
 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ 

หลักสูตร : การสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยคุ ๔.๐ 

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

โดย 

ส านกังานพัฒนาทีด่ินเขต ๕  กรมพัฒนาทีด่ิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

  



สารบัญ 

            หน้า 

 หลักการและเหตุผล         ๑ 

 วัตถุประสงค ์          ๑ 

 สถานที่ด าเนินการอบรม         ๑ 

 ระยะเวลาจัดงาน          ๑ 

 ผู้เข้าร่วมการอบรม         ๒ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ         ๒ 

 ผู้รับผิดชอบในการจัดอบรม        ๒ 

 ก าหนดการจัดอบรม               ๒-๔ 

 สรุปการเสวนา : การสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนหมอดินอาสายุค 4.0  ๕ 

 สรุปการถอดบทเรียนหมอดินอาสาในสังกัดส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕       ๖-๔๑ 

o กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด     ๖-๙ 

o กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ    ๑๐-๑๒ 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

o กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยรายแปลง  ๑๓ 

/บัตรดินดี/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

o กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์      ๑๔-๒๔ 

ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ (PGS) 

 ถอดบทเรียนการสร้างแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน  ๒๐ 

o กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์แหล่งน้้าในไร่นา     ๒๕-๒๙ 

o กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก     ๓๐-๓๑ 

o กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี      ๓๒-๓๓ 



สารบัญ 

            หน้า 

o กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการจัดระบบอนุรักษ์ดิน      ๓๔-๓๕ 

และน้้า พื้นท่ีลุ่ม-ดอน 

o กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นท่ีดินเค็ม    ๓๖-๔๑ 

 ภาพกิจกรรมการอบรมหมอดินอาสาในสังกัดส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕    ๔๒-69 

 ภาคผนวก             70-86 

o รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้   71-74 

และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

o รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้   73-74 

  ผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาท่ีดิน 

o รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการ    75-76 

วิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยรายแปลง/บัตรดินดี/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

o รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อน    76-77 

การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร    

o รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อน    77-78 

การใช้ประโยชน์แหล่งน้้าในไร่นา 

o รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อน    79-80 

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 

o รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อน    80-81 

การปรับเปลี่ยนพื้นท่ี 

o รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการจัด   82-83 

ระบบอนุรักษ์ดินและน้้า พื้นท่ีลุ่ม-ดอน 

o รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการบริหาร   84-86 

จัดการพื้นท่ีดินเค็ม 



 

 

1 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 
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อบรมหมอดินอาสา ๔.๐ 
หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายและขับเคลือ่นหมอดินอาสา สพข.๕ ยคุ ๔.๐” ประจำปี ๒๕๖๓ 

ณ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕  อำเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

หมอดินอาสา เป็นเครือข่ายที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ปัจจุบันมีหมอดินอาสาระดับจังหวัด อำเภอ 
ตำบล และหมู่บ้าน ปฏิบัติงานอยู่ท่ัวประเทศจำนวนกว่า ๗๕,๐๐๐ คน บทบาทของหมอดินอาสา นอกจากการ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับเกษตรกรในหมู่บ้าน การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ผ่านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน และสาธิตทดสอบผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมของกรมฯ แล้ว หมอดินอาสา
ยังเข้าร่วมทำกิจกรรมกับกรมพัฒนาที่ดินด้วย อาทิเช่น ร่วมจัดกิจกรรมงานวันสถาปนากรม งานวันดินโลก 
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์  

กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการอบรมหมอดินอาสามากว่า ๒๐ ปี เริ่มตั้งแต่การสร้างความเข้าใจ 
บทบาทการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับหมอดินอาสา สร้างวิทยากรหมอดินอาสา พัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การอบรมเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ การใช้เครื่องมือตรวจสอบดิน การใช้แผนที่ดิน
เพื่อจัดการที่ดินของเกษตรกร รวมทั้งการเพิ่มประสบการณ์โดยศึกษาดูงานในและนอกพื้นที่ ในโอกาสที่กรม
พัฒนาที่ดิน ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร ๔.๐ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการอบรมหมอดินอาสา 
เป้าหมายเพื่อพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็น Smart farmer ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงพัฒนาหลักสูตรการอบรม 
ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การจัดการดิน ปุ๋ย การวางแผนการใช้ที่ดิน เกษตรอินทรีย์ 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน และการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่  

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่าง ๆ 
๒.๒ เรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
๒.๓ ถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ 
๒.๔ ศึกษาดูงานเพ่ิมพูนประสบการณ์ของหมอดินอาสา  
 

๓. สถานทีด่ำเนินการอบรม 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

๔. ระยะเวลาจัดการอบรม 
วันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๓ 
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๕. ผู้เข้าร่วมการอบรม   รวม ๕๐๐ คน ประกอบด้วย 
- หมอดินอาสาจากจังหวัดกาฬสินธุ์   จำนวน ๖๐ คน 
- หมอดินอาสาจากจังหวัดขอนแก่น   จำนวน ๑๔๐ คน 
- หมอดินอาสาจากจังหวัดมหาสารคาม   จำนวน ๘๐ คน 
- หมอดินอาสาจากจังหวัดบึงกาฬ    จำนวน ๓๐ คน 
- หมอดินอาสาจากจังหวัดสกลนคร   จำนวน ๔๐ คน 
- หมอดินอาสาจากจังหวัดหนองคาย   จำนวน ๔๐ คน 
- หมอดินอาสาจากจังหวัดหนองบัวลำภู   จำนวน ๓๐ คน 
- หมอดินอาสาจากจังหวัดอุดรธานี    จำนวน ๘๐ คน 
 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๖.๑ ได้รูปแบบการประสานงานของเจ้าหน้าที่กับหมอดินอาสาที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
๖.๒ เกษตรกรในพ้ืนที่จะได้รับการบริการด้านการพัฒนาที่ดินที่รวดเร็วขึ้น 
๖.๓ สามารถสร้างเครือข่ายหมอดินอาสากับองค์กรเกษตรกรของหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียง 
 

๗. ผู้รับผดิชอบในการจัดอบรม 
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 
๘. กำหนดการจัดอบรม 

วัน/เวลา รายละเอียด 

วันที่ 27 มกราคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๓๐–๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม  

กล่าวรายงาน โดย : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

กล่าวเปิด  โดย : รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ 

 บรรยายพิเศษ “บทบาทของหมอดินอาสากับการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาที่ดิน ยุค ๔.๐” 

โดย : รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ 
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วัน/เวลา รายละเอียด 

วันที่ 27 มกราคม ๒๕๖๓ 

๑๐.๓๐– ๑๒.๐๐ น. การเสวนา “สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐” 

ผู้ร่วมเสวนา 

๑. นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
๒. นางปราณี  สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
๓. นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน 
๔. นางนงนุช  ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 

ผู้ดำเนินการเสวนา : นางมนัสนันท์  ไชยนุรัตน์ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. แบ่งกลุ่มหมอดินอาสา เพ่ือระดมความคิดเห็น“การสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา 
สพข.๕ ยุค ๔.๐” 

กลุ่ม ๑ การจัดการดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กลุ่มย่อย: กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  

- กลุ่มย่อย: กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมฯ 

- กลุ่มย่อย: กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยรายแปลง/บัตรดินดี/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กลุ่มย่อย: กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์/เกษตรอินทรีย์ (PGS) 

กลุ่ม ๒ การอนุรักษ์ดินและน้ำ  

- กลุ่มย่อย: กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นา 

- กลุ่มย่อย: กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 

- กลุ่มย่อย: กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ (zoning)   

- กลุ่มย่อย: กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน 

กลุ่ม ๓ การบริหารจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม 
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วัน/เวลา รายละเอียด 

วันที่ 27 มกราคม ๒๕๖๓ 

๑๖.๓๐– ๑๘.๐๐ น. นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น 

๑๘.๐๐–๑๙.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๓๐– ๒๒.๐๐ น. นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นและสรุปผลการอบรม 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ศึกษาดูงานวันเกษตรอีสาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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สรุปการเสวนา 

หัวข้อ “ การสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนหมอดินอาสายุค 4.0 ” 
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย  

๑. นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
๒. นางปราณี  สีหบัณฑ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
๓. นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน 
๔. นางนงนุช  ศรีพุ่ม  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 

ปัจจุบันพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างของหมอดินอาสากับเจ้าหน้าที่  และหมอดินอาสากับผู้คนอื่นๆ
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก  สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ การเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาท และส่งผลต่อการ
ดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยยกตัวอย่างของการสอบถามข้อมูลเข้ามา เพ่ือขอรับปัจจัยการผลิต  การประสานงาน
ข้อมูลแหล่งน้ำ  การนัดหมายต่าง ๆ  มีการใช้โทรศัพท์เพิ ่มมากขึ ้น  การส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์   
พฤติกรรม  การเสพข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป  การค้นคว้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต  ยูทูบ  ทำให้กรมพัฒนา
ที่ดินต้องมีการ จัดเตรียมข้อมูล  ระบบ  และ แอฟลิเคชั่นต่าง ๆ  เพื่อรองรับไว้สำหรับให้หมอดินอาสาและ
เกษตรกรที่สนใจได้สืบค้น  และรับบริการผ่านทางออนไลน์ พร้อมบริการข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น  สิ่งที่กรมพัฒนา
ที่ดินสามารถช่วยขับเคลื่อนหมอดินในยุค 4.0  เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศให้เพิ่มมากขึ้นได้ คือ 
การนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้กับโครงการต่าง ๆ เช่น “บัตรดินดี” ที่กรมฯ กำลังขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน  โดย
นำมาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ  ดินของตนเอง  และเพื่อไปขอรับบริการด้านการจัดการพื้นที่เกษตร
ของตัวเองจากหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเฉพาะประจำตัว
ดินของเกษตรกรแต่ละราย  

อย่างไรก็ตาม การนำเอาดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน  อันไหนจริง
น่าเชื่อถือ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ  และสิ่งที่ควรเตรียมความพร้อมอีกอย่าง
หนึ่ง คือ ความรู้  ความเข้าใจของหมอดินในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การประยุกต์และนำความรู้  สู่การปฏิบตัิ
ไดอ้ย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ  จากการเสวนาสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได ้2 ประเด็น  ดังนี้ 

1. ด้านนโยบาย  เนื่องจากหมอดินอาสาในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  มีจำนวนมาก ซึ่งหมอดินแต่
ละรายมีความสนใจ และมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน  ดังนั้น หากมีกลุ่มเครือข่ายที่สามารถประสานงาน
กันในเชิงลึก  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น  และหากนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมด้วย เช่น
การใช้เครือข่ายดิจิทอล  ก็จะทำให้รับรู้ข่าวสารกันได้รวดเร็ว  ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ 

2. ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มหมอดิน  คณะวิทยากรได้แนะนำการเตรียมความพร้อม
ของเครื่องมือ  คน  และข้อมูล  เครื่องมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คนจะต้อง
เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ  เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้  และข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  เชื่อถือได้  และง่ายต่อ
การนำไปใช้  รวมทั้งเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ด้วยเช่นกัน 
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สรุปการถอดบทเรียนหมอดินอาสาในสังกดัสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 
 

๑. กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๓) ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  คณะทำงาน 
๔) นางนิตยา  พากุล     คณะทำงาน 
๕) นางสาวจุฬาวรรณ  และกาสินธ์   คณะทำงาน 
๖) ว่าที่ร.ต.ศุภชัย  ภูเลี่ยมคำ    คณะทำงาน 
๗) นางสาวรัชนี   วงโคกสูง    คณะทำงาน 
๘) นางสาวมนัสนันท์  ไชยนุรัตน์    คณะทำงานและเลขานุการ 
๙) หมอดินอาสาในแต่ละจังหวัดในสังกัดสำนักงานพัฒนาที ่ด ินเขต ๕ เข้าร ่วมฟัง   

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์  จำนวน ๖๕ ราย (ภาคผนวก) 
โดยสรุปประเด็นสำคัญท่ีนำมาขยายผลได้ดังนี้ 

 ปอเทือง  เป็นพืชดั้งเดิมในเขตร้อน จัดเป็นพืชตระกูลถั่ว (Leguminosae) ชนิดที่ปลูกกันมากใน
อินเดีย เพื ่อใช้เป็นปุ ๋ยพืชสด พืชเส้นใย ได้แก่ Crotalaria juncea (sunn hemp) และนำเข้ามาปลูกใน
ประเทศไทยที่แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ก่อน พ.ศ.๒๔๘๕ โดยนำมาจากประเทศฟิลิปปินส์ 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   ปอเทือง (Crotalaria juncea) เป็นพืชฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรงแตก
กิ่งก้านสาขามาก สูงประมาร ๑๘๐ - ๓๐๐ เซนติเมตร ใบเป็นใบเดียวยาวรี ช่อดอกเป็นแบบราซีม (racemes) 
ซึ่งอยู่ปลายกิ่งก้านสาขา ประกอบด้วยดอกย่อย ๘ - ๒๐ ดอก ดอกสีเหลืองมีการผสมข้ามฝักเป็นทรงกระบอก
ยาว ๓ - ๖ เซนติเมตร กว้าง ๑ - ๒ เซนติเมตร หนึ่งฝักมีประมาณ ๖ เมล็ด เมื่อเขย่าฝักแก่จะมีเสียงดัง
เนื่องจากเมล็ดกระทบกัน เมล็ดมีรูปร่างคล้ายหัวใจสีน้ำตาลหรือดำ เมล็ดหนึ่งกิโลกรัมจะมีเมล็ดจำนวน 
๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ เมล็ด หรือหนึ่งลิตรจะมีประมาณ ๓๔,๔๘๑ เมล็ด 
  ลักษณะทางพืชไร่   
 สภาพภูมิอากาศและดิน ปอเทืองขึ้นได้ดีในสภาพอากาศทั่ว ๆ ไป ทนแล้งสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน 
การระบายน้ำดี    

พันธุ์  มีอยู่เพียงชนิดเดียวที่ใช้ประโยชน์อยู่ในประเทศไทยขณะนี้ 
 ฤดูปลูก  ในกรณีที่ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดในรูปแบบของพืชหมุนเวียนสลับกับพืชหลัก จะ
ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนก่อนปลูกพืชหลักประมาณ ๒ เดือน ในระบบพืชแซมจะปลูกพืชหลักประมาณ ๑ - ๒ 
สัปดาห์ ในระบบพืชเหลื่อมฤดูจะปลูกปอเทืองในระยะใกล้หรือรอการเก็บเกี่ยว แต่ในกรณีที่ปลูกเพ่ือเก็บเมล็ด
พันธุ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดช่วงปลูกให้เหมาะสม มิฉะนั้นจะได้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้เลย โดยทั่วไปใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะปลูกปลายฝน หรือหลังเก่ียวข้าวไม่เกินกลางเดือนธันวาคม  
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 การขยายพันธุ์  ปอเทืองขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เมล็ดปอเทืองงอกง่าย มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
โดยทั่วไปค่อนข้างสูง 
 การเตรียมดินและการปลูก  การเตรียมดินมีความสำคัญมากต่อการให้ผลตอบแทน ทั้งในรูปของปุ๋ย
พืชสด และเมล็ดพันธุ์  

1. การปลูกเพื่อเป็นปุ๋ยสดปรับปรุงดิน  ควรทำการไถพรวนดินแล้วปลูก ปลูกแบบหว่านเป็นวิธีที่
สะดวก ประหยัดเวลาและแรงงาน  โดยการนำเอาเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้หว่านลงไปในแปลงให้ทั่วแปลง ใน
อัตรา ๕ - 10 กิโลกรัมต่อไร่  โดยการหว่านก่อนการปลูกข้าวในช่วงเดือนเมษายน  หลังจากปอเทืองออกดอก
ช่วงอายุประมาณ ๔๕ - ๕๐ วัน ทำการไถกลบ  การไถกลบควรจะไถขณะที่มีความชื้นอยู่ในดินพอสมควร  
หรือทำการหว่านปอเทืองพร้อมกับข้าวในช่วงปลายเดือนเมษายน  แล้วเมื่อปอเทืองออกดอกปล่อยน้ำเข้าท่วม
แปลง  ปอเทืองจะเน่าสลายกลายเป็นปุ๋ย 

๒. การปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ จะต้องมีการเตรียมดินที่ดี โดยการไถ ๑ ครั้งทิ้งไว้ประมาณ ๑ 
สัปดาห์ เก็บวัชพืชในแปลงออกให้หมดและไถแปรตามหรือคราดอีกครั้ง เมื่อความชื้นในดินพอเหมาะก็ปลูกได้ 
การปลูกเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์ทำได้โดยการหว่าน ซึ่งมีการหว่านหลายแบบ ดังนี้ 

(1) หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ไถกลบตอซัง  ปั่น  แล้วหว่านเมล็ดจะขึ้นสม่ำเสมอดี ผลผลิตดี 
ผลผลิตที่ได้ 150 - 350 กิโลกรัมต่อไร่ 

(2) หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในแปลงข้าวก่อนเก็บเก่ียวข้าว ประมาณ 5 วัน จากนั้นเมื่อเกี่ยว
ข้าวเมล็ดปอเทืองก็จะโดยปั่นเหยียบลงไปในดินแล้วงอกเอง วิธีนี้ทำให้ประหยัดไม่ต้องไถ
ปั่น แต่ผลผลิตอาจไม่ดีเท่าการไถปั่นแล้วหว่าน 

(3) เก็บเก่ียวข้าวแล้วหว่านปอเทือง จากนั้นค่อยไถปั่น  
 การดูแลรักษา  ปอเทืองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนอน แมลง อาจจะต้องพ่นยาป้องกันและ
กำจัดวัชพืช เพ่ือป้องกันหนอนกินใบและฝัก นอกจากนี้ ปอเทืองยังมีโรคท่ีเกิดจากไวรัส โดยมีแมลงเป็นพาหะ 
ลักษณะอาการคือ ใบจะเล็ก ดอกเป็นฝอย ไม่ติดฝัก สามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการปลูกซ้ำพ้ืนที่เดิม ควร
มีการตรวจหนอนและแมลงให้ทั่วแปลงตั้งแต่เริ่มออกดอกไปจนถึงระยะติดเมล็ดโดยตรวจดูตอนเช้าก่อนมี
แสงแดด 
 การเก็บเกี่ยว  ปอเทืองมีอายุเก็บเกี่ยว ๑๒๐ - ๑๕๐ วัน เมื่อฝักแก่ ตากแดดไว้ประมาณ ๔ - ๕ วัน    
ทำการนวดและสีฝัด ทำความสะอาดเอาสิ่งเจือปนออก ใช้ยาคลุกเมล็ดนำบรรจุลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดเกบ็ไว้
ในโรงเก็บ เมล็ดปอเทืองสามารถเก็บไว้ได้นาน ๑ - ๒ ปี 
 การใช้ประโยชน์  ปลูกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดในสภาพที่ดอน โดยปลูกใน
รูปแบบของพืชหมุนเวียน โดยหว่านหรือโรยเมล็ดก่อนการปลูกพืชหลัก เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย และ
ในข้าวหลังเก็บเกี่ยว ปอเทืองให้น้ำหนักสดประมาณ ๑.๕ - ๓.๐ ตันต่อไร่   ให้ธาตุไนโตรเจนประมาณ ๑๐ - 
๒๐ กิโลกรัมต่อไร่ เทียบกับปุ๋ยยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟตได้ประมาณ ๒๓ - ๔๘ และ ๔๗ - ๙๕ กิโลกรัม 
หรือมีเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ประมาณ ๒.๐๐ - ๒.๙๕   ๐.๓๐ - ๐.๔๐ และ ๒.๒๐ 
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- ๓.๐๐ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามน้ำหนักมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารขึ้นกับปัจจัยของดินและการ
จัดการ  
ประโยชน์ของปอเทือง สรุปได้ดังนี้ 

๑) เพ่ิมอินทรียวัตถุแก่ดิน 
๒) เพ่ิมผลผลิตพืช 
๓) ทำให้ดินโปร่ง และระบายอากาศของดินดี  ดินมีการอุ้มน้ำดีขึ้น 
๔) ช่วยในการป้องกันกำจัดวัชพืช เช่น ช่วยคุมหญ้าหวาย 

 

 

 

 

 

กรณตีัวอย่าง : การปลกูเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน 
๑. นายทวีศักดิ์ กอสุข  หมอดินอาสาในพื้นที่อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   

ลักษณะดิน : เป็นดินร่วนเหนียว  
มีปัญหาเรื่องน้ำซึ่งต้องใช้ในการปลูกปอเทืองเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ แต่ได้แก้ไขโดยการใช้น้ำบาดาล  
วิธีการ 

รอบท่ี 1 หว่านปอเทืองอัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกับหว่านข้าวในช่วงปลายเดือนเมษายน 
จากนั้นปล่อยน้ำเข้าท่วมหรือน้ำฝนที่ตกลงมาท่วม ปอเทืองก็จะเน่าตายกลายเป็นปุ๋ย  

รอบที่ 2 เมื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเสร็จ ช่วงเดือนมีนาคม ไถกลบต้น/ตอซังปอเทืองหลัง
เก็บผลผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ  
1. ผลผลิตข้าวเพ่ิม 
2. ดินดีขึ้น 
3. ไม่เสียค่าไถ  

๒. นายไพบูลย์ จุลสี  หมอดินอาสาในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  
ลักษณะดิน : เป็นดินทราย ปัญหาคือดินทราย ขาดแคลนน้ำ อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว 
วิธีการ 

หว่านปอเทืองหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยการไถกลบตอซัง ไถ แล้วหว่านปอเทืองอัตรา  10 กิโลกรัม
ต่อไร่ จากนั้นประมาณช่วงเดือนมกราคมทำการไถกลบเป็นปุ๋ย  ในกรณีที่การเจริญเติบโตไม่ดี ส่วนที่
เจริญเติบโตดีก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อไป  
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กรณตีัวอย่าง : การปลูกปอเทืองเพื่อเก็บเมลด็พันธุ์ 
๑. นายทวีศักดิ์ กอสุข  หมอดินอาสาในพื้นที่อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   

วิธีการ 
ช่วงเวลาการปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ จะหว่านปอเทืองหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จไม่เกินช่วงวันที่ 

10 ธันวาคม โดยใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการหว่าน 2 แบบ ดังนี้ 
แบบที่ ๑  หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ไถกลบตอซัง/ปั่น/แล้วหว่าน เมล็ดจะข้ึนสม่ำเสมอดี ผลผลิตดี ผลผลิต

ที่ได้ 150 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ 
แบบที่ ๒  หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในแปลงข้าวก่อนเก็บเกี่ยวข้าว ประมาณ 5 วัน จากนั้นเมื่อเกี่ยวข้าว

เมล็ดปอเทืองก็จะโดยปั่นเหยียบลงไปในดินแล้วงอกเอง วิธีนี้ทำให้ประหยัดไม่ต้องไถปั่น แต่ผลผลิตอาจไม่ดี
เท่าการไถปั่นแล้วหว่าน 

๒. นายไพบูลย์ จุลสี  หมอดินอาสาในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
หว่านปอเทืองหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยการไถกลบตอซัง ไถ แล้วหว่านปอเทืองอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 

เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตที่ได้ 80 - 90 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 

๑. ช่วยคุมหญ้าหวาย โดยพบว่าเมื่อปลูกติดต่อกัน 3 ปี หญ้าหวายหายไป 
๒. ไม่มีปัญหาข้าวเฝือใบ (ข้าวบ้าใบ) 

๓. นางบังอร ลาเสื้อ หมอดินอาสาในพื้นที่ตำบลวังแสง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  
ลักษณะดิน : เป็นดินทราย  
วิธีการ 
หว่านปอเทืองหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ทำการไถกลบ  ปั่น  หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตรา 7 - 10 กิโลกรัมต่อไร่   

ผลผลิตปอเทือง 90 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 

๑. ได้ปุ๋ยจากตอซังข้าว และตอซังปอเทือง 
๒. นาข้าว 20 ไร่ เดิมใช้ปุ๋ย 10 กระสอบ (๑ กระสอบ เท่ากับ 50 กิโลกรัมต่อกระสอบ) หลัง

ปลูกปอเทือง เหลือ 2 กระสอบ 
๓. นาข้าว 20 ไร่ เดิมได้ข้าว 70 กระสอบ (๑ กระสอบ เท่ากับ ๓๐ กิโลกรัม)  ผลผลิตข้าว 140 กระสอบ 

๔. นายจำนงค์ ศรีบุญเรือง  หมอดินอาสาในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ลักษณะดิน : เป็นดินร่วนเหนียว ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่ 
วิธีการ   การปลูกมี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

๑. ไถก่อนหว่านปอเทือง 
๒. หว่านปอเทืองก่อนไถ 
๓. หว่านก่อนเกี่ยวข้าวไม่เกิน 5 - 7 วัน ทำการปลูกปอเทืองเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ผลผลิต

เฉลี่ย 300 - 350 กิโลกรัมต่อไร่     
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๒. กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ   ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๓) นายสมาน  ก้อนศีรษะ    คณะทำงาน 
๔) นายธีรวุฒิ  ตุ๋นคำ     คณะทำงาน 
๕) นางปฐมรัตน์  หัศกรรจ์    คณะทำงาน 
๖) นางมัฏสิกาญจน์  กูใหญ่    คณะทำงาน 
๗) นางสาวกนกนิภา  อ่ำสวัสดิ์    คณะทำงานและเลขานุการ 
๘) หมอดินอาสาในแต่ละจังหวัดในสังกัดสำนักงานพัฒนาที ่ด ินเขต ๕ เข้าร ่วมฟัง  

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์  จำนวน ๖๕ ราย (ภาคผนวก) 
โดยสรุปประเด็นสำคัญท่ีนำมาขยายผลได้ดังนี้  

 
ด้าน/ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ดำเนินงาน 

คน - เกษตรกรไม่อยากทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
ด้วยตนเอง  รอรับแต่การสนับสนุน ไม่อยาก
ลงทุนในการทำ  

- รวมกลุ่มช่วยกันทำ หารเฉลี่ยค่าใช้จ่าย ใน
การผลิต และแบ่งปันกันให้ไปใช้ใน  แต่
ละครัวเรือน จะช่วยลดต้นทุนทั้งค่าใช้จ่าย
และแรงงาน อีกทั ้งย ังได ้แลกเปลี ่ยน
เรียนรู้วิธีการทำของแต่ละคน เพื่อหาวิธี
และแนวทางท่ีดีที่สุดในพื้นท่ีนั้น ๆ 

เครื่องมือ - วัสดุและอุปกรณ์ในการทำไม่อยู ่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน หาซื ้อก็มีราคาสูง และกรมฯ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

- รวมกลุ่มคนที่สนใจมาร่วมกันทำ เพื่อจะ
แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์กัน หากอันไหนขาด
จำเป็นต้องมีการซื้อจะได้ซื้อได้ในราคาที่
ถูก 

ข้อมูล - แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่ ยังไม่เพียงพอ/ 
รายละเอียดข้อมูลในเอกสารวิชาการมาก
เกินไป อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ/เข้าใจยาก 

- ควรมีการปรับข้อความในเอกสารให้อ่าน
เข้าใจได้ง่าย และให้เจ้าหน้าได้มีการจัด
อบรมกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้เกษตรได้ซักถาม
ข้อสงสัย 

ผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์และสารเร่งต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อ
ความต ้ องการของ เกษตรกร ในพ ื ้ น ที่  
โดยเฉพาะ พด.๒  พด.๓  พด.๖ และปูนโดโล
ไมท์  

- สำรวจความต้องการของเกษตรกรในพ้ืน
ที่ว่าต้องการใช้สารเร่งพด.ไหนมากที่สุด
เรียงลำดับลงมา  

- แจ้งส่วนกลางให้มีการจัดสรรลงมาให้มาก
ขึ้น 
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ด้าน/ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ดำเนินงาน 
การสนับสนุน - ยังมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

ที่ไม่เพียงพอ บางสถานีอยู่ไกลจากเมืองไม่
สะดวกกับการไปขอรับบริการ 

- เอาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพลงตาม
ศูนย์ บ้านหมอดิน หรือ ศพก. เพ่ือสะดวก
แก่การขอรับการสนับสนุน 

อ่ืน ๆ - อยากให้มีค่าตอบแทนแก่หมอดินเป็นราย
เดือน เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน 

- แจ้งส่วนกลาง/กรมฯ เพ่ือพิจารณา 

 
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนของหมอดินอาสาในการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ผลิตภัณฑ์ ชื่อ – สกุล  
เบอร์โทรศัพท์ 

 วัสดุหมัก  วิธีการ/ผล 

พด.๑ นายประเสริฐ ผาคำ 
๐๘๙-๙๘๒๕๗๗๙ 
จังหวัดบึงกาฬ 

+ กากอ้อยสด ๑๕ ตัน 
+ แกลบดิบ ๑.๒ ตัน 
+ มูลสัตว์ ๓ ตัน 
+ พด.๑ และพด.๒ 
+ น้ำขี้หม ู
เมื ่อเป็นปุ ๋ยแล้วใส่ปูนโดโลไมท์ และหิน
ฟอสเฟต  

- ระยะเวลาหมัก ๖ เดือน 
จึงนำไปใช้   
o  ใช้ในนาข้าว ๑๖๐ 

กิโลกรัมต่อไร่ 
o  ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ๑๐ – 

๒๐ % 
 

พด.๒ นายทองปาน พิมพาณชิย์ 
๐๘๐-๑๙๖๙๔๑๐ 
จังหวัดสกลนคร 

+ ขี้ไก่แกลบ+พด.๒ 
+ กากน้ำตาล ๑๐ กก. 
+ หอยเชอรี่ 

- ระยะเวลาหมัก ๒ 
อาทิตย์ 
o  ใช้ในพืชสวน (มะม่วง) 
o  ผลิต ๒๐ ตัน ใน

มะม่วง ๒,๐๐๐ ต้น 
นายจักรพงศ์ โสนะแสง 
๐๘๑-๙๖๕๕๙๗๕ 
จังหวัดหนองบัวลำภู 

+ พด.๒ 
+ ฝักทองแก่ 
+ มะละกอ 
+ กล้วย   

- อย่างละ ๑๐ กก.  
+ น้ำตาลทรายแดง ๕ กก.ต่อน้ำ ๑๐ ลิตร 

- ระยะเวลาหมัก ๒ 
อาทิตย์ 
o ใช้ในเห็ดระโงก ใช้น้ำ

หมัก ๖ ลิตรผสมน้ำฝน
อีก ๖ ลิตร 
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ประสบการณ์แลกเปลี่ยนของหมอดินอาสาในการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (ต่อ) 
 

ผลิตภัณฑ์ ชื่อ – สกุล  
เบอร์โทรศัพท์ 

 วัสดุหมัก  วิธีการ/ผล 

พด.๒ นายสาคร บุญประจันทร์ 
๐๙๓-๔๓๙๕๖๕๐ 
จังหวัดหนองบัวลำภู 

+ หน่อต้นกล้วย 
+ ฝักทองแก่ 
+ มะละกอสุก 
+ กล้วยสุก 
+ สัปปะรด 
+ มะเขือเทศ 

- อย่างละ ๕ กก.  
+ ไข่สด ๑๕ ฟอง 
+ นมสด ๑ กระป๋อง 
+ กะปิ ๑ กระปุก 
+ กากน้ำตาล ๑๐ ลิตร  

- ระยะเวลาหมัก ๔๕ วัน 
(ทุก ๕ วันคน ๑ ครั้ง) 
o  น้ำหมัก ๑ แก้วกาแฟ 

ต่อน้ำ ๑๐ ลิตร ฉีดพ่น
ตอนต้นไม้อายุ ๔๕ วัน 

o  ผลิตบรรจุขวด
จำหน่ายเป็นรายได้
เสริม 

 

พด.๓ นายนิรุทธิ์ คำเพ็ง 
๐๘๙-๑๕๒๑๘๐๗ 
จังหวัดหนองคาย 

+ ขี้วัว+ฟางแกลบ 
+ พด.๓ (๓ ซอง) + พด.๑ ผสมน้ำ ๑๐ ลิตร 
+ น้ำตาลทรายแดง ๑ กก. 

- ระยะเวลาหมัก ๒ 
อาทิตย์ 
o  ใช ้ ในไม ้ผล (ชมพู่ / 

พุทรา) โรยรอบทรงพุ่ม  
พด.๗ นายจวน โพธิ์ดา 

๐๙๒-๕๗๓๓๖๕๙ 
จังหวัดหนองบัวลำภู 

+ พืชสมุนไพร 
+ มะเขือ  
+ พด.๗ ผสม พด.๒ 
+ กากน้ำตาล 

- ระยะเวลาหมัก ๒ 
อาทิตย์ 
o  ใช้ในนาข้าวและไม้ผล 

ฉ ีดท ุก ๗ ว ัน แมลง
ศัตรูพืชน้อยลง 
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๓. กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยรายแปลง/บัตรดินดี/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประกอบด้วย 
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน    ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๓) นางศริตา  รัตนพันธ์     คณะทำงาน 
๔) นางสาวศิวพร  ศีลเตโช     คณะทำงาน 
๕) นางสาววนิดา  พานิกร    คณะทำงาน 
๖) นางนิรชา  เจ็กชื่น     คณะทำงาน 
๗) นางฤดี  โคตรชารี     คณะทำงานและเลขานุการ 
๘) หมอดินอาสาในแต่ละจังหวัดในสังกัดสำนักงานพัฒนาที ่ด ินเขต ๕ เข้าร ่วมฟัง  

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ จำนวน ๓๐ ราย (ภาคผนวก) 
โดยสรุปประเด็นสำคัญท่ีนำมาขยายผลได้ดังนี้ 
 

ด้าน/ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
คน - เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- อบรม/ประชาส ัมพ ันธ ์ ให ้ความร ู ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศด้านต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 - เกษตรกรไม่มีเครือข่าย/มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
- สร้างเครือข่าย/การมีส่วนร่วมของหมอดินให้มาก

ขึ้น 
เครื่องมือ - ไม ่ม ีอ ุปกรณ์เทคโนโลย ีเพ ียงพอที ่รองรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ได้ 
- สนับสนุนงบประมาณจัดซื ้ออุปกรณ์/แพคเกจ

อินเตอร์เน็ตทางเทคโนโลยีที่สามารถรองรับ 
 - เครื่องมือสื่อสารที่มีไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตได้/สัญญาณ 
 

  - ไม่ครอบคลุม/ไม่มีแพคเกจอินเตอร์เน็ต  
ข้อมูล - ข้อมูลการใส่ป ุ ๋ยตามค่าว ิเคราะห์ด ินย ังไม่

ครอบคลุมกับชนิดพืชที่ 
- จ ัดทำคู ่ม ือการใช ้ป ุ ๋ยตามค่าว ิเคราะห์ด ินให้

ครอบคลุมทุกชนิดพืช 
 - เกษตรกรม่สามารถหาสูตรปุ๋ยตามคำแนะนำใน

พ้ืนที่ของตนเอง 
- เพิ่มความหลากหลายของสูตรปุ๋ย/หรือเกษตรกร

สามารถใส ่ส ูตรปุ ๋ยท ี ่ม ีในตลาด และสามารถ
คำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เกษตรกรมีได้ 

ผลิตภัณฑ์ - ขั ้นตอนการเข้าใช้งาน application มีความ
ซับซ้อน 

- พัฒนาขั้นตอนการเข้าใช้งาน application ให้ใช้
งานง่าย และไม่ยุ่งยาก 

 - ขนาด application ใหญ่เกินไป - ลดขนาด application 
  -  พ ัฒนา  application ท ี ่ ไ ม ่ ต ้ อ ง ใช ้ ส ัญญาณ

อินเตอร์เน็ต 
การสนับสนุน -  อ ุ ป ก รณ ์ ส ื ่ อ ส า รท ี ่ ร อ ง ร ั บ เ ทค โน โ ล ยี   

application ต่าง ๆ ของกรม 
- กรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุนอุปกรณ์สื ่อสารที่

รองรับเทคโนโลยีเหล่านั้น 



 

 

14 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

๔. กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร/เกษตรอินทรีย์ (PGS) 

ประกอบด้วย 
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๓) ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  คณะทำงาน 
๔) นางสาวสุจิตตรา  ปะนันโต    คณะทำงาน 
๕) นางสาวนิภาวรรณ์  โพธิสุพรรณ   คณะทำงาน 
๖) นางสาวอินทุอร  สินธุชาติ    คณะทำงาน 
๗) นางสาวปิยวรรณ  เขิมขันธ์    คณะทำงาน 
๘) นางสาวสุปราณี  ศรีทำบุญ    คณะทำงานและเลขานุการ 
๙) หมอดินอาสาในแต่ละจังหวัดในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  เข้าร่วมฟัง

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์  จำนวน ๔๒ ราย (ภาคผนวก) 
โดยสรุปประเด็นสำคัญท่ีนำมาขยายผลได้ดังนี้ 

           ๑. ความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์  
เกษตรกรสามารถศึกษาข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ผ่านการฝึกอบรม ดูงาน และสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่ง

ในปัจจุบันเกษตรกรเข้าถึงได้ง่าย  รวมทั้งสื่อโซเซียล เช่น LINE  FACEBOOK เป็นต้น  โดยในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกษตรกรในกลุ ่มมีความหลากหลาย สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ในด้านต่าง  ๆ เช่น การใช้
สารชีวภาพ  การนำเทคโนโลยีโซล่าเซลล์มาใช้ในระบบการให้น้ำพืช  การวางแผนการปลูกพืชในพ้ืนที่ที่มีขนาด
เล็ก การเตรียมดินเพื่อปลูกกล้วย และการขอใบรับรองมาตรฐาน 

 

   ๒. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การเปลี ่ยนแนวความคิดของตัวเกษตรกรและ
ครอบครัว : ปัญหานี้เกษตรกรให้เป็นปัญหาที่เป็น
อุปสรรคมากที่สุดของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
เพราะตัวเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัว นับเป็น
จุดเริ ่มต้นในการเปลี ่ยนจากเกษตรเคมีไปสู ่เกษตร
อินทรีย์  เนื ่องจากแนวความคิดที ่แตกต่างกันของ
สมาชิกในครอบครัวทำให้การปรับเปลี่ยนไปสู่เกษตร
อินทรีย์เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยาก   

๑. สมาชิกในครอบครัวไปเรียนรู้จากแปลงต้นแบบ
เกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จด้วยกัน    

๒. การแบ่งพื ้นที ่เกษตรเพื ่อทำเกษตรอินทรีย์
เปรียบเทียบกับเกษตรเคมีเพื่อให้เห็นผลเปน็ที่
ประจักษ์ 
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   ๒. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ต่อ) 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
พื ้นที ่ : ปัญหาของพื ้นที่น ับเป็นปัญหาหนึ ่งที ่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากพื้นที่
การเกษตรมีลักษณะพื้นที่และที่ตั้ง ไม่เหมาะสม เช่น 
พื ้นที ่อย ู ่ในเขตชลประทานไม่สามารถทำเกษตร
อินทรีย์ได้  พื้นที่อยู ่ในเขตปลูกอ้อย มันสำปะหลัง 
หรือ ยางพารา ทำให้เกษตรกรมีความจำเป็นต้อง
ลงทุนสูงในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเกษตรเคมีไปสู่
เกษตรอินทรีย์ เช่น การทำแนวกันชน หรือ การทำ
ร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกเข้าสู่แปลง
เกษตรอินทรีย์     

๑. การเริ ่มทำเกษตรอินทรีย์จากพื้นที่ขนาดเล็ก
ก่อน  เช่น พ้ืนที่  ๑ งาน  

๒. การทำแนวกันชน โดยพืชที่นำมาทำแนวกันชน 
เช่น หญ้าเนเปียร์  ไผ่ แต่ในกรณีใช้ไผ่เป็นแนว
กันชนจะได้ในกรณีเป็นแนวกันชนทางอากาศ 
จำเป็นต้องทำแนวกันทางดินเพิ ่มเต ิม แต่
เน ื ่องจากการปล ูกพ ืชชน ิดอ ื ่นร ่วมก ับไผ่
ค่อนข้างยากเพราะระบบรากของไผ่ สมาชิกใน
กลุ ่มได้เสนอให้ทำรั ้วและปลูกไม้เลื ้อย เช่น 
อัญชัน เพ่ือเป็นแนวกันชนทางดิน 

๓. ในพ ื ้นที่ท ี ่ม ีความลาดช ันต ้องเพ ิ ่มความ
ระมัดระวังและมีความจำเป็นต้องทำแนวคันดิน
เพ่ือเป็นแนวกันชนเพ่ิมเติม 

กรณีตัวอย่าง นายอิทธิเชษฐ์ ชมภู หมอดินอาสา
ประจำหมู่บ้านโคกพัฒนา  ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย      
จ.หนองคาย  
พื ้นที่ พื ้นที ่การเกษตรของ  นายอิทธิเชษฐ์  ชมภู  
แบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว บ่อน้ำ แปลงปลูกหม่อน แปลง
ปลูกแก้วมังกรในบ่อซีเมนต์ แปลงมะนาวในบ่อซีเมนต์ 
สำหรับปัญหาของพื้นที ่นี ้ คือ เป็นพื ้นที ่ที ่ตั ้งอยู่ใน
บริเวณพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารา มีน้ำหลากมาจาก
พื ้นที ่อ ื ่น ทำให้เป ็นอุปสรรคในการพัฒนาพื ้นที่
การเกษตรทั้งหมดสูเ่กษตรอินทรีย์ 
แนวทางการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์   

๑. คัดเลือกพื้นที่เกษตรในบริเวณที่เหมาะกับการ
พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ โดยไม่ต้องลงทุนในการทำแนว
กันชน หรือการปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่มากเกินไป โดย
เกษตรกรได้ เลือกพื้นที่เพียง ๑ งาน ในการพัฒนา
พ้ืนที่สู่เกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดความเสี่ยงจากสารเคมีที่ 
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   ๒. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ต่อ) 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ปนเปื ้อนจากภายนอก  ส่วนในพื ้นที ่ท ี ่ เหลือเป็น
การเกษตรแบบปลอดภัย 

 

๒. พัฒนาพื้นที่ ๑ งาน เป็นแปลงผักสลัดอินทรีย์ 
เนื่องจากเป็นผักที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของ
ตลาด โดยกั้นแปลงด้วยอิฐเป็นแนวกันชนทางดิน และ
ให้น้ำด้วยสปริงเกอร์   
ข้อเสนอแนะ   
    ๑. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที ่การเกษตร
ขนาดเล็ก  ควรเน้นปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
เช่น  ผักสลัด คะน้าเคล วอเตอร์เคส บีทรูท โทงเทง
ฝรั่ง แรดิช เป็นต้น ซึ่งพืชผักเหล่านี้สามารถแปรรูปได้
เป็นการเพ่ิมมูลค่า เช่น น้ำผักสมุนไพร 

 
 

   ๒. การตลาด สำหรับการตลาดควรเริ่มจากตลาด
ชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นโดยยื่นขอใบรับรอง เช่น 
Organic Thailand   PGS  เป็นต้น ซึ่งการได้รับรอง
เกษตรอินทรีย์สามารถใช้ในการสร้างเครือข่ายและ
ขยายตลาดสู่ตลาดพรีเมี่ยมได้ เช่น ตลาดจริงใจ ใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  ตลาดคนรักษ์สุขภาพ เป็น
ต้น 

 

เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : ปัญหาเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ค่อนข้าง
จะหายากพืชบางชนิดต้องสั่งจากต่างประเทศ  
 

๑. เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ด้วยตัวเอง 
โดยนำเมล็ดพันธุ์ที่มีขายในตลาดมาปลูกเพ่ือ
คัดเลือกพันธุ์เอง ซึ่งเมื่อนำเมล็ดพันธุ์ในตลาด
มาปลูกเพื ่อค ัดเล ือกพันธ ุ ์ เองจำเป ็นต ้อง
คัดเล ือกไปจนเมล็ดพันธ ุ ์ร ุ ่นท ี ่  ๔ (F4) จึง
นับเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ 

๒. การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชอินทรีย์ 
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   ๒. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ต่อ) 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การจัดการน้ำ : น้ำนับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อภาค
การเกษตร ซึ่งน้ำที่จะใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์จำเป็น
น้ำที่สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อน ดังนั้นการจัดการน้ำที่
จะใช้ผลิตพืชอินทรีย์จึงนับเป็นปัญหาที่สำคัญ 

๑. การสร้างแหล่งน้ำ เช่น บ่อน้ำ  น้ำบาดาล 
๒. การคำนวณการใช้น้ำของพืชที่ปลูก  
๓. การโซ่ล่าเซลล์มาใช้สำหรับสูบน้ำร่วมกับการใช้

สปริงเกอร์ เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 

กรณีตัวอย่าง หมอดินอาสาจังหวัดบึงกาฬ ปลูกไผ่
อินทรีย์ ซึ่งในแปลงมีไผ่หลากหลายชนิด ซึ่งเกษตรได้
สังเกตและบันทึกการใช้น้ำของไผ่แต่ละชนิดและช่วง
ให้ผลผลิต และได้นำโซล่าเซลล์มาใช้ในระบบการ
จัดการน้ำแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำ โดย
แนะนำให้ใช้ โซล่าร์เซลแบบโพลีซึ ่งเหมาะกับสภาพ
อากาศของประเทศไทยมากกว่าแบบโมโนเพราะ
ประเทศมีแสงแดดจัดและราคาถูก ในขณะที่แผงโซล่า
เซลล์แบบโมโนเหมาะกับประเทศในเขตอบอุ่นเพราะ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในขณะที่มีแสงแดดน้อย  
ทำให้เกษตรกรลดปริมาณน้ำที่ให้แก่พืชและลดต้นทุน
การผลิตได้ 

  

การตลาด : การตลาดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการ
ขับเคลื ่อนเกษตรอินทรีย์ให้ยั ่งยืนได้ ซึ ่งในปัจจุบัน
ช่องทางการเข้าถึงตลาดมาหลากหลาย โดยสมาชิก
กลุ ่มได้แนะนำตั ้งแต่ตลาดชุมชน  ตลาดคนรักษ์
สุขภาพ ตลาดออนไลน์  ตลาดที่ผ่านทางหน่วยงานรัฐ 
เช่น ตลาดจริงใจในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลผ่านทาง
กรมวิชาการเกษตร  ตลาดระหว่างประเทศ   
กรณีตัวอย่าง กลุ ่มเกษตรกรจากจังหวัดสกลนคร
ได้รับการรับรองมาตรฐาน USDA ซึ่งกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองจาก
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

 
 

๑. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค เกษตรกร
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคโดยการ
ได้รับการรับรองทั้งแบบรับรองกันเองในกลุ่ม
แบบเกษตรอินทรีย์ PGS  การได้รับรองจาก
หน ่วยงานอ ื ่น  เช ่น กรมว ิชาการเกษตร  
กรมการข้าว หรือ หน่วยงานจากต่างประเทศ  

๒. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร  การ
แปรรูป     

๓. การสร้างเรื ่องราวให้กับสินค้า (story) เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค 

๔. การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

๕. การสร้างตลาดแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
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   ๒. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ต่อ) 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
กรณีตัวอย่าง เกษตรกรจากจังหวัดขอนแก่นได้รับการ
รับรองมาตรฐาน Organic Thailand และสร้างตลาด
ผ ่ า นกรมว ิ ช า ก า ร เ กษตร  ส ู ่ ต ล าดจ ร ิ ง ใ จ ใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น 
กรณีตัวอย่าง เกษตรกรเน้นขายสินค้าในตลาดชุมชน 
เช่น ตลาดนัดชุมชน  ตลาดโรงพยาบาล  ตลาดนัด
คลองถม เป็นต้น       
กรณีตัวอย่าง เกษตรกรจากจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 
๑ งาน ปลูกพืชอย่างน้อย ๕ ชนิด ได้แก่ คะน้าเคล 
เรดดิช บีทรูท เซเลอรี่ และ โทงเทงฝรั่ง  โดยสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปเป็นน้ำผักสมุนไพรจำหน่าย
ที ่ตลาดจริงใจ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ังหวัด
ขอนแก่น  

 

กรณีตัวอย่าง เกษตรกรจากจังหวัดบึงกาฬได้วาง
แผนการผลิตไผ่ โดยเน้นขายผลผลิตให้กับผู้บริโภคใน
ชุมชนโดยวางแผนให้ปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค เมื่อมีความประสงค์ที่จะ
ซื้อสินค้าเกษตรกรมีสินค้าขายให้ตามความต้องการ
ของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและ
สร้างความยั่งยืนให้กับการผลิตและตลาด 
กรณีตัวอย่าง แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวบ้านน้ำพุแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แปลงผัก
ลอยน้ำ บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว 
ของกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดสกลนครซึ่งมีชุมชนรอบ
อ่างเก็บน้ำหนองหาร ได้ร่วมกันทำแปลงผักลอยน้ำ
จากวัชพืช เช่น ผักตบชวา หญ้าคา มามัดรวมกันให้
แน่นหนาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร กว้าง  ๑-๒ เมตร 
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   ๒. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ต่อ) 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
การจัดการวัสดุอินทรีย์เพื่อทดแทนสารเคมี : การ
จัดหาวัสดุอินทรีย์หรือสารชีวภาพมาใช้ทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ในปัจจุบันไม่ค่อย
เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพราะ
มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวมทั้งมี
สารช ีวภ ัณฑ ์ท ี ่ ถ ูกผล ิตออกมาส ู ่ ตลาดมากขึ้น  
นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถนำสมุนไพรในท้องถิ่นมา
ผลิตเป็นสารป้องกันศัตรูพืชได้   

กรณีตัวอย่าง เกษตรกรในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้การผลิตสารสกัดชีวภาพที่ใช้ป้องกันเพลี้ย
แป้ง  โดยการใช้บิวเวอเรีย  การใช้รางจืด  และ
แนะนำให้ฉีดพ่นในช่วง ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นเพราะเชื้อ
บิวเวอเรีย เมื่อโดนแสงแดดจัดจะตาย 

  ๓. แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
 ๑. การสร้างแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน เพราะจะช่วยให้ผู้ที่ไม่แน่ใจในการผลิตแบบ

เกษตรอินทรีย์ได้เรียนรู้  
๒. การสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และข่าวสาร

ต่างๆ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมถอดบทเรียนในครั้งนี้ได้สร้ างกลุ่ม Line ชื่อ “เกษตรอินทรีย์PGS 
สพข.5”  
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ถอดบทเรียนการสร้างแปลงต้นแบบเกษตรอนิทรีย์ในชุมชน 
นายอิทธิเชษฐ์ ชมภู  

หมอดินอาสาประจำหมู่บา้นโคกพัฒนา หมู่ 10 ตำบลนาหนัง  
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

 
1. จากเกษตรเชิงเดี่ยว ปรับเปลี่ยนสู่เกษตรผสมผสาน สานต่อสู่เกษตรอินทรีย์ 

เดิมพื้นที่ 39 ไร่ 3 งาน ของนายอิทธิเชษฐ์ ชมภู หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านโคกพัฒนา หมู่ 
10 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  ได้ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว คือ ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว 
25 ไร่ ส่วนที่เหลือ 14 ไร่ 3 งาน ปล่อยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะทำได้ก็แค่เพียงเลี้ยงวัว 12 
ตัว ในพ้ืนที่เท่านั้น  

หลังเดินทางกลับมาจากการทำงานที่ประเทศเกาหลี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายอิทธิ
เชษฐ์ ชมภู ได้มีความคิดในการพลิกฟื้นแผ่นดินบ้านเกิดที่แห้งแล้งผืนนี้เพื่อใช้ในการทำการเกษตรให้เกิด
ประโยชน์ได้สูงสุด และได้ตั้งชื่อแผ่นดินผืนนี้ว่า “บ้านไร่ชมภู” โดยได้มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ โดยในปีแรก (พ.ศ.2558) เขาเริ่มจากการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือทำที่อยู่
อาศัยจำนวน 1 ไร่ ขุดบ่อเพ่ือเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรในพ้ืนที่ 2 ไร่ และทำการเกษตรผสมผสาน เป็น
การเพิ่มความหลากหลาย ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 5 ไร่  ปลูก
มะนาววงบ่อเพ่ือทำก่ิงพันธุ์ขาย จำนวน 100 ต้น แก้วมังกร 30 ต้น  

๒. การปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่การทำเกษตรอินทรีย์  
ในปี พ.ศ.2558 นายอิทธิเชษฐ์ ชมภู เริ่มจากปลูกมะนาวเพื่อจำหน่ายกิ่งพันธุ์ โดยการขายกิ่ง

ตอน ราคาก่ิงละ 40 บาท และขายต้นพร้อมปลูกราคา 60 บาท เนื่องจากการทำกิ่งพันธุ์ จำเป็นต้องมีการฉีด
พ่นยาฆ่าแมลง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้หนอนมากินยอดอ่อนมะนาว ให้เกิดความเสียหาย และยัง
ต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการกระตุ้นการแตกยอดอ่อน พบว่าปัญหาจากการใช้สารเคมีในแปลงมะนาว  ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนในครอบครัว และต่อเนื่องไปจนถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกท้ังผลของการใส่ปุ๋ยเคมียัง
ส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมในระยะยาวได้ เขาจึงหยุดการใช้สารเคมีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี 
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2562) และหันไปสนใจในระบบการทำการเกษตรที่มีหลักการ เพื่อให้คงสภาพความ
สมบูรณ์และการมีสุขภาพที่ดีของดิน ระบบนิเวศ และมนุษย์ โดยการปฏิบัติที่ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การสร้างสมดุลของทั้งระบบ ที่เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์” (Organic Agriculture) โดยพืชชนิดแรกที่เขาเริ่ม
ปฏิญาณตนว่าจะทำเป็นพืชอินทรีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 
2558  คือ พืชผักอินทรีย์ ในพื้นที่ 1 งาน ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ เลิกใช้
สารเคมีอย่างถาวร เพื่อให้คนในครอบครัวได้มีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคผักปลอดสารพิษ  รวมไปถึงประโยชน์
ที ่จะเกิดขึ ้นแก่คนในชุมชนที่เขาอยู ่อาศัยด้วย จนในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์ที ่ดินในการปลูกพืช
หลากหลายชนิดมากขึ้น และได้มีการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดังนี้  
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ การขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 

๑.ปลูกข้าว 20  ไร่  
๒.ปลูกปาล์มน้ำมัน 5   ไร่  
๓.ปลูกมะนาววงบ่อ 4   ไร่ ได้รับรอง GAP วันที่ 18 nรกฎาคม 

2562 
๔.ปลูกแก้วมังกร 1   ไร่  
๕.ปลูกกล้วย 2  งาน  
๖.ปลูกมันสำปะหลัง 2  งาน  
๗.ปลูกผักอินทรีย์ 1  งาน ยื่นขอรับรอง PGS (ได้มีนาคม 2563) 
๘.ปลูกหม่อน 100 ต้น 1  งาน ได้รับรอง GAP วันที่ 16 มิถุนายน 

60 
๙.พืชชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ,มัน
หวานญี่ปุ่น 

1  งาน  

๑๐.ที่อยู่อาศัยและโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1  ไร่ 
 

 

๑๑.สระน้ำ 7 บ่อ 7 ไร่  

พื้นที่ทั้งหมด จำนวน  39 ไร่ 3 งาน 

 
๓. จากเกษตรกรสู่หมอดินต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ( PGS) 

- แนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ 
ในปี 2558 พบว่าปัญหาจากการใช้สารเคมีในแปลงมะนาว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนใน

ครอบครัว และต่อเนื่องไปจนถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งผลของการใส่ปุ๋ยเคมี  ยังส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมใน
ระยะยาวได้ เขาจึงหยุดการใช้สารเคมีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-
2562) และหันไปสนใจในระบบการทำการเกษตรที่มีหลักการ เพ่ือให้คงสภาพความสมบูรณ์และการมีสุขภาพ
ที่ดีของดิน ระบบนิเวศ และมนุษย์ โดยการปฏิบัติที่ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสมดุลของทั้งระบบ 
ที่เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์” 

- เป้าหมาย 
นายอิทธิเชษฐ์ ชมภู มองว่าหัวใจหลักในการทำอาชีพเกษตรกร คือ ตัวเกษตรกรเอง มีความรักใน

อาชีพของตนเอง ไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวตั้งในการดำเนินชีวิต หากแต่เอาความสุขท่ีได้จากการได้ลงมือทำในสิ่ง
ที่ตนเองรักมาเป็นเป้าหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยสิ่งที่เกษตรกรทุกคนพึงมี ได้แก่ ความรู้อันถ่อง
แท้ในการทำการเกษตร นั่นหมายถึง รู้จักพื้นที่ของตนเอง รู้ว่าดินเป็นอย่างไร น้ำเป็นอย่างไร  และรู้วิธีในการ
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แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย รวมไปถึงการมีความสุขที่ได้แบ่งปันสิ่งดี  ๆ ที่เป็นประโยชน์ของตนเอง
ให้ผู้อื่น ได้เข้ามาใช้ได้อย่างเต็มที ่

- การเตรียมความพร้อม (ตัวเอง/พื้นที่) 
เกษตรกรต้องมีการศึกษาหลักการ ข้อกำหนดในการทำการเกษตรอินทรีย์ PGS และเตรียม

แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของตนเอง ให้พร้อมในการยื ่นขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
ยกตัวอย่างพ้ืนที่ของนายอิทธิเชษฐ์ ชมภู มีเทคนิคการจัดการพื้นที่ ดังนี้  

๑) ในพ้ืนที่จะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีสังเคราะห์โดยเด็ดขาด ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2558 
๒)  การจัดให้มีแนวกันชนที่แน่นหนา เพื่อกันการปนเปื้อนจากน้ำไหลเข้าแปลงแนวพื้นดิน และ

แนวอากาศจากละอองสารเคมีจากแปลงข้างเคียง ในกรณีแปลงผักอินทรีย์ ได้มีการก่ออิฐบล็อกยกขึ้นสูงจาก
พ้ืนดินปกต ิเพ่ือป้องกันการไหลซึมของน้ำ และสารเคมีเข้ามายังแปลง 

๓) มีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์ด้วยตนเอง และการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี
จากเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ มาใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์  

๔) มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง เป็นพืชปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าว 
๕) มีการตรวจวิเคราะห์ดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
๖) ห้ามมิให้มีการปนเปื้อนของน้ำทิ้งจากครัวเรือน ไปยังแปลงปลูกพืชโดยเด็ดขาด 
๗) แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร ได้จากการขุดบ่อในพื้นที่ของเกษตรกรเอง มิได้มีการ

ปนเปื้อนจากแหล่งน้ำชลประทาน 
๘) มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์  มูลสัตว์ที่นำมาใช้มีการหมัก

ก่อนทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค และไม่ได้มาจากระบบเลี้ยง และการจัดการที่ไม่เป็นมิตร
กับสิงแวดล้อม หรือมาจากการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม 

- ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์  
นายอิทธิเชษฐ์ ชมภู พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 
๑) ตัวเกษตรกร  :  ตัวเกษตรกรเองต้องมีหัวใจรักในการทำการเกษตร มีความสนใจ ฝักใฝ่ใน

การศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความเพียรพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนจากวิถีการปฏิบัติ ในการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ที่ไม่ยุ่งยาก ไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ที่ต้องมี
กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

๒) ครอบครัว  :  ครอบครัวเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก  
ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวร่วมด้วยช่วยกัน  และความเข้าอกเข้าใจในการทำการเกษตร
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยิ่งจะช่วยให้การทำเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล
โดยเร็ว 

๓) กลุ่มสมาชิกและเครือข่าย  :  กลุ่มสมาชิกมีบทบาทในการจัดทำโครงสร้างกลุ่ม  การกำหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ของกลุ่ม  ซึ่งเป็นการกำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม  โดยมีการจัดทำ
ข้อกำหนดการปฏิบัติที่เป็นภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจของสมาชิกในกลุ่ม  สามารถช่วยเหลือในการอธิบาย
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ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ  กำหนดการตรวจเยี่ยมแปลง เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างการตรวจ
และการรับรองมาตรฐาน  รวมไปถึงการกำหนดบทลงโทษในกรณีที่สมาชิกในกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ
ของกลุ่มได้  และการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  ทำให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบ ทำให้มี
กิจกรรมร่วมกัน และสามารถทำฐานข้อมูลสมาชิกท้ังหมด  รวมทั้งกระบวนการผลิตขึ้นเว็บไซต์ของระบบ PGS 
รวมทั้งทำให้เกิดการตรวจติดตามกลุ่มบนครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
    - เส้นทางสู่การได้ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS 

๑. เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมพร้อมกลุ่มสมาชิก 
๒. เกษตรกรมีความเข้าใจ และยอมรับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS 
๓. เกษตรกรหยุดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด และจัดการฟาร์มตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ของกลุ่ม 
๔.  เกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม เข้าร่วมการประชุม และฝึกอบรมหลักสูตร “เกษตร

อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)” และหลักสูตร “เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม(PGS) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

๕. ลงนามในปฏิญญาการเข้าร่วมโครงการ (แบบฟอร์มที่ 1) 
๖.  ทำแผนผังแปลงผลิตทุกแปลงที่ครอบครอง ประวัติแปลงทุกแปลงในรอบปีที่ผ่านมาและแผน

ในปีปัจจุบัน ได้แก่ การจัดการดิน การใช้สารกำจัดศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน แผนการผลิตพืชอินทรีย์ การ
จัดการน้ำ การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาด วิธีการปฏิบัติในแปลง (แบบฟอร์มที่ 2) 

๗. ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยคณะทำงานตรวจแปลงจากสมาพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดหนองคายที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 คน เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือใน
การตรวจรับรอง และในกระบวนการตรวจแปลง เกษตรกรเจ้าของแปลงต้องมีส่วนร่วมในการตรวจประเมิน
แปลงของตนเอง ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

๘. คณะกรรมการนำผลการตรวจแปลงเข้าที่ประชุม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองข้อมูล และนำเสนอ
คณะทำงานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จังหวัดหนองคาย เพ่ือพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน   

- แนวทางการพัฒนากลุ่มสมาชิก PGS 
นายอิทธิเชษฐ์ ชมภู ประธานกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู หมู่ 10 บ้านโคกพัฒนา ตำบลนา

หนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS ดังนี้ 
๑) การผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด แนวคิดในการพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ เริ่มมา

จากการที่กลุ่มสมาชิกอยากยกระดับคุณภาพสินค้าทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
ได้มีการศึกษาแนวโน้มของตลาดผู้บริโภคว่ามีความต้องการอะไร และเลือกผลิตสินค้าที่มีตลาดรองรับ หรือที่
เรียกว่า “ตลาดนำการผลิต” และพบว่าเนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้น  
จึงทำให้เกิดความต้องการในการบริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย  ไร้สารพิษเกิดข้ึน 

๒) การเพิ่มช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยในปัจจุบันได้มีการจำหน่าย
สินคา้ทางตลาดชุมชน ตลาดโรงพยาบาล ตลาดประชารัฐของ ธกส. ออกบูธแสดงสินค้าของภาครัฐและเอกชน 
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และตลาดสินค้าออนไลน์ เช่น LINE และ FACEBOOK ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยในการอำนวย
ความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงแหล่งผู้ผลิตได้ง่าย  

๓) การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการแปรรูปสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ การทำสลัด
โรลผัก  น้ำหม่อน  แยมหม่อน  ชาใบหม่อน  ข้าวกล้อง  ข้าวฮางงอกเพื่อสุขภาพ  ปลาร้า  ปลาส้ม  ปลาแดด
เดียว  ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากมะนาว เป็นต้น 

๔) การพัฒนาตนเองเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ นายอิทธิเชษฐ์ ชมภู ได้จัดทำแปลงของตนเอง
ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมดิน ระบบการจัดการน้ำในแปลง การเลือกชนิดพืชที่ปลูก การ
จัดการปุ๋ย โดยเกษตรกรมีการเรียนรู้วิธีการหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ  เพื่อทดแทนธาตุอาหารที่ได้จากปุ๋ยเคมี 
เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์   ไปใช้ในการปฏิบัติในแปลงของ
สมาชิกต่อไป  

๕) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยจัดให้มีการประชุมกลุ่มของสมาชิกเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม 
รวมถึงทบทวนทำความเข้าใจ การวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน 

๖) การทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ โครงสร้างกลุ่ม กฎ กติกา มีคำปฏิญญา ขั้นตอน
การตรวจเยี่ยมฟาร์มประจำปี วิธีการรับรอง และบทลงโทษกรณีสมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนด 

๗) การนำสมาชิกในกลุ่มศึกษาดูงานแปลงที่ผ่านการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อเพ่ิม
ขวัญกำลังใจในการทำเกษตรอินทรีย์ของสมาชิก และทำให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาการผลิตในแปลงต่อไป 

๘) การสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพ่ือน โดยกลุ่มแต่งตั้งคณะผู้ตรวจเยี่ยม
เพื่อน มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน และเชิญคณะทำงานตรวจแปลงจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด
หนองคายร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์ม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการแนะนำเพื่อนในการพัฒนาการ
ผลิตเข้าสู่มาตรฐาน และเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง  

๙) การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ สมาชิกในกลุ่มนำข้อแนะนำ ข้อแก้ไขที่ได้จากการตรวจเยี่ยม
แปลงเพื่อนไปปรับปรุงในแปลงของตนเอง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองต่อไป 
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๕. กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นา 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น  ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๓) นางสาววลัยพร  ธรรมบำรุง    คณะทำงาน 
๔) นางสาวอัญชุลี  ชินสุข    คณะทำงาน 
๕) ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์  ศรีวิเศษ    คณะทำงาน 
๖) นางสาวภาวิณี  เรืองจันทร์    คณะทำงานและเลขานุการ 
๗) หมอดินอาสาในแต่ละจังหวัดในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เข้าร่วมฟังและ

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จำนวน ๖๕ ราย (ภาคผนวก) 
โดยสรุปประเด็นสำคัญท่ีนำมาขยายผลได้ ดังนี้ 
1. การใช้ประโยชน์ 

1.1 ใช้บรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ในนาข้าวช่วงเตรียมกล้าปลูก และช่วงข้าวตั้งท้อง 
โดยสูบน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังขาดน้ำ 

1.2 ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นบ่อพักน้ำจากคลอง ห้วย แหล่งน้ำธรรมชาติก่อนน้ำไปใช้
ในแปลงเกษตรอินทรีย ์

1.3 เป็นแหล่งเลี้ยงปลาเพ่ือบริโภค และจำหน่ายสร้างรายได้ 
1.4 เป็นแหล่งน้ำในการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โคกระบือ สุกร 
1.5 ใช้ประโยชน์รอบขอบบ่อ โดยการปลูกพืชหลากหลาย เช่น  1) พืชพี่เลี้ยง คือ พืชที่ให้ร่มเงา 

รักษาความชื้น   2) พืชฉลาด คือ พืชข้ามปี เช่น มะละกอ มะนาว มะพร้าว   3) พืชปัญญาอ่อน คือ พืชรายวัน 
อายุสั้น ปลูกง่าย เช่น พริก ข่า ตะไคร้ พืชผัก 

1.6 ใช้อุปโภค-บริโภค ในกรณี ที่เกษตรกรพักอาศัยที่ฟาร์ม หรือ สวน 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 

2.1 ติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำ ท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบน้ำหยด วางระบบกระจายน้ำบริเวณสระน้ำ 
2.2 เป็นแหล่งพักน้ำ จากระบบน้ำบาดาล เพ่ือพักน้ำ และปรับสภาพน้ำก่อนน้ำไปใช้ 
2.3 ย่ำปุ๋ยคอก (มูลโค) กับดินก้นบ่อเพ่ือกันน้ำซึมออกจากบ่อ โดยปุ๋ยคอกเป็นตัวประสานทำให้

ดินยึดเกาะติดกัน และยังเป็นตัวสร้างนิเวศให้กับบ่อน้ำ  เป็นแหล่งกำเนิดอาหารสัตว์น้ำ เช่น ไรแดง 
2.4 ความต้องการการสนับสนุน 

1) สนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ในการสูบน้ำ 
2) ขุดดินให้มีความลึกมากขึ้นด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เก็บน้ำได้นานข้ึน 
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3. การดูแลรักษาสระน้ำ 
3.1 ปลูกหญ้าแฝกขอบบ่อ เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และทำเป็นแพหญ้าแฝก เพ่ือ

บำบัดน้ำ และเป็นที่พักของสัตว์น้ำ 
3.2 ปลูกตะไคร้ขอบบ่อ เพ่ือยึดดินป้องกันการพังทลายขอบบ่อ และเป็นรายได้อีกทางนึง 
3.3 หว่านเมล็ดหญ้าหรือเมล็ดข้าวบริเวณขอบบ่อ เพ่ือคลุมดินป้องกันการชะล้างหน้าดิน 
3.4 ปลูกผักตบชวาเพ่ือปรับสภาพน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ โดยต้องทำแผงหรือแนวกั้น

เฉพาะไม่ให้กระจายทั่วสระน้ำ 
4. การขยายผลและเครือข่ายสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

4.1 รวมกลุ่มผู้ใช้น้ำในกิจกรรมการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น 
1) กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ 
2) กลุ่มผู้เลี้ยงปลา การแปรรูปเป็นปลาร้า  ปลาส้ม เป็นต้น 
3) เครือข่ายกลุ่มศพก.  เกษตรทฤษฎีใหม ่

4.2 แนะนำเพื่อนบ้าน/คนในชุมชน 
๕. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นา 
 

ด้าน/ประเด็น ปัญหา แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
คน 
- เกษตรกร 1. เกษตรกรบางรายไม่ใช่เจ้าของที่ดิน 

แต่เป็นบุคคลในครัวเรือนที่มีความ
ต ้องการ  จ ึ งข ัดต ่อข ้อกำหนด
คุณลักษณะของผู้ยื่นขอสระน้ำ 

1. ใช้หนังสือมอบฉันทะเจ้าของที่ดินแก่
ผู้ที่ยื่นขอสระน้ำ 

 

2. เกษตรกรมีความเข้าใจในการยื่นขอ
สระน้ำว่าจะได้ภายในปีที่ขอเมื่อมี
รายชื่อในปีถัดไปจะมีการสละสิทธิ์ 

1. ประชาสัมพันธ์ชี ้แจงทำความเข้าใจ
กับเกษตรกรเกี ่ยวกับขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน 

กรมขอรายชื่อ
ล่วงหน้า 1 ปี 

3. เกษตรกรบางรายไม ่เข ้าใจการ
ดำเนินงานโครงการฯ 

1. เจ้าหน้าที่ควรมีการประชาสัมพันธ์/
ช ี ้แจงโครงการแก ่หมอด ิน และ
เกษตรกรให้มากขึ้น  

 

4. เกษตรกรมีพ้ืนที่จำกัด 1. ขุดบ่อโดยยึดปริมาณดิน ส่วนขนาด
สามารถปรับตามพื้นท่ี 

2. ปรับรูปแบบในการขุดสระน้ำ 
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๕. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นา (ต่อ) 
 

ด้าน/ประเด็น ปัญหา แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
- หมอดินอาสา 1. ขาดงบประมาณในการดำเนินการที่

จะติดต่อประสานงาน 
1. เสนอกรมฯ พิจารณาดำเนินการ  

2. ข้อมูลหมอดินไม่เป็นปัจจุบันทำให้
เกิดปัญหาในการติดต่อ 

1. ปร ับปร ุงฐานข ้อม ูลหมอด ินเป็น
ปัจจุบัน 

 

3. เกษตรกรส่งเอกสารความต้องการ
หน่วยงาน/บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่หมอ
ดินทำให้รายชื่อตกหล่น 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการมากขึ้น  

- เจ้าหน้าที ่ 1. เจ้าหน้าที่เร่งขอข้อมูลโดยให้เวลา
น้อยมาก เช่น บอกวันนี ้ให้ส่งวัน
พรุ่งนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครต่อเนื่อง
ไปเร ื ่อย ๆ และส ่งมอบเอกสาร
เจ ้าหน้าท ี ่  โดยเอกสารท ี ่จ ัดเก็บ 
จำนวน  2 ชุด ชุดที่ ๑ จัดส่งกรมฯ  
ชุดที่ ๒เก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่  

2. ช่องทางการส่งเอกสารมีหลายทาง 
เช่น ส่งเจ้าหน้าที ่โดยตรง ส่งทาง
ไปรษณีย์ / ผ่านทาง line 

 

2.ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการฯกับ
หน่วยงานในพื้นท่ี 

1. เจ ้าหน้าที ่ เข ้าร ่วมประช ุมอำเภอ
(ป ร ะช ุ ม ก ำน ั น / ผ ู ้ ใ หญ ่ )  เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ชี ้แจงโครงการฯให้
ทราบโดยทั่วกัน 

 

- ผู้รับจ้าง 1.ผู้รับจ้างขุดสระน้ำไม่ได้มาตรฐาน 1. หมอดินแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบ
ปัญหา 

 

2.ผ ู ้ร ับจ ้างไม ่อยากข ุดในพ ื ้นท ี ่ที่
เกษตรกรกำหนด โดยจะขุดพ้ืนที่อ่ืน 

2. ทำความเข้าใจข้อตกลงระหว่างผู้
ร ับจ้างกับสถานีให้ชัดเจนและยึด
ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
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๕. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นา (ต่อ) 
 

ด้าน/ประเด็น ปัญหา แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
ผลิตภัณฑ์/ข้อมูล 
- สระน้ำ 1. ไม่สามารถขอได้มากกว่า 1 บ่อ ใน

กรณีท่ีมีพ้ืนที่ทำการเกษตรมากกว่า 
10 ไร่ 

  

2. สระน้ำที่ขุดแล้วหลายปีตื้นเขิน กัก
เก็บน้ำได้น้อย น้ำไม่เพียงพอ 

1. เสนอกรมฯพิจารณาโครงการขุดลอก
บ่อเก่า เพราะจะทำให้เกษตรกรได้
ประโยชน์ 

2. ขุดบ่อให้มีสะดือ 

 

3. สระน้ำไม่มี น้ำเก็บน้ำไม่ได้  1. ขุดสระน้ำให้ลึกมากข้ึน 
2. ปูพลาสติกป้องกันการไหลซึมของน้ำ 
3. ใส่ปุ ๋ยคอกและย่ำคลุกกับดินก้นบ่อ 

เพื่อประสานดิน และเติมลงบ่อ 1 - 
2 ปี 

 

4. ขุดสระน้ำในพื้นท่ีไม่เหมาะสม ๑. ชี้แจงและแนะนำการกำหนดพื้นที่ขุด
สระน้ำที่เหมาะสม 

๒. พิจารณาพ้ืนที่ให้แม่นยำกว่าเดิม 

 

5. คันดินขอบบ่อสูง ทำให้ลำบากต่อ
การจัดการเพาะปลูกพืช 

1. คันดินขอบบ่อควรมีความสูงตั ้งแต่ 
0.50 - 1.20 เมตร  

2. ควรมีการปรับแบบขุดที่ชัดเจนและ
ทำความเข้าใจที่ตรงกัน 

 

6. พ้ืนที่ที่อยู่ในเขต ภบท.5 ไม่สามารถ
ขุดสระน้ำได้ อยากให้ช่วยในกรณีที่
มีการกันแนวเขตแล้ว สามารถให้
หน่วยงานรับรองได้หรือไม่ 

1. เสนอ กรมฯ พิจารณา  

7. ในเขตชลประทานไม่สามารถเข้า
ร่วมได้ ซึ ่งสระน้ำมีความสำคัญใน
ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ 

1. นำเสนอกรมในการกำหนดเงื ่อนไข
การเข้าร่วมโครงการ 

 

- เครื่องมือ 1. หมอดินไม่ทราบว่าสามารถขอสระ
น้ำและตรวจสอบชื ่อผ ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ 

1. เจ้าหน้าต้องประชาสัมพันธ์ให้หมอดิน
ทราบและเข้าใจ 
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๕. ปัญหา-แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นา (ต่อ) 
 

ด้าน/ประเด็น ปัญหา แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
การสนับสนุน 
 1. อยากให้สนับสนุนพันธุ์ปลาในบ่อ 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขอพันธุ ์ปลา

จากกรมประมง 
 

2. อยากให้สนับสนุนปัจจัยของกรม
พัฒนาที่ดินและปัจจัยการผลิตอ่ืนๆที่
จำเป็นให้กับคนที่ได้สระน้ำ 

1. ประส านกรมและหน ่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้อง 
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๖. กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๓) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์  ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๔) นางสุกัญญา  ทวีกิจ     คณะทำงาน 
๕) นางสาวสุภาพร  แหวะสอน    คณะทำงาน 
๖) นายจักรวาล  มีทิพย์     คณะทำงาน 
๗) นางสาวนุชนภางค์  สุวรรณแทน   คณะทำงานและเลขานุการ 
๘) หมอดินอาสาในแต่ละจังหวัดในสังกัดสำนักงานพัฒนาที ่ด ินเขต ๕ เข้าร ่วมฟัง  

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ จำนวน ๒๙ ราย (ภาคผนวก) 

โดยสรุปบทเรียน “วิธีการ/แนวทางในการปลูกหญ้าแฝกกับประสิทธิภาพการใช้น้ำ” ดังนี้ 
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกของหมอดินอาสาในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  ส่วนใหญ่

หมอดินอาสาจะรู้จักสายพันธุ์หญ้าแฝกที่นำไปปลูก คือ สายพันธุ์สงขลา 3  ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที ่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน  เมื่อหมอดินอาสาได้กล้าหญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินแล้ว  จะทำการปลูก
หญ้าแฝกในลักษณะ 2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ 1 ทำการปลูกหญ้าแฝกบริเวณตามขอบบ่อน้ำ สระน้ำ หนองน้ำ รวมทั้งแหล่งน้ำสาธารณะ 
รูปแบบที่ 2 ทำการปลูกหญ้าแฝกรอบต้นไม้/ไม้ผล ทั้งเป็นแบบครึ่งวงกลม และวงกลม โดยจะทำ

การปลูกหญ้าแฝกแบบเอียงมีการเรียงกล้าหญ้าแฝกต่อๆ กัน ให้มีระยะห่างประมาณ 5 เซนติเมตรต่อหนึ่งกล้า 
นอกจากนี้หมอดินอาสายังได้คิดหาแนวทาง ที่จะส่งผลให้มีอัตราการรอดตายของหญ้าแฝกเพิ่มมาก

ขึ้น คือ การใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 ผสมน้ำแล้วแช่ราก ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นการงอก
ของราก  และสร้างความแข็งแรงของทั้งรากและลำต้นหญ้าแฝก ก่อนที่จะนำไปลงปลูกในพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ 

ส่วนการดูแลรักษาหญ้าแฝกนั้น นอกจากหมอดินอาสาจะตัดใบหญ้าแฝกแล้ว ยังมีการใส่ปุ๋ยหมัก
เพิ่มอีกด้วย ซึ่งปุ๋ยหมักที่ใส่นั้น ได้วัสดุในการหมักส่วนหนึ่งมาจากใบหญ้าแฝกที่ตัดหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.1 เมื่อใส่ปุ๋ยหมักแล้ว พบว่าหญ้าแฝกมีการแตกกอได้ดีมาก 

สำหรับประโยชน์ของปุ๋ยหมักจากใบหญ้าแฝก 100 กิโลกรัม นั้น เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถ
ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง 70 บาท  การปลูกหญ้าแฝกนอกจากจะส่งผลให้ดินความอุดมสมบูรณ์ดีข้ึน ดิน
มีความร่วนซุย  พื้นที่บริเวณที่ปลูกและรอบข้างมีความชุ่มชื้นของดินแล้วนั้น  หญ้าแฝกยังสามารถช่วยกรอง
เศษพืชตะกอนดิน  รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เพื่อที่จะไม่ให้ไหลลงสู่บ่อน้ำ  และรากหญ้าแฝกที่สานกันอย่าง
หนาแน่น  สามารถเป็นกำแพงใต้ดินช่วยดูดยึดและดูดซับสารเคมีได้อีกด้วย  สามารถป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน  ชะลอการไหลของน้ำเวลาที่มีฝนตกหนัก  สามารถเก็บกักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงบ่อน้ำ  ช่วย
อุ้มน้ำได้ดี  ช่วยดูดซับน้ำผิวดินลงใต้ดิน  ช่วยลดการระเหยของน้ำ  และการปลูกหญ้าแฝกยังสามารถป้องกัน
การตื้นเขินของบ่อน้ำได้  ทำให้น้ำในบ่อน้ำมีคุณภาพที่ดีเหมาะสมแก่การใช้อุปโภค บริโภค ของผู้ใช้ประโยชน์
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จากแหล่งน้ำนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ในบริเวณบ่อน้ำ สระน้ำ หนองน้ำ รวมทั้ง
แหล่งน้ำสาธารณะ มีน้ำที่มีคุณภาพไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปี 

สำหรับการปลูกหญ้าแฝกรอบต้นไม้/ไม้ผล ทั้งเป็นแบบครึ่งวงกลม และวงกลมนั้น  จะสามารถช่วย
ลดการสูญเสียน้ำในดินจากแสงแดด  ส่งผลให้ลดปริมาณการใช้น้ำที่จะสิ้นเปลืองในการรดน้ำต้นไม้/ไม้ผลได้อีก
ด้วย  ส่วนใบหญ้าแฝกท่ีมีการตัดออก ได้นำใบหญ้าแฝกไปคลุมที่โคนต้นไม้/ไม้ผล ถือได้ว่าเป็นการรักษาความ
ชุ่มชื้น ลดการคายน้ำเช่นกัน และช่วยลดการสูญเสียของน้ำในดินจากการระเหยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่เกษตรน้ำฝนที่จะทำการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือเป็นการกักเก็บน้ำฝนไว้ในพ้ืนที่  ให้เกิดการไหลบ่าของน้ำออก
จากพื้นที่ให้น้อยที่สุด  และนอกจากนี้ใบหญ้าแฝกที่นำไปคลุมโคนต้นไม้/ไม้ผล ก็จะค่อย ๆ ผุพังสลายตัว
กลายเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย  จึงถือได้ว่าหญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ 
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๗. กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Zoning) 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๓) ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน   คณะทำงาน 
๔) นายมหิทร  ภูติโส     คณะทำงาน 
๕) นางทัณฑิกา  มุงคุณคำชาว    คณะทำงาน 
๖) นายฉลาด  คงมี     คณะทำงาน 
๗) นายคเชนทร์  สูฝน     คณะทำงานและเลขานุการ 
๘) หมอดินอาสาในแต่ละจังหวัดในสังกัดสำนักงานพัฒนาที ่ด ินเขต ๕ เข้าร ่วมฟัง  

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ จำนวน ๕๐ ราย (ภาคผนวก) 

โดยสรุปประเด็นสำคัญท่ีนำมาขยายผลได้ ดังนี้ 
การทำนาของเกษตรกรในอดีตมักเป็นการทำนาในพื้นที่ลุ่ม เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นจึงมีการขยาย

พ้ืนที่ปลูกข้าวมากขึ้น จากเดิมทำนาเฉพาะในพื้นที่ลุ่มขึ้นสู่ที่ดอน ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมกับการปลูกข้าวเท่าที่ควร 
เนื่องจากลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินตื้น และบางพ้ืนที่เป็นดินทราบจัด มีการระบายน้ำดี อุ้ม
น้ำได้น้อย สูญเสียความชื้นเร็ว และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ
ในปัจจุบันทำให้การปลูกข้าวหรือการทำนาในพื้นที่ดอนประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตตกต่ำ และเกิ ดการ
ระบาดรุนแรงของศัตรูพืช เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน และปัญหา
ผลผลิตข้าวล้นตลาดส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีมากเกินไปทำให้เกษตรกรประสบ
ปัญหาขาดทุน เป็นหนี้สิน จนต้องท้ิงอาชีพเกษตรกรไปทำงานในเมืองใหญ่ จึงสรุปประเด็นสำคัญที่นำมาขยาย
ผลได้ ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแนวความคิดของเกษตรกร ปัญหานี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญมากในการปรับเปลี่ยน
พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรยังยึดติดกับการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว 
โดยเฉพาะการทำนาตามบรรพบุรุษ ทำให้เกษตรกรไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะทำนาในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้
ผลผลิตต่ำและขาดทุน เมื่อประสบปัญหาขาดทุน เกษตรกรจะไม่คำนึงถึงเหตุผลว่าเกิดจากสภาพพื้นที่ของ
ตนเองไม่เหมาะสม จะให้น้ำหนักไปที่ราคาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนสูง เป็นสาเหตุหลักทำให้ประสบปัญหาขาดทุน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม 
 1. หน่วยงานราชการต้องพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และแปลงสาธิตในชุมชนให้สามารถเป็น

ตัวอย่างให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้ถึงประโยชน์และวิธีการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม
เพ่ือผลิตสินค้าท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ หรือการทำเกษตรแบบผสมผสาน  

 2. พัฒนาหมอดินอาสาหรือเกษตรกร ที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่และได้รับ
การยอมรับจากคนในชุมชนให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประโยชน์ และวิธีการปรับเปลี่ยน เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ และแปลงสาธิตที่มีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน 
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2. ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลระดับความเหมาะสมของพื้นที่ของตนเอง ปัญหานี้ก็ถือ
ว่าเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตสินค้าของเกษตรกร โดยเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลผ่าน Application ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น Agri-map online และ Agri-map mobile 
เพราะข้อมูลใน Agri-map จะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ในด้านต่าง  ๆ 
ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ การตลาด และการขนส่ง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่มีความคล่องตัวใน
การใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และติดปัญหาในเรื่องของสัญญาณ internet จึงไม่สามารถนำข้อมูล
ดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม 
 หน่วยงานราชการต้องจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงข้อมูลระดับความเหมาะสมของ

พื้นที่ในการผลิตสินค้าเกษตรและประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยกำหนดกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความพร้อมในการรับข้อมูล เข้าใจ และสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของกรมพัฒนาที่ดินได้ 
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้หรือเป็นแกนนำในการเข้าถึงข้อมูล และถ่ายทอด
ข้อมูลดังกล่าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง 

3. ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและผลผลิตหลังการปรับเปลี่ยนไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
และแหล่งรับซื้อสินค้า  

สภาพปัญหาการทำเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) คือ สภาพดินไม่เหมาะสม และปริมาณน้ำไม่
เพียงพอ แต่เมื่อเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการผลิตสินค้าที่ไม่เหมาะสมเป็นสินค้าที่เหมาะสม พบว่าสินค้า
ที่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับการตลาดในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ดอน
เป็นการปลูกอ้อยโรงงานซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย แต่พื้นที่ปลูกอยู่ไกลจากโรงงานทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น 
นอกจากนี้แหล่งน้ำก็เป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่
เป็นเกษตรแบบผสมผสาน เนื่องจากมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตอื่นทดแทน เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น เลี้ยง
ปศุสัตว์ และการเลี้ยงปลาในบ่อ    

แนวทางการแก้ไขปัญหา : จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม 
1. หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกร ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น

และสภาพปัญหาในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร และกำหนดพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเป้าหมายใน
การดำเนินกิจกรรมของตัวเองลงในพื้นที่  เช่น  กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา  และแหล่งน้ำเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำไม่เพียงพอ รวมถึง
สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื ่อลดต้นทุนการผลิต  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์
ช่วยเหลือในส่วนของการตลาด เช่น ผสานภาคเอกชนให้เข้ามารับซื้อสินค้าในพื้นที่  หรือทำข้อตกลงในการรับ
ซื้อสินค้าในพืน้ที่ปรับเปลี่ยนในราคาที่สูงขึ้น  

2. ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้น้ำอย่าง
คุ้มค่า และมีประโยชน์สูงสุด ปลูกพืชหลากหลาย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี เพื่อลด
ผลกระทบจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และมีการทำบัญชีครัวเรือนอยู่เป็นประจำ    
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๘. กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน 
ประกอบด้วย  

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี   ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๓) ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่   คณะทำงาน 
๔) นางสาวชนันท์ภรณ์  สวัสดิ์รัตน์   คณะทำงาน 
๕) นายศราวุธ  ศิริลักษณ์    คณะทำงาน 
๖) นายพุทธิพงษ์  เรืองจันทร์    คณะทำงาน 
๗) นายชินภัทร  เจนบ้านผือ    คณะทำงานและเลขานุการ 
๘) หมอดินอาสาในแต่ละจังหวัดในสังกัดสำนักงานพัฒนาที ่ด ินเขต ๕ เข้าร ่วมฟัง  

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ จำนวน ๗๑ ราย (ภาคผนวก) 
โดยสรุปประเด็นสำคัญท่ีนำมาขยายผลได้ ดังนี้ 

 
ด้าน/ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

คน - แรงงานขาดแคลน - ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
- เกษตรกรมีอายุมาก - ปลดล็อคการใช้แรงงานเด็กไปสอนการทำ

เกษตร 
- ความรู้ความเข้าใจน้อย - อบรมให้ความรู้ การสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
- การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง

น้อย 
- เพ่ิมการมีส่วนร่วมในชุมชนให้มากขึ้น 

เครื่องมือ - ขาดแคลนเครื่องจักร - ให ้ ร ั ฐบาลสน ับสน ุนงบประมาณจ ัดซื้ อ
เครื่องจักรให้กับชุมชน 

- ขาดแคลนเครื่องจักร - สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโรงปุ๋ย 
- ขอความร่วมมือกับ อบต. /อบจ. ในพ้ืนที่ 

- ขาดแคลนเครื่องมือในการวิเคราะห์ดิน - สนับสนุนเครื ่องมือกล่องว ิเคราะห์ด ินให้
เพียงพอ 

ข้อมูล - การกระจายข้อมูลสู่ชุมชน - มุ ่งเน้นให้หมอดินกระจายข้อมูลสู ่ช ุมชน 
(ประชุมหมู่บ้าน,หอกระจายข่าว) 

- ข้อมูลดินในการพัฒนาการเกษตรยังไม่
ทั่วถึง 

- เพ่ิมฐานข้อมูลดินให้กับเกษตรกรมากขึ้น 
- เพ่ิมข้อมูล Agri-Map ในชุมชนมากขึ้น 

- หมอดินอาสายังไม่ได้รับบัตรดินดีครบทุก
หมู่บ้าน 

- เพ่ิมบัตรดินดีให้ครบทุกหมู่บ้าน 
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ด้าน/ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ผลิตภัณฑ์ - บ่อน้ำในไร่นาเล็ก -  - ขุดบ่อ ๒,๕๐๐ ลบ.ม.   

- รูปแบบบ่อน้ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่/บ่อ
ดักตะกอนมีขนาดเล็ก 

- เพ่ิมความลึก / เพิ่มขนาด 

- ปรับรูปแปลงนา - เพ่ิมขนาดคันนาให้ใหญ่ขึ้น/มีความสม่ำเสมอ 
- ปรับปรุงบำรุงดิน - เพ่ิมอินทรียวัตถ ุ
- ฝายชะลอน้ำ - พัฒนาทำธนาคารน้ำใต้ดิน/ขยายบ่อเดิมได้ 
- บ่อน้ำเดิมตื้นเขิน/ขุดบ่อเดิมไม่ได้ - ขุดบ่อน้ำให้ลึก และขยายบ่อน้ำให้ใหญ่ขึ้น 
- ร่องน้ำการปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ ๒ 

ตื้นเขิน 
- ขุดตามท้องร่องตามความต้องการ ขยายให้

ใหญ่ขึ้น 
การสนับสนุน - ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ - พืชปุ๋ยสด/หญ้าแฝก/สารเร่งซุปเปอร์ พด./ปูน

โดโลไมท์/ไถกลบตอซัง/สนับสนุนพันธุไม้ผล/
เมล็ดพันธุ์ผักไม้กันลม/พันธุ์พืช 

- การชะล้างพังทะลายของดิน - การทำขั้นบันไดดิน 
อ่ืน ๆ - ภัยแล้ง - บ่อน้ำบาดาล/MOU บูรณาการร่วมกับกรม

ทรัพยากรน้ำบาดาล 
- โซล่าเซลล์/เครื่องสูบน้ำ 

- น้ำท่วม - สร้างพ้ืนที่ฝายแก้มลิง ลดน้ำท่วม 
- ทำคันดินป้องกันน้ำท่วม 
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๙. กลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕   ที่ปรึกษา 
๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน  ประธานคณะทำงานกลุ่ม 
๓) นายวีระ  โรพันดุง     คณะทำงาน 
๔) นางสาวสุดสงวน  เทียมไธสงค์   คณะทำงาน 
๕) นายพัชรพล  คาดบัว     คณะทำงาน 
๖) นายณรงค์ศักดิ์  สิงหันต์    คณะทำงาน 
๗) นางสาวอุไรวรรณ  ถายา    คณะทำงาน 
๘) นายอภิชัย  กะตะศิลา    คณะทำงาน 
๙) นางอุษา  จักราช     คณะทำงานและเลขานุการ 
๑๐) หมอดินอาสาในแต่ละจังหวัดในสังกัดสำนักงานพัฒนาที ่ด ินเขต ๕ เข้าร่วมฟัง 

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ จำนวน ๘๓ ราย (ภาคผนวก) 
โดยสรุปประเด็นสำคัญท่ีนำมาขยายผลได้ ดังนี้ 

๑. ถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม : การจัดการความรู้เกี่ยวกับดินเค็มทั้งภาคทฤษฎี 
เทคโนโลยี การแก้ไขและพื้นที่การเกิดดินเค็ม 

องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ :  
เป็นการถอดบทเรียนทั้งโครงการ เรียนรู้หลังทำโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม เพ่ือรวบรวมความรู้

จากกระบวนการทำงานการจัดการความรู้เกี่ยวกับดินเค็ม ทั้งภาคทฤษฎี เทคโนโลยี การแก้ไขและพื้นที่การ
เกิดดินเค็ม เพ่ือพัฒนาการทำงานโครงการต่อไป 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม และได้มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับดินเค็ม ทั้ง
ภาคทฤษฎี เทคโนโลยี การแก้ไขและพื้นที่การเกิดดินเค็ม โดยมีการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การ
ประชุมชี้แจงโครงการ การอบรมเกษตรกร การแจกเอกสารเผยแพร่ การแจกบัตรดินดี และการประชุม
วิชาการดินเค็มเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดินเค็ม 

ประเด็นปัญหา ของการจัดการความรู้เกี่ยวกับดินเค็ม ทั้งภาคทฤษฎี เทคโนโลยี การแก้ไขและ
พ้ืนที่การเกิดดินเค็ม พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ดินเค็มไม่ได้รับการอบรม ให้ความรู้ หรือได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
ในการจัดการพื้นที่ดินเค็ม หมอดินอาสาบางรายไม่รู้จักโครงการพัฒนาพื้นที่ดิน โครงการบัตรดินดี หมอดิน
อาสาขาดองค์ความรู้เรื่องแผนการจัดการน้ำ หมอดินอาสาอยากให้เจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ร่วมกับเกษตรกรใน
การแก้ไขปัญหาดินเค็ม นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้ประสบปัญหาพื้นที่ดินเค็ม แต่มีความตระหนักถึง
ปัญหาดินเค็มมีความอยากรู้ถึงการเกิด ปัญหาและการแก้ไขดินเค็มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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แนวทางการการจัดการความรู้เกี่ยวกับดินเค็ม ทั้งภาคทฤษฎี เทคโนโลยี การแก้ไขและพ้ืนที่การ
เกิดดินเค็ม เพ่ือให้ประสบความสำเร็จตามความคาดหมายของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

1. การประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพ่ือเลือกกลุ่มเป้าหมายการอบรมใน
ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินเค็ม 

2. การให้ข้อมูลความรู้แก่เกษตรกรยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลในด้านการแก้ไขปัญหาดิน
เค็ม รวมถึงเอกสารแนะนำความรู้ควรพิมพ์ให้ตัวใหญ่อ่านง่ายขึ้น 

3. การประสานการทำงานร่วมกัน โดยการลงพื้นที่จริงพร้อมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ เจ้าของ
แปลงและหมอดินอาสา เพ่ือศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องและทำความเข้าใจให้ตรงกัน 

4. ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและปัญหาที่ต้อง
แก้ไข 

5. ทำแปลงสาธิตเพ่ือเป็นแปลงต้นแบบในพ้ืนที่นั้น ๆ 

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)  :  กรณี นางระเบียบ สละ เกษตรกรในพ้ืนที่ดินเค็ม อำเภอ
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  : 
เจ้าหน้าที่ : การประสานงานที่ดี 
เกษตรกร : การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่จริง  การให้ความรู้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

สรุปผลการถอดบทเรียน  :  
ก่อนเริ่มกิจกรรม (PRR) 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับดินเค็ม ทั้งภาคทฤษฎี เทคโนโลยี การแก้ไขและพ้ืนที่การเกิดดินเค็ม  
ประเด็นปัญหา 

1 เกษตรกรในพ้ืนที่ดินเค็มไม่ได้รับการอบรม และให้ความรู้ 
2. หมอดินอาสาบางรายไม่รู้จักโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 
3. เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้องในการจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม 
4. พ้ืนที่ของเกษตรกรไม่มีพ้ืนที่ดินเค็มแต่อยากรู้จัก เรียนรู้เกี่ยวกับดินเค็ม 
5. อยากให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่พร้อมเกษตรกรและหมอดินอาสา 
6. หมอดินอาสาบอกปัญหากับเจ้าหน้าที่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการต่อ 
7. หมอดินอาสาบางรายไม่รู้จักบัตรดินดี 

ภายหลังกิจกรรม (RRA) 
1. การประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายการอบรมในตรง

ตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินเค็ม 
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2. การให้ข้อมูลความรู้แก่เกษตรกรยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลในด้านการแก้ไขปัญหาดินเค็ม 
รวมถึงเอกสารแนะนำความรู้ควรพิมพ์ให้ตัวใหญ่อ่านง่ายขึ้น 

3. การประสานการทำงานร่วมกัน โดยการลงพื้นที่จริงพร้อมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ เจ้าของแปลง
และหมอดินอาสา เพ่ือศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องและทำความเข้าใจให้ตรงกัน 

4. ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและปัญหาที่ต้อง
แก้ไข 

5. ทำแปลงสาธิตเพ่ือเป็นแปลงต้นแบบในพ้ืนที่นั้น ๆ 

ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ 
เจ้าหน้าที่  :  ในกรณีขยายพ้ืนที่โครงการใหม่อาจมีปัญหาเรื่องการประสานงานในช่วงแรก 
เกษตรกร  :  ไม่มี 

 

๒. ถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม : การเข้าถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม  
(ทุ่งเมืองเพีย) 

องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ :  
๑. หมอดินอาสา จ.ขอนแก่น  จ.มหาสารคาม  จ.หนองบัวลำภู และ จ.สกลนคร รู้จักโครงการฯ 

เพราะมีการอบรมจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน และรับรู้จากสื่อทางโทรทัศน์ รวมทั้งมีหมอดินอาสาเข้าร่วม
โครงการฯ 

๒. หมอดินอาสา จ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าพื้นที่จ.หนองบัวลำภูเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดดินเค็ม 
เพราะพบคราบเกลือเป็นหย่อม ๆ ในนาข้าว จึงอยากทราบถึงข้อมูลโครงการฯ  เพ่ือนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกร 
และสนใจอยากเข้าร่วมโครงการฯ 

๓. หมอดินอาสา จ.อุดรธานี ยังไม่รู ้จักโครงการนี ้ เนื่องจากพื้นที ่ไม่มีปัญหาดินเค็ม  ทำให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่ทราบถึงโครงการนี้  

๔. ปัญหาที่หมอดินพบ คือ 
๔.๑ หมอดินอาสาไม่รู ้จักโครงการนี้เพราะพื้นทีไม่มีดินเค็ม จึงสนอทางแก้ไขปัญหา คือ

รวบรวมเกษตรกรที่มีปัญหาพื้นที่ดินเค็มจัดอบรมให้ความรู้เฉพาะกลุ่ม, ประกาศตามเสียงตามสายหมู่บ้าน 
ส่วนใหญ่หมอดินจะมีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงทำให้สามารถเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้
หมอดินจัดรายการวิทยุ “ข่าวดินเค็ม 5 นาที” ทุกสัปดาห์ 

๔.๒ หมอดินอาสาขาดความรู้ทางวิชาการ และปัจจุบันยุค 4.0 มีการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
ผ่านโทรศัพท์มือถือจึงเสนอทางแก้ไขปัญหา คือสร้าง Page Website ให้หมอดินเข้ามาตั้งกระทู้คำถามและ
เข้าถึงข้อมูลเชิงวิชาการ 

๔.๓ หมอดินอาสาขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการดินและน้ำในพื้นที่ดินเค็ม  จึงเสนอ
ทางแก้ไข คือ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ดินเค็ม เพ่ือที่จะได้ถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 
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แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)  :  กรณีนางสาวกาญจนา นาที (หมอดินอาสา) เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม (ทุ่งเมืองเพีย) ในการปรับรูปแปลงนา การใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพ่ือ
ปรับปรุงโครงสร้างดิน และการปรับปรุงพื้นที่โดยใช้อินทรียวัตถุ (แกลบ/ปุ๋ยคอก) ทำให้ดินไม่มีคราบเกลือขึ้น
และผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  :  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม(ทุ่งเมืองเพีย) 
o เกษตรกรผู้นำ (หมอดินอาสา) 
o ทีมงาน เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
o การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
o แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ดินเค็ม 
o งบประมาณ 
๑. หมอดินอาสาสนใจและอยากเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถถ่ายทอดความรู้ในโครงการฯ 

ให้กับเกษตรกรอื่นในพ้ืนที่ดินเค็มได้ 
๒. สร้างเกษตรกร (หมอดินอาสา) เข้มแข็ง เป็นแกนนำสร้างกลุ่มเกษรกรในพื้นที่ดินเค็มร่วมกัน

แก้ไขปัญหา 

สรุปผลการถอดบทเรียน  :  
ก่อนเริ่มกิจกรรม (PRR) 

๑. หมอดินอาสาบางส่วนไม่รู้จักโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม(ทุ่งเมืองเพีย)  เพราะยังขาดความรู้
เกี่ยวกับโครงการ เพราะพ้ืนที่ไม่มีปัญหาดินเค็ม 

๒. หมอดินอาสาส่วนใหญ่รู้จักโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม(ทุ่งเมืองเพีย) และเข้าร่วมโครงการ และ
อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเดิมเก่ียวกับโครงการฯ 

ภายหลังกิจกรรม (RRA) 
- หลังจากอบรมหมอดินอาสามีความเข้าใจ การเข้าถึงและประโยชน์ของโครงการพัฒนาพื้นที่

เมืองเค็ม (ทุ่งเมืองเพีย) และมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ คือ  
๑. การจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะผู้ที่มีปัญหาดินเค็ม 
๒. การตั้ง Page Website ให้หมอดินตั้งกระทู้ถามและการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ให้กับหมอดินอาสา

และเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็ม  นำไปสู่การที่เกษตรกรมี
ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือที่จะปรับปรุงพื้นท่ีทำการเกษตรให้ดีขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ 
เจ้าหน้าที่  :  ในกรณีขยายพ้ืนที่โครงการใหม่ อาจมีปัญหาเรื่องการประสานงานในช่วงแรก 
เกษตรกร  :  ไม่มี 
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๓. ถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม : เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรในพื้น
ที่ดินเค็ม 

บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้  : ประเด็นปัญหา เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร
ในพ้ืนที่ดินเค็ม 

o ประเด็นสำคัญอันดับที่ 1 เรื่อง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- ปรับแนวคิด 
- ปรับพื้นที่  
- ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการดินเค็ม  โดยทำตัวอย่าง คือ การทำศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ

ของหมอดินอาสา 
o ประเด็นสำคัญอันดับที่ 2 เรื่อง น้ำเค็มใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

- น้ำบาดาลเจาะเอง 
- สระน้ำสาธารณะ (เค็มเพราะมีการขุดลอกไม่ถูกต้อง) 
- บ่อน้ำขนาดเล็กเป็นน้ำเค็ม (ขุดโดย อบต. และ อบจ.) 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- มีการประชุมชุมชนเพ่ือขอมติในการเจาะ และการขุดลอก 
- ศึกษาแผนที่ดินเค็ม และน้ำเค็ม ก่อนการขุดเจาะ 
- ขอคำปรึกษาจากกรมพัฒนาที่ดินในการขุดบ่อจิ๋ว และบ่อน้ำตื้น 

o ประเด็นสำคัญอันดับที่ 3 เรื่อง พ้ืนที่แห้งแล้ง 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

-  ใช้ภูมิปัญญาในการห่มดิน 
- ปลูกพืชใช้น้ำน้อย 

o ประเด็นสำคัญอันดับที่ 4 เรื่อง ขาดความรู้ด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ดินเค็ม 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- อบรมเพ่ิมเติมหลักสูตรการจัดการดินและน้ำเค็มให้กับหมอดินอาสา 

องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ :  
การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ดินเค็มต้องทำอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ

พื้นที่ในใกล้เคียง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการน้ำโดยการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำใน
พื้นที่ดินเค็ม ต้องมีมีการประชุมชุมชนเพ่ือขอมติในการเจาะ และการขุดลอก ทำการศึกษาพื้นที่จากแผนที่ดิน
เค็ม และระดับน้ำใต้ดินเค็ม ก่อนการขุดเจาะ และขอคำปรึกษาจากกรมพัฒนาที่ดินในการขุดบ่อน้ำตื้น 

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)  :  กรณี พ่อบุญมี โสมะเกตุ กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย 
บ้านเก่าน้อย ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยการใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นโดยใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  : 
- อบรมให้ความรู้กับหมอดินอาสาและเกษตรกรในพ้ืนที่ เรื่องการจัดการน้ำในพ้ืนที่ดินเค็ม 
- ปรับแนวคดิ ปรับพื้นทีใ่ห้มีความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการดินเค็มของเกษตรกร

โดยมีหมอดินอาสาให้คำปรึกษา เพ่ือสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 

สรุปผลการถอดบทเรียน  :  
ก่อนเริ่มกิจกรรม (PRR) 

การจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ดินเค็ม : 
- ขุดบ่อสำหรับกักเก็บน้ำใต้ดิน 
- การทำแปลงนาให้มีขนาดเล็กเพ่ือกักเก็บน้ำฝน 
- ใช้ฟางข้าวเพ่ือห่มดิน 

ภายหลังกิจกรรม (RRA) 
การจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ดินเค็ม : 

- ดินเค็มมีการจัดการแบบบูรณาการพื้นที่ขนาดใหญ่ทั้งระบบ 
- ปรับรูปแปลงนาให้มีความสม่ำเสมอ และมีคันดินที่ใหญ่ขึ้น เพื่อการกักเก็บน้ำ และปลูกพืช

เศรษฐกิจบนคันนา เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร และรักษาระดับน้ำใต้ดิน 
- ก่อนทำการเจาะบ่อน้ำตื้นต้องศึกษาแผนที่ดินเค็ม ของกรมพัฒนาที่ดิน และเข้ารับการปรึกษา

จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ควรมีการประชุมกลุ่มเพ่ือขอมติในการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น  
- การปลูกไม้เศรษฐกิจบนคันนาและพ้ืนที่เชิงเนิน ช่วยในการรักษาสมดุลระดับน้ำใต้ดิน 
- การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ช่วยลดระดับความเค็ม และเพ่ิมความชื้นในดิน 
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ภาพกิจกรรม 
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พิธีเปิดการฝึกอบรม หมอดินอาสา 4.0 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            นายกํอเกียรติ  จันทร์พ่ึงสุข ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กลําวรายงานการจัดอบรม
หมอดินอาสา 4.0 ประจําปี 2563 โดยนายสถาพร  ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด๎านวิชาการ เป็น
ประธานเปิดงาน พร๎อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของหมอดินอาสากับการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนา
ที่ดิน ยุค 4.0” 
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หมอดินอาสาประกาศเจตนารมณ์รํวมกัน  
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     หมอดินอาสาฟังบรรยายพิเศษ “บทบาทของหมอดินอาสากับการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาที่ดิน ยุค 4.0” 
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มอบของที่ระลึกให๎ทํานประธาน และถํายรูปรํวมกับหมอดินอาสา 
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การเสวนา “สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       นายกํอเกียรติ  จันทร์พ่ึงสุข ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ นางปราณี  สีหบัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านวางระบบการพัฒนาที่ดินเขต ๕ นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ รักษาการผู๎เชี่ยวชาญด๎านวินิจฉัยคุณภาพและ
กําลังผลิตของดิน และนางนงนุช  ศรีพํุม ผู๎อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแกํน รํวมเสวนา การสร๎าง
เครือขํายและขับเคลื่อนหมอดิน สพข.5 ยุค 4.0  
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ถอดบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แบํงกลุํมเพ่ือถอดบทเรียนจากประสบการณ์การทํางานของหมอดินในด๎านตําง ๆ อยํางเป็นระบบ 
จํานวน 9 ด๎าน ได๎แกํ 1.การใช๎และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  2. การใช๎ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนา
ที่ดิน  3.การวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยรายแปลง/บัตรดินดี/เทคโนโลยีสารสนเทศ  4.สํงเสริมการใช๎สารอินทรีย์/เกษตร
อินทรีย์ (PGS)  5.การใช๎ประโยชน์แหลํงน้ําในไรํนา  6.การใช๎ประโยชน์หญ๎าแฝก  7.การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 
(Zoning)  8.การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพื้นที่ลุํม-ดอน และ 9.การบริหารจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม 
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ถอดบทเรียน การใช้และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
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            ผู๎อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวล าภู และผู๎อ านวยการกลุํมผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด พร๎อม

เจ๎าหน๎าที่คณะท างาน ถอดบทเรียนและขับเคลื่อนการใช๎และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
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ถอดบทเรียน การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน 
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         ผู๎อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ และเจ๎าหน๎าที่คณะท างาน ถอดบทเรียนและขับเคลื่อนการใช๎

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน  
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ถอดบทเรียน การวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยรายแปลง/บัตรดินดี/เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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            นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ รักษาการผู๎เชี่ยวชาญด๎านวินิจฉัยคุณภาพและก าลังผลิตของดิน และ
ผู๎อ านวยการกลุํมวิเคราะห์ดิน พร๎อมเจ๎าหน๎าที่คณะท างาน ถอดบทเรียน การวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยรายแปลง/บัตร
ดินดี/เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ถอดบทเรียน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์/เกษตรอินทรีย์ (PGS)   
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         ผู๎อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม และเจ๎าหน๎าที่คณะทํางาน ถอดบทเรียน สํงเสริมการใช๎
สารอินทรีย์/เกษตรอินทรีย์ (PGS) 
  



 

 57 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

ถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์แหล่งน้้าในไร่นา   

 

 
 

 

 
  



 

 58 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

 
 

 

 
 

              ผู๎อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแกํน และเจ๎าหน๎าที่คณะท างาน ถอดบทเรียนการใช๎ประโยชน์
แหลํงน้ าในไรํนา   

  



 

 59 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

ถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก   

 
 

 
  



 

 60 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

 
 

 
           ผู๎อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และผู๎อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ พร๎อมเจ๎าหน๎าที่
คณะท างาน ถอดบทเรียนการใช๎ประโยชน์หญ๎าแฝก    



 

 61 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

ถอดบทเรียนการปรับเปลีย่นพื้นที่ (Zoning)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 62 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ผู๎อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย และผู๎อ านวยการกลุํมวางแผนและการใช๎แผนที่ พร๎อม
เจ๎าหน๎าที่คณะท างาน ถอดบทเรียนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ (Zoning)   

  



 

 63 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

ถอดบทเรียนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน  

 
 

 
 



 

 64 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

 
 

 
 

               ผู๎อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี และเจ๎าหน๎าที่คณะท างาน ถอดบทเรียนการจัดระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ าพ้ืนที่ลุํม-ดอน   



 

 65 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม 

 
 

 
 

 



 

 66 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

 
 

 
         ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวางระบบการพัฒนาที่ดินเขต ๕ และเจ๎าหน๎าที่คณะท างาน ถอดบทเรียนการ

บริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม 

  



 

 67 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

ศึกษาดูงานวันเกษตรอีสาน ณ อุทธยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาขอนแก่น 

 
 

 
 

  



 

 68 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

 

 

 

  



 

 69 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

 

 



 

 70 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 71 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

รายช่ือหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
1 นายคําภู  บุญมานาง ขอนแกํน 
2 น.ส.บังอร  ลาเสือ ขอนแกํน 
3 นางชลิดา ไสยลาม ขอนแกํน 
4 นางนิรมล  ทองน๎อย ขอนแกํน 
5 นางพนิดา  สีหราช ขอนแกํน 
6 นายจักรพงษ์ บุญสอน ขอนแกํน 
7 นายทวีศักดิ์  กอสุข ขอนแกํน 
8 นายบุญเถิง  แสนจู ขอนแกํน 
9 นายประยุทธิ์  โตโส ขอนแกํน 

10 นายประสิทธิ์  นามเข็ม ขอนแกํน 
11 นายประสิทธิ์  บุญทัน ขอนแกํน 
12 นายปริวัตร หลุํงเป้า ขอนแกํน 
13 นายพิชิต กันทะเชียร ขอนแกํน 
14 นายยงยุทธ เรืองเจริญ ขอนแกํน 
15 นายยศ พรมมาจีน ขอนแกํน 
16 นายวิเชียร  โยธา ขอนแกํน 
17 นายวิเศษ  ผาสุก ขอนแกํน 
18 นายไวพจน์  สุขภิบาล ขอนแกํน 
19 นายสงวน  ขันธรักษา ขอนแกํน 
20 นายสมศักดิ์  เสี้ยวภูเขียว ขอนแกํน 
21 นายสวัสดิ์  ทองสี ขอนแกํน 
22 นายสัมฤทธิ์ เครือประเสริฐกุล ขอนแกํน 
23 นายสายัญ แวมประชา ขอนแกํน 
24 นายสําราญ  โตโส ขอนแกํน 
25 นายสุรพล  ยืนยาว ขอนแกํน 
26 นายหนูอาน สวําง ขอนแกํน 
27 นายอภิชัย  สุดแสง ขอนแกํน 
28 นายอุทิศ ตองอํอน ขอนแกํน 
29 นายโอภาส  ไกยะโส ขอนแกํน 
30 นายนิยม  มูลทอง ขอนแกํน 
31 นายบัวสา  หมอกไชย ขอนแกํน 
32 นายประชวน  ดวงพระจันทร์ ขอนแกํน 
33 นายจันดี วิลาผาย บึงกาฬ 
34 นายชัยยันต์ ชัยขันธ์ บึงกาฬ 
35 นายมงคล ชูกลั่นหอม บึงกาฬ 



 

 72 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
36 นายมงคล สายลาด บึงกาฬ 
37 นางรัตนา ชานนท์ บึงกาฬ 
38 นายไกรสร พิมพ์เทพ บึงกาฬ 
39 น.ส.พรทิพย์ เกษมจิตร์ มหาสารคาม 
40 นางดอกไม๎ วิชัยวงษ์ มหาสารคาม 
41 นายจรูญ ศรีสมภาพ มหาสารคาม 
42 นายชมพู  ปาติสัตย์ มหาสารคาม 
43 นายดี  นามคุณ มหาสารคาม 
44 นายไพบูลย์  จุลศรี มหาสารคาม 
45 นายมานะ  จูมเกต มหาสารคาม 
46 นายสวัสดิ์  จันธิชัย มหาสารคาม 
47 นายสวําง  ศรีชัยตุง มหาสารคาม 
48 นายสุระ เดชดารพา มหาสารคาม 
49 นายอ๎วน สอนแสนา มหาสารคาม 
50 นายตรี  พงษ์สินไชย มหาสารคาม 
51 นายทองดี   ปะริโต มหาสารคาม 
52 นายทองทิพย์ เดชบุรัมย์ มหาสารคาม 
53 นางคําแสน  ทองดี มหาสารคาม 
54 นางจํานง  ไกรวงษ์ มหาสารคาม 
55 นายป่านชัย ปุริยวงศ์ สกลนคร 
56 นายเพิ่มโชค เถรพิทุม สกลนคร 
57 น.ส. สะเอ้ือน ไชยทองพันธ์ สกลนคร 
58 นายศุภมิตร ชัยนา สกลนคร 
59 นายประยงค์  โปตานนท์ หนองคาย 
60 นายเพิ่มพูล หมื่นเจริญ หนองคาย 
61 นายยืน  ตาตะมิ หนองคาย 
62 นายทนนชัย  จําปากุล หนองคาย 
63 นายหวัน   สัตตะโส อุดรธานี 
64 นายอุดม  บับพาวันดี อุดรธานี 
65 นายจรรยา ทองยศ อุดรธานี 

 

  



 

 73 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน 
ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 

1 นายวุฒิพล  ทองทา กาฬสินธุ์ 
2 นายวีระศักดิ์  ภาคพรม กาฬสินธุ์ 
3 นายวิชัย  ภารประเสริฐ กาฬสินธุ์ 
4 นายทวิภพ  ตรีภพ กาฬสินธุ์ 
5 นายพิทักษ์  คร๎ามทํุง กาฬสินธุ์ 
6 นายพรสวรรค์  รักภักดี กาฬสินธุ์ 
7 นายเป  สุภารีย ์ กาฬสินธุ์ 
8 นายปาน  ภูพันนา กาฬสินธุ์ 
9 นายประยูร  บุญวิรัตน์ กาฬสินธุ์ 

10 นายบุญสี  ภูยางผือ กาฬสินธุ์ 
11 นายบุญเลิง วงค์แสนสุข กาฬสินธุ์ 
12 นางคมเพ็ชร แสงจักรวาฬ กาฬสินธุ์ 
13 นางมณี  ทาสี หนองคาย 
14 นายเฉลิม  คําจริงดี หนองคาย 
15 นายดวน  จูงสูง หนองคาย 
16 นายแดง  เนาว์ในย์ หนองคาย 
17 นายนิรุทธิ์  คําเพ็ง หนองคาย 
18 นายทอง  ศรีตํางคํา หนองคาย 
19 นายธนพันธุ์ สินแดง หนองคาย 
20 นายนเรศ  จันทะดี หนองคาย 
21 นายวรัญ  บุญทิพย์ หนองคาย 
22 นายวิเชียร  กลางนอก หนองคาย 
23 นายสมาน เอี่ยมโคกสูง มหาสารคาม 
24 นายประเสริฐ ผาคํา บึงกาฬ 
25 นายสมนึก ทองแดง บึงกาฬ 
26 นายสมพจน์ ลียานิต บึงกาฬ 
27 นายสมหวัง ห๎วยทราย บึงกาฬ 
28 นายสุรีย์ ผิวขํา บึงกาฬ 
29 นายเนาว์ จันทร์เสนา อุดรธานี 
30 นายวิจิตร สมบัติกําไร อุดรธานี 
31 นายจํารัส โกสุม อุดรธานี 
32 นายชาติชาย  เหลืองอรําม อุดรธานี 
33 นายถนอม  ทิมินกุล อุดรธานี 
34 นายทรงพล ชาติงาม อุดรธานี 
35 นายชัยเพ็ชร  นาโควงค ์ สกลนคร 



 

 74 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
36 นายทองปาน  พิมพานิชย์ สกลนคร 
37 นายจักรพงษ์  โสนะแสง หนองบัวลําภู 
38 นายทวี   ลินตัน หนองบัวลําภู 
39 นายนําพล   สุราช หนองบัวลําภู 
40 นายสมพงษ์  พุดจีบ หนองบัวลําภู 
41 นายสมพร   คันธี หนองบัวลําภู 
42 นายสมศรี  สมพวงภักดี หนองบัวลําภู 
43 นายพุฒิพงษ์  เหลาทอง หนองบัวลําภู 
44 นายมนูญ   วรรณลี หนองบัวลําภู 
45 นายวันชนะชัย สุวรรณบล หนองบัวลําภู 
46 นายจวน  โพธิ์คา หนองบัวลําภู 
47 นายบัวหลง   วะโรง หนองบัวลําภู 
48 นายบุญใจ   สอสมิง หนองบัวลําภู 
49 นายสมใจ  บุตตาภักดี หนองบัวลําภู 
50 นายสาคร บุญประจันทร์ หนองบัวลําภู 
51 นายโกศล  เนื่องภักดี ขอนแกํน 
52 นายทองดา  แก๎วกรมรัตน์ ขอนแกํน 
53 นายทองม๎วน  แสงโยจารย์ ขอนแกํน 
54 นายนิกร   สิงเอ ขอนแกํน 
55 นายบุญเลิศ เกรียงไกร ขอนแกํน 
56 นายประดิษฐ์ ภูงาม ขอนแกํน 
57 นายไพศาล  โพนเมืองหล๎า ขอนแกํน 
58 นายสนิท นากุดนอก ขอนแกํน 
59 นายสมบัติ พรมกลาง ขอนแกํน 
60 นายสําราญ  รุํงวงษ ์ ขอนแกํน 
61 นายไสว  เหง๎าสีหา ขอนแกํน 
62 นายหนู  นาคแก๎ว ขอนแกํน 
63 น.ส.อนุศรี  เงาะเศษ ขอนแกํน 
64 นายขุนทอง  ปิตาละโพธิ์ ขอนแกํน 
65 นายเคนด๎วน  บุตรโม ขอนแกํน 

 

 

  



 

 75 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

รายชือ่หมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยรายแปลง/บัตรดินดี/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
1 นางบังอร ราชพลแสน กาฬสินธุ์ 
2 นางชมสวน ฉายชํวง กาฬสินธุ์ 
3 น.ส.พิมพ์นารา สายสําอางค์ กาฬสินธุ์ 
4 นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง กาฬสินธุ์ 
5 นายบัวลัย  เพียรสดับ กาฬสินธุ์ 
6 นายนิยม  จุทาสงค์ กาฬสินธุ์ 
7 นายทักสินธุ์  หาญนคร กาฬสินธุ์ 
8 น.ส.วลิัยพร  เชิดโกทา ขอนแกํน 
9 นางแก๎ว  ทันชื่น ขอนแกํน 

10 นางวิสาขะ  ตัณฑศิลป์ ขอนแกํน 
11 นายทศพล ขินานันท์ บึงกาฬ 
12 นายสมจิตร สายทอง บึงกาฬ 
13 นางบัวผิน นามสมบัติ มหาสารคาม 
14 นางพรรณี  ชาวพงษ์ มหาสารคาม 
15 นางพิชนิดา  โยธาจันทร์ มหาสารคาม 
16 นายทอน ดงภูยาว สกลนคร 
17 นายนพวงศ์   วงศ์ชู สกลนคร 
18 นายรณกรณ์ อันยะบาล สกลนคร 
19 นายบุญหลาย  นาคเสน หนองคาย 
20 นายประดิษฐ์  บุตรมาร หนองคาย 
21 นายวีระพงษ์  เมืองแสง หนองคาย 
22 นายคําเพียง  ตาวงษา หนองบัวลําภู 
23 นางไพรวัลย์  โปรํงจิต หนองบัวลําภู 
24 นายสําอางค์ ศรีลาเดช หนองบัวลําภู 
25 นายสุดใจ   สุวรรณศรี หนองบัวลําภู 
26 นายนิรันด์  อนุมาตย์ อุดรธานี 
27 นายเพียร  มูลคุณ อุดรธานี 
28 นายไล   ไชยราช อุดรธานี 
29 นายวิชัย ศรีชัยมูล อุดรธานี 
30 นายสมหมาย   สิทธิโชต ิ อุดรธานี 
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   LDD 5 

รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์/เกษตรอินทรีย์ (PGS) 

ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
1 นายนิคม  ศรีษะ หนองคาย 
2 นายประจิตร  อํอนตามา หนองคาย 
3 นายประณต คําจันทร์วงค์ หนองคาย 
4 นายอิทธิเชษฐ์  ชมพู หนองคาย 
5 นายสุรศักดิ์  สีลา กาฬสินธุ์ 
6 นายบวร  นิงศรี กาฬสินธุ์ 
7 นายนุจิตร  โยธาพล กาฬสินธุ์ 
8 นายเดิม  สังฆะธาตุ กาฬสินธุ์ 
9 นายทองดํา  สุดสมศรี กาฬสินธุ์ 

10 นางเสี่ยน  อุปละ ขอนแกํน 
11 นายเฉลิม   โพชะกะ ขอนแกํน 
12 นายเทพรังสิทธิ์  เรืองแสง ขอนแกํน 
13 นายบุญสํง  นารีจันทร์ ขอนแกํน 
14 นายบุญสํง  ราชวงศ ์ ขอนแกํน 
15 นายไพฑูรย์ ชมดี ขอนแกํน 
16 นายแหลมทอง คูนาคํา ขอนแกํน 
17 น.ส.ยุพิน  พุทธาวันดี ขอนแกํน 
18 นางกนกภรณ์ ขุนภิรมย์กิจ ขอนแกํน 
19 นางชนิดา ประกอบสุข ขอนแกํน 
20 นายเลี้ยง แสนสร๎อย ขอนแกํน 
21 นายวิบูลย์  ประจันตะเสน ขอนแกํน 
22 นางสุมาต ศรีประเสริฐ มหาสารคาม 
23 นายเกษมราษฎร์ สีอินมนต์ มหาสารคาม 
24 นายคําพัน เทียงอวน มหาสารคาม 
25 นายธีรสิทธิ์ บํารุงสุข มหาสารคาม 
26 นายสมหมาย เที่ยงเป มหาสารคาม 
27 นายสวําง ฝอยเงิน บึงกาฬ 
28 นางไพรจิตร บุญรักษ์ บึงกาฬ 
29 นายลําพูน วงศ์คําจันทร์ บึงกาฬ 
30 นายวัชรพงษ์ พังคะโส บึงกาฬ 
31 นายพลไพร ยืนสุข สกลนคร 
32 น.ส. วิไลวรรณ กุนะ สกลนคร 
33 นางนิ่ม  สุขสวาท สกลนคร 
34 นายชัยภวัฒน์ ธนสุขไพบูลย์ สกลนคร 
35 นายเลื่อน  กองสุข สกลนคร 



 

 77 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 
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ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
36 นายสงัดชัย บัวคง สกลนคร 
37 นายสมพงษ์   กลํอมใจ สกลนคร 
38 น.ส.จันทร์พิมพ์  กองค๎า หนองบัวลําภู 
39 น.ส.ญาตินันท์  บุรมย์ หนองบัวลําภู 
40 น.ส.พวงผกา  จันทะบับพาศรี หนองบัวลําภู 
41 นายทองสา  ผลาวัลย ์ หนองบัวลําภู 
42 นายบุญเพ็ง  พรมศรี หนองบัวลําภู 

 

รายช่ือหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์แหล่งน้้าในไร่นา 

ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
1 นายบุญธง คุณาคม บึงกาฬ 

2 นายบุญลม ภูธร บึงกาฬ 

3 นายประจล บุญจันทร์ บึงกาฬ 

4 นายพลักษ์ เปอินทร์ บึงกาฬ 

5 นายติ่ง หาร์โนนแดง บึงกาฬ 

6 นายสนั่น  โคตรพันธุ์  หนองคาย 

7 นายส ารวย   ภรรยา หนองคาย 

8 นายสุนทร  พันละเกตุ หนองคาย 

9 นายสุริยา  โสภาจร หนองคาย 

10 นายแสง  สระแก๎ว หนองคาย 

11 นายไสว  กุณาการ หนองคาย 

12 นายอุทิศ  อุนนารัตน์ หนองคาย 

13 นายประมวล   จิตเจริญ หนองบัวล าภู 

14 นายประวุฒ  ทับสุริย์ หนองบัวล าภู 

15 นายวชิร   ศักดิ์ขวา หนองบัวล าภู 

16 นางรัชนีกร  พ๎นทุกข์ สกลนคร 

17 นายทักษิณ แสนดวง สกลนคร 

18 นายบุญสวน เชื้อคง สกลนคร 

19 นายประสงค์ มุกดามํวง สกลนคร 

20 นายทองโรจน์ ขําขันมะรี มหาสารคาม 

21 นายทองสัย  โสไกสี มหาสารคาม 

22 นายบรรลุ พลเสนา มหาสารคาม 
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ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
23 นายบุญสวน เหลําพิลัย มหาสารคาม 

24 นายบุญใส โพธิ์ทรัพย์ มหาสารคาม 

25 นายประสิทธิ์  พลก าแหง มหาสารคาม 

26 นายวิชัย  แสนมี มหาสารคาม 

27 นายศิลป์ธนู  ค าวิเชียร มหาสารคาม 

28 นายสนิท  อัยยะ มหาสารคาม 

29 นายสมัย นามเสริฐ มหาสารคาม 

30 นายไสว นวลศรี มหาสารคาม 

31 นายอุดม สนรัมย์ มหาสารคาม 

32 นายอุทิศ  หงษี มหาสารคาม 

33 นายหนูเตียง  สีลาสอน อุดรธานี 

34 นายแสวง ชาติค า อุดรธานี 

35 นายสุบรรณ์ เททะสังข์ อุดรธานี 

36 นายสิงห์  บุญเลิศ อุดรธานี 

37 นายสมพร  ยศสงคราม อุดรธานี 

38 นายวิวัฒนา  วันทนี อุดรธานี 

39 นายวัชระ  สังสีทา อุดรธานี 

40 นายคาน  สีสวาท อุดรธานี 

41 นายคมสัน  ใจหาญ อุดรธานี 

42 นายกฤษณะ  ฤทธิ์อินทรีย์ อุดรธานี 

43 นางสาวสุพรรณี สีหานาจ อุดรธานี 

44 นางสาวพิสมัย  พิลาหลวง อุดรธานี 

45 นางวิจิตร  ศรีค าม๎วน ขอนแกํน 

46 นางสมพิศ  ลีปอพาน ขอนแกํน 

47 นายค าภู  เขียวสุย ขอนแกํน 

48 นายเจน  ค ามา ขอนแกํน 

49 นายบุญโฮม   ค าอ๎อ ขอนแกํน 

50 นายประครอง  วรบุตร ขอนแกํน 

51 นายมีชัย  แก๎วน๎อย ขอนแกํน 

52 นายสมพร  บุตรสานาม ขอนแกํน 

53 นายแฮม  โพธิญาณ ขอนแกํน 
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ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
54 นางเสาวนีย์ ประสิทธิ์นอก ขอนแกํน 

55 นายกัณหา  บาอ๎ุย ขอนแกํน 

56 นายชวน  แดงอํอน ขอนแกํน 

57 นายทองพูล  พิทักษ์ ขอนแกํน 

58 นายบุญหา  จูมผา ขอนแกํน 

59 นายวิโรจน ์ ค าไชสอน ขอนแกํน 

60 นายสมบัติ  ทนันหา ขอนแกํน 

61 นายสหภาพ  ค ามูล ขอนแกํน 

62 นายสายตา  กุนันท์ ขอนแกํน 

63 นายสุวรรณ จันทร์เสน ขอนแกํน 

64 นายหนู  ชาววาป ี ขอนแกํน 

65 นายอุทัย  สะตะ ขอนแกํน 

 

รายช่ือหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 
ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 

1 นายธวัชชัย  ประชานันท์ กาฬสินธุ์ 
2 นายทองคํา  อาจสุรินทร์ กาฬสินธุ์ 
3 นายดาวเรือง  เสียศรี กาฬสินธุ์ 
4 นายชูชาติ  ดอนสมจิต กาฬสินธุ์ 
5 นายจํารัส  แจํมประไพ กาฬสินธุ์ 
6 นายจํานงค์  ศรีบุญเรือง กาฬสินธุ์ 
7 นายกําจัด  ผํานจังหาร กาฬสินธุ์ 
8 นางพัชรา  แจํมเสียง กาฬสินธุ์ 
9 นายสวัสดิ์  ศรีสังเวทย์ หนองคาย 

10 นายสุทัศน์ โยทองยศ หนองคาย 
11 นายสมบัติ ขันทีท๎าว สกลนคร 
12 นายสมรัตน์  กองวงษา สกลนคร 
13 นายปั่น แก๎วกันหา สกลนคร 
14 นายสมจิต ซีด๎วง สกลนคร 
15 นายมนจน์  นุยเมิน มหาสารคาม 
16 นายวัชระ  บุ๎งทอง มหาสารคาม 
17 นายเฮีย ธรรมรัตน์ มหาสารคาม 
18 นายนูสิน คุณชื่น มหาสารคาม 
19 นายประนอม  เทียบแสน มหาสารคาม 
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ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
20 นายวานิชย์  คุณพฤกษา มหาสารคาม 
21 นายสนั่น ปุผาโต มหาสารคาม 
22 นางสุธรรมา  เกตุหมู ขอนแกํน 
23 นายชัย  แจํมโนนคูณ ขอนแกํน 
24 นายประดิษฐ์  เรืองศรี ขอนแกํน 
25 นายศักดิ์ศรี  ทุมสิงห์ ขอนแกํน 
26 นายสมหมาย  ปัญญา ขอนแกํน 
27 นายทนงศักดิ์  ศรีดาวงค์ อุดรธานี 
28 นายประเวศ  ไกรหาญ อุดรธานี 
29 นายเลี่ยม  บุตตอินทร์ อุดรธานี 

 

รายช่ือหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Zoning) 

ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
1 นายทองคูณ พรมศร หนองคาย 
2 นางเวียง  พันนารัตน์ หนองคาย 
3 นายเขียน  ชัยวงศา หนองคาย 
4 นายทองแท๎  ชารีแสน หนองคาย 
5 นายมานิต  ฮึงกุล หนองคาย 
6 นายสมคิด ศรีภา หนองคาย 
7 นายสมจิตร  วิลันดา หนองคาย 
8 นายสมัย  ศรีบาง หนองคาย 
9 นายสุภณ  พันธ์ดง หนองคาย 

10 นายสีทน นันทะเสนา บึงกาฬ 
11 น.ส.สุพรรณี  สีหานาจ อุดรธานี 
12 นายก๎วน  แสงสวําง อุดรธานี 
13 นายโชคทวี  ภูเกตุ อุดรธานี 
14 นายทวี  ใจบุญ อุดรธานี 
15 นายทองเครือ  เหง๎ามณี อุดรธานี 
16 นายทองมี  ทุมสา อุดรธานี 
17 นายทุเรียน  ทุมพล อุดรธานี 
18 นายธนกฤต พงศ์กิจจาฤทธิ์ อุดรธานี 
19 นายประพันธ์  คํารีมา อุดรธานี 
20 นายปรีดา  อังคะปาน อุดรธานี 
21 นายพงษ์เทพ รอดบุญมา อุดรธานี 
22 นายละมูล  ชัยพอ อุดรธานี 
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ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
23 นายสนั่น  พระราช อุดรธานี 
24 นายสมบูรณ์ แก๎วบุตรดี อุดรธานี 
25 นายสมบูรณ์ จังพรม อุดรธานี 
26 นายสมฤทธิ์ รัตนสีหา อุดรธานี 
27 นายสุนันท์  พงษ์เภา อุดรธานี 
28 นายอ๎ม  วรรณหอม อุดรธานี 
29 นายอาทิตย์  สุนทร อุดรธานี 
30 นายอําพล  ธาตุม ี อุดรธานี 
31 นายธนาพงษ์  เวียงวงษ ์ อุดรธานี 
32 นายบุญโฮม  คณะวาปี อุดรธานี 
33 นายไพฑูรย์  ภูหัดสวน อุดรธานี 
34 นายรังสรรค์  คํามันตรี อุดรธานี 
35 นายประทีป ไผํตาแก๎ว สกลนคร 
36 นายพิษณุ เภาโพธิ์ สกลนคร 
37 นายวันชนะ ไพคํานาม สกลนคร 
38 นายวิเศษ ปาเขียว สกลนคร 
39 นายวุฒิชัย รัตนพูล สกลนคร 
40 นายสมพงษ์ ดวงเคน สกลนคร 
41 นายนาสี   กรุณานํา สกลนคร 
42 นายประเสริฐ แสงนนท์ สกลนคร 
43 นายยุทธยงค์ แสนสาคร สกลนคร 
44 นายม๎วน  สร๎อยจิตร มหาสารคาม 
45 นายเรืองยศ ประดิษฐ์ มหาสารคาม 
46 นายวงเดือน  เยิงไธสง มหาสารคาม 
47 นายทองหวําน  อํูเหล็ก ขอนแกํน 
48 นายวินัย สมศักดิ์ ขอนแกํน 
49 นายไสว  พากุดแรํ ขอนแกํน 
50 นายหนา  เชื้อกุดรู ขอนแกํน 
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รายชื่อหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าพื้นที่ลุ่ม-ดอน 

ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
1 นายสี  เทวะเส กาฬสินธุ์ 
2 นายสงวน  ภูออํนศรี กาฬสินธุ์ 
3 นายวิเศษ  ศรล๎อม กาฬสินธุ์ 
4 นายพิชิต  ศิริเมือง กาฬสินธุ์ 
5 นายพรวิวัฒน์  ภูงามดาว กาฬสินธุ์ 
6 นายบุญสวน  การเกษม กาฬสินธุ์ 
7 นายอํานวย   คําตา กาฬสินธุ์ 
8 นายหนูสิน  ฉายถนอม กาฬสินธุ์ 
9 นายเสถียร  ระดากรณ์ กาฬสินธุ์ 

10 นายเสถียร  บรรยง กาฬสินธุ์ 
11 นายสุแมน  ภารสถิตย ์ กาฬสินธุ์ 
12 นายสุนันท์  อินทะโชติ กาฬสินธุ์ 
13 นายสุดใจ  ดีรักษา กาฬสินธุ์ 
14 นายสัมภาษณ์ บูชาทิพย์ กาฬสินธุ์ 
15 นายสันติ   ภารไสว กาฬสินธุ์ 
16 นายสมาน  จันทร์ประทักษ์ กาฬสินธุ์ 
17 นายสมบัติ  พิมพิลา กาฬสินธุ์ 
18 นายสมบัติ  นวนคํา กาฬสินธุ์ 
19 นายสมจิตร  หมั้นมี กาฬสินธุ์ 
20 นายสมจิตร  ภูกาบเพชร กาฬสินธุ์ 
21 นายศักดิ์ชัย  ปราพรม กาฬสินธุ์ 
22 นางสังวาลย์   โจมทา ขอนแกํน 
23 นางสายสนิท  ทองจีน ขอนแกํน 
24 นางสาวอุบล  สิงห์รัง ขอนแกํน 
25 นายชนะภัย เถาจําปา ขอนแกํน 
26 นายชิดชัย จิวิรัตน์สกุล ขอนแกํน 
27 นายเชษฐชัย  พรมนนท์ ขอนแกํน 
28 นายธนเดช  รูปพรม ขอนแกํน 
29 นายนพดล  คําแก๎ว ขอนแกํน 
30 นายประหยัด   ชํานาญรบ ขอนแกํน 
31 นายวสันต์ ฐานะวัน ขอนแกํน 
32 นายสมชาย  บัวส ี ขอนแกํน 
33 นายสมหมาย เทศสนั่น ขอนแกํน 
34 นายสาคร  พุทธวงษ์ ขอนแกํน 
35 นายสินสมุทร  ทัดทาน ขอนแกํน 



 

 83 อบรมหมอดินอาสา  “ สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนหมอดินอาสา สพข.๕ ยุค ๔.๐ ” 

   LDD 5 

ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
36 นายหนูผัน  คิดเขํม ขอนแกํน 
37 นายอาคม มาตะวงษ์ ขอนแกํน 
38 นายณัชพล ผาคํา บึงกาฬ 
39 นายทวีศักดิ์ มังคะรัตน์ บึงกาฬ 
40 นายสมัน มงคลเกตุ บึงกาฬ 
41 นายสินชัย วงศ์ใหญํ บึงกาฬ 
42 นายสุปัน เรืองโพน บึงกาฬ 
43 นายอภิสิทธิ์ หอมหวล บึงกาฬ 
44 นางวิจิตตรา ทองสงค์ มหาสารคาม 
45 นางสาวกศมา  ยอดสังวาล มหาสารคาม 
46 นายจรุณ  คุ๎มสุวรรณ มหาสารคาม 
47 นายทองพูน ดวงคํารักษ์ มหาสารคาม 
48 นายบุญเพ็ง ศรีเศษนาม มหาสารคาม 
49 นายวิชิตร ปะทาเส มหาสารคาม 
50 นายสมพงษ์  ลินทระ มหาสารคาม 
51 นายสมัย  กองศิริ มหาสารคาม 
52 นายสุบรรณ  สระแกทอง  มหาสารคาม 
53 นายอนุชา  ศิรีมะณี มหาสารคาม 
54 นายสมาน  วรบัตร สกลนคร 
55 นายสังกา หอมเฮ๎า สกลนคร 
56 นายสังวาลย์  คุณชัย สกลนคร 
57 นายไสย   ฤทธิธรรม สกลนคร 
58 นายอาทิตย์ เพ่ือนใจมี สกลนคร 
59 น.ส.ประพันธ์  อุบลชัย หนองบัวลําภู 
60 นายเคน   ชาลีกุล หนองบัวลําภู 
61 นายสุนทร  พลโยธา หนองบัวลําภู 
62 นายอพิเดช   จอมใจ หนองบัวลําภู 
63 นายสมชาติ  พละหาญ อุดรธานี 
64 นายโอภาส  ศรีจันทร์แดง อุดรธานี 
65 นายอํานาจ  สุวรรณหอม อุดรธานี 
๖๖ นายหมายน๎อย   สาคร อุดรธานี 
๖๗ นายหนู  อํุนศรี อุดรธานี 
๖๘ นายแสง  ลายแก๎ว อุดรธานี 
๖๙ นายชํานาญ  แสนงามซึ้ง อุดรธานี 
๗๐ นายฉลาด  วันจรูญ อุดรธานี 
๗๑ นายคําสอน คําสวนจิก อุดรธานี 
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รายช่ือหมอดินอาสากลุ่มเครือข่ายหมอดินและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม 
ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 

1 นายอํอนสี  บัวนาเรียง กาฬสินธุ์ 
2 นายสุวรรณ  จันดา กาฬสินธุ์ 
3 นายสิทธิชัย  สุรสาร กาฬสินธุ์ 
4 นายสมหมาย  บูรณะ กาฬสินธุ์ 
5 นายสงบ  ภูกองไชย กาฬสินธุ์ 
6 นายพูลศิลป์  อุตรโส กาฬสินธุ์ 
7 นายเทวัญ  ภูคะฮาด กาฬสินธุ์ 
8 นางกาญจนสุดา  นาท ี ขอนแกํน 
9 นางพิมภา  กันไพร ขอนแกํน 

10 นางสาววรรณพร  สินธร ขอนแกํน 
11 นางสาวศรีนวล หล๎าสิงห์ทอง ขอนแกํน 
12 นางอรพิชญ์ ผาดวงดี ขอนแกํน 
13 นายกิตติพงศ์  พรหมเลิศ ขอนแกํน 
14 นายเกิด  สมีพวง ขอนแกํน 
15 นายทองใบ  สุริยเย็น ขอนแกํน 
16 นายบุญค้ํา  ศรีลาพล ขอนแกํน 
17 นายบุญประเสริฐ นามราษฎร์ ขอนแกํน 
18 นายบุญมี  จําบาล ขอนแกํน 
19 นายประสิทธิ์  ศรีจันดา ขอนแกํน 
20 นายศรายุท  กองเกิด ขอนแกํน 
21 นายสมหมาย  สุนจิรัตน์ ขอนแกํน 
22 นายสุดใจ  ดวงแสนจันทร์ ขอนแกํน 
23 นายสุพัต  แดงบุญเรือง ขอนแกํน 
24 นายอํอนสา  มาศรี ขอนแกํน 
25 นายอุบล  โนนทิง ขอนแกํน 
26 นายบรรพจน์  โนราช ขอนแกํน 
27 นายประสิทธิ์  หาจสีนาจ ขอนแกํน 
28 นายภิระ  เรียงแก๎ว ขอนแกํน 
29 นายลี  จิตรนอก ขอนแกํน 
30 นายวิรัตน์  นวลบุญมา ขอนแกํน 
31 นายสมหวัง  บัวพวงชน ขอนแกํน 
32 นายสุมิตย์  ศรีโสภณ ขอนแกํน 
33 นายอํานวย  สวัสเดช ขอนแกํน 
34 นายอินทร์  บุญหล๎า ขอนแกํน 
35 นายอุทัย  นามมนตรี ขอนแกํน 
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ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
36 นายนิพนธ์  สุรสิทธิ์ ขอนแกํน 
37 นายแดง  ทิทา ขอนแกํน 
38 นายติ๋มม๎วน  ปัดกอง ขอนแกํน 
39 นายทองคํา  สีมา ขอนแกํน 
40 นายประมวล ภาพักดี บึงกาฬ 
41 นางจําเนียร  ลามพัด มหาสารคาม 
42 นางสมพัด  สาโคตร มหาสารคาม 
43 นางสาวสงวน  อันหนองกุง มหาสารคาม 
44 นายทองม๎วน  ศรีดงกลาง มหาสารคาม 
45 นายทัน  ดอนเกิด มหาสารคาม 
46 นายบุญจันทร์ พิลาพันธ์ มหาสารคาม 
47 นายประวัติ  แพงพงษ์มา มหาสารคาม 
48 นายวิสุทธิ์  นาคลี มหาสารคาม 
49 นายสมจิตร  พันรินทร์ มหาสารคาม 
50 นายสมหมาย บัวเผื่อน มหาสารคาม 
51 นายสวําง  วิปราชญ ์ มหาสารคาม 
52 นายสุดใจ  ตันโห มหาสารคาม 
53 นายสุพจน์  สุวรรณ มหาสารคาม 
54 นายสุภาพ  สาคุณ มหาสารคาม 
55 นายคําปน ประเสริฐศร มหาสารคาม 
56 นายชัยเกษม  วรฤทธิ์ มหาสารคาม 
57 นายทองอินทร์  สุรพล มหาสารคาม 
58 นายพรชัย แสงทอง มหาสารคาม 
59 นายวินัย  หมวดนา มหาสารคาม 
60 นางสาวเจนจิรา  มะปะเม มหาสารคาม 
61 นางสาวิทตรี  คาระโก มหาสารคาม 
62 นายคําภีร์  ทศแก๎ว มหาสารคาม 
63 นายคุณ แก๎วกัณหา สกลนคร 
64 นายทศิล ฝ่ายรีย์ สกลนคร 
65 นายบัวลี  บ๎างตํารวจ หนองคาย 
๖๖ นายจีระ มารศิริ อุดรธานี 
๖๗ นายนิยม วิชัยวงค์ อุดรธานี 
๖๘ นายบุญรักษ์ พละกุล อุดรธานี 
๖๙ นายประทวน  แสนเมือง อุดรธานี 
๗๐ นายไพรัตน์ ศรีอินทวงษ์ อุดรธานี 
๗๑ นายล่ํา  บุตตอินทร์ อุดรธานี 
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ล าดับ รายช่ือ สถานีพัฒนาที่ดิน 
72 นายสุดใจ เชิญชม อุดรธานี 
73 นายสุดใจ ศรีบัวน๎อย อุดรธานี 
74 นายอดิศร อัปการัตน์ อุดรธานี 
75 นายอุดร ประนมไพร อุดรธานี 
76 นายจําปี สีหานาจ อุดรธานี 
77 นายชาญชัย  คําวงษา อุดรธานี 
78 นายเชิดวุฒิ วรรณกุล อุดรธานี 
79 นายยงยุทธ์ สุขชาวาปี อุดรธานี 
80 นายสมพร  นามวิเศษ อุดรธานี 
81 นายสมัย  มานะศรี อุดรธานี 
82 นายสายทอง สุขใจ อุดรธานี 
83 นายเสมา จันทร์สุข อุดรธานี 
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