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รายงานผลการดําเนนิงานโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0  

ปีงบประมาณ 2563 

ของ กลุ่มวิชาการเพื่อการพฒันาที่ดิน สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 2 
 

 

ด้วยปีงบประมาณ 2563  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้มีนโยบายให้มีการฝึกอบรมหมอดินอาสา

เพ่ือสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา สาขาวิชาการต่างๆ  และถอดบทเรียน  นําไปสู่การพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ  อีกทั้งเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมอดินอาสาที่ประสบ

ความสําเร็จ  ดังน้ัน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  จึงได้จัดทําโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 

ปีงบประมาณ 2563   เพ่ือให้หมอดินอาสารับทราบทิศทางการทํางานประสานงานกับกรมพัฒนา

ที่ดินในบทบาทของหมอดินอาสา  การสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเปิดเวที

พบปะแลกเปลี่ยนระดมสมอง  กําหนดแนวทางการบริหารเครือข่ายของหมอดินอาสา  และ

ประสานงานระหว่างเกษตรกรในพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่  หมอดินอาสาระดับต่างๆ  และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องต่อไป 

บัดน้ี  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  ได้ดําเนินงานโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0  

ปีงบประมาณ 2563  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมหมอดิน

อาสา 4.0  ดังน้ี 

1. จัดอบรมในระหว่างวันที่  30-31  มกราคม  2563  ณ  โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช 

รีสอร์ท  จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้ารับการสัมมนาและอบรม รวมทั้งสิ้น 600 คน  

1.1 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดี  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการวางระบบพัฒนาที่ ดิน ผู้ อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินผู้อํานวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพข.2 จาํนวน 100 คน 

1.2 หมอดินอาสา (7  จังหวัด) จํานวน 500 คน ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี 100 คน 

จังหวัดระยอง 80 คน จังหวัดฉะเชิงเทรา 100  คน จังหวัดจันทบุรี 90 คน จังหวัดตราด 40 คน 

จังหวัดสระแก้ว 50 คน จังหวัดปราจีนบุรี 40 คน 
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2. ผู้รับผิดชอบการจัดอบรม คือ กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สพข.2 โดยมีการบูรณาการ

การดําเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพข.2  

3. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,158,000 บาท โดย สพข.2  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ

หมอดินอาสา ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น 

สําหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพข.2 เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบการฝึกอบรม 

4. กําหนดการจัดอบรม  จํานวน 2 วัน 1 คืน 
  

วันแรก 

11:00 - 12:00 น. ลงทะเบียน ณ โรงแรมชลจันทร์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13:00 - 17:30 น. แบ่งกลุ่มหมอดินอาสา เพ่ือถอดบทเรียนกลุ่มสาขาวิชาการ 6 กลุม่  

โดย  ผอ.สพด. เป็นผู้นํากลุ่ม  และเจ้าหน้าทีป่ระจํากลุ่ม 

(ผอ.สพด. กล่าวแนะนํากลุ่มทีร่ับผิดชอบ  คนละ 5 นาท)ี 

   กลุ่มที ่1  การอนุรักษ์ดินและนํ้า 

   กลุ่มที ่2  เกษตรอินทรีย์ 

   กลุ่มที ่3  การห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร 

   กลุ่มที ่4  ไม้ผล 

   กลุ่มที ่5  พืชไร่ 

   กลุ่มที ่6  ข้าว 

18:00 น.   รับประทานอาหารเย็น 
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วันที่สอง  

07:00 - 08:30  น. รับประทานอาหารเช้า  

08:30 - 09:00  น. พิธีเปิดการอบรมหมอดินอาสา 

กล่าวรายงาน โดย  ผอ.สพข. 2 (นายโชตินันท์  เที่ยงสายสกุล) 

   ประธานเปิด  โดย  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์) 

09:00 - 09:05 น. กล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา 

09:05 - 11:35 น. นําเสนอถอดบทเรียน และสรปุบทเรียน  6  กลุ่ม 

11:35 - 12:35 น. เสวนาเรื่อง “การจัดการภัยแล้ง” 

   ผู้ดําเนินการเสวนา :  ผอ.สพด.ชลบุรี (นายปรีชา  เจ้ยทองศรี) 

ผู้ร่วมเสวนา   :  ผู้แทนหมอดินอาสา 7 จังหวัด 

12:35 - 12:50 น.  พิธีปิดการอบรม 

12:50 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  

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

 
5. สรุปถอดบทเรียน 6 กลุ่ม 

5.1 กลุ่มอนุรักษ์ดินและนํ้า 

5.2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

5.3 กลุ่มการห้ามใช้ 3 สารเคมทีางการเกษตร 

5.4 กลุ่มการจัดการไม้ผล 

5.5 กลุ่มการจัดการพืชไร่ 

5.6 กลุ่มการจัดการข้าว 

6. สรุปถอดบทเรียน จากการเสวนาเร่ือง  “การจัดการภัยแลง้” 
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การอนุรักษ์ดินและนํ้า 
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กลุ่มที่ 1  การอนุรักษด์นิและน้ํา  จํานวนหมอดินอาสาในกลุ่ม  36  คน 

เจ้าหน้าทีป่ระจํากลุ่ม  

1) นายคํานึง แสงขํา  ผอ.สพด.จันทบุรี 

2) นายฤทธิรงค์ หลอดกระโทก ผอ.กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่  สพข.2 

3) น.ส.อภิวรรณ จุลนิม ิ  กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  สพข.2 

4) นางจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ์ สพด.จันทบุรี 

5) นายหนูจันทร์ ศิริสุวรรณ์ สพด.ฉะเชิงเทรา 

6) น.ส.สายฝน ซอพิมาย สพด.สระแก้ว 

7) นายสญัชัย แซ่เจียง  สพด.ตราด 

ประธาน  นายเลื่อน  อินทร์ทิพย์ หมอดินอาสาจังหวัดสระแก้ว 

รองประธาน 1) นายวิชัย  ธนชัยจํารัส  หมอดินอาสา  จังหวัดระยอง 

  2) นายวัชรินทร์  ศรัทธา  หมอดินอาสา  จังหวัดชลบุรี 

  3) นายณรงสทิธ์ิ  สทุธาทิพย์ หมอดินอาสา  จังหวัดจันทบุรี 

  4) นายวันชัย  ฤทธิเดชะ  หมอดินอาสา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เลขานกุาร นายนิสัน  ขันทอง  หมอดินอาสา  จังหวัดจันทบุรี 

1. แนวความคดิของหมอดนิอาสาต่อการอนรุักษด์นิและน้าํ 

1.1 แนวคิดด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า  

การอนุรักษ์ดินและนํ้ามีความจําเป็น เน่ืองจากว่าถ้าดินดี และมีนํ้า ก็สามารถทําการเกษตร

ให้ประสบผลสําเร็จได้ เพราะดินกับนํ้ามีความจําเป็นสําหรับการเพาะปลูกพืช 

1.2 ปัญหาที่ทําให้การอนุรักษ์ดินและนํ้า  ไม่ประสบผลสําเร็จ 

- ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่ชัดเจน เช่น ความเช่ือว่า

หญ้าแฝก  ทําให้พ้ืนที่รก 

- ขาดความตระหนักรู้ เอาใจใส่ (ยังไม่เกิดภาวะวิกฤตเร่ืองการสูญเสียดินและนํ้า) 

- ขาดการส่งเสริมที่ต่อเน่ือง  และงบประมาณ 
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1.3 แนวทางที่ทําให้การอนุรักษ์ดินและนํ้า  ประสบความสําเร็จ  

- ต้องให้ความรู้แก่ทุกคน 

- ต้องทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง 

- ต้องจัดทําแบบบูรณาการ มีการร่วมทําทุกภาคส่วน ให้ครอบคลุมทุกด้าน 

- ต้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และเป็นระบบ 

1.4 ปัญหาด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า  และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหา 

- การเผาเศษซากพืช เช่น เผาอ้อย ทําลายจุลินทรีย์ดิน ความช้ืนในดินลดลง อินทรียวัตถุ

ในดินลดลง  ทําให้เกิดมลภาวะ ฝุ่น pm 2.5 

- ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 

- ขยะ มลภาวะเป็นพิษ 

- ปัญหาดินดาน 

- ปัญหาน้ําเสีย นํ้าเค็ม 

- ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 

แนวทางแก้ไข 

- เก็บกักนํ้าไว้ในดิน เช่น ขุดสระ ทําฝาย ธนาคารนํ้าใต้ดิน คลุมดินด้วยเศษซากพืช ปลูก

พืชคลุมดิน  

- เพ่ิมอัตราการซาบซึมนํ้าของดิน เช่น เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ไถระเบิดดินดาน ปลูกหญ้าแฝก   

- สร้างบ่อดักตะกอน เพ่ือลดการสูญเสียดิน 

- ทําคันนาให้มีขนาดใหญ่ เพ่ือเก็บกักนํ้า 

- ปลูกพืชเป็นแถว ขวางความลาดชัน 

- ปลูกหญ้าแฝกขวางทางนํ้า และเพ่ือระเบิดดินดาน 

- ปลูกพืชบํารุงดิน เช่น พืชปุ๋ยสด 

- ทําคันดินขวางความลาดเท 

- ปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้น 

- คัดแยกขยะ นําขยะมาใช้ประโยชน์ 
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1.5 บทบาทของหมอดินอาสาต่อการแก้ปัญหาด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า 

- ให้ความรู้แก่คนรอบตัว 

- ทําให้ผู้อ่ืนดูเป็นตัวอย่าง 

- เป็นตัวแทนและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหา 
 

2. องค์ความรู้จากหมอดินอาสา 
 

2.1 การปรบัปรงุบาํรงุดินดว้ยน้ําหมักมูลหมูแหง้เพือ่เพิม่ผลผลติมันสาํปะหลงั  
ถอดบทเรียนจาก นายวสรรค ์ ยอดฉิมมา  หมอดินอาสาประจําตําบล  ต.วังสมบูรณ์  

อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว  เป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณข์องดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ส่วนผสม 
- มลูหมแูห้ง ¼ ถัง 
- นํ้าเปล่าพอท่วมมูลหม ู
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จํานวน 1 ซอง 
- กากนํ้าตาล  15  กิโลกรัม 
วิธีการ 
นํานํ้าเปล่ามาใส่มูลหมูพอท่วม  ละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในนํ้าเปล่า แล้วใส่ 

ลงในถังมูลหมู ใส่กากนํ้าตาลลงไป  แล้วหมักไว้ประมาณ  7 วัน 
วิธีใช้ 
ใช้นํ้าหมัก อัตรา  120  มล.ต่อนํ้า 20 ลิตร  ฉีดพ่นทางใบ  ถ้าฉีดลงดินสามารถ

เพ่ิมความเข้มข้นได้ 
 

2.2 รักษา อนุรกัษน์้ําในบ่อปลาด้วยจุลินทรีย์ (EM Ball)   
ถอดบทเรียนจาก นายวัชรินทร์  ศรัทธา  หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน  ต.เกาะลอย   

อ.พานทอง จ.ชลบุรี  เป็นการอนุรักษ์นํ้าในบ่อปลา 
ส่วนผสม 
- หัวเช้ือ EM 1 ลิตร 
- กากนํ้าตาล 20 ลิตร  
- นํ้า 100 ลิตร (ห้ามใช้นํ้าประปา) 
- รําละเอียด 30 ส่วน 
- รําหยาบ 60 ส่วน 
- ทรายละเอียดหรือฝุ่นดิน 10 ส่วน 
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วิธีการ 

1. นําหัวเช้ือ EM 1 ลิตร ผสมกากนํ้าตาล 20 ลิตร หมัก 7-15 วัน ในนํ้าฝนหรือ
นํ้าธรรมชาติ 100 ลิตร ในถังมูลหมู ใส่กากนํ้าตาลลงไป  แล้วหมักไว้ประมาณ  7 วัน 

2. นํารําละเอียด รําหยาบ ทรายละเอียด ผสมกัน นํานํ้า EM ใส่ปริมาณพอป้ันได้ 
ผึ่งในที่ร่ม 7 วัน แห้งแล้วใส่ถุงเก็บไว้ได้ 6 เดือน 

วิธีใช้ 

ใช้ EM Ball จํานวน 1 ลูกต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร (เพ่ือปรับปรุงนํ้าเสีย)  หรือใช้
จํานวน 5 ลูกต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ (ในสภาพปกติหรือเพ่ือป้องกัน)   

 

2.3 การทําฝายกึ่งถาวร   
ถอดบทเรียนจาก นายนิสัน  ขันทอง หมอดินอาสาประจําตําบล  ต.ตะเคียนทอง  

อ.เขาคิชกูฏ  จ.จันทบุรี  เป็นการชะลอความเร็วของนํ้า ดักตะกอน และกักเก็บนํ้า 
วัสดุ 

 - ปูนปอร์ตแลนด์ 60 กระสอบ 
 - ทราย 2 เที่ยวหกล้อ ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร 
 วิธีการ 

นําปูนมาผสมกับทราย บรรจุใส่กระสอบ กระสอบละประมาณ 2 บุ้งก๋ี นําไปวาง
เรียงขวางทางนํ้าในลักษณะลดหลั่นกันลงไป โดยใช้ไม้ไผ่ตอกเพ่ือความแน่นหนาเป็นระยะ ช่วยชะลอ
ความเร็วของนํ้า ดักตะกอนที่มากับนํ้า และเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
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2.4 คนเลี้ยงดินทาํปุ๋ยหมักสําหรบัเพาะพชืต้นอ่อน 

ถอดบทเรียนจาก นายวิชัย  ธนชัยจํารัส หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ต.นิคมพัฒนา  

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  เป็นการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

วัสดุ 
- ปุ๋ยหมัก 60 กิโลกรัม 
- ผงถ่าน 10 กิโลกรัม 
- ขุยมะพร้าว 30 กิโลกรมั 
- นํ้าส้มควันไม้ 1 ลิตร 
- นํ้าหมัก พด. 2 
- ไคโตซาน 3 ลิตร 
วิธีการ 
นําส่วนผสมทุกอย่างมาผสมกัน หมักไว้ 10 วัน กลับกอง 3 ครั้ง แล้วนําไปเพาะต้นอ่อน

ได้เลย 
 

2.5 ปลกูป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  ถอดบทเรียนจาก นายวิชัย  ธนชัยจํารัส หมอดินอาสา
ประจําหมู่บ้าน ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  เป็นการอนุรักษ์ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าของประเทศ
ไทย พร้อมทั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 วิธีการ 
1. ปลูกต้นไม้ที่ใช้เน้ือไม้ มีอายุยาวนาน เช่น แดง สัก ยางนา พะยูง 
2. ปลูกต้นไม้ที่กินได้รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร เช่น กล้วย แค มะรุม ผักหวาน 
3. ปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้สําหรับใช้สอยในครัวเรือน เช่น เผาถ่าน  
4. การปลูกป่าช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ดินและนํ้า ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น  
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2.6 การผลติสารอินทรีย์เพื่อใช้ในการปลกูสบัปะรดอินทรีย์    

ถอดบทเรียนจาก นายวิชัย  ธนชัยจํารัส  หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ต.นิคมพัฒนา  
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  เป็นการรักษาระบบนิเวศน์ ลดการใช้สารเคมี 

 วัสดุ 
 - ไคโตซาน หรอืนํ้าหมักจากปลาทะเลนํ้าลึก 12 ลิตร 
 - นํ้า 1,000 ลิตร 
 - นํ้าส้มควันไม้ 3 ลิตร 

วิธีการ 
- ผสมส่วนผสมท้ังหมดเข้าด้วยกัน ฉีดพ่นทุก 7- 10 วัน ถ้าต้องการเพ่ิมความหวานให้

สับปะรด ควรฉีดก่อนเก็บเก่ียวสับปะรด 20 วัน ป้องกันโรคเห่ียว คอพับ และทําให้สับปะรดทนแล้ง
ได้ดี 
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กลุ่มท่ี  2 

เกษตรอินทรีย์ 
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กลุ่มที่ 2  เกษตรอินทรีย์  จํานวนหมอดินอาสาทั้งหมดในกลุ่ม  115  คน 
เจ้าหน้าทีป่ระจํากลุ่ม 

1) นายสาคร เหมือนตา ผอ.สพด.ตราด 
2) นายณัฐพล ทองสามส ี กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สพข.2 
3) น.ส.ธัญลักษณ ์ เจริญพรภักดี กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สพข.2 
4) นายเปยา ผลเขวง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.2 
5) น.ส.สุกัญญา เกลาเกลี้ยง กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.2 
6) น.ส.ปาริชาติ ไผผักแว่น สพด.ปราจีนบุรี 
7) น.ส.สุคนธ์ทิพย์ โยธาศรี สพด.ชลบุรี 
8) นางวิราวัณร์ ชัยศรี สพด.สระแก้ว 
9) น.ส.ฤทัย วงษ์ประดิษฐ์ สพด.สระแก้ว 
10) น.ส.ศิริวรรณ อินทร์พรหม สพด.ตราด 
11) น.ส.ขจี มากศรี สพด.ฉะเชิงเทรา 

  

ประธาน  1) นายคุณาภรรษ มังธิรวรรธ  หมอดินอาสาประจําตําบลคลองพลู จ.ชลบุรี 
เลขานกุาร  2) นายรัฐไท พงษ์ศักด์ิ  หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน  จ.จันทบุรี 
 

    
 
1. เกษตรอินทรีย์ตน้น้ํา   

1.1 ทาํไมต้องทาํเกษตรอินทรีย์  
- ผลผลิตและอาหารปลอดภัย 
- ต้นทุนการผลิตตํ่าเพ่ือเศรษฐกิจที่ดีกว่า 
- คุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง 
- ดินอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
- รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

1.2 ปญัหาอุปสรรคการทาํเกษตรอินทรีย์ 
- ขาดแคลนแหล่งนํ้า  พ้ืนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีจากแปลงรอบข้างที่มีแต่การใช้

สารเคมี 
- เกษตรกรไมม่ีความอดทนพอที่จะผ่านอุปสรรค  
- การทําเกษตรอินทรีย์จะเห็นผลช้า   
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- ต้องต่อสู้กับโรค แมลงศัตรพืูช ได้ผลผลิตตํ่ากว่าใช้สารเคม ี
- ดูแลยาก  ใช้เวลาในการผลตินํ้าหมักและปุ๋ยอินทรีย์ 
- วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรย์ี มีจํากัด  
- เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการทําเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางแก้ไข  
- สร้างแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ตนเอง  บริหารจัดนํ้าในพ้ืนที่ตนเองให้เพียงพอต่อการทําการเกษตร 

แต่ละครั้ง 
- สร้างแนวกันชน เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน 
- ผลิตสารไล่แมลง เลี้ยงตัวห้ําและตัวเบียน ไว้ในแปลง  รักษาระบบนิเวศน์ของแมลง 

1.3 หัวใจหรือหลกัสาํคญัการทาํเกษตรอินทรย์ี 
- จิตใจเขม้แข็ง รักเกษตรอินทรีย์ มีความซือ่สัตย์และคุณธรรม 
- ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมเหมาะกับการทําเกษตรอินทรีย์ 
- ต้องมีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ 
- คํานึงถึงสุขภาพผู้ผลิตและผูบ้ริโภค 
- ครอบครัวต้องสนับสนุนและมีแรงงาน 
- สามารถลดต้นทุนการผลิต และลดรายจ่าย 
- สามารถรักษาหน้าดินและรักษาสิ่งแวดล้อมได้  
- เพ่ิมพ้ืนที่ความมั่นคงทางอาหาร ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

1.4 การรวมกลุ่มและเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ 
ปญัหาและอุปสรรค 

- เกษตรกรไมอ่ยากรวมกลุ่ม 
- ผู้บริโภคไม่ยอมรับสินค้าไมส่วย  
- เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์น้อย พ้ืนที่อยู่ห่างกัน ไม่สะดวกในการติดต่อ 
- เกษตรกรมคีวามคิดเห็นไม่ตรงกัน 
- การตลาดไมชั่ดเจน 
- เกษตรกรไมม่ีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกระบวนการกลุ่ม 

วิธีการแก้ไข  
- สร้างแรงจูงใจ ใช้ตลาดนําการผลิต 
- สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน กฎกติกา และขอ้บังคับ 
- สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน 
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1.5 รปูแบบและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- เกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้าน  เกษตรแบบมีสว่นร่วม (PGS)  Organic Thailand  มกท. / 

IFOAM 
 

     
  

2. เกษตรอินทรีย์กลางน้าํ  
2.1 ขั้นตอนการผลติ เตรียมดนิ เตรียมแปลง ปรบัปรุงบาํรุงดนิ 

- ตรวจวิเคราะห์ดิน 
- ใส่ปูนเพ่ือปรับสภาพดิน การไถตากดิน 
- ไถกลบตอซัง ปุ๋ยพืชสด 
- ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ําหมักชีวภาพ 
พชืผกั 

เตรียมดิน โดยการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์  หว่านปูนโดโลไมท์เพ่ือปรับสภาพดิน  
พรวนดินให้ละเอียด ตากดินก่อนปลูกเพ่ือทําลายเช้ือโรคและแมลงในดินบางชนิด ใส่ปุ๋ยหมักที่ใส่สาร
เร่ง พด.3 เพ่ือป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเช้ือราก่อนปลูก  ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 2-4 ตัน/ไร่ 
หรือปลูกปอเทือง  แล้วไถกลบเม่ือปอเทืองออกดอก อายุ 50-55 วัน  หมักดินไว้ประมาณ 7- 15 
วัน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน   

นาขา้ว 
เตรียมดิน ไถกลบตอซังข้าวไม่เผา แล้วปล่อยนํ้าเข้านา หมักฟางกับนํ้าหมักชีวภาพ 

พด. 2 จํานวน 5 ลิตร/ไร่ หมักทิ้งไว้ 15 วัน ถ้าไม่มีนํ้าในนาข้าวให้หมักไว้ 1 เดือน ควรปลูกปอเทือง
หรือถั่วพร้า ไถกลบหมักไว้อีก 15 วัน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
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2.2 ปัจจัยการผลติ (ทดแทนปุย๋เคมีและสารเคมี) 
2.2.1  การผลิตปุ๋ยหมัก  ใช้วัสดุทางการเกษตร เช่น กากถ่ัวเหลือง รํา มูลสัตว์ แกลบเผา  

หินฟอสเฟต 
การผลติปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง พด.1 

ส่วนผสม  ในการกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน ประกอบด้วย  
เศษพืชแห้ง  1,000  กิโลกรัม 
มูลสัตว์   200  กิโลกรัม 
นํ้าหมักชีวภาพ  10  ลิตร  
สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 1  ซอง  

อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก  
1. ข้าว : อัตราการใช้ 2 ตัน/ไร่ หว่านให้ทั่วพ้ืนที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืช 
2. พืชไร่ : อัตราการใช้ 2 ตัน/ไร่ โรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืช แล้วคลุกเคล้ากับ

ดิน 
3. พืชผัก : อัตราการใช้ 2-4 ตัน/ไร่ หว่านทั่วแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน 
4. ไม้ผลไม้ยืนต้น : อัตราการใช้สําหรับการเตรียมหลุมปลูก 20 กก./หลุม 

คลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดิน  ใส่รองก้นหลุม  
5. ต้นพืชที่เจริญแล้ว : อัตราการใช้ 20-50 กก./ต้น ใส่ปุ๋ยหมักในร่องลึก 10 ซม.

ตามแนวทรงพุ่มของต้นใส่ปุ๋ยหมักในร่อง แล้วกลบด้วยดินหรือหว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม 
6. ไม้ตัดดอก : อัตราการใช้  2  ตันต่อไร่  ไม้ดอกไม้ยืนต้นใช้ 5-10 กก./หลุม 
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2.2.2 การผลติน้าํหมักชีวภาพ  
สตูร 1  น้ําหมักชีวภาพจากผักและผลไม้ จํานวน 50 ลติร 

ผักหรือผลไม ้  40 กิโลกรัม 
กากนํ้าตาล  10 กิโลกรัม 
นํ้า   10 ลิตร 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1 ซอง (25 กรัม) 

 

สตูร 2  น้ําหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอรี ่จํานวน 50 ลิตร 
ปลาหรือหอยเชอรี่ 30 กิโลกรัม 
ผลไม ้   10 กิโลกรัม 
กากนํ้าตาล  10 กิโลกรัม 
นํ้า   10 ลิตร (หรือให้ทว่มวัสดุหมัก) 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  1 ซอง (25 กรัม) 

 

สตูร 3  น้ําหมักชีวภาพจากขนุน (ขนุน 30 กก. กากนํ้าตาล 10 กก. สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.2  1 ซอง ) 

 

สูตร 4  นํ้าหมักชีวภาพจากไข่ (ไข่ 1 กก. นํ้าตาลทรายแดง 1 กก. ยาคูลท์ 1 ขวด 
ลูกข้าวหมาก 1 ก้อน  หมักไว้  15 วัน) อัตราการใช้ฮอร์โมนไข่  20 มล.ต่อนํ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วง
เย็น  

 

สูตร 5  นํ้าหมักชีวภาพจากนมสด (นมสด 10 กก. นํ้าตาลทราย 1 กก.  
นํ้าซาวข้าว 5 ลิตร นํ้าหมัก 200 มล.) 

 

หมายเหต ุ: (สูตร 3-5  เป็นภูมิปัญญาเกษตรกร) 
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2.2.3 ผลติสารไลแ่มลง โดยใชพ้ชืสมุนไพร  
วัสดุผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช  

- การหมักพืชสมุนไพรสด   

พืชสมุนไพร   30 กิโลกรัม 
กากนํ้าตาล   10 กิโลกรัม 
รําข้าว   100 กรัม 
นํ้า    30 ลิตร 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 1 ซอง 

 

- การหมักพืชสมุนไพรแห้ง   
พืชสมุนไพร   10 กิโลกรัม 
กากนํ้าตาล   20 กิโลกรัม 
รําข้าว    100 กรัม 
นํ้า    60 ลิตร 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 1 ซอง  

ชนดิพชืสมุนไพร 
- สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพควบคุมเพลี้ย (เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน) ได้แก่ 

ยาสูบ ดีปลี  หางไหล กลอย และพริก 
 

- สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพควบคุมหนอน ( หนอนกระทู้ผัก และหนอนใย
แก้วผัก ) ได้แก่ ว่านนํ้า มันแกว สะเดา หนอนตายหยาก และขมิ้นชัน 
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2.2.4 วิธีกาํจัดวัชพชื 
- ใช้มือถอน 
- ใช้เครื่องตัดหญ้า 
- ใช้นํ้าหมักปลาเข็มข้นราดบริเวณที่ไม่มีพืชปลูก 
- การจัดการระดับนํ้าเพ่ือควบคุมวัชพืช(ข้าว) 

 

 
 

2.3 ขั้นตอนการตรวจแปลง การบันทกึข้อมูล 
- ศึกษาทําความเข้าใจหลักเกณฑ์ข้อกําหนดต่างๆ  ของการตรวจแปลง  เช่น  ไม่ใช้สารเคมีและ

ปุ๋ยเคมีในการผลิต  ผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง  ป้องกันการปนเป้ือนจากภายนอก มีแหล่งนํ้าสะอาด 
- บันทึกข้อมูล  เช่น แผนท่ีแปลง ประวัติการใช้พ้ืนที่ การเขียนป้ายแปลง ปัจจัยการผลิต 

การผลิต  การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ปริมาณผลผลิต การจําหน่ายผลผลิต 
 

 2.4 ขั้นตอนการเกบ็เกี่ยวและจัดการผลผลติ 

- แยกจากผลผลติที่ไม่ใช่อินทรย์ี 
- ป้องกันการปนเป้ือนจากวัสดุและสารต้องห้าม 
- พ้ืนที่วางผลผลิตและภาชนะขนย้ายต้องทําความสะอาดตามระบบ 

 

2.5 ขั้นตอนการขอใบรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- ศึกษาทําความเข้าใจหลักเกณฑ์ข้อกําหนดต่างๆ  ที่ต้องปฏิบัติตาม 
- ย่ืนใบสมัคร และเอกสารข้อมูลต่างๆ  การบันทึกข้อมูล 
- นัดตรวจแปลง 
- รอผลการพิจารณาและแจ้งผลการรับรอง 
- ออกใบรับรอง 

3. เกษตรอินทรีย์ปลายน้ํา 
 3.1 การจัดการผลผลติเกษตรอินทรีย์ 

ภายหลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตรอินทรีย์แล้ว จะต้องเก็บรวบรวมผลผลิต ทํา
ความสะอาดผลผลิตคัดแยกผลผลิต และคัดเกรดคุณภาพ ทั้งน้ีอุปกรณ์ที่ใช้เก็บเก่ียว และภาชนะที่ใช้
บรรจุผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จะต้องแยกจากการทําเกษตรแบบใช้สารเคมีอย่างชัดเจน และมีโรงคัด
แยกผลผลิตที่มีมาตรฐาน 
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 3.2 การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์/ย่ีห้อ  ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย 
 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้บริโภค ดังน้ี 

- เลือกให้เหมาะสมกับผลผลิต 
- เลือกวัสดุที่ทําจากธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย 
- โลโก้ที่โดดเด่น สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
- ระบุชนิดพืช สถานที่ผลิต ปริมาณนํ้าหนัก สรรพคุณ วันที่เก็บเก่ียว 

 3.3 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่า  การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า สามารถแบ่งเป็น แปรรูปสําหรับ
บริโภค และแปรรูปส่วนเหลือใช้สําหรับใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  

- สําหรับบริโภค เช่น ดอง แช่อ่ิม กวน ฯลฯ (การถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆ) 
- ส่วนเหลือใช้นําไปใช้ประโยชน์ เช่น อาหารสัตว์ ทําปุ๋ยอินทรีย์ 
นอกจากน้ี การที่ผลผลิต มีมาตรฐานรับรอง ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสมํ่าเสมอ จะทําให้ผลผลิตเป็น 
ที่ยอมรับและมีมูลค่าสูงขึ้น 

3.4 การตลาดและการจําหน่าย ผลผลิตที่ได้มักจะจําหน่ายให้กับ 
- ตลาดเพ่ือสุขภาพของโรงพยาบาล 
- ออกบูธ ตามงานแสดงสินค้า และห้างสรรพสินค้า 
- จําหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงและเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย เช่น Facebook  

LINE  ฯลฯ  
- ตลาด อตก. 
- ชายภายในชุมชน / ตลาดท้องถิ่น 
- ตลาดประชารัฐ 
- ตลาดป่ินโต (ลูกค้าประจํา) 
- หน่วยงานราชการ 

3.5 การสรา้งเครือข่ายเกษตรอินทรย์ี  
- ชักชวนผู้ที่สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชน  
- ประชาสัมพันธ์ผ่านการออกงานแสดงสินค้า  สื่อออนไลน์ 
- เปิดช่องทางให้ผู้ผลิตได้พบผูบ้ริโภค 
- การจัดการรวมกลุ่มเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สร้างความเช่ือมั่น ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่ม

ผู้ผลิต และชักชวนผู้อ่ืนให้เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
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กลุ่มท่ี  3 

การห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร 
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กลุ่มที่ 3  การหา้มใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร  จํานวนหมอดินอาสาทั้งหมดในกลุม่  35  คน 

เจ้าหน้าทีป่ระจํากลุ่ม 

1) นายชาคริต อินนะระ ผอ.สพด.สระแก้ว 

2) นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  สพข.2 

3) นายบุญสม พรหมสุวรรณ์ สพด.ฉะเชิงเทรา 

4) น.ส.อุบลรัตน์ บัวเผื่อน  สพด.จันทบุรี 

5) น.ส.วรารัตน์ ลีวรางกุล สพด.ชลบุรี 

6) น.ส.สุภา  ไกรผล  สพด.ชลบุรี 

7) นายนิวัฒน์ อินทร์หอม สพด.สระแก้ว 

ประธาน 1) นายชาคริต  อินนะระ  ผอ.สพด.สระแก้ว 

เลขานกุาร 2) น.ส.วรารัตน์  ลีวรางกุล สพด.ชลบุรี 

กลุ่มต้องการใช้ 3 สารเคมี กลุ่มไม่ใช้ 3 สารเคมี 

1. ต้องใช้ให้ถกูต้อง ถูกเวลา ตามความจําเป็น 

เหมาะสมกับชนิดพืช เก็บเก่ียวในระยะ

ปลอดภัย 

2. ปลูกจิตสํานึกและคุณธรรมของผู้ใช้ 

3. ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน 

เช่น สารเคมีชนิดไหนใช้กับพืชชนิดใด ควรใช้

เมื่อไร 

4. อบรมเกษตรกรถึงวิธีการใช้สารเคมีแต่ละ

ชนิดให้ถูกต้อง 

5. ผู้ทีใ่ช้ควรผา่นการสอบใบอนุญาตการใช้

สารเคมีทางการเกษตร 

6. ให้ความรู้กับเกษตรกรทั่วไปถึงพิษภัยและ

โทษของการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

1. หากพ้ืนที่การเกษตรรกจนเกินไป ให้ใช้วิธีตัด

หญ้าหรือปลูกพืชคลุมดิน 

2. ใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น ปล่อย ห่าน ไก่ เป็ด 

กินหญ้าในแปลงการเกษตร หรือใช้สารชีวภัณฑ์

ทดแทน เช่น ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทย กําจัด

ปลวก  แมลง หนอน ทุกชนิด 

3. ใช้นํ้าหมักชีวภาพ (พด.2) ฉีดเพ่ือกําจัดวัชพืช

โดยหมักนํ้าหมักชีวภาพกําจัดวัชพืชเอง 

3.1 สูตรฆ่าหญ้า (คณุนัยนา หมอดิน  

จ.ชลบุรี) เกลือ 1 กก. + นํ้าสม้สายชู 1 ลิตร + 

นํ้ายาล้างจาน1 ลิตร ผสมใหเ้ข้ากัน ฉีดพ่นต่อ

พ้ืนที่ 3 ตร.ม. 

3.2 สูตรฆ่าหญ้า (คณุบุญยัง หมอดินอาสา 
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กลุ่มต้องการใช้สาร. กลุ่มไม่ใชส้าร 

 จ.จันทบุรี) โซเดียมคลอไรด์ 10 กก.+โพแทสเซียม 

10กก.+กากนํ้าตาล 10 กก.+นํ้าเปล่า 1,000 

ลิตร ผสมให้เขา้กันฉีดพ่นต่อพ้ืนที่ 5 ไร ่**ห้าม

ฉีดใกล้ต้นไม ้ฉดีให้ห่างทรงพุ่ม 1 เมตร** 

 4. ใช้นํ้าหมักชีวภาพ (พด.7) เพ่ือกําจัดแมลง  

4.1 ฆ่าเพลี้ยไฟไรแดง (คุณวันเพ็ญ หมอดิน 

จ.ปราจีนบุรี) ปัสสาวะกลั่นหรือต้ม 1 ชม. 20 

ลิตร + พรกิแกงเผ็ด 1 กก. + ยาเส้น 0.5 กก. + 

กระเทียม 1 กก. +บอระเพ็ด 1 กก. นําทั้งหมด

หมักทิ้งไว้ 1 คนื ใช้นํ้าหมัก 0.5 ลิตรผสม

นํ้าเปล่า200 ลิตร ฉีด 3 วัน/ครั้ง ระยะระบาด 

หรือ ฉีด 10-15 วัน/ครั้ง ระยะไม่ระบาด 

สรปุ 

- คลอไพริฟอส สารเคมีฆ่าแมลงมีพิษปานกลาง 

ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีอาจเกิดผลกระทบได้ ถ้าห้ามใช้ 

ก็ยังมีสารเคมอีีกหลายชนิดทดแทนได้ 

- พาราควอต สารเคมีกําจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้

ที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพดี เกษตรกรยัง 

มีความจําเป็นต้องใช้ 

- ไกลโฟเซต สารเคมีกําจัดวัชพืชชนิดดูดซึม  

มีความเป็นพิษต่อคนตํ่ามาก  ราคาถูกและ 

มีประสิทธิภาพดี เกษตรกรมีความจําเป็นต้อง

ใช้ทั้งพาราควอตและไกลโฟเซต  จะใช้เฉพาะ

ช่วงหลังเก็บเก่ียวผลผลิตหรือในร่องระยะทํารุ่น 

สรปุ 

- การใช้สารเคมีไม่ว่าจะสารเคมีชนิดไหน ถา้ใช้ไม่

ถูกวิธีก็เป็นอันตรายทั้งสิ้น ทัง้ทางด้านของ

สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและรวมถึงความอยู่รอดของ

เกษตรกรไทย ที่สินค้าราคาตก ต้นทุนสูงขึ้น 

รวมถึงปัญหาของดินเสื่อมโทรม ดังน้ันเราจึง

จําเป็นต้องตระหนักถึงเรื่องน้ี ทางออกและ

ทางเลือกเพ่ือให้เกิดผลที่ดีกับทุกฝ่ายและที่สาํคัญ

จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและ

ผู้บริโภค  

- เมื่อเราไม่ใช้สารเคมีเราก็จาํเป็นต้องปรับวิธีให้

สามารถทําการเกษตรได้ เช่น 
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กลุ่มต้องการใช้สาร. กลุ่มไม่ใชส้าร 

พืชยังมีขนาดเล็กอยู่  จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมี

สารเคมีตกค้างไปถึงผลผลิต  อีกทั้งถ้าจะให้ใช้

สารอ่ืนทดแทน เช่น กลูโฟซเินตก็มีสารพิษ

ตกค้างมากกว่าและแพงกว่า4-5 เท่า และที่

ผ่านมาได้มีการจํากัดการใช้งานของสารทั้ง 3 

ชนิด ถือเป็นเรื่องที่ดี และยังมีการจัดให้อบรม

การใช้สารเคมทีี่ถูกต้อง การขอใบอนุญาตการ

ซื้อสารเคม ีจึงขอให้ทําความเข้าใจและไม ่

เห็นด้วยกับการห้ามใช้ 3 สารเคมีทาง

การเกษตรดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการตลาด 

เกษตรกรมีตลาดรับซื้อผลผลติทางการเกษตร 

1. ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรธรรมชาติ โดยการลด 

ละเลิก หรือใช้วิธีหลีกเลี่ยงการใช้เคมีให้ได้มาก

ที่สุด เช่น กําจดัหญ้าโดยใช้เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 

(การเลี้ยงไก่ในสวน ปล่อยวัวควายในสวนเพ่ือ

กําจัดหญ้า) 

2. ใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมีกําจัดวัชพืช และ

ที่สําคัญคนไทยมีภูมิปัญญาทีห่ลากหลาย ดังน้ัน

ถา้เรารวบรวมภูมิปัญญาทั้งหมดเอามาปรับใช้

เพ่ือหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนเคมีก็สามารถหลีกเลี่ยง

การใช้สารเคมไีด้ 

3. หาสารเคมตัีวอ่ืนที่อนุญาตให้ใช้ได้ และ

ปลอดภัยกว่า 3 สารน้ี แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันเกษตรกร

ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ 

สุดท้ายน้ีสิ่งสําคัญทีสุ่ดคือการให้ความรู้ความ

เข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับการทําการเกษตรเพ่ือ

สร้างศรัทธาและให้เกษตรกรรู้ถึงว่าถ้าผลผลิตไม่

มีสารเคมีตกคา้งหรือปลอดสารพิษจริงๆ สนิค้า

เกษตรก็จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สินค้าจะมี

มูลค่าและกําหนดราคาได้ ดังน้ันทุกฝ่ายจะต้อง

ร่วมมือกันให้ความรู้ ลงมือทําเพ่ือเป็นตัวอย่าง

ให้กับผู้สนใจ 

ด้านการตลาด 

เกษตรกรมีตลาดรับซื้อผลผลติทางการเกษตร 
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กลุ่มท่ี  4 

การจัดการไม้ผล 
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กลุ่มที่ 4  การจัดการไมผ้ล  จํานวนหมอดินอาสาทั้งหมดในกลุ่ม  137  คน 

เจ้าหน้าทีป่ระจํากลุ่ม 

1) นายปรีชา โหนแหยม ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา 

2) นายจินตวัฒน์ ไพบูลย์ไตรรัตน์ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  สพข.2 

3) นายอนุพนธ์ ศิริไทย  กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  สพข.2 

4) นายศุภชัย ไชยพันธ์ุ  สพด.ตราด 

5) นางนิตยา ภาคสุภาพ สพด.ตราด 

6) นายธวัชชัย บุญพงษ์  สพด.ตราด 

7) น.ส.ภัสสมณฑ ์ เอ่ียมเข่ง  สพด.ปราจีนบุรี 

8) นายจิรยุทธ์ คําขจร  สพด.จันทบุรี 

9) น.ส.จรรรจิรา เจริญทวีชัย สพด.จันทบุรี 

10) น.ส.อาจรีย์ เจริญโพธ์ิทอง สพด.จันทบุรี 

11) นางนารินทร์ อุบลนุช  สพด.ระยอง 

12) ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ กุลแก้ว  สพด.ระยอง 

13) น.ส.มะล ิ มนทบ  สพด.ฉะเชิงเทรา 

14) นายชลธี เมฆโสภณ สพด.ฉะเชิงเทรา 

15) นายสุรกิจ นิบุญกิจ  สพด.ฉะเชิงเทรา 

16) นายทรงพล สมพมิตร สพด.ฉะเชิงเทรา 

17) น.ส.จิรัชญา โภชาคม  สพด.ฉะเชิงเทรา 

18) น.ส.สายรุ้ง สอนบุญชู สพด.ฉะเชิงเทรา 

19) น.ส.ดรุณี แก้วคํา  สพด.ฉะเชิงเทรา 

20) น.ส.มะลิวัลย์ ผลประโยชน์ย่ิง สพด.ฉะเชิงเทรา 

21) น.ส.มณฑิณ ี มิ่งสกุล  สพด.ฉะเชิงเทรา 

22) น.ส.ดาวรุ่ง มหารัตน์ สพด.ฉะเชิงเทรา 

ประธาน 1) นายกําพล สถติ หมอดินอาสาประจํา  จ.ตราด 

รองประธาน 2) นายนิยม อภิมาลศรี หมอดินอาสาประจําอําเภอ  จ.ตราด 
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รองประธาน 3) นายสมคิด ศิลปาเวช หมอดินอาสาประจําอําเภอ  จ.จันทบุร ี

เลขานกุาร 4) นายวิชาญ เขียวพันธ์ุ หมอดินอาสาประจําตําบล  จ.จันทบุรี 

แบ่งการถอดบทเรียน 3 กลุ่ม  คือ 

 กลุ่มที ่1  ทุเรยีน , มังคุด, ลองกอง 
 กลุ่มที ่2  ลําไย 

 กลุ่มที ่3  มะม่วง , มะพร้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 1  ทเุรยีน มังคดุ ลองกอง  (ประธาน : นายกําพล สถิต หมอดนิอาสาประจําจังหวัดตราด) 

ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลต้นน้ํา (พืน้ที่  พนัธุท์เุรียน  การจัดการดนิ  การจัดการน้ํา) 

1.1 การคดัเลือกพืน้ทีป่ลูกทเุรยีน 

- การเลือกชนิดดินปลูกทุเรียน เป็นดินร่วนปนทราย มีหน้าดินลึก ระบายนํ้าดี  PH. 5.5-6.5 

- การเลือกพ้ืนที่เหมาะสมปลูกทุเรียน เป็นพ้ืนที่ลาดเทเล็กน้อย  สภาพพ้ืนที่ต้องไม่เป็นที่ลุ่ม 

มีนํ้าท่วมขัง 

- มีแหล่งนํ้าที่สามารถให้นํ้าได้ตลอดปี 
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1.2 การคดัเลือกพนัธุท์เุรียน 

- เลือกพันธ์ุหมอนทอง  เพราะได้ผลผลิตราคาสูง นํ้าหนักดี  สามารถนํามาแปรรูปได้หลาย

อย่าง  ส่งออกได้ราคาสูง  เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

- ต้นตอพันธ์ุควรเป็นพันธ์ุพ้ืนเมือง เพราะมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคมากกว่าพันธ์ุทั่วไป 

1.3 การจัดการพืน้ทีป่ลกูและการจัดการดิน 

- บริหารจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม  ระยะการปลูกต้องมีความเหมาะสม (9 x 9เมตร) โดย

ระยะปลูกของทุเรียนมีผลต่อการให้ผลผลิต 

- พูนโคน (ทุเรียน ไม่ชอบนํ้า) กว้าง 1 เมตร โดยการเอาปูนขาว  ปุ๋ย  อินทรียวัตถุ ผสมให้

เข้ากัน 

- รองก้นหลุม  ดินก้นสระถ้าไม่มีธาตุอาหารให้เพ่ิมอินทรียวัตถุ  โดยปลูกปอเทือง  ใส่ปุ๋ยเคมี  

มูลหมู  นํ้าหมักชีวภาพ 

1.4 การจัดการน้าํ / การให้น้าํ 

- จัดหาแหล่งนํ้าต้นทุนจากแหล่งนํ้าต่างๆ  เช่น แหล่งนํ้าในไร่นา เป็นต้น 

- การวางระบบนํ้าก่อนปลูก ควรออกแบบระบบการให้นํ้าที่เหมาะสมต่อพ้ืนที ่

- การให้นํ้าผ่านระบบสปริงเกอร์ เป็นการประหยัดนํ้า ควรวางห่างจากโคนต้น 1.50 เมตร  

2. ข้อมูลกลางน้าํ (การจัดการแปลง  การดแูลรกัษา  การลดตน้ทุน  การเพิ่มผลผลติ) 

- การเก็บตัวอย่างดิน เพ่ือวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน 

- ถ้าดินเป็นกรด ทําให้เกิดโรคไฟทอปเทอร่า การแก้ปัญหาโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เพียงพอและ

ใช้ปูนปรับสภาพดิน โดยใส่ปูนแล้วฉีดนํ้ารอบๆ โคน  ควรทําช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เพ่ือเตรียม

ความพร้อมสําหรับต้นทุเรียนในการออกดอก 

- การห่มดิน  โดยวิธีแห้งชามนํ้าชาม และควบคุมนํ้าร่วมกับการใส่ปุ๋ย  หลักการใช้ต้องคํานวณให้

พอเหมาะ  แล้วใส่นํ้าหมักชีวภาพลงไป  และฉีดนํ้าตามลงไปเพ่ือให้ปุ๋ยหมักละลาย 

- การปลูกทุเรียนต้องมีการคํานวณธาตุอาหารในดินให้เพียงพอต่อความต้องการของทุเรียน 

- ควรใช้นํ้าหมักชีวภาพร่วมกับการให้นํ้าผ่านระบบสปริงเกอร์ 

- ทุเรียนต้องการปุ๋ยในช่วงแตกใบอ่อน มีรากอ่อนขาวๆ รอบๆ ทรงพุ่ม 

- ทุเรียนก่ิงนอนจะออกดอกดีกว่าก่ิงต้ัง 
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- เกษตรกรต้องตรวจสอบต้นทุเรียน  ถ้าพบเช้ือโรคไฟทอปเทอร่าให้ใช้มีดปอกออก  แล้วใช้ปูนแดง

ทาบริเวณแผลเพ่ือรักษาโรค 

- ทุเรียนที่โดนสารเคมีบ่อยๆ จะทําให้เกิดโรคง่าย และต้นทุเรียนจะอ่อนแอ  เพราะสารเคมีจะไป

ทําลายเนื้อเย่ือ 

3. ข้อมูลปลายน้าํ (การตลาด  การจําหนา่ย  และการแปรรปู) 

ปัญหาชาวสวนทุเรียนส่วนใหญ่ จะมีความรู้ความสามารถในการผลิตทุเรียนให้มีปริมาณและ

คุณภาพสูง แต่ไม่มีความชํานาญในด้านการตลาด  จึงควรมีการพัฒนาดังน้ี 

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว  เปิดสวนรับนักท่องเที่ยว ชิมช็อป 

เลือกรับประทานถึงซื้อกลับบ้านได้ที่สวนโดยตรง 

- รวมกลุ่มชาวสวนและหน่วยงานเปิดตลาดผลไม้ช่วงฤดูกาล เป็นการลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง

และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ขายอัตลักษณ์ของทุเรียนที่ขึ้นช่ือมีแห่งเดียวในจังหวัด เช่น ทุเรียนเกาะช้าง ทุเรียนภูเขาไฟ 

เป็นต้น สร้างคุณภาพของทุเรียนให้มีความแตกต่างจากที่อ่ืน สร้างช่ือย่ีห้อ เช่น ทุเรียนสวน......เพ่ือ

การถือครองตลาดให้มีคนรู้จัก 

- การขายออนไลน์ ผ่านระบบต่างๆ เป็นการขยายตลาด มีความเข้าถึงเปิดสั่งจองล่วงหน้าได้

ต้ังแต่ออกผลผลิต ติดป้ายช่ือ ส่งให้ลูกค้า  เมื่อถึงช่วงเก็บผลผลิต แจ้งลูกค้า มารับถึงสวนหรือจะ

จัดส่งระบบบริการขนส่งต่างๆ ให้กับลูกค้า 

- การส่งผลทุเรียนเกรดไม่ดีให้กับโรงงานแปรรูป ป้องกันการทําผลไม้ที่ไม่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบ

ตลาด เช่น ทุเรียนกวน  ทุเรียนทอด เป็นต้น 

4. การนํานวัตกรรมและภูมิปญัญาหมอดินอาสากลุ่มทเุรียน 

4.1 ภูมิปญัญาการตดัแต่งกิ่งทเุรยีน 

- ทุเรียน 1 ต้น ควรตัดแต่งก่ิงให้เหลือพอประมาณ  ตัดก่ิงแห้งและก่ิงกระโดดทิ้ง ก่ิงทุเรียน

ที่เงาซ้อนกันให้ผลผลิตไม่ดี และส่งผลต่อการสังเคราะห์แสง 

- การตัดยอดแต่งก่ิง เพ่ือให้ต้นได้รับแสงแดด และทิศทางลม  

- การไว้ระยะ  ทําให้ทุเรียนมีการดูดซึมอาหารที่เหมาะสม 
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4.2 ภูมิปญัญาการดแูลทเุรียน 

สตูรการใช้น้าํส้มควันไม้ ผสมน้ําฉีดป้องกนัแมลงศตัรพูชื 

- การใช้นํ้าส้มควันไม้  จํานวน  1  ลติร 

- นํ้าเปล่า   จํานวน  200 ลิตร 

- ทํานํ้าส้มควันไม้ผสมในนํ้าเปล่าแล้วนําไปฉดีพ่นในสวนผลไม้ 

4.3 สตูรการใช้สารสกดัใบเสม็ด ป้องกันหนอนและป้องกนัเชื้อราในไม้ผล 

- ใบเสม็ด (ใบแก่)  จํานวน   3  กิโลกรัม 

- นํ้าเปล่า   จํานวน  200  ลิตร 

นําใบเสม็ดมาตําให้ละเอียดแล้วนําไปแช่ในนํ้าเปล่า 200 ลิตร ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน 

แยกกากออก นํานํ้าไปฉีดพ่นในสวนผลไม้ จะช่วยป้องกันโรคราและกําจัดหนอนในสวนผลไม้ 

บทสรุป  “การบรหิารธาตุ 4 ในการทาํสวนผลไม้” หมอดินอาสา (นายกาํพล สถิต) 

1. ธาตุไฟ   

- ตัดแต่งก่ิงให้แสงแดดเข้าถึงต้นทุเรียน เพ่ือให้สามารถสังเคราะห์แสงได้ 

- ปลูกชิดในช่วงระยะแรกจนทเุรียนต้ังตัวได้ดีแล้วโค่นออกต้นเว้นต้น 

- พูนโคนเพ่ือแก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า 

2. ธาตุลม   

- พืชต้องการ CO2 เพ่ือนําไปสังเคราะห์แสง 

- มีลําต้นโปร่งอากาศถ่ายเทดี 

3. ธาตุนํ้า   

- pH นํ้า  ควรอยู่ที่ 6.0-6.5 

- นํ้าที่เป็นกรดจะทําให้เกิดโรคไฟทอปเทอร์ร่า 

4. ธาตุดิน  

- เก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาธาตุอาหารและ pH 

- การแก้ปัญหาดินกรดโดยการใช้อินทรียวัตถุและปูนในปรมิาณที่เหมาะสม 

- หลังจากใส่ปูนให้ทําการฉีดนํ้ารอบโคน เพ่ือให้ปูนละลาย 
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กลุ่มที่ 2  ลําไย  ประธาน : นายปัญญา  หมู่คํา  หมอดินอาสาประจําตําบล อยู่บ้านเลขที่  29/1 

หมู่ 10 ต.โป่งนํ้าร้อน อ.โป่งนํ้าร้อน จ.จันทบุรี   โทรศัพท์ 084-7835299 

ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ข้อมูลต้นน้ํา (พืน้ที่  การจัดการดนิ  การจัดการน้ํา) 

2.1.1 การคัดเลือกพื้นที่ปลูกลําไย 

- สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบหรือลาดเทเล็กน้อย ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ลุ่มมีนํ้าขัง  ถ้า

เป็นที่ลุ่มให้ยกร่องและปลูกบนร่องให้มีการระบายนํ้า  หากเป็นพ้ืนที่ดอน  ต้องไม่ชุ่มนํ้า   

- ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนลูกรัง  การระบายนํ้าดี 

- พ้ืนที่ปลูกต้องอยู่ใกล้แหล่งนํ้า มีปริมาณน้ําเพียงพอ สวนลําไย 10 ไร่ ต้องมีสระนํ้า

อย่างน้อย 1 ไร่ เป็นพืชที่ต้องการนํ้ามาก 

- ใช้แผนที่ Agri Map มาช่วยในการตัดสินใจปลูกลําไย พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง(S2) 

อยู่ในพ้ืนที่อําเภอโป่งนํ้าร้อน และอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

- ควรคัดเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด  โดยพันธ์ุที่

เป็นที่ต้องการของตลาดคือ  พันธ์ุอีดอ 
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2.1.2 การจัดการดิน  

- ลําไย สามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด แม้กระทั่งดินลูกรัง  แต่ดินที่ลําไยชอบมาก 

คือ ดินร่วนปนทรายและดินตะกอน  ดินที่ปลูกลําไยควรมีหน้าดินลึก การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี 

ควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) อยู่ในช่วง 5.0-7.0  ดินระบายนํ้าดี 

- ลักษณะพ้ืนที่ปลูก  พิจารณาจากความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก หากดินมีความ

อุดมสมบูรณ์การเตรียมหลุมไม่ต้องลึก (หลุมเล็ก) ดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ควรเตรียมหลุมขนาดใหญ่ ถ้า

พ้ืนที่เป็นที่ดอนจะขุดหลุมให้กว้างและลึก แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่ลุ่มอาจเตรียมหลุมขนาดเล็กหรืออาจเอาดิน

จากท่ีอ่ืนมากองให้เป็นโคก  ฐานกว้างประมาณ 1.5 เมตร สูงพ้นระดับนํ้าสูงสุดขึ้นไปอีก 1 เมตร 

โดยทั่วไปขนาดของหลุมกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 0.3 x 0.3 x 0.3 เมตร ถึง 1.0 x 1.0 x 1.0 

เมตร เวลาขุดหลุมจะแยกดินช้ันบนและดินช้ันล่าง นําอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก  รองก้นหลุม

ก่อนปลูก 

- พ้ืนที่ว่างเปล่า มีการเตรียมพ้ืนที่ก่อนปลูก โดยหว่านถั่วพร้า อัตรา 5 กก./ไร่  รอจน

ออกดอกและไถกลบ  โดยใช้ผาน 3 ตามด้วยผาน 7 ปล่อยให้พืชปุ๋ยสดย่อยสลาย  กลายเป็นปุ๋ยพืชสด 

ในแปลงต่อไป  

- การจัดการดินช่วงเตรียมหลุมเพ่ือการปลูกลําไย โดยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักที่หมัก

โดยใบและกิ่งลําไยที่ได้จากการตัดแต่งก่ิงแปลงข้างเคียงและเศษใบไม้ ก่ิงไม้ทั่วไป  หรือใช้ปุ๋ยคอก

เก่าๆ ประมาณ 1 บุ้งก๋ี ผสมบนดินที่ขุดขึ้นมาและใส่ร็อคฟอสเฟต หรือกระดูกป่นอีก 100 กรัม 

คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยให้เข้ากันดี  จากน้ันนําดินช้ันบนใส่ลงก้นหลุม และดินช้ันล่างขึ้นไว้ข้างบน  จึงทํา

การปลูกลําไยและกลบ และหลังจากน้ันใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 25-50 กก./ต้น/ปี จนถึงลําไยให้ผลผลิต 

(โดยเฉล่ียปลูก 2 ปีครึ่ง ถึง3 ปี จะให้ผลผลิต) 

- การจัดการดินช่วงลําไยให้ผลผลิต  ต้ังแต่ตอนลูกเล็กเท่าหัวไม้ขีดจนถึงลําไยเม็ดดํา 

(ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ + นํ้าหมักปลา) นํ้าหมัก 5 ลิตร/นํ้า 1,000 ลิตร + ยูเรีย 5 กิโลกรัม (ป้องกันลูกแตก) 

และช่วงเร่งให้ลําไยลูกโต เน้ือหนา รสชาติหวาน โดยใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์  

2.1.3 การจัดการน้ํา  

- ได้รับการสนับสนุนแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  ขนาด 1,260 ลบ.ม. (แต่

นํ้าไม่เพียงพอ) 
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- กรมชลประทาน  สนับสนุนแหล่งนํ้าให้หมู่บ้านจึงดึงนํ้าดิบมาใช้ 

- การให้นํ้า 1 ชม./แถว เว้น 2 วันครั้ง (ไม่ให้ทุกวันเพราะผลจะแตก) 

- ในบางช่วงลําไยต้องการน้ําน้อย คือในช่วงก่อนออกดอกแต่ ในช่วงออกดอกติดผล

ลําไยต้องการนํ้ามาก 

2.2 ข้อมูลกลางน้ํา (การดูแลแปลง , การลดต้นทุน , การเพิ่มผลผลิต) 

2.2.1 การดูแลแปลง  โดยตัดแต่งก่ิงลําไย  การตัดสางต้นออกไปเมื่อต้นเริ่มโตขึ้น  ไม่ใช้ชนกัน 

เน้นให้โปร่งโล่งแสงแดดส่องผ่านได้รอบ และไม่เป็นที่ซุกซ้อนทับกัน หรือเป็นที่ซุกของแมลงและ

หนอน การแต่งต้นและก่ิงออกให้โป่รง  ทําให้การทําลําไยนอกฤดูออกดอกดี เพราะแสงแดดส่องผ่าน

ได้ดี ทําให้พืชได้รับกินอาหารได้เต็มที่ การแต่งจะเน้นให้โปร่ง  มีวิธีการจัดการดิน  การใส่ปุ๋ย  เพ่ิม

ฮอร์โมน  การให้นํ้า การอนุรักษ์ดินและนํ้า ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  มีการจดบันทึกทุกขั้นตอน 

และต่อเน่ือง  เพ่ือเป็นแผนแนวทางการจัดการผลิตในปีต่อไป 

2.2.2 การลดต้นทุน  โดย 

- จดบันทึกข้อมูลการจัดการแปลงของแต่ละวัน  ทั้งการใส่ปุ๋ย  รดนํ้า การป้องกัน

กําจัดศัตรูพืช  ตามอัตราที่ใช้ที่ถูกต้องตามท่ีกําหนดมา  ไม่มีการคาดคะเนการใช้  สามารถลดต้นทุน

ในการจัดการส่วนน้ีได้  30% 

- วิเคราะห์ดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิต  หรือต้นฤดูกาลผลิต  สามารถตอบโจทย์การ

เช่ือมโยงการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  สามารถลดต้นทุนในการจัดการส่วนน้ีได้  10% 

- ผลิตปุ๋ยหมัก  นํ้าหมักชีวภาพ จากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรและหาได้ในท้องถิ่น

ใช้เอง  สามารถลดต้นทุนในการจัดการส่วนน้ีได้  40% 

- ใช้แรงงานในครัวเรือนของตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน สามารถลดต้นทุนใน

การจัดการส่วนน้ีได้  10% 

- วิธีเก็บรักษาความช้ืนในดิน ไม่ต้องรดนํ้าบ่อยเหมือนแปลงอ่ืนๆ เช่น  การคาดกลบ

ใบลําไยที่ร่วงหล่นมาคลุมโคน (หลังราดสาร) ทําให้ดินมีความช้ืนได้นานขึ้น หรือ การปลูกหญ้าแฝก

เมื่อปลูกลําไยในช่วง 1-3 ปีแรก ช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน รักษาความช้ืน ลดการชะล้างปุ๋ยที่ใส่  ใบ

ตัดมาคลุมโคน  แต่ช่วงให้ผลผลิตแล้ว หญ้าแฝกจะค่อยๆ ตายไปเองเพราะแสงแดดเข้าไม่ถึงและมีการ

ราดสาร  วิธีรักษาความช้ืนในดินน้ี สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ลดต้นทุนในการจัดการส่วนน้ีได้  10% 
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2.2.3 การเพิ่มผลผลิต  โดยการใช้เทคนิคทางด้านวิชาการที่หน่วยงานรัฐอบรมให้  ควบคู่กับ

การปฏิบัติในแปลงของตนเอง  โดยการจัดการดินและปุ๋ยจากการใช้สารเคมีตามหลัก GAP  มีการใช้

วัสดุเหลือใช้ในแปลงและหาได้ในท้องถิ่น  มาผลิตปุ๋ยหมัก  นํ้าหมักชีวภาพ  และการป้องกันโรคและ

แมลงศัตรูพืชในช่วงต่างๆ  ดังน้ี  

2.2.3.1 การเตรียมดิน  โดยการทําปุ๋ยหมักโดยใช้เศษใบ  ก่ิงก้านลําไยที่ตัดสาง มาใส่

เครื่องย่อยและหมักร่วมกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.3  นําไปหว่านรอบโคนลําไย (10-20 

กิโลกรัม/ต้น) รอบๆ ทรงพุ่ม หว่านเหมือนราดสารลําไย หว่านเสร็จให้รดนํ้าเลย ลําไยจะได้กินปุ๋ยเลย 

หลังจากน้ันให้นํ้าเป็นระยะ จนกว่าจะรัดใบชุดแรก หลังจากรัดใบชุดแรกพ่นยาป้องกันใบ และเริ่มทํา

ใบชุดที่สองต่อไป   

2.2.3.2 การบํารุงต้น บํารุงใบ  โดยการทํานํ้าหมักชีวภาพจากปลา  เพ่ือใช้เป็น

ฮอร์โมนสําหรับลําไย โดยใช้ปลาที่ขอแม่ค้าตามตลาดนัด ที่หมักจากสูตรสารเร่งซุปเปอร์ พด.2  เพ่ือ

บํารุงต้นและล้างสาร 

สูตรที่ใช้พ่นทางดิน ได้แก่ ปุ๋ยปลาหมัก 10 ลิตร+ยูเรีย 5 กก. (หรือจุลินทรีย์

สังเคราะห์แสง 5 ลิตร)  อัตราการผสมนํ้า 1,000 ลิตร นําไปฉีดพ่นรอบโคนลําไย รอบทรงพุ่ม

เหมือนการราดสารลําไย หลังจากน้ันรดน้ําเป็นระยะจนกว่าจะรัดใบชุด 2 

สูตรที่ใช้พ่นทางใบ การกําจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ การใช้สะเดา ใบยาสูบ หมักกับ

กากน้ําตาล ร่วมกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.7  ฉีดพ่นกันแมลงศัตรูพืช และการใช้สารเคมีป้องกันโรค 

(โรคพุ่มไม้กวาด) ตามสูตรคือ  เลือกใช้ยาฆ่าแมลง หนอน 500 มล.+สาหร่ายบํารุงต้น 1 ลิตร 

+กํามะถัน 1 กิโลกรัม + ผสมนํ้า 1,000 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 

2.2.3.3 การเปิดตาดอก  

- ใช้ฮอร์โมนไข่ 1 ลิตร ผสมสารเคมีเปิดตาดอก 1 ลิตร ผสมนํ้า 1,000 ลิตร 

- เมื่อลําไยมีลูกอ่อนขนาดเท่าหัวไม้ขีด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 30 กก./ตัน 

หรือใส่ปุ๋ยหมักผสมกับไตรโคเดอร์มาร์ก็ได้ 

- ฉีดนํ้าหมักชีวภาพจากปลา 5 ลิตร ผสมนํ้า 1,000 ลิตร พร้อมใส่ยูเรีย 

5 กก. แล้วฉีดจนถึงลูกลําไยเริ่มมีเม็ดสีดํา 
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- หลังจากน้ัน 6 เดือน จะไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลง ให้ใช้นํ้าส้มควันไม้หรือ

นํ้าส้มสายชู ผสมกับเหล้าขาว 1 ลิตร กับนํ้า 1,000 ลิตร ฉีดไล่แมลงจนกระทั่งเก็บเก่ียว 

2.2.3.4 การบํารุงผล 

- เมื่อลําไยติดลูกแล้ว ใส่ปุ๋ยต้ังแต่ตอนลูกเล็กเท่าหัวไม้ขีด  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

5 กก.+นํ้าหมักชีวภาพจากปลา 5 ลิตร/นํ้า 1,000 ลิตร เมื่อลําไยเม็ดสีดํา  ให้ใช้นํ้าหมักชีวภาพ 5 

ลิตร/นํ้า 1,000 ลิตร + ยูเรีย 5 กก. 

- ป้องกันลูกแตก  โดยใช้โดโลไมท์หว่าน 500 กก./ไร่  หว่านหลังใส่ยูเรีย 

30 วัน  

- ป้องกันเช้ือราและให้ลูกสวย  โดยฉีดพ่นปุ๋ยย่ีห้อชัวร์ชัวร์(สารเคมี) 1 ลิตร/

นํ้า 1,000 ลิตร + ปุ๋ยนํ้าทรานส์ฟอร์ม (สารชีวภัณฑ์) 500 มล./นํ้า 1,000 ลิตร(ป้องกันเช้ือรา) 

และปุ๋ยย่ีห้อแมงโกเสด 1 กก./นํ้า 1,000 ลิตร (ขัดผิว ให้ลูกสวย) 

2.3 ข้อมูลปลายน้ํา แรงงานการตลาด การคมนาคมขนส่ง 

2.3.1 แรงงาน การปฏิบัติงานภายในสวนลําไย จําเป็นต้องมีทั้งแรงงานประจําและแรงงาน

ช่ัวคราว  ต้องทํางานเร่งด่วนในบางช่วง เช่น ช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต การตัดแต่งก่ิง เป็นต้น ซึ่งแหล่ง

ปลูกลําไยโดยรวมของอําเภอโป่งนํ้าร้อนน้ัน  อยู่ใกล้กับชายแดนเขมร และมีแรงงานมารับจ้างกันเป็น

จํานวนมาก จึงมีแรงงานที่เพียงพอและมีความชํานาญ  ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก  มีการฝึกฝน

แรงงานให้มีความรู้และทักษะเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าของสวนได้ 

2.3.2 การตลาด  มีตลาดรองรับผลผลิตทั้งในการแปรรูปและผลสด  โดยมีล้งคนจีนต้ังบริษัท

รับซื้อจํานวนหลายล้ง  พ้ืนที่ปลูกลําไยอยู่ไม่ห่างจากจุดรับซื้อ  ทําให้ต้นทุนในการขนส่งไม่สูง สามารถ

แข่งขันได้ในระยะยาว 

2.3.3 การคมนาคมขนส่ง  มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการจําหน่ายผลผลิต ช่วย

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  แล้วยังช่วยให้การขนส่งผลผลิตไปจําหน่ายยังแหล่งรับซื้อ  ทําได้

รวดเร็ว  มีการสูญเสียของผลผลิตน้อยลง   

**ปัญหาของข้อมูลปลายน้ํา คือ นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้งประจําและช่ัวคราว  

ทําให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  และเกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาได้เอง เน่ืองจากมีการทําสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้ากับล้งจีน 



35 

 

2.4 การนํานวัตกรรมและภูมิปัญญาหมอดินอาสามาใช้  โดยวิธีการทําลําไยนอกฤดู  ดังนี้ 

2.4.1 ด้านนวัตกรรม  ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ มาใช้ช่วยเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพ

ดีและช่วยลดต้นทุนการผลิต  การฟ้ืนฟู  ปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การใช้พืชปุ๋ยสดเพ่ือ

สะสมปริมาณอินทรียวัตถุในพ้ืนที่การเกษตร  การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้วยการจัดระบบ 

อนุรักษ์ดินและนํ้า การดูแลรักษาแหล่งนํ้าในไร่นา การปลูกหญ้าแฝกพืชเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่ง

ทําให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และทําให้มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

หมอดินปัญญา  หมู่คํา  รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ของเกษตรแปลงใหญ่การปลูกลําไย  มี

งานเผยแพร่ของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน  เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้มาศึกษา 

ดูงาน  ทําให้เกษตรกรสามารถทําการรวมกลุ่ม  เพ่ือให้มีความเข้มแข็ง สามารถทําการผลิตแบบ

เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้หลักการตลาดนําการผลิต ผลิตลําไยที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด

และล้งที่รับซื้อ    

2.4.2 ด้านภูมิปัญญาหมอดินอาสา 

เมื่อต้นลําไยอายุ 2-2 ½ ปี สามารถบังคับให้ออกดอก  โดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต 

อัตรา 10-20 กรัมต่อตร.ม. หว่านรอบทรงพุ่ม ซึ่งจะใช้สารประมาณ 30-50 กรัม/ต้น ประมาณ 3-4 

สัปดาห์ ลําไยจะเริ่มออกดอก ช่วงน้ีหมั่นดูแลรักษา โดยการให้น้ําอย่างสมํ่าเสมอ และให้ธาตุอาหาร

ตามผลการวิเคราะห์ดิน 

เมื่อต้นอายุ 4 ปีขึ้นไป  ต้นลําไยแข็งแรง และทรงพุ่มใหญ่ มีวิธีการจัดการดังน้ี 

1) หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต รดนํ้าให้ดินพอชุ่มช้ืน ทุก 10 วัน (ถ้าสภาพดินพ้ืนที่ไหน

แห้งเร็ว สามารถลดจํานวนวันลงได้) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ําหมักชีวภาพ 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 15 วัน 

โดยใช้นํ้าหมักชีวภาพ พด.2 หรือ EM 1 ลิตร + กากนํ้าตาล 10 กก. + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 : ยูเรีย 

อัตรา 3 : 1 + นํ้า 1,000 ลิตร หลังจากแตกใบอ่อนชุดแรก แล้วจึงแต่งก่ิงออกพร้อมคัดเลือกยอด 

ได้เลย (จะแต่งก่ิงออกเพียงเล็กน้อย) ตัดแต่งก่ิงแล้วเอาใบคลุมรอบๆ ทรงพุ่ม เพ่ือให้มีความชุ่มช้ืน  

ลดการสูญเสียนํ้าจากแสงแดด  สําคัญมากคือ รากฝอย อย่าให้ดินแห้ง ดินแข็ง เพราะรากฝอยจะ

ทํางานได้ดี หลังจากออกใบอ่อนชุดที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กก./ต้น (ลําไยอายุ

ประมาณ 15 ปี) 
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2) การสะสมอาหารก่อนราดสาร เมื่อใบชุด 2 อยู่ในระยะใบเพลสลาด ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 

0-52-34 อัตรา ½ กิโลกรัม + นํ้า 200 ลิตร ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ใส่

ทางดิน อัตราประมาณ 1- 1 ½ กก./ต้น  ใส่ก่อนราดสารประมาณ 7-10 วัน ครั้งเดียว จะช่วยเร่งใบ

อ่อนให้เป็นใบแก่ ช่วยเร่งราก เร่งการออกดอก 

3) การราดสาร (หลังเตรียมใบพร้อมแล้ว)  

- วันที่ 1 ราดสารทางดิน  สารโปแตสเซียมคลอเรต 50 กก. + ปุ๋ยเคมีสูตร  

13-0-46 อัตรา 5 กิโลกรัม + นํ้า 1,000 ลิตร 

- วันที่ 3 ฉีดพ่นทางใบ ครั้งที่ 1 สารโปแตสเซียมคลอเรต 1 กก. + ไทโอยูเรีย 1 

กก. + ธาตุอาหารเสริม อาหารรอง 250 มล. + นํ้า 1,000 ลิตร  

- วันที่ 6 ฉีดพ่นทางใบคร้ังที่ 2- สารโปแตสเซียมคลอเรต 1 กก. + ไทโอยูเรีย 1 

กก. + ธาตุอาหารเสริม อาหารรอง 250 มล. + นํ้า 1,000 ลิตร  

- วันที่ 10 ใช้ชุดเปิดตาดอก ปุ๋ยเคมีสูตร 6-12-36 อัตรา 2 กก. + ธาตุอาหาร

เสริม อาหารรอง 250 มล. + สารทางด่วน 1 ลิตร + นํ้า 1,000 ลิตร 

- วันที่ 15 ใช้ชุดเปิดตาดอก ปุ๋ยเคมีสูตร 6-12-36 อัตรา 2 กก. + ธาตุอาหาร

เสริม อาหารรอง 250 มล. + สารทางด่วน 1 ลิตร + นํ้า 1,000 ลิตร 

- วันที่ 21 ดึงตาดอก ปุ๋ยเคมีสูตร 6-12-36 อัตรา 2 กก. + กรดอะมิโน 1 ลิตร 

+ แคลเซียม-โบรอน 1 ลิตร + นํ้า 1,000 ลิตร 

วิธีการราดสารทางดิน  ควรราดสารบริเวณระยะห่างจากปลายทรงพุ่มเข้าด้านใน

ทรงพุ่มมาประมาณ 50 ซม. และกวาดใบบริเวณที่จะราดกว้างประมาณ 50-60 ซม.  โดยควรกวาด

ใบเข้ามาด้านในทรงพุ่ม เพ่ือสะดวกในการป้องกันใบลําไยกีดขวางสายยางในขณะราดสาร 

- ระยะแทงช่อดอก หลังราดสาร 20-25 วัน ลําไยจะเร่ิมแทงช่อดอก ก่อนดอกบาน 

ฉีดพ่นสารคาร์เบนดาซิม เพ่ือป้องกันเช้ือรา 

- เมื่อลําไยติดลูกแล้ว ใส่ปุ๋ยต้ังแต่ตอนลูกเล็กเท่าหัวไม้ขีดจนถึงลําไยเม็ดสีดํา (ใช้

ปุ๋ยอินทรีย์+ นํ้าหมักชีวภาพจากปลา) นํ้าหมักชีวภาพ 5 ลิตร/นํ้า 1,000 ลิตร + ยูเรีย 5 กก. 

(ป้องกันลูกแตก)  ใช้สารป้องกันเช้ือราฉีดพ่น แมงโกเสด (ขัดผิว) 1 กก./นํ้า 1,000 ลิตร   
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- การทําผลลําไยใหญ่  ใช้ปุ๋ยย่ีห้อชัวร์ชัวร์(สารเคมี)1 ลิตร/นํ้า 1,000 ลิตร + ปุ๋ย

นํ้าทรานส์ฟอร์ม(สารชีวภัณฑ์) 500 มล./นํ้า 1,000 ลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 3  มะม่วง  มะพร้าว  ขนุน  ประธาน : นายสมศักดิ์ วัลลานนท์ หมอดินอาสาประจําตําบล 

ข้อมูลทั่วไป 

3.1 ข้อมูลต้นน้ํา (พืน้ที่  การจัดการดนิ  การจัดการน้ํา  การคดัเลือกพนัธุ์) 

3.1.1 การคดัเลือกพืน้ทีป่ลูกมะม่วง  มะพร้าว  ขนุน 

- ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 10-300 เมตร 

- ปลูกได้ทั้งพ้ืนที่ดอนและที่ลุ่ม นํ้าไม่ท่วมขัง ถ้าเป็นพ้ืนที่ตํ่าควรมีการยกร่องปลูก 

- พ้ืนที่มีความลาดเทไม่เกิน 15%  ถ้าลาดชันมากเกินไปจะทําให้เกิดการชะล้าง

พังทลายของดินและขาดน้ําในช่วงฤดูแล้ง 

- ดินควรเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายนํ้าดี มีหน้าดินอย่างน้อย 30-50 ซม. มี

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.5  

3.1.2 การคดัเลือกพนัธุ์ มะม่วง มะพร้าว ขนนุ 

- ควรเป็นพันธ์ุแบบไม่ใช้เพศ เช่น ทาบกิ่ง  เสียบยอด คัดเลือกต้นพันธ์ุจากสวนหรือ

แหล่งพันธ์ุที่เช่ือถือได้ 

- พันธ์ุมะพร้าวที่แนะนําเป็นพันธ์ุก้นจีบ  มะพร้าวนํ้าหอม 

- พันธ์ุมะม่วงที่ตลาดมีความต้องการ ได้แก่ นํ้าดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ขายตึก เป็นต้น 



38 

 

3.1.3 การจัดการน้าํ 

- ควรมีระบบการให้นํ้าที่เหมาะสม เช่น แบบสปริงเกอร์ หรอืใช้นํ้าจากพ้ืนที่ยกร่อง 

- การให้นํ้าแบบสายยางรดหรือปล่อยตามร่องขนาดเล็ก 

3.2 ข้อมูลกลางน้าํ (การดแูลแปลง  การปรบัปรุงบาํรุงดนิ  การลดตน้ทุน  การเพิ่มผลผลติ) 

3.2.1 การเตรียมดนิ 

 พ้ืนที่ดอน 

- ปรับพ้ืนที่ให้สม่ําเสมอ แล้วไถดะและไถพรวน 1-2 ครั้ง 

 พ้ืนที่ลุ่ม 

- การยกร่องให้คันสูงกว่าระดับนํ้าที่เคยท่วม 0.5 - 1.0 เมตร 

- ปลูกมะม่วงบนคันร่อง ระยะระหว่างคัน 6-8 เมตร ร่องนํ้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร 

- ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ ก่อนการไถยกร่อง ไร่ละ 1 ตัน 

3.2.2 การปลกู 

- ขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. 

- วัสดุที่ใช้รองก้นหลุมประกอบด้วย หินฟอสเฟต 0.5 กก. ปุ๋ยอินทรีย์ 5-10 กก. 

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200-300 กรัม คลุกเค้ากับดิน 

- ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน 

3.2.3 การดแูลรกัษา 

- กําจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มก่อนใส่ปุ๋ยทุกคร้ัง 

- มะม่วงอายุ 1-2 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก. แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ใส่รอบโคนต้นแล้วพรวนดินกลบ 

- ห่อผลเมื่ออายุ 45-60 วัน 

- ระยะเร่งสร้างตาดอก ก่อนมะม่วงออกดอก 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 

หรือ 8-24-24 อัตรา 1-2 กก./ตัน 

- ระยะบํารุงผล หลังดอกบาน 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 

กก./ตัน 
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3.3 ข้อมูลปลายน้าํ (ตลาด/ราคา/ช่องทางการจําหนา่ย) 

- การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก 

- จัดหาตลาด สินค้าเกษตร เพ่ือให้สามารถกําหนดราคาเองได้ 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปมะม่วง และการออกแบบเร่ืองการบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม

มูลค่า 

- ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนลุงแดง 

- ราคามะม่วง นํ้าดอกไม้สุก เบอร์ 0 ราคา 80-90 บาท/ก.ก. 

นํ้าดอกไม้สุก เบอร์ 1 ราคา 50-70 บาท/ก.ก. 

- แปรรูปมะพร้าว ไปเป็น นํ้ามะพร้าวป่ัน วุ้นมะพร้าว นํ้ามะพร้าวเผา 

- รวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการต่อรองกับ

แหล่งรับ-ซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 การนํานวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินมาใช้ 

3.4.1 เทคนิค/ภูมิปญัญาทาํให้มะม่วงผิวมัน 

การผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพ ผิวมัน จะทําให้ผลผลิตมีราคาแพง ตลาดมีความต้องการสูง 

สตูรผลติมะม่วงผิวมัน 

- เน้ือมะพร้าวขูดแล้ว จํานวน 1 กก./นํ้า 1 ลิตร 

- นําไปต้มให้เดือดแล้ว จึงนําไปหมักในถังต่ออีก 20 วัน จึงนํากรองเพ่ือไป

ฉีดพ่น โดยใช้นํ้าหมัก 1 ลิตรต่อนํ้า 40 ลิตร (คือพ่นหลังมะม่วงออกลูกแล้ว) 
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3.4.2 เทคนิคการผลติน้ําหมักชีวภาพ 

สตูร 1 นํ้าหมกัชีวภาพจากปลา จํานวน 50 ลิตร  

วัสดุใช้ผลิตน้ําหมัก ปลา จํานวน 30 กก.  ผลไม้ จํานวน 10 กก. กากนํ้าตาล 

จํานวน 10 กก.  สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จํานวน 1 ซอง 

สตูร 2 นํ้าหมกัชีวภาพจากผักและผลไม้ จํานวน 50 ลิตร  

วัสดุใช้ผลิตน้ําหมัก ผลไม้ จํานวน 40 กก.  กากนํ้าตาล จํานวน 10 กก.   

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จํานวน 1 ซอง 

3.4.4 เทคนิคการผสมพนัธุ์มะพรา้วปลกู 

คู่ผสม ผลผลติ 

มะพร้าวนํ้าหอม + มะพร้าวนํ้าหอม มะพร้าวนํ้าหอม 

มะพร้าวนํ้าหอม + มะพร้าวนํ้าหวาน มะพร้าวนํ้าหวาน 

มะพร้าวนํ้าหอม + มะพร้าวนํ้าใหญ ่ ผลทุย/ผลไม่พัฒนาต่อ 

 

หมายเหต:ุ พันธ์ุมะพร้าวที่แนะนํา  :  พันธ์ุต้นจีบ 

 

3.4.5 เทคโนโลยีการผลติมะพรา้ว 

- หมั่นตรวจแปลงในระยะที่เหมาะสมเสมอ 

- ล้างช่อดอกด้วยสารละลายเกลือไอโซโทนิค ความเข้มข้นร้อยละ 0.9 

- เลือกเกสรตัวผู้จากดอกหางหนูที่เริ่มบานแล้ว เก็บดอกตัวผู้ที่ยังไม่บาน มาใส่ถุงทับ

ให้แตกออก ก่อนนําไปผสมกับสารละลายเกสร 

- นําเกลือเม็ดหว่านรอบโคนต้น ช่วงยังไม่จั่น จะช่วยให้นํ้ามะพร้าวหวานและเน้ือมี

ความมันขึ้น 

3.4.6 การเกบ็มะพรา้ว 

- เก็บผลมะพร้าวได้ประมาณ 20 วัน/ครั้ง 

- ระยะที่เหมาะสมในการเก็บมะพร้าว คือ มะพร้าวเน้ือ 2 ช้ัน มีเน้ือเต็มกะลา เน้ือ

หนาอ่อนนุ่ม อายุหลังจากจั่นเปิดประมาณ 200-210 ซม. นํ้ามีความหวาน 6.6-7 % Brix 



41 

 

- ข้อสังเกตก่อนเกบ็มะพร้าว  ให้สังเกตบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล ถ้าเหน็เป็นสีขาว

วงกว้าง แสดงว่ามะพร้าวอ่อนเกินไป แต่เมือ่สีขาวบริเวณรอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อย แสดงว่าได้ระยะ

เก็บผลผลิต เมือ่ปอกเปลือกสีกร้านขึ้น เปลอืกด้านในจะมีเสี้ยนหลาบขึ้น แต่เปลือกในยังไม่เป็นสี

นํ้าตาล แสดงว่าเป็นมะพร้าวแก่ 

- ควรใช้เชือกผูกกับทะลายแล้วหย่อนลงพ้ืน จะทําให้มะพร้าวไม่ชํ้าหรือแตก 
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กลุ่มท่ี  5 

การจัดการพืชไร ่
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กลุ่มที่ 5   การจัดการพชืไร ่ จํานวนหมอดินอาสาทั้งหมดในกลุ่ม 64 คน 

เจ้าหน้าทีป่ระจํากลุ่ม  

1) น.ส.อรอนงค์ บัวดํา กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  สพข.2 

2) นายไพฑูรย์ นาคเกษม สพด.จันทบุรี 

3) น.ส.ประภาศรี แก้วคํา สพด.ฉะเชิงเทรา 

4) น.ส.พัชราภรณ์ วงษ์แสง สพด.ชลบุรี 

5) นายคชภพ สตารัตน์ สพด.ชลบุรี 

6) นายวชิระ แสงประทุม สพด.ระยอง 

ประธาน นายทะนง กนะกาศัย ผอ.สพด.ระยอง 

เลขานุการ นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน สพด. ระยอง 

แบ่งการถอดบทเรียน 3 เรื่องดังนี ้

1.สับปะรด 

2. อ้อย 

3. มันสําปะหลัง 
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1. สบัปะรด  

ถอดบทเรียนจาก  นายเสถียร เสือขวัญ  เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  และประธานกลุ่มผู้ปลูก

สับปะรด  จังหวัดระยอง 

ประธาน  นายเสถียร เสือขวัญ  หมอดินอาสาประจําตําบลตาสิทธ์ิ  จ.ระยอง 

เลขานกุาร  นางปุณณภา อยู่นุช  หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน  จ.ระยอง  

จํานวนหมอดนิอาสาทั้งหมด  10  คน 
 

   
 

1.1 การพจิารณาคดัเลือกพืน้ทีป่ลกูสบัปะรด 

1) เป็นพ้ืนที่ดอน นํ้าไม่ท่วม  

2) พ้ืนที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงา 

3) ลักษณะเนื้อดินต้องเป็นดินทราย ดินกรวด ดินร่วน ดินร่วนปนทราย 

4) มีความอุดมสมบูรณ์ มีอินทรยีวัตถุ 

5) มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ 

1.2 การจัดการ/ดแูลรักษา เพื่อลดต้นทนุ และเพิ่มผลผลติ 

การเตรียมดิน 

- ไถกลบต้นและใบสับปะรด เพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสด 

- ไถระเบิดดินดาน หลังจากน้ันไถผาน7  พรอ้มๆ กับการหว่านปุ๋ยหมักและไถกลบ 

- ไถยกร่องเพ่ือเตรียมปลูก (การยกร่องทําให้ง่ายต่อการกําจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย) 
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การปลูก 

- คัดเลือกหน่อพันธ์ุที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพ่ือง่ายในการจัดการ และเลือกหน่อพันธ์ุ

ที่ไม่มีโรค 

- ช่วงเวลาในการปลูกที่เหมาะสม ควรปลูกช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ประมาณ

เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน หรือเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  

- มีระยะปลูก 30x50x80 ซม. จะได้จํานวนต้น 7,500 - 8,000 ต้นต่อไร่ 

การดูแลใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมี  3-4  ครั้งต่อ  1  รอบการผลิต และทุกคร้ังที่ใส่ปุ๋ยดินต้อง 

มีความช้ืน 

- ครั้งที่ 1  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 หรือ 15-7-15  ใส่หลังปลูก  เมื่อดินมี

ความช้ืน และสับปะรดมีรากเพ่ือดูดธาตุอาหารไปใช้ได้แล้ว 

- ครั้งที่ 2  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-5-20 

- ครั้งที่ 3  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-0-15  เพ่ือบํารุงผล 

- ครั้งที ่4  ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร 15-0-15 ตามความเหมาะสม  หากต้นและผลสมบูรณ์ดี

ไม่ต้องใส่ครั้งที ่4 

การเร่งดอก 

- ก่อนการเร่งดอก  ต้องหยุดการให้ปุ๋ยอย่างน้อย 45 วัน เพราะหากสับปะรดยัง

ได้รับปุ๋ย จะไม่สร้างดอกแม้จะได้รับการกระตุ้น 

- ขนาดต้นที่มีเหมาะสมสําหรับการกระตุ้นดอก ควรมีนํ้าหนักประมาณ 2.5-3 

กก. และมีขนาดโคนต้นขยายกว้าง(สะโพก) จะได้ขนาดผลท่ีมีขนาดใหญ่ไม่ตํ่ากว่า 1 กก./ผล 

- หลังการกระตุ้นดอกแล้วงดการใส่ปุ๋ย ฉีดสารเคมีหรือสารกําจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด 

เพราะจะมีผลต่อคุณภาพผล  ทําให้ผลแกร็นจึงอาจกล่าวได้ว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่ปลอดสารพิษมาก

ที่สุดชนิดหน่ึง 

- ให้นํ้าในฤดูแล้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง อัตรา 1 ลิตร/ต้น  เพ่ือช่วยในเร่ืองการขยาย

ขนาดของผล 
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การเก็บเก่ียว 

- เก็บเก่ียวเมื่ออายุประมาณ 150 วันหลังการกระตุ้นดอก ซึ่งอาจมากกว่า 150 

วันหรือน้อยกว่า  ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

1.3 การตลาด/ราคา ช่องทางการจําหน่าย 

1) การขายผลสด ได้ราคาดีที่สุด ราคา ณ ปัจจุบัน (มกราคม 2563 ) ราคา 12.5 

บาท/กก. ได้ราคาดีกว่าส่งโรงงานและได้นํ้าหนักทั้งจุกและก้าน 

2) ขายส่งโรงงงาน ลูกใหญ่ (ความสูงผลมากกว่า 10 ซม.) ราคา 10 บาท/กก.  ลูกเล็ก 

ราคา 3 บาท/กก.   

ต้นทุนการผลิตสับปะรด 5 บาทต่อต้น  หากผลผลิตได้ลูกเล็ก หรือราคาขายตํ่ากว่า 5 

บาท ชาวไร่สับปะรดขาดทุน   

1.4 การนํานวัตกรรมด้านการพฒันาทีด่นิมาใช้ 

1) หลังการไถกลบใบและต้นสับปะรด หว่านพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง ) ไถกลบเมือ่ออกดอก 

2) กรณีดินเป็นกรด pH ตํ่ากว่า 4.5 ใส่โดโลไมท์ปรับปรุงดิน  แต่ดินที่เหมาะสมกับการ

ปลูกสับปะรด ควรมีความเป็นกรดเล็กน้อย 

3) ระหว่างการเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยหมัก มลูสัตว์ 

4) ใช้นํ้าหมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 ของพัฒนาที่ดิน  ฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบ เพ่ือเพ่ิม

การเจริญเติบโต 

1.5 ปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมต้ังแต่แรก  เพ่ือลดต้นทุนการจัดการ 

2) ขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก 

3) ควรพัฒนาเคร่ืองมือจักรกล เพ่ือช่วยลดต้นทุน ลดเวลา ประหยัดแรงงาน 

4) ปัญหาโรคเหี่ยวยังเป็นปัญหาท่ีแก้ไขไม่ได้ 100 % ทําได้แต่การป้องกันทางอ้อม 

5) ควรผลักดันให้เกิด พรบ. สับปะรด โดยมีกรรมการ 3 ฝ่าย  ( โรงงาน  เกษตรกร  

ภาครัฐ) 

6) ควรมีการประกันราคาสับปะรดในราคา 7 บาท ขึ้นไป 
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2. อ้อย   

ถอดบทเรียนจาก  นายปรีชา  เด่นดวง  หมอดินอาสา  จ.ปราจีนบุรี 

ประธาน  นายปรีชา  เด่นดวง หมอดินอาสา  จ.ปราจีนบุรี 

เลขานุการ  นางชมศมน  เอ้ือมิตร หมอดินอาสา จ.ปราจีนบุรี 

จํานวนหมอดินอาสาท้ังหมด 26 คน 

2.1 การพจิารณาคดัเลือกพืน้ทีป่ลกูอ้อย  

1) ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกอ้อย คือ เป็นดินร่วนทราย หรือ ดินร่วนเหนียว 

มีความอุดมสมบูรณ์ 

2) ควรเป็นพ้ืนที่ดอน หรือพ้ืนที่ลุ่มแต่ไม่มีนํ้าไม่ขัง  

3) พ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่งนํ้า และมีนํ้าเพียงพอต่อการปลูกอ้อย 

4) อยู่ใกล้แหล่งโรงงานรับซื้อ และการคมนาคมสะดวก 

 

 

 

 

 

2.2 การจัดการ/ดูแลรักษา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต 

1) การเตรียมดิน 

- ปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง/ถั่วพุ่ม/ถั่วพร้า) แล้วไถกลบก่อนปลูก 

- การไถระเบิดดินดาน ไถพรวน ใช้ไถจานสลับกับไถหัวหมู เพ่ือไม่ให้ความลึกของรอย

ไถอยู่ในระดับเดิมตลอด ป้องกันการเกิดดินดาน 

- ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการไม่เผาตอซังอ้อย ไถกลบเศษซากอ้อย ใบอ้อย ลงในดินเพ่ือ

เพ่ิมอินทรียวัตถุ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1  ปุ๋ยคอก และน้ําหมักชีวภาพ ซุปเปอร์พด.2 ที่

ผลิตจากหอยหรือปลาลงในดินพร้อมกับการไถพรวนดิน 
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2) การคัดเลือกท่อนพันธ์ุ 

- ท่อนพันธ์ุต้องมาจากไร่ที่ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพความหวานมากกว่า 10 ซีซีเอส 

- ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง ทนทานต่อหนอนกอลายจุดใหญ่ 

- เลือกพันธ์ุที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ปลูก 

- ตาอ้อยสมบูรณ์ ขนาดท่อนพันธ์ุที่ใช้ปลูกควรมีตา 2-3 ตา หรือจะวางทั้งลําก็ได้ 

- พันธ์ุอ้อยที่นิยมปลูก คือ ขอนแก่น3, LK9211 (เป็นพันธ์ุที่ได้รับการสนับสนุนให้

ปลูกในพ้ืนที่ภาคตะวันออก จากโรงงานนํ้าตาล) 

3) การปลูก 

- ช่วงปลูกที่เหมาะสมคือเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป (เก็บเก่ียวในช่วงอ้อย อายุ 8- 10

เดือน) 

- ก่อนปลูก ทําการแทงร่องฝังปุ๋ย (สูตร 46-0-0) ลงในดินช้ันล่าง 

- ระยะปลูกระหว่างต้น 30 - 50 ซม. ระยะปลูกระหว่างร่อง 1 - 1.5 เมตร  นําท่อน

พันธ์ุวางทั้งลําเหลื่อมกันลงในร่อง เสร็จแล้วกลบดินให้หนาประมาณ 3-5 ซม. 

- การปลูกมี 2 แบบ คือ การปลูกด้วยแรงคนหรือ การปลูกด้วยเครื่องจักร ซึ่งช่วย

ประหยัดแรงงานและเวลาสามารถปลูกอ้อยได้วันละ 8 - 10 ไร่ 

4) การดูแลใส่ปุ๋ย /กําจัดวัชพืช 

- การใส่ปุ๋ยอ้อย ควรมีการใส่ปุ๋ยคอก (เช่น ขี้ไก่  ขี้วัว)  ปุ๋ยหมักอินทรีย์ นํ้าหมัก

ชีวภาพ และปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี เพ่ือปรับสภาพทางกายภาพของดิน ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ควรดูตาม

สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการเจริญเติบโตของอ้อย ถ้ามีการวิเคราะห์ดินด้วยย่ิงดี สูตร
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ปุ๋ยเคมีที่นิยมใช้ในอ้อย คือ 46-0-0 (ช่วงแรก - 3 เดือน) 25-7-7 (3 เดือน - 6 เดือน) และ 13-13-21 

(7 เดือน-เก็บเก่ียว) 

- การกําจัดวัชพืช จําเป็นในช่วง 4-5 เดือนแรก อาจใช้แรงงานคน หรือใช้สารเคมีก็ได้ 

แต่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช ดังน้ี ยาคุมใช้เมื่อปลูกอ้อยใหม่ๆ เช่น อาทราซีน  

อมีทรีน และเมทริบิวซีน อัตราตามคําแนะนําในสลาก และยาฆ่าหญ้างอกอายุไม่เกิน 5 สัปดาห์ เช่น 

อมีทรีน  อมีทรีนผสมอาทราซีน และเมทริบิวซีนผสมกับ 2,4-ดี อัตราตามคําแนะนําในสลาก 

- การให้นํ้า นิยมให้แบบร่อง แบบพ่นฝอย และแบบหยด ทั้งน้ีลักษณะของการให้นํ้า

ในแต่ละพ้ืนที่จะแตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของดิน ความลาดเอียงของ

พ้ืนที่ ต้นทุน และความพร้อมในการนํานํ้ามาใช้ รวมท้ังความพร้อมในด้านแรงงาน และอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร  

- การตัดแบ่งได้ทั้งการใช้แรงงานคนตัด และการใช้เครื่องยนต์ตัด ซึ่งไม่ว่าจะใช้การตัด

แบบไหน เกษตรกรเจ้าของที่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างตัด 

- การบํารุงตออ้อยหลังตัด จะต้องทําการตัดแต่งตออ้อยหลังจากตัดทันที หรือเสร็จ

ภายใน 15 วัน โดยการใช้พรวนเอนกประสงค์ 1-2 ครั้ง ระหว่างแถวอ้อยเพ่ือตัดและสับใบอ้อยลงดิน 

ใช้ริปเปอร์หรือไถสิ่วลงระหว่างแถวอ้อย เพ่ือระเบิดดินดาน พร้อมกับการใส่ปุ๋ยเคมี(46-0-0) ลงใน

แปลงอ้อยได้เลย 

- การตรวจวิเคราะห์ดิน อ้อยเมื่อปลูกแล้วจะสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง 3 รอบ (โดย

การไว้ตออ้อย) ซึ่งจะไม่เสียเวลาในการเตรียมดินปลูกใหม่ เมื่อครบการปลูกและเก็บผลผลิต 3 รอบ

แล้วก่อนการเตรียมดินปลูกใหม่  แนะนําให้เก็บดินเพ่ือตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือให้เกษตรกรทราบว่า 

พ้ืนที่ทําการเกษตรปลูกอ้อยของตนเองมีธาตุอาหารมากน้อยเพียงใด และมีความเป็นกรด-ด่างระดับ

ใด  เพ่ือเกษตรกรสามารถที่จะปรับปรุงบํารุงดินในการปลูกอ้อยได้อย่างถูกต้อง 

2.3 ตลาด/ราคา/ช่องทางการจําหน่าย 

1) โรงงานนํ้าตาลที่รับซื้ออ้อยในภาคตะวันออก มีจํานวน 5 โรงงาน  (จ.ชลบุรี 3 โรงงาน  

และ จ.สระแก้ว 2 โรงงาน) 

2) ราคาจําหน่ายให้กับโรงงงานน้ําตาลในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2563) เป็นราคาประกัน 

730 บาทต่อตัน (ค่าความหวาน 10 ซีซีเอส) 
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3) ปัจจุบัน ผลผลิตอ้อยที่ได้เฉลี่ยประมาณ 8 - 15 ตันต่อไร่ ต้นทุนการผลิตประมาณ 

10,000 บาทต่อไร่  ซึ่งถือว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยยังขาดทุนอยู่ 

2.4 การนํานวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินมาใช้  

1) การใช้ปุ๋ยพืชสด (ถั่วพร้า ปอเทือง) การใช้ปุ๋ยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ  ไถกลบลงใน

ดินช่วยในการปรับปรุงดิน 

2) การใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพสลับกับการใช้ปุ๋ยเคมี พร้อมกับการไถพรวนดิน 

ช่วยในการปรับโครงสร้างดินและช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 

3) การไถระเบิดดินดาน เป็นการช่วยเพ่ิมความลึกของหน้าดิน  ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโต

ได้ดีขึ้นช่วยการดูดซึมของนํ้าและรักษาความช้ืน 

4) การใช้สารปรับสภาพดินในพ้ืนที่ดินกรด (โดโลไมท์) เพ่ือปรับสภาพดินให้มี pH 

เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของอ้อย 

2.5 อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะ 

     เรื่อง ปญัหา               ข้อเสนอแนะ 

ดิน - ขาดความอุดมสมบูรณ ์

- มีความเป็นกรดสูง 

 

- ตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือให้ทราบปริมาณธาตุอาหาร 

ในดินของพ้ืนที่อย่างแท้จริง เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหา 

ได้ถูกต้อง  

- การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ ปลูกพืชปุ๋ยสด

(ปอเทือง/ถั่วพร้า) แล้วไถพรวนลงในดิน เพ่ือปรับ 

โครงสร้างของดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุ และธาตุอาหาร 

ให้กับดิน 

- การหว่านสารปรับปรุงดิน(ปูนมาร์ล/ปูนโดโลไมท์)  

พร้อมการไถกลบลงในดิน เพ่ือช่วยปรับค่าความเป็น 

กรดในดิน 
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     เรื่อง ปญัหา               ข้อเสนอแนะ 

นํ้า - ภัยแล้ง 

- ขาดแคลนนํ้าใช้ในภาคกา

เกษตร 

- ขุดบ่อบาดาล 

- ขุดสระนํ้า (1,260 ลบ.ม.) 

- ปลูกพืชใช้นํ้าน้อย พืชทนแล้ง 

โรคและแมลง - โรคใบขาวอ้อย  

- โรคเหี่ยวแดงเน่า 

- โรคกอตะไคร้ 

- โรคแส้ดํา 

- โรคราสนิม 

- หนอนกออ้อย 

- ด้วงหนวดยาว  

เป็นต้น 

- ใช้พันธ์ุอ้อยที่มีความต้านทานโรค 

- ใช้สารเคมี 

- ใช้นํ้าหมักชีวภาพไล่แมลง (พด.7) 

แรงงาน - ขาดแคลนแรงงาน 

คนในการตัดอ้อย 

*เครื่องจักรที่ใช้ในการ 

ตัดอ้อยมีราคาสูง หาก 

เกษตรกร ไม่มีเครื่องจักร

เป็นของตนเอง เกษตรกร

จะต้องเช่า ซึ่งการเช่า  

ก็จะส่งผลให้ต้นทุนการ 

ผลิตสูงขึ้น) 

 

ราคา - ราคาอ้อยตกตํ่า 

- ต้นทุนการผลิตสูง 

- ขาดทุน 

- รัฐบาลควรมีนโยบายประกันราคาอ้อยให้ชัดเจน 

อย่างน้อยราคาประกันควรอยู่ที่  1,000 บาทต่อตัน 

(ค่าความหวาน 10 ซีซ๊เอส) 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้เกิดความเข้มแขง็
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     เรื่อง ปญัหา               ข้อเสนอแนะ 

  และเพ่ิมอํานาจการต่อรอง 

- ลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ

ปุ๋ยพืชสด ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ ปรับสภาพดินให้ดี 

เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต เพ่ือลดต้นทุนในการซื้อ 

ปุ๋ยซื้อสารเคม ี

- งดการเผาตอซังอ้อย ต้นอ้อย เพราะการเผาทําให้เกิด

ปัญหาดินเสื่อมโทรม โครงสร้างดินเสีย จุลินทรีย์และ 

ธาตุอาหารบางตัวหายไป 

- ใบอ้อย ให้ไถกลบลงในดิน เพ่ือเป็นปุ๋ยในดิน 

 

3. มันสําปะหลัง 

ถอดบทเรียนจาก นายทองเจือ  ภู่ห้อย  ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันสําปะหลัง อ.บ้านฉาง  

จ.ระยอง 

ประธานกลุ่ม  นายทองเจือ  ภู่ห้อย  หมอดินอาสาประจําตําบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

รองประธานกลุ่ม นายเสนาะ  จูทัย  หมอดินอาสาประจําตําบลทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

จํานวนหมอดนิอาสาทั้งหมด  28  คน 

3.1 การพจิารณาและคดัเลือกพืน้ทีป่ลูกมันสาํปะหลงั 

1) พิจารณาจากแผนท่ี LDD Zoning เป็นพ้ืนที่ S1 (เหมาะสมมาก) หรือเป็นพ้ืนที่ S2 

(เหมาะสมปานกลาง)  

2) เป็นพ้ืนที่ดอน มีความลาดเอียงประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือหลีกเลี่ยงนํ้าท่วมขัง 

3) เป็นพ้ืนที่ดินร่วนปนทราย ระบายนํ้าดี 

4) หากเป็นพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ควรมีการยกร่องให้สูงและกว้าง เพ่ือการระบายนํ้า และการจัดการ

ที่สะดวก 
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3.2 การจัดการ/ดแูลรักษา เพื่อลดต้นทนุ และเพิ่มผลผลติ  

การเตรียมดิน 

- ทําการไถระเบิดดินดาน (ควรทํา 2–3 ปีต่อครั้ง) โดยใช้ผาน 3 และผาน 4 เป็นการ

ช่วยเพ่ิมความลึกของหน้าดิน  ช่วยให้มันสําปะหลังแทงหัวดีขึ้น  ช่วยการดูดซึมของนํ้าและรักษา

ความช้ืน  

- ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ อัตรา 1 ตันต่อไร่  ก่อนการไถยกร่อง 

- ปลูกถั่วพร้าหรือปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ และไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดในช่วงออกดอก 
 

   
 

การคัดเลือกท่อนพันธ์ุให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

- คัดเลือกท่อนพันธ์ุจากต้นที่ไม่เป็นโรค 

- ใช้ท่อนพันธ์ุจากต้นที่ยังสด สะอาด อายุไม่ตํ่ากว่า 10 เดือน 

- ตัดท่อนพันธ์ุให้มีความยาว20 – 25 ซม. 

- แช่ท่อนพันธ์ุด้วยไทอะมิโทแซม 25% อัตรา 4 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร หรือนํ้าหมัก

ชีวภาพจากปลา 4 ช้อนโต๊ะต่อนํ้า 20 ลิตร 
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การปลูก  

- ช่วงฤดูปลูกที่เหมาะสม คือเดือนพฤษภาคม  โดยทําการยกร่องและปลูกโดยการ

ปักตรง  ระยะปลูก 80 x 100 ซม. (ดินเป็นทรายจัด)  ทําการยกร่อง  และปลูกโดยปักตรง 

การดูแลรักษา 

- การใส่ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ใส่เพียง 1 หรือ 2 ครั้งหลังจากการกําจัดวัชพืช 

ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีผสมเองหลังปลูก 1 เดือนในอัตรา 50 กก./ไร่  โดยการหยอด

หลุมใส่ระหว่างต้น 

ครั้งที่ 2 สังเกตความสมบูรณ์ของต้นและใบ  หากมีความสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมี 

เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

- การกําจัดวัชพืชอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปลูกมันสําปะหลัง 1 

เดือน พร้อมกับการใส่ปุ๋ย และครั้งที่สองเม่ือมันสําปะหลัง อายุ 2 เดือน พร้อมฉีดสารเคมีควบคุม

วัชพืช 

- การป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเลือกใช้พันธ์ุต้านทานโรค

ได้แก่เกษตรศาสตร์ 50  ระยอง 5  ระยอง 9  และควรมีการหมุนเวียนสลับแปลงปลูก เพ่ือลดการ

สะสมโรคและแมลง มีการสํารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชทุกสัปดาห์ หากพบว่ามีการ

เข้าทําลายของโรคและแมลง จะใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงตัวหํ้าตัวเบียน ซึ่งได้แก่ แมลงช้างปีกใส 

แตนเบียนอะนาไกรัส 

การเก็บเก่ียวผลผลิต 

การเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง จะทําการขุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม หรือเมื่อ

อายุ 10 -12 เดือน ใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียว ทําให้ผลผลิตเสียหายน้อย หลังจากขุดเสร็จแล้วจะ

นําไปส่งโรงงานทันที  ในอดีตที่ผ่านมาผลผลิตมันสําปะหลังเฉล่ีย 3-3.5 ตัน/ไร่  ปัจจุบันได้ผลผลิต

เฉลี่ย 5 -8 ตัน/ไร่ เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ  เน่ืองจากมีการใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการผลิต 

ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และมีการบริหารจัดการที่ถูกหลักวิชาการ โดยใช้หลักผสมผสานระหว่าง

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ พันธ์ุ และสารปรับปรุงบํารุงดิน ทําให้ลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมาก 

นอกจากน้ันยังมีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายไว้เป็นประจําตามแผนการผลิตในแต่ละปี 
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การตรวจวิเคราะห์ดิน 

ต้องมีการเก็บตัวอย่างดิน ส่งตรวจวิเคราะห์เพ่ือทราบถึงปริมาณธาตุอาหารในดิน

ความอุดมสมบูรณ์ความเป็นกรดเป็นด่าง รวมถึงปัญหาของดินในแปลงปลูก เพ่ือสามารถจัดการดินให้

มีความอุดมสมบูรณ์ และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ตลาด/ราคา/ช่องทางการจําหนา่ย 

1) จัดการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง เพ่ือเป็นการเพิ่มอํานาจการต่อรองกับ

โรงงานหรือแหล่งรับซื้อ เช่น รูปแบบสหกรณ์  วิสาหกิจชุมชน  หรือแปลงใหญ่  เป็นต้น 

2) ราคาจําหน่ายให้กับผู้รับซื้อในปัจจุบัน 

- โรงงานมันสําปะหลัง ราคา  1.90 บาท/กก. 

- โรงแป้ง  ราคา  2.45 บาท/กก. 

- ลานมัน  ราคา  2.05 บาท/กก. 

- ปัจจุบันมีการนําส่วนของใบ ลําต้น และหัว  มาทําการหมักเพ่ือจําหน่ายไปเป็น

อาหารเลี้ยงสัตว์ด้วยในราคา  3  บาท/กก. 

3.4 การนํานวัตกรรมด้านการพฒันาทีด่นิมาใช้ในการประกอบอาชพี 

การปรับปรุงบํารุงดิน 

- ปุ๋ยพืชสดใช้ถั่วพร้า  ปอเทือง  และไถกลบ 

- ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1 ตัน/ไร่ พร้อมกับการไถพรวนดินช่วยในการปรับโครงสร้างดิน

และช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 

- การไถระเบิดดินดาน เป็นการช่วยเพ่ิมความลึกของหน้าดิน ช่วยให้มันสําปะหลังแทง

หัวดีขึ้น ช่วยการดูดซึมนํ้าและรักษาความช้ืน 

- การใช้สารปรับสภาพดินในพ้ืนที่ดินกรด (โดโลไมท์) เพ่ือปรับสภาพดินให้เหมาะสม

กับการเจริญเติบโตของอ้อย 

- ผสมปุ๋ยเคมีใช้เองการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน 

- การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพใช้เองและผลิต เพ่ือจําหน่ายให้แก่ประชาชน

ทั่วไปในราคาถูก 
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การผลติปุ๋ยหมักชีวภาพ 

สตูรที ่1 

ขี้ไก่แกลบ   10 กระสอบ 

รําข้าว   1 กระสอบ 

กากนํ้าตาล  1 - 2 กิโลกรัม  (ละลายในนํ้า 200 ลิตร) 

สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1  1  ซอง 

สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2  1  ซอง 

สตูรที ่2  

แกลบดิบ    10  กระสอบ 

ขี้วัว   30  กระสอบ 

กากนํ้าตาล   2  กิโลกรัม (ละลายนํ้า 200 ลติร) 

สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1   1  ซอง 

สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2  1 ซอง 

รําละเอียด   2  กระสอบ 

ปุ๋ยยูเรีย    1 กิโลกรัม 
 

การผลติน้าํหมักชีวภาพ 

สตูรที่ 1  นํ้าหมักชีวภาพจากปลา จํานวน50 ลิตร (หมกั 15 ถึง 20 วัน) 

ปลา   30 กิโลกรัม 

ผลไม้                       10 กิโลกรัม 

กากนํ้าตาล                10 กิโลกรัม 

สารเร่งซุปเปอร ์พด.2 1 ซอง 

สตูรที่ 2  นํ้าหมักชีวภาพจากผักและผลไม ้จํานวน50 ลิตร (หมัก 7 วัน) 

ผลไม้                      40 กิโลกรัม 

กากนํ้าตาล                10 กิโลกรัม 

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2      1 ซอง 
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การใช้้พืชให้ความหวานทดแทนกากน้ําตาลในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ  เกษตรกร

สามารถเลือกใช้วัตถุดิบอ่ืนทดแทนกากนํ้าตาลได้ เช่น นํ้าตาลทราย นํ้าอ้อย ลําไย ฝักจามจุรี แทน

การใช้กากนํ้าตาล 10 กก. ตามปริมาณแนะนําดังน้ี  นํ้าตาลทรายแดง 5 กก. นํ้าอ้อย 10 ลิตร ลําไย 

20 กก. และฝักจามจุรี 30  กก. 

3.5 อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1) รัฐบาลควรมีนโยบายประกันราคามันสําปะหลังให้ชัดเจน อย่างน้อย 3 บาท/กก.(แป้ง 

25 เปอร์เซ็นต์) 

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง และเพ่ิมอํานาจการต่อรอง 

3) มีการควบคุมท่อนพันธ์ุ ห้ามนําเข้าท่อนพันธ์ุจากต่างประเทศ โดยมีมาตรการทาง

กฎหมาย 

4) มีมาตรการควบคุมโรค และแมลงต่างๆ ทีท่ําให้ผลผลิตเสียหาย 

5) มีการส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ เรื่องการไถระเบิดดินดาน และการจัดการดินที่

ย่ังยืนให้แก่เกษตรกรในวงกว้าง 

6) มีโครงการสินเช่ือ ปลอดดอกเบ้ียระยะสั้น (5 ถึง 10 ปี) ให้แก่กลุม่เกษตรกร 

7) ส่งเสริมการแปรรูปมันสําปะหลังในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นทางเลือกในการประกอบ

อาชีพเสริม 

8) สนับสนุน และส่งเสริมการปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุใหม่ๆ เช่น พันธ์ุอีซี่ เพราะเป็นพันธ์ุ

ที่ตลาดมีความต้องการสูง ดูแลง่าย ราคาสูง (ราคา 3.5 - 4.5 บาท/กก.) ไม่ต้องมีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง 
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กลุ่มที่ 6  กลุม่การจัดการขา้ว  จํานวนหมอดินอาสาทั้งหมดในกลุม่  จํานวน 113 คน 

เจ้าหน้าทีป่ระจํากลุ่ม 

1) นายไพบูลย์  จนัทะอุทัย  ผอ.สพด.ปราจีนบุรี  

2) นายอภิชาติ  กฤตธนเวท  กลุ่มวิชาการ สพข.2 

3) นายสัมพันธ์  เสง่ียมใจ  สพด.ฉะเชิงเทรา 

4) นางสาวสมิหรา  มงคล  สพด.ชลบุรี 

5) นางสาวชนาภรณ์  จันต๊ะ  กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.2 

6) นายบุญชัย  เลาว้าง   สพด.ตราด 

7) นางสาววรารัตน์  ภาคภูมิ  สพด.ปราจีนบุรี 

8) นายสาโรช  ดุรงค์กาญจน์  สพด.ปราจีนบุรี 

ประธานกลุ่มข้าว 4.0 (ข้าวในเขตชลประทาน) 

-  นายสุชาติ  เสน่หา หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน  สพด.ฉะเชิงเทรา 

ประธานกลุ่มนารอฝน(ข้าวนอกเขตชลประทาน)   

-  นายอ๋า  พรมไธสง หมอดินอาสาประจําจังหวัดระยอง  สพด.ระยอง 
 

สรปุการถอดบทเรียนแบ่งออกเปน็ 2 เรื่อง ดังนี ้

1. การปลูกข้าวให้ประสบความสําเร็จ 

2. การแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 

1. หลกัในการปลกูข้าวใหป้ระสบความสําเร็จ  ต้องปฏิบัติ 9 หลัก ดังต่อไปน้ี 

1.1 ลดอัตราเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก 

- ใช้เมล็ดพันธ์ุไม่เกิน 25 กก./ไร่ (ทั้งนาดํา/นาโยน/นาหยอด) 

- ปรับพ้ืนที่นาให้เรียบสมํ่าเสมอ เพ่ือลดปริมาณการใช้นํ้า การให้ปุ๋ย และปริมาณวัชพืชในนาข้าว 

1.2 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

- ใช้ปุ๋ยสั่งตัดหรือการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก  
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1.2.1 ลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

- ใช้สารชีวภัณฑ์ นํ้าหมักสมุนไพรไล่แมลง 

- ใช้ศัตรูธรรมชาติกําจัดศัตรูพืช 

- ใช้สารเคมีเมื่อมีความจําเป็น (เมื่อแมลงศัตรูพืชระบาดเกินควบคุม) 

1.2.2 เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 

- ไถกลบตอซังแทนการเผาฟางและตอซัง 

- ปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน 

1.3 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นําเคร่ืองจักรกลทุ่นแรงต่างๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โดรน

พ่นยา เครื่องหว่านข้าว รถดํานา  เป็นต้น 

1.4 การจดบันทึก  ทําบัญชีฟาร์ม เพ่ือทราบข้อมูลการผลิต และวางแผนการผลิตในฤดูกาลถัดไป 

1.4.1 ตลาด 

- ศึกษาตลาดก่อนการผลิต  ว่ามีตลาดรับซื้อข้าวออยู่ที่ไหน ราคาเท่าไร 

- เลือกพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 

1.4.2 แปรรูปผลผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้ เช่น ข้าวสาร ชาข้าว ขนมจากข้าว 

1.4.3 การเช่ือมโยงเครือข่าย  เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้ากันในกลุ่มหรือแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์การผลิต 
 

2. หลกัการแปรรปูข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสนิค้า 

ปัญหาด้านการตลาดนับว่าเป็นปัญหาหน่ึงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเฉพาะเกษตรกรที่

ปลูกข้าวนาปี  ที่มีระยะเวลาในการเพาะปลูกนาน  ปริมาณผลผลิตน้อยราคาขายตํ่า (กิโลกรัมละ 7 

บาท)  เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะขายเป็นข้าวเปลือกในทันทีหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิต ดังน้ัน

การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  ถือว่ามีความสําคัญโดยเฉพาะการแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็น

ข้าวสารขาย (กิโลกรัมละ 40-80 บาท)  หรือขายในลักษณะเป็นพันธ์ุข้าวเพ่ือปลูก (กิโลกรัมละ 25 

บาท)  โดยอาศัยหลักการดังน้ี 
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2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   

- ศีกษาตลาดดูว่า  เราจะผลิตข้าวมาขายให้กับใคร/กลุ่มผู้ซื้อข้าวเป็นกลุ่มไหน 

- ลูกค้ามีความสนใจในการบริโภคข้าวแบบไหน/พันธ์ุไหน 

2.2 สร้างมาตรฐานผลผลิตรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์หรือข้าวปลอดภัย 

2.3 คัดเลือกพันธ์ุข้าวที่จะมาปลูกตามความต้องการของตลาด 

- แปรรูปโดยขายเป็นข้าวสาร เช่น  ข้าวหอมมะลิดํา ราคาขายขีดละ 100 บาท  ข้าว 

ไรซ์เบอรี่ ราคาขาย กก. ละ 100 บาท  ข้าวหอมมะลิ ราคาขาย กก. ละ 50 บาท 

- แปรรูปโดยขายเป็นพันธ์ุข้าวปลูก ราคาขาย กก. ละ 20-30 บาท 

2.4 รวมกลุ่มกันผลิต  เช่น กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 

- เพ่ือผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ  

- กลุ่มจะต้องมีความเข้มแข็ง สามารถต่อรองราคาขายได้  

- สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการผลิต และร่วมกันแก้ปัญหา

ต่างๆท่ีเกิดขึ้น 
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เสวนา  “การจัดการภัยแล้ง” 
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ถอดบทเรียนจากการเสวนา “การจัดการภัยแล้ง” 
 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ร่วมเสวนา : หมอดินอาสา  7  จังหวัด 

1. นายคงฤทธ์ิ บุญทา   อ.เกาะจันทร์  จ.ชลบุรี 

2. นายประสิทธ์ิ ผุดกระจ่าง   อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง 

3. นายสุชาติ  เสน่หา   อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา 

4. นางวันเพ็ญ สนลอย  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 

5. นายยุทธพงษ์ รัตนวิทย์ อ.เมือง  จ.สระแก้ว 

6. นายวิรุษ  เช้ือแขก  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุร ี

7. นายกัมพล สถิตย์  อ.เขาสมิง  จ.ตราด 

ผูด้ําเนนิรายการ :  ผอ.สพด.ชลบุรี  (นายปรีชา เจ้ยทองศรี) 

ภัยแล้ง คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเป็นระยะเวลานาน  

จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง  ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชุมชน  ทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้าเพ่ือ

การเกษตร  เป็นสาเหตุให้พืชพรรณ  และผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบ  เกิดความเสียหาย

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทราบว่า

แนวโน้มภัยแล้งในปีน้ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  จากแผนที่สภาพภูมิประเทศและพืชเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกที่แสดงพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าแห่งสําคัญในภาคตะวันออก 

ทั้ง 7 จังหวัด  ณ วันที่ 28 มกราคม 2563  พบว่าอ่างเก็บนํ้าในจังหวัด  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง 

มีปริมาณนํ้าคงเหลืออยู่  ตํ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์  เกษตรกรควรเร่ิมเตรียมความพร้อมต่างๆ  ในการ

รับมือกับภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ีก่อนเข้าฤดูฝน 
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พืชเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดน้ี  คือ ข้าว เพราะเป็นพืชที่ใช้นํ้ามาก

จึงควรเลือกปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกข้าวนาปรัง เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดนํ้า ข้าวให้ผลผลิต

ตกตํ่าหรือไม่ให้ผลผลิตเลย  ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  สระแก้ว  จันทบุรี  และตราด พบว่าอ่างเก็บนํ้า

ส่วนมาก มีปริมาณนํ้ามากกว่า 50 - 80 เปอร์เซ็นต์  พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดปราจีนบุรี และ

สระแก้ว ก็คือข้าว  ส่วนพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดจันทบุรี และตราด คือ ไม้ผล ได้แก่ ลําไย ทุเรียน 

เงาะ มังคุด และไม้ผลผสม  สาเหตุที่ทําให้จังหวัดชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  และระยอง  มีปริมาณนํ้าในอ่าง

เก็บนํ้าคงเหลือน้อย และเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออก  เพราะจังหวัด

ดังกล่าวมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก  เกิดการแย่งใช้นํ้าจากนอกภาคการเกษตร  

ส่งผลกระทบให้พ้ืนที่เกษตรขาดแคลนนํ้าใช้อย่างเพียงพอ 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้ง เกิดได้จาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ  กิจกรรม

ของมนุษย์  และการเก็บนํ้า  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของหมอดินอาสาในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ซึ่งพบว่า ประเด็นเรื่องการตัดไม้ทําลายป่า  เป็นสาเหตุสําคัญที่สุดในการทําให้เกิดภาวะภัยแล้ง 

รองลงมาคือ สาเหตุจากแหล่งนํ้าไม่เพียงพอ  สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  และการใช้ทรัพยากรนํ้า

อย่างสิ้นเปลืองตามลําดับ  

แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และมาตรการลดผลกระทบจากความแห้งแล้ง 

มีด้วยกัน  4  มาตรการ โดยเริ่มต้ังแต่  

1) การส่งเสริมความรู้เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง  เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ให้กับ

เกษตรกรให้สามารถประเมินความเสี่ยงและปรับตัว  เพ่ือลดความเสี่ยงได้  โดยภาครัฐต้องมีการ

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่แล้งซ้ําซาก  และแผนท่ีคาดการณ์ความแห้งแล้งในพ้ืนที่ทําการเกษตรให้เป็น

ปัจจุบัน  และมีการเฝ้าระวัง  ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารพ้ืนที่เกษตรที่เสี่ยงภัยแล้ง  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกพืชให้

เหมาะสม “Z0ning by Agri – Map” และส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ ทดแทนการทํานาปรัง  

3) การเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน โดยก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนํ้าในพ้ืนที่สํารองนํ้าไว้ใช้ใน

ฤดูเพาะปลูก เน้นการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนํ้าสํารองไว้ใช้ในระยะฝนท้ิงช่วง และการเก็บนํ้าไว้ใน

ดิน โดยการเพ่ิมศักยภาพการอุ้มนํ้า และลดการระเหยของนํ้าในดิน  
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4) การฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่ เกษตรที่ประสบภัย  เพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูพ้ืนที่

เกษตรกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่  

จากการรวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในแนวคิดของหมอดินอาสาภาค

ตะวันออก  พบว่า หมอดินอาสาให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาแหล่งนํ้ามาเป็นลําดับแรก โดยเน้น

การขยายพ้ืนที่สระน้ํา ขุดลอกคู คลอง หนอง บึง สําหรับไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เน้นหาแหล่งนํ้าเพ่ิมเติม การ

ขุดสระนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดเจาะบ่อบาดาล และเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าสําหรับใช้ใน

การเกษตร  ลําดับที่ 2 หมอดินอาสาให้ความสําคัญกับงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า การปลูกหญ้า

แฝกเพ่ือช่วยลดการชะล้างพังทลาย และเก็บนํ้าในดินเพ่ือช่วยเก็บรักษาความชุ่มช้ืนได้ นอกจากน้ียัง

เน้นให้ความสําคัญกับการคลุมดิน โดยใช้วัสดุคลุมดินชนิดต่างๆ เช่นเศษหญ้า ฟางข้าว ใบหญ้าแฝก 

หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือลดการชะล้างหน้าดิน และลดระเหยของน้ําในดิน  

ลําดับที่ 3 หมอดินให้ความสําคัญกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดินเพ่ือปรับโครงสร้างดิน ทําให้

ดินอุ้มนํ้าได้มากขึ้น สามารถเก็บธาตุอาหารพืชและเก็บกักความช้ืนได้ดีขึ้น  และลําดับที่ 4 หมอดิน 

อาสามีความคิดเห็นว่าการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการแก้ปัญหาภัยแล้งที่

เกิดขึ้นได้ 

จากการรวบรวมแนวคิดของหมอดินอาสาภาคตะวันออก พบว่าสิ่งที่เกษตรกรควร

ปฏิบัติในฤดูแล้ง  ลําดับแรก ได้แก่ การใช้วัสดุคลุมดิน และปรับรูปแบบการให้นํ้า เพ่ือลดการระเหย

ของน้ํา และเพ่ือให้การใช้นํ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาเป็นการเลือกปลูกพืชอายุสั้นและใช้

นํ้าน้อยแทนการปลูกข้าว ลําดับที่สามเป็นการเพิ่มเติมแหล่งกักเก็บนํ้า และลําดับสุดท้าย เน้นให้

ความสําคัญกับติดตามสถานการณ์นํ้าและวางแผนในการบริหารจัดการนํ้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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การประเมินความพึงพอใจโครงการหมอดินอาสา 4.0 
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การประเมินความพึงพอใจโครงการหมอดินอาสา 4.0 
 

ดําเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการอบรมหมอดิน

อาสา 4.0 ประจําปีงบประมาณ 2563  แก่หมอดินอาสาที่เข้าร่วมโครงการฯ  จํานวน 500 คนน้ัน

พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  397  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 79.40  โดยสามารถสรุปข้อมูล

ได้ดังน้ี 

1. เพศ  หมอดินอาสาผู้เข้าร่วมอบรม  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 281 คนหรือคิดเป็น

ร้อยละ 70.78 และเพศหญิง  จํานวน 116 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 29.22 

2. ช่วงอายุ  ของหมอดินอาสาที่เข้าร่วมอบรมจํานวนมากท่ีสุดคือ อายุมากกว่า 51 

ปี จํานวน 310 คนหรือร้อยละ 78.09  รองลงมาได้แก่  อายุ 41 - 50 ปี จํานวน 72 คนหรือร้อย

ละ 18.14  และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จํานวน 9 คนหรือร้อยละ 2.27  โดยหมอดินอาสาอายุ

น้อยที่สุดอยู่ในช่วงตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 6 คนหรือร้อยละ 1.51  
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3. ภูมิลําเนา  ของหมอดินอาสาที่เข้าร่วมอบรมมีดังน้ี จังหวัดชลบุรี จํานวน 79 คน 

หรือร้อยละ 19.90  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 67 คนหรือร้อยละ 16.88  จังหวัดปราจีนบุรี 

จํานวน 39 คนหรือร้อยละ 9.82  จังหวัดสระแก้ว จํานวน 47 คนหรือร้อยละ 11.84  จังหวัด

ระยอง จํานวน 54 คนหรือร้อยละ 13.60  จังหวัดจันทบุรี จํานวน 72 คนหรือร้อยละ 18.14 

และจังหวัดตราด จํานวน 39 คนหรือร้อยละ 9.82 
 

 

4. สถานภาพตําแหน่ง  หมอดินอาสาที่เข้าร่วมอบรม  สามารถแบ่งได้ดังน้ี หมอดิน

อาสาประจําหมู่บ้าน จํานวน 194 คนหรือร้อยละ 48.87  หมอดินอาสาประจําตําบล จํานวน 152 

คนหรือร้อยละ 38.29  หมอดินอาสาประจําอําเภอ จํานวน 43 คนหรือร้อยละ 10.83  และหมอ

ดินอาสาประจําจังหวัด จํานวน 8 คนหรือร้อยละ 2.02 
 

 



70 

 

5. ระดับการศึกษา  ของหมอดินอาสาที่เข้าร่วมอบรมมีดังน้ี การศึกษาระดับประถม

ศึกษา จํานวน 125 คนหรือร้อยละ 31.49  ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 183 คนหรือร้อยละ 

46.10  ระดับปวช./ปวส. จํานวน 33 คนหรือร้อยละ 8.31  ระดับปริญญาตรี จํานวน 53 คนหรือ

ร้อยละ 13.35  และระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน หรือร้อยละ 0.76 
 

 

6. การประกอบอาชีพของหมอดินอาสาที่เข้าร่วมงาน  พบว่าประกอบอาชีพเกษตรกร

ทุกคน  ซึ่งนอกเหนือจากการทําการเกษตรแล้วยังประกอบอาชีพต่างๆ ดังน้ี รับจ้างทั่วไป จํานวน 41 

คนหรือร้อยละ 10.33  ค้าขาย จํานวน 48 คนหรือร้อยละ 12.09  รับราชการ จํานวน 7 คนหรือ

ร้อยละ 1.76  กํานันผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 33 คนหรือร้อยละ 8.31  และเป็นสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล จํานวน 23 คนหรือร้อยละ 5.79 

7. กลุ่มสาขาวิชาการท่ีหมอดินอาสาเข้าร่วมมีดังน้ี กลุ่มการจัดการไม้ผล มีผู้สนใจเข้า

ร่วมมากที่สุด  108 คนหรือร้อยละ 27.20  รองลงมาได้แก่  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จํานวน 92 คน

หรือร้อยละ 23.17  กลุ่มการจัดการข้าว จํานวน 73 คนหรือร้อยละ 18.39  กลุ่มการจัดการพืชไร่

จํานวน 52 คนหรือร้อยละ 13.10  กลุ่มการอนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 48 คนหรือร้อยละ 12.09 

และกลุ่มการห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร จํานวน 24 รายหรือร้อยละ 6.05 
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8. ระดับความพึงพอใจ จากการเข้าร่วมอบรมฯ  มีดังน้ี  

8.1 ด้านบริการ  ได้รับความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดตามลําดับ คือ

สถานที่ต้ังในการจัดอบรม  อาหารและเคร่ืองด่ืม  สิ่งอํานวยความสะดวก  การเดินทางเพื่อเข้าร่วม

อบรม  การให้บริการจากเจ้าหน้าที่ พด.  และที่พัก 

8.2 ด้านวิชาการ  ได้รับความพึงพอใจระดับมากที่สุด  คือ  การแลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่างหมอดินและเจ้าหน้าที่  ได้รับความรู้ใหม่ๆ  เช่น การจัดการภัยแล้ง  สามารถนําความรู้

ที่ได้มาพัฒนาตนเองได้ 

8.3 ปัญหาและอุปสรรค  ระหว่างเข้ารับการอบรมของหมอดินอาสา  พบว่า

ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด  255  คนคิดเป็นร้อยละ  64.23   ส่วนระดับปัญหาอุปสรรคอยู่ใน

ระดับปานกลาง  142  คนคิดเป็นร้อยละ  35.77  ในด้านหลักสูตร ระยะเวลา และสถานที่จัดการ

ฝึกอบรม  โดยมีการให้ข้อเสนอแนะไว้ดังน้ี 

1) ระยะเวลาในการจัดอบรมควรมากข้ึน เช่น  จํานวน 3 วัน  2  คืน  และ

ควรรักษาเวลาตามกําหนดการ 

2) กําหนดเป้าหมายหมอดินอาสาเข้าร่วมอบรมไม่ควรมากจนเกินไป  ทําให้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีความครอบคลุมและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 

3) จัดอบรมทุกปีๆ ละ  2  ครั้ง และมีศึกษาดูงานนอกภาคตะวันออก  เพ่ือ

ได้เห็นแปลงตัวอย่างในพ้ืนที่จริงที่ประสบความสําเร็จ 
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4) อบรมหมอดินอาสาเป็นรายจังหวัด  ถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอดิน

อาสาเป็นรายบุคคล  โดยมีนําเสนอผลงานหมอดินอาสาเด่นๆ  และประสบความสําเร็จภายในจังหวัด

น้ันๆ 

5) เพ่ิมเติมหัวข้ออบรมเรื่อง  ธนาคารนํ้าใต้ดิน 

6) กําหนดกิจกรรมนันทนาการ/บนเวที  ให้มีความเป็นระบบมากขึ้น 

7) จัดให้หมอดินอาสานําผลผลิต/ผลิตภัณฑ์  มาแสดงและจําหน่าย 

8) ควรมีบัตรประจําตัวหรือใบรับรองสภาพจากกรมฯ 
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รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “อนุรักษ์ดินและน้ํา” 
1. นาย วัชรินทร์ ศรัทธา หมอดินอาสา ชลบุรี 

2. นาย ณรงสิทธ์ิ สุทธาทิพย์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

3. นาย นิสัน ขันทอง หมอดินอาสา จันทบุรี 

4. นาย มะโน เชิดนาม หมอดินอาสา จันทบุรี 

5. นาย ดํารง คลองขุด หมอดินอาสา จันทบุรี 

6. นาย อุทัย เก้ียวมาศ หมอดินอาสา จันทบุรี 

7. นาย เนียม เพ่ิมพวก หมอดินอาสา จันทบุรี 

8. นาย วิชัย ธนชัยจํารัส หมอดินอาสา ระยอง 

9. นาย วันชัย ฤทธิเดชะ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

10. นาย จรัส ใจหาญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

11. นาง เรณู ภู่ทวี หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

12. นาย พิชัย แขรัตนะ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

13. นาย กิตติ จักษ์แก้ว หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

14. นาย ภูวดล สุริย์ระวิมาศ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

15. นาย ทองพูน คุชิตา หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

16. นาย สมศักด์ิ  พิกุลแกม หมอดินอาสา สระแก้ว 

17. นาย มงคล ลึกลือ หมอดินอาสา สระแก้ว 

18. นาย เลื่อน  อินทร์ทิพย์ หมอดินอาสา สระแก้ว 

19. นาย รณรงค์   มณทาชาติ หมอดินอาสา สระแก้ว 

20. นาย เกษม   สายสุคนธ์ หมอดินอาสา สระแก้ว 

21. นาย ประโยชน์   พามา หมอดินอาสา สระแก้ว 

22. นาย พิพัฒน์พงษ์   ประจิมนอก หมอดินอาสา สระแก้ว 

23. นาย สายัณรห์    เนระภูสี หมอดินอาสา สระแก้ว 

24. นาย สะอาด   บัวเพ็ชร หมอดินอาสา สระแก้ว 
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25. นาย สําเริง   มาเปลี่ยน หมอดินอาสา สระแก้ว 

26. นาย หลั่น  มูลสภา หมอดินอาสา สระแก้ว 

27. นาย วสรรค ์  ยอดฉิมมา หมอดินอาสา สระแก้ว 

28. นาย สมบัติ   พรมมา หมอดินอาสา สระแก้ว 

29. นาย ศรีวิกรณ์   ภักดี หมอดินอาสา สระแก้ว 

30. นาย ปรีชา   บัวอนันต์ หมอดินอาสา สระแก้ว 

31. นาย สมศักด์ิ   เลี่ยงฮะ หมอดินอาสา สระแก้ว 

32. นาย ทองปลิว   ทรัพย์ประสาท หมอดินอาสา สระแก้ว 

33. นาย พรเทพ   เจริญนาวี หมอดินอาสา สระแก้ว 

34. นาย สมพงษ์  ดีโสภา หมอดินอาสา สระแก้ว 

35. นาย สมพงษ์   เทียนสําโรง หมอดินอาสา สระแก้ว 

36. นาย สมพงษ์  สิมมาโคตร หมอดินอาสา สระแก้ว 

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “เกษตรอินทรยี”์ 
1. นาง อวยพร สระสุรินทร ์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

2. นาย สามารถ กระจ่าง หมอดินอาสา ชลบุรี 

3. นาง อุไร กันทะคํา หมอดินอาสา ชลบุรี 

4. นาย ทํานนท์ แซ่ลี ้ หมอดินอาสา ชลบุรี 

5. นาง กันนิกา ทีปกากร หมอดินอาสา ชลบุรี 

6. นาย ชํานาญ ลําจวน หมอดินอาสา ชลบุรี 

7. นาย นริส รุ่งเสถียร หมอดินอาสา ชลบุรี 

8. น.ส. โศศิษฐา เชาว์ดี หมอดินอาสา ชลบุรี 

9. น.ส. อภิญญา นีรพัฒนกุล หมอดินอาสา ชลบุรี 

10. นาย เทวินทร์ นันทชัยสิริกุล หมอดินอาสา ชลบุรี 

11. นาง พัทยา ลูกสอาด หมอดินอาสา ชลบุรี 
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12. นาย วันชัย เมธาปัญญารักษ์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

13. นาย ประกอบ อยู่เย็น หมอดินอาสา ชลบุรี 

14. นาย พีรเดช ด่านทอง หมอดินอาสา ชลบุรี 

15. นาย นันทวัฒน์ พลพัฒน์ฐิติ หมอดินอาสา ชลบุรี 

16. นาย ประเสริฐ พรชัยวัฒนากร หมอดินอาสา ชลบุรี 

17. นาย อนิรุทธ์ ศรีสมุทร หมอดินอาสา ชลบุรี 

18. นาย จํารัส ปุ๋ยกระโทก หมอดินอาสา ชลบุรี 

19. นาย สุวรรณ เสมแก้ว หมอดินอาสา ชลบุรี 

20. นาย ธนภัทร อภันวงษ์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

21. นาย บุญยืน วชิรเติมศักด์ิ หมอดินอาสา ชลบุรี 

22. นาย สุบิน มณีแสง หมอดินอาสา ชลบุรี 

23. นาย สมบัติ กาญจนา หมอดินอาสา ชลบุรี 

24. นาย ธนเสฏฐ์ รอบคอบ หมอดินอาสา ชลบุรี 

25. นาย วิทยา ดําจับ หมอดินอาสา ชลบุรี 

26. นาย เฉลิมพล สถาวร หมอดินอาสา ชลบุรี 

27. นาย ยืนยงค์ มงคลแก้ว หมอดินอาสา ชลบุรี 

28. นาง รุ่งทิพย์ จันทร์หอม หมอดินอาสา ชลบุรี 

29. นาย จํานง  กัณฐวิภูษณ ์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

30. นาย วิชาญ บํารุงยา หมอดินอาสา ชลบุรี 

31. น.ส. ปวีณา สุภาผล หมอดินอาสา ชลบุรี 

32. นาย สันต์ สําอางเอม หมอดินอาสา ชลบุรี 

33. นาย บุญนาค ภัทรวิศิษฐ์กุล หมอดินอาสา ชลบุรี 

34. นาย วิญญา อุณห์ไวทยะ หมอดินอาสา ชลบุรี 

35. นาย กรณ์ พาณิชโชคชัย หมอดินอาสา ชลบุรี 

36. นาย คุณาภรรษ มังธิรวรรธ หมอดินอาสา ชลบุรี 
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37. นาย ณัชนพ ฉิมฉวี หมอดินอาสา จันทบุรี 

38. นาย สาธิต เชิดนาม หมอดินอาสา จันทบุรี 

39. นาย อารมณ์ วงษ์มาลัย หมอดินอาสา จันทบุรี 

40. นาย สมยศ สุขสานต์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

41. นาย วิชัย พวงศรี หมอดินอาสา จันทบุรี 

42. นาย พิรุฬ เช้ือแขก หมอดินอาสา จันทบุรี 

43. น.ส.  อารีรัตน์ พูนปาล หมอดินอาสา จันทบุรี 

44. นาย พิชัย ใจสุข หมอดินอาสา จันทบุรี 

45. นาย รัฐไท พงษ์ศักด์ิ หมอดินอาสา จันทบุรี 

46. นาย สาธร   งาเจือ หมอดินอาสา ตราด 

47. นาย วีระทรัพย์  คงดี หมอดินอาสา ตราด 

48. นาย สนอง   ผาชะลา หมอดินอาสา ตราด 

49. นาง ละเอียด   แขถนอม หมอดินอาสา ตราด 

50. นาย จเร   เขียวขจี หมอดินอาสา ตราด 

51. นาย บัณฑิต   กูลพฤกษ ี หมอดินอาสา ตราด 

52. นาย พรหม   ฉัยยากูล หมอดินอาสา ตราด 

53. นาย สุชาติ   ทัศวิล หมอดินอาสา ตราด 

54. นาง วิลัย   พิมพ์วิริยะ หมอดินอาสา ตราด 

55. นาย วัลลภ   นัดดาหลง หมอดินอาสา ตราด 

56. นาย ปัญญา   รัตนพิทักษ์ หมอดินอาสา ตราด 

57. นาย บุญชู   ย่ิงยวด หมอดินอาสา ระยอง 

58. นาย ประจวบ   มีบุญสบาย หมอดินอาสา ระยอง 

59. นาย นิคม   จันทร์หอม หมอดินอาสา ระยอง 

60. นาง เสาวณี   คงประเสริฐ หมอดินอาสา ระยอง 

61. น.ส. รัชนี  บุญระยอง หมอดินอาสา ระยอง 
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62. นาย ไพเราะ   ช่วยผดุง หมอดินอาสา ระยอง 

63. นาย สุระกิต   จันทร์พิทักษ ์ หมอดินอาสา ระยอง 

64. นาย ชัยกฤต   บุรุษวรากรณ ์ หมอดินอาสา ระยอง 

65. นาย ทนงศักด์ิ   ชุมแสงพันธ์ หมอดินอาสา ระยอง 

66. น.ส. บุษบา   อรุณโรจน์ตระกูล หมอดินอาสา ระยอง 

67. นาย เดือน   จันอินทร์ หมอดินอาสา ระยอง 

68. นาย ประสิทธ์ิ   เยาวภาพงศ์ หมอดินอาสา ระยอง 

69. นาย อุดม   เจตมงคลวงศ์ หมอดินอาสา ระยอง 

70. นาย สําราญ   จันทร์ศิร ิ หมอดินอาสา ระยอง 

71. นาง ทุเรียน   สืบญาติ หมอดินอาสา ระยอง 

72. นาง สําออย   ย่ีสุ่นแซม หมอดินอาสา ระยอง 

73. นาง วิพาจรี   บุญยเกษตร หมอดินอาสา ระยอง 

74. นาง จรูญ   เกตุแก้ว หมอดินอาสา ระยอง 

75. นาย อัชกุล   นิละวัน หมอดินอาสา ระยอง 

76. นาย ชิงชัย   ใหม่เมธี หมอดินอาสา ระยอง 

77. นาย สุรพล   ตะเพียรทอง หมอดินอาสา ระยอง 

78. นาย ประพันธ์   ญาติเจริญ หมอดินอาสา ระยอง 

79. นาย สุทิน สวัสดี หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

80 นาย พรเทพ บุญมาก หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

81. นาย ประโยชน์ รุ่งสว่าง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

82. นาย วัลลภ งามวงศ์วาน หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

83. นาย วิชัย ควรประกอบกิจ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

84. น.ส. กําไร มีเจริญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

85. นาย ณรงค์ฤทธ์ิ พงษ์ทองคํา หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

86. นาย ชัยยุทธ พูลสวัสด์ิ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 
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87. นาย อภินันท์ จักขุจันทร ์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

88. นาย สมัย    สิงห์ใส หมอดินอาสา สระแก้ว 

89. นาย บุญช่วย    รักเพ่ือน หมอดินอาสา สระแก้ว 

90. นาย โสภา    มะโรงมืด หมอดินอาสา สระแก้ว 

91. นาย ชูชาติ    มุ่งเครือกลาง หมอดินอาสา สระแก้ว 

92. นาง ทอดยอด   สุทธิสาร หมอดินอาสา สระแก้ว 

93. นาย ดุลยวัตร    กล้าหาญ หมอดินอาสา สระแก้ว 

94. นาย ชัยยศ    สุประดิษฐ ์ หมอดินอาสา สระแก้ว 

95. นาย โพธ์ิ    อยู่สําราญ หมอดินอาสา สระแก้ว 

96. นาง ประเทือง   ประวัติ หมอดินอาสา สระแก้ว 

97. นาย จันทร ์   โสภา หมอดินอาสา สระแก้ว 

98. นาย ประไพ  พรมงาม หมอดินอาสา สระแก้ว 

99. นาย ยุทธพงษ์    รัตนวิทย์ หมอดินอาสา สระแก้ว 

100. นาย ศักดา    พิมพานนท์ หมอดินอาสา สระแก้ว 

101. นาย วิเชียร    ชาญศิริ หมอดินอาสา สระแก้ว 

102. นาย สุพจน์   เขียนโพธ์ิ หมอดินอาสา สระแก้ว 

103 นาย บุญเรือง    ขุนหาญ หมอดินอาสา สระแก้ว 

104. นาย ทองรักษ์    พรมงาม หมอดินอาสา สระแก้ว 

105. นาย สุทธิพงศ์    ปานเพ็ชร์ หมอดินอาสา สระแก้ว 

106. นาย บุญตา    รักเพ่ือน หมอดินอาสา สระแก้ว 

107. นาย เสน่ห์    ต่างสี หมอดินอาสา สระแก้ว 

108. นาย ประยูร    ถนอมพืช หมอดินอาสา สระแก้ว 

109. นาย สมถวิล    ดีดสี หมอดินอาสา สระแก้ว 

110. นาย อําพล    มาลี หมอดินอาสา สระแก้ว 

111. นาย ประไพ    ช่างต่อ หมอดินอาสา สระแก้ว 
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112. น.ส. เบญจพร    โคตรสวัสด์ิ หมอดินอาสา สระแก้ว 

113. นาย จํารัส    คลาดกระโทก หมอดินอาสา สระแก้ว 

114. นาย สมบัติ   แก้วพวง หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

115. นาย ไชยยศ  โนจิตต์ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “การห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร” 
1. นาง วันเพ็ญ สนลอย หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

2. นาย บุญเสริม สังข์แสง หมอดินอาสา ชลบุรี 

3. นาง สัมฤทธ์ิ ทองวิเชียร หมอดินอาสา ชลบุรี 

4. น.ส. ศรีนงล โพธ์ินาค หมอดินอาสา ชลบุรี 

5. นาย ปิรยศ แจ่มกระจ่าง หมอดินอาสา ชลบุรี 

6. รท. ศุภชัย เกิดเจริญพร หมอดินอาสา ชลบุรี 

7. นาย นพ บวรกุลพาณิชย์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

8. นาย มงคล พวงสิน หมอดินอาสา ชลบุรี 

9. นาง ปราศรัย เน่ืองจํานงค์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

10. นาย อนงค์ สมคิด หมอดินอาสา จันทบุรี 

11. นาย ภักดี ไข่แก้ว หมอดินอาสา จันทบุรี 

12. นาย สมาน ใชยเขต หมอดินอาสา จันทบุรี 

13. นาย ประวิทย์ หนูเช้ือเรียง หมอดินอาสา จันทบุรี 

14. นาย กาหลง สุขโข หมอดินอาสา จันทบุรี 

15. นาย สันทัด คําเหลือ หมอดินอาสา จันทบุรี 

16. นาย นิพนธ์ เลิศธัญญา หมอดินอาสา จันทบุรี 

17. นาย สายธาร ศรีทองคํา หมอดินอาสา จันทบุรี 

18. นาย สมควร มิตรวิเชียร หมอดินอาสา จันทบุรี 

19. นาย สมชัย ล้วนดี หมอดินอาสา จันทบุรี 
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20. นาย จันทร ์ บุญเป่ียม หมอดินอาสา จันทบุรี 

21. นาย บุญยัง วานคํา หมอดินอาสา จันทบุรี 

22. นาย ดํารงรักษ์ โชติช่วง หมอดินอาสา จันทบุรี 

23. นาย พิสิทธ์ิ ลิขิต หมอดินอาสา จันทบุรี 

24. นาย วาด ศรีคงรักษ ์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

25. นาย บุญทิ้ง อ่ิมเอ่ียม หมอดินอาสา จันทบุรี 

26. นาย นิพนธ์ ศรีสุวรรณ หมอดินอาสา จันทบุรี 

27. นาย สัญชัย   นามธรรม หมอดินอาสา ตราด 

28. นาย สมศักด์ิ   อ๋อประเสริฐ หมอดินอาสา ระยอง 

29. นาย ประสิทธ์ิ   ผุดกระจ่าง หมอดินอาสา ระยอง 

30. นาย สมชัย   วงศ์พิทักษ์ หมอดินอาสา ระยอง 

31. นาย เฉลา    ฉิมพู หมอดินอาสา ระยอง 

32. นาย บุญเสริม   พิทยาวิริยะพันธ์ หมอดินอาสา ระยอง 

33. นาง สุธีรา   ผ่องใส หมอดินอาสา ระยอง 

34. นาย วิรัช ฉิมแก้ว หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

35. นาย สมยศ อินทร์สุวรรณ์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “การจัดการไม้ผล” 
1. นาย ชูชีพ บึงบูรพสกุล หมอดินอาสา ชลบุรี 

2. นาย สมพร นิลสนิท หมอดินอาสา ชลบุรี 

3. นาย ฟรังโก้ ไมอ๊อกชิ หมอดินอาสา ชลบุรี 

4. นาย สุรกิจ ตรี กิตติคุณ หมอดินอาสา ชลบุรี 

5. นาย สุภาพ กิตติยุทธพันธ์ุ หมอดินอาสา ชลบุรี 

6. นาง อนงค์ สายหมั่น หมอดินอาสา ชลบุรี 

7. นาย มด สํานักวิชา หมอดินอาสา จันทบุรี 
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8. นาย ประดิษฐ์ สังข์ปาน หมอดินอาสา จันทบุรี 

9. นาย สมาน ปราณีราษฎร์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

10. นาย ณรงค์ ศุภผล หมอดินอาสา จันทบุรี 

11. นาย ไพฑูรย์ รัตนาจารย์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

12. นาย สวงค์ ขะหัส หมอดินอาสา จันทบุรี 

13. นาย รําพึง จรัลทรัพย์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

14. นาย สันติ บํารุงสวน หมอดินอาสา จันทบุรี 

15. นาง ธีรารัตน์ บุญโย หมอดินอาสา จันทบุรี 

16. นาย สมศักด์ิ กล่ําศิร ิ หมอดินอาสา จันทบุรี 

17. นาย อรัญ เวชกรรม หมอดินอาสา จันทบุรี 

18. นาง สาคร วิสุขะ หมอดินอาสา จันทบุรี 

19. นาย สงคราม วิชิตมาก หมอดินอาสา จันทบุรี 

20. นาย พงษ์ศิลป์ ชีพชอบธรรม หมอดินอาสา จันทบุรี 

21. นาย ทองอ่อน ดาศรี หมอดินอาสา จันทบุรี 

22. นาย บุญมา มงคลลักษณ ์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

23. นาย พงศธร บุญส่ง หมอดินอาสา จันทบุรี 

24. นาย วิชาญ เขียวพันธ์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

25. นาย บํารุง สีหมอก หมอดินอาสา จันทบุรี 

26. นาย มาลยั ประหยัดการ หมอดินอาสา จันทบุรี 

27. นาย รักชีพ ชูช่วย หมอดินอาสา จันทบุรี 

28. นาย ภิรมย์ แก้ววิเชียร หมอดินอาสา จันทบุรี 

29. นาย สมคิด ศิลปเวช หมอดินอาสา จันทบุรี 

30. นาย ปัญญา หมูคํา หมอดินอาสา จันทบุรี 

31. นาย วรวุฒิ เห็ดตูม หมอดินอาสา จันทบุรี 

32. นาย สุมิตร หอมฉิน หมอดินอาสา จันทบุรี 
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33. นาย ธนู เบญจมาศ หมอดินอาสา จันทบุรี 

34. นาง ชไมพร แสงสด หมอดินอาสา จันทบุรี 

35. นาย สมนึก อุดมเจริญ หมอดินอาสา จันทบุรี 

36. นาย ประพันธ์ จันทสร หมอดินอาสา จันทบุรี 

37. นาย สมหมาย ผลพฤกษา หมอดินอาสา จันทบุรี 

38. นาย จรูญ แก้วงาม หมอดินอาสา จันทบุรี 

39. นาง กุหลาบ ม้าจีน หมอดินอาสา จันทบุรี 

40. น.ส. พิมพ์พันธ์ุ วรอรรถ หมอดินอาสา จันทบุรี 

41. นาย หย่ัน ธัญญะชาติ หมอดินอาสา จันทบุรี 

42. นาย ปรีชา ปิยารมย์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

43. นาง น้อย ปราบไพรินทร์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

44. นาย สน่ัน ชูเวช หมอดินอาสา จันทบุรี 

45. นาย สําเภา สายสวัสด์ิ หมอดินอาสา จันทบุรี 

46. นาย เสรี บัวตูม หมอดินอาสา จันทบุรี 

47. นาย สุชิน กระจ่างศรี หมอดินอาสา จันทบุรี 

48. นาย ต๊ิด พูลผล หมอดินอาสา จันทบุรี 

49. นาย บุรี สีเผือก หมอดินอาสา จันทบุรี 

50. นาย วิทยา เวชศิลป์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

51. นาง ธนวรรณ จําเนียรสาท หมอดินอาสา จันทบุรี 

52. นาย อุทัย ดาวไสว หมอดินอาสา จันทบุรี 

53. นาย ยงยุทธ เพ่ิมผล หมอดินอาสา จันทบุรี 

54. นาย สุกฤต แก้วเกตุ หมอดินอาสา จันทบุรี 

55. น.ส. กชามาส เช้ือแก้ว หมอดินอาสา จันทบุรี 

56. นาย เด่น หลิวอ๋ัง หมอดินอาสา จันทบุรี 

57. นาย เสถียร เสนีรัตน์ หมอดินอาสา จันทบุรี 
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58. นาง บุญเรือน ฉวนฉิน หมอดินอาสา จันทบุรี 

59. นาง มัณยภา อ่ิมผ่อง หมอดินอาสา จันทบุรี 

60. นาง ยุพิน ขยันกิจ หมอดินอาสา จันทบุรี 

61. นาย นิยม อภิบาลศรี หมอดินอาสา ตราด 

62. นาย บุญธรรม รัตนวาร หมอดินอาสา ตราด 

63. นาย สําราญ ชาวนา หมอดินอาสา ตราด 

64. นาย วิเวก  อรรญชาสยั หมอดินอาสา ตราด 

65. นาย  ธวัช  จันทเลิศ หมอดินอาสา ตราด 

66. นาง สํารวม  มณีรส หมอดินอาสา ตราด 

67. นาย สมภพ   สุวรรณหงษ ์ หมอดินอาสา ตราด 

68. นาย อรรถพล   โฉมเฉิด หมอดินอาสา ตราด 

69. นาย  กัมพล สถิต หมอดินอาสา ตราด 

70. นาย สกุณ   สิงห์สุร ี หมอดินอาสา ตราด 

71. นาย บรรเทิง  ชลจิตร์นาวา หมอดินอาสา ตราด 

72. นาย  สมชาย หมายหาทรัพย์ หมอดินอาสา ตราด 

73. นาย  อํานวย โกฐสอน หมอดินอาสา ตราด 

74. นาง ปราโมทย์   พุทธเจริญ หมอดินอาสา ตราด 

75. นาย  มังกร  เสาวนาม หมอดินอาสา ตราด 

76. นาย ไพบูลย์   อารีพันธ์ุ หมอดินอาสา ตราด 

77. นาย อุทาน   ทองศาสตรา หมอดินอาสา ตราด 

78. นาย สนอง   สุวรรณสิน หมอดินอาสา ตราด 

79. นาย  โกวิทย์  ธรรมปราบ หมอดินอาสา ตราด 

80. นาย สุรินทร ์ ปาทะคุณ หมอดินอาสา ตราด 

81. นาย บันลูน  รุจิชัยพิมล หมอดินอาสา ตราด 

82. นาย สมโภชน์   ทัศมากร หมอดินอาสา ตราด 
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83. นาย สกนธ์   รัตนเศียร หมอดินอาสา ตราด 

84. นาย  สมัย อาชีวะ หมอดินอาสา ตราด 

85. นาย สุนทร   รัชป้องขันธ์ หมอดินอาสา ระยอง 

86. นาง พัทธมน   ชูวงษ์ หมอดินอาสา ระยอง 

87. นาย พัลลภ   ฉายวิมล หมอดินอาสา ระยอง 

88. นาย อุดม  โพธ์ิแก้ว หมอดินอาสา ระยอง 

89. นาย อรัญ   กันทุกข ์ หมอดินอาสา ระยอง 

90. นาง สมควร   ศิริภักดี หมอดินอาสา ระยอง 

91. นาย สนิท   ชัยภักดี หมอดินอาสา ระยอง 

92. นาย สมชาย   ชนะศึก หมอดินอาสา ระยอง 

93. นาย บุญธรรม   คชรินทร ์ หมอดินอาสา ระยอง 

94. นาย เอ้ือน   ยอดดี    หมอดินอาสา ระยอง 

95. นาย เดิม   รื่นรมย์ หมอดินอาสา ระยอง 

96. นาย เอนก   เดชะบุญ หมอดินอาสา ระยอง 

97. นาย ครรชิต   เหมสมิติ หมอดินอาสา ระยอง 

98. นาย บุญลือ   ทวีคูณ หมอดินอาสา ระยอง 

99. นาย ทรงภพ   พวงภู่น้อย หมอดินอาสา ระยอง 

100. นาย บุญเกิด   เจริญวัย หมอดินอาสา ระยอง 

101. นาย สุทิพย์   อนันตภูมิ หมอดินอาสา ระยอง 

102. นาย สมชาย   บุญก่อเก้ือ หมอดินอาสา ระยอง 

103. นาย อนัด   พรชัยกุล หมอดินอาสา ระยอง 

104. นาย ชัยชนะ  สีเสม หมอดินอาสา ระยอง 

105. นาง สุภัค   ฐานะกิจ หมอดินอาสา ระยอง 

106. นาย กิมเฉ่ง   สุวรรณจงรักษ ์ หมอดินอาสา ระยอง 

107. นาย พิภพ   กตัญญ ู หมอดินอาสา ระยอง 
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108. นาย สําเริง   ดีนาน หมอดินอาสา ระยอง 

109. นาย ธรรมเนียม   บุญย่ิงเหลือ หมอดินอาสา ระยอง 

110. นาย ประจิน   อาจเอ้ือ หมอดินอาสา ระยอง 

111. นาย จิรภัทร    ปาลสุทธ์ิ หมอดินอาสา ระยอง 

112. นาย ไพโรจน์   ศิริชนม์ หมอดินอาสา ระยอง 

113. นาย มานิตย์   วงศ์รักษ์ หมอดินอาสา ระยอง 

114. นาย ครรชิต   วงศ์ตรุษ หมอดินอาสา ระยอง 

115. นาย ทรงพล   กิจจินดาหรา หมอดินอาสา ระยอง 

116. นาย สมพงศ์   คล้ายคลึง หมอดินอาสา ระยอง 

117. นาย ถนม  ย่ังยืน หมอดินอาสา ระยอง 

118. นาย จําปา   ดาศรี หมอดินอาสา ระยอง 

119. นาย ประโยชน์ บุญเพ็ง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

120. นาย วินัย ศรีสมเขียว หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

121. นาย ไพฑูร บุศย์สีขาว หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

122. นาย รังษี ธูปหอม หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

123. นาย สราวุธ หิ้งทอง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

124. นาย มนู รุ่งธรรมมานนท์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

125 น.ส. อัจจนา ท้วมละมูล หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

126. นาย บํารุง อาตม์สกุล หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

127. นาย กิจจา ทิพยกร หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

128. นาย สุเทพ จุนทา หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

129. นาย จรัสพงษ์ กลิ่นสุคนธ์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

130. นาย นิคม มาลัย หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

131. นาย วรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

132. น.ส. วีรสุดา บุญเรือง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 
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133. น.ส. ศิริวรา มธุลาภรังสรรค์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

134. นาย สมศักด์ิ วัลลานนท ์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

135. นาย สถาพร วันเทวิน หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

136. นาย สายหยุด น้อยเจริญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

137. นาย สานิต เชาว์ดี หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “การจัดการพชืไร่” 

สับปะรด 
1. นาย เสถียร เสือขวัญ หมอดินอาสา ระยอง 

2. นาย วิชัย ไพโรจน์ หมอดินอาสา ระยอง 

3. นาง ปุณณาภา อยู่นุช หมอดินอาสา ระยอง 

4. นาง น้อย สิทธิเวช หมอดินอาสา ระยอง 

5. นาย ไพรินทร์ พรมพิทักษ ์ หมอดินอาสา ตราด 

6. นาง สุลาวัลย์ พุ่มพืชผล หมอดินอาสา ชลบุรี 

7. นาย พลอย คงสมบัติ หมอดินอาสา ชลบุรี 

8. นาง ประคอง อ่อนสุข หมอดินอาสา ชลบุรี 

9. นาย บุญล้อม ดีประดับ หมอดินอาสา ชลบุรี 

10. นาย สุรินทร ์ เคนหล้า หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

 อ้อย 
11. นาย ปรีชา เด่นดวง หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

12. นาง ชมศมน เอ้ือมิตร หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

13. นาย ลักษณ ์ ฤทธ์ิภักดี หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

14. นาย สอน พรคําแก้ว หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

15. นาย เผือก เลาเลิศ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

16. นาย บุญมา ศรีทนต์ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 
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17. นาย สุนทร ปุมธมาย หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

18. นาย ประหยัด เชาว์รัมย์ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

19. นาย กลม ปาริสุทธ์ิ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

20. นาง เฉลิมรัตน์ เกตุบุตร หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

21. นาย ชาญ สาระโท หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

22. นาย ประยูร สีมา หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

23. นาย ไพฑูรย์ บุญจ้อย หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

24. นาย ระพิน ไชยา หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

25. นาย ชะลอ ลักขะกิจ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

26. นาง บังอร เรืองณรงค์ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

27. น.ส. สําราญ งามอุตส่าห์ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

28. นาง สมใจ ปาสีเหล็ก หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

29. นาย มนูญ พ่วงภู่ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

30. นาย อุดม แก้วอุดร หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

31. นาย พนม คําแพทย์ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

32. นาย ล้ําเลิศ ศรีจันทร ์ หมอดินอาสา สระแก้ว 

33. นาย สาคร พนมทม หมอดินอาสา ตราด 

34. นาย สมภพ สุวรรณหงส ์ หมอดินอาสา ตราด 

35. นาย พีรพงศ์ สืบแก้ว หมอดินอาสา ตราด 

36. นาย สมชาติ สกุณเรืองศรี หมอดินอาสา ชลบุรี 

มันสําปะหลงั 

37. นาย ทองหล่อ ก้อนทองคํา หมอดินอาสา ชลบุรี 

38. นาง จงใจ เตชะมา หมอดินอาสา ชลบุรี 

39. นาย ชินวัฒน์ เต็มศิริ หมอดินอาสา ชลบุรี 

40. นาง วรรณา ลอออรรถพงศ์ หมอดินอาสา ชลบุรี 
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41. นาย สุพัฒน์ ศรีผ่อง หมอดินอาสา ชลบุรี 

42. นาย จุมพล กลัดแกล้วกล้า หมอดินอาสา ชลบุรี 

43. นาย สมพงษ์ เจริญผล หมอดินอาสา ชลบุรี 

44. นาย ทวีฤทธ์ิ จุฑาเพ็ชร หมอดินอาสา ชลบุรี 

45. นาย ธนพนธ์ บุญลิ้ม หมอดินอาสา ชลบุรี 

46. นาง ธัญญลักษณ ์ ทําทอง หมอดินอาสา ชลบุรี 

47. นาย สมนึก สวัสดีมงคล หมอดินอาสา ชลบุรี 

48. นาย สมโภช ปราณสิริเวโรจน์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

49. นาย สังวร โพธ์ิศรี หมอดินอาสา ชลบุรี 

50. นาง จันทนา เพ็ญพันธ์สวัสด์ิ หมอดินอาสา ชลบุรี 

51. นาย สมบูรณ ์ กรณีกิจ หมอดินอาสา ชลบุรี 

52. นาย เสนาะ จูทัย หมอดินอาสา จันทบุรี 

53. นาย สมยศ อภิบาลศรี หมอดินอาสา ระยอง 

54. นาย ดุษฎี เขมะเสวี หมอดินอาสา ระยอง 

55. นาย สุรนิชญ์พงศ์ ชัยเจริญพงศ์ หมอดินอาสา ระยอง 

56. นาย ทองเจือ ภู่ห้อย หมอดินอาสา ระยอง 

57. นาย ไพโรจน์ สําเนียง หมอดินอาสา ระยอง 

58. นาย ธรรมรงค์ อํ่าศรี หมอดินอาสา ระยอง 

59. นาย อรุณ อ่วมอารีย์ หมอดินอาสา ระยอง 

60. นาย บุญอยู่ น้าวัฒนไพบูลย์ หมอดินอาสา ระยอง 

61. นาย บุญเลิศ จันสวาท หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

62. นาย คะนอง จันถะหลุย หมอดินอาสา สระแก้ว 

63. นาย สมนึก พ่ึงทะเล หมอดินอาสา สระแก้ว 

64. นาย พิชจ์ณัฐฏ์ พลายด้วง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 
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รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “การจัดการข้าว” 
1. นาง ประยงค์ สงแพง หมอดินอาสา ชลบุรี 

2. นาง ไพศรี รุนสา หมอดินอาสา ชลบุรี 

3. น.ส. สนม ไตรพุทธศาสน์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

4. นาง สมคิด พลเผ่า หมอดินอาสา ชลบุรี 

5. นาง นวลจันทร ์ เกาะมั่น หมอดินอาสา ชลบุรี 

6. นาง พิมภัค อรสุนทร หมอดินอาสา ชลบุรี 

7. น.ส. พเยาว์ เหลืองอ่อน หมอดินอาสา ชลบุรี 

8. นาง อําไพ  สุรินทร ์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

9. นาง ชุลีพร ตันเถา หมอดินอาสา ชลบุรี 

10. นาง นภา วาจาสัตย์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

11. น.ส. อริยา นกหงส์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

12. นาง อุทัยวรรณ หนูขาว หมอดินอาสา ชลบุรี 

13. นาง กรรนิกา รุ่งโรจน์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

14. นาง จารุพรรณ์ อาริยวัฒน์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

15. นาง ลําไย ชาประเสริฐ หมอดินอาสา ชลบุรี 

16. น.ส. ใจรักษ ์ สร้อยทอง หมอดินอาสา ชลบุรี 

17. นาย อิทธิกร ทองนพคุณ หมอดินอาสา ชลบุรี 

18. นาง สมพร แพงไพรี หมอดินอาสา ชลบุรี 

19. น.ส. เสมอ รัตนธํารงค์ หมอดินอาสา ชลบุรี 

20. นาย ชลอ ชัยยะ หมอดินอาสา ชลบุรี 

21. นาย ตุ๋ย ลิ้ม ประเสริฐ หมอดินอาสา ชลบุรี 

22. น.ส. กรรณิกา ทาสี หมอดินอาสา ชลบุรี 

23. นาย คงฤทธ์ิ บุญทา หมอดินอาสา ชลบุรี 

24. นาย สิทธิชัย นุชพันธ์ หมอดินอาสา ชลบุรี 
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25. นาย อารักษ์ วงษละคร หมอดินอาสา ชลบุรี 

26. นาย ศุภกิจ รักษาญาติ หมอดินอาสา ชลบุรี 

27. นาย เฉลิมชัย ด้วงงาม หมอดินอาสา ชลบุรี 

28. นาย บุญจวร รามณู หมอดินอาสา ชลบุรี 

29. นาย บุญเลิศ ไชยธรรม หมอดินอาสา จันทบุรี 

30. นาย สุริยะ ภุมรินทร ์ หมอดินอาสา จันทบุรี 

31. นาย โกวิท โวหาระวัน หมอดินอาสา จันทบุรี 

32. นาง เพ็ญศร ี ใจเที่ยง หมอดินอาสา ตราด 

33. นาย วินัย   ดวงจันทร์ หมอดินอาสา ระยอง 

34. นาย ฤทธ์ิธา  กลิ่นประทุม หมอดินอาสา ระยอง 

35. นาย นิยม  สีดา หมอดินอาสา ระยอง 

36. นาย สมเกียรติ   ล่วงพ้น หมอดินอาสา ระยอง 

37. นาย บุญยง   รอดมา หมอดินอาสา ระยอง 

38. นาย อ๋า   พรมไธสง หมอดินอาสา ระยอง 

39. นาย อาลี มะลูลีม หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

40. นาย เช้า นพกาล หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

41. นาง กานต์สิรี สิริกวีพันธ์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

42. นาย เนือง มากเจริญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

43. นาย สมยศ น่วมรัศม ี หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

44. นาย วินัย โอสถานนท์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

45. นาย สุเทพ ฟักทองพรรณ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

46. น.ส. รําเพย รอยรัตน์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

47. นาย ประเสริฐ ขุนวิเศษ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

48. นาย ยงยุท มูฮําหมัดอารี หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

49. นาย ไพบูลย์ แก้วสว่าง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 
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50. นาย ชัชชัย อยู่น่ิม หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

51. นาย สุรินทร ์ ภู่อร่าม หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

52. นาย สุพจน์ จูเปีย หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

53. นาย นริศ นํ้าเหนือ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

54. นาย ธํารง ชัยสา หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

55. น.ส. สุรภา การัณภิรมย์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

56. นาย ณรงค์ พ่ึงเกษม หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

57. นาย อุดม ตันเฮง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

58. นาย อุดม วิยะบุญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

59. นาง นุกูล ถนัดจินดารัตน์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

60. นาย สาธิต ฤทธิสนธ์ิ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

61. นาง บานเย็น เข็มลาย หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

62. นาย แฉลม้ พวงทอง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

63. นาย วิสูตร์ ใจเจริญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

64. นาย สุทธิ ศิลาลาศ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

65. นาย อุทัย อยู่ไสว หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

66. นาย วินัย นาคศิริ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

67. นาย ณฐภัทร แก้วตา หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

68. นาย มณ ี กรานเขียว หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

69. นาย บุญเชิด พรหมศรี หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

70. นาย จําลอง  พุ่มรินทร ์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

71. นาย รชต สิงห์ปี หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

72. นาย คณิต รอดภัย หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

73. นาย ถวิล หาญณรงค ์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

74. นาย ชัยศิริ เอ่ียมศิริ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 
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75. นาย นพพร ดาวเรือง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

76. นาย สนอง หิ้งทอง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

77. นาย วิษณุ พูลสมบัติ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

78. น.ส. ขนิษฐากาญน์ น้อยสุวรรณ์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

79. นาย โกมณ พ่วงความสุข หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

80. นาย ปรีชา นาคปรารภ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

81. นาย สมหวัง ใจหาญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

82. นาย สุรัตน์ สุขสินชัย หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

83. นาย ประสงค์ เกิดใจตรง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

84. นาง สมใจ จินดากิตติคม หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

85. นาย สิทธิเดช พ่ึงศรีเกล้า หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

86. นาย ทองใบ พวงมาลัยทอง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

87. นาย จํานง พาชีชีพ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

88. นาย ประพันธ์ุ วิเศษกุล หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

89. นาย สมนึก สุขสําราญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

90. นาย ฉัตร พุ่มนิคม หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

91. นาย บุญยืน คงรัตน์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

92. นาย อารมณ์ พุทธเจริญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

93. นาย วิโรจน์ บุญคง หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

94. นาย สุชาติ เสน่หา หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

95. นาย ประชุม มิ่งฉาย หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

96. นาย ฉลอง พุ่มนิคม หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

97. นาง ทิพวรรณ วิทยประภารัตน์ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

98. นาย สายชล เกตุกัปตัน หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

99. นาย สุรเชษฐ ์ ยะโกปี หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 
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100. นาย ธงชัย ย้ิมเนียม หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

101. นาย สมบัติ ยอพฤกษา หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา 

102. นาย สุทิน  แสงสุข หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

103. นาย พูนพิพัฒน์  แจ่มจันทร ์ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

104. นาย อุทัย  พรหมเปลว หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

105. นาย วิชัย   มานะไป หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

106. นาย จําลอง  ชตางาม หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

107. นาง กัณหา  มุ่งสุขใจ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

108. นาย เกษม  สิทธิปลื้ม หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

109. นาย ชมศมน  เอ้ือมิตร หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

110. นาย ชลอ  สักขะกิจ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

111. นาง บังอร  เรืองณรงค์ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

112. นาย สงวน  ชูสลับ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 

113. น.ส. สาราญ งามอุสาห์ หมอดินอาสา ปราจีนบุรี 
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คํากล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา 

ณ  โรงแรมชลจันทร์ พทัยาบีช รีสอร์ท  จ.ชลบุร ี

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

 

พวกเรา / หมอดินอาสา / กรมพัฒนาที่ดิน / ขอประกาศ / เจตนารมณ์ / และความมุ่งม่ัน / 
ร่วมกันว่า 

1. / เราจะเป็น / ผู้แทน / ของกรมพัฒนาที่ดิน / ในหมู่บ้าน / เพื่อบริการ / อํานวย
ความสะดวก / ด้านการพัฒนาที่ดิน / แก่เกษตรกร 

2. / เราจะพร้อมใจกัน / ขับเคลื่อน / เครือข่ายหมอดินอาสา / ให้เป็นกําลังสําคัญ / ของ
การเกษตรไทย 

3. / เราจะใช้ / ความรู้ / ประสบการณ์ / ด้านการพัฒนาที่ดิน / ถ่ายทอด / สู่เกษตรกร 
/ ให้การใช้ที่ดิน / มีประสิทธิภาพ / และเกิดประโยชน์ / สูงสุด / อย่างย่ังยืน 

4. / เราจะร่วมมือ / กับทุกภาคส่วน / ในการปกปัก / รักษา / ดูแลดิน / ให้เป็นแหล่ง / 
ผลิตอาหาร/ที่มีคุณภาพ / และสร้างอาชีพ / ที่ม่ันคง / สืบต่อไป 
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ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างการจัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0   

ปีงบประมาณ 2563 
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