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1.หลักการและเหตุผล 

 กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายจัดตั้งเครือข่ายหมอดินอาสา และมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเป็น             

ผู้ประสานงานระหว่างหมอดินอาสากับกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด หมอดิน

อาสาคือเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกมาจากแต่ละหมูบ้านเพ่ือมาฝึกอบรมเกี่ยวกับความรูพ้ืนฐานในการตรวจ

ดิน แผนที่ดิน และเทคนิคการพัฒนาดิน หมอดินอาสาเป็นตัวแทน ของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการ        

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการดินอย่างถูกต้อง หมอดินอาสาก็ยังเป็นผู้กระจายข้อมูลเกี่ยวกับ

การพัฒนาที่ดินไปยังหมูบ้านต่างๆและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ไขเกี่ยวกับการใช้ที่ดินที่เหมาะสมจาก

เกษตรกรที่มีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิสังคมตลอดถึงภูมิปัญญาหมอดิน  

 ในปีงบประมาณ 2563 กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีนโยบายให้มีการฝึกอบรมหมอดินอาสา ในโอกาสที่กรม

พัฒนาที่ดินได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร 4.0 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการอบรมหมอดินอาสา 

เป้าหมายเพ่ือพัฒนาหมอดินอาสา  ให้เป็น smart farmer ดังนั้น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จึงได้จัด

โครงการหลักสูตรการอบรม ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การจัดการดิน ปุ๋ย การวางแผน

การใช้ที่ดิน เกษตรอินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน และ

การศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ๆที่เหมาะสมให้กับ

หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน  และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมอดินอาสาที่ประสบความส าเร็จ 

และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมอดินอาสาด้วยกัน และกับเจ้าหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข็มแข็ง สร้างขวัญก าลังใจให้แก่หมอดินอาสา

และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดินไปสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ   

2.วัตถุประสงค ์

 2.1 สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่าง ๆ 

2.2 เรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
2.3 ถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ 
2.4 ศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ของหมอดินอาสา  

3. ระยะเวลาและสถานที่จัดสัมมนาและอบรม  

สัมมนาและอบรม 2 วัน  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอกโอชา 

สตาร์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.เชียงราย 

4.ผู้เข้ารับการสัมมนาและอบรม ประกอบด้วย 

 4.1 หมอดินอาสา จ านวน 500 คน  

         (จังหวัดเชียงราย 360 คน จังหวัดพะเยา 100 คน จังหวัดน่าน 20  คน จังหวัดแพร่ 20 คน) 



 4.2 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบพัฒนาที่ดิน ผู้อ านวยการ

สถานีพัฒนาที่ดิน  ผู้อ านวยการกลุ่มส านักงานพัฒนาที่ดินเขต จ านวน 10 คน 

 4.3 ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดิน/กลุ่ม/จ านวน 10 คน 

5.ผู้รับผิดชอบการจัดการสัมมนาและอบรม 

 กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 

6.งบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 946,200 บาท  

6.1 ผู้จัดการอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหมอดิน เบิกจ่ายจาก สพข.7 ได้แก่ ค่าที่พักหมอดินอาสา        

ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าเดินทาง  ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

6.2 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ สพด. เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบการฝึกอบรม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  7.1 ได้รูปแบบการประสานงานของเจ้าหน้าที่กับหมอดินอาสาที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
  7.2 เกษตรกรในพ้ืนที่จะได้รับการบริการด้านการพัฒนาที่ดินที่รวดเร็วขึ้น 
  7.3 สามารถสร้างเครือข่ายหมอดินอาสากับองค์กรเกษตรกรของหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจใกล้เคียง
หรือสอดคล้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ2563 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 จ.เชียงราย 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 

07.00  - 08.30 น.        ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมเอกโอชา สตาร์ ฮอล์ อ.เมือง จ.เชียงราย 
08.30 – 11.30 น. สร้างกระบวนการเครือข่าย แบ่งหมอดินอาสาเป็น 5 กลุ่ม โดย กลุ่มวิชาการเพ่ือการ         
                               พัฒนาที่ดิน/กลุ่มวิเคราะห์ดิน/กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 

กิจกรรมกลุ่ม : เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การตรวจวิเคราะห์ดิน  
การจัดการดินปุ๋ย การฟ้ืนฟูดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การเกษตรอินทรีย์PGS 

11.30 – 12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. สรุปประเด็นการพัฒนาหมอดินอาสาอย่างเป็นระบบ 
   โดย กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
14.00 – 14.30 น.    พิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 
   กล่าวรายงาน โดย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ประธานพิธีเปิด โดย นายนเรศ ธ ารงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี 
                               (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
14.30 – 15.30  บรรยายพิเศษเรื่อง 

 : บทบาทของงานพัฒนาที่ดินกับการปรับตัวของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 
โดย นายนเรศ ธ ารงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี                               
(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

15.30 – 17.30 น. สรุปประเด็นถอดบทเรียนหมอดินอาสาดีเด่นของน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย  
โดย วิทยากรจาก กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

18.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ร้านเอกโอชา 
19.00 – 20.00 น. กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายหมอดินอาสา  
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 

07.00 - 08.30  น.         รับประทานอาหารเช้า  
08.30 – 11.30 น. เดินทางไปศึกษาดูงานกิจกรรมวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 

           การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน จากถังความรู้หมอดินอาสา  
(Knowledge tank) 
โดย วิทยากรจาก เจ้าหน้าที่ผู้แทนของ สพด.น่าน/แพร่/พะเยา/เชียงราย 

11.30 – 12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน 
          เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : เวลา 10.00 – 10.15 น. /14.30 -14.45 น. รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
 



ผลการด าเนินงาน 
สรุปประเด็นถอดบทเรียน 

โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ2563 
กลุ่มที่ 1  การท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatoy Guarantee Systems) สมาชิก 125 ราย 
ประธานกลุ่ม นายอ๊อด แสงแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
เลขากลุ่ม นางณัชชา ร้องขันแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบลจันจร้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  1. นายธวัชชัย น้อยหมอ สพด.เชียงราย 2. นายกิติศักดิ์ สมณา สพด.เชียงราย 

น าเสนอโดย นางณัชชา ร้องขันแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบลจันจร้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
และนายอ๊อด แสงแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงรายจากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม ประเด็นเรื่อง เกษตรอินทรีย์ (PGS) สรุปได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของการท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 

1. เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
2. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความปลอดภัย 
3. สร้างรายได้ในครัวเรือน 

ข้อดีของการท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
1. สินค้าเกษตรเป็นที่ต้องการของตลาด อาทิเช่น ตลาดสีเขียว ตลาดท้องถิ่น ตลาดออนไลน์ เป็นต้น 
2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง  
3. มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ เข้ามาสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา อาทิเช่น กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิ

เกษตรอินทรีย์ไทย และมหาวิทยาลัยภาครัฐ 
4. สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 

อุปสรรคของการท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
1. เกษตรกรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ 
3. ในกลุ่มท่ีเริ่มต้นการท าเกษตรอินทรีย์ ยังไม่มีความเชื่อมั่นในตลาด 

เป้าหมายในอนาคต 
1. มีการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
2. เกษตรกรในกลุ่มเห็นความส าคัญของเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
3. ขยายตลาดไปต่างประเทศ 

แนวทางส่งเสริมและการสนับสนุน 
1. อยากให้มีกลุ่มที่ผ่านระบบ PGS เพ่ิมขึ้น 
2. ในกรณีที่มีสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ควรจัดหาตลาดรองรับที่มั่นคง และแน่นอน  
3. ส่งเสริมเครื่องจักรท าแนวกั้นให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ 
4. สนับสนุนงบประมาณในการผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองในกลุ่ม 



 
และในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับการท า

เกษตรอินทรีย์ โดยเสนอว่า ดิน ต้องไม่มีการใช้สารเคมี และมีการท าคันดินให้ชัดเจน น้ า สามารถใช้น้ าจาก
บาดาลได้ แต่ต้องท าการพักน้ าระยะเวลา 1 เดือน จึงจะสามารถน าน้ านั้นมาใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ และ
หากมีแปลงข้างเคียงท่ีไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ ต้องมีการท าคันก้ัน ปลูกพืชเป็นแนวกันชนให้ชัดเจน 
   รายช่ือสมาชิกกลุ่มการท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  สมาชิก 125 ราย 
1 นายธนฤต  ชมพู หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
2 นายอาเคอะ  หม่อโปกู่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
3 นายบรรเทา  ธิริยา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.6 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
4 นายเอกลักษณ์  สหัชเมธาพร หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
5 นายสุรชัย  พิมลธิทิกุล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
6 นายสุกิจต  แสงทีวงศ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
7 นายธนาธิป  กิตติยาภิวัฒอมร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.7 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
8 นายแสง  จะวะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.13 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
9 นายวีรพงษ์  มาเยอะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.16 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

10 นายสมบูรณ์  แซ่ล่อ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
11 นายเอกชัย  ซิวโกย หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
12 นายจะป่า  เบียงแหละ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
13 นายอดิศร  โซแซะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.11 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
14 นายลีส่า  อาหยิ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
15 นายประภาพ  เชอมื่อ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
16 นายศุภโชค  มาเยอะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.15 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
17 นายอาโต่  สุริยะประวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.16 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
18 นายชาญชัย  มาเยอะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.17 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
19 นายอารินทร์  เพอเมีย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.18 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
20 นายอาทร  อยู่ลือ หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
21 นายนิรันร์  จันต๊ะคาต หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
22 นายศรี อินใจวงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
23 นายธนดล มหาพรหม หมอดินอาสาประจ าต าบลเกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
24 นายสุข ภิระบัน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
25 นายบุญส่ง ขัดพูน หมอดินอาสาประจ าต าบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
26 นายทนงศักดิ์ วิชาโห้ง หมอดินอาสาประจ าต าบลโป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
27 นายสมศักดิ์ จงใจ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
28 นายสมบูรณ์ เนมมหาวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าต าบลโป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 



29 นายจินะศักดิ์ กันทะกวาง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชยีงราย 
30 นายอารีย์ ปงกันค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชยีงราย 
31 นายอ๊อด  แสงแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบลงิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย                         
32 นายหน่อ จ าโปแว่น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
33 นายวอน ใจปินตา หมอดินอาสาประจ าต าบลเวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
34 นายบุญเย็น หอมกันทา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
35 นายประดิษฐ์ บัวรสศักดิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
36 นายประเสริฐ ยะเสนา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
37 นายอุดร ฉิมสุข หมอดินอาสาประจ าอ าเภอแม่สาย จ.เชียงราย 
38 นายเรืองรัตน์ อารีย์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
39 นายอ้าย ค าแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
40 นายวินัย เกเย็น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
41 นายดาวผ่อง  พรมปัญญา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
42 นายวิน สอนราช หมอดินอาสาประจ าต าบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
43 นายปัญญา จันโชค หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
44 นายธนธาร มูลใจทราย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
45 นายสมเจต   เห็มยากาศ หมอดินอาสาประจ าต าบล ม.5 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
46 นายสมบัติ สีธิ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
47 นายบุญเป็ง ปัญญา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
48 นายสวัสดิ์  บุญรสศักดิ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอแม่จัน จ.เชียงราย 
49 นายบุญทา มูลอินต๊ะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
50 นายทวีศักดิ์ บุญมา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
51 นายถาวร ปิมปา หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
52 นายสัมพันธ์ โกเสนตอ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
53 นายปกรณ์  แซ่ย่าง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
54 นายอารีย์ แก้วรากมุข หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
55 นายสนธยา อินทะจักร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
56 นายก๋องค า ทาแกง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
57 นายอดุลย์ ปัญญาค า หมอดินอาสาประจ าต าบลจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
58 นายสุทัศน์ ก้างออนตา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
59 นายบุญช่วย โกแสนตอ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
60 นายประเสริฐ อุประ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
61 นายพยุง ศรีบุญเรือง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
62 นายนา เครือใจ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 



63 นายสมพงษ์ ศรีปินตา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
64 นายศุภกิจ แสงใจ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชยีงราย 
65 นางณัชชา ร้องขันแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบลจันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
66 นายดวงค า แสนศักดิ์หาญ หมอดินอาสาประจ าต าบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
67 นายสวาท ชาติเมาะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
68 นายคมบาง สนิทรัมย์ หมอดินอาสาประจ าต าบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
69 นายตุ้ม วงค์เมืองมา หมอดินอาสาประจ าต าบลโยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
70 นายยุพราช เตือนต๊ะนันท์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 
71 นายชูชาติ แก้วดอนดู่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 
72 นางเกษร กองเขียว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.8 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
73 นายธนาณุวัฒน์ จันฟอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
74 นายจันทร์ปัน ภิระบัน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
75 นายสมศักดิ์ ตื้อยศ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
76 นายสุพจน์ จากภัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
77 นายสมเดช ปัญเจริญ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
78 นายอุ่นเรือน กองเขียว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.8 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
79 นายประหยัด โกเสนตอ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
80 นายเสน่ห์ วงค์สา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.11 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
81 นายวรพล ไชยวงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
82 นายอ านวย ธิชาญ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
83 นายพิชา แสงใจ หมอดินอาสาประจ าต าบล ม.3 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
84 นายประเสริฐ ใจสม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
85 นายอิ่นค า วิชา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
86 นายไพสงค์ เวชกลไกล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
87 นายรุ่งชัย วงค์ชัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.14 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 
88 นายสรยุทธิ์ ยะแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.17 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
89 นายทองพันธ์ ศรีสวัสดิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
90 นายสมชาย สุโลพันธ ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.15 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
91 นายสวัสดิ์ กันทะสอน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.21 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
92 นายเกียรติ  ขัติวงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
93 นายอนุชิต  มิสละ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
94 นายศรีนนท์  นาคอ้าย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
95 นายสมพงษ์  ตาใส่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
96 นายกิติพงค์  รักสัตย์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 



97 นายอุดร ค าพิล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 
98 นายไชยวัฒน์ วงค์สว่าง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ 
99 นายเวทย์ เสาร์จันทร์ หมอดินอาสาประจ าต าบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 

100 นายชานนท์ ค าวรรณ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ 
101 นายนคร  คุณารูป หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 
102 นายหมวก  สะสาง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 
103 นายอิงโคง  ไชยสถาน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 
104 นายประยุทธ  คุณารูป หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 
105 นายป้อม  บุญสิงมา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 
106 นายสุพรรณ  แก่นเมือง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 
107 นายมงคล  นาปรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 
108 นายสมศักดิ์  กองทา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 
109 นายสมหมาย  ไชยสถาน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 
110 นายอุดร  ทวีจันทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม. 9 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 
111 นายทอง  ปินตา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 
112 นายทอง  กองอ่ิน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 
113 นายสมควร  จ ารัส หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 
114 นายแก้วมา  อุปมา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 
115 นายเล็ก  อุปมา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอปง จ.พะเยา 
116 นายสมคิด  ไทยใหม่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 
117 นายสมศักดิ์  ใจกว้าง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 
118 นายนิคม  จันทนะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 
119 นายเลย  ศรีวิชัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 
120 นางมาลัย  ยะอุโมงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 
121 นายกิติพงษ์  สุดใจ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 
122 นายอ านวย  สุดใจ  หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.9 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 
123 นายเจริญ  ไชยลังกา หมอดินอาสาประจ าต าบลปง อ.ปง จ.พะเยา 
124 นางดวงกมล  สุพรม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.12 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 
125 นายปราการ  อินเขียว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.15  ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 

 
กลุ่มที่ 2 การขับเคลื่อนการปรับปรุงบ ารุงดิน สมาชิก 125 ราย 
ประธานกลุ่ม นายธีรวิชณ์  คันทะชมภู หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
เลขากลุ่ม นางกัลยา  งานลอ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 



เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  1. นายฉัตรเพชร อูปเสาร์ สพด.แพร่ 2. นายวิชิต ปันวงค์ สพด.แพร่ 3.นางสาวมยุรี 
ปละอุด สพข.7 

น าเสนอโดย นายธีรวิชณ์  คันทะชมภู หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
และนางกัลยา  งานลอ หมอดินอาสาประจ าอ าเภออ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สรุปได้ดังนี้  
วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนการปรับปรุงบ ารุงดิน 

1. เพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก 
2. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความปลอดภัย 
3. สร้างรายได้ในครัวเรือน 
ในการปรับปรุงบ ารุงดิน สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก และใน

สภาพดินที่มปีัญหา ปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) เป็นต้น ซึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม สรุปเป็นประเด็น การขับเคลื่อนการปรับปรุงบ ารุงดิน ได้ดังนี้ 

1. การขับเคลื่อนการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด เพื่อให้มีการขับเคลื่อนควรมีการจัดตั้งกลุ่ม/สาธิต/
ปฏิบัติจริงและพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจในด้านพืชปุ๋ยสดมากขึ้น เช่น ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโต เป็นต้น 
ปัญหาในการขับเคลื่อน ทางกลุ่มสรุปได้ดังนี้  
- เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดได้ล่าช้าไม่ทันเพาะปลูก และจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

เกษตรกร 
- พบปัญหาโรคและแมลง 
- ความงอกของเมล็ดต่ า 

2. การขับเคลื่อนการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ควรมีการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ/การ
แลกเปลี่ยนแนวคิด 
ปัญหาในการขับเคลื่อน ทางกลุ่มสรุปได้ดังนี้   
- ต้องการใช้ปริมาณมาก/ต้นทุนสูง/ใช้เวลาหมักนาน 
- ขาดแคลนวัตถุดิบหมัก เช่น มูลสัตว์ 
- การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 

3. การขับเคลื่อนการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บ
ตัวอย่างดินมาตรวจหาค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) “รู้จักดินของตนเอง” ก่อนที่จะน าวัสดุ
ปรับปรุงดินไปใช้ และมีค าแนะน าการปรับปรุงดินกรดโดยใช้โดโลไมท์ ตามความต้องการใช้โดโลไมท์ 
โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร 
ปัญหาในการขับเคลื่อน ทางกลุ่มสรุปได้ดังนี้   
- สารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
- ผลวิเคราะห์ดินล่าช้า 

ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนการปรับปรุงบ ารุงดิน ดังนี้ 
1. ควรมีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรข้ึนในชุมชน 



2. จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ 
3. มีหน่วยบริการเคลื่อนที่เก่ียวกับงานพัฒนาที่ดิน 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มการขับเคลื่อนการปรับปรุงบ ารุงดิน จ านวน 125 ราย 

1 นายสมัย ชัยนันท์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
2 นายศราวุฒิ จันทร์พรมมา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.17 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
3 นายบุญถึง นุธรรม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.18 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
4 นายศักดา ไกลตา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.19 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
5 นายมอญ นุธรรม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
6 นายนินทร์ เตชนันท์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอเชียงของ จ.เชียงราย 
7 นายธีรวิชณ ์ คันทะชมภู หมอดินอาสาประจ าต าบล ม.4 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย               
8 นายอุดม ผัสวี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
9 นายสวง มหาวรรณ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

10 นายวิรัตน์ เนตรธิยา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
11 นายทอน สนิทดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
12 นายกมลชัย จินะสาม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
13 นางกัลยา  งานลอ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ม.5 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย       
14 นายนิพนธ์ อินต๊ะจักร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
15 นายประเทือง เสนนะ หมอดินอาสาประจ าต าบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
16 นายนิรุจน์ สุถคเดช หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
17 นายประสงค์ ธรรมวงค์ หมอดินอาสาประจ าต าบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
18 นายบุญรัตน์ แสงเพชร์ หมอดินอาสาประจ าต าบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
19 นายสมนึก คหะบดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชยีงราย 
20 นายอ านวย อินเทพ หมอดินอาสาประจ าต าบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
21 นายสว่าง ปัญญา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
22 นายภาสกร แซ่พ่าน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
23 นายจันทร์แก้ว วงค์ชัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
24 นายนิมากร บุดดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย 
25 นายวิสิทธิ์ จันทฤทธิ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย 
26 นายไผท บุดดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
27 นายค าจันทร์ ธิวงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
28 นายประสิทธิ์ พิชัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
29 นายวินิจ ขจรจ ารัสสกุล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชยีงราย 
30 นายสองเมือง กุลดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.ป่าซาง อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 



31 นายอ านวย ฟ้องพาน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ป่าซาง อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
32 นายแสวง โปธิยะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.8 ต.ป่าซาง อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
33 นายหมั้น ถาค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 ต.ป่าซาง อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
34 นายค า กันแสน หมอดินอาสาประจ าต าบลป่าซาง อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
35 นายธนัท วรรณภพ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.14 ต.ป่าซาง อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
36 นายทองพูน สาระแสน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ดงมหาวัน อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
37 นายสมัย สาวงษา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.ดงมหาวัน อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
38 นางอรุณี ไชยสาร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.ดงมหาวัน อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
39 นางบัวเรียน โกสีลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.11 ต.ดงมหาวัน อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
40 นายสริน ทาแกง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
41 นายแก้วมูล  ค าเรือง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
42 นายอินจันทร์ มณีจันทร์สุข หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
43 นายทวี กองเงินนอก หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
44 นายเครือวัลย์ มณีจันสุข หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.8 ต.ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
45 นายเมืองใจ๋ สิทธิขันแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.8 ต.ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
46 นายกาบแก้ว ทัพธานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
47 นายเวไนย สิทธิขันแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
48 นายเพชร ปงเมฆ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
49 นายสืบ ริยะเทน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
50 นายอินผล ปินตาธรรม หมอดินอาสาประจ าต าบลโชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
51 นายจันวรรณ นวลทา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
52 นายอรัญ แสนใส่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
53 นายเกียรติศักดิ์ ออนต๊ะใคร้ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
54 นายชัยโรจน์ วิยะพร้าว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
55 นายหนอม ปงเมฆ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
56 นายไสว แสนพรมมี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
57 นายคนอง จับใจนาย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
58 นายผล ไชวุฒ ิ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
59 นายสมนึก ปิมลือ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
60 นายหนึ้ง อิ่นแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
61 นายสิงห์ค า  ถิ่นนอก หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.7  ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 
62 นายอรุณ  อินสาร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.6  ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 
63 นายศราวุฒิ  ไชยบุญเรือง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.11 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 
64 นายดิเรก ไกรอ่ า หมอดินอาสาประจ าต าบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 



65 นายไชยันต์ ชิดนอก หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 
66 นายอินเขียน ชมภูอุดม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ 3 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 
67 นางเปรี้ยวจันทร์ ต๊ะต้นยาง หมอดินอาสาประจ าต าบล หมู่ 9 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชยีงราย 
68 นายทวีเดช พระศิริ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ 8 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 
69 นายทองสุข ใจกุล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 11 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 
70 นายทัศน์ ปัญญาหล้า หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
71 นายบุญมา โกธแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 13 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชยีงราย 
72 นายสมคิด ชอบเดิน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
73 นายอินทอง ม้าแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 
74 นายชินพันธ์ จักสี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 8  ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 
75 นายจรัญ กาเรือน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 3  ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 
76 นายสมชาย ศิริแสน หมอดินอาสาประจ าต าบลหนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 
77 นายหลวย ไชยชมพล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 
78 นายเล็ก ทะระมา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5  ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 
79 นายพิน รักคณะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 
80 นายไสว วินันท์ หมอดินอาสาประจ าต าบลปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 
81 นายชูชาติ สมฤทธิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5  ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 
82 นายวรวิทย์ ศรีค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 บ้ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 
83 นายชาญ  เพียรแต่ง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4  ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
84 นายเฉลิมเกียรติ  พลเยี่ยม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.6  ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
85 นายทวน อยู่ดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13   ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
86 นายณรงค์  บุญนิล หมอดินอาสาประจ าต าบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 
87 นายโชติ  จันทร์มา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6  ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 
88 นายจันทร์  ศรีค าจักร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.18  ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 
89 นายสงกรานต์  ใจสาร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 
90 นายสอน  สิทธิ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5  ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 
91 นายดวงแก้ว ทองช่วย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน   ม.4  ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 
92 นายนพล ทาเนตร หมอดินอาสาประจ าต าบลต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
93 นายนิตน์ ยอดแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 11  ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
94 นายธนวัฒน์ สติมั่น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 18 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
95 นายเพชร ปัญญาใจ หมอดินอาสาประจ าต าบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
96 นางวันดี เทพสมบัติ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ 6  ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
97 นายศรีวงค์ ยมทุ่งก้อง หมอดินอาสาประจ าต าบลยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
98 นายวีรัช  ระเรือง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 15 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 



99 นายบุญธรรม ณ น่าน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ 5  ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
100 นายสมศักดิ์ เอกจิตร์ หมอดินอาสาประจ าต าบล ม.7 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
101 นายเอนก  ชาวยอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
102 นายศักดิ์สิทธิ์  มิสละ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
103 นายเรียบ  กางขัด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.8 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
104 นายธรรมชาติ  ขันสลี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
105 นายอุเทน มาลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 บ.ห้วยกาน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 
106 นายบุญช่วย สาทุ่ง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 บ.ป่าเลา ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 
107 นายสุวัตน์ จุมปาจี๋ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 บ.หนุนเหนือ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 
108 นางสาวทวีพรรณ ต๊ะวิภา หมอดินอาสาประจ าต าบลทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
109 นางสุจินดา อิศรี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
110 นายสุคัด วรรณสมพร หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
111 นายธนพนธ์ สมหมาย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่  
112 นายสงค์  มีแรง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 
113 นายเกรียงไกร  สุค าหล้า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 
114 นายอินปั๋น  ไทยใหม่ หมอดินอาสาประจ าต าบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 
115 นายอินหวัน  ธะนะ  หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 
116 นายสุทิน  สามี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.6 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 
117 นายเจต  สุค าหล้า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.11 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 
118 นายจันทร์  ผันแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
119 นายบุญเรือง  จอมค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
120 นายอุดม  รวมสุข หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
121 นายเกรียงไกร  อินทัด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
122 นายเสาร์แก้ว  ศรีวรรณ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
123 นายณรงค์  นายโรง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.7 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
124 นายค าจันทร์  กันทะเนตร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 
125 นายเตียม  หน่อค าหล้า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 

 

กลุ่มที่ 3 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดิน สมาชิก 125 ราย 
ประธานกลุ่ม นายผล  มีศรี หมอดินอาสาประจ าจังหวัดพะเยา 
เลขากลุ่ม นายสงดั  กองประถม หมอดินอาสาประจ าอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  1. นางอลินี รัตนประทีป สพด.พะเยา 2. นางสาวเรืองรอง มอยสุรินทร์ สพด.พะเยา 3.
นายณัฐพล ใบยา สพด.พะเยา 



น าเสนอโดย นายผล  มีศรี หมอดินอาสาประจ าจังหวัดพะเยา และนายสงัด  กองประถม หมอดิน
อาสาประจ าอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 
ฐานเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู ้ได้แก่ 

1. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน 
2. ฐานเรียนรู้การท าบัญชีครัวเรือน 
3. ฐานเรียนรู้การปลูกกัญชา 
4. ฐานเรียนรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ดิน, มีชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (ldd Test kit) ประจ าศูนย์เรียนรู้

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
5. ฐานเรียนรู้การปลูกไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน 
6. ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
7. ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด 
8. ฐานเรียนรู้ไถกลบตอซังข้าว โดยไม่เผา ลดการเผาตอซังข้าว 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการสร้างศูนย์เรียนรู้ ซึ่งต้องมีต้องมีการวางแผน และ
มีการร่วมมือของครอบครัว และต้องมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม ศูนย์เรียนรู้อยู่ไม่ไกลจากชุมชน สามารถเข้าถึงได้
สะดวก มีองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาที่ดิน และนอกจากองค์ความรู้ด้านทฤษฎีแล้ว ยังต้องมีจุดสาธิต เพ่ือให้
เกษตรกรที่สนใจได้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือจะได้เพ่ิมความเข้าใจ และสามารถน าไปถ่ายทอดและใช้
ประโยชน์ได้จริง เช่น 

- ด้านพืชไร่ พืชสวน พืชมหัศจรรย์ พืชผักสวนครัว 
- ด้านปศุสัตว์ 
- ด้านประมง 
- ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 

 
แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 

1. มีฐานเรียนรู้ที่ชัดเจน ใช้งานได้จริง ลงมือปฏิบัติได้จริง 
2. จัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์และงบประมาณตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ ให้แก่ศูนย์เรียนรู้ได้บริหารจัดการ 
3. มีการตลาด และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
4. ต้องการการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ร้องขอ 
5. มีการแจกจ่ายหญ้าแฝกที่ศูนย์เรียนรู้และการให้ปัจจัยการผลิตให้ทันฤดูกาล  
6. ต้องการการสนับสนุนไฟฟ้า แผงโซล่าเซล 
7. เปลี่ยนจากขุดบ่อจิ๋ว เป็นเจาะบาดาล ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
8. สนับสนุนธนาคารน้ าใต้ดิน  

 

 



รายช่ือสมาชิกกลุ่มศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดิน สมาชิก 125 ราย 

1 นางเพ็ญศรี  ทิพย์ประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
2 นายธรรมศักดิ์  อุ่นเรือน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
3 นายบุญชม  ค ามา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
4 นางสร  เจริญพร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.22 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชยีงราย 
5 นายหาญ  จันต๊ะนาเขต หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 
6 นายมานพ  ชุ่มเรือน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 
7 นางขานทอง  ลีลากุด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 
8 นางกัลยากร  ไชยวงค ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.14 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 
9 นายค ามูล  จันต๊ะนาเขต หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.16 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 

10 นายณัทพัช  พงศ์พูค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.19 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 
11 นายสันต์ จันทร์วันเพ็ญ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
12 นายจ านงค์  ใจยะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.แม่ยาว  อ.เมือง จ.เชียงราย 
13 น.ส.จารุนันต ์ สุวรรณรังษี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 
14 นายณรงค์  ปวงกันค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 
15 นายดวงแก้ว  ศรีโชติ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 
16 นายธรวัตน์  มานะกิจ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
17 นายจาตุวรรณ  ค าวัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 
18 นายส าราญ จันต๊ะชัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 
19 นายสมจิตต์  มหาวงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 
20 นายบุญช่วย  จันทร์ค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 
21 นายประสิทธิ์  มณีกิจ หมอดินอาสาประจ าต าบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 
22 นายพร้อม  สุวรรณมณีแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 
23 นางสาวฟองนวล  เรือนค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.15 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 
24 นายนิคม  ใจผาวัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
25 นางยุวดี  เชื้อเมืองพาน หมอดินอาสาประจ าต าบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 
26 นายวินัย  จันทร์เลน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
27 นายอนุพงศ์  หัตถผะสุ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.15 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
28 นายวันชัย  ใจแพร่ หมอดินอาสาประจ าต าบล ม.19 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
29 นางน าพา  ขัติกันทา หมอดินอาสาประจ าต าบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 
30 นายสะอาด  สิงห์สุริยะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชยีงราย 
31 นายสนั่น  ขาวฟอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.ดอนสิลา อ.เมือง จ.เชียงราย 
32 นายไพศาล ใจมั่น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชยีงราย 



33 นายคชรัตน์  ดอนชัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านม.6 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
34 นายนะฤทธิ์  เสนีย์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชยีงราย 
35 นางสาวจันจิรา  มุ่งตรง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชยีงราย 
36 นายอ านวย  จุ่มดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
37 นางณฐวรรณ  มหาวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
38 นางพิมพร  ใจยม หมอดินอาสาประจ าต าบลเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
39 นายสมนึก  ใจซื่อ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
40 นายเทิดทูล  บุญเทียน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
41 นายสุรชัย  เชื้อข้าวช้อน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
42 นางสุพิตร  อนันต์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
43 นางนันทนา  ธิมา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
44 นายจินดา  อภิวงศ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.16 ต.ดอนสิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
45 นายเสวียน อินทวี หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
46 นายสุทัศน์ ก าลังประสิทธิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
47 นายระพี ก าลังประสิทธิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
48 นายจ าปี ธรรมโน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
49 นายจ าเริญ วงค์เตปิน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
50 นายสุเมศ แซ่ลิ่ม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.22ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย 
51 นายพันทิพย์ เกี๋ยงพนา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.27 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
52 น.ส.ภัทรจาริน  กระธง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย 
53 นายสุขสมบุญ  พรมโลกา หมอดินอาสาประจ าต าบลท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
54 นายศรีวรรณ สารวัติ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
55 นายเอกณรงค์ หม่อโปกู่ หมอดินอาสาประจ าต าบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
56 นายอดิเรก  โซคากุ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.25 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย 
57 นายสุปกิจ ฝอยทอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
58 นายวิง ไชยลังกา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
59 นายสังวาลย์  แสนชัย หมอดินอาสาประจ าต าบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
60 น.ส.วภิารัตน์  นัยนา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
61 นางวันทนีย์  กองบุญ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
62 นายจารุศักดิ์ สืบปัญญา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
63 นายอรรถพล  จันทร์ปิง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
64 นางยุพิน  ยานะ หมอดินอาสาประจ าต าบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
65 นายสมคิด เชื้อเขียว หมอดินอาสาประจ าต าบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
66 นายศรีนวล ชมพู หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 



67 นายพรม อินต๊ะมา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
68 นายถนอม น าปัญญา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.15 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
69 นายเสฐียรภัค นวลกา หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
70 นายประเสริฐ เทพวัน หมอดินอาสาประจ าต าบล  ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย 
71 ว่าที่ ร.ต.สมเด็จ สารชัยวงค ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
72 นายชัยณรงค์ อนุศักดิกุล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
73 นายสุพัฒน์ สุจริต หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
74 นายวิชัย พรมประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
75 นายโสภณ ขัติยะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.สันสล ีอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
76 นายสว่างชาติ แซ่ย่าง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.สันสล ีอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
77 นายอ่อนแก้ว ติดชัย หมอดินอาสาประจ าต าบลเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
78 นายสมบัติ ปวงค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
79 นายโสภณ ก้อนแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.11 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
80 นายบุญศรี ทายงาม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.12 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
81 นายเลื่อน เครื่องค า หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย 
82 นายใส ปากหวาน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
83 นายดวงดี วิชาค า หมอดินอาสาประจ าต าบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
84 นายประสิทธิ์ ต๋าค ามา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
85 นายสงัด  กองประถม หมอดินอาสาประจ าอ าเภอพาน จ.เชียงราย 
86 นายสุธน  ลินค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 ต.บัวสลี อแม่ลาว จ.เชยีงราย 
87 นางสาวสมหมาย  มณียศ หมอดินอาสาประจ าต าบล ม.2 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
88 นายประสาท  ทิขัติ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
89 นายไพศาล   หอมดอก หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2  ต.ห้วยโก๋น  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน 
90 นายทอน  เทพจันตา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.งอบ  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 
91 นายสาย  ค ารังสี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.งอบ  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 
92 นายสมบูรณ์ เขี่ยคุ้ย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.สูงเม่น จ.แพร่ 
93 นายสมพงศ์ วุฒิสว่าง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
94 นายศฤงคาร ตักเตือน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
95 นายอ านวย จันทร์ใส หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.9 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 
96 นายสน อ่อนเป็ง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.8 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 
97 นายสนั่น  จันทร์ทรัพย์ทวี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 
98 นายเจริญ  สักแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 
99 นายโสพล  สักแกแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.6 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 

100 นายเดช  จันทร์อุ่น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.8 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 



101 นายเจริญ  วงค์ใหญ่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
102 นายวรภูมิ  เลิศพิทักษ์ธราดร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
103 นายจิตร์  มูลศรี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
104 นายผล  มีศรี หมอดินอาสาประจ าจังหวัดพะเยา 
105 นายประดิษฐ์  กันแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
106 นายสน  วงศ์ใหญ่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
107 นายฉลอง  แก้วค าปา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
108 นายยก  ตามสมัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
109 นายศิล  แก้วจันหล้า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
110 นายบุญส่ง  ดวงแก้วปั๋น หมอดินอาสาประจ าต าบลสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
111 นายแดง  รวมสุข หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
112 นายอัมพร  ปันแปง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
113 นายวัน  ใจชื่น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.เจย์ดีค า อ.เชียงค า จ.พะเยา 
114 นายศรีนวล  สามแสน  หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.เจย์ดีค า อ.เชียงค า จ.พะเยา 
115 นายวิทยา  กองทิพย์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.เจย์ดีค า อ.เชียงค า จ.พะเยา 
116 นายอิ่น  ชาวแพะ หมอดินอาสาประจ าต าบลเชียงบาน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
117 นายศักดิ์ดา  ใจนะทิ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.เชียงบาน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
118 นายประยูร  ค ามา หมอดินอาสาประจ าต าบลทุ่งผาสุข อ.เชียวค า จ.พะเยา 
119 นายนพพิทักษ์  ค ามา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียวค า จ.พะเยา 
120 นายเพ็ญ  แสงศรีจันทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียวค า จ.พะเยา 
121 นายแฝง  บัวหลวง หมอดินอาสาประจ าอ าเภอเชียงค า จ.พะเยา 
122 นายขัน บัวหลวง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.น้ าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
123 นายพิชา  ค าแสน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.7 ต.น้ าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
124 นายมานิตย์  สมณะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.10 ต.น้ าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
125 นายสิทธิ์  ดอกมะลิ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา 

 

 

กลุ่มที่ 4 อนุรักษ์ดินและน้ า (แฝก) สมาชิก 125 ราย 
ประธานกลุ่ม นายขจรศักดิ์ กาติ๊บ หมอดินอาสาประจ าต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
เลขากลุ่ม นางแต้ม  ฟูน้อง หมอดินอาสาประจ าต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม  1. นายธัญพิสิษฐ์ ค าปา สพด.น่าน 2. นางสาวทัศพร เขื่อนเพชร สพด.น่าน             
3.นายเศรษฐพร เพชรนาวา สพข.7 



น าเสนอโดย นายขจรศักดิ์ กาติ๊บ หมอดินอาสาประจ าต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
และนางแต้ม  ฟูน้อง หมอดินอาสาประจ าต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในกลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ดินและน้ า(แฝก) 

1. การดูแลดินและน้ าอย่างยั่งยืนและถาวร 
2. ลดการชะล้างพังทลายของดิน 
3. สร้างรายได ้

ความหมายของการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- การดูแลดินและน้ าอย่างยั่งยืนและถาวร 
- ปรับปรุงดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์/สร้างต้นแบบ/รวมกลุ่ม 
- ลดการชะล้างพังทลายของดิน 
- งดการใช้สารเคมี 
- การบริการจัดการน้ าอย่างถูกวิธี (การรักษาความชุ่มชื้นใต้ดิน) 
- การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
- ลดการเผาตอซัง 
- ปลูกต้นไม้ 

การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 
- เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ 
- ใช้ใบในการท าปุ๋ยหมัก  
- คลุมดินรักษาความชื้น 
- ใช้ท าหลังคา เครื่องจักรสาน 
- ป้องกันการชะล้างพังทลาย (ขอบสระ ต้นไม้ ที่ลาดชัน ตลิ่ง) 
- เพ่ิมรายได้ 
- สร้างรายได้ 
- สร้างระบบนิเวศในสัตว์ 
- ควบคุมวัชพืช ลดการใช้สารเคมี 
- แนวกันชนของเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการขยายผล “หญ้าแฝก” สู่ชุมชน 
- กรมพัฒนาทีด่ิน เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งการแนะน าให้ความรู้ด้านการปลูก การใช้

ประโยชน์จากหญ้าแฝกแก่เกษตรกร 
- มีการประชาสัมพันธ์ประโยชน์หญ้าแฝกให้แก่ผู้น าชุมชน ผ่านหมอดินอาสาหรือเจ้าหน้าที่ 
- สร้างต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ 

ปัญหาและอุปสรรคการสร้างเครือข่ายของกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ า 



- การขุดลอกในพ้ืนที่ที่มีแนวหญ้าแฝกอยู่แล้ว 
- ขาดการรวมกลุ่ม/กลุ่มไม่เข้มแข็ง 
- ขาดผู้ประสานงาน ขาดความต่อเนื่อง 
- ไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมกลุ่ม/การมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม 
- การใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ 
- สร้างภาคีต่างๆ ในชุมชน (อปท.) ร่วมด้วยช่วยกัน 
- สร้างกลุ่ม โดยใช้หลัก บวร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) 

ความคิดเห็น “การให้หมอดินอาสาเป็นผู้ผลิตแก่ สพด.” 
- เพ่ิมรายได้, ส่งเสริมอาชีพเสริม 
- สร้างขวัญก าลังใจ แก่หมอดิน 
- สร้างประสบการณ์เก่ียวกับ “หญ้าแฝก” แก่หมอดิน (การปลูก ดูแลการเพ่ิมผลผลิต) 
- สร้าง KM หญ้าแฝกแก่หมอดินอาสา เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อไป 
- เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ เรื่องหญ้าแฝก (การขยายพันธุ์) แก่หมอดิน 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- กรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุนงบประมาณไถกลบตอซังให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังมีค าถามที่สมาชิกกลุ่มตั้งค าถาม คือ หากทุกคนปลูกหญ้าแฝกเพ่ือจ าหน่าย กรมพัฒนา

ที่ดินมีงบประมาณในการรับซื้อทั้งหมดหรือไม่ เนื่องจากหญ้าแฝกไม่ใช่พืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรับซื้อเฉพาะ 
รายช่ือสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ า (แฝก) สมาชิก 125 ราย 

1 นายวีระชัย  มโนวัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
2 นายมานัส  ธรรมขันทา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
3 นายนพกร  ทะริยะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
4 นายบุญแปง  สุภาวงค ์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ  ม.8 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
5 นายปุย  โปทาอุด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
6 นายภิรมณ ์ บุญวงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.15 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
7 นายอินตา  จอมแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
8 นางออนศรี  นวลค่า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
9 นายสมศักดิ์  ปงรังษี หมอดินอาสาประจ าต าบล จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

10 นายมานัส  ไชยรัตน์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
11 นายอิน  ยันตะโณ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 
12 นายประพันธ์  ศรียอด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.16 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
13 นายเผด็จ  ขันต ี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 
14 นายพิชิตชัย  สมศักดิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 
15 นายเจษฏา  สุริยา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย 
16 นายชูชาติ  มูลดี หมอดินอาสาประจ าต าบล  ม.7 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 



17 นายอ านวย  อ้ายม่าน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 
18 นายณรงค์  ปิมปา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 
19 นายณรงค์  แปงค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.13 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 
20 นายบุญรัตน์  แปงค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.13 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 
21 นายสังเวียน  บัวอินทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 
22 นายบุญมา  ตาสาย หมอดินอาสาประจ าต าบล  ม.7 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 
23 นายสมคิด  เขียวสด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 
24 นายบูรณ์ภิภพ  จากกลาง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 
25 นายเอกพงษ์  จ าปานคร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 
26 ร.ต เดชา  จันตาอุด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 
27 นายสมบัติ  บัวตอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 
28 นายสนั่น  สีเขียว หมอดินอาสาประจ าต าบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 
29 นายบุญทอง  แสนจุ้ม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 
30 นายบุญยก  มอยนา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 
31 นายสมบูรณ์  อุตมะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 
32 นายสาธิต  จีฟู หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 
33 นายวิชาญ  ข้อเหล็ก หมอดินอาสาประจ าต าบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
34 นายศุภกิจ  มารินทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.16 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
35 นายศรียนต์  ยะทา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม. 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
36 นายนพนนท์  สิงห์ฆะทวีทรัพย์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.14 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
37 นายถาวร  ค าน้อย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
38 นายเสถียร  สลีสองสม หมอดินอาสาประจ าต าบลบัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
39 นายจันทร์  ปินตา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.19 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 
40 นายนพรัตน์  หมันคิด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชยีงราย 
41 นายจันทร์ค า  ตานัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.16 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 
42 น.ส.บัวจันทร ์ กันทะอุโมงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.21 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 
43 นายเลิศ  ชัยวรณ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชยีงราย 
44 นายบุญส่ง  ค างาม  หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
45 นายมานิตย์  ใจเย็น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
46 นายสวัสดิ์  ชัยเชษ หมอดินอาสาประจ าต าบลป่าแดด อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
47 นายเดช  จันทร์ใจ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
48 นายถนอม  ยามี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.11 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
49 นายอนันต์  กตัญญู หมอดินอาสาประจ าต าบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
50 นายวิฑูรย์  สุนั่น หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.16 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 



51 นายสนอง  สุขเกิน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.6 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
52 นายสมบูรณ์  กาวิชา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
53 นายบุญเลื่อน  ชัยเลิศ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ม.8 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
54 นายสม  สุยะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชยีงราย 
55 นายวิชัย  เชียงโส หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
56 นายสุพรรณ์ เจริญ หมอดินอาสาประจ าต าบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
57 นายอ านาจ  พรหมชาติ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
58 นายสมัย  นามวงศ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
59 นายเพ็ญ  อ่ินค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
60 นายสุชาติ  พรามไธสง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
61 นายองอาจ  ปินตาสัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.6 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
62 นางแต้ม  ฟูน้อง หมอดินอาสาประจ าต าบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
63 นายพีระพงษ์  จ าศีล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
64 นายวิโรจน ์ รักษาดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.11 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
65 นายไพบูลย์  กันทะวงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.13 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
66 นายเสาร์ค า  สายธิวงค์ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ ม.19 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
67 นายสมชาย  อภัยกาวี หมอดินอาสาประจ าต าบล ม.4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
68 นายประดิษฐ์  พรมมินทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.9 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
69 นายบุญชุม  ชัยลังกา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
70 นางสาวกฤษณา  ทาแกง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.18 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
71 นายมูล  ช่างฆ้อง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
72 นายเกษม  กาวงค์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
73 นายชัยนันต์  ยะนันท์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
74 นายต่วน  มูลมณ ี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
75 นายตาล  กันทะเนตร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.แม่ต๋ า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
76 นายสุข  แก้วดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.2 ต.แม่ต๋ า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
77 นายมานพ  ใจกว้าง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.7 ต.แม่ต๋ า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
78 นายธีระศิลป์  ราชล า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 ต.แม่ต๋ า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
79 นายพิกูล  สิทธิพิเศษ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
80 นายสังเวียน  รักประชา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
81 นายสมบัติ  อาภา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.9 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
82 นายบุญศรี  บุญยวง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
83 นายยุทธชัย  อินทะรังษี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.1 ต.งอบ  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 
84 นายเจริญ  พานิช หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.9 ต.งอบ  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 



85 นายค า  อินทะรังษี  หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.8 งอบ  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 
86 นายเสงี่ยม  จันต๊ะวงค์ หมอดินอาสาประจ าต าบลและ อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 
87 นายคมสันต์  ครองสกุลดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.5 ต.และ  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 
88 นายศรีเดช  เสียงกอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.14 ต.และ  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 
89 นายพิเชษ  ก่อเกิด หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.ปอน  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 
90 นายก าธร แสนหลวงอินทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.11 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 
91 นายทองหลิม โสภารัตน์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
92 นายวินัย พรมวัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.แม่ค ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
93 นายบรรจบ ทิพย์โพธิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.4 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
94 นายสันทัด  ไกลถิ่น  หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.11 ต.ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
95 นายแสวง  แสงยวง หมอดินอาสาประจ าต าบลฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
96 นายอุดม  หายโศรก หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.6 ต.แม่ลาว อ.เชียงค า จ.พะเยา 
97 นายสมบูรณ์  ขุนมิน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.13 ต.แม่ลาว อ.เชียงค า จ.พะเยา 
98 นายสมพร  เสี่ยงบุญ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.8 ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า จ.พะเยา 
99 นายศักดิ์  ใจชุ่ม หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.12 ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า จ.พะเยา 

100 นายศรีทน  ใจดี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.เวียง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
101 ด.ต.ทวีศักดิ ์ อุ่นตาล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ม.3 ต.เวียง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
102 นางสาวอ่อนแก้ว  เมืองมูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.5 ต.เวียง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
103 นางสาวกนิษฐา  เดือนดาว หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.1 ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
104 นางสาวทองเขียน  วงศ์ใหญ่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.7 ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
105 นางสาวประไพ  วงศ์ใหญ่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.7 ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
106 นายชาตรี  สมฤทธิ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.13 ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
107 นายเข็มเพชร  วงศ์ชารี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.2 ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
108 นายขจรศักดิ์  กาติ๊บ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ตอ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
109 นายสิทธิชัย  ดวงหาคลัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.4 ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
110 นางเกสร  อุ่นตาล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  ม.3 ต.เวียง อ.เชียงค า จ.พะเยา 
111 นายหลั่น  ไชยลังกา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
112 นายทวีรัตน์  เมืองก้อน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
113 นายพัฒน์  ค าบุญเรือง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
114 นายศรีทัย  อินต๊ะแสน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
115 นายสมจิตร์  คงลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
116  นายสิ่น  วงศ์ใหญ่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
117 นายปรัชญา  อุ่นตาล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
118 นายเกมส์ชัย  ชุมภูชนะภัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 



119 นายธนัช  มังคะราช หมอดินอาสาประจ าอ าเภอเชียงม่วน จ.พะเยา 
120 นายสรพิณ  ไทยใหม่ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
121 นายสมพร  ทรายค า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
122 นายถนอม  แสงศรีจันทร์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
123 นายสวิง  สืบแสน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
124 นายจ าเริญ  มาไกล หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
125 นายวีรชิต  สืบแสน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 
ปีงบประมาณ 2563 

หมอดินส่วนใหญ่เป็น เพศชายร้อยละ 90.6 เพศหญิงร้อยล่ะ 9.4 มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 86.37 การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 54.54  

ประเด็นความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ ก่อนการอบรมมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 59.10  หลังการอบรมมีความรู้และความเข้าใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ59.10  

ด้านสถานที ่ มีระดับความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 45.24 พอใจมากที่สุดร้อยละ 33.33  
          ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม  มีระดับความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 61.37  
          ด้านการน าความรู้ไปใช้ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ น าความรู้ไปใช้ และสามารถน าไป
ถ่ายทอดได้ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 65.15  

สรุปการจัดอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจ าปีงบประมาณ 2563 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ประธานพิธีเปิด โดย นายนเรศ ธ ารงค์ทิพยคุณ  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตร ี

 
พิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงาน โดย นายสถาพร ใจอารีย์ 

รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

  
 

หมอดินอาสา 4.0 เข้าร่วม 500 คน 
 
คณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินเข้ารว่มพิธัเปิดการอบรม 
 

  
 

การบรรยายพิเศษโดยนายนเรศ ธ ารงค์ทิพยคุณ 
 

หมอดินอาสาเชียงรายแสดงความคิดเห็น 

 
 
 



 

 
 

ลงทะเบียนหมอดินอาสา 4.0 นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ รก.ผอ.กลุม่วิชาการฯ  
สรุปเนื้อหากิจกรรมการอบรมหมอดิน 4.0 

 

  
 

ผชช.ศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล  
กล่าวต้อนรับหมอดินอาสาทั้ง 4 จังหวัด 

น.ส.บุษบา อนุจรพันธ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ  
สพด.เชียงราย กล่าวแนะน าสถานที่ดูงาน 

 

  
 

นายอรรถพันธ์ ศรีศภุโอฬาร ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
บรรยายเรื่องการใช้ปุ๋ยเต็มประสิทธิภาพ 

 
นายธนา  สมบัติทัฬห ผอ.กลุม่วิเคราะห์ดิน 

บรรยายเรื่องบัตรดินด ี

 



 

  
 

นายดนัย พรอ านวยลาภ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

กลุ่มวิชาการฯ แนะน าการใช้ application กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมสัมพันธ์ 

จ านวน 4 กลุ่ม 
 

  
 

นายผล มีศรี หมอดินอาสากลุ่มศนูย์เรียนรู้ 
 

นายอ๊อต แสงแก้ว หมอดินอาสากลุ่ม PGS 
 

  
 

เจ้าหน้าท่ี สพด.แพร่ สรุปความคดิเห็นกลุม่การปรับปรุงดิน 
 

เจ้าหน้าท่ี สพด.นา่น สรุปความคดิเห็นกลุม่หญ้าแฝก 

 
 

 



  
 

นายสนอง ค าสองสี ผอ.สพด.เชียงราย  
กล่าวต้อนรับหมอดินอาสาที่มาเยีย่มชมฐานเรยีนรู ้

 
น.ส.มยรุี ปละอุด นักวิทยาศาสตร ์ชพ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน  

บรรยายฐานการเรียนรู้เรื่องการวเิคราะหด์ิน 
 

  
 

นายอรรถพันธ์ ศรีศภุโอฬาร ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
บรรยายฐานข้อมูลดินจังหวัดเชียงราย 

 
นายจ านง อ่ินแก้ว นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ   

บรรยายฐานเรื่องหญ้าแฝก 
 

  
 

นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.7 
เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ ร่วมกับเจ้าหนา้ที่ และหมอดินอาสา 

 
หมอดินอาสา เยี่ยมชมฐานการปลกูพืชอินทรีย์ 

 



  
 

นักวิชาการเกษตร สพด.เชียงราย  
บรรยายฐานเรยีนรู้การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 

 

 
นักวิชาการเกษตร สพด.เชียงราย  
บรรยายฐานเรยีนรู้เรื่องพืชปุ๋ยสด 

 

  
 

นักวิชาการเกษตร สพด.เชียงราย 
บรรยายฐานข้อมูลดินจังหวัดเชียงราย 

 
นักวิชาการเกษตร สพด.เชียงราย 

บรรยายเรื่องการผลติน้ าหมักชีวภาพ 
 

  
 

นักวิชาการเกษตร สพด.เชียงราย 
บรรยายเรื่องการท าปุย๋หมัก 

 
หมอดินอาสา เยี่ยมชมฐานการปลกูพืชอินทรีย์ 

 

 



ค ากล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา 
ณ สถานีพัฒนาที่ดิน........................................................................ 

วันที่ .............เดือน................................................พ.ศ............................  
พวกเรา / หมอดินอาสา / กรมพัฒนาที่ดิน / ขอประกาศ / เจตนารมณ์ / และความมุ่งมั่น / ร่วมกันว่า 

1. / เราจะเป็น / ผู้แทน / ของกรมพัฒนาที่ดิน / ในหมู่บ้าน / เพ่ือบริการ / อ านวยความสะดวก / 
ด้านการพัฒนาที่ดิน / แก่เกษตรกร 

2. / เราจะพร้อมใจกัน / ขับเคลื่อน / เครือข่ายหมอดินอาสา / ให้เป็นก าลังส าคัญ / ของการเกษตร
ไทย 

3. / เราจะใช้ / ความรู้ / ประสบการณ์ / ด้านการพัฒนาที่ดิน / ถ่ายทอด / สู่เกษตรกร / ให้การใช้
ที่ดิน / มีประสิทธิภาพ / และเกิดประโยชน์ / สูงสุด / อย่างยั่งยืน 

4. / เราจะร่วมมือ / กับทุกภาคส่วน / ในการปกปัก / รักษา / ดูแลดิน / ให้เป็นแหล่ง / ผลิตอาหาร 
/ ที่มีคุณภาพ / และสร้างอาชีพ / ที่มั่นคง / สืบต่อไป 

 
 


