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ณ  โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

1. หลักการและเหตุผล 

 หมอดินอาสาเปนเครือขายท่ีสําคัญของกรมพัฒนาท่ีดิน ปจจุบันมีหมอดินอาสาระดับจังหวัด อําเภอ 

ตําบล และหมูบาน ปฏิบัติงานอยูท่ัวประเทศจํานวนกวา 75,000 คน บทบาทของหมอดินอาสา นอกจากการ

ประสานงานระหวางเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกับเกษตรกรในหมูบาน การถายทอดเทคโนโลยีท้ังทางตรงและ

ทางออมผานศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน และสาธิตทดสอบผลิตภัณฑ/นวัตกรรมของกรมฯ แลว หมอดินอาสา

ยังเขารวมทํากิจกรรมกับกรมพัฒนาท่ีดินดวย อาทิเชน รวมจัดกิจกรรมงานวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน งานวันดินโลก 

งานมหกรรมเกษตรอินทรีย 

กรมพัฒนาท่ีดิน จัดทําโครงการอบรมหมอดินอาสามากวา 20 ป เริ่มตั้งแตการสรางความเขาใจบทบาท

การทํางานรวมกันของเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกับหมอดินอาสา สรางวิทยากรหมอดินอาสา พัฒนาศูนยเรียนรู

ดานการพัฒนาท่ีดิน การอบรมเพ่ิมเติมความรูใหมๆ การใชเครื่องมือตรวจสอบดิน การใชแผนท่ีดินเพ่ือจัดการท่ีดิน

ของเกษตรกร รวมท้ังการเพ่ิมประสบการณโดยศึกษาดูงานในและนอกพ้ืนท่ี ในโอกาสท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดประกาศ

เจตนารมณเปนองคกร 4.0 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการอบรม หมอดินอาสา เปาหมายเพ่ือพัฒนาหมอดิน

อาสาใหเปน smart farmer ดังนั้น กรมพัฒนาท่ีดินจึงมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 พัฒนาหลักสูตร

การอบรม ในรูปแบบการสรางเครือขายสาขาวิชาตางๆ เชน การจัดการดิน ปุย การวางแผนการใชที่ดิน 

เกษตรอินทรีย การใชประโยชนจากขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยเนื้อหาในหลักสูตรมี

ขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับเกษตรอินทรีย การใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีและการเพาะปลูกพืชในภาวะภัยแลง 

ซ่ึงจะเปนการสรางองคความรูแกหมอดินอาสาเพ่ือถายทอดแกเกษตรกรตอไป  

2. วัตถุประสงค 

 2.1 ถอดบทเรียนองคความรูดานการจัดการดิน ในสาขาตางๆ 

2.2 สรางเครือขายหมอดินอาสา ในสาขาวิชาการตางๆ 

2.3 เรียนรูการใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน 

3. สถานท่ีดําเนินการ  

โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

4. ระยะเวลาจัดอบรม 

 วันท่ี 18-19 กุมภาพันธ  2563 



5. ผูเขารวมอบรม 

 หมอดินอาสา จํานวน 500 คน ดังนี้ 
5.1  หมอดินจังหวัด จํานวนท้ังสิ้น    2 ราย 
5.2  หมอดินอําเภอ  จํานวนท้ังสิ้น  23 ราย 
5.3  หมอดินตําบล  จํานวนท้ังสิ้น    220 ราย 
5.4 หมอดินหมูบาน จํานวนท้ังสิ้น 255 ราย 

6. กําหนดการอบรม 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 

เวลา กิจกรรม 

0๙.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร 

09.30 –10.00 น. พิธีเปดการฝกอบรม และมอบนโยบายบทบาทของหมอดินอาสาในยุค 4.0 
(โดยอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน) 

10.00 –10.15 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.15 – 11.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 
(โดยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10) 

11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ 
   (เกษตรอินทรีย และการขับเคลื่อนหมอดินอาสา ยุค 4.0) 
   (โดยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. กิจกรรมแบงกลุมระดมสมอง 4 กลุม เทคนิคดานการจัดการดินและพืชสําหรับพืช
เศรษฐกิจชนิดตางๆ แบงเปน 4 กลุมยอย 
(วิทยากร : นักวิชาการ/เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ) 
กลุมท่ี 1 การผลิตผัก  
กลุมท่ี 2 การผลิตผลไม  
กลุมท่ี 3 การผลิตพืชไร (ออย มันสําปะหลัง สับปะรด) 
กลุมท่ี 4 การผลิตขาว 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

15.15 – 16.00 น. กิจกรรมแบงกลุมระดมสมอง 4 กลุม (ตอ) 
กลุมท่ี 1 การผลิตผัก  
กลุมท่ี 2 การผลิตผลไม  
กลุมท่ี 3 การผลิตพืชไร (ออย มันสําปะหลัง สับปะรด) 
กลุมท่ี 4 การผลิตขาว 

16.00 – 18.00 น. นําเสนอผลการระดมสมอง จํานวน 4 กลุม (กลุมละ 20 นาที) 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 



วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 

เวลา กิจกรรม 

07.00 –08.00 น. รับประทานอาหารเชา 

08.00 –08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 –10.30 น. กิจกรรมแบงกลุมระดมสมองแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ทดแทนการใช
สารเคมีทางการเกษตร การจัดการภาวะภัยแลง และสรางเครือขายของจังหวัด  
(วิทยากร: ผอ.สพด) 
1) จังหวัดราชบุรี  
2) จังหวัดเพชรบุรี  
3) จังหวัดสมุทรสาคร 
4) จังหวัดสมุทรสงคราม  
5) จังหวัดกาญจนบุรี  
6) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.45 – 12.30 น. นําเสนอผลการระดมสมองและสรางเครือขายของจังหวัด จํานวน 6 กลุม 
(กลุมละ 15 นาที) 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.00 น. อภิปรายกลุมและสรุปการฝกอบรม 

16.00 – 17.00 น. ปดการประชุมและเดินทางกลับ 

7. ผูรับผิดชอบในการจัดประชุม 

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 กรมพัฒนาท่ีดิน  

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 สามารถสรางเครือขายหมอดินอาสากับองคกรเกษตรกรของหนวยงานอ่ืนท่ีมีภารกิจใกลเคียง

หรือสอดคลองกัน 

 9.2 เกษตรกรในพ้ืนท่ีจะไดรับการบริการดานการพัฒนาท่ีดินท่ีรวดเร็วข้ึน 

 9.3 ไดรูปแบบการประสานงานของเจาหนาท่ีกับหมอดินอาสาท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 

 

 

 



๙. สรุปการจัดฝกอบรม 

9.1 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 

 9.1.1 พิธีเปดการฝกอบรม และมอบนโยบายบทบาทของหมอดินอาสาในยุค 4.0 
          โดยอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน  

 9.1.2 บรรยายพิเศษ เรื่อง เกษตรอินทรีย และการขับเคล่ือน หมอดินอาสา ยุค 4.0 
           โดย นายอนุวัชร  โพธินาม ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 

(1) ปจจัยท่ีมีผลตอการทําเกษตรอินทรีย 
การเจริญเติบโตของพืชมีปจจัยดานสิ่งแวดลอมตางๆ หลายปจจัยมีสวนสําคัญตอการเจริญเติบโต

และผลผลิตของพืช ไดแก ดิน น้ํา แสงแดด ฯลฯ  โดยแตละปจจัยก็จะทําหนาท่ีแตกตางกันไป เชน ฝนท่ีตกลง
มาทําใหดินมีความชุมชื้นโดยน้ําจะเปนทําใหธาตุอาหารละลายออกมาในรูปท่ีพืชสามารถนําไปใชประโยชนได 
แสงแดดนอกจากจะเปนตัวควบคุมอุณหภูมิใหสภาพแวดลอมรอบตัวพืชแลวยังเปนแหลงใหพลังงานใหพืชและ
พืชจะใชใบในการสังเคราะหอาหารจากแสงแดดใหเปนแปงและน้ําตาล  สวนรากขนออนจะทําหนาท่ีในการดูด
ซับธาตุอาหารท่ีอยูในดินใหกับพืช 

การทําเกษตรอินทรีย สิ่งสําคัญท่ีสุดคือเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน แนวทางการจัดการปลูก
พืชเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณของดินไว อาทิเชน การหมดินคือการไมใหหนาโลงเตียน โดยจะหมดินดวย
ใบไมหรือหญาเพ่ือควบคุมความชื้นใหกับหนาดิน  การปลูกหญาแฝกบนคันดินเพ่ือปองกันการชะลางหนาดิน  
การใหปุยกับพืชแบบแหงชามน้ําชามคือการใหปุยหมักแหงสลับกับการใหปุยน้ํา (น้ําหมักชีวภาพ)  เพ่ือ
ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
องคประกอบของดินดีท่ีเหมาะสมกับการเกษตรประกอบดวยแรธาตุหรือสวนท่ีเปนของแข็ง 45 %

สวนท่ีเปนอากาศ 25 % สวนท่ีเปนน้ํา 25 % และสวนท่ีเปนอินทรียวัตถุ 5 % 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 คุณสมบัติของดินท่ีมีผลการเจริญเติบโตของพืช ประกอบไปดวยคุณสมบัติ 3 ดานดวยกันคือ 
คุณสมบัติดานกายภาพ คุณสมบัติดานเคมี และคุณสมบัติดานชีวะ ซ่ึงจะมีอินทรียวัตถุเปนปจจัยกําหนด
คุณสมบัติท้ัง 3 ดาน โดยมีกิจกรรมของจุลินทรียดินชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ 
 คุณสมบัติดานกายภาพของดินจะมีผลตอระบบราก เพราะเก่ียวของกับความพรุนและชองวางในดิน 
ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดปริมาณอากาศ และความชื้นในดิน โดยมีผลตออุณหภูมิของดิน การระบายน้ํา การอุมน้ํา 
และการเดินของราก 
 คุณสมบัติดานเคมีดินจะดูแลเรื่องใบ เพราะคุณสมบัติดานเคมีดินจะเก่ียวของกับความเปนกรด ดาง
ของดิน ซ่ึงเปนตัวกําหนดความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร และ 
ความเปนพิษของธาตุอาหารในดิน 
 คุณสมบัติดานชีวะจะดูแลเรื่องสิ่งมีชีวิตในดิน เชน จุลินทรียดิน ไสเดือนดิน และสัตวเล็กๆ ในดิน ซ่ึง
กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดินจะชวยในการยอยสลายอินทรียวัตถุ และเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืช ชวยเรื่องการ
พรวนดินปรับปรุงโครงสรางดินใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 
 

 
 
 



 

(2) นโยบายการขับเคล่ือน หมอดินอาสา ยุค 4.0 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 มีการขับเคลื่อน หมอดินอาสา ยุค 4.0 โดยกําหนดยุทธศาสตร

การตอสูกับความยากจน พลิกดิน ฟนชีวิต ของ มีแนวทางการดําเนินงานแผนงานตางๆ โดยเนนการปรับปรุง
บํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ เนนใหเกษตรกรพ่ึงตนเองได เพ่ิมรายได ลดรายจาย โดยแตละ สพด. จะนํา
กิจกรรมตางๆ ของ กรมฯ ดานการฟนฟู ปรับปรุงบํารุงดิน ดานการอนุรักษดินและน้ํา ฯลฯ เขาสู พ้ืนท่ี
เปาหมาย เพ่ือนํารองและเปนตนแบบในการจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต 
เปนเกษตรลดการใชสารเคมีเขาสูเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย  

เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายไดมีการจัดกระบวนทัพ 9 ทัพ เพ่ือทําสงครามตอสูกับความยากจนของ
เกษตรกร ใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได และขจัดความยากจนใหหมดสิ้นไป นําทัพโดยแมทัพหนา คือ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต10 และแมทัพหลังท้ัง 9 ทัพ คือผูอํานวยการสถานี 6 สถานีฯ และ 
ผูอํานวยการ ศูนยศีกษาฯ 3 ศูนย โดยมีเปายุทธศาสตรนํารองท่ีมีความโดดเดนและสามารถขับเคลื่อนไดในแต
ละพ้ืนท่ีแตกตางกันออกไปดังแสดงในตาราง 

 

สงคราม 9 ทัพ/แมทัพ ช่ือคาย เปาหมาย 
จํานวน
นักรบ 

ทัพท่ี 1 สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 10  

         /สพด.ราชบุร ี

คายหินกอง -เกษตรอินทรีย 
-เกษตรปลอดภัย 

12,000 
ไร 
3,000 
ราย 

คายดานทัพตะโก -เกษตรอินทรียลดคาสารเคมีปละ 100 
ลานบาท 

1,000 
ราย 

คายยางหัก -ผลิตผลไมคุณภาพสูง 80 ราย 

คายทุงหลวง -ผลิตผักอินทรีย เกษตรอัจฉริยะ 

-ตนแบบการจัดการดินและน้ํา 

50 ราย 

ทัพท่ี 2 สพด.กาญจนบุรี คายหนองสาหราย -ขาวอินทรีย 50 ราย 

คายชะแล -กาแฟคุณภาพสูง 30 ราย 

ทัพท่ี 3 สพด. 
สมุทรสงคราม 

คายสวนหลวง -มะพราว-สมโอ คุณภาพสูง 40 ราย 

ทัพท่ี 4 สพด. สมุทรสาคร คายบานเกาะ -ฝรั่งคุณภาพสูง 50 ราย 

ทัพท่ี 5 สพด. เพชรบุรี คายไรใหมพัฒนา -ออย 20 ตัน 30 ราย 

ทัพท่ี 6 สพด. 
ประจวบคีรีขันธ 

คายอางทอง -มะพราวแกงคุณภาพสูง 100 ราย 

ทัพท่ี 7 ศูนยฯ เขาชะงุม คายเขาชะงุม -เขาสูมาตรฐาน PGS 30 ราย 

ทัพท่ี 8 ศูนยฯ หนอง
พลับ-กลัดหลวง 

คายหนองพลับกลัด
หลวง 

-ปรุงดิน ปลดหนี้สมาชิกสหกรณ 200 ราย 

ทัพท่ี 9ศูนยฯ ชัยพัฒนา-
แมฟาหลวง 

คายชัยพัฒนาแมฟา
หลวง 

-ตนแบบธนาคารตนไม 
-ตนแบบปาสามอยางประโยชน 4 อยาง 

30 ราย 



9.1.3 กิจกรรมแบงกลุมระดมสมอง เรื่อง “เทคนิคดานการจัดการดินและพืชสําหรับพืชเศรษฐกิจ” 

การระดมสมองเทคนิคดานการจัดการดินและพืชสําหรับพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ แบงเปน 4 

กลุมยอยตามกลุมพืช ไดแก พืชผัก ไมผล พืชไร และขาว มีเปาหมายเพ่ือสรางเครือขาย รวมกลุม เพ่ือการ

ขับเคลื่อนในอนาคต การดําเนินรายการ ไดเชิญวิทยากรท่ีมีมีความเชี่ยวชาญและประสบความสําเร็จมา

บรรยาย จากนั้น ใหหมอดินอาสา พูดคุยภายในกลุมยอย เพ่ือระดมความคิดเห็นจะขับเคลื่อนอะไร อยางไร มี

แนวคิดอยางไร เพ่ือหาข้ันตอน/วิธีการ/ความรู ท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตพืช (นําขอมูล  เทคนิคการจัดการ

ของพืชแตละชนิด มาปรับใช โดยรายละเอียดกรระดมสมองในแตละกลุมมีดังนี้ 

(1) กลุมผลิตพืชผัก    

วิทยากร: นายธงชนะ พรหมมิ 
ผูนํากลุม: ผอ.สพด.ราชบุรี ผอ.สพด.ประจวบฯ 
ผูดําเนินรายการกลุม : น.ส.ดามร (สพด.ราชบุรี) 
เลขาฯ: นายชัชชัย ถ่ินโพธิ์ทอง (กลุมวิชาการฯ) 
เนื่อหาการบรรยายของวิทยากรและการระดมความคิดเห็นมีดังนี้ 
1. ข้ันตอนการเลือกพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีท่ีสามารถปลูกผักไดดีควรเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลแหลงน้ํา เชน บอน้ําขุด บอน้ําธรรมชาติ 
แมน้ํา คลอง อางเก็บน้ํา คลองชลประทานหรือแนวสงน้ําชลประทาน เนื่องจากพืชผักสวนใหญมีความตองการ
น้ําสูง โดยเฉพาะหนาแลงท่ีอากาศ แหง และอัตราการระเหยน้ําสูงกวาฤดู อ่ืนๆ จึงจําเปนตองมีน้ําเพียงพอ
เพ่ือใหผักสามารถเติบโตจนถึงฤดูการเก็บเก่ียวได 

2. ชวงเวลาในการปลูก  
 สามารถปลูกพืชผักไดตลอดท้ังป เชน กวางตุง คะนา ผักตระกูลแตง ผักตระกูลถ่ัว ผักตระกูล

มะเขือ หอมแดง หอมแบง สะระแหน ผักชีฝรั่ง แมงลัก โหระพา ผักตําลึง ผักบุงไทย กระชาย ขา ตะไคร 
บัวบก มะแวง มะเขือพวง พริกชี้ฟา พริกข้ี เปนตน ในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําตลอด สวนพ้ืนท่ีท่ีไมมีน้ําจะปลูกในชวงฤดูฝน 
โดยพืชผักท่ีควรปลูกในชวงเดือนตางๆ แนะนําดังนี้ 

 ชวงตนฤดูฝน คือชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ผักท่ีควรปลูก เชน กวางตุง ผักบุง 
คะนา มะเขือตางๆ ผักกาดหัว ผักกาดหอม บวบ มะระ ฟกเขียว แฟง แตงกวา ขาวโพดหวาน ถ่ัวฝกยาว ถ่ัว
พุม น้ําเตา ถ่ัวพู กระเจี้ยบเขียว 

 ชวงปลายฤดูฝน คือชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ผักท่ีควรปลูก เชน กะหล่ําปลี กะหล่ํา
ดอก กะหล่ําปม บรอคโคลี่ ถ่ัวลันเตา หอมหัวใหญ แครอท ผักชี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม
หอ ขาวโพดหวาน แตงเทศ แตงโม พริกยักษ พริกหยวก ฟกทอง มะเขือเทศ ข้ึนฉาย 

 ชวงฤดูหนาว คือชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ผักท่ีควรปลูก เชน ผักกาดขาว 
ผักกาดเขียวปลี กะหล่ําดอก ผักกาดหัว ถ่ัวลันเตา ถ่ัวพู ผักชี ข้ึนฉาย ผักกาดหอม มะเขือเทศ หอมหัวใหญ ตั้ง
โอ บลอ็กโคลี แครอท 

 ชวงฤดูรอน คือชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ผักท่ีควรปลูก เชน ขาวโพดหวาน 
ขาวโพดเทียน บวบ มะระ ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพุม น้ําเตา แฟง ฟกทอง ถ่ัวพู คะนา ผักกาดเขียวกวางตุง ผักกาดหอม 
ผักชี ผักกาดขาว มะเขือมอญ 

 ซ่ึงในการเลือกปลูกผักชนิดไหนใหเกษตรกรดูถึงความเหมาะสมในพ้ืนท่ีของตนกับความ
ตองการของตลาดในพ้ืนท่ีดวย 



3. วิธีการเตรียมดินในการปลูก 

– แปลงปลูกผักมักเตรียมดวยการยกแปลงสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร หรือขุดรองลึก

เนื่องจากพืชผักสวนมากมีระบบรากท่ีตองการซอนไซในดินท่ีรวนซุย หนาดินลึก แตถาเกษตรกรตองการระบาย

น้ําก็ทําแปลงแบบหลังเตาแตถาเปนชวงฤดูแลงก็ทําคันดินรอบแปลงเพ่ือกักน้ําใหระบบชาลง 

– ทําการไถพรวนแปลงท้ิงไวประมาณ 1 อาทิตย เพ่ือตากแดด และฆาเชื้อโรค ข้ึนอยูกับ

สภาพพ้ืนท่ี บางท่ีก็สามารถปลูกไดเลยใหพิจารณาตามพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

– หวานปุยหมักหรือปุยคอก พรอมไถกลบแปลง 

– อัตราการใสปุยในแปลงควรใหมีปุยหมักหรือปุยคอกมากกวาปุยเคมี เชน 10:1 เนื่องจาก

การใสปุยเคมีมากจะทําใหดินเปนกรด หนาดินแนน  

4. พันธุและการเตรียมพันธุ 

– เมล็ ด พั นธุ ผั ก ท่ี ใช ควร มีลั กษณ ะเป น เมล็ ด พั นธุ ให ม  อายุ เมล็ ด พั นธุ ไม ถึ ง  1 ป 

– เมล็ดพันธุท่ีใชตองเปนเมล็ดพันธุท่ีตรงตามชนิดพืชท่ีปลูก และไมมีเมล็ดพันธุอ่ืนปลอมปน 

– ทําความสะอาดเมล็ดพันธุ รวมถึงคัดแยกเมล็ดพันธุท่ีไมสมบูรณออกดวยวิธีนําไปแชน้ํา 

และนําเมล็ดท่ีลอยน้ําออก 

– เมล็ดพันธุสวนมาก กอนปลูกจะทําการแชน้ําเสียกอน ซ่ึงระยะเวลาในการแชจะแตกตางกัน

ในแตละชนิดผัก หากเมล็ดพันธุท่ีมีเปลือกหนา แข็ง อาจใชเลาแชนาน 2-3 วัน เมล็ดพันธุผักสวนมากเปน

เมล็ดท่ีมีเปลือกคอนขางบาง ไมหนา แข็ง สวนใหญใชเวลาแชประมาณ 12 ชั่วโมง – 1 วัน เทานั้น 

5. วิธีการปลูกพืชผักและระยะการปลูก 

สามารถปลูกไดหลายวิธีตามความเหมาะสมของแตละชนิดพืช ไดแก 
-  การหวานเมล็ด เปนวิธีท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว และนิยมท่ีสุด ซ่ึงจะหวานเมล็ดหลังการแช

น้ําแลวหรือหวานเมล็ดแหงไดทันที ผักทีนิยมการหวานเมล็ดมักเปนพืชท่ีมีลําตนขนาดเล็ก ขนาดทรงพุมนอย 
ไดแก ผักชี ผักบุง เปนตน ท้ังนี้ การหวานเมล็ดอาจเปนวิธีการเตรียมกลาผักกอนยายปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว 

-  การปลูกดวยตนกลา เปนวิธีการปลูกดวยตนกลาผักท่ีเตรียมไดจากแปลงเพาะกลาดวย
วิธีการหวาน วิธีนี้เปนวธิีท่ีใชมากท่ีสุดสําหรับการปลูกผัก โดยมักใชกับพืชท่ีมีลําตนใหญ ทรงพุมกวาง เนื่องจาก
ใชวิธีการหวานเมล็ดอาจไมเหมาะสมเพราะไมสามารถเวนชวงหางของตนใหเหมาะสมกับการเติบโตได การ
หวานอาจทําใหตนเจริญเติบโตไมดี หรืออาจตองถอนตนท้ิงบางสวนซ่ึงทําใหสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุเสียเปลา ผักท่ี
นิยมปลูกดวยวิธีนี้ ไดแก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว คะนา มะเขือ พริก เปนตน ระยะระหวางตน ประมาณ 20-
30 เซนติเมตร  

- การหยอดเมล็ด เปนวิธีปลูกท่ีใชสําหรับพืชผักท่ีตองการระยะหางระหวางตนมาก มักเปน

พืชท่ีเปนเถาวหรือเครือ ตนกลาออกไมมีความแข็งแรง เหี่ยว และตายงายหากแยกตนกลาปลูก เชน ถ่ัวฟกยาว 

แตงกวา ฟกทอง ฟก มะระ เปนตน ฝงในแปลงปลูก เปนวิธีปลูกท่ีใชกับพืชผักบางชนิดท่ีมีการแยกหนอ แยก

เหงาออกปลูกเพ่ือขยายจํานวนตนหรือกอ โดยฝงลงหลุมหรือแปลงปลูกไดทันที เชน ผักหอม กระเทียม ตะไคร 

ขิง ขา กระชาย เปนตน 
 

 

 



6. วิธีการใสปุย ชนิดปุยท่ีใส อัตราท่ีใส 

- ใหเกษตรกรตรวจสอบขอมูลวาพืชผักท่ีตนเองปลูกนั้นตองการธาตุอาหารอะไรบางและ

เทาไหร จากนั้นก็หาวัสดุในการทําปุยหมัก มาหมักแลวนําไปใชใหเหมาะกับพืชผักของตนเองท่ีปลูก แนะนําใน

การปลูกหญาเนเปย เพราะใหธาตุอาหารในปริมาณท่ีสูง เพ่ือนํามาเปนวัสดุในการทําปุยหมัก 

- ใชน้ําหมักชีวภาพ ใหเลือกวัสดุในการหมักใหเหมาะสมกับธาตุอาหารท่ีพืชตองการ แลวตอง

พิจารณาในขบวนการหมักใหเสร็จสมบูรณกอนถึงนํามาใช ถาขบวนการ หมักไมสมบูรณแลวเกษตรกรนํามาใช

อาจทําใหพืชผักตายและไมเจริญเติบโตตามท่ีตองการ ใชพนและปลอยไปตามน้ํา ตามทอท่ีใหน้ําในแปลงพืชผัก 

7. วิธีการปองกันและกําจัดโรคแมลง 

ในระบบอินทรียใหใชน้ําหมักชีวภาพในการพนท่ีพืชผักหรือท่ีดินเพ่ือกําจัดโรคแมลง โดยให

พนบอยตามท่ีเกิดโรคแมลง ถาชวงแรกอาจมีโรคแมลงเขาทําลายพืชผัก แตถาใชไปอยางตอเนื่องก็จะชวยไมให

เกิดโรคแมลงได 

8. วิธีการดูแลรักษาพืชผัก 

- ในระยะแรกของการปลูกชวง 1 อาทิตยแรก ท้ังการปลูกดวยการใชเมล็ด การปลูกดวยตน
กลา และปลูกดวยการแยกหัวหรือหนอ จําเปนตองมีการใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น 
จนตนกลาตั้งตัวได 

- การใหน้ําจะยังใหวันละ 2 ครั้ง ตลอดจนถึงระยะเก็บเก่ียว แตอาจใหน้ําในปริมาณท่ีนอยลง 
หรือผักบางชนิดท่ีอาจเวนชวงหางการใหน้ําเม่ือถึงระยะกอนเก็บเก่ียว 

- การใสปุยควรใสในระยะหลังปลูก 1-2 อาทิตย หรือระยะท่ีตนกลาตั้งตนไดแลวจนถึงระยะ
กอนการเก็บเก่ียวประมาณ 1 เดือน รวมถึงพืชบางชนิดท่ีสิ้นสุดการใหปุยท่ีระยะกอนการติดดอก และผล 

9. ผลผลิตและวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิต 

พืชผักมักมีระยะการเก็บเก่ียวไมเกิน 120 วัน สวนมากจะใชเวลาประมาณ 40-60 วัน 
ข้ึนกับชนิดของผัก โดยผักกินใบจะมีระยะเวลาการเก็บเก่ียวสั้นกวาผักกินดอก และผล 

10. เทคนิคพิเศษตางๆ 

ในการเตรียมแปลงปลูกผักหลังจากเตรียมแปลงแลวดําเนินการเจาะหลุมเพ่ือปลูกผักขนาด 

20X20 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร แลวนําปุยหมักใสเพ่ือปลูกพืชผัก หรือคลุมดวยพลาสติกเพ่ือควบคุม

วัชพืชและควบคุมความชื้น 

 

       
  

 



เทคนิคการทําปุยอินทรีย ปุยอินทรียมี 2 ประเภท คือ 
1. ปุยอินทรียคือ ปุยท่ีไมมีการหมัก เอาวัตถุดิบมากองๆ แลวตีปนละเอียดนํามาปนเม็ด (ชนิดนี้จะไมมี

จุลินทรีย มีกลิ่นเหม็น) ขอเสียคือ มีโอกาสกอใหเกิดโรคและแมลงไดสูง เพราะไมมีจุลินทรียเปนตัว
ยอยสลายสารอินทรีย 

2. ปุยหมักอินทรีย เอาวัตถุดิบมาหมักเปนกอง มีท้ังแบบกลับกอง และไมกลับกอง (กลิ่นจะไมเหม็น 
เพราะกระบวนการหมักไดเกิดจุลินทรียไปกินซากยอยสลายหมดแลว จะมีจุลนิทรยีท่ีเปนประโยชน
จํานวนมาก จะไมเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดโรคพืช) 

การหมักแบบกลับกอง/ไมกลับกอง มีเหตุผลและความตางคือ 
• กลับกอง ใชอินทรียวัตถุท่ีหยาบ ตองกลับกองเพ่ือคลุกคลา 
• ไมกลับกองคือ ใชวัตถุท่ีละเอียดแลวหมักครั้งเดียวใหเสร็จเรียบรอย กระบวนการยอยสลายก็เกิด

ฮิวมัส แตถาไปกลับฮิวมัสก็หายไปในธรรมชาติ 
การหมักจะมีความรอนเกิดข้ึน ถารอนมากเกินไปก็เผาจนไนโตรเจนหายไป เหลือแตฟอสฟอรัส หรือ

ถาหมักจนมีฝาขาวๆ เยอะๆ มีอินทรียวัตถุเยอะ แตถาปลอยไวจนแหงเปนฝุน ไนโตรเจนก็หายไป เหลือแต
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เอาไปปลูกผักก็ติดดอกออกลูกอยางเดียว ผักจะไมงามแลว 
น้ํามะพราวเทียม ( วิธีการสรางจุลินทรียมีชีวิต ) 

วัสดุ 
ถังน้ําสําหรับบรรจุน้ํา     30  ลิตร 
น้ําเปลา      30  ลิตร 
รําละเอียด (มีธาตุอาหารสูง โดยเฉพาะ N 6.3%)    1 กิโลกรัม 
น้ําตาลรํา (โอวท่ึง)       1  กิโลกรัม 

วิธีทํา 
1.เอาน้ําใสถัง น้ําตาลเทลงไป ใชมือคนใหน้ําตาลละลาย ท่ีใชมือสัมผัสเพราะถาน้ําตาลเปนกอนก็ขยี้

ใหละลาย 
 2.จากนั้นเอารําละเอียดเทลงไป แลวคนใหเขากันเพ่ือใหละลายน้ําใหหมด 

ขอสงัเกต 
เปนวิธีการสรางจุลินทรีย เรามีจุลินทรีย 2 ตัว คือ ชนิดท่ีตองการอากาศและไมตองการอากาศ 

หลังจากหมัก 6 ชั่วโมงข้ึนไปก็จะเริ่มเกิดฟองดานดานบนน้ําท้ิงไว 7 วัน พอครบ 7 วัน ดานบนจะเกิดฟองเต็ม
ปากถัง เราเรียกวา ฮิวมัส ซ่ึงเปนจุลินทรียท่ีชีวิตตองการอากาศ กินรําเปนอาหาร เปนสารอาหารพืช จะเอาไป
ใชโดยตรงก็ได ฟองเหลานี้เรียกวา ข้ีฮิวมัส พวกนอนกนมีปลายขาว รํานอนตะกอนพวกนี้เปนจุลินทรียท่ีไม
ตองการอากาศ 

ประโยชน 
เพ่ือเอาไปผสมกับหัวเชื้อทดแทนน้ํามะพราวจริง ซ่ึงมีราคาแพงกวา เปนกระบวนการสรางจุลินทรียมี

ชีวิตท่ีจะเอาไปยอยสลายอินทรียวัตถุในกองปุย หากเราเอาน้ํามะพราวเทียมมาผสมกับหัวเชื้อ จะเกิดฝาขาวอีก
ชั้น มีข้ีฮิวมัส สงลงไปในดินเพ่ือไปครองพ้ืนท่ีแทนจุลินทรียท่ีเปนโทษ เหมือนสงกองทัพไปรบ กําลังพลเยอะ
กวาก็ยึดพ้ืนท่ีและชนะ เชนเดียวกันโรคจากจุลินทรีรายเขามาไมไดไมมีพ้ืนท่ีอยู ตนไมเราก็ปราศจากโรค  

 
 
 



    (2) กลุมไมผล 
วิทยากร คุณคมสัน บัวเขียว 
ผูนํากลุม: ผอ.สพด.สมุทรสาคร และ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม 
ผูดําเนินรายการกลุม : ผอ.สพด.สมุทรสงคราม 
เลขาฯ : น.ส.บุษบา รูนอม (กลุมวิชาการฯ) 
เนื้อหาการบรรยายของวิทยากรและการระดมความคิดเห็นมีดังนี้ 

“ดินดีหนี้หมด ดินดีไดเพราะความเพียร” สิ่งสําคัญสําหรับการทําเกษตรอินทรียคือความอุดม
สมบูรณของดิน และการท่ีจะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณคือความเพียรพยายาม ไมยอทอตอปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คิดหาทางแกไขปญหา และหาแนวทางท่ีจะประสบความสําเร็จใหได 

หลักการท่ีจะทําเกษตรอินทรียใหประสบความสําเร็จ 
1. ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนและไปใหถึงเปาหมายนั้น และรูจักจดจําและบันทึกขอมูล 

การทําเกษตรอินทรียใหประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญตองมีการจดบันทึกข้ันตอนการทํางาน
เพ่ือดูวาสิ่งท่ีเราไดปฏิบัติหรือลองทําลงไปแลวผลท่ีไดเปนอยางไร ลองทําถูกหรือผิด ก็จดบันทึกไว เม่ือมีการจด
บันทึกจะทําใหเห็นขอเปรียบเทียบผลการดําเนินงานหรือแนวทางท่ีประสบความสําเร็จ หรือวาท่ีไมประสบการ
ความสําเร็จแตกตางกันอยางไร และจะไดหาแนวทางการแกไข หรือพัฒนาแนวทางท่ีดีข้ึน  

2. เราจะทําอยางไรถึงจะลดการใชสารเคมี 
ตองหาวิธีทางในการลดการใชและพ่ึงพาสารเคมีทางการเกษตรใหไดมากท่ีสุด และศึกษาหา

ขอมูลวามีแนวทางหรือวิธีการอยางไรในการนําสิ่งเหลานั้นมาใชทดแทนหรือเทียบเทาสารเคมีทางการเกษตร 
3. ทําอินทรียอยางไรใหได ผลผลิต  คุณภาพ  และความพึงพอใจของลูกคา 

นอกจากจะทําเกษตรอินทรียใหไดผลผลิตท่ีปลอดภัยแกผูบริโภคแลว คุณภาพของผลผลิตท่ี
ไดจะตองมีคุณภาพดวย จึงจะเปนท่ีตองการของตลาด และสิ่งสําคัญยิ่งไปกวานั้นคือความพึงพอใจของผูบริโภค
ตอสินคาของเรา จะทําใหเคากลับมาซ้ือซํ้าและยินดีจายเงินแพงกวาสินคาเกษตรโดยท่ัวไป 

เทคนิคการปลูกสมโอทับทิมสยามอินทรีย 
การปลูกสมโออินทรียสิ่งสําคัญท่ีสุดไมใชเฉพาะทําเปนผลไมอินทรีย ปลอดภัยตอผูบริโภค

เทานั้น แตจะทําอยางไรเม่ือลูกคาซ้ือไปแลวตองกลับมาซ้ือใหม และซ้ือซํ้าเรื่อยๆ  เพราะผลผลิตท่ีเปนเกษตร
อินทรีย ยิ่งผลไมอินทรียดวยนั้น การท่ีจะทําใหรูปลักษณภายนอกสวยนากินเหมือนผลไมเคมีท่ัวไปแลว เรื่อง
ของรสชาติ มีความสําคัญอยางมากเพราะการท่ีลูกคาจะกลับมาซ้ือซํ้าไดนั้นก็เพราะตองติดใจในเรื่องของ
รสชาติ ดังนั้นตอใหมีราคาสูงกวาผลไมท่ัวไป ลูกคาก็ยินดีจายเพ่ิม 

การปลูกสมโอทับทิมสยามอินทรีย ใหมีความหวานเทียบเทาสมโอเคมี แตหวานอรอยกวาและ
ลูกคาพึงพอใจซ้ือซํ้า เทคนิคสําคัญคือการใสปุยอินทรียใหกับผลไมเรา ตองมีธาตุอาหารเทียบเคียงกับปุยเคมีให
ได เราถึงจะไดผลผลิต คุณภาพ และรสชาติตามความตองการของตลาด 

เทคนิคท่ีสําคัญคือการใสปุยน้ําหมักใหทางดินจะดีท่ีสุดและใหบอยครั้ง โดยการใหปุยน้ําหมัก
ควรรดไปกับดิน หลังจากนั้นจึงใหน้ํา รดน้ําติดตอกัน 3 วัน (ครั้งละ 15 นาที) หลังใสปุย (เทคนิค การใหน้ํา
และปุย อยางพอดีสมํ่าเสมอ (นอยๆ แตบอยครั้ง) ผลไมท่ีไดเจริญเติบโตดี มีรสชาติ หวาน คุณภาพดีและถูก
ปาก) โดยการใสปุยแบงเปน 3 ชวง ไดแก 

1. ชวงแรกของการเจริญเติบโต ใชสูตรน้ําหมักบํารุงตนเพ่ือเรงการเจริญเติบโต ไดแก ใชปุย
ปลา ผสมกับ ปุยกากถ่ัวเหลือง ในอัตรา ปุยปลา 1 ลิตร ผสมปุยกากถ่ัวเหลือง ½ ลิตร โดยรดไปกับดิน แลวรด
น้ําตามประมาณ 15 นาที ติดตอกัน 3 วัน ใหยิ่งบอยยิ่งดี 



2. ระยะสะสมอาหาร ใชน้ําหมักปุยปลา (น้ําหมักชีวภาพจากปลา) อยางเดียว รดทางดิน 
และใหน้ําตาม 
 

3. ใกลออกดอก (เพ่ือเพ่ิมความหวานของผลไม) ใชน้ําหมักปุยผลไม  ผสมกับน้ําหมักปุยปลา 
รดทางดิน และรดน้ําตาม 

การกําจัดศัตรูพืช ใชน้ําหมักดอกดาวเรืองหมักพรอมกับน้ําหมักปลา พนขับไลแมลงศัตรูพืช
โดยความถ่ีในการพนข้ึนอยูกับการระบาดของแมลง 

เทคนิคการปลูกมะละกอเพ่ือลดการเปนโรคไวรัสวงแหวน  
   แชเมล็ดมะละกอในน้ําหมักผลไม 
   รดน้ําหมักผลไมใหกับมะละกอตั้งแตยังเปนตนกลา 

   นําตนกลามะละกอท่ีมีเพลี้ยออนปลูกลงใตตนมะละกอท่ีเราปลูก แลวใสปุยเคมีใหกับตนกลาออน
เพ่ือใหเพลี้ยออนลงมากินท่ีตนกลาท่ีเราปลูก ท้ิงไว 1 เดือน หลังจากนั้นจึงนําตนกลามะละกอไปปลูกในแปลง 

เทคคนิคการใชน้ําหมักสูตรตางๆ ใชทดแทนการใชปุยเคมี 
การใชน้ําหมักชีวภาพปลา (เทียบสูตร 15-15-15) 

  ปลาทะเล   40  กก. 
  กากน้ําตาล   10  กก. 
  รําละเอียด    1    กก. 
  น้ําเปลา          200    ลิตร 

พด 2      1   ซอง 
(หรือจุลินทรียหนอกลวยประมาณ 10 ลิตร (ยิ่งเยอะยิ่งดี)) 

หมักไวประมาณ 2-3 เดือน น้ําหมักท่ีไดจะเปนแลว สังเกตวาเม่ือหมักไปสักระยะปริมาณน้ําในถัง
หมักลดเหลือ 2/3 ของตอนหมักชวงแรก สามารถนําน้ําหมักไปใชได ระหวางการหมักเม่ือเปนแลว ใหใส
น้ําตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม ทุกเดือน จะชวยเรื่องลดกลิ่นเหม็น และน้ําตาลทรายจะเปนอาหารเชื้อจุลินทรีย
ไปยอยเศษปลาท่ีเหลือใหมีปริมาณธาตุอาหารเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ยิ่งหมักนานยิ่งป เปนไปไดใหหมักขามป น้ําหมักท่ี
ไดจะใชดีมาก 
 น้ําหมักชีวภาพจากปลา (น้ําหมักปุยปลา) จะใชแทนปุยเคมี (เทียบกับปุย 15-15-15 ) และถาหมักจาก
ปลาทะเลจะดีกวาปลาน้ําจืด ซ่ึงน้ําหมักปุยปลาจะชวยเรื่องการเรงการเจริญเติบโต สะสมอาหารและแตกยอด 

นอกจากนี้ยังสามารถเสริมฤทธิ์ของน้ําหมักปุยปลา เพ่ือการขับไลแมลงศัตรูพืชดวย โดยใหใสน้ําค้ัน
ดอกดาวเรืองใสลงไปในระหวางการหมักดวย (ดอกดาวเรือง 100 ดอก/ถังหมัก ปนค้ันเอาแตน้ํา) จะชวยใหน้ํา
หมักปุยปลาท่ีไดนอกจากจะเปนปุยใหกับพืชเราแลวยังสามารถขับไลแมลงศัตรูพืชไมใหมาทําลายพืชเราดวย 
 น้ําหมักกากถ่ัวเหลือง (เทียบสูตร 46-0-0) 

กากถ่ัวเหลือง     20    กิโลกรัม 
กากน้ําตาล     10    กิโลกรัม 
น้ําเปลา                       100    ลิตร 
พด 2                   1    ซอง 
(หรือจุลินทรียหนอกลวย 10 ลิตร (ยิ่งเยอะยิ่งดี)) 

 หมักไวอยางนอย 3 เดือน น้ําหมักชีวภาพจากกากถ่ัวเหลือง จะใชแทนปุยเคมี (เทียบกับปุยสูตร 46-
0-0) ซ่ึงน้ําหมักจากกากถ่ัวเหลืองจะชวยเรื่องการเรงการเจริญเติบโตในชวงแรก บํารุงตนและใบ 



น้ําหมักผลไม  K สูง (เทียบสูตร 0-0-30) 
ผลไม      1 กิโลกรัม 
น้ําตาลทรายแดง    1 กิโลกรัม 
น้ํา      1  ลิตร 
(หรือจุลินทรียหนอกลวย 10 ลิตร (ยิ่งเยอะยิ่งดี)) 
หมักไวอยางนอย 3 เดือน น้ําหมักชีวภาพจากผลไมจะมีโพแทสเซียมสูง (K)  จะใชแทนปุยเคมี 

(เทียบกับปุยสูตร 0-0-30 ) เพ่ือชวยเรื่องการสะสมอาหารและเพ่ิมความหวานของผลไม 
จุลินทรียหนอกลวย (ใชแทนสารเรง พด. 2)  

หนอกลวย (กลวยน้ําวาดีท่ีสุด)      5 หนอ 
(ความสูงประมาณ 1.2 เมตร อวบ และเก็บตอนเชา)     
น้ําตาลทรายแดง       2 กิโลกรัม 
น้ํา            100 ลิตร 
นําหนอกลวย (หนอกลวยน้ําวาจะดีท่ีสุด) ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เลือกหนอกลวยท่ีมีลักษณะ

อวบใหญ และเก็บหนอกลวยชวงเชาจะมีฮอรโมนมากท่ีสุด นํามาหมักไว 7 วัน นําน้ําหมักท่ีไดมาใชเปน
จุลินทรีย (แทนสารเรง พด.2) ชวยการยอยสลายวัสดุในการหมักน้ําหมักชีวภาพ โดยใชน้ําหมักหนอกลวย
ประมาณ 10 ลิตร แทนการใชสารเรง พด.2 1 ซอง หรือสามารถใชมากกวา 10 ลิตรได โดยยิ่งใชเยอะน้ํา
หมักชีวภาพท่ีไดยิ่งมีคุณภาพดี 

 
ประเด็นสรุปจากหมอดิน    
การปลูกสมโอ 
1. ในการเตรียมดินครั้งแรกจะไถตากดินเพ่ือฆาเชื้อโรค การเลือกตนพันธุ จะเลือกตนท่ีสมบูรณ ไม

เปนโรค ไมเปนใบแกว   
2. ขุดหลุมปลูกระยะหาง 3 x 3 หรือ 4 x 4 เมตร แลวรองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอก เม่ือ

ปลูกชวงแรกหม่ันรดน้ําวันเวนวัน หลังจากนั้น 2 เดือนรดน้ําดวยน้ําหมักปลาเจือจาง ถาตนอายุ 10-15 ป รด
ลงดินเดือนละ 1 ครั้ง  

3. การใหปุยเคมีจะใสตามชวงเจริญเติบโต สมโอปลายฝนตนหนาวใสเกลือ และปุยหวาน (13-13-
21) กอนเก็บเก่ียว 2 เดือน  

4. การกําจัดศัตรูพืช เม่ือตนยังเล็กจะฉีดพนดวยน้ําหมักจากสะเดา 3-7 วัน/ครั้ง เม่ือตนอายุ 10-
15 ปแลวจะฉีดพนน้ําหมักจากสะเดารวมกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

5. การกําจัดพืชพืชจะตัดหญารอบโคนตน และตัดแตงก่ิงใหแสงแดดสองถึงไดพ้ืนดินเพ่ือใหตนโลง
โปรงไมสะสมโรค  

6. สวนการเก็บเก่ียวผลผลิตจะเก็บเม่ือสมโออายุได 8-9 เดือนจะไดรสชาติท่ีอรอย  
การปลูกมะพราวน้ําหอม 
1. การเตรียมดินครั้งแรกจะไถปรับสภาพดิน  
2. ยกรองแลวขุดหลุมปลูกระยะหาง 5-6  เมตร แลวรองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอก หม่ันรด

น้ําเม่ือแตกยอดจึงเริ่มใสปุยเคมีครั้งแรก  
3. การเลือกตนพันธุ จะเลือกจากตนท่ีผลใหญและลูกดก แลวนํามาปาดหัว จะทําใหยอดมะพราว

แทงหนอไดดีข้ึน 



4. การใหปุยเคมี ครั้งแรกหลังแตกยอด หรือประมาณ 3 เดือนหลังปลูก ใสปุยสูตร 20-0-0 หรือ 
สูตร 16-16-16 รวมกับการฉีดพนน้ําหมักชีวภาพ ทุก 2 เดือน พอมะพราวตั้งปุมถึงจะใสปุยเรงดอก สูตร 8-8-24   

5. การกําจัดศัตรูพืช พอปลูกสักระยะก็จะมีเพลี้ยไฟและดวงมากินยอด ตองหม่ันตรวจตราไมใหดวง
กินยอดมะพราว โดยการโรยทรายตามคอมะพราว การกําจัดศัตรูพืช จะปลอยแตนเบียน  ฉีดน้ําสมควันไม  
การดูแลรักษาในกรณียกรองสวนควรหม่ันลอกเลนโปะโคนตน รดน้ําอาทิตยละ 1-2 ครั้ง และใหปุยหมัก ปุย
คอก รอบโคนตน 

6. เก็บเก่ียวผลผลิตมะพราวเม่ืออายุไดประมาณ 3-4 ป และสามารถเก็บผลผลิตได 
 

(3) กลุมพืชไร       
วิทยากร: นายสัจจพงษ ภูมิภักดิ์ 
ผูนํากลุม: ผอ.สพด.เพชรบุรี 
ผูดําเนินรายการกลุม : นายวีรชัย (สพด.เพชรบุรี) 
เลขาฯ : นายวิชัย แปนออย (กลุมวิชาการฯ)                                                             

    เนื้อหาการบรรยายของวิทยากรและการระดมความคิดเห็นมีดังนี้ 
การปลูกออย                                                                                                                   
เปาหมาย ;   ตองการมีองคประกอบครบสมบูรณ  เปาหมาย   30  ตัน/ไร                                        
ปท่ี 1  เปาหมาย  8 – 10 ตนั/ไร                                                                                        
ปท่ี 2 – 3  เปาหมาย  จะตองเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ                                                                       

สภาพพ้ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีสภาพเปนดินทราย  ตองมีการปรับปรุงบํารุงดิน  มีผลผลิต 20  ตัน/ไร (ฝนดี ) 
ปญหาของเกษตรกรไทยท่ีไมสามารถปลูกออยไดตามเปาหมาย 30  ตัน/ไร คือ                                                                                                                                                        
1. ชนิดพืชท่ีปลูก  เกษตรกรไมมีความรูถึงนสิัยและความตองการของพืช                                            
2. ดิน   เนนท่ี  ชนิด  องคประกอบ  ความอุดมสมบูรณของดิน                                                       
3. ธาตุอาหารพืช  เกษตรกรสวนใหญใชปุยไมถูกวิธี  ไมเหมาะสมและชวงความตองการของพืช                  
4. สภาพแวดลอม  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตละสภาพมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงการ

ผิดปกติของธรรมชาติ เชน สภาพแหงแลง  ฝนตกหนัก  อากาศหนาวเย็นผิดปกติ 
แนวทางการปลูกออยใหไดตามเปาหมาย 30  ตัน/ไร 
1. วิธีการปรับปรุงดิน                                                                                                            

1.1 การเตรียมดิน  ควรมีการไถเตรียมดินบอยๆ ทดแทนการใชยาฆาหญา โดยใชเครื่องจักรท่ีมี
กําลังมากๆ มีการใชไถผาน 3 เพ่ือบุกเบิกดินกอนตามดวยผาน  5-6 และผาน 7  ตามลําดับ                                   

1.2 การเพ่ิมจุลินทรียและอินทรียวัตถุใหกับดิน โดมีการใสทุกครั้งท่ีมีการไถพรวน                                    
1.3 การใชปุยใหเหมาะสมกับการปลูกพืช  กลาววา “ ดินไมตองการปุยอินทรีย  แตดินตองการ

อินทรียวัตถุ” การใชสูตรปุยและอัตราการใสปุยควรใหเหมาะสมกับชนิดและอายุของพืช 
2. การใสปุยทางดิน                                                                                                              

2.1 ใสปุยท่ีมีธาตุอาหารใหตรงกับดินท่ีขาด                                                                                   
2.2 ใชอัตราท่ีเหมาะสม                                                                                                       
2.3 ใสในบริเวณท่ีพืชดูดไปใชไดเต็มท่ี                                                                                       
2.4 ใชใหสอดคลองกับชวงการเจริญเติบโตของพืช 

 



3. วัตถุประสงคของการใสปุยทางดิน                                                                                                                         
3.1. ปองกันการขาดธาตุอาหารของพืช                                                                                      
3.2. เพ่ิมธาตุอาหารในชวงวิกฤต                                                                                                  
3.3. แกปญหาการขาดธาตุอาหาร  เพราะพืชสามารถนําไปใชไดโดยตรง                                            

    หมายเหตุ  ในสภาวะแหงแลงควรเนนการใหปุยทางใบ.  
การปลูกมันสําปะหลัง 
ข้ันตอนและดูแลรักษาเหมือนพืชไรท่ัวๆไป โดยแนะนําใหแบงเปนแปลงๆ ละประมาณ 5-10 ไร 

จุดประสงคเพ่ือไดมีทอนพันธุไวหมุนเวียนปลูกในชวงตอไป                                                                                                                                                                                                                               
การไถพรวนตองไถขวางความลาดเทของพ้ืนท่ีควรไถใหลึก เพ่ือรักษาความชื้น  (เดิมมีการไถโดยยึด

พ้ืนท่ี)   ในปจจุบันแนะนําใหปลูกตามตะวันเพ่ือ  การรับแสง  การถายเทอากาศ  
1. การตัดทอนพันธุและเตรียมทอนพันธุ                                                                                                              

1.1. ควรใชเครื่องจักรในการตัดทอนพันธุเพ่ือสะดวกและรวดเร็ว                                                        
1.2. ตัดตรง  เพ่ือเพ่ิมปริมาณการออกของราก  ทอนพันธุควรตัดแลวปลูกเลย                                                                           
1.ความยาวของทอนพันธุ   ควรใหทอนพันธุยาวประมาณ  25-30 ซม.                                            
1.4.. การแชทอนพันธุ  ควรมีการแชทอนพันธุ  เพ่ือเพ่ิมปริมาณรากและธาตุอาหาร  ควรแชแลว

เอาข้ึนเลย หลังจากนั้นหอถุงปุยไว 3 - 7 วัน                                                                                          
1.5. อายุทอนพันธุ ควรมีอายุประมาณ 8 – 10 เดือน  
1.6. การยกรองปลูก ระยะ 1.20 x 1.20-1.40 ม. แนะนําใชผาน 3 ในการยกรอง  ไมควรใช

ผานยกรอง  ทําการยกรอง   
1.7. การปกทอนพันธุควรปกทอนพันธุใหตรง  และมีระยะหางแตละทอนเทาๆกัน  ปลูก 8 รอง 

เวน 1 รอง   
2. การดูแลรักษา                                                                                                                 

2.1. ระยะการเจริญเติบโตชวงแรก  ( อายุ15 วัน) ควรมีการไถพรวนดินเพ่ือปรับรองและกําจัด
วัชพืช            

2.2. ระยะการเจริญเติบโตชวงท่ี 2 (อายุ 3 – 4 เดือน)  ควรมีการฉีดพนปุยทางใบ 
 
        ประเด็นสรุปจากหมอดิน    

การปลูกออย     
เดิม    1. ตัดสั้น  2.  รองเลก็  3. ปลูกถ่ี  4. ตัดเอียง  5. ใสปุยผิด-ไมถูกชวง  สรุป  ไถ  ตองไถ

หลายผาน  ตั้งแตผาน  3 , 4-6  และ 7                                                                                                                                                                                                        
ชวงปลูก    ดําเนินการเดือน  ตค.-พย.  หรือ พค. ถามีความชื้นเหมาะสม.                                               
การเตรียมดิน   มีการไถระเบิดดินดานโดยใชริปเปอร เพ่ือเก็บและรักษาความชื้น  ใชรถคราดหญา

เพ่ือกําจัดวัชพืช (ลดการใชสารกําจัดวัชพืช )                                                                                         
พันธุท่ีใช ขอนแกน 3  ลําปาง  ทนโรคใบดาง  ทนแลง                                                                                                                          
การเตรียมพ้ืนท่ี   ไมมีการเผาใบ                                                                                       
ระยะปลูก  ใชระยะ ๑.๒๐ ม.x ๑.๒๐ ม.                                                                                        
การใสปุย ครั้งท่ี 1  ปุยรองพ้ืน สูตร ๑๘-๘-๘ , ๑๖-๘-๘ อัตรา  50 กก./ไร (อาจใชปุยผสมเอง)  ครั้ง

ท่ี  2 ใสตนฝน สูตร ๑๕-๗-๓๕หรือ๑๕-๗-๔๕ (สูตร 13 – 13 -21 ไมควรใสมันฯและออย                                                                                                  



โรคออย  โรคใบขาว  หนอนกอ  ดวง การกําจัด ควรจับใหนกจับกิน หรือ ขังน้ําแชไว                                                                                                                                                                   
การดูแลรักษา  ใหน้ําควรใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ  ผลผลิตจะเพ่ิม  เทากับ  25 – 30 ตัน/ไร (ปกติ  10 

ตัน/ ไร)                                                                                                                         
ตนทุนการผลิต                                                                                                                  
การเตรียมดิน  ใชริปเปอร  ไถปกติ ( ผาน)  1,200 – 2,000 บาท/ไร (ไถ 4 ครั้ง)                                

คาพันธุ  ทอนพันธุ  250  มัด/ไร  ทอนพันธุ  1 ไร  ปลูกได  10  ไร  ราคาทอนพันธุ  2,000 บาท/ไร  
คาแรงปลูก  1,200-  1,800 บาท/ ไร                                                                                           
คาปุย  ใช  2  กระสอบ/ ไร  ราคา  1,000 – 1,500 บาท/ ไร (ผสมปุยเอง)                                    
การใหน้ํา  ระบบน้ําหยด  4,000 บาท / ไร (อุปกรณใหน้ํา)  ผลผลิต    ปกติได ๑๐ ตนั/ไร ถามีการดูแลท่ีดี
ไดผลผลิต ๒๕-๓๐ ตัน/ไร                                                                                                            

ราคาผลผลิต  800 บาท / ตนั   
    
การปลูกมันสําปะหลัง                                                                                                          
เวลาปลูก  แลวแตพ้ืนท่ี  เนนตนฝน  มีน้ําปลูกไดทุกเดือน  เตรียมดินกอนปลูก  ทอนพันธุ  อายุ  8–

12 เดือน                                                                                                                    
การเตรียมทอนพันธุ  เม่ือตัดทอนพันธุแลวควรปลูกทันที  ชวงเดือนท่ีเหมาะสมสําหรับมันฯคือเดือน  

มกราคม – มีนาคม (เพราะในดินมีความชื้นเหมาะสม  ตองดูสถิติน้ําฝนประกอบการตัดสินใจ) พันธุปลูก  
ระยอง 71 ,72 ,82  เลือกพันธุท่ีตนแข็งแรงสมบูรณ  ไมเปนโรค (ชวงกลางทอนพันธุเปนทอนพันธุท่ีดีท่ีสุด)                                                                                                                     

วิธีปลูก ตัดตรง  เสียบตรง  ปลูกระยะ  1.20 x 0.70 ม. ทอนพันธุยาว  25 – 30 ซม.                   
การใหปุย  คาใชจาย  1,000 บาท/ ไร  ครั้งท่ี 1  มันสําปะหลังอายุ  1 – 2 เดือน  ใชสูตร   15– 

7--8 (ใชน้ําหมักฮอรโมนไข เพ่ิมเติม)     ครั้งท่ี 2  มันสําปะหลังอายุ  4–5 เดือน ใชสูตร 15 – 7 35 ( ถาใช
ปุยสูตร 0– 0- 60) ในชวงท่ี 2  จะทําใหผลผลิตลดลง  20 %                                                        

การดูแลรักษา  กําจัดวัชพืช  เม่ือมันสําปะหลังอายุ  4 เดือน                                                     
ผลผลิต  ตาสุด ๒ ตัน/ไร  สูงสุด 8– 10 ตัน/ ไร                                                                                                 
ราคาผลผลิต  1,200บาท/ ตัน             

(4) กลุมขาว 
วิทยากร: อาจารยเชาววัช หนทูอง 
ผูนํากลุม: ผอ.สพด.กาญจนบุรี 
ผูดําเนินรายการกลุม : นายจิรพล (สพด.กาญจนบุรี) 
เลขาฯ : น.ส.อภิญญา แสงสุวรรณ (กลุมวิชาการฯ) 
เนื้อหาการบรรยายของวิทยากรและการระดมความคิดเห็นมีดังนี้ 
“ปฏิวัติการปลูกขาวดวยขาวหนึ่งเมล็ด ผลิตใหมากข้ึนดวยทรัพยากรท่ีนอยลง หนทางใหมใน

การปลูกขาว” เปนการทํานาแบบประณีต ทําแบบคอยเปนคอยไป เริ่มจากพ้ืนท่ีนอยๆ ท่ีสามารถควบคุมการ
ผลิตตางๆ ไดครบทุกข้ันตอน เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพสูงและมีตลาดรองรับ 

หลักการท่ีสําคัญ คือ  
  1. เตรียมดินใหพรอม : ปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุใหสูง (อินทรียวัตถุ 8% ข้ึนไป) 

 2. คัดเลือกพันธุขาวท่ีปลูกแลวไดราคาสูงมากกวาพันธุขาวปกติท่ีเกษตรกรสวนใหญปลูก : 
ตองเลือกท่ีแตกตาง 



 3. ใหผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพดี 
 4. เพ่ิมมูลคาผลผลิตดวยการแปรรูป 
5. สําคัญท่ีสุดคือ ตองมีตลาดรองรับ   

เทคนิคการปลูกขาว 
1. คัดเลือกพันธุขาวท่ีไดราคาดี พันธุปรับปรุงใหมๆ ท่ีไมไดปลูกกันแพรหลาย แตมีตลาดรองรับ 

เชน ขาวไรซเบอรรี่พันธุใหมตนมวง, กข83 (มะลิดําหนองคาย) หรือพันธุขาวท่ีเกษตรกรปรับปรุงพันธุ 
2. เตรียมดินใหพรอม เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดิน 

2.1 ไมเผาตอซังขาว ใชวิธีการหมักฟางโดยทําการใหน้ําแลวย่ําหมักฟางสด ไถกลบฟางสด 
อยางนอย 2 รอบ เพ่ือใหหญาและวัชพืชตางๆ งอกข้ึนมาใหมแลวไถกลบซํ้า  

2.2 ปลูกพืชปุยสด เชน พืชตระกูลถ่ัว ในชวงฤดูแลง  
- เทคนิคการปลูกพืชตระกูลถ่ัว : ใชถ่ัวเขียว เนื่องจากสามารถเก็บเมล็ดไวขายหรือแปรรูปได 

การปลูกถ่ัวเขียวใหเจริญเติบโตมากกวาปกติ ควรคลุกเชื้อไรโซเบียมกับเมล็ดกอนปลูกจะชวยใหถ่ัวเขียว
เจริญเติบโตดีและมีปริมาณปมมากข้ึนสามารถตรึงไนโตรเจนไดมากกวาท่ีไมคลุกเชื้อไรโซเบียม 
                             ข้ันตอนการปลูก : เอาน้ําเขานาเพ่ือใหดินมีความชื้น ใชรถไถไถและโรตารี่ปน หวาน
เมล็ดถ่ัวเขียว แลวพรวนปดหนาดินเพ่ือปองกันนก เม่ือถ่ัวเขียวเจริญเติบโตถึงระยะเก็บเก่ียว เก็บผลผลิตเมล็ด
ถ่ัวเขียว ไถกลบตนและพรวนลงดินใหเกิดการยอยสลายเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ  
ขอ 2.1 - 2.2 เปนการเตรียมดินเพ่ือปลูกขาวครั้งตอไป 

3. นําปจจัยจากภายนอกมาใสเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมธาตุอาหาร ใสอยางนอย 5 ตันตอไร เชน  
3.1 ปุยหมัก ปุยคอก พืชขางทางท่ีนํามาทําปุยได ท่ีสามารถหาไดงายในทองถ่ินราคาถูก 

และมีธาตุอาหารอยู ตัวอยางเชน ทฤษฎีสองขางทาง หรือ ปุยสองขางทาง นําตนกระถิน ตนกามปูท่ีข้ึนอยูริม
ถนน นํามาสับยอย แลวนําไปใสในแปลงนาปริมาณ 5 ตันตอไร พรวนลงไปในดินในชวงท่ีนายังมีความชื้นอยู
เพ่ือใหเกิดการหมักในแปลงนากอนท่ีจะทํานาฤดูตอไป  

3.2 วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรหรือจากอุตสาหกรรมตางๆ เชน ขุยมะพราว เศษสับปะรด 
ควรพิจารณาและวางแผนดานการขนสงใหดีเพราะมีผลตอตนทุนในการผลิต 

หมายเหตุ : ถาหมักอินทรียวัตถุในแปลงนากอนปลูก ควรหมักอยางนอย 15 วัน เพ่ือใหเกิด
การยอยสลายและไมเกิดแกส 

ข้ันตอนการปลูกขาวใหไดผลผลิตสูง 
“ทําแบบประณีต” คือ เริ่มทําพ้ืนท่ีนอยๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตนละหมอ กอละถัง  
วิธีการทํานาแบบประณีต ในพ้ืนท่ี 1 ไร มีข้ันตอนดังนี้  
1. เตรียมเมล็ดพันธุประมาณ 3 ขีด หรือ 10,0000 เมล็ดเพ่ือใชสําหรับเพาะกลา 
2. เพาะกลาในกระบะเพาะใหมีอายุประมาณ 8-12 วัน (ถากลาแกจัดจะทําใหการแตกกอนอย) 
3. เตรียมดิน (ซ่ึงเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดินเรียบรอยแลว) เตรียมพ้ืนท่ีทํานาพรอมปกดํากลา น้ํา

ตองไมมากเกินไป 
4. นําตนกลาท่ีเตรียมไวมาดํา 1 ตนตอ 1 หลุม ใชระยะปกดํา 40x40 เซนติเมตร  
5. การดําควรปกดําใหตนตั้งตรงแตรากเปนแนวนอน และใหรากช้ํานอยท่ีสุด (การปลูกตน

เดียวและใชระยะการปลูกท่ีเหมาะสมไมชิดกันเกินไป จะทําใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม 2 เทา)  
              - หลังจากถอนกลาแลวตองปลูกภายใน 30 นาที 
              - การปกดําไมตองปลูกลึกมาก แปะนิดเดียวดําตื้นๆ ถาดําลึกขาวจะชะงักการเจริญเติบโต 



 6. หลักจากปกดําแลวในระหวางดูแลรักษา ควรมีการไถพรวนดิน โดยใชเครื่องดายหญาในรองหญา 
เพ่ือเปนการกําจัดวัชพืช และชวยใหดินไมแนนเกินไปทําใหรากขาวไดรับอากาศ  
 7. ใสแหนแดงในนาขาวชวงท่ีขาวเจริญเติบโตดีแลวมีอายุประมาณ 15-20 วัน เนื่องจากแหนแดง
เจริญเติบโตและเพ่ิมปริมาณเร็วจะไปจํากัดการเจริญเติบโตของขาว หลังจากใสแหนแดงแลวประมาณ 5-7 วัน 
แหนแดงจะเจริญแผขยายไปเต็มแปลงนาทําใหเปนการควบคุมวัชพืชในแปลงไดดี  
 8. การเก็บเก่ียว ขาวท่ีเก็บเก่ียวมาใหมมีความชื้นประมาณ 25-30% นําเมล็ดขาวท่ีไดมาตากแดด
ประมาณครึ่งวันใหเหลือความชื้นประมาณ 19-20% นําไปเก็บพักไวประมาณ 2 วัน  แลวนํามาตากใหมอีก
ครั้งใหเหลือความชื้นประมาณ 14-15%  
              - เมล็ดขาวสําหรับเก็บไวทําพันธุควรมีความชื้นประมาณ 12-13%  
              - เมล็ดขาวสําหรับนํามาสีควรมีความชื้นประมาณ 15% เพราะจะทําใหเมล็ดขาวท่ีไดจะไมแตกหัก
หรือเสียนอยมาก  
 ๙. เพ่ิมมูลคาผลผลิตโดยการแปรรูป เชน จากขาวเปลือก เปน ขาวปลูก หรือใชบรรจุภัณฑท่ีนาสนใจ 
 10. สงตลาดหรือกลุมท่ีรองรับ  

สรุปการผลิตขาวแลวจะสําเร็จ คือ  
 1. ตนทุนนอยที่สุด (วางแผนและพิจารณาอยางละเอียดในทุกขั้นตอน เชน การเตรียมดิน 
การคัดเลือกพันธุ และการนําปจจัยภายนอกตางๆ มาใช ) 
 2. ผลิตใหไดผลผลิตสูงและคุณภาพท่ีดีท่ีสุดโดยใชเทคนิคตางๆ ในทุกข้ันตอน  
 3. เพ่ิมมูลคาใหสูงท่ีสุดดวยการแปรรูป 
          4. มีตลาดรองรับ 
 

9.2 วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 

 กิจกรรมแบงกลุมระดมสมองแนวทางการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย ทดแทนการใชสารเคมีทาง

การเกษตร การจัดการภาวะภัยแลง และสรางเครือขายของจังหวัด  

กิจกรรมไดแบงกลุมออกเปน 6 กลุม ไดแก สพด.ราชบุรี สพด.เพชรบุรี สพด.สมุทรสาคร 

สพด.สมุทรสงคราม สพด.กาญจนบุรี และ สพด.ประจวบคีรีขันธ โดยรายละเอียดกิจกรรมสรุปไดดังนี้ 

1. สพด.ราชบุรี 
ผูนํากลุม: ผอ.สพด.ราชบุรี 

ผูสังเกตการณ : ผอ.สพข.10 / นายปกรณ 

เลขาฯ : เจาหนาท่ี สพด.ราชบุรี 

 สพด.ราชบุรี และหมอดินอาสาไดเลือกพืช 2 กลุมพืชไดแก พืชผัก และพืชไร ในการระดมความ

คิดเห็นเพ่ือใชเปนพืชหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียของจังหวัดโดยรายละเอียดมีดังนี้ 

1.1 พืชผัก 

ประธานกลุม  นายพิสิษฐ  กุลโพธิ์ศรี   

ท่ีอยู หมูท่ี 4  ตําบลทุงหลวง  อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

แปลงตันแบบ หมูท่ี 19  ตําบลดานทับตะโก  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
  สมาชิก จํานวน 38 ราย 



ชนิดพืชผัก  : หนวยอําเภอจอมบึง , อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
                ข้ึนตอน / วิธีการ / ความรูสําหรับการผลิตผัก จังหวัดราชบุร ี

1. ข้ันตอนเตรียมดิน 
- ไถเตรียมดิน 
- ยกรองแปลง 
- ใสปุยหมัก อัตรา 5 ตัน / ไร 

2. การเตรียมเมล็ดผัก 
- แชเมล็ดผักดวยน้ํา / หรือไมแชน้ําตามชนิดของผัก 
- นําเมล็ดผักคลุกใบชา (ปนผง) เพ่ือปองกันเชื้อรา, และแมลง 

3. ข้ันตอนการดูแลรักษา 
- รดน้ําเชา – เย็น 
- ฉีดพนน้ําหมัก สูตร Hormone อัตรา 1 ลิตร / น้ํา 200 ลติร / ทุก ๆ สัปดาห 
- ฉีดพนสมุนไพรไลแมลง อัตรา 1 ลิตร / น้ํา 200 ลิตร ฉีดปองกันโรคและแมลง 
- ใชปูนโดโลไมท 1 กิโลกรัม / น้ําหมัก 200 ลิตร ชวยการฆาเพลี้ย , หนอนไดดี 
- ใชปูนโดโลไมท  25 กิโลกรัม / ไร หวานลงบนตนพืช ชวยฆาหนอนชอนใบในถ่ัวฝกยาว 

พริก แตงกวา ฯลฯ    
4. ข้ันตอนการเก็บเก่ียว 

- เก็บเก่ียวข้ึนอยูกับชนิดของผัก ซ่ึงการผลิตผักหลังจากการใชน้ําหมัก, ปุยหมัก ชวยยืด
อายุการเก็บเก่ียวยาว (จํานวนครั้ง)  และผลผลิตเพ่ิมข้ึน รสชาติดี และสามารถยืดอายุ
หลังการเก่ียวไดนาน  ( เก็บท่ีอุณหภูมิหอง,ตูเย็น ) 

ผลลัพธและเปาหมาย 
1. เปาหมายการจัดการดิน 

- ใหดินมีความอุดมสมบูรณ มีธาตุอาหารเพียงพอสําหรับพืชผัก 
- ให OM  มีปริมาณตามความตองการของพืช 
- แกไขปญหาดินเสื่อมโทรม 

2. เปาหมายการจัดการพืช 
- การเพ่ิมผลิตพืชผัก ไดแก ถ่ัวฝกยาว แตงกวา มะเขือเทศ พริก หอมแบง กะหล่ํา ผักกาด 
- ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

3. เปาหมายดานพ้ืนท่ี 
- สมาชิก 38 ราย  พ้ืนท่ี 80 ไร   มีแปลงตนแบบ หมูท่ี 19 ตําบลดานทับตะโก อําเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี  และขยายผลสูอําเภอตาง ๆ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี  
ขอมูลรายละเอียดเรื่องการใชน้ําหมักชีวภาพท่ีนิยมใชในพ้ืนท่ี 
วัสดุท่ีใช   

 สูตรท่ี 1    น้ําหมัก  
    - เศษปลา, ยาคูลท, กากน้ําตาล, รําละเอียด, น้ํา, พด.2, พด. 6 

   
สูตรท่ี 2   สมุนไพรไลแมลง กําจัดแมลง 
    -ขา, ตะไครหอม, บอระเพ็ด, การบูร, พิมเสน, เมนทอล, พด.7    



สูตรท่ี 3   สมุนไพรไลแมลง กําจัดเพลี้ย 
    - หางไหลขาว, หางไหลแดง, การบูร, พิมเสน, เมนทอล, พด.7     
สูตรท่ี 4  สมุนไพรไลแมลง กําจัดหนอน 

  -ขา, สะเดา, ใบซาก, การบูร, พิมเสน, เมนทอล, พด.7    
สูตรท่ี 5  น้ําหมักปลา 

 -เศษปลา, ผลไม, ผัก, กากน้ําตาล, พด.2    
 วิธีการผลิต   

 สูตรท่ี 1      
 - เศษปลา 50 กิโลกรัม  
 - รําละเอียด  5 กิโลกรัม 

   -  กากน้ําตาล 20 กิโลกรัม 
   - น้ํา                30 ลิตร 
   - พด. 2 , พด. 6 รวมดวย 

 สูตรท่ี 2      
 - ขา              5 กิโลกรัม  
 - ตะไครหอม    5 กิโลกรัม 

   - บอระเพ็ด      5 กิโลกรัม 
   - น้ํา             30 ลิตร 
   - กากน้ําตาล     1 กิโลกรัม 
   - การบูร    100 กรัม 
   - พิมเสน   100 กรัม 
   - เมนทอล  100 กรัม 

 สูตรท่ี 3 
 - หางไหลขาว      5 กิโลกรัม 
 - หางไหลแดง      1 กิโลกรัม 
 - การบูร        100 กรัม 
 - พิมเสน        100 กรัม 
 - เมนทอล      100 กรัม 
 - พด. 7            1  ซอง 

สูตรท่ี 4 
 - ขา           5 กิโลกรัม 
 - สะเดา      5 กิโลกรัม 
     - ใบซาก     5 กิโลกรัม  
 - การบูร    100 กรัม 
 - พิมเสน    100 กรัม 
 - เมนทอล   100 กรัม 
     - พด. 7                1 ซอง 

 



สูตรท่ี 5 
 - เศษปลา    40 กิโลกรัม 
 - ผลไม       10 กิโลกรัม 
 - กากน้ําตาล  10 กิโลกรัม 
 - น้ํา            20 ลิตร 
 - พด. 2         1 ซอง 

 อัตราและวิธีการใช 
สูตรท่ี 1 

 -  น้ําหมัก  1  ลิตร / น้ํา 200 ลิตร   
สูตรท่ี 2 

 -  น้ําหมัก 1  ลิตร /  น้ํา 200 ลิตร   
สูตรท่ี 3 

 -  น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 200 ลิตร   
สูตรท่ี 4 

 -  น้ําหมัก  1  ลิตร / น้ํา 200 ลิตร   
สูตรท่ี 5 

 -  น้ําหมัก 1  ลิตร / น้ํา 500 ลิตร   
เทคนิคพิเศษ การผลิตและการใช 
สูตรท่ี 1 

 -  เตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย พด.2, พด.6  อยางละ 1 ซอง ใชกากน้ําตาล 1 ลิตร  
        ยาคูลท 1 ขวด ผสมน้ํา 20 ลิตร ใสถังหมักไว 1 คืน 
 - ผสมใหเขากันหมักไว 1 คืน  (ควรใชปลาทะเล) หลังจากนั้นนําวัสดุเศษปลา  
       รําละเอียด กากน้ําตาล น้ํา 30 ลิตร หมักไว 15 วัน 

สูตรท่ี 2 
 -  พด. 7 กากน้ําตาล 1 ลิตร หมักไว 1 คืน  สมุนไพร ใชระยะเวลาการหมัก 3 วัน   

สูตรท่ี 3 
 -  พด. 7 กากน้ําตาล 1 ลิตร หมักไว 1 คืน สมุนไพร ใชระยะเวลาการหมัก 3 วัน   

สูตรท่ี 4 
 - พด. 7 กากน้ําตาล 1 ลิตร หมักไว 1 คืน สมุนไพร ใชระยะเวลาการหมัก 3 วัน   

สูตรท่ี 5 
 -  คนใหท่ัวถึง และคนทุก 3 วัน  

การผลิตปุยหมัก 
 วัสดุท่ีใช  

  สูตรท่ี 1 
- กากออย 
- ข้ีวัว 
- ข้ีไก 
- พด. 1  



- น้ําหมักจากปลา  
สูตรท่ี 1 

- เศษพืช  
- มูลสัตว    
- พด. 1   

 วิธีการผลิต 
  สูตรท่ี 1  
        -ผลิต 1 ตัน 
       - กากออย      600 กิโลกรัม 
      - ข้ีวัว            300  กิโลกรัม 
      - ข้ีไกแกลบ     600  กิโลกรัม 

สูตรท่ี 2  
        -เศษพืช   1,000   กิโลกรัม 
       - มูลสัตว      200 กิโลกรัม  
       - พด. 1           1 ซอง 
    อัตราวิธีการใช 

   สูตรท่ี 1   
  -  จํานวน   1 – 2 ตัน /ไร 
  -  โรยกนหลุม แ ละแถวปลูก 

  สูตรท่ี 2   
 - จํานวน  1 – 2 ตัน /ไร 

เทคนิคพิเศษการผลิตและการใช 
   สูตรท่ี 1   

  - ใชรําเปนสวนผสม และน้ําหมักปลาผสมคลุกเคลาวัสดุใหเขากันรดน้ําพอเหมาะกลับกอง 
  - วัสดุ 1,400 กิโลกรัม ยอยสลายแลวเหลือปุย 1,000 กิโลกรัม 

  สูตรท่ี 2   
  -  รดน้ํากลับกอง  

1.2 พืชไร (มันสําปะหลัง) 
สมาชิกกลุมระดมสมอง  จํานวน 4 คน 
ประธานกลุม นายลําพอง  ทองประทีป  
ท่ีอยู ต.น้ําพุ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  โทร.086-1665299 
สมาชิกจํานวน 4 ราย 
ข้ันตอน/วิธีการ/ความรู/สําหรับการผลิตพืช 
1. การเตรียมดิน 

 - ไถเตรียมพ้ืนท่ี ไถ 4 ครั้ง เพ่ือกําจัดวัชพืช ลดตนทุนการใชยาฆาหญา 
 - ไถดินใหลึกดวยผาน 3 หรือผาน4 กอนใชผาน7  เพ่ือใหดินเก็บความชื้นไดดี ทนแลงไดนาน 
 - ไถยกรองระยะหางระหวางรองอยางนอย 1.2 เมตร แปลงคอนขางโปรงระบายอากาศไดดี 
 -  ไถยกรองตามตะวัน เพ่ือตนมันสําปะหลังจะไดโดนแสงเต็มๆ 



2. การปลูก 
2.1  การเตรียมทอนพันธุมันสําปะหลัง  

- ตองมีแปลงสําหรับทําทอนพันธุเอง ท่ีตัดเพ่ือนําไปปลูกไดเลย ไมควรท้ิงก่ิงพันธุ
ไวนานๆแลวเอาไปปลูก 

- การตัดทอนพันธุใหตัดตรง เวลาปลูกใหปกตรงๆ เพ่ือใหรากเกิดไดดี ปกลงดิน 
1 ใน 3 สวนของทอนพันธุ  ปกใหเสมอกันท้ังแปลง 

- มีการบมทอนพันธุกอนนําไปปลูก โดยชุบน้ํายาเรงรากแลวใสถุงปุยบมไว 3-7 วัน 
จึงปลูก 

- ความยาวทอนพันธุ ประมาณ 25-30 เซนติเมตร ทอนพันธุยาวจะสะสมธาตุ
อาหารไวเยอะกวา 

- อายุทอนพันธุควรมีอายุ 8-10 เดือน 
2.2  ระยะปลูก ระยะหางระหวางรอง x ระหวางตน = 1.2 x1.2 เมตร ไมใหตนเกยกัน โปรง 

3.การดูแลรักษา 
- ใสปุยหมักบนรองท่ียกพรอมปลูกเพ่ือประหยัดปุย อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร 
- ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ใหตรงกับความตองการของพืชท้ังปริมาณและชนิด 
- เลือกทอนพันธุท่ีดี เตรียมดินท่ีดี ใสปุยตรงตามท่ีพืชตองการ ทําใหลดตนทุน ลดเรื่องโรค 

แมลง วัชพืช 
ผลลัพธและเปาหมาย แบงเปน 3 ดาน ไดแก  ดิน พืช และพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เปาหมายการจัดการดิน 

 1.1 ปรับคาความเปนกรดเปนดางของดินใหอยูในชวงกรดเล็กนอย (6.0-7.0) โดยแนะนํา
สมาชิกเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห หากดินเปนกรดจะของรับการสนับสนุนปูนโดโลไมทจากสถานีพัฒนาท่ีดิน
ราชบุร ี

1.2 เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินใหได 1.5 % ในชวงเวลา 2 ป โดยแนะนําใหสมาชิกปรับปรุง
บํารุงดินดวยปุยพืชสด กอนปลูกมันสําปะหลัง เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน รวมกับการใชปุยหมัก  และเพ่ิม
จุลินทรียในดินดวยการฉีดน้ําหมักชีวภาพ 

2. เปาหมายการจัดการพืช เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง  ใหได  8-10 ตันตอไร (เดิม4-5 ตันตอไร) 
3. เปาหมายดานพ้ืนท่ี 

 พ้ืนท่ีเปาหมาย  ต.น้ําพุ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 
 เกษตรกรเปาหมาย  20  ราย (คนละ 10 ไร) 
 พ้ืนท่ีเปาหมาย 200 ไร 
 ชวงเวลาดําเนินการ ในฤดูการนี้  (พฤษภาคม-มิถุนายน2563) 
ระยะเวลาดําเนินการ  2 ฤดูการเพาะปลูก  (พ.ศ.2563-2565) 

ขอมูลรายละเอียดเรื่องการใชน้ําหมักชีวภาพท่ีนิยมใชในพ้ืนท่ี 
การผลิตน้ําหมักชีวภาพ  

วัสดุท่ีใช 
1. เศษปลา 50  กก. 

   2. กากน้ําตาล 15  กก. 
   3. เหงากลวย 1  เหงา 



   4. ผักหรือผลไม จํานวน 5 ชนิดๆ 2  กก.  
   5. สารเรง พด2. และ พด.6  อยางละ 2 ซอง 
   6 .น้ําสะอาดพอทวมวัสดุ 

วิธีการผลิต  
1. หมักสารเรง พด2.+พด.6 + กากน้ําตาล 1 กก. + น้ําสะอาด 5 ลิตร 3 วัน   

   2. สับเศษผัก+ผลไม+เหงากลวย ใหเปนชิ้นเล็กๆ 
   3. นําสวนผสมท้ังหมดเทรวมกัน  และคนใหเขากัน (คนทุกวัน) 
   4. หมักท้ิงไว 6 เดือน ถึง 1 ป   จึงนํามาใช 

 อัตราและวิธีการใช  
1.ฉีดพนอัตราการใช 20 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร  ทางใบ 

   2.ฉีดพนอัตราการใช ภ0 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร  ทางดิน 
เทคนิคพิเศษ  
1.หมักสารเรง พด2.+พด.6 + กากน้ําตาล 1 กก. + น้ําสะอาด 5 ลิตร 3 วัน  เพ่ือ

ขยายเชื้อจุลินทรีย 
   2.เศษผัก+ผลไม+เหงากลวย เพ่ือเพ่ิมฮอรโมนและชวยลดกลิ่นเหม็นของปลาหมัก 

ขอมูลรายละเอียดเรื่องการใชปุยหมักท่ีนิยมใชในพ้ืนท่ี 
การผลิตปุยหมัก 

วัสดุท่ีใช 1.ข้ีวัว+ข้ีหมู 1  ตัน 
   2.รําละเอียด 2 กก. + น้ํา 5 ลิตร 

3.สารเรง พด.1   จํานวน 5  ซอง 
4.น้ําหมักปลา   จํานวน  10  ลิตร 
5.กากน้ําตาล   จํานวน  5  ลิตร 
6.โดโลไมท   100  กิโลกรัม 
 วิธีการผลิต  
1.ผสมกากน้ําตาล+น้ําสะอาด 5 ลิตร +น้ําหมักปลา 10 ลิตร+ รําละเอียด 2 

กิโลกรัม+สารเรง พด.1  
   2.เทข้ีวัว+ข้ีหมูเปนชั้นๆ ทุกๆชั้นรดน้ําใหชุม แลวราดดวยสวนผสมในขอ 1 
   3.กลับกองปุยทุก 7 วัน 3 ครั้ง 
   4.ใชเวลาหมักประมาณ 2 เดือนจึงนําไปใช 

 อัตราการใช  
1.ใชปุยหมัก 500 กก. โรยบนรองปลูก 
 เทคนิคพิเศษการผลิตและการใช   
1.ผสมกากน้ําตาล+น้ําสะอาด 5 ลิตร +น้ําหมักปลา 10 ลิตร+ รําละเอียด 2 

กิโลกรัม+สารเรง พด.1 เพ่ือขยายเชื้อจุลินทรียกอนใสในกองท่ีทําปุยหมัก 
  2.กลับกองปุยหมักบอยๆจะทําใหปุยหมักเปนเร็ว 
 

 
 



 
2. สพด.เพชรบุรี 

ผูนํากลุม: ผอ.สพด.เพชรบุรี 
ผูสังเกตการณ : ผอ.กลุมวิชาการฯ / น.ส.อภิญญา 
เลขาฯ : เจาหนาท่ี สพด.เพชรบุรี 

สพด.เพชรบุรี และหมอดินอาสาไดเลือกพืช 3 กลุมพืช ไดแก พืชผัก ขาว และพืชไร (ออย) ในการ
ระดมความคิดเห็นเพ่ือใชเปนพืชหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียของจังหวัดโดยรายละเอียดมีดังนี้ 

2.1 พืชผัก 
พืชผักท่ีสําคัญท่ีใชระดมความคิดเห็นแบงเปนผักกินใบ, ผักกินผล และผักกินหัว ข้ันตอนและ

เทคนิคการปลูกมีดังนี้ 
(1) ข้ันตอนการเลือกพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีท่ีสามารถปลูกผักไดดีควรเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลแหลงน้ํา เนื่องจากพืชผักสวนใหญมีความ
ตองการน้ําสูง โดยเฉพาะหนาแลงท่ีอากาศ แหง และอัตราการระเหยน้ําสูงกวาฤดูอ่ืนๆ จึงจําเปนตองมีน้ํา
เพียงพอเพ่ือใหผักสามารถเติบโตจนถึงฤดูการเก็บเก่ียว 

(2) วิธีการเตรียมดินในการปลูก 
– ไถพรวนแปลงท้ิงไวประมาณ 1-2 อาทิตย เพ่ือตากแดด และฆาเชื้อโรค 
– หวานปุยหมักหรือปุยคอก ผสมเชื้อไตรโคเดอรมา พรอมไถกลบแปลง 
– แปลงปลูกผักควรยกแปลงสงูประมาณ 20-30 เซนติเมตร  
– อัตราการใสปุยในแปลงควรใสปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 3-5 ตันตอไร 
พันธุและการเตรียมพันธุ 
– เมล็ดพันธุผักท่ีใชควรมีลักษณะเปนเมล็ดพันธุใหม อายุเมล็ดพันธุไมถึง 1 ป 
– เมล็ดพันธุท่ีใชตองเปนเมล็ดพันธุท่ีตรงตามชนิดพืชท่ีปลูก และไมมีเมล็ดพันธุอ่ืนปลอมปน 
– ทําความสะอาดเมล็ดพันธุ รวมถึงคัดแยกเมล็ดพันธุท่ีไมสมบูรณออกดวยวิธีนําไปแชน้ํา 

และนําเมล็ดท่ีลอยน้ําออก 
– เมล็ดพันธุสวนมาก กอนปลูกจะทําการแชน้ําเสียกอน ซ่ึงระยะเวลาในการแชจะแตกตาง

กันในแตละชนิดผัก หากเมล็ดพันธุท่ีมีเปลือกหนา แข็ง อาจใชเวลาแช 2-3 วัน หรือแชในน้ําอุน 1 คืน เมล็ด
พันธุผักสวนใหญจะมีเปลือกคอนขางบาง ไมหนา ใชเวลาแชประมาณ 12 ชั่วโมง – 1 วัน เทานั้น 

 – ผักบางชนิด อาจเตรียมโดยการเพาะกลาในถาดปลูกกอนประมาณ 20-30 วัน 
(3) วิธีการปลูกพืชผักและระยะการปลูก 

สามารถปลูกไดหลายวิธีตามความเหมาะสมของแตละชนิดพืช ไดแก 
(3,1) การหวานเมล็ด เปนวิธีท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว และนิยมท่ีสุด ซ่ึงจะหวานเมล็ดหลัง

การแชน้ําแลวหรือหวานเมล็ดแหงไดทันที ผักท่ีนิยมการหวานเมล็ดมักเปนพืชท่ีมีลําตนขนาดเล็ก ขนาดทรงพุม
นอย ไดแก ผักชี ผักบุง เปนตน ท้ังนี้ การหวานเมล็ดอาจเปนวิธีการเตรียมกลาผักกอนยายปลูกในแปลงท่ี
เตรียมไว 

(3.2) การปลูกดวยตนกลา เปนวิธีการปลูกดวยตนกลาผักท่ีเตรียมไดจากแปลงเพาะกลา
หรือถาดเพาะกลา วิธีนี้เปนวิธีท่ีใชมากท่ีสุดสําหรับการปลูกผัก โดยมักใชกับพืชท่ีมีลําตนใหญ ทรงพุมกวาง 
เนื่องจากใชวิธีการหวานเมล็ดอาจไมเหมาะสมเพราะไมสามารถเวนชวงหางของตนใหเหมาะสมกับการเติบโต



ได การหวานอาจทําใหตนเจริญเติบโตไมดี หรืออาจตองถอนตนท้ิงบางสวนซ่ึงทําใหสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ ผักท่ี
นิยมปลูกดวยวิธีนี้ ไดแก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว คะนา มะเขือ พริก ผักสลัด เปนตน 

(3.3) การหยอดเมล็ด เปนวิธีปลูกท่ีใชสําหรับพืชผักท่ีตองการระยะหางระหวางหลุม มัก
เปนพืชท่ีเปนเถา เชน ถ่ัวฟกยาว แตงกวา ฟกทอง ฟก มะระ เปนตน ระยะปลูก 50 เซนติเมตรตอหลุม 

(4) การดูแลรักษา 
– ในระยะแรกของการปลูกชวง 1 อาทิตยแรก ท้ังการปลูกดวยการใชเมล็ด การปลูกดวย

ตนกลา และปลูกดวยการแยกหัวหรือหนอ จําเปนตองมีการใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา-
เย็น จนตนกลาตั้งตัวได 

– การใหน้ําจะยังใหวันละ 2 ครั้ง ตลอดจนถึงระยะเก็บเก่ียว แตอาจใหน้ําในปริมาณท่ี
นอยลง หรือผักบางชนิดท่ีอาจเวนชวงหางการใหน้ําเม่ือถึงระยะกอนเก็บเก่ียว 

– การใสปุยควรใสในระยะหลังปลูก 7-10 วัน โดยการใชปุยหมัก อัตรา 3-5 ตันตอไร แบง
ใสจํานวน 2 ครั้ง สวนการใชน้ําหมักชีวภาพ ใสในระยะหลังปลูก 3-4 วัน อัตรา 4 ลิตรตอน้ํา 200 ลิตรตอไร 
(ใชไดตลอด)  

(5) วิธีการปองกันและกําจัดโรคแมลง 
กรณีพบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจะเนนการใชน้ําหมักจากสมุนไพร 

(6) ผลผลิตและวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิต 
– ผักกินใบ เชน ผักสลัด ผักชี ผักบุง ผักกวางตุง เปนตน ระยะเก็บเก่ียว 30-60 วัน 
– ผักกินผล เชน ฟกทอง แตงกวา มะเขือ เปนตน ระยะเก็บเก่ียว 45-80 วัน 
เทคนิคพิเศษตางๆ 
– ในข้ันตอนการเตรียมดินควรใสปุยหมักไมนอยกวา 5 ตันตอไร เพ่ือใหดินมีอินทรียวัตถุ

และธาตุอาหารเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืช 
– ประเภทผักสลัดไมควรรดน้ําชวงเย็น เนื่องจากผักจะมีรสขม 
– ในแปลงผักไมควรใหน้ํามากเกินจนแฉะ เพราะจะทําใหเปนแหลงสะสมเชื้อโรค ทําใหพืช

ออนแอได 
2.2 ขาว 

(1) วิธีการเตรียมดิน 
(1.1) ไถกลบตอซังพรอมหวานปุยพืชสด 
(1.2) ไถกลบพืชสด ฉีดน้ําหมักชีวภาพ  (หมักสับปะรด  ปลา) 
(1.3) ปลอยน้ําเขานาแลวหมักท้ิงไว 2 อาทิตย 
(1.4) ใสปุยคอก ปุยหมัก 2 ตัน/ไร 

(2) การเตรียมพันธขาว 
 (2.1) ชัยนาท (110-115 วนั) 
 (2.2) ปทุมธาน1ี (120 วัน) 
 (2.3) สุพรรณบรุี1 (120 วนั) 
 (2.4) ไรเบอรรี่ (130 วัน) 
 (2.5) กข. 31 (ปทุมซีโอ) 120 วัน 
 (2.6) ขาวขาวดอกมะลิ 105 (เก็บเก่ียว 25 พ.ย ทุกป ) 
 (2.7) กข.49 (110) 



(3) วิธีการปลูก 
(3.1) หวานตรม อัตรา 20 กก./ไร 
(3.2) นาดํา 

(4) การดูแลรักษา 
(4.1) ฉีดยาคุมเลน  3 วัน , คุมฆา 7 วัน แลวปลอยน้ําใส , ผสมน้ําหมัก 
(4.2) หวานปุย ครั้งท่ี  1  25-30 วัน สูตร ๑6-20-0  ผสม  46-0-0 25 กก/ไร) ผสม

น้ําหมัก 10 ลิตร/ไร 
(4.3) ผสมปุยใชเอง  ครั้งท่ี 2  50-60 วัน  สูตร 16-20-0 ผสม 46-0-0 25 กก/ไร) 

(ตามคาวิเคราะหดิน) 
(4.4)  ฉีดน้ําหมักชีวภาพ/ฮอรโมนไข 

(5) การเก็บเก่ียว 
5.1 รถเก่ียว 80-100 ถัง/ไร      - 7,500-8,000 บาท/ตัน 

                            (ความชื้น 21-22% ไมเกิน 25%) 
 

ช่ือตําบล ทํานา (ไร) ทํานา (ครัวเรือน) 

ถํ้ารงค 3,140 325 
ไรมะขาม 4,022 418 
บานลาด 395 43 
ลาดโพธิ ์ 3,617 162 
หนองกระเจ็ด 2,915 310 
ทาชาง 3,534 418 
โรงเข 4,958 386 
สะพานไกล 2,879 136 
บานทาน 6,008 440 
หวยของ 4,565 262 
หวยลึก 3,800 499 
ตําหร ุ 3,254 373 
บานหาด 2,391 264 
ไรโคก 6,131 607 
ทาเสน 1,099 145 
หนองกะปุ 7,672 780 
ไรสะทอน 7,286 1,050 
สมอพลือ 1,757 139 
รวม 69,429 6,757 

 
 
 



 
 
2.3 พืชไร (ออย)  

พ้ืนท่ี  ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ชวงเวลาในการปลูก  
การปลูกจะทาการปลูกขามแลง ( ชวงกุมภาพันธ – มีนาคม ) ปลูกประมาณ ๒๕% ของพ้ืนท่ี ท่ี

จะปลูก เปนพ้ืนท่ี ท่ีท้ิงไวเพ่ือปรับพ้ืนท่ีบางสวนและพ้ืนท่ีตัดออยตนฤดูหีบ การใหน้ําแบบระบบน้ําหยด การไว
ตอออยจะมีการไวตอ ๓-๕ ครั้ง 

(1) วิธีการเตรียมดินในการปลูก 
(1.1) เก็บตัวอยางดินเพ่ือทําการวิเคราะหดิน 
(1.2) ถายระเบิดดินดาน เพราะชั้นดานของดินเกิดจากการใชเครื่องจักร 
(1.3) ใสปุยหมัก 1 ตันตอไร แลวไถแปรดิน 

(2) พันธุและการเตรียมพันธุ 
 พันธุท่ีควรปลูกในพ้ืนท่ีได คือ พันธุอูทอง 15 โดยควรเตรียมตนพันธุ ดังนี้ 

(1.1) ออยท่ีนํามาทําพันธุจะตองเปนออยปลูกเทานั้น และตองมาจากแปลงท่ีมีการดูแลดี 
ขอถ่ี ลําเล็กก็สามารถนํามาใชได เลือกแปลงท่ีปราศจากโรคแมลง ควรหลีกเลี่ยงแปลงท่ีพบวามีโรคใบขาว 
เนื่องจากพันธุออยท่ีติดเชื้อโรคใบขาว 1 ลํา สามารถแพรกระจายเปนกอออยท่ีเปนโรคใบขาวไดถึง 10 กอ 
หรือ 50 ลําเลยทีเดียว 

(1.2) อายุพันธุออยท่ีเหมาะสมคือ 8-10 เดือน ถาอายุพันธุออยมากกวานี้ใหเลือกแปลงท่ี
ออยมีความสมบูรณมาก มีโรคแมลงนอยท่ีสุด ออยท่ีอายุประมาณ10 เดือนจะมีตาท่ีงอกดีท่ีสุด 

(1.3) ออยมาแลวควรรีบปลูกใหเร็วท่ีสุดเพ่ือปองกันพันธุออยแหง โดยเฉพาะปนี้เนื่องจาก
เกิดปรากฏการณเอลนิโญ แลง ฝนนอย สงผลตอการปลูกออยปลายฝน ความชื้นในดินหลังจากฤดูฝนอาจจะไม
มาก หรือมีความชื้นในดินไมยาวนานเทากับหลายปท่ีผานมาควรรีบชิงจังหวะปลูกใหดี 

(1.4) การตัดพันธุออยควรคํานวนปริมาณพันธุตอไรใหดี เพ่ือไมใหพันธุออยท่ีตัดมาเหลือ 
โดยท่ัวไปเราจะใชพันธุออยประมาณ 3-1.5 ตันตอไร หรืออาจจะใชออยประมาณ 100 มัด 

(3) วิธีการปลูกพืชและระยะการปลูก 
ระยะระหวางรอง 1-1.5 เมตร แลว นําทอนพันธุมาวางแบบเรียงเดี่ยวหรือคู ปลูกโดยวาง

ออยท้ังลําเหลื่อมกันลงในรอง เสร็จแลวกลบดินใหหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร  
(4) วิธีการใสปุย ชนิดปุยท่ีใส อัตราท่ีใส 

 ใหปุยสูตร 16-8-8 หลังปลูกหรือหลังแตงตอ 1 เดือน อัตรา 35 กิโลกรัมตอไร ครั้งท่ีสอง
เม่ืออายุ 2-3 เดือน อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร ออยปลูกและออยตอท่ีปลูกในเขตชลประทานเม่ือออยอายุ 2-3 
เดือน ใหเพ่ิมปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัม ตอไร หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 
วิธีการปองกับและกําจัดโรคแมลง 

(5) วิธีการดูแลรักษาพืช 
(5.1) การปลูกและใหน้ําแบบน้ําหยด+ปุยไปพรอมกับทอนพันธุออยท่ีจะปลูก 
(5.2) เม่ือตัดออยเสร็จแลวทาการลงริปเปอร พรวนรองใสปุยเคมีในปริมาณท่ีเหมาะสม ฉีด

ยาปราบวัชพืช ใสปุยรอบ ๒ ชวงเดือนสิงหา และไมมีการเผาใบออย ( ใชรถตัด ) 
(6) ผลผลิตและวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิต ใชรถเก็บเก่ียวผลผลิต 



(7) เทคนิคพิเศษตางๆ ไดแก ไมเผาใบออย และใชน้ําหมักชีวภาพฉีกพนท่ีใบท่ีตัดเสร็จแลว แลว
ลงริปเปอร 

3. สพด.กาญจนบุรี 

ผูนํากลุม: ผอ.สพด.กาญจนบุรี 
ผูสังเกตการณ : นายวิชัย / น.ส.บุษบา 
เลขาฯ : เจาหนาท่ี สพด.กาญจนบุรี 

สพด.กาญจนบรุี และหมอดินอาสาไดเลือกพืช 2 กลุม ไดแก ไมผล (กาแฟ) และขาวในการระดม
ความคิดเห็นเพ่ือใชเปนพืชหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียของจังหวัดโดยรายละเอียดมีดังนี้ 

3.1  ไมผล: กาแฟ 
  (1) การเตรียมดิน :  
     - ปรับคา pH ใหได  5.5 – 6.5 
     - พ้ืนท่ีมีความลาดเท ไมเกิน 30% 
     - ชั้นดินลึกไมเกิน  50  เซนติเมตร 
     - เพ่ิมอินทรียวัสดุใหกับดินโดยใสปุยคอก – ปุยหมัก 

(2)  การเตรียมพันธุ :  
     - เปนพันธุท่ีตานทานตอโรคราสนิม 
     - มีลักษณะตนเตี้ย  ขอสั้น 
     - ตนกลาอายุ  8 – 12 เดือน หรือมีใบจริง ไมนอยกวา  4 – 5 คู 

(3)  การปลูก :  
      - ระยะปลูก 2x2 เมตร 
      - รองกนหลุมดวยหินฟอสเฟต อัตรา 100 กรัม/หลุม ปุยคอก  5 กก./หลุม 
      - ปลูกภายใตรมเงาโดยใชไมโตเร็ว 
 (4) การดูแลรักษา :  
      - ตัดแตงก่ิงเม่ือกาแฟมีความสูง  90 ซม. ตัดยอดใหเหลือ 70 ซม. และคอยตัดแตงไมใหตน

กาแฟสูงเกินไป 
      - การใหน้ํา โดยอาศัยน้ําฝนและควบคุมโคนตนใหมีความชื้นอยู เสมอ หรือรดน้ํา

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ในชวงฤดูแลง 
     - การใสปุย ใสปุยท่ีมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง โดยคํานึงถึงลักษณะของดินและความชื้น

ในดิน วิธีการใสใหใสรอบทรงพุม 
(5)  เปาหมายการจัดการดิน :  
     - ยกระดับ pH ของดินใหเหมาะสมตอการปลูกกาแฟ (5.5 – 6.5) 
     - เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก 
(6)  เปาหมายการจัดการพืช :  - ผลิตกาแฟท่ีมีคุณภาพและสรางรายไดใหแกเกษตรกรเปนอยางดี 
(7) เปาหมายดานพ้ืนท่ี :  
     - ผลิตกาแฟใหได  10 ไร/ป 
     - เริ่มจากป 2563 
(8)  สูตรปุยท่ีใชในกาแฟ :  



      - ใสปุยคอก หรือปุยหมัก เพ่ือปรับสภาพดิน 
      - สูตรปุยท่ีใช คือ สูตร 46-0-0 และ 15-15-15 

3.2 ขาว 
เกษตรกรตนแบบ  นายบุญมี   เนตรสวาง  หมูท่ี 7  ตําบลหนองสาหราย  อําเภอพนมทวน  

จังหวัดกาญจนบุรี 
(1) การเตรียมดิน :  
    โดยการไถดะ  ไถแปร  คราดและทําเทือก  สรางสภาวะท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาว  เพ่ือเปน

การควบคุมวัชพืช  โรคแมลงและศัตรูพืชขาวบางชนิด  ปรับคาความเปนกรดเปนดางใหเหมาะสม (กลาง)  รวม
ไปถึงการเพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน  โดยใสปุยหมัก และปุยพืชสด 

(1) วิธีปลูกขาว :  
     ไถดะ  ตากดินไวเพ่ือกําจัดวัชพืช  ปลอยน้ําทวมแปลง  เพ่ือกําจัดวัชพืช  ไถแปรและคราด  

ปรับระดับผิวดินใหเสมอ  หวานเมล็ดพันธุขาวงอก  อัตรา  15 – 20 กก./ไร  แลวรักษาระดับน้ําใหเหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของขาว 

(3). เปาหมายการจัดการดิน :  
     - ปรับคา pH ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนขาว  (ประมาณ  5.5 – 6.5) 
     - ไมเผาตอซังฟางขาวและเศษวัสดุอินทรียในแปลงนา 
     - เพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน โดยการปลูกพืชปุยสด  ปุยคอก  ปุยหมัก 
(4) เปาหมายการจัดการพืช :  
      ผลิตขาวอินทรียใหได  100 ไร/ป 
(5) เปาหมายดานพ้ืนท่ี :  
     - พ้ืนท่ีปลูกขาวอินทรีย  จํานวน  300  ไร 
     - เริ่มดําเนินการป  2563 – 2565 
(6) สูตรน้ําหมักชีวภาพท่ีใชกับนาขาว :  
     (6.1) น้ําหมักจากสัตว : โดยใชหอยเชอรี่หรือปูนานํามาลางน้ําใหสะอาด  ใสถุงปุยประมาณ

ครึ่งถุง  ทุบใหเปลือกแตก  เพ่ือเวลาหมักกากน้ําตาลจะไดสัมผัสกับเนื้อหอยหรือเนื้อปูโดยตรง  ชั่งน้ําหนักวัสดุ
ท่ีใชเทหรือถังหมัก  ชั่งกากน้ําตาลหนักเทากับวัสดุท่ีใช หรือ 1:1  โดยน้ําหนักผสมดวยน้ําและจุลินทรีย พด.2  
คนใหเขากัน  ปดฝาไมตองแนน  หมักไว  1 เดือน  จึงนําน้ําหมักชีวภาพออกมาใชประโยชน 

     (6.2) น้ําหมักจากพืช : นําเศษวัสดุจากพืช  เชน  ผักผลไมสับหยาบ ๆ  ชั่งน้ําหนักแลวเทใส
ภาชนะหรือถังหมัก  ชั่งกากน้ําตาล 1 ใน 3 ของน้ําหนักวัสดุหรืออัตราสวนระหวางพืชผัก : กากน้ําตาล  = 3 : 
1  โดยน้ําหนักเทลงผสมกัน  ใชไมคนปดฝาไมตองแนน  หมักไว  1  เดือน  จึงนําน้ําหมักชีวภาพออกมาใช
ประโยชน 

(7) วิธีใชน้ําหมักชีวภาพในนาขาว :  
ครั้งท่ี 1  หลังทําเทือก ปนคันนายอย  อุดรอยรั่ว  ปองกันตริ่งซึมของน้ําหมัก อัตรา 5 ลิตร

ตอไร   ผสมน้ําเปลา  10  เทา  จึงหวานขาว 
ครั้งท่ี 2  ระยะขาวแตกกอหรือหลังจากหวานขาวไปแลว  30  วัน  ใชน้ําหมัก  5 ลิตร/ไร  

ผสมน้ําเปลา  10 เทา  (ครั้งนี้ใชน้ําหมักจากสัตว) 
ครั้งท่ี 3  ระยะขาวเริ่มตั้งทอง  ใชน้ําหมักจากพืชผัก – ผลไม  อัตรา  250 ซีซีตอไร  ผสม

น้ําเปลา  50 เทา  เทพนท่ัวแปลง 



ครั้งท่ี 4 และ 5  ฉีดพนดวยน้ําหมักจากผลไม  หลังจากครั้งท่ี 3  เปนเวลา  15 และ 30 วัน 
(8)  การควบคุมวัชพืช : โดยวิธีกล เชน การเตรียมดินใหเหมาะสม  การใชระดับน้ําควบคุมวัชพืช  

การถอนดวยมือ  การใชเครื่องมือ  รวมไปถึงการใชวัสดุคลุมดิน 
(9)  การปองกันกําจัดโรคแมลงและศัตรูพืช :  
      1. ใชพันธุตานทาน 
 2. การปฏิบัติดานเขตกรรม เชน การเตรียมแปลงการกําหนดชวงเวลาปลูก เปนตน 
 3. การจัดการสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมกับการระบาดโรค 
 4. การรักษาสมดุลทางธรรมชาติ  โดยสงเสริมการแพรขยายปริมาณของแมลงท่ีมีประโยชน 

เชน ตัวห้ํา  ตัวเบียน 
 5. ปลูกพืชไลแมลงบนคันนา เชน ตะไครหอม  
 6. ใชสารสกัดจกพืช เชน สะเดาปา  ตะไครหอม 
 7. ใชแสงไฟลอ  ใชกักดัก  ใชกาวเหนียว 
(10)  การจัดการน้ํา : ระดับน้ําติดสัมพันธกับการเจริญเติบโตของลําดับ  โดยเฉลี่ยแลว ประมาณ  

5 – 15 ซม. จนถึงระยะกอนเก็บเก่ียว  ประมาณ 7 – 10 วัน  จึงระบายน้ําออก  เพ่ือใหขาวสุกแกพรอมกัน  
และพ้ืนท่ีนาแหงพอเหมาะตอการเก็บเก่ียว 

4. สพด.สมุทรสาคร 

ผูนํากลุม: ผอ.สพด.สมุทรสาคร 
เลขาฯ : เจาหนาท่ี สพด.สมุทรสาคร 

สพด.สมุทรสาคร และหมอดินอาสาไดเลือกพืชกลุมไมผล ไดแก มะพราวน้ําหอม และมะมวง
น้ําดอกไมมันนอกฤดู ในการระดมความคิดเห็นเพ่ือใชเปนพืชหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียของจังหวัด
โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

4.1. มะพราวน้ําหอม 
(1) การปลูกมะพราวน้ําหอม 
 1. เลือกพันธุมะพราวท่ีมีคุณภาพ ตนแมพันธุอายุไมนอยกวา 10 ป กนมะพราวมี

ลักษณะเปนกนจีบมี 3 จีบ ลูกกลมแตกนไมแหลม ถาเปนพันธุมะพราวน้ําหอมแท เม่ือเด็ดปลายรากของราก
ออนมะพราวมาดมจะมีกลิ่นหอม 

 2. การเพาะพันธุ เม่ือไดลูกมะพราวท่ีมีลักษณะดีมาแลวจะทําการปาดหัวมะพราว
เพ่ือใหตนออนสามารถงอกจากตนมะพราวไดและใหความชื้นสามารถแทรกซึมเขาไปสูลูกมะพราวได แตกอนท่ี
จะมีการปาดหัวตองมีการดูองศาการปาดหัวเพ่ือใหตนมะพราวท่ีจะนําไปปลูกตั้งตรงไมโคงงอ โดยการนํา
มะพราวไปลอยน้ําเพ่ือใหลูกมะพราวตั้งตรง อาจลอยน้ําไว 3-4 วัน เพ่ือใหเกิดรอยน้ําคราบตะไครท่ีลูก
มะพราวจะไดปาดหัวมะพราวไดตรง เม่ือปาดหัวมะพราวแลวนําลูกมะพราวตั้งเรียงกัน ใชข้ีเถาแกลบ/ขุย
มะพราวกลบลูกมะพราว แลวรดน้ําเชาและเย็น 

 3. ดูแลจนตนมะพราวงอกจนตนออนงอกมีความสูงระหวาง 35-40 เซนติเมตรจึง
นําไปปลูกได 

 4. ขุดหลุมกวาง 50x50 เซนติเมตร ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร กอนนําลูก
มะพราวลงปลูกใหรองพ้ืนดวยปุยอินทรียหนาประมาณ 20 เซนติเมตร วางลูกมะพราวลงปลูกแลวกลบดินให
พอดีกับระดับของโคนตนมะพราว 



 5. การวางแนวตนมะพราวท่ีปลูก ใหหันตนมะพราวไปในทิศทางเดียวกัน 
 6. ระยะหางระหวางตนท่ีเหมาะสมคือ 6x6 เมตร รักษาระดับน้ําใหโคนตนอยูเหนือ

จากระดับน้ําประมาณ 70 เซนติเมตร 
(2) การใสปุยมะพราว 
 ปท่ี 1 ชวงเดือนแรกใหใสปุยหมัก 2 กิโลกรัมและปุยอินทรียเคมี 1 ขีด เดือนละ 1 

ครั้งโดยใสเปนเวลา 12 เดือน โดยโรยไปท่ีรอบโคนตนมะพราว 
 ปท่ี 2 ใสปุยหมักเพ่ิมเปน 5 กิโลกรัมและปุยอินทรียเคมี 2 ขีด ใสอัตรานี้ตลอดท้ังป 
 ปท่ี 3 เปนปท่ีมะพราวติดจั่น ใสปุยหมักเพ่ิมเปน 7 กิโลกรัมและปุยอินทรียเคมี 3 

ขีดแลวดูดเลนทับ (อาจมีการดูดเลนปละ 1-2 ครั้ง) 
 2. การใสเกลือหรือท่ีชาวสวนมะพราวเรียกวา ข้ีแดดนาเกลือ หวานตนละ 1 ขีด

ตอนท่ีผลมะพราวมีน้ําหนักประมาณ 1/2 กิโลกรัม เพ่ือชวยทําใหมะพราวมีรสชาติหวาน บางครั้งชาวสวนบาง
รายก็อาจมีการใสจุลินทรียหนอกลวยรวมดวย 

(3) การปองกันโรคแมลง 
 1. หนอนหัวดํา ใชวิธีเลี้ยงแตนเบียนและปลอยแตนเขาสวนมะพราว ความถ่ีในการ

ปลอยแตนประมาณ 3 เดือน/ครั้ง 
 2. ใชสารชีวภัณฑบิวเวอเรีย ใชปองกันกําจัดแมลงในตระกูลเพลี้ย โดยใชบิวเวอเรีย

ละลายน้ําฉีดคลุมท้ังตนตั้งแตเรือนยอดจนถึงโคนตน ผสมรวมกับสารจับใบดวย 
 3. ทรายละเอียด/ทรายแปง ใชทรายสาดใหท่ัวท้ังตนเพ่ือใหทรายตกคางอยูบริเวณ

เรือนยอด สามารถปองกันดวงแรดได เพราะทรายจะไปติดอยูตามตัวของดวงทําใหดวงดํารงชีวิตลําบาก 
(4) การใหน้ํา 
 1. การรดน้ําทําการรดทุกๆ 7 วันโดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูรอนและแลง ในฤดูฝนดู

ตามความสมควร 
 2. รักษาระดับน้ําใหอยูในระดับ 70 เซนติเมตร จากระดับโคนตนถึงผิวน้ํา 
***มะพราวชอบน้ําแตไมชอบใหเปยกแฉะ 
ผลลัพธและเปาหมายของดิน/พืช/พ้ืนท่ี 
เปาหมายการจัดการดิน 
 - การรักษาคา pH ของดินใหคงท่ีไมเกิน 7 
 - เพ่ิมจุลินทรียใหกับดิน รักษาสภาพความอุดมสมบูรณของดินใหสมดุล 
เปาหมายการจัดการพืช 
 - ไดผลผลิตมะพราวไมนอยกวา 180 ผล/ตน/ป (ประมาณ 18-20 จั่น ตกจั่น

ประมาณจั่นละ 10 ผล) 
เปาหมายดานพ้ืนท่ี 
 - พ้ืนท่ี ต.หลักสอง อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ประมาณ 80 ไร 
 - เริ่มดําเนินการมาบางแลว และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 - สงเสริมการรวมกลุมใหเกิดความเขมแข็งของกลุมเครือขายการปลูกมะพราวของ

จังหวัดสมุทรสาคร 
 - สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองคความรูในกลุมเครือขาย 
 - พยายามรักษามาตรฐานราคาใหไดราคาท่ีลูกละ 12-15 บาท 



 ระยะ 4x6 เมตร ใน 1 ไรปลูกได 66 ตน 
 ระยะ 6x6 เมตร ใน 1 ไรปลูกได 44 ตน 
ขอมูลรายละเอียดเรื่อง น้ําหมัก 
การผลิตน้ําหมัก 
สูตรท่ี 1 
- วัสดุท่ีใช 
1) ปลาหรือเศษปลา 40 กิโลกรัม 
2) ผักและผลไม 20 กิโลกรัม 
3) กากน้ําตาล 30 กิโลกรัม 
4) น้ํา 30 ลิตร 
5) พด.2 จํานวน 2 ซอง 
- วิธีการผลิต  
 : ทําตามวิธีการผลิตน้ําหมัก พด.2 หมักท้ิงไวนานประมาณ 1 เดือน 
- อัตราการใชและวิธีการใช  
 : ฉีดพนตนและใบ ใชน้ําหมัก 100 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 
 : ฉีดพนลงดินหรือราดโคน ใชน้ําหมัก 1 ลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
- เทคนิคพิเศษและการผลิตและการใช 
 : ใสยอดผักบุง 10 กิโลกรัมเพ่ิมฮอรโมนโดยใชยอดผักบุงท่ีเด็ดในตอนเชา 
สูตรท่ี 2 
- วัสดุท่ีใช 
1) หนอกลวย 5 หนอ น้ําหนักประมาณ 10 กิโลกรัม 
2) รําขาว 1 กิโลกรัม 
3) น้ําตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 
4) น้ํา 100 ลิตร 
5) พด.2 จํานวน 1 ซอง 
- วิธีการผลิต  
 : ทําตามวิธีการผลิตน้ําหมัก พด.2 หมักท้ิงไวนานประมาณ 1-2 สัปดาห 
- อัตราการใชและวิธีการใช  
 : ฉีดพนตนและใบ ใชน้ําหมัก 100 ซีซีตอน้ํา 10 ลิตร 
- เทคนิคพิเศษและการผลิตและการใช 
 : เลือกหนอกลวยท่ีอวบ เนนตัดหนอในตอนเชา 
การผลิตปุยหมัก 
สูตรท่ี 1 
- วัสดุท่ีใช (สําหรับทําปุยหมักปริมาณ 1 ตัน) 
1) มูลไก/มูลวัว 675 กิโลกรัม 
2) ขุยมะพราว 100 กิโลกรัม 
3) รําขาว 20 กิโลกรัม 
4) น้ํา 200 ลิตร 



5) พด.1 จํานวน 1 ซอง 
- วิธีการผลิต  
 : ทําตามวิธีการผลิตปุยหมัก พด.1 หมักท้ิงไวนานประมาณ 2 เดือน 
- อัตราการใชและวิธีการใช  
 : ประมาณ 1 ตัน/ 1 ไร ใชไดกับพืชทุกชนิด 
- เทคนิคพิเศษและการผลิตและการใช 
 : ใชน้ํานมดิบท่ีหมักจากสารเรง พด.2+พด.6 รดผสมไปในระหวางการทําปุยหมัก

รวมดวย 
สูตรท่ี 2 
- วัสดุท่ีใช (สําหรับทําปุยหมักปริมาณ 1 ตัน ใชกับไมผลปละครั้ง) 
1) มูลไก/มูลวัว 400 กิโลกรัม 
2) ตนกลวยสับ 600 กิโลกรัม 
3) น้ํา 100 ลิตร 
4) พด.1 จํานวน 1 ซอง 
- วิธีการผลิต  
 : ทําตามวิธีการผลิตปุยหมัก พด.1 หมักท้ิงไวนานประมาณ 2 เดือน 
- อัตราการใชและวิธีการใช  
 : ประมาณ 20-30 กิโลกรัมตอตน 
- เทคนิคพิเศษและการผลิตและการใช 
 : ใชน้ํานมดิบท่ีหมักจากสารเรง พด.2+พด.6 รดผสมไปในระหวางการทําปุยหมัก

รวมดวย 
4.2 มะมวงน้ําดอกไมมันนอกฤดู 
(1) การปลูก 
การปลูกมะมวงน้ําดอกไมมันนอกฤดูจะทําในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน เริ่มจากตอง

ระบายน้ําออกจากรองสวนใหแหง จากนั้นใหดูดน้ําเขาสวนจนทวมรองสวนขังไว 1 วันแลวระบายน้ําออกใหอยู
ในระดับปกติ มะมวงจะเริ่มแตกใบออน เม่ือแตกใบออนได 20 วัน จะใชสารแพคโคลบิวทราโซลอัตรา 10 
กรัมผสมน้ํา 10 ลิตร นําไปราดโคนตนมะมวง จากนั้นรดน้ําทุกๆ 3 วันเปนเวลา 1 เดือน มะมวงก็จะแตกตา
ดอก หลังจากราดสารแพคโคลบิวทราโซลแลว 60 วันจึงทําการฉีดไทโอยูเรียอัตรา 1 กิโลกรัมตอน้ํา 300 
ลิตร ฉีดพนทางใบครั้งเดียวในตอนเชาหรือตอนเย็นก็ได เพ่ือเรงการดึงชอดอก ประมาณ 7 วัน มะมวงจะเริ่ม
แตกชอดอก ตอมาอีก 10 วันใหฉีดเอทิล 2 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตรผสมยากันเชื้อราและยาฆาเพลี้ยไฟ 1 ครั้ง 
ตอมาอีก 10 วัน ใหฉีดยากันเชื้อราผสมยาฆาเพลี้ยไฟและเพลี้ยจักจั่น หลังจากนั้นจะหยุดการใชสารเคมีทุก
ชนิด เพราะเปนชวงของการผสมเกสรซ่ึงดอกจะบาน รอจนติดผลขนาดเล็กๆ พนยากันเชื้อราผสมยาฆาเพลี้ย
ไฟและยาฆาเพลี้ยจักจั่นอีก 1 ครั้ง จนกวาผลมะมวงจะโตไดขนาดประมาณ 1 นิ้วก็พนยากันเชื้อราผสมยาฆา
เพลี้ยไฟและเพลี้ยจักจั่นครั้งสุดทาย จากนั้นรอจนกวาผลมะมวงจะโตไดขนาดประมาณ 3 นิ้วก็ทําการหอผล 
ซ่ึงจะทําการเก็บเก่ียวผลผลิตไดประมาณ 90 วันหลังจากทําการดึงชอดอกแลว 

(2) การใสปุยมะมวง 
 1. ใสข้ีไกแกลบ อัตรา 2 กระสอบตอตน (กระสอบละ 20 กิโลกรัม) ซ่ึงใสตอนบํารุง

ตนและใสหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตไปแลวอีก 1 ครั้ง 



 2. หวานกระดูกปนอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร จํานวน 1 ครั้งตอป ซ่ึงจะใสหลังจากเก็บ
เก่ียวผลผลิตไปแลว 

3. ใชน้ําหมักอัตรา 1 ลิตรตอน้ํา 200 ลิตร ราดโคนตนจํานวน 2 ครั้งตอปซ่ึงจะใสตอน
บํารุงตนและชวงติดผล (อาจมีการผสมแมปุยตามสูตรท่ีตองการ อัตรา แมปุย 3 กิโลกรัมตอน้ํา 2,000 ลิตร) 
รวมดวย 

ผลลัพธและเปาหมายของดิน/พืช/พ้ืนท่ี 
เปาหมายการจัดการดิน 
 - มีคาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) อยูระหวาง 6.5 – 7.5 
 - ลักษณะดินโปรง ไมแนนทึบ 
 - มีคาความเค็มอยูระหวาง 2-4 เดซิซีเมน/เมตร 
เปาหมายการจัดการพืช 
 - ผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมมันไดไมต่ํากวา 2,800 กิโลกรัม/ไร 
 - น้ําหนักเฉลี่ยของผลมะมวงน้ําดอกไมมันไมต่ํากวา 500 กรัม 
เปาหมายดานพ้ืนท่ี 
 - พ้ืนท่ีหมู 2 ต.ทาไม อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 
 - ปลูกมะมวงน้ําดอกไมมัน 1 ไร มีไมต่ํากวา 35 ตัน (แลวแตระยะปลูก) 
 - รายไดคาดวาจะไดรับไมต่ํากวา 140,000 บาท/ไร/ป 
ขอมูลรายละเอียดเรื่อง น้ําหมัก 
การผลิตน้ําหมัก 
สูตรท่ี 1 
- วัสดุท่ีใช 
1) กระดูกปน 20 กิโลกรัม 
2) กากน้ําตาล 40 กิโลกรัม 
- วิธีการผลิต 
1) นํากระดูกปน 20 กิโลกรัมใสลงในถังหมัก 
2) เติมกากน้ําตาลลงไปในถังท้ัง 40 กิโลกรัม 
3) ไมตองเติมน้ําเปลาลงไป ปดฝาถังหมักแลวทําการคนทุกวัน หมักไว 6 เดือนจึงนําไปใชได 
- อัตราการใช : น้ําหมัก 1 ลิตรตอน้ําเปลา 200 ลิตร 
- เทคนิคพิเศษ, การผลิตและการใช :ใชราดโคนไมผล 
สูตรท่ี 2 
- วัสดุท่ีใช 
1) ตนกลวยผสมเศษผักและเศษผลไม 40 กิโลกรัม 
2) กากน้ําตาล 10 กิโลกรัม 
3) สารเรงซุปเปอร พด.2 และ สารเรงซุปเปอร พด.6 
2) น้ําเปลา 
- วิธีการผลิต 
1) หั่นๆสับๆตนกลวย เศษผัก และเศษผลไม 40 กิโลกรัมใสลงในถังหมัก 
2) เติมกากน้ําตาลลงไปในถังหมัก 10 กิโลกรัม 



3) นําสารเรงซุปเปอร พด.2 และ สารเรงซุปเปอร พด.6 ผสมน้ําเปลาในถัง(แยกผสมคนละ
ถัง) แลวคนใหเขากันประมาณ 5 นาที 

4) เติมน้ําเปลาลงไปใหทวมวัสดุหมัก ปดฝาถังหมักตั้งในท่ีรมแลวทําการคนทุกวัน หมักไว 1 
เดือนจึงนําไปใชได 

- อัตราการใช : น้ําหมัก 1 ลิตรตอน้ําเปลา 500 ลิตร 
- เทคนิคพิเศษ, การผลิตและการใช :ใชราดโคนไมผล 
ขอมูลรายละเอียดเรื่อง ปุยหมัก 
- วัสดุท่ีใช(สําหรับทําปุยหมักปริมาณ 1 ตัน) 
1) มูลไก 675 กิโลกรัม 
2) ขุยมะพราว 100 กิโลกรัม 
3) รําขาว 20 กิโลกรัม 
4) น้ํา 200 ลิตร 
5) พด.1 จํานวน 1 ซอง 
- วิธีการผลิต  
 : ทําตามวิธีการผลิตปุยหมัก พด.1 หมักท้ิงไวนานประมาณ 2 เดือน 
- อัตราการใชและวิธีการใช  
 : ประมาณ 1 ตัน/ 1 ไร ใชไดกับพืชทุกชนิด 
- เทคนิคพิเศษและการผลิตและการใช 
 : ใชน้ํานมดิบท่ีหมักจากสารเรง พด.2+พด.6 รดผสมไปในระหวางการทําปุยหมักรวมดวย 

2.5 สพด.ประจวบคีรีขันธ 

ผูนํากลุม: ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ 
ผูสังเกตการณ : นายชัชชัย 
เลขาฯ : เจาหนาท่ี สพด.ประจวบคีรีขันธ 

สพด.ประจวบคีรีขันธ และหมอดินอาสาไดเลือกพืชกลุมไมผล ไดแก มะพราวแกง ในการระดมความ
คิดเห็นเพ่ือใชเปนพืชหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียของจังหวัดโดยรายละเอียดมีดังนี้ 

แปลงปลูกมะพราวแกง (แปลงปลูกใหม) 
1. เปาหมายการจัดการดิน 

1.1 ไมใชเครื่องจักรในการไถพ้ืนท่ีดิน 
1.2 ถางหญาหรือตัดหญากอนปลูกมะพราว 
1.3 ใสปุยหมักรองกนหลุม จํานวน 25  กก./ตน 
1.4 ทําหลุมปลูกใหเปนรูปแองกระทะ 

2. เปาหมายการจัดการพืช 
2.1 ปลูกมะพราวระยะ  10 x 10 เมตร 
2.2 ใสปุยหมักรอบโคนตน  25  กก./ตน/ป 
2.3 ฉีดน้ําหมักชีวภาพ พด.2 อัตรา  1 : 10  (ใหแขมขนเทาท่ีฉีดพนดวยหัวฉีด) ลงบน

ปุยหมักรอบโคน 1 ลิตร/ตน/2ครั้ง/ป 
2.4 หวานพืชปุยสด (ถ่ัวพรา,ปอเทือง) ระหวางแถวมะพราว 



2.5 ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูมะพราว โดยการตรวจและดูแลแปลงอยางตอเนื่อง 
(ปลอยแตนเบียน) 

แปลงปลูกมะพราวแกง (แปลงปลูกสวนเดิม) 
1. เปาหมายดานพ้ืนท่ี 

                     พ้ืนท่ี ตําบลตางๆ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน  100  ราย  200  ไร 
แปลงปลูกมะพราวแกง  

2. เปาหมายการจัดการดิน 
- การวิเคราะหดินและการจัดการดินตามผลวิเคราะหดิน 2 ปครั้ง 
- กําจัดวัชพืชดวยการตัดสับ ปลูกพืชแซม เลี้ยงโค 
- ใสปุยหมักรอบโคนตน จํานวน 25  กก./ตน/ป 
- ฉีดน้ําหมักชีวภาพ พด.2 อัตรา 1:10 (เขมขนเทาท่ีฉีดพนดวยหัวฉีด) ลงบนกองปุยหมัก

รอบโคน 2 ลิตร/ตน/2ครั้ง/ป 
3. เปาหมายการจัดการพืช 

- ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูมะพราว โดยการตรวจและดูแลแปลงอยางตอเนื่อง (ปลอยแตนเบียน) 
เทคนิคในการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
การผลิตปุยหมักสูตรท่ี1 

วัสดุท่ีใช  
1. มูลวัว /มูลไก  1000 กก. 
2. ขุยมะพราว 1000  กก. 
3. พด. 1 

วิธีการผลิต 
ผสมคลุกเคลาใหเขากัน 

อัตราและวิธีการใช 
25  กก. / 1  ตน/ป 

เทคนิคพิเศษ 
 1. มะพราวเล็กใสกอนปลูก 
   2. มะพราวใหญ ใสรอบโคนตน ปละ 2 ครั้ง 

การผลิตปุยหมักสูตรท่ี2 
วัสดุท่ีใช  

1. กากถ่ัวเหลือง 20 กก. 
2. กระดูกปน  15 กก. 
3. มูลคางคาว  15  กก. 
4. มูลวัว  40  กก. 
5. สารเรง พด.2,3,9 

วิธีการผลิต 
 ผสมคลุกเคลาใหเขากัน 

อัตราและวิธีการใช 
1. 3-5  กก./ตน (มะพราวท่ีใหผลผลิตแลว) 



2. 1-3 กก./ตน/ป (มะพราวกอนใหผลผลิต) 
เทคนิคพิเศษ 

1. มะพราวใหญ ขุด 3 หลุมรอบโคนหาง 50 ซม. 
2. มะพราวเล็ก ขุด 2 หลุมรอบโคนหาง 30 ซม. 

การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
วัสดุท่ีใช 

1. ปลา 
2. ผลไม 
3. กากน้ําตาล 
4. พด. 2 

วิธีการผลิต 
1. ใชปลา  10  กก. 
2. ผลไมตามฤดูกาล 30 กก. 
3. กากน้ําตาล 10 กก. 
4. สารเรง พด. 2  1  ซอง 

อัตราและวิธีการใช 
น้ําหมักชีวภาพ : น้ํา 1:10 

เทคนิคพิเศษ 
รดบนกองปุยหมักรอบโคนมะพราว 

 
2.6 สพด.สมุทรสงคราม 

ผูนํากลุม: ผอ.สพด.สมุทรสงคราม 
เลขาฯ : เจาหนาท่ี สพด.สมุทรสงคราม 

สพด.สมุทรสงครามและหมอดินอาสาไดเลือกพืชกลุมไมผล ไดแก มะพราวน้ําหอม ในการระดม
ความคิดเห็นเพ่ือใชเปนพืชหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียของจังหวัดโดยรายละเอียดมีดังนี้ 

การปลูกมะพราวน้ําหอม 
(1) พันธุมะพราวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 พันธุมะพราวท่ีปลูกในจังหวัดสมุทรสงคราม แบงเปน ๒ ประเภท คือ ๑.มะพราวน้ําหอม 
เชน พันธุบานแพว (นิยมปลูกเปนสวนใหญ เพราะ ลูกดก ๑๒-๑๕ ผล/ทะลาย ผลใหญ มีกลิ่นเฉพาะตัว) ,พันธุ
สามพราน ,พันธุกะทิจากกาญจนบุรี ,พันธุหมูสีหมอ(พ้ืนเมือง) ๒.มะพราวแกง เชน พันธุพ้ืนเมือง (นิยมปลูก
เปนสวนใหญ เพราะ ลูกใหญ เนื้อหนาผลผลิต ๑๐๐ ผล จะไดเนื้อมะพราว ๔๓ – ๔๕ กิโลกรัม 

(2) ข้ันตอนการผลิตมะพราวน้ําหอม  
 (2.๑) การเตรียมพันธุ คัดเลือกตนพันธุท่ีมีอายุอยางนอย ๑๐ ป มีลูกดก สมบูรณ นํามาเพาะ

กลา ตนกลาอายุ ๔๕-๖๐ วัน ตนงอกยาวประมาณ ๑ ฟุต รากแรกยาวประมาณ ๕-๑๐ ซม.(เทคนิค ๑.กลามะ
พราวท่ีคัดเลือก เลือกลูกท่ีแหงคาตน ลูกอวบอวน จะงอกไว ๒.วางในท่ีรม ชื้น รดน้ําตลอด) 

(๒.2) การเตรียมปลูก ขุดหลุมปลูก ๕๐x๕๐ ลึก ๓๐ ซม. โดยระยะปลูก ๖x๖ เมตร  



(2.๓) การปลูก ใชเลนในทองรองรองกนหลุมเกินครึ่งลูก หรือ ใสปุยหมัก ครึ่งกิโลกรัม หรือ 
ใชท้ัง ๒ อยาง ,วางตนกลาหันไปทางทิศตะวันออกและเอียงยอดประมาณ ๔๕ องศาเพ่ือชะลอความสูง และ
สะดวกตอการเก็บผลผลิต ,กลบดวยดินมิดลูกแตเวนคอจั่น 

(2.2) ข้ันตอนการดูแลรักษา  
        อายุมะพราว ๑ -๓ ป 

       ๑. มะพราวอายุ ๑ เดือน ไมตองใสปุย 
       ๒. มะพราวอายุ ๓ เดือน  

 
 อายมุะพราวมากกวา ๓ ป 

    
อินทรีย อินทรียรวมกับเคมี 

ตรวจวิเคราะหดิน  
 

ตรวจวิเคราะหดิน  
 

ใสมูลคางคาว 1 กิโลกรัม/ตน/ป(แบงใส 2-3 ครั้ง/ป) ใสปุย 16-16-16  2-3 กิโลกรัม/ตน/ป 
(แบงใส 2-3 ครั้ง/ป) 

ใสปุยคอก(มูลไก) 20-2๕ กิโลกรัม/ตน/ป 
(ใสครั้งเดียว หรือ 2 ครั้ง/ป) 

ใสปุยคอก(มูลไก) 20-2๕ กิโลกรัม/ตน/ป 
(ใสครั้งเดียว หรือ 2 ครั้ง/ป) 

ใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ และลอกเลน ปละ 1 ครั้ง ใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ และลอกเลน ปละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

อินทรีย อินทรียรวมกับเคมี 

ใสปุยคอก 0.5 - ๑ กิโลกรัม/ตน บริเวณรอบๆตน ใช
ทุก 3 เดือน 

ใสปุยเคมี 2๕-๗-๗  1 ชอนโตะ/ตน ใชทุก 3 เดือน 

รดน้ําอยางนอย ๓ วันอยางตอเนื่อง รดน้ําอยางนอย ๓ วันอยางตอเนื่อง 

ใชน้ําหมักชีวภาพ พด.2 จากปลา ทุกๆ 7 วัน ใชน้ําหมักชีวภาพ พด.2 จากปลา ทุกๆ 7 วัน 

ใชน้ําหมักไลแมลง เม่ือเริ่มเจอแมลงศัตรูพืชหรือฤดู              
ท่ีระบาด 

ใชน้ําหมักไลแมลง เม่ือเริ่มเจอแมลงศัตรูพืชหรือฤดู 
ท่ีระบาด 



 (2.3) การปองกันโรคแมลง   
 

อินทรีย อินทรียรวมกับเคมี 

หนอนหัวดํา ใชวิธีเลี้ยงแตนเบียนและปลอยแตนเขา
สวนมะพราว ปลอยแตนประมาณ 3 เดือน/ครั้ง 
 

อะบาเม็กติน ผสมน้ํา ฉีดพนใหท่ัวตนพืช 
สารกําจัดแมลงคลานพาราดอน (มด ปลวก) 
 

ใชน้ําหมักกําจัดแมลงศัตรูพืช ฉีดพนทุกๆ 5-7 วัน ใชน้ําหมักกําจัดแมลงศัตรูพืช ฉีดพนทุกๆ 5-7 วัน 

ทรายละเอียด ใชทรายสาดใหท่ัวท้ังตนเพ่ือใหทราย
ตกคางอยูบริเวณเรือนยอด สามารถปองกันดวงแรดได 
เพราะทรายจะไปติดอยูตามตัวของดวงทําใหดวง
ดํารงชีวิตลําบาก 
 

ทรายอะเบท  ใชทรายใสบริเวณเรือนยอด สามารถ
ปองกันดวงแรดได เพราะทรายจะไปติดอยูตามตัว
ของดวงทําใหดวงดํารงชีวิตลําบาก  
ลูกเหม็น ใสถุงแขวนไวท่ีบริเวณยอด ปองกันแมลง
มารบกวน 
  

 
(2.4) ผลลัพธและเปาหมายของดิน/พืช/พ้ืนท่ี 

เปาหมายการจัดการดิน 
      - การรักษาคา pH ของดินใหคงท่ีไมเกิน 7 
      - เพ่ิมจุลินทรียใหกับดิน รักษาสภาพความอุดมสมบูรณของดินใหสมดุล ดินมี

ความโปรง รวนซุยข้ึน 
เปาหมายการจัดการพืช 
      - ผลผลิตมะพราวไมขาดคอ มีผลผลิตตอเนื่อง ผลผลิตตอทะลายไมนอยกวา ๑๒ ผล 
เปาหมายดานพ้ืนท่ี 
      - พ้ืนท่ี ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ประมาณ 50 ไร 
      - สงเสริมการรวมกลุมใหเกิดความเขมแข็งของกลุมเครือขายการปลูกมะพราว

ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
      - สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองคความรูในกลุมเครือขาย 
      - รายไดเฉลี่ยตองไมนอยกวา ๔,๘๐๐ บาท/ไร/เดือน 

(2.5) ขอมูลรายละเอียดเรื่องการน้ําหมักชีวภาพ 
การผลิตน้ําหมัก 
สูตรท่ี 1 น้ําหมักหัวปลี 
- วัสดุท่ีใช 
    ๑.หวัปลี ๕ หวั 
    ๒.กากน้ําตาล ๕ กิโลกรมั 
    ๓.สารเรงซุปเปอร พด.๒ ๒ ซอง 
    ๔.น้ํา ๕ ลิตร 
- วิธีการผลิต  



    ๑.หั่นหวัปลีใหมีขนาดเล็กลงถังหมัก 
    ๒.ใสกากน้ําตาล 
    ๓.ผสมสารเรงซุปเปอรพด.๒ ๒ซองกับน้ํา และเทลงในถังหมัก 
    ๔.หมักเปนเวลาอยางนอย ๓ เดือน 
- อัตราการใชและวิธีการใช  
    ๑.ผสมอัตราสวนน้ําหมัก ๑/ น้ําเปลา ๕ สวน 
    ๒.รดเชาหรือเย็น หางจากโคนตน ๑ เมตร 
    ๓.รดน้ําหมัก ๑ เดือนครั้ง 
- เทคนิคพิเศษและการผลิตและการใช 
    ใชเปนประจําทุกเดือนผลผลิตไมขาดคอ 
สูตรท่ี 2 น้ําหมักกําจัดแมลงศัตรูพืช 
- วัสดุท่ีใช 
    ๑.น้ําสมควันไม ๑ ลิตร 
    ๒.ยาสูบ ๒ แปะ (เล็ก) 
    ๓.พริกปน ครึ่งกิโลกรัม 
    ๔.น้ํามันโซลา ๒ ชอนโตะ 
    ๕.เหลาขาว ๓๐ มิลลิลิตร 
- วิธีการผลิต  
     ๑.ผสมสวนผสมทุกอยางลงในถังหมัก 
     ๒.หมักท้ิงไว ๑ สัปดาห 
- อัตราการใชและวิธีการใช  
     ๑.ผสมอัตราสวนน้ําหมัก ๔ ชอนโตะ / น้ําเปลา ๒๐ ลติร 
     ๒.ฉีดชวงเย็น 
- เทคนิคพิเศษและการผลิตและการใช 
     เพ่ิมสวนผสมอีก ๑ อยาง คือปสสาวะ 
สูตรท่ี 3 น้ํามะพราวเทียม 
- วัสดุท่ีใช 
    ๑.น้ําเปลา ๓๐ ลิตร 
    ๒.โอท้ึง(หัวน้ําตาล) ๑ กิโลกรมั 
    ๓.รําละเอียด ๑ กิโลกรมั 
- วิธีการผลิต  
    ๑.นําน้ําใสถังหมัก เทโอท้ึงลงไป คนใหละลาย  
    ๒.ใสรําละเอียดคนใหเขากันและปดฝา 
    ๓.หมักท้ิงไว ๑ สัปดาห 
- อัตราการใชและวิธีการใช  
     ๑.ผสมน้ํากับน้ํามะพราวเทียม อัตราสวน ๒๐:๑ ใชรดโคนตนมะพราว ทําใหตน

มะพราวแข็งแรง 

 



การประเมินผลโครงการฝกอบรมหมอดิน 4.0 ปงบประมาณ 2563 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 

 การประเมินผลโครงการฝกอบอบรมในครั้งนี้ จะใชรูปแบบคําถามปลายเปด (Open-ended) คําถาม

ปลายปด (Close-ended) และรูปแบบคําถามท่ีใชมาตราแบบลิเคลิรท (Likert Scale) ในการออกแบบ 

ขอคําถามของแบบประเมิน และจะใชเครื่องมือทางสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอยละ 

(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) ในการวิเคราะหขอมูล โดยการอบรมในครั้งนี้มี ผูเขาอบรมจํานวน 500 

ราย ผลปรากฏวาไดรับแบบประเมินกลับจํานวน 299 ราย คิดเปนรอยละ 59.8 โดยการประเมินแบง

ออกเปน 6 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบแบบประเมิน สวนท่ี 2 เปนการประเมินความรู/

ความเขาใจ/ทักษะของผูตอบแบบประเมิน กอน-หลังการประชุมวิชาการ และระดับความคิดเห็นตอประโยชน

ท่ีนําไปใชเพ่ือการปฏิบัติงาน สวนท่ี 3 ความวัดความพึงพอใจตอการจัดการฝกอบรม และสวนท่ี 4 ขอดี 

ขอควรปรับปรุงและขอเสนอแนะของการฝกอบรมในครั้งนี้ ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินจํานวน 299 ราย (รายละเอียดตามตารางท่ี 1) พบวา 

- เพศ พบวา ผูตอบแบบประเมินเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเปนรอยละ 66.89 
และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 33.11 

- อายุ พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญจะมีอายุในชวงอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 40.47 
รองลงมาคือชวงอายุ 61-70 ป คิดเปนรอยละ 27.09 ชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 20.74 ชวงอายุ 
71-80 ป คิดเปนรอยละ 7.65 และชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 4.01 ตามลําดับ 

- ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญจะมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 41.47 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 28.43 ระดับปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ 17.73 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) คิดเปนรอยละ 5.35 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) คิดเปนรอยละ 4.68 ระดับต่ํากวาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 2.07 และระดับสูงกวาปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

- ปจจุบันดํารงตําแหนงหมอดินอาสา พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนหมอดินระดับหมูบาน 
คิดเปนรอยละ 54.85 รองลงมาคือหมอดินระดับตําบล คิดเปนรอยละ 36.12 หมอดินระดับอําเภอ คิดเปน
รอยละ 7.02 และหมอดินระดับจังหวัด คิดเปนรอยละ 2.01 ตามลําดับ 

- สังกัด พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนหมอดินสังกัดราชบุรี คิดเปนรอยละ 31.11 
รองลงมาคือหมอดินสังกัดเพชรบุรี คิดเปนรอยละ 22.07 หมอดินสังกัดกาญจนบุรี คิดเปนรอยละ 20.40 
หมอดินสังกัดสมุทรสาคาและหมอดินสังกัดประจวบคีรีขันธ คิดเปนรอยละ 20.40 และหมอดินสังกัด
สมุทรสงคราม คิดเปนรอยละ 6.36 ตามลําดับ 
 

 

 

 



ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปขอผูตอบแบบประเมิน 

ขอมูลท่ัวไปขอผูตอบแบบประเมิน 
จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

จํานวนผูตอบแบบประเมิน 299 100 
เพศ  
 ชาย 200 66.89 
 หญิง 99 33.11 
อายุ 
 31-40 ป 12 4.01 
 41-50 ป 62 20.74 
 51-60 ป 121 40.47 
 61-70 ป 83 27.09 
 71-80 ป  23 7.69 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ต่ํากวาประถมศึกษา 6 2.01 
 ประถมศึกษา 85 28.43 
 มัธยมศึกษา 124 41.47 
 ปวช. 14 4.68 
 ปวส. 16 5.35 
 ปริญญาตรี 53 17.73 
 สูงกวาปริญญาตรี 1 0.33 
ปจจุบันดํารงตําแหนงหมอดินอาสา 
 หมูบาน 164 54.85 
 ตําบล 108 36.12 
 อําเภอ 21 7.02 
 จังหวัด 6 2.01 
สังกัด 
 ราชบุรี 93 31.11 
 เพชรบุรี 66 22.07 
 สมุทรสาคร 30 10.03 
 สมุทรสงคราม 19 6.36 
 กาญจนบรุี 61 20.40 
 ประจวบคีรีขันธ 30 10.03 

 

 

 



สวนท่ี 2 การประเมินความรู/ความเขาใจ/ทักษะของผูตอบแบบประเมิน กอน-หลังการอบรม  

และระดับความคิดเห็นตอประโยชนท่ีนําไปใชเพ่ือการปฏิบัติงาน 

 ในการการประเมินความรู/ความเขาใจ/ทักษะของผูตอบแบบประเมิน กอน-หลังการอบรมในครั้งนี้  

มีขอคําถามท้ังหมด 6 คําถาม ในประเด็นดานการทําเกษตรอินทรีย แนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย 

ทดแทนการใชสารเคมีทางการเกษตร การจัดการภาวะภัยแลง และการสรางเครือขายหมอดินจังหวัด 

(รายละเอียดตามตารางท่ี 2) ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

- เทคนิคดานการจัดการดินและพืชสําหรับเศรษฐกิจ พบวา กอนการฝกอบรมผูประเมินมีความรู/
ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยเทากับ 3.12 และหลังการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเทากับ 4.20 หมายความวา  
กอนการฝกอบรมผูประเมินมีความรู/ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และหลังการฝกอบรม 
ผูประเมินมีความรูความรู/ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

- เทคนิคดานการจัดการดินและพืชเพ่ือเพ่ิมผลการผลิตทางการเกษตร พบวา กอนการฝกอบรม 
ผูประเมินทราบเทคนิคดานการจัดการดินและพืชเพ่ือเพ่ิมผลการผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยเทากับ 3.20 และ
หลังการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเทากับ 4.22 หมายความวา กอนการฝกอบรมผูประเมินมีความรู/ 
ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และหลังการฝกอบรมผูประเมินมีความรูความรู/ความเขาใจ/
ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

- หลักการและวิธีการทําเกษตรอินทรียเพ่ือทดแทนการใชสารเคมีทางการเกษตร พบวา กอนการ
ฝกอบรมผูประเมินทราบหลักการและวิธีการทําเกษตรอินทรียเพ่ือทดแทนการใชสารเคมีทางการเกษตรเฉลี่ย
เทากับ 3.23 และหลังการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเทากับ 4.21 หมายความวา กอนการฝกอบรมผูประเมิน
มีความรู/ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และหลังการฝกอบรมผูประเมินมีความรูความรู/ความ
เขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

- การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน พบวา กอนการฝกอบรมผูประเมินทราบวิธีการเพ่ิมความอุดม
สมบูรณของดินเฉลี่ยเทากับ 3.30 และหลังการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเทากับ 4.18 หมายความวา  
กอนการฝกอบรมผูประเมินมีความรู/ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และหลังการฝกอบรม 
ผูประเมินมีความรูความรู/ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

- การปองกันผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศการรับมือภัยแหง พบวา กอนการ
ฝกอบรมผูประเมินทราบการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการรับมือภัยแหงเฉลี่ย
เทากับ 3.12 และหลังการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเทากับ 3.96 อยูในระดับปานกลาง หมายความวา 
กอนการฝกอบรมผูประเมินมีความรู/ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และหลังการฝกอบรม 
ผูประเมินมีความรูความรู/ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

- การบริหารเครือขายหมอดินอาสา พบวา กอนการฝกอบรมผูประเมินมีการบริหารเครือขายหมอ
ดินอาสาเฉลี่ยเทากับ 3.26 และหลังการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเทากับ 4.06 หมายความวา กอนการ
ฝกอบรมผูประเมินมีความรู/ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และหลังการฝกอบรมผูประเมิน 
มีความรูความรู/ความเขาใจ/ทักษะเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 



ภาพโครงการอบรม หลักสูตร 

“หมอดินอาสา 4.0 ปงบประมาณ 2563” 

1. ภาพพิธีเปดการบรรยายเรื่องรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS และปจจัยการผลิตเกษตร

อินทรีย และมอบนโยบายบทบาทของหมอดินอาสาในยุค 4. ดยอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

  
 

   
 

 



2. ภาพการชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 และการบรรยายพิเศษเรื่อง 

“เกษตรอินทรีย และการขับเคลื่อนหมอดินอาสา ยุค 4.0” โดยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 

 

   
 

  
 

 



3. ภาพกิจกรรมกิจกรรมแบงกลุมระดมสมองเทคนิคดานการจัดการดินและพืชสําหรับพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ 4 

กลุม ไดแก การผลิตผัก การผลิตไม ผล การผลิตพืชไร (ออย มันสําปะหลัง สับปะรด) และการผลิตขาว 
 

    

    

    

   

 



4. ภาพกิจกรรมกิจกรรมแบงกลุมระดมสมองแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ทดแทนการใชสารเคมีทาง

การเกษตร การจัดการภาวะภัยแลง และสรางเครือขายของจังหวัด 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


