ) การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ อาจจะไม่ทั่วถึง(ทั้งนี้อาจ
เนื่องจาก บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีปริมาณที่จำกัด ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อพื้นที่ เป็นสัดส่วนที่มาก 
         4) สมาชิกบางส่วนยังมีองค์ความรู้ไม่เพียงพอในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุที่ดีและ
เหมาะสม เช่น ช่วงเวลาปลูก การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลผลิต
เมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพดี และได้ผลผลิตสูงสุด  
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         5) การนิเทศและติดตามงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ต้องมีการนิเทศและติดตาม
งานอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่ให้เกิดความเสียหาย กับผลผลิตที่จะ
ได้รับ 
         6) ไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเหมาะสม หรือเพียงพอต่อปริมาณสต๊อกเมล็ด
พันธ์ุที่มีในกลุ่ม (สำหรับบางกลุ่ม) เนื่องจากบางกลุ่มปัจจุบันมีเมล็ดพันธ์ุหมุนเวียนในสต๊อกกว่า สิบตัน ทำให้มี
พื้นที่เก็บเริ่มไม่เพียงพอสำหรับสต๊อกเมล็ดพันธ์ุของกลุ่ม 
         7) การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูปกติมักมีปัญหาการเก็บผลผลิตไมไ่ด้  
เนื่องจากช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวมักได้รับผลกระทบจากฝน ทำให้ผลผลิตเมล็ดพันธ์ุเสียหาย 

5. แนวความคิดในการขยายเครือข่ายสู่ความสำเร็จ 
  1) เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผูขั้บเคลือ่นให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนในช่วงแรก 
เพื่อให้กลุ่มสามารถเดินเองได้ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
  2) กลุ่มที่สามารถดำเนินการได้และเกิดความเข้มแข็งแล้ว จะต้องดำเนินการสร้างเครือข่าย 
ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างกลุ่มใหม่ ให้เกษตรกรได้มีโอกาสรู้จัก เข้าใจ และกลุ่มของตนสามารถเป็นที่ศึกษา ดู
งานได้ พร้อมทั้งจะต้องสามารถช่วยเหลอืกลุ่มใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มใหม่ให้เดินไปได้ จนเกิดความเข้มแข็ง 
  3) มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจ อื่นๆ นอกกลุ่ม เกิดความสนใจ เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และเกิดความต้องการปลกูพืชปุ๋ยสด และมีความต้องการผลิตเมลด็พันธ์ุพืชปุ๋ยสด เนื่องจากรู้คุณค่า 
คุณประโยชน์ ที่จะได้รับจากการปลูก ทั้งในด้านของการปรับปรุงบำรุงดิน ผลผลิตข้าวหรือพืชหลักที่ปลูก
สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงกว่าเดิม และยังมีรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุพืชปุ่ยสดอีกด้วย  
  4) เกษตรกรที่ทำเองแล้ว ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจนกระทั่ง ถึงขั้นตอนการขายคืน 
สำเร็จ จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ไปถึงส่วนนั้น เพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงต่อไป  
  5) ในบางกลุ่มที่ดำเนินการจนเรียกว่าประสบผลสำเร็จ หรือกลุ่มมีความเข้มแข็ง โดยวัดได้
จากกลุ่มมีสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย และจำนวนเมล็ดพันธุ์ต้นทุนในสต๊อกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นๆ ก็จะมี
เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง เช่น หมู่บ้านใกล้เคียง หรือรายล้อมสนใจเข้ามาขอรับเมล็ดพันธ์ุต้นทุน (ซึ่งถือว่าเป็น
สมาชิกกลุ่มโดยอัตโนมัติ เพราะจะต้องนำเมล็ดพันธ์ุต้นทุน + กำไร มาคืนเข้ากลุ่ม) ยกตัวอย่าง เช่น บางกลุ่ม 
เริ่มต้นรวมกลุ่มดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวพร้า เริ่มต้นต้ังแต่ ปี 2556 เริ่มจากมีสมาชิกเพียง 7 คน และในปี 
2562 มีสมาชิกเพิ่ม จำนวนกว่า 200 คน และล่าสุดในปัจจุบัน มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มกว่า 500 ราย  
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กลุ่มที่ 3  ธนาคารเมล็ดพันธุ์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย เกษม    ทับแสง หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
2 นาย ก่อง    วันอ่อน หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
3 ร.ท. ไกรศร   พิมภาค หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
4 นาย คำแสง   เฟื่องฟ ู หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
5 นาย คำปัน    รัตนโสภา หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
6 นาย ชาลี    สงิหนสาย หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
7 นาย ชาลี   ดอกไม ้ หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
8 นาย ดานัย   พันธ์ดวง หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ยโสธร 
9 นาย ประเด็น  บรรจง หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด มุกดาหาร 
10 นาย พายัพ  จูมแพง หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด มุกดาหาร 
11 นาย แย้ม  นามเหลา หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด มุกดาหาร 
12 นาย รังสฤษดิ์  รัชอินทร ์ หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด มุกดาหาร 
13 นาย สุระชัย  โคสาส ุ หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด มุกดาหาร 
14 นาย ถวิล ศรีสุวรรณ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด อำนาจเจรญิ 
15 นาย ถาวร รันตศรี หมอดินังหวัด ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด อำนาจเจรญิ 
16 นาย บุญเจรญิ นามสร หมอดินอำเภอ ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด อำนาจเจรญิ 
17 นาย บุญหนา บญุเท็จ หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด อำนาจเจรญิ 
18 นาย อนงค์ วงค์จันทร ์ หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด อำนาจเจรญิ 
19 นาย แก้ว  ชินบรูณ์ หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด นครพนม 
20 นาย ไทย  จันทรุาง หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด นครพนม 
21 นาย บัวลา  วงค์หนายโกฎ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด นครพนม 
22 นาย อัมรินทร ์ ยอยเงิน หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด นครพนม 
23 นาย วินัย  พ่อครวค์ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด นครพนม 
24 นาย เฉลิมชัย มโนชาติ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
25 นาย เชย ใสศร ี หมอดินอำเภอ ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
26 นาย เที่ยง สรุะวิทย ์ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
27 นาย เอก คำเสียง หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
28 นาย แพง นามวิลัย หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
29 นาย ใส ศรีสุธรรม หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
30 นาย   ไสย์ ไพรบึง หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ  
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ลำดับ  ชื่อ-สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
31 นาย ไสว เยาวนิช หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
32 นาย จันทา ยอดอาจ หมอดินอำเภอ ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
33 นาย จุมพล หอมชาติ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
34 นาย ทองหล่อ บัวพันธ์ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
35 นาย ธงชัย บุญชู หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
36 นาย นัฏฐนิช ศรีคำภา หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
37 นาย นากิจ บุญชู หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
38 น.ส. นิดหน่อย เกษี หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
39 นาย นิตร สิงห์ทอง หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
40 นาย บุญเฮือง ปุยคำ หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ศรีสะเกษ 
41 นาย ไชยยา บุตรใส หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
42 นาง จันทรา บญุลาด หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
43 นาย จันทา  นันทะเสนา หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
44 นาย จำปา พันธ์พานิชย์ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
45 นาย จิรวัฒน์ มงคลอินทร ์ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
46 นาย ทวีคูณ รูตังติ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
47 นาง ธนัญญา  อ่ำศร ี หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
48 นาย นรินทร ์ เฉลยพจน ์ หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
49 นาย นิวัฒน ์ กลางแก้ว หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
50 นาย บรรจง คำหมอน หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
51 นาย บุญทัน ปสัสาสัย หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
52 นาย ปัญญา ศรีตะวัน หมอดินอำเภอ ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
53 นาง ปาน พันธ์ุสุภา หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
54 น.ส. มณีพร  คำอ่อนสา หมอดินหมู่บ้าน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
55 นาย วิรัตน์ ศรีอาราม หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
56 นาย สมพงษ์  ขันสีมล หมอดินจังหวัด ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
57 นาย สุบัน  แก้วพล หมอดินอำเภอ ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
58 นาย อดิศักดิ์ กุนา หมอดินตำบล ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ร้อยเอ็ด 
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กลุ่มท่ี 4 การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 
 ประธาน  นายเฉลิม  พาประจง หมอดินอาสาประจำอำเภอ จ.อุบลราชธานี                    
 รองประธาน นายไกรยสิทธ์ิ  ศรีสุภา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.มุกดาหาร  
 เลขานุการ นายอำคา เหล่าศรี หมอดินอาสาประจำตำบล จ.อำนาจเจริญ  

1. สภาพปัญหาดินท่ีเกิดขึ้น ในการผลิตข้าวขาวหอมมะลิ 105  
ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยสำคัญของการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะเห็นว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่

ปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นข้าวที่มีคุณภาพเรื่องความหอมและได้รับการยอมรับทัง้ในและต่างประเทศ โดยมี
ปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะสภาพทรัพยากรดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ สภาพดินเป็นกรด ดินขาดอินทรียวัตถุ และยัง
พบว่าบางพื้นที่มีสภาพดินเค็มซึ่งส่งผลกระทบเปน็อย่างมากต่อการใหผ้ลผลติข้าว เกษตกรต้องหาวิธีการจัดการ 
บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง น้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน และ
แหล่งน้ำในไร่นา เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงไม่ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูกทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการให้ผลผลิตข้าว  

2. วิธีแก้ไขปัญหา 
  1) เก็บตัวอย่างดิน เพื่อส่งวิเคราะห์สมบัติทางเคมีดิน และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิที่ได้รับ  
นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสม ดังนี้ 
  2) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ  
  3) การปลูกพืชปุ๋ยสด และไถกลบลงดิน ในระยะที่พืชปุ๋ยสดออกดอก   
   - ถ่ัวพร้า  หยอดเป็นหลุมด้วยอัตรา 10  กิโลกรัมต่อไร่   
   - ปอเทือง  หว่านด้วยอัตรา 5  กิโลกรัมต่อไร่  
  4) ใช้ปูนโดโลไมท์ ในอัตราตามค่าความต้องการปูน  
  5) พื้นที่ดินเค็ม ใช้แกลบดิบในการปรับปรุงบำรุงดิน และใช้โสนอัฟริกัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่   
  6) ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพและไถกลบตอซังข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วเสร็จ  
  7) วางระบบการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ เช่น ก่อสร้าง
แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  
  8) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีการปรับรูปแปลงนา เพื่อให้พื้นที่เกิดความสม่ำเสมอ 
  9) ปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 
  10) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ 105 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1) ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีปริมาณเพิ่มข้ึน 
  2) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
  3) ช่วยลดต้นทุนในการผลิต 
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  4) เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  5) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1) ฝนแล้ง /อุทกภัย ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในการทำฝนเทียมหรือจัดทำโครงการ
เพื ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือจัดทำโครงการเพิ ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงที ่ไม่สามารถทำ
การเกษตรได้ 
  2) แหล่งน้ำตื้นเขิน ต้องการโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหรือโครงการทำแก้มลิงเพื่อ
เก็บกักน้ำ 
  3) ปัญหาดิน เช่น ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินกรด ดินเสื่อมโทรม ต้องการให้หน่วยงานราชการ
ให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  4) ต้นทุนการผลิตสูง ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือให้คำแนะนำการลดต้นทุนการ
ผลิตข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ 

5. แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างเครือข่าย 
  1) รวมกลุ่มจัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  ส่งเสริม
ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์พด.2 และผลิต
สารขับไล่แมลงศัตรูพืช จากสารเร่ง ซุปเปอร์พด.7  ที่ช่วยให้การใช้สารเคมีลดลง  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2) รวมกลุ่มเพื่อจัดต้ังเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
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กลุ่มที่ 4 การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 

ลำดับ   ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย ครอง แก้วกันหา หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 อุบลราชธานี 
2 นาย เฉลิม  พาประจง หมอดินอำเภอ การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 อุบลราชธานี 
3 นาย ชรินทร ์ วงศ์ชาล ี หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 อุบลราชธานี 
4 นาย ไชยะเวช  รันคำภา หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 อุบลราชธานี 
5 นาย ถวิล   พิมาน หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 อุบลราชธานี 
6 นาย นันทชัย  แสนทวีสุข หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 อุบลราชธานี 
7 นาย สุริยันต ์ แก้วพลงาม หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 อุบลราชธานี 
8 นาย ไกรยสิทธ์ิ  ศรีสุภา หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 มุกดาหาร 
9 นาย ชัยวัฒน์  คงปานพล หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 มุกดาหาร 
10 นาย ต้นชัย  จมูแพง หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 มุกดาหาร 
11 นาย ประสงค์  แสนกลาง หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 มุกดาหาร 
12 นาย วอระพล  บุตดีวงค์ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 มุกดาหาร 
13 นาย สั้น  เช้ือคำจันทร ์ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 มุกดาหาร 
14 น.ส. ณัฐสุดา  คณาโรจน ์ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 อำนาจเจริญ 
15 นาง ดวงคำ บุญเกื้อ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 อำนาจเจริญ 
16 นาย บรรจง พงษ์พัฒนา หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 อำนาจเจริญ 
17 นาง อัญชลี เพ็ชรรัตน์ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 อำนาจเจริญ 
18 นาย อำคา เหล่าศร ี หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 อำนาจเจริญ 
19 นาย ชูมา  เกษรราช หมอดินอำเภอ การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 นครพนม 
20 นาย เทิดพงษ์  หงษาวงค์ หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ105 นครพนม 
21 นาย นวน  บญุก้อน หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 นครพนม 
22 นาย ศักดา  อุตลิา หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 นครพนม 
23 นาย ไสว  ธนโสม หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 นครพนม 
24 นาย เข็มชาติ ขันไชย หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
25 นาย เฉลียว อารีย์เอื้อ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
26 นาย ไฉน  เปี่ยมโนร ี หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
27 นาย คำนวณ โพธ์ินาแค หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
28 นาย คำมี  ศึกขยาด หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
29 นาย จักรวาล  ชมภูวิเศษ หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
30 นาย บุญทัน แซงกลาง หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
31 นาง ประดับศร  อุทัยดา หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
32 นาย ประมวล คู่กระสังข์ หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
33 นาง มัสสา  โยริบุตร หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
34 นาย สกล พรมพิลา หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
35 นาย สง่า พันธ์ุชา หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
36 นาย สมบูรณ์  จอมคำสิงห์ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
37 นาย สมุห์ ยังเขต หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
38 นาย สุเพื่อน  เทศสิงห์ หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
39 นาย สุวิช  พันระกา หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
40 น.ส. อำพร  คาโส หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ร้อยเอ็ด 
41 นาย วิรัตน์ พิมพันธ์ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 106 ศรีสะเกษ 
42 นาย ศิริ แพงมา หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 107 ศรีสะเกษ 
43 นาย สถิตย์ บุตรพันธ์ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 108 ศรีสะเกษ 
44 นาย สนิตย์ โครตนันท์ หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 109 ศรีสะเกษ 

45 นาย สมยศ เกษกุล หมอดินหมู่บ้าน การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 110 ศรีสะเกษ 
46 นาง สมัย บัวจันทร์ หมอดินตำบล การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 111 ศรีสะเกษ 
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กลุ่มท่ี 5 ฟ้ืนดินทรายสรา้งรายได้ภายใต้ความยั่งยืน 
ประธาน  นายประภาส  พ่อชมภู   หมอดินอาสาประจำจังหวัด จ.นครพนม 
รองประธาน นายสุรชาติ  โยธานันท์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.อุบลราชธานี 
เลขานุการ นายสายสินธ์ุ ภาษี หมอดินอาสาประจำตำบล จ.ศรีสะเกษ 
1. สภาพปัญหา 
สถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้ง 7 จังหวัด ส่วนใหญ่สภาพ

ปัญหาเป็นดินทรายจัดเป็นดินทรายในพื้นที่ลุ่ม และดินทรายบนพื้นที่ดอน ดินขาดธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ 
ดินทรายเป็นที่มีการระบายน้ำดี ดินแน่นทึบ และง่ายต่อการชะล้างพังทะลาย พื้นที่เกษตรกรที่ประสบกับสภาพ
ดินเป็นทราย ถ้าเป็นพื้นที่ดอนส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง และยางพารา ส่วนดิน
ทรายในพื้นที่ลุ่มเกษตรกรจะปลูกข้าวเป็นหลัก แต่ด้วยข้อจำกัดของสถานภาพดินทำให้ผลผลิตที่ได้รับต่ำ และ
ต้นทุนสูง  และดินทรายง่ายต่อการชะล้างพังทะลายทำให้เกษตรกรที่ทำการขุดสระน้ำทำให้ขอบบ่อเกิดการชะ
ล้างพังทะลาย และเก็บน้ำไม่ได้ 
 2. แนวทางการแก้ไข 
  1) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และธาตุอาหารพืชให้กับดินโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ลงในดิน 
  2) ไถกลบตอซัง และปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถ่ัวพร้า ปอเทือง  ในการปรับปรุงบำรุงดิน 
  3) ผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้สารเร่งพด.1, พด.2, พด.3 เพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับดิน 
  4) ทำการปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้กินได้ ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจและไม้
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
  5) ทำการปลูกพืชอายุสั้นที่ให้ผลตอบแทนเร็ว หรือปลูกพืชหมุนเวียน ทำไร่นาสวนผสม หรือ
ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
  6) ทำการปลูกไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส กระถินเทพา หรือกระถินยักษ์ หรือปลูกผลไม้ตาม
ฤดูกาล เช่น ทุเรียน กล้วย มะละกอ เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้ 
  7) ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำเพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน 
  8) เลือกชนิดพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพดินทราย เช่น ปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น อ้อย มัน
สำปะหลัง ข้าวโพด หรือปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เช่น หญ้ากินนี หรือหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น 

3. แนวความคิดในการขยายเครือข่าย 
  1) การสร้างศูนย์ต้นแบบการจัดการดินทราย โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ของหมอดินอาสาที่ประสบ
ผลสำเร็จในการจัดการดินทรายทัง้ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม และที่ดอน และให้หมอดิน เกษตรกรที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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  2) ใช้เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน เช่น เทคโนโลยีพืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงดิน เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน หรือเทคโนโลยีในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายหมอดินอาสา เป็นต้น 
  3) สร้างกลุ่ม Line หมอดินอาสาของหมอดินเพื่อการเข้าถึงข้อมูล และการแชร์ประสบการณ์
ให้กับสมาชิกกลุ่มและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายหมอดินอาสาให้กว้างขวางและมีความถูกต้อง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

กลุ่มที่ 5 ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั่งยืน 

ลำดับ   ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย ถวิล  วรรณประภา หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั่งยืน อุบลราชธานี 
2 นาย บัญชา  โลทัง หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั่งยืน อุบลราชธานี 
3 นาย เปลี่ยน  แก้วจันทร ์ หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั่งยืน อุบลราชธานี 
4 นาย มาโนชญ์  ทัดเทียม หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั่งยืน อุบลราชธานี 
5 นาย สกลกิจ  วงค์พรมมา หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อุบลราชธานี 
6 นาย สมดี  เที่ยงตรง หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อุบลราชธานี 
7 นาย สวย  ชิกะกลุ หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั่งยืน อุบลราชธานี 
8 นาย สุรชาติ  โยธานันท ์ หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อุบลราชธานี 
9 นาย ไสว  ทัดแก้ว หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อุบลราชธานี 
10 นาย ไหว  พันแสน หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อุบลราชธานี 
11 นาย จตุพล  อาจวิชัย หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน มุกดาหาร 
12 นาย พิชิต  อปุัญญ ์ หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน มุกดาหาร 
13 นาย ศิริวัฒน์  อาจวิชัย หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน มุกดาหาร 
14 นาย สมศักดิ ์ อปุัญญ ์ หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน มุกดาหาร 
15 นาย สรรเพชญ ์ อาจวิชัย หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน มุกดาหาร 
16 นาย อนันทะ  แสนสุข หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน มุกดาหาร 
17 นาย จงกล  ทำเลด ี หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อำนาจเจริญ 
18 นาย จรรยา สิทธิธรรม หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อำนาจเจริญ 
19 นาย ทองใบ นิลแสง หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อำนาจเจริญ 
20 นาง รัตนา  พรรณรัตน์ หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อำนาจเจริญ 
21 นาย สมศักดิ์ ฝัง่ไทสงค์ หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน อำนาจเจริญ 
22 นาย กมล  พ่อชมภู หมอดินอำเภอ ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน นครพนม 
23 นาย ทรงกรด  พกิุลหอม หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน นครพนม 
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ลำดับ  ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
24 น.ส. บัลดล  แก่นงาม หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน นครพนม 
25 นาย ประภาส  พ่อชมภู หมอดินจังหวัด ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน นครพนม 
26 นาย เมฆินทร ์ มวลปาก หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน นครพนม 
27 นาย เกียรติศักดิ ์ ลาคำ หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
28 นาย เสงี่ยม  คำบญุเหลือ หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
29 นาย ไพบูลย ์ เสาโมก หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
30 นาย จุมพล  สาวิกันย ์ หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
31 นาย ประจวบ  โยสะอาด หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
32 นาย พรศักดิ์  ห้วยทราย หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
33 นาย มนต์รัก  ออ่มแก้ว หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
34 นาย วิชิต  แสงปาก หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
35 นาย สมจิต  มลชะอุ่ม หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
36 นาย สมศักดิ ์ แดงบัณฑิต หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
37 นาย สมัย  บุญปก หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
38 นาง อรุณศรี  อาจเดช หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
39 นาย อ่อนตา  ทองโชต ิ หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
40 นาง อุดร  กลางคาร หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ร้อยเอ็ด 
41 นาย สังคม น้อยสงวน หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ศรีสะเกษ 
42 นาย สายสินธ์ุ ภาษี หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ศรีสะเกษ 
43 นาย สำรอง พิมพันธ์ หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ศรีสะเกษ 
44 นาย สำราญ สุวรรณพฒัน ์ หมอดินตำบล ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ศรีสะเกษ 
45 นาย สิน ชาติมนตร ี หมอดินหมู่บ้าน ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั้งยืน ศรีสะเกษ 
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กลุ่มท่ี 6 ภัยแล้ง สู้ได้ สไตล์หมอดิน 4.0” 
ประธาน   นางจรัสศรี  บ่อแก้ว หมอดินอาสาประจำตำบล จ.อำนาจเจริญ 
รองประธาน  นายสมสมัย  มหาอุป หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.มุกดาหาร 
เลขานุการ  นายสรุะทัย วิชาผง หมอดินอาสาประจำตำบล จ.ร้อยเอ็ด 
1. ท่ีมาของปัญหา/สาเหตุของปัญหา (ภัยแล้ง) 

  1.1 ปริมาณฝนน้อย/การกระจายตัวของน้ำฝนไม่สม่ำเสมอ 
ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,467 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปรมิาณ

น้ำฝนเฉลี่ย1,328 มิลลิเมตร มีเกณฑ์ต่ำกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ และฝนที่ตกลงมานั้นมีการกระจายตัว
ไม่สม่ำเสมอ โดยบริเวณริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ มีปริมาณฝนตกลงมามากที่สุด ส่วนพื้นที่ต้นน้ำ มีที่
รับน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ กลับมีปริมาณฝนตกลงมาน้อย เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสถิติฝนรายปีย้อนหลังในรอบ ๓๘ 
ปีพบว่า มีปีที่มีปริมาณฝนมากกว่าปกติอยู่ทั้งสิ้น 10 ปี ได้แก่ ปี 2531 2537 2539 2542 2543 2544 2549 
2554 2556 และ ปี 2560 ปีที่ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ 13 ปี ได้แก่ ปี 2525 2530 2532 2534 2535 2536 
2540 2541 2546 2547 2548 2557 และ ปี 2558 และปีที่มีปริมาณฝนใกล้เคียงปกติ 13 ปี ได้แก่ ปี 2526 
2527 2528 2529 2533 2538 2545 2550 2552 2553 2555 2559 และในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมานี้ ปริมาณ
ฝนของประเทศไทยมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง โดยในช่วงปี 2552 - 2553 มีฝนตกทั้งประเทศน้อยกว่าปกติ 
ส่งผลทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงในหลายพื้นที่ ตรงกันข้ามกับปีต่อมาที่มีฝนตกเกินค่าปกติไปค่อนข้างมาก ส่งผล
ทำให้เกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 หลังจากนั้นอีก 2 ปี สถานการณ์ฝนตกน้อยผิดปกติ ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องในปี 
2557-2558 ส่งผลทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงข้ึนอีกครั้ง โดยเฉพาะปี 2558 ที่มีฝนตกน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์ Super Elnino แต่หลังจากนั้นอีกเพียงปีเดียวกลับเกิดสถานการณ์
ฝนตกมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในปี 2560 โดยที่ปริมาณฝนใกล้เคียงปี 2554 แต่มาในปี 2561 กลับเกิด
สถานการณ์ฝนตกน้อยกว่าปกติข้ึนอีกครั้ง จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความถ่ี 
ของการเกิดฝนตกน้อยกว่าปกติและฝนตกมากกว่าปกตจิะมคีวามถ่ีเพิ่มมากขึ้น
(ที่มา:https://www.thaiwater.net/current/YearlyReport2018/rain.html) 
  1.2 พ้ืนท่ีเก็บกักน้ำไม่เพียงพอ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะพื้นดินยกตัวข้ึนเป็นที่ราบสูงและเป็นพื้นที่ค่อนข้าง
แบนราบ ในการพัฒนา “เข่ือนเก็บน้ำขนาดใหญ่” ที่มีความจุจำนวนมาก “ทำได้ยาก” ต่างจากภาคเหนือ ที่มี
ภูเขาล้อมรอบพื้นที่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่อยู่ประมาณ 103.5 ล้านไร่ คิดเป็นพื้นที่รับน้ำได้ 32 
เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ แต่ด้วยปริมาณน้ำฝนมีน้อย ทำให้มีน้ำท่าเก็บไว้ได้เพียง 28 เปอร์เซ็นต์ของทั้ง
ประเทศ หรือ 60,790 ล้านลูกบาศ์กเมตร มีอ่างขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียง 
13,850 ล้านลูกบาศ์กเมตร นั่นหมายความว่า ฝนตกลงมาก็น้อยกว่าเกณฑ์เหลือเพียง 1,328 มิลลิเมตร ใน
จำนวนนี้แปลงออกมาเป็นปริมาณ หรือวอลลุ่ม (volume) ของพื้นที่ทั้งหมด 60,790 ล้านล้านลูกบาศ์กเมตร 
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แต่มีพื้นที่กักเก็บได้เพียง 13,850 ล้านล้านลูกบาศ์กเมตร ส่วนที่เหลือไม่มีกระบวนการกักเก็บต้องปล่อยลงดิน 
หรือปล่อยระเหยทิ้งไป 

1.3 การบริหารจัดการน้ำผิดพลาด 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความต้องการใช้น้ำ ทั้งด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค 

และรักษาระบบนิเวศต่าง ๆ ประมาณ 28,000 ล้านล้านลูกบาศ์กเมตรต่อปี ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต้องคำนวณการปล่อยน้ำให้ภาคการเกษตร การอุปโภคบริโภค ตาม
ความเหมาะสม ผนวกกับการพยากรณ์ปริมาณฝน ทั้งในรายวัน รายเดือน และรายฤดู สามารถทราบแนวโน้ม
ของปริมาณน้ำฝนมากหรือน้ำน้อย จากนั้นค่อยมาบริหารจัดการน้ำ หรือการปล่อยส่งน้ำ ให้เกิดความสมดุลกัน 
ปี ๒๕๖๒ ฝนกลับมาไม่ตามคาดการณ์จนเกิดภัยแล้งแล้วกลับปล่อยน้ำออกมากเกินไป ทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่
น้อยลงอีก ณ วันที่ 29 ก.ค. 2562 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคอีสาน ปริมาณน้ำเก็บกัก
เฉลี่ย 31 เปอร์เซ็นต์ น้ำที่ใช้การได้จริง 11 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างเก็บน้ำเท่าน้ัน และมี “เข่ือนวิกฤติ” คือ 
เข่ือนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำใช้จริง 20.98 ล้านล้านลูกบาศ์กเมตร เข่ือนจุฬาภรณ์ มีน้ำใช้ได้จริง 5.01 ล้าน
ล้านลูกบาศ์กเมตร และเข่ือนอุบลรัตน์ มีน้ำใช้จริง 36.67 ล้านล้านลูกบาศ์กเมตร แม่น้ำโขงยังมีปริมาณน้ำฝน
ไหลมาเติมน้อย ประกอบกับเขื่อนประเทศจีนมีการปรับลดการระบายน้ำ ดำเนินการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้า
ของโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และมีเข่ือนของ สปป.ลาว มีการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้ระดับน้ำของเข่ือน
ในแม่น้ำโขงลดลง ในช่วงที่ผ่านมานี้ อีกสาเหตุ ในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก “ภาครัฐ” ยังขาดการสื่อสารพูดคุย
ภาคประชาชนให้เกิดความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นว่า ในปีนี้มีน้ำน้อย ต้องลดใช้น้ำให้เหมาะสม ทำให้มีการเพาะปลกู
ตามปกติ ทำให้เกิดการร้องขอปลอ่ยน้ำหล่อเลีย้งภาคการเกษตร จนปริมาณน้ำในเข่ือนน้อยลงอีก ในพื้นที่เข่ือน
มีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ และน้ำเข้าอ่างน้อยไปด้วย เพราะการคาดการณ์มองว่า ในช่วงฤดูฝนปี 2562 จะมี
ปริมาณน้ำมาเติมเขื่อน แต่กลับเผชิญเอลนีโญ ตั้งแต่เดือน กันยายน ปี 2561 ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า จะมี
ปริมาณน้ำฝนน้อยต้องเตรียมบริหารน้ำนับแต่นั้น แต่กลับมีการปล่อยน้ำออกไป จึงยิ่งทำให้เกิด 
การขาดแคลนน้ำมากยิง่ข้ึนไปอีก (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.), 
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1636603) 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากภัยแล้ง 
  2.1 แนวทางแก้ไข ระยะสั้น 
   1) การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชใช้น้ำน้อย 
   2) การรณรงค์งดเผาพื้นที่เกษตร งดเผาป่า พร้อมกำหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดโดยใช้
กรณีมีการเผาในพื้นที่ 
   3) การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการไถกลบตอซัง การใช้ปุ ๋ยหมัก การ
ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเป็นการรักษาความช้ืนในดินให้เพิ่มข้ึน 
   4) รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
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  2.2 แนวทางแก้ไข ระยะยาว 
   1) การเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ เช่น การขุดสระเก็บน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาล การขุด
ลอก ห้วย หนอง คลองบึง การสร้างฝายชะลอน้ำ 
   2) การเพิ่มจุดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
   3) การปลูกป่าเพิ่มเพื่อรักษาความชุมช้ืนในระยะยาว 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1) สามารถใช้พื้นที่ในการปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและผลผลิตเพิ่มข้ึน 
  3) เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน เนื่องจากปลูกพืชได้ตลอดปี 

4. ข้อเสนอแนะถึงภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในระดับนโยบาย 
  1) เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาแหลง่น้ำ เช่น การสร้างแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ การขุด
ลอกลำห้วย หนอง คลอง บึง การสร้างฝายชะลอน้ำ ให้กระจายและทั่วถึง 
  2) เพิ ่มงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั ่วถึง
เกษตรกร 
  3) เพิ่มความลึกของสระเก็บน้ำของกรมพัฒนาที่ดินให้ลึก มากกว่า 3 เมตร 
  4) สนับสนุนงบประมาณในการทำ โคก หนอง นา โมเดล 
  5) ขยายเขตชลประทานให้เพิ่มข้ึน 
  6) เพิ่มงบประมาณในการทำฝนหลวงมากขึ้น 
  7) เพิ่มงบประมาณในการปลูกป่าให้มากขึ้น 
  8) เพิ่มระบบการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรให้ครอบคลุมมากข้ึน   

5. แนวความคิดในการขยายเครือข่ายสู่ความสำเร็จ 
  1) สร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในพื้นที่ 
  2) สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร เช่น หมอดินอาสา เครือข่ายกลุ ่มเกษตรกร ให้สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและช่วยในการดูแลรักษาแหล่งน้ำและการใช้น้ำให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
  3) สร้างสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเกษตรกรและประชาชน ให้รับรู้ได้
อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ 
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กลุ่มที่ 6  ภัยแล้ง สู้ได้ สไตล์หมอดิน 4.0 

ลำดับ   ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย ณรงค์    ลุนพรม หมอดินอำเภอ ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 อุบลราชธานี 
2 นาย สีนวล  วิชาชาติ หมอดินอำเภอ ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 อุบลราชธานี 
3 นาย ธุรกิจ  เสียงล้ำ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 มุกดาหาร 
4 นาย นฤภพ  กลางประพันธ์ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 มุกดาหาร 
5 นาย สมสมัย  มหาอปุ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 มุกดาหาร 
6 นาย สรณรงค์   เสียงล้ำ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 มุกดาหาร 
7 นาย สอง  ผิวขำ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 มุกดาหาร 
8 นาง จรสัศรี บ่อแก้ว หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 อำนาจเจรญิ 
9 นาย ธีรวัฒน์ พันธุมาศ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 อำนาจเจรญิ 
10 นาย ประยงค์ บุญทอง หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 อำนาจเจรญิ 
11 นาย วินิจ  สุภาจันทร ์ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 อำนาจเจรญิ 
12 นาย วุฒิพร  สมหมั่น หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 อำนาจเจรญิ 
13 นาง หนูเวียง ศรสีุวงค์ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 อำนาจเจรญิ 
14 นาง รัชนี สุดาชม หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 อำนาจเจรญิ 
15 นาย ธนภัทร  สเีมฆ หมอดินอำเภอ ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 นครพนม 
16 นาง คำปุ่น  บัวชมโพธ์ิ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 นครพนม 
17 น.ส. ประภาภรณ์  โจมแพง หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 นครพนม 
18 นาย ป้อม  สารธิยากลุ หมอดินอำเภอ ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 นครพนม 
19 นาย ไพรัตน์  คำกรฤาชา หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 นครพนม 
20 น.ส. ชยานันท์ เนตรสาร หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ศรีสะเกษ 
21 นาย จรัญ  แก้วอุทัศน ์ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
22 น.ส. มณเฑียร  พลสระคู หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
23 นาง วิไลย ์ บุบผาโชต ิ หมอดินหมู่บ้าน  ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
24 นาย สง่า  สังมะมณี หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
25 นาย อิทธิพล  ไชยวุฒ ิ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
26 นาย คำใบ  สอนวิชา หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
27 นาง คำปิว  มาห้างหว้า หมอดินหมู่บ้าน     ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
28 นาย ฉลอง  นครไพร หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
29 นาย ชาญชัย  โชติศร ี หมอดินตำบล   ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
30 นาง ณัฐชา  ข่าขันมะล ี หมอดินหมู่บ้าน   ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
31 นาย ถิระชัย  เทพสรุะ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
32 นาย ทองใบ  สงิหส์นั่น หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
33 นาย ทองคำ รวมธรรม หมอดินอำเภอ ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
34 นาย สาคร  สุดเนตร ์ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
35 นาย สีทน  บุตรพจิิตร หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
36 นาย สุระทัย  วิชาผง หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
37 นาย อุดร  หาญอุดร หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
38 นาย อุระ  ลอยนอก หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
39 นาย เอื้อน  เอี่ยมน้อย หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ร้อยเอ็ด 
40 นาย พิเศษ   พรหมจันทร ์ หมอดินตำบล ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ยโสธร 
41 นาย ระลกึ    ไชยศร ี หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ยโสธร 
42 น.ส. รัตนภรณ์   นกัพรรษา หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ยโสธร 
43 นาย ราน    สีวิสุทธ์ิ หมอดินหมู่บ้าน ภัยแล้ง สู้ได ้สไตลห์มอดิน 4.0 ยโสธร 
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กลุ่มท่ี 7 Zoning ปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน 
ประธาน  นายสำรอง อำพนพงษ์ หมอดินอาสาประจำตำบล จ.ยโสธร  
รองประธาน นายอุดม มารัตน์  หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.อำนาจเจริญ 
เลขานุการ นายสุขสันต์ พรรณวษ์  หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.นครพนม 
1. ท่ีมาของปัญหา 

  ปัญหาของเกษตรกรที่พบเจอในปัจจุบันมีหลายปัจจัยทั้งด้านภัยธรรมชาติ อาทิเช่น ภัยแล้ง 
และน้ำท่วม สถานภาพของทรพัยากรดิน ได้แก่ ดินทราย ดินตื้น และดินมีความอุดมสมบรูณ์ต่ำ เป็นต้น ปัญหาด้าน
แหล่งน้ำตื้นเขิน ทั้งนี้ยังมีปัญหาด้านการตลาด การปลูกพืชเชิงเดี่ยว นอกจากนี้เกษตรกรยังเห็นว่ามีการใช้ที่ดิน
ผิดประเภท เช่น ใช้พื้นที่ดอนทำนา เป็นต้น ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวขาดน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง เกิดความเสียหายต่อ
ผลผลิตทางเกษตร ผลผลิตต่ำ และต้นทุนการผลิตสูง และไม่มีแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อการผลิ ตพืชผล
ทางการเกษตร ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนปลูกพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของทีด่ินหรือเรียกว่า Zoning จะช่วย
แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะการใช้ Zoning จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ลดความเสียหายจาก
สถานภาพทรัพยากรดิน หรือเพาะปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ของเกษตรกร ทำให้เกษตรกร
สามารถทำการเกษตรสู่ความยั่งยืนได้ 

รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีการใช้ Zoning ปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสม
ของที่ดิน เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ยังไม่ประสบ
ความสำเร็จเนื่องจากเกษตรกรตัวอย่างที่ได้ใช้ Zoning ในการปรับเปลี่ยนเพาะปลูกพืชทางเลือกยังมีน้อย 
พร้อมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจและแรงจูงใจของการใช้ Zoning ปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  2.1) ใช้การผลิตพืชวิธีเกษตรผสมผสาน มีรายละเอียดดังนี้  
   1) พื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่ม ส่วนพื้นที่ดอนใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย
โรงงาน รวมทั้งปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้นโตเร็ว เป็นต้น 
   2) การปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยการปลูกพืชคลุมดิน พืชหมุนเวียน พืชหลังนา และพืช
ปุ๋ยสด เป็นต้น 
   3) การสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
   4) การลดต้นทุนการผลิต ใช้วัสดุภายในพื้นที่ทำปุ๋ยหมัก ผลิตน้ำหมักชีวภาพ หรือ
การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้วยสารเร่ง พด.ต่างๆ เป็นต้น 
   5) การสร้างรายได้อื่นๆ ได้แก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว และเลี้ยงควาย เป็นต้น 
  2.2) การให้ความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกพืชทางเลือกโดยใช้ Zoning 
ปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน เช่น พื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวมีการปรับเปลี่ยนปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ตาม
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ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลกูอ้อย และมันสำปะหลัง ทดแทนการปลกูข้าว จะทำให้ลดความเสียหายของ
ข้าวจากการขาดน้ำในหน้าแล้ง และผลผลิตต่ำ 
  2.3) เพิ่มโครงการศึกษาดูงานให้กับหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อดูตัวอย่างขนอง
เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการใช้ Zoning ปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ความเป็นอยู่ดีข้ึน มีความสุข ภาวะหนี้สินลดลง และมีรายได้ตลอดปี 

4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกตามความเหมาะสม
ของที่ดินสู่ความยั่งยืน (Zoning) 

4.2) การเปลี่ยนแนวความคิดการปลูกพืชทางเลือก ให้เกษตรกรคำนึงถึงเลือกพืชที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ และทรัพยากรดินของเกษตรกร 

4.3) สร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนปลูกพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร เช่น สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตของพืชทางเลือกที่เหมาะสม   

4.4) สร้างจุดเรียนรู้ด้านการใช้ Zoning ปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน ด้วยการทำแปลงวิจัยใน
พื้นที่ของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเห็นอย่างชัดเจน 

5. แนวความคิดในการขยายเครือข่ายสู่ความสำเร็จ  
  สร้างกลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการขยายเครือข่ายของหมอดินจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน ของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดทำคลิปหมอดินที่ประสบความสำเร็จและแชร์สู่ facebook, youtube, line หรือ
ช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งสร้างห้องสนทนาเพื่อถามตอบปัญหาต่าง ๆ ของเครือข่าย เป็นต้น 
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กลุ่มที่ 7  Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน 

ลำดับ   ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย ทอง  บุญประดิษฐ ์ หมอดินอำเภอ Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน อุบลราชธานี 
2 นาย ทองดำ  เฟื้องนอ้ย หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน อุบลราชธานี 
3 นาย อนันท์  อมรไพศาล หมอดินตำบล Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน อุบลราชธานี 
4 น.ส. จรวย  พรทิพย ์ หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
5 นาง ดรุณี โพธาราม หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
6 นาย เต็มใจ  วรพุฒ หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
7 นาง นิตยา  สุดเพียร หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
8 นาย บวร สีหิน หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
9 นาย บุญทวี อาจวิชัย หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
10 นาย ปิยะ  หาริชัย หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
11 นาย พรชัย  ชาปะวัง หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
12 นาง พรรณี ศรสีุวงค์ หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
13 นาย รัตน์  จอมเกาะ หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
14 นาย เวช สอาดเอี่ยม หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
15 นาย วิเศษ เที่ยงธรรม หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
16 นาย สง่า  อินทร์ออ่น หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
17 นาย สำรอง  อำพนพงษ์ หมอดินตำบล Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
18 นาย หนูเล็ก  คำเฮือง หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
19 นาย อารี  พฒุทอง หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ยโสธร 
20 นาย ชาติชน  อุทัย หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน มุกดาหาร 
21 นาย พงไล  ปัททมุ หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน มุกดาหาร 
22 นาย มุกดา  ปทัทุม หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน มุกดาหาร 
23 นาง ณิชา จันทประสาร หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน อำนาจเจรญิ 
24 นาง เดือน คนคง หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน อำนาจเจรญิ 
25 นาย อัมพร จันทประสาร หมอดินตำบล Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน อำนาจเจรญิ 
26 นาย อุดม บุญมาก หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน อำนาจเจรญิ 
27 นาย กิจไพศาล  ตกัโพธ์ิ หมอดินตำบล Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน นครพนม 
28 นาย ประชน  จันทพรม หมอดินอำเภอ Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน นครพนม 
29 นาย วุฒินัน  ธีระสหีนาถ หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน นครพนม 
30 นาย สุขสันต์  พรรณวษ์ หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน นครพนม 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
31 นาย เสมียณ  ทุมแต้ม หมอดินตำบล Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน นครพนม 
32 นาย อภิวัฒน์ แก้วรักษา หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั้งยืน ศรีสะเกษ 
33 นาย แก้วสวรรค์ สารุณา หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
34 นาย เฉลิม  ขุราษี หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
35 นาย เพ็ญ  แก้วใส หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
36 นาง เพียงเพ็ญ พลเยี่ยม หมอดินอำเภอ Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
37 นาย เส่นห์  พันธ์ภูม ิ หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
38 นาย แสงทอง  พระสว่าง หมอดินหมู่บ้าน  Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
39 นาย ไพวัลย ์ สาลัง หมอดินตำบล Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่  สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
40 นาย ไสว  พันธ์ศร ี หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
41 นาย คำภา  รักษ์สมบัต ิ หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
42 นาย ชมภู  เพลียวงษ์ หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
43 นาย ทองสุข  สมภักด ี หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
44 น.ส. นภาภรณ์ ตะเวียงน่าน หมอดินหมู่บ้าน Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
45 นาย บัวลา  บุตรวระ หมอดินอำเภอ Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
46 นาย บุญเรือง จันสุพรรณ์ หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
47 นาย บุญแผน  นามศักดิ ์ หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
48 นาย ประพันธ์  ตาพรม หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
49 นาง ปราณี  ศรอีุดร หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
50 นาย พงค์สุวรรณ  โพธ์ิจันทร์ หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
51 นาย พุฒ  ฉ่ำมะณี หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
52 นาง ระพิน ขุนทอง หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
53 นาง วาสนา  ผ่านสถิน หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
54 นาย วีระยุทธ  ศรจีวน หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
55 นาย ศักดิ์ดา  เขตกลาง หมอดินหมู่บ้าน Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
56 นาย ศุชัย  ป้องทัพไทย หมอดินหมู่บ้าน Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่  สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
57 นาย สม  พรหมบุตร หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
58 นาย สมาน  ฉ่ำมะณี หมอดินตำบล Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
59 นาย สัญชัย  ช่องวารินทร ์ หมอดินอำเภอ Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
60 นาย สัมฤทธ์ิ  โพธ์ิขาว หมอดินอำเภอ Zonning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้อยเอ็ด 
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กลุ่มท่ี 8 บัตรดินดี มีดีกว่าท่ีคิด 
ประธาน     นายบรรจง  ยุคะรงั      หมอดินอาสาประจำตำบล จ.ร้อยเอ็ด    
รองประธาน      นางบัวทอง  เศษโถ      หมอดินอาสาประจำตำบล  จ.ร้อยเอ็ด   
เลขานุการ       นายสงวน อ่อนพฤกษ์ภูมิ  หมอดินอาสาประจำหมูบ่้าน จ.รอ้ยเอ็ด   
1. สภาพปัญหา/ท่ีมาของปัญหา  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี 2562 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำบัตร
ดินดีเฉลิมพระเกียรติ   ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี  โดย
มอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรเฉพาะราย ที ่ได้ร ับการตรวจสุขภาพดิน  และคำแนะนำการจัดการดินจาก
เจ้าหน้าที่ ซึ่งคำแนะนำต่างๆจะบันทึกข้อมูลในบัตรดินดีของเกษตรกร  มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ย
กว่า  100,000 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยบัตรดินดีเป็นเสมือนสัญลักษณ์ในการจัดการจัดการดิน
เชิงรุก เช่ือมโยงไปสู่การขอรับบริการด้านการจัดดารดิน  เกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดี กรมพัฒนาที่ดินจะติดตาม
ดูแลและให้คำแนะนำในการจัดการดินอย่างต่อเนื่องในเชิงบูรณาการ เกษตรกรสามารถขอรับบริการด้านการ
จัดการดิน  ข้อมูลสารสนเทศผ่านบัตรดินดี  ซึ่งเป็นช่องทางที่เกษตรกรจะได้รับความรู้ต่างๆ และสามารถหา
คำตอบ ในการแก้ไขปัญหาดินได้อย่างรวดเร็ว เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการสืบคน้ข้อมูล 
เพื ่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของเกษตรกรให้ครอบคลุมและตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินได้ตรงตามศักยภาพ  มีวิธีการแก้ไขปัญหาและบริหาร
จัดการดินของตนเองได้อย่างเหมาะสมและ เกิดประโยชน์สูงสุด นำมาซึ่งการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้าง
รายได้  
           โครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี มีการดำเนินงานที่
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบผู้ถือบัตรดินดี และการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ  เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน
สำหรับเกษตรกรรายแปลง การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ และการสนับสนุนเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในการดูแล 
และจัดการดินระดับพื้นที่ โดยการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรผ่านบัตรดินดี 
เพื ่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดินได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เกษตรกรเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากคลังข้อมูลดินผ่านบัตรดินดี มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายผู้ถือบัตรดินดี รวมถึงการ
ลงพื ้นที ่ติดตามการใช้ประโยชน์ ให้คำแนะนำการจัดการดินอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้ทรัพยากรดินในพื้นที่
เกษตรกรเฉพาะรายได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น   
  บัตรดินดี เป็นบัตรขนาดเล็กพกพาได้สะดวก  ด้านหน้าบัตร ประกอบด้วยข้อมูล รหัสบัตร  
ช่ือ-สกุล ผู้ถือบัตร ชุดดินของแปลงเกษตรกรเจ้าของบัตร และรหัสดินของฉัน เกษตรสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด
ด้านหน้าบัตรเพื่อทราบสุขภาพดินแปลงของตนเอง และประวัติการให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งที่ได้รับ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ข้อมูลจะบันทึกไว้ในบัตรดินดี    ส่วนด้านหลังบัตร เกษตรกรสามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับดิน โดยสแกนคิวอาร์โค้ดชุดดิน เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของดินแต่ละชุดดิน เช่นสภาพพื้นที่ วัตถุต้น
กำเนิด  การะบายน้ำ ลักษณะสมบัติของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือสแกนคิวอาร์โค้ดคลังข้อมูลดิน  จะ
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มีองค์ความรู้เรื่องดินปัญหาและการแก้ไข/การปรุงปรุงดิน การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจสอบดินอย่างง่าย 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และการจัดการดินด้วยวิธีการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ  เกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 
แห่ง และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือผ่านเว็ปไซด์กรมพัฒนาที่ดิน 

 2. แนวทางการแก้ไขและวิธีการดำเนินงาน  
  กำหนดแผนงานและกิจกรรม ดังนี้ 
   2.1) วางแผนการจัดการข้อมูลเกษตรกรผูถื้อบตัรดินดี/จัดทำคู่มือ/กำหนดเป้าหมาย/
ประชาสัมพันธ์  วางแผนการให้บริการดูแลและให้การสนับสนุนเกษตรกรที่มบีัตรดินดีอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 100,000  ใบ จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จัดทำคลังข้อมู ลดินสำหรับ
เกษตรกรประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกษตรกรที่ถือบัตรดินดีเห็นถึงความสำคัญของดิน และการ
จัดการดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
            2.2) พัฒนาระบบบัตรดินดีออนไลน์ และการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อวาง
แผนการใช้ที่ดินสำหรับเกษตรกรรายแปลง พัฒนาระบบบัตรดินดีออนไลน์ให้สามารถใช้งาน และตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น เพื ่อใช้ในการวาง
แผนการใช้ที่ดินสำหรับเกษตรกรรายแปลง 
            2.3) สนับสนุนการดำเนินการตามรูปแบบกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้ถือบัตร สร้าง
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของกลุ่มเกษตรกร เช่น กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ถือบัตร
ดินดีในกลุ่ม เกษตรกรที่ดินดีและสามารถจัดการดินของตนเองได้ดี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในการ
ปรับเปลี่ยนชนิดพืชปลูก กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการดินตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดินใน
กลุ่มเกษตรกรที่ดินมีปัญหาและต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิน ดูแลและมอบสิทธิประโยชน์ ปัจจัยการ
ผลิต การบริการให้แก่เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี (เช่น บริการวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน ติดตามผล
การใช้ประโยชน์ตามคำแนะนำสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น หญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์ พด.วัสดปุูน
ทางการเกษตร ฯลฯ ตามความเหมาะสม 
              2.4) บริการ ให้คำแนะนำการจัดการดินอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูล และลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีอย่ างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการให้
คำแนะนำ รับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรดินดี รวมทั้งการวินิจฉัยตรวจสอบดิน
ด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม และแก้ไขปัญหาดินอื่นๆ ตามความต้องการของเกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการพัฒนาที่ดินของตนเองให้มีความอุดมสมบรูณ์
มากยิ่งข้ึน บันทึกข้อมูลลงในระบบบัตรดินดี  

 2.5) การพัฒนาเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบ โดยคัดเลือกเกษตรกรผู้ถือบัตรดิน
ดีต้นแบบ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อม  มีความมุ่งมั่นตั้งใจ  สามารถเข้าถึงบริการของกรมฯ ผ่านการใช้บัตร
ดินดีได ้ สะดวกในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการนำข้อมูล ความรู้จากบัตรดินดีและคำแนะนำ
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ไปพัฒนาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนได้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นตัวอย่างการพัฒนาแก้ไขปัญหาดิน
ให้แก่เกษตรกรรายอื่นได้ 
              2.6) ติดตามและประเมินผลโครงการ : ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของ
โครงการ โดยพิจารณาจากร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดี สามารถนำข้อมูลในระบบบัตรดินดีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาที่ เกษตรกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม  และความพึงพอใจของเกษตรกรที่นำ
บัตรดินดีไปใช้ประโยชน์ 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1) เกษตรกรสามารถใช้บริการหรือเข้าถึงการขอรับบริการของกรมฯ ได้ง่าย ทั่วถึง และ

รวดเร็วทันต่อเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ ้นจริง   
           3.2) ที่ดินของเกษตรกรถูกใช้ได้ตรงตามศักยภาพของดิน สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และ
มีรายได้เพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งนำไปสู ่ความยั ่งยืนในการใช้ทรัพยากรดิน และส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกร  
  3.3) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากเครือข่ายเกษตรกรผู้มีบัตรดินดี 

4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
4.1) เกษตรกรผู้ใช้บัตร 

1) ศึกษาหาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินจากคลังข้อมูล  
2) นำความรู้จากคลังข้อมูลบัตรดินดีไปปรับปรุงแปลงเกษตรของตนเองให้มีความ

อุดมสมบูรณ์ 
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบัตรดินดีให้กับเกษตรกรที่ไม่ได้รับบัตรดินดีเพื่อเป็น

เครือข่ายต่อไป 
4) สร้างเครือข่ายพัฒนาที่ดินผ่านบัตรดินดี 

4.2) เจ้าหน้าท่ี 
1) ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจโครงการบัตรดินดี 

     2) ประชาสัมพันธ์โครงการบัตรดินดีให้หน่วยงาน เกษตรกร รับทราบ 
     3) บันทึกข้อมูลรายละเอียดแปลง ผลวิเคราะห์ดินและคำแนะนำให้ครบถ้วนเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือบัตร และหน่วยงาน 
4) นำข้อมูลผู้มีบัตรดินดีจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆกับงาน

พัฒนาที่ดิน 
5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง 

     6) ติดตามและประเมินผลจากการใช้บัตรดินดี 
4.3) คลังความรู้ (เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่แล้ว) 

1) เป็นความรู้ที่สั้น เข้าใจง่าย และเป็นปัญหาในพื้นที่ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
2) ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ กระบวนการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 
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3) ความรู้ด้าน น้ำ พืช ปุ๋ย ธาตุอาหาร 
4) ความรู้สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำแต่ละช่วง 
5) ความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย 
6) ความรู้ด้านการจัดการน้ำ น้ำใต้ดิน/น้ำเค็ม 

4.4) สิทธิประโยชน์ (ข้อเสนอแนะ) 
  1) เพิ ่มสวัสดิการหลายๆด้าน เช่น ผู ้ถือบัตรดินดีสามารถซื้อปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรที่เป็นภาคีกับกรมพัฒนาที่ดินได้ในราคาถูกผู้ถือบัตรดินดีสามารถนำไปลดค่าโดยสารได้ในวันดินโลก  
  2) พกบัตรดินดีเหมือนพกบัตรประชาชน ใช้บัตรดินดีนำไปติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. แนวความคิดในการขยายเครือข่ายสู่ความสำเร็จ 
  5.1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในเครือข่ายของหมอดินอาสา  
  5.2) ประชาสันพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆ ของ สพด. สพข. และกรมพัฒนาที่ดิน เช่น 
เพจ ไลน์ เฟซบุ๊ค และผ่านสื่อวิทยุ  
  5.3) ติดป้ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บริเวณหน้า สพด. สพข. และกรมพัฒนาที่ดิน  

กลุ่มที่ 8  บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด 

ลำดับ   ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย ชานชัย  รัตนวงค์ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด มุกดาหาร 
2 นาย ไชยยนต์  คนเพียร หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด มุกดาหาร 
3 นาย ศักดา  พกิุลหอม หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด มุกดาหาร 
4 นาย อนิสอน  นามบุตร หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด มุกดาหาร 
5 นาย จำนงค์ พยัคธา หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด อำนาจเจรญิ 
6 นาง ทองม้วน ประกอบสันต์ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด อำนาจเจรญิ 
7 นาง พรทิพย ์ ไชยธรรม หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด อำนาจเจรญิ 
8 นาย วินัย สายสิน หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด อำนาจเจรญิ 
9 นาง สำล ี ลายทอง หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด อำนาจเจรญิ 
10 นาย ดุลพิทักษ์  พิทักษ์วาป ี หมอดินตำบล บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด นครพนม 
11 นาง ธัญรัตน์  คำแพง หมอดินตำบล บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด นครพนม 
12 นาย เนียม  นาโควงค์ หมอดินอำเภอ บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด นครพนม 
13 นาย สำรวย  เทพกลัยา หมอดินตำบล บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด นครพนม 
14 นาย อนันต ์ เงินประเสริฐ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด นครพนม 
15 นาง ปราณี รองเมอืง หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด ศรีสะเกษ 
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ลำดับ   ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
16 นาย ทองหนา  สรุิยมาตย ์ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ี มีดกีว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
17 นาย นรินทร ์ สุวัติถิกลุ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ี มีดกีว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
18 นาย วุฒิ  พลภูงา หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ี มีดกีว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
19 นาย สงวน  อ่อนพฤกษ์ภูมิ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
20 นาย สงัด  วิเชียรศร ี หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินด ีมีดีกว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
21 นาย ธงชัย อุลหัสสาห ์ หมอดินตำบล บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
22 นาง นารี  คำศรีนวล หมอดินหมู่บ้าน  บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
23 นาย บรรจง  ยุคะลงั หมอดินตำบล บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
24 นาง บัวทอง เศษโถ หมอดินตำบล บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
25 นาย บุญกอง  โยธานันท ์ หมอดินตำบล บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
26 นาย ประเสริฐ  รักษาพงษ ์ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ร้อยเอ็ด 
27 นาง ละออง    สร้อยเพชร หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
28 นาย แสวง    สีสมสัน หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
29 นาย   สงวน    ชาติภูธร หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
30 นาย   สมชัย   บุตรอำคา หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
31 นาย สมพร    เศษฐลักษณ์ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
32 นาย สัมฤทธ์ิ    กลัปด ี หมอดินอำเภอ บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
33 นาย สุวรรณ์   บญุประสิทธ์ิ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
34 นาย อนวัช     เข็มรถ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
35 นาย อภิชาต    วรสาร หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
36 นาย อำพร   นรบุตร หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
37 นาย อุดม     วระสาร หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
38 นาย ดิเรก    คูเมือง หมอดินตำบล บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
39 นาย ทองคำ   กองคำ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
40 น.ส. ธัญญรัตน์  สะอาดเอี่ยม หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด ยโสธร 
41 นาย หนูกาญจน์  แดนด ี หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด อุบลราชธานี 
42 นาย อัคเน  บริบูรณ์ธนเวท์ หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด อุบลราชธานี 
43 นาย อารีย ์ จันทร์ตร ี หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด อุบลราชธานี 
44 นาย อุดม  พันธ์น้อย หมอดินหมู่บ้าน บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด อุบลราชธานี 
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กลุ่ม 9  สามสารหายไป จะใช้อะไรทดแทน 
ประธาน   นายสุริยา  หงษ์ลอยวงษ์  หมอดินอาสาประจำตำบล  จ.ยโสธร 
รองประธาน    น.ส.สุดาวรรณ์ โสมเกียรติตระกูล  หมอดินอาสาประจำตำบล จ.นครพนม 
เลขานุการ       นายวีระยุทธ  สุวัฒน์    หมอดินอาสาประจำอำเภอ จ.ร้อยเอ็ด 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน ประกอบด้วยหมอดินอาสาทุกระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และ
จังหวัด จำนวน 45 ราย จากการถอดบทเรียนในกลุ่มนี้มีหมอดินอาสาที่มีประสบการณ์ในการใช้สารเคมีกำจัด
แมลงศัตรูพืช (คลอร์ไพริฟอส) และวัชพืช (พาราควอต และไกลโฟเซต) จำนวนน้อยและไม่นิยมใช้กัน หมอดิน
อาสาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 3 สารนี้ เป็นอันตราย และเกษตรกรควรเลิกใช้ แต่มีบางรายที่จำเป็นต้ องใช้ 
โดยเฉพาะสารเคมีกำจัดวัชพืชในแปลงยางพารา มันสำปะหลัง และอ้อย ใช้ในพื้นที่ที่ปลูกเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
ยากต่อการใช้แรงงานในการกำจัดและดูแลรักษาแปลง แต่จากการสอบถามและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ทำให้
พบประเด็นปัญหาและความจำเป็น สำหรับเกษตรกรที่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมีดังกล่าว เนื่องจาก 
 1. ประหยัด ใช้ง่าย ใช้สะดวก ช่วยลดต้นทุน ทุ่นค่าแรงงาน  
 2. ให้ผลการใช้เร็วกว่าวิธีการอื่นๆ 
 3. มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี แต่ควรมีการจำกัดพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ทั้ง 3 สาร เช่น 
แปลงมันสำปะหลัง 
 4. มีพื้นที่ติดกับแปลงเกษตรกรผูใ้ช้สารเคมีดังกล่าว ทำให้ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีของแปลง
ข้างเคียง 

แนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหา (ถ้าไม่มี 3 สาร จะใช้อะไรทดแทน 3 สาร) 
1. การใช ้สารช ีวภาพทดแทน หมอดินอาสาได ้ร ับการถ ่ายทอดเทคโนโลย ีก ารใ ช้

เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เกิดองค์ความรู้ 
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามสภาพของพื้นที่  

  1) การใช้น้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพกำจัดแมลงศัตรูพืช  
       การผลิตน้ำหมักชีวภาพจาก สะเดา ตะไคร้ เครือเถาวัลย์ และฟ้าทลายโจร หมักรวมกัน 

แล้วนำไปฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 
  2) การใช้น้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพกำจัดวัชพืช  
 สูตรท่ี 1   

- ปุ๋ยยูเรีย 5 กิโลกรัม  เหล้าขาว 1 ขวดใหญ่  น้ำส้มสายชู 1 ขวดใหญ่ น้ำยาล้างจาน 
1 ช้อนโต๊ะ และน้ำ 20 ลิตร 

 สูตรท่ี 2  
  - ปุ๋ยยูเรีย เกลือ และน้ำยาล้างจาน ผสมรวมกันแล้วนำไปฉีดพ่นหรือราดวัชพืช 
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 วิธีการใช้ : ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรกำจัดวัชพืช อัตรา 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน รดหรือราดลงบน
ต้นวัชพืช และใช้ฟางหรือผักตบชวาสดคลุมลงบนวัชพืช หนาไม่น้อยกว่า 10-20 เซนติเมตร จากนั้นรดด้วยน้ำ
หมักชีวภาพอีกครั้ง ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน วัชพืชจะตายในที่สุด 

2. ใช้ระบบการปลูกพืช เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชผสมผสาน เพื่อ
ควบคุมและป้องกันวัชพืชภายในพื้นที่ทำการเกษตร  

3. หว่านเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทืองพร้อมกับเมล็ดพันธ์ุข้าว เมื่อฝนตกและมีน้ำขังในนา
ข้าว ปอเทืองจะตาย และข้าวจะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี 

4. ปลูกพืชตามฤดูกาล และใช้พืชพันธุ์ดีและเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อช่วยให้พืชปลูก
สามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ดี 

5. ปรับเปลี่ยนด้วยการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยใช้ศัตรูพืชธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช 
6. เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช นอกจากนี้ควรหมักมูลสัตว์

ก่อนนำไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อย่อยสลายเมล็ดวัชพืช/หญ้าที่ติดมากับมูลสัตว์ 
7. ใช้เครื่องตัดหญ้า จากนั้นสับกลบหรือไถกลบลงดิน ช่วยควบคุมวัชพืชได้ดี หรืออาจใช้

วิธีการไถกลบลงดิน และระบายน้ำเข้าแปลง เพื่อกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
8. การไถเตรียมดินด้วยรถไถขนาดใหญ่ จากนั้นใช้รถไถเล็กแบบเดินตาม ปั่นย่อยดินอีก 3-4 

รอบ ช่วยควบคุมวัชพืชไม่ให้ข้ึนในแปลงได้ 
9. การตัดใบข้าว และวัชพืชด้วยเครื่องตัด จากนั้นปล่อยน้ำเข้าในนาข้าว หลังจากนั้นวัชพืชจะ

ค่อยๆ ตาย และข้าวจะสามารถเจริญเติบโตข้ึนมาได้ 
10. การคลุมดินรอบโคนต้นพืชด้วยฟางข้าวหรือวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรชนิดอื่นที่หาได้ง่ายใน

ท้องถ่ิน เพื่อป้องกันวัชพืชไม่ให้ข้ึนได้ 
11. ใช้ระบบเขตกรรม เช่น ทำนาหว่านสลับนาดำ เพื่อตัดวงจรโรคแมลงและวัชพืชภายในนา

ข้าวใช้แรงงานคนในการควบคุมวัชพืช เช่น ถอน ถาก และถางวัชพืช การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ จากนั้นหว่าน
ปูนขาว ไถกลบ และหว่านเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 

ข้อดีของการลด ละ เลิกการใช้ 3 สาร 
1) ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกาย  
2) ช่วยลดการสูญเสียเงินงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของประเทศชาติ 
3) ทำให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศดี เช่น ดิน น้ำ อากาศ สะอาดและปลอดภัย 
4) ผลผลิตปลอดภัย มีคุณภาพดี ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
5) มีผลผลิต (อาหาร) ปลอดภัยไว้เพื ่อบริโภค ทำให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดี ส่งผลให้ครอบครั วมี

ความสุข  
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1) การใช้กฎเกณฑ์ของชุมชน เพื่อควบคุมผู้ที่ใช้ 3 สาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ไม่ใช้ 

3 สาร 
2) ภาครัฐควรใช้มาตรการอย่างจริงจังในการควบคุมการจำหน่ายและการใช้ 3 สาร  
3) แรงงานเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง และเป็นเหตุผลที่ทำให้เกษตรกรต้องเลือกใช้

สารเคมี 
แนวความคิดในการขยายเครือข่ายสู่ความสำเร็จ 

  1) สร้างเครือข่ายหมอดินออนไลน์ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ และเช่ือมโยงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สพด./สพข./กรมฯ ถึงหมอดินอาสา รวมทั้งระหว่างหมอดิน
อาสาด้วยกันเอง 
  2) หมอดินอาสาควรนำความรู ้ที ่ได้ร ับจากการอบรมหรือศึกษาดูงานไปถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรในชุมชน 

กลุ่มที่ 9   3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน 

ลำดับ   ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย ถวิล  สรกเมียะ หมอดินตำบล 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน อุบลราชธานี 
2 นาย ประสงค์  นามบุตร หมอดินตำบล 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน อุบลราชธานี 
3 นาย สุพัฒน์ ปานะส ี หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน อุบลราชธานี 
4 นาย โจมแพง  พันท ี หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน มุกดาหาร 
5 นาย สมศักดิ ์ แนววัน หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน มุกดาหาร 
6 นาย สว่าง  น้อยทรง หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน มุกดาหาร 
7 นาย สุภี  คล่องด ี หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน มุกดาหาร 
8 นาย สุริยงค์  ถาวร หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน มุกดาหาร 
9 นาย แสวง  คนตรง หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน มุกดาหาร 
10 นาง กานดา บริสทุธ์ิ หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน อำนาจเจรญิ 
11 นาย ประเสริฐ คูณวัน หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน อำนาจเจรญิ 
12 นาง วิลัย บุญชู หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน อำนาจเจรญิ 
13 นาย ไสว ทุ่งฤทธ์ิ หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน อำนาจเจรญิ 
14 นาย เบา  เปาวะนา หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน นครพนม 
15 นาย สืบศักดิ ์ ชาสงวน หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน นครพนม 
16 น.ส. สุดาวรรณ โสมเกียรติตระกูล หมอดินตำบล 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน นครพนม 
17 นาย หนา  ชาสงวน หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน นครพนม 
18 นาย อาทิตย์  คูณทอง หมอดินอำเภอ 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน นครพนม 
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ลำดับ   ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
19 นาย กำพล จั่วจันทึก หมอดินตำบล 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน ศรีสะเกษ 
20 นาย บุญจินต์ รัตนแก้ว หมอดินตำบล 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน ศรีสะเกษ 
21 นาย บุญมา ทองด้วง หมอดินตำบล 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน ศรีสะเกษ 
22 นาย ประณีต ศรแก้ว หมอดินตำบล 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน ศรีสะเกษ 
23 นาย ขรรค์ชัย  ประฉิมนาม หมอดินตำบล 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
24 นาย คำบุ  กันโสภา หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
25 นาง นภาพร  พรมโสภา หมอดินตำบล 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
26 น.ส. นวนละออง  ทำนา หมอดินหมู่บ้าน 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
27 นาย ประเสริฐ  แสนสง่า หมอดินอำเภอ 3 สารหายไป จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
28 น.ส. สมจิตร  แดนกาไสย หมอดินตำบล 3 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
29 นาย ปรีด ี ปักเคระกา หมอดินหมู่บ้าน 4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
30 นาย ยม  ขันทวี หมอดินหมู่บ้าน   4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
31 นางวาสนา  ฝากาบล หมอดินตำบล   4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
32 นาย วิชัย ซุยโพธ์ิน้อย หมอดินหมู่บ้าน 4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
33 นาย วิรุฒิ  เช้ืออุ่น หมอดินตำบล 4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
34 นาย วีระยุทธ สุวัฒน ์ หมอดินอำเภอ 4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
35 นาง ศรัญญา ไชยป่ายาง หมอดินหมู่บ้าน 4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
36 นาง ศิริญญา  เศรษฐนันท ์ หมอดินตำบล 4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
37 นาย สมเดจ็ เพชรวิสัย หมอดินตำบล 4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
38 นาย สมจิต  พลเยี่ยม หมอดินหมู่บ้าน  4 สารหายไป  จะใช้อะไรมาทดแทน ร้อยเอ็ด 
39 นาย สมหมาย  บุตรน้ำเพรช หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
40 นาย สมหมาย  วงเวียน หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
41 นาย สัมฤทธ์ิ  จนัทรจ์วง หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
42 นาย สัมฤทธ์ิ  ชัยชาญ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
43 นาย สุริยา  หงษ์ลอยวงษ์ หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
44 นาย สุวิทย์  ศรสีง่า หมอดินตำบล หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
45 นาย อำนวย  สานนท ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
46 นาย เอ   ยวนใจ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย ยโสธร 
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กลุ่มท่ี 10 หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ 
ประธานกลุ่ม นายมังกร กาละปักษ์  หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.ยโสธร 
รองประธาน  นายประสิต รัตนวงค์  หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.มุกดาหาร 
เลขานุการ     นายธงชัย นามโสภา  หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จ.อำนาจเจริญ 
1) สภาพปัญหา/แนวความคิด/แนวการขับเคลื่อน/การดำเนินกิจกรรม 

กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นหน่วยงานนำ
ร่องในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินการเพื่อ
ขยายการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยเริ่มจากการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐ ด้านที่เกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมทางธรรมชาติเน้นด้านดินและมิติอื ่น ๆ ที ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไป  ผ่านช่องทาง 
Application ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินได้คิดค้นพัฒนาข้ึน เน้นในเรื่องทรัพยากร ดิน น้ำ และพืช ซึ่งประกอบด้วย    

- LDD On Farm เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบตำแหน่งพื ้นที่ที่
ต้องการเพาะปลูก ระบบจะแสดงข้อมูลประจำแปลงนั้น ๆ  เกษตรกรสามารถวาดแปลงและบริหารจดัการข้อมลู
แปลงได้ด้วยตนเองบนแผนที่ Online   

- LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชันที่เกษตรกรสามารถคลิกเลือกพื้นที่จากแผนที่ Online 
ระบบจะแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช และแนวทาง
จัดการดินเพื่อการปลูกพืช 

- คลิปเด็ดหมอดิน เป็นแอปพลิเคช่ันที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินในรูปแบบ
วิดีโอคลิปบน Youtube เกษตรกรหรือผูส้นใจสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ 

- กดดูรู้ดิน เป็นแอปพลิชันที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของดิน และแนวทางการจัดการดินเบื้องต้น 
ปัญหาของดินและพืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูก มีข้อมูลที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินที่สามารถแสดง
เส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่สนใจบนแผนที่ได้ 

- LDD's IM Farm เป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้ในรูปแบบของเกมเป็นขอ้มูล
ทางเลือกสำหรับการตัดสินใจในการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด และใช้เป็นระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (e-Education) เป็นแหล่งความรู้ด้านการทำเกษตรกรรม ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้
ควบคู่กันไป 

- LDD Zoning เป็นแอปพลิเคชันให้เกษตรกร ประชาชน หรือ ผู้สนใจ สามารถวิเคราะห์เชิง
พื้นที่โดยเลือกพื้นที่ ชนิดพืชและระดับความเหมาะสม (S3 หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือกและพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก พร้อมรายละเอียดของคุณสมบัติกลุ่มชุดดินในบริเวณนั้น 
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงาน- หมอดินอาสาขาดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)  

สำหรับสถาพปัญหาที่พบ คือ การเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องใหม่และค่อนข้าง
ยากสำหรับหมอดินอาสาบางรายที่มีอายุมาก ในจำนวนน้ีบางส่วนไม่มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่สามารถรองรับ
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สัญญาณอินเทอร์เน็ต และในส่วนของตัว Application เอง พบว่า ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ ต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไข  

2) วิธีการแก้ไขปัญหา/ปัจจัยท่ีมีผล 
- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อให้หมอดินอาสาสามารถ

ปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง  
- คัดเลือกหมอดินอาสาที่มีความพร้อม และศักยภาพในด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเขา้รับ

การฝึกอบรม 
 

3) ประโยชน์ที่ได้รับ 
- หมอดินอาสาสามารถเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองได้ 
- หมอดินอาสามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับกรมพัฒนาที่ดิน 
- เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างหมอดินอาสา 
- ปัญหาข้อสงสัยด้านการเกษตรโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาที่ดิน ได้รับการแก้ไขได้

ทันท่วงทีผ่านกระบวนการ Q&A 
- หมอดินอาสาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาที่ดิน 

4) ข้อเสนอแนะ 
- อายุ และการศึกษาของหมอดินอาสามีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
- เนื้อหาในการฝึกอบรมโดยเฉพาะในส่วนของ Application มีความซับซ้อน เป็นเรื่องยากใน

การทำความเข้าใจ 
- ระยะเวลาในการฝึกอบรมสั้นเกินไป  
- สถานที่ไม่มีสัญญานอินเทอร์เน็ต 
- ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาใช้ใน Application บางส่วนไม่สมบูรณ์ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 

 

5) แนวความคิดในการขยายเครือข่ายสู่ความสำเร็จ 
- สร้างเครือข่ายหมอดินออนไลน์ เพื ่อใช้เป็นพื ้นที ่ในการแลกเปลี ่ยนความรู ้ และแชร์

ประสบการณ์  
- หมอดินอาสานำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายถอดให้กับเกษตรกรในชุมชน 
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กลุ่มที ่ 10  หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
1 นาย คนอง   สมรักษ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร ์ ยโสธร 
2 นาย คำตัน  บญุรกัษ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
3 นาย เตียง   บญุสนธ์ิ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
4 นาง นุชรีย ์   สมรักษ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
5 นาย ประสิทธ์ิ  แสงขันธ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
6 นาย เมือง   สุภะสร หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
7 นาย มังกร   กาละปักษ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
8 นาย วิโรจน ์  ราชสิงห ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
9 นาย เสถียร    นิยม หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
10 นาย ไสว   โรมพันธ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
11 นาย สงบ    สว่างวงษ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
12 นาย สมจิตร   ศัตรูพ่าย หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
13 นาย สมหมาย   แก้วศร ี หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
14 นาย สมัย   พาพันธ์ หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
15 นาย สะอาด   แสนสุด หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
16 นาย สิน    ประสาร หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
17 นาย หนูลัด   เพ็งชัย หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
18 นาย อาทิตย์  ประสานทอง หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ยโสธร 
19 นาย ประสิต  รัตนวงค์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ มุกดาหาร 
20 นาย มงคล   แก้วด ี หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ มุกดาหาร 
21 นาย สมพิท  สพุร หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ มุกดาหาร 
22 นาย ธงชัย นามโสภา หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ อำนาจเจรญิ 
23 นาง บุญเหรียญ  หาญกล้า หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ อำนาจเจรญิ 
24 นาง หนูวัน  บุญหาญ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ อำนาจเจรญิ 
25 นาง โอรักษ์  สวัสดิ์พล หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ อำนาจเจรญิ 
26 นาย ไชยสิทธ์ิ  สุพร หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ นครพนม 
27 นาย บดินทร ์ วรรณวงค์ หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ นครพนม 
28 นาย บุญเพ็ง  สาชา หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ นครพนม 
29 นาย มังกร  ไชยนา หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ นครพนม 
30 นาย วัฒนะ  ไชยนาม หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ นครพนม 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ระดับหมอดิน ชื่อกลุ่ม จังหวัด 
31 น.ส. โชติกา  นนวงษ์ษา หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
32 นาย ชูชาติ  โสตบุรุษ หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
33 นาง ดาวรินทร ์ วงศ์ละคร หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
34 นาง พรทิพย ์ มานัส หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
35 นาย สุภชัย  สุดาเดช หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
36 นาย อรุณ  วรนรสงิห ์ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
37 นาย สมนึก พิกลุ หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
38 นาย สมพงษ์  เก้ือหนองขุ่น หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
39 นาย สวัสดิ์ ศรีละคร หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
40 นาย สวัสดิ์ หานุสิงห ์ หมอดินอำเภอ หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
41 นาย สังเวียน เมฆลา หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
42 นาย สุมิน  สุทธิยา หมอดินอำเภอ หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
43 นาย สุรชัย  คำจำปา หมอดินตำบล หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
44 นาง วาสนา  ฝากาบล หมอดินตำบล   หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ร้อยเอ็ด 
45 นาย อนันต์ ศิริเรือง หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ศรีสะเกษ 
46 นาย อภิชิต มะโนชาติ หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ศรีสะเกษ 
47 นาย อุดร แต้มศร ี หมอดินหมู่บ้าน หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ ศรีสะเกษ 
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4. สรุปผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรม 
4.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจ 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของหมอดินอาสาประจำตำบล อำเภอ และจังหวัดที่มีต่อกิจกรรมการ

สร้างเครือข่าย และการถอดบทเรียนโดยแบ่งกลุ่มตามถังความรู้ พบว่าหมอดินอาสาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
88.00 เปอร์เซ็นต์  เพศหญิง 12.00 เปอร์เซ็นต์ และมีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มีเพียงส่วนน้อยที่มีอายุอยู่
ในช่วง 40-50 ปี (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

 

51 ปีข้ึนไป

40-50 ปี

นอ้ยกว่า 40 ปี

78 % 
16 % 

6 % 

    ภาพท่ี 1 แสดงเพศของผู้ทีเ่ข้ารบัการอบรมหมอดินอาสา 

    ภาพท่ี 2 แสดงอายุของผู้ที่เข้ารับการอบรมหมอดินอาสา 

ชาย

หญิง

12 % 

88 % 
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จากการประเมินผลหมอดินอาสาจำนวน 500 ราย ในด้านการอบรมหัวข้อองค์ความรู้ การนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ และสถานที่จัดฝึกอบรม พบว่าหมอดินอาสามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด 34 
เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 32 เปอร์เซ็นต์ และระดับปานกลาง 8 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 3) 

สำหรับผลการประเมินในด้านองค์ความรู้ โดยแยกเป็นด้านการเสวนาหมอดินเพื่อสร้างเครือข่าย โดยมี
ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 23 เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 40 เปอร์เซ็นต์ และระดับปานกลาง 28 เปอร์เซ็นต์ 
ด้านองค์ความรู้ในกลุ่มย่อยก่อนการอบรม มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 16 เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 45 
เปอร์เซ็นต์ และระดับปานกลาง 25 เปอร์เซ็นต์ ด้านองค์ความรู้ในกลุ่มย่อยหลังการอบรม มีความพึงพอใจ 
ระดับมากที่สุด 27 เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 43 เปอร์เซ็นต์ และระดับปานกลาง 19 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 3) 
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การเสวนาหมอดินเพื่อสร้างเครือข่าย

ดา้นองคค์วามรู้ในกลุ่มยอ่ยก่อนการอบรม 

ดา้นองคค์วามรู้ในกลุ่มยอ่ยหลงัการอบรม

หมอดินอาสามีความพึงพอใจในภาพรวม

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

    ภาพท่ี 3 แสดงผลการประเมนิความพึงพอใจในด้านองค์ความรู้ 

8 % 

25 % 

27 % 

43 % 

19 % 

45 % 

16 % 

28 % 

40 % 

23 % 

32 % 

34 % 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการนำความรู ้ไปใช้ โดยแยกเป็นการนำความรู ้ที ่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 34 เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 39 เปอร์เซ็นต์ และ
ระดับปานกลาง 17 เปอร์เซ็นต์ ด้านการนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 31 
เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 46 เปอร์เซ็นต์ และระดับปานกลาง 20 เปอร์เซ็นต์ ด้านการสร้างและขยายเครือข่ายมี
ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 23 เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 38 เปอร์เซ็นต์ และระดับปานกลาง 29 เปอร์เซ็นต์ 
(ภาพที่ 4) 

 
 

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจในด้านสถานที่จัดอบรม พบว่าหมอดินอาสามีความพึงพอใจใน
ห้องจัดอบรม ระดับมากที่สุด 55 เปอร์เซ็นต์  ระดับมาก 36 เปอร์เซ็นต์ และระดับปานกลาง  9 เปอร์เซน็ต์ 
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องเสียง เวที ฯลฯ) ระดับมากที่สุด 35 เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 44 เปอร์เซ็นต์ และ
ระดับปานกลาง 17 เปอร์เซ็นต์ ด้านอาหาร/อาหารว่าง ระดับมากที่ส ุด 36 เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 37 
เปอร์เซ็นต์ และระดับปานกลาง 24 เปอร์เซ็นต์ ด้านระยะเวลาในการอบรม (2 วัน) ระดับมากที่สุ ด 29 
เปอร์เซ็นต์ ระดับมาก 40 เปอร์เซ็นต์ และระดับปานกลาง 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 
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การน าความรู้ที่ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน

ดา้นการน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด 

ดา้นการสร้างและขยายเครือข่าย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

    ภาพท่ี 4 แสดงผลการประเมนิความพึงพอใจในด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

29 % 
38 % 

23 % 

20 % 
46 % 

31 % 

17 % 
39 % 

34 % 



- 67 - 
 

 
 
 
 
 

 
 

 4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  1) ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
   1.1) ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ และจะนำไปปฏิบัติรวมทั้งขยายผล
ให้เพื่อนบ้าน 
   1.2) จะนำไปปรับใช้ในกรณีได้รับความรู้จากเครือข่ายเพราะต่างพื้นที่ต่างศักยภาพ 
   1.3) ได้เพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับตัวเอง และเกิดความคิดที่จะทำและนำความรู้
ไปปฏิบัติปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและขยายแนวคิดเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับชุมชน 

   1.4) เป็นการเปิดโอกาสให้หมอดินได้นำเสนอผลงาน ความรู้ประสบการณ์ และ
สามารถสร้างเครือข่ายในกลุ่มองค์กรได้กว้างขึ้น 

   1.5) ได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้พบปะกับหมอดินหลายๆ จังหวัด และได้เครือข่ายระหว่าง
จังหวัด 

    ภาพท่ี 5 แสดงผลการประเมนิความพึงพอใจในด้านสถานที่จัด

อบรม 
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หอ้งจดัอบรม

ดา้นโสตทศันูปกรณ์

ดา้นอาหาร/อาหารว่าง 

ดา้นระยะเวลาในการอบรม (2 วนั) 

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

40 % 

29 % 

24 % 

37% 

36% 

17 % 
44 % 

35 % 

9 % 
36 % 

55 % 

20 % 



- 68 - 
 

 
 
 
 
 

   1.6) ได้รับความรู้จากหลายสาขาในแต่ละกลุม่ที่มาอบรมและแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากผู้
มีประสบการณ์ และมีการต่อยอดขององค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ  

   1.7) มีความพึงพอใจมากในการเข้าอบรมเนื่องจากได้รับความรู้ ได้พบปะเพื่อน และ
ได้แรงบันดาลใจ และอยากให้ทีมวิทยากรมีเอกสารแจกให้หมอดินอาสาด้วย 

   1.8) ได้รับความรู้หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
   1.9) จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ยังมีความรู้น้อยและที่ยังไม่รู้ ณ 

ศูนย์ถ่ายทอด 
   1.10) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ และมีความเข้าใจมากขึ้นในการนำ

เทคโนโลยีมาใช้ และอยากให้ผู้จัดอบรมมาศึกษาดูงานกลุ่มหรือเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเพื่อพัฒนาต่อยอด
ในการพัฒนาต่อไป 
  2) ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
                      2.1) การอบรมใช้คนมากเกินไปจนทำให้เกิดความวุ่นวาย และเนื้อหาน้อยมากในการ
จัดอบรม และเสนอให้มีค่าตอบแทนหมอดินเป็นรายปี 
   2.2) อยากจะเพิ่มเวลาการอบรมเป็น 3 วัน เนื่องจากเวลาน้อยเกินไป ทำให้สร้าง
ความเข้าใจในการอบรมน้อย และควรใส่เสื้อสีเดียวกันเพื่อการแบ่งกลุ่ม 
   2.3) ปัญหาคือไม่มีบ่อน้ำบาดาล อยากให้กรมพัฒนาที่ดินมาเจาะน้ำบาดาลให้หมอ
ดินในหมู่บ้าน และอยากให้กรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำทำงานไปพร้อมกันเพื่อช่วยลดภัยแล้งซ้ำซาก 
   2.4) อยากให้เพิ่มหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการจัดการธนาคารน้ำใต้ดินและการขุด
ลอกบ่อน้ำให้เป็นธนาคารน้ำใต้ดิน 
   2.5) ควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนหมอดินอาสานำเสนอผลงานในเชิงภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
   2.6) รัฐบาลควรสนับสนุนอย่างจริงจัง ในการขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำและเจาะ
บาดาลเนื่องจากปัจจุบันมีแต่โครงการ ซึ่งยังไม่มีการปฏิบัติจริง 
   2.7) หัวข้อที่ต้องการให้จัดอบรมครั้งต่อไป คือ เรื่องโทษของการใช้สารเคมีต่อพืช 
คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
   2.8) สถานที่พักไม่ควรอยู่กันคนละที่ควรจะอยู่สถานที่เดียวกันกับสถานที่อบรม 
   2.9) อยากให้มีการขับเคลื่อนหมอดินให้มีคุณภาพ และขอค่าตอบแทนหมอดิน เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 600 บาท ต่อคนต่อครั้ง และค่าน้ำมัน  
   2.10) อยากให้จัดการระบบน้ำแก่หมอดินอย่างยั่งยืน เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน (โคก
หนอง นา โมเดล) 
   2.11) อยากให้เจ้าหน้าที่หมอดินได้นำเอาองค์ความรู้ที่ปฏิบัติจริงมาบรรยายให้ฟัง  
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โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 โครงการหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ .ศ. 2538 เนื่องจากปัญหาขาด
แคลนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีบทบาทหน้าที่เป็นเครือข่ายกรมพัฒนาที่ดินทำหน้าที่ประสานงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินและนำไปใช้พัฒนา
รูปแบบการทำการเกษตรของตนเองถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  มีหมอดิน
อาสาประจำหมู่บ้านหมอดินอาสาประจาตำบลหมอดินอาสาประจำอำเภอและหมอดินอาสาประจำจังหวัดโดย
ปัจจุบันมีจำนวนหมอดินอาสาทุกระดับจำนวน 12,479 คน มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่หมอ
ดินอาสาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านหมอดินอาสาประจำตำบลและหมอดินอาสา
ประจำอำเภอจะดำเนินการจัดการอบรมโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4หรือสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด
สำหรับหมอดินอาสาประจำจังหวัด กรมฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรมทั้งนี้การจัดการอบรมตามระดับของหมอ
ดินอาสาทำให้หมอดินอาสามีโอกาสทำความรู้จักหรือมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือพบปะพูดคุยกันเฉพาะใน
ระดับของตนเองเท่านั้นแต่ไม่มีโอกาสได้รู้จักกับหมอดินอาสาในระดับอื่นๆแม้ว่าหมอดินอาสาน้ันจะอยู่ในพื้นที่
เดียวกันส่งผลให้เครือข่ายหมอดินอาสายังไม่เข้มแข็งหรือไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร 
 ในโอกาสที่กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร 4.0 การดำเนินการอบรมหมอดินอาสา
ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการอบรมหมอดินอาสา 
เป้าหมายเพื ่อพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็น smart farmer มีเป้าหมายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายหมอดินอาสาเหมือนที่ผ่านมาทุกปีแต่ในปีนี้มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการอบรมเน้น
การบูรณาการจากเดิมที่จัดการอบรมโดยแบ่งกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมตามระดับของหมอดินอาสาเป็นการ
อบรมหมอดินอาสาทุกระดับพร้อมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านดินการจัดการ
ดิน ปุ๋ย การวางแผนการใช้ที่ดิน เกษตรอินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนา
ที่ดิน การศึกษาดูงานนอกพื้นที่การถอดบทเรียนจากปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดินในลักษณะต่างๆ
รวมถึงเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาหรือปกป้องการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยข้อมูล
ดังกล่าวผู้เข้าอบรมในแต่ละพื้นที่จะต้องร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานในพื้นที่ได้จริงซึ่งการหารือร่วมกันจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้หมอดินอาสาที่เข้ารับ
การอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้อื่นเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายหมอดินอาสาอีกทางหนึ่ง 
2.วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้หมอดินอาสาได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
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 2) เพื่อให้หมอดินอาสามีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปญัหาด้านดินจาก
ประสบการณ์ในการทำการเกษตรของตนเอง 
 3) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านดินที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่เครือข่ายของหมอดินอาสา 
 4) เพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
3. วิธีการดำเนินงาน 
     3.1 วิธีการอบรมจัดเวทีเสวนา   
  1) แต่งตั้งคณะทำงานอบรมหมอดินอาสา 4.0 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดยบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 
  2) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินร่วมจัดอบรมเวทีเสวนา หมอดินอาสาทุก
ระดับจากทุกจังหวัดในสังกัด สพข.4  จำนวน 500 ราย จัดอบรม 1 ครั้ง ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 1 คืน
  3) แต่ละ สพด.ในสังกัด สพข.4 ต้องคัดเลือกหมอดินอาสาที่มีความเข้มแข็ง ให้ความสนใจ
และมีผลงานในเชิงประจักษ์เข้าร่วมการอบรม และคัดเลือกหมอดินที่ประสบผลสำเร็จในงานพัฒนาที่ดินใน
จังหวัดน้ันเป็นผู้นำกลุ่มในการแบ่งกลุ่ม และร่วมเสวนา 
 3.2 รูปแบบ/แนวทาง และหัวข้อ/หลักสูตรการอบรม 

รูปแบบ/แนวทาง หัวข้อ/หลักสตูร จำนวนช่ัวโมง 

กิจกรรม กิจกรรมสัมพันธ์/กิจกรรมสันทนาการ ของหมอดินอาสา 1 ชั่วโมง 

ภาคบรรยาย 1.จิตอาสากบัศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทีด่ิน 

โดย คณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 4/62 

1 ชั่วโมง 

การเสวนา เสวนาหมอดินอาสา “กระบวนการสร้างเครือข่ายเพื่อผลสำเร็จของงาน
พัฒนาที่ดิน” 

1.30 ชั่วโมง 

ภาคปฏิบตั ิ 1.  แบง่กลุ่มย่อยเขา้ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนงานด้านพฒันาทีด่ิน ไดแ้ก่ 
  1.1  รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก 
  1.2  หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภยั 
  1.3  ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
  1.4  การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะล ิ105 
  1.5  ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใตค้วามยั่งยืน 

  1.6  ภยัแลง้ สู้ได้ สไตล์หมอดิน 4.0 

  1.7  Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที ่สู่ความยัง่ยืน 

  1.8  บัตรดินด ีมีดีกวา่ที่คดิ 

  1.9 3 สารหายไป พด. จะใช้อะไรมาทดแทน 

  1.10 หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์ 

2.30 ชั่วโมง 
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นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานอบรม 6 ชั่วโมง 
 

4.วันเวลาและสถานท่ีจัดฝึกอบรม 
 จัดอบรม วันที่ 12-13 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  

สถานที่จัดอบรม  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
5. เป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม  
 5.1 หมอดินอาสาของ สพด. ในสังกัด สพข.4 ทุกระดับ ได้แก่ หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน ตำบล 
อำเภอ และจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง ให้ความสนใจและมีผลงานด้านการพัฒนาที่ดินในเชิงประจักษ์เข้าร่วมการ
อบรม จำนวน 500 ราย ได้แก่ 
  - สพด.อุบลราชธานี  จำนวน   50  ราย 
  - สพด.ศรีสะเกษ   จำนวน   50  ราย 
  - สพด.ร้อยเอ็ด   จำนวน   150  ราย 
  - สพด.ยโสธร   จำนวน   100 ราย 
  - สพด.อำนาจเจริญ  จำนวน   50  ราย 
  - สพด.มุกดาหาร   จำนวน   50  ราย 
  - สพด.นครพนม   จำนวน   50  ราย   
 5.2 ผู้จัดและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกลุ่มหมอดินอาสาของ สพด. ในสังกัด สพข.4และเป็นคณะทำงานร่วม
ดำเนินโครงการอบรม     จำนวน   50 ราย  
  รวมผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน  550 ราย 
6. กำหนดการอบรม (ควรยกไปอยู่หน้าผนวก) 

วันท่ี 12 ก.พ. 2563 รายละเอียดกำหนดการอบรม 

08.30-09.30 น. ลงทะเบียน  

09.30-10.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์กลุม่หมอดินอาสา  โดย คณะทำงานกิจกรรมสัมพันธ์ 

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.15-11.00น. พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และมอบนโยบายการดำเนินงานของหมอดินอาสา  

โดย อธิบดีกรมพฒันาที่ดิน 

11.00-12.00 น. การบรรยาย : จิตอาสากบัศาสตรพ์ระราชาเพื่อการพฒันาทีด่ิน 

โดย คณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-14.30 น. เสวนาหมอดินอาสา “กระบวนการสร้างเครือข่ายเพื่อผลสำเร็จของงานพฒันาที่ดิน” 
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ผู้เสวนา : ตัวแทนหมอดินอาสา 7 จังหวัด (ผลงานโดดเด่นในเชิงประจกัษ์) 

ผู้ดำเนินรายการ : นายยุทธสงค์ นามสาย รก.ผชช.ด้านวางระบบการพฒันาที่ดิน 

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

14.45-16.30 น. สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆและถอดบทเรียนโดยแบง่กลุม่ตามถัง
ความรู้ (Knowledge tank) จำนวน 10 กลุ ่ม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดย
คณะทำงานด้านวิชาการ 

16.30-19.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์กลุม่หมอดินอาสา 

โดย คณะทำงานกิจกรรมสมัพันธ์ 

19.00-20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

วันท่ี 13 ก.พ. 2563  

07.00-09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 

09.00-10.15น. นำเสนอข้อมูลจากถังความรู้ (Knowledge tank) ของหมอดินอาสา  

โดย ผู้แทนจากกลุม่ที่ 1-3กลุ่มละ 15 นาท ี

10.15 – 10.30 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

10.30-12.00 น. นำเสนอข้อมูลจากถังความรู้ (Knowledge tank)ของหมอดนิอาสา  

โดย ผู้แทนจากกลุม่ที่ 4-6กลุ่มละ 15 นาท ี

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30น. นำเสนอข้อมูลจากถังความรู้ (Knowledge tank)ของหมอดนิอาสา  

โดย ผู้แทนจากกลุม่ที่ 7-10กลุ่มละ 15 นาที (ต่อ) 

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.45-16.15 น. สรปุความรู้จากข้อมลูถังความรู้ และสรุปผลการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา 4.0 

โดย นายยุทธสงค์ นามสาย รก.ผชช.ด้านวางระบบการพฒันาที่ดิน 

16.15-16.40 น. ปิดการฝึกอบรม 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะผู้จัด 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 7 จังหวัด และสำนักงานพฒันาที่ดินเขต 4 

 2. คณะผู้จัด   
  1) กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

  2) สถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 3. วิทยากร 
  1) จากหน่วยงานภาครัฐได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน และสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์   
  2) จากท้องถ่ิน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
8. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 8.1 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 8.2 นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 4 

8.3 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนมและ
มุกดาหาร 

8.4 ผู้อำนวยการกลุ่ม / ฝ่าย ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 9.1 สามารถสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาเพื ่อขยายเครือข่ายตลาดสินค้าร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 9.2 เพื่อให้หมอดินอาสามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหาด้านดิน
จากประสบการณ์ในการทำการเกษตรของตนเอง 
 9.3 หมอดินอาสามีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน ได้ข้อมูลจากการถอดบทเรียนและพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ สามารถนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้จริงอย่างเหมาะสม 
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คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนีม้ีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน  
               เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป   
1. เพศ    หญิง     ชาย     อายุ.......................ปี     ประกอบอาชีพ......................................................... 
2. ประเภทหมอดินอาสา 

 ประจำตำบล………..…..…….จังหวัด ..................... 
 ประจำอำเภอ………..…..……จงัหวัด ..................... 
 ประจำจงัหวัด………..…..……จังหวัด ..................... 

 ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเขา้ใจ / การนำไปใช้ต่อการเขา้ร่วมโครงการ 
 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของ
ท่านเพียงระดบัเดียว 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด 

(5 คะแนน) 
มาก 

(4 คะแนน) 
ปานกลาง 

(3 คะแนน) 
น้อย 

(2 คะแนน) 
น้อยที่สุด 

(1 คะแนน) 
ด้านสถานท่ีจัดอบรม      
1. ห้องจัดอบรม      
2. โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องเสียง เวที ฯลฯ)      
3. อาหาร / อาหารว่าง      
4. ระยะเวลาในการอบรม (2 วัน)      
ด้านองค์ความรู ้      
1. เสวนาโสเหล่หมอดินเพื่อสร้างเครือข่าย      
2. องค์ความรู้ในกลุ่มย่อย ก่อน การอบรม      
3. องค์ความรู้ในกลุ่มย่อย หลัง การอบรม      
ด้านการนำความรู้ไปใช้      
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน 
    การปฏิบัติงานได้ 

     

2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้      
3. สามารถสร้างและขยายเครือข่ายได้      
ภาพรวมของความพึงพอใจในการเข้าอบรมครั้งน้ี      

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1) ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม 
............................................................... .............................................................................................................. . 
๒) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งน้ีและหัวข้อในการจัดอบรมครั้งต่อไป      
................................................................................................................................... ....................................... 

แบบประเมนิผลโครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ 
ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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