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รายงาน 
การอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 หมอดินอาสาเป็นเครือข่ายที่ส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดินกับเกษตรกรในหมู่บ้าน การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาที่ดิน และสาธิตทดสอบผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมพัฒนา
ที่ดิน เช่น กิจกรรมงานวันสถาปนากรม งานวันดินโลก งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

การด าเนินโครงการอบรมหมอดินอาสามีมากว่า 20 ปี และได้มีการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่หมอดินอาสาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในโอกาสที่กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร 4.0  จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาโครงการอบรมหมอดินอาสา เป้าหมายเพ่ือพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็น smart farmer ดังนั้นใน
ปี 2563 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ซึ่งมีหมอดินอาสาจ านวน 11,161 ราย จึงต้องปรับหลักสูตรการอบรมใน
รูปแบบการสร้างเครือข่ายสาขาวิชาต่างๆ เช่น การจัดการดิน ปุ๋ย การวางแผนการใช้ที่ดิน เกษตรอินทรีย์ และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และสถานีพัฒนา
ที่ดินในสังกัดจะรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ด้านดิน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดินในลักษณะต่างๆ 
รวมถึงเทคโนโลยีที่จะน าไปใช้ปฏิบัติในพ้ืนที่เพ่ือบรรเทาหรือปกป้องการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยข้ อมูล
ดังกล่าว ผู้เข้าอบรมในแต่ละพ้ืนที่จะต้องร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ด าเนินงานในพ้ืนที่ได้จริง ซึ่งการหารือร่วมกันจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้หมอดินอาสาที่เข้ารับ
การอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้อ่ืน เป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายหมอดินอาสาอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเน้นการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายภายใต้ยุคดิจิทัล 4.0 เช่น การสืบค้นข้อมูล
ออนไลน์จาก website ต่างๆ การใช้สื่อ Social media เช่น Line Facebook หรือ LDD Blog เพ่ือการติดต่อ
และพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย สอบถาม หรือให้ข้อมูลระหว่างหมอ
ดินอาสาด้วยกันเองและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น  

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ 
2.2 เรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
2.3 ถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ 
2.4 สร้างองค์ความรู้ที่สามารถท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงในพ้ืนที่ 

 
3. เป้าหมาย 
 หมอดินอาสา จ านวน 500 คน จากจังหวัดนครราชสีมา 410 คน จังหวัดชัยภูมิ 30 คน จังหวัด
บุรีรัมย์ 30 คน และจังหวัดสุรินทร์ 30 คน 
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4. ผลการด าเนินงาน  
 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
และหลายประเทศทั่วโลก จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว86 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 แจ้งข้อสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในข้อ 1.7 ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก     
ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ าเป็น ในการนี้ คณะกรรมการอ านวยการกลาง 
คณะท างานโครงการอบรมหมอดินอาสาปี 2563 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ได้พิจารณาเพ่ือให้การ
ด าเนินการอบรมเกิดความเสียหายน้อยที่สุด จึงได้ข้อสรุปคือ ให้ลดการจัดอบรบหมอดินอาสา 4.0 
ปีงบประมาณ 2563 จากก าหนดเดิม 2 วัน 1 คืน คือระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 เป็น 1 วัน 1 คืน 
คือวันที่ 4 มีนาคม 2563 เนื่องจากไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกการอบรมได้ทัน การลดระยะเวลาอบรมลงจึง
เป็นการลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการแก้ไขสถานการณ์ให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด ก าหนดการอบรมจึงต้องกระชับเวลาขึ้น โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1 ก าหนดการ 
วันที่ 4 มีนาคม 2563  
08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น. 
10.00 – 10.15 น. 
10.15 - 11.00 น. 
 
 
 
11.00 – 12.00 น. 

ลงทะเบียน (ตรวจวัดไข้/ คัดกรองผู้เข้าร่วมงาน) 
กิจกรรมสันทนาการ/ ละลายพฤติกรรม 
รับประทานอาหารว่าง 
-ทบทวนความรู้และบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสา/ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน จากถังความรู้หมอดินอาสา (Knowledge 
tank)/ เรียนรู้ Chatbot คุยกับหมอดิน 
โดย กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สพข.3 
พิธีเปิด 
-กล่าวรายงาน 
     โดย นายจักรพันธ์ เภาสระคู ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
-ประธานเปิดงาน  
     โดย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3   
- กล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา 
     โดย นายวันชัย ก้องเจริญพาณิชย์ หมอดินอาสาประจ าจังหวัดนครราชสีมา 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. -สร้างกระบวนการกลุ่มและถอดบทเรียน จ านวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน 

(รก.ผชช./ผอ.สพด./ผอ.กลุ่ม/เจ้าหน้าที่จาก สพข. และเจ้าหน้าที่ สพด. ประจ า
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน) ได้แก่  
กลุ่มท่ี 1 การทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตร 
กลุ่มท่ี 2 การปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ 
กลุ่มท่ี 3 เกษตรอินทรีย์   
กลุ่มท่ี 4 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมตามแผนที่เกษตรเชิงรุก 
กลุ่มท่ี 5 เกษตรปลอดภัย   



3 
 

กลุ่มท่ี 6 การจัดการภัยแล้งในพ้ืนที่ 
กลุ่มท่ี 7 การบริหารจัดการในพ้ืนที่ดินเค็ม 
กลุ่มท่ี 8 การบริหารจัดการในพ้ืนที่ดินทราย 
กลุ่มท่ี 9 การบริหารจัดการในพ้ืนที่ดินดาน 
กลุ่มท่ี 10 ธนาคารน้ าใต้ดิน 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 17.30 น. 
 
 
17.30 – 18.00 น. 

น าเสนอสรุปบทเรียน แนวทางการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับ และการสร้าง
เครือข่าย กลุ่มละ 15 นาที (กลุ่มที่ 1 – 10) 
โดย ตัวแทนหมอดินแต่ละกลุ่ม 
สรุปและปิดการประชุม 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
20.00 น. เข้าท่ีพัก/เดินทางกลับ 

 
4.2 ผลการถอดบทเรียน 
กลุ่มที่ 1 การทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตร 
1. สภาพปัญหา สาเหตุและที่มา 

1) ขาดแรงงาน 
2) ขาดการจัดการการแปลง 
3) ปัจจัยด้านเวลา (รวดเร็ว) 
4) ได้ผลดีในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 

2. วิธีการแก้ไขปัญหา 
1) ท าปฏิทินจัดการแปลง ทั้งวัชพืชและโรคแมลง 
2) ใช้สารสกัดสมุนไพรไล่แมลง 
3) ปลูกพืชคลุมดินหรือหาวัสดุคลุมดิน 
4) รวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแปลง 
5) ใช้วิธีการขังน้ าในนาข้าวเพ่ือก าจัดวัชพืช 
6) ใช้น้ าหมักชีวภาพเข้มข้นก าจัดวัชพืชหรือใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.2 ที่หมักจากผลไม้เปรี้ยวที่หมัก

เกิน 2 ปี มาก าจัดวัชพืช 
7) ใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดแมลงและป้องกันโรคพืช เช่น เชื้อราบิวเวอร์เรีย และเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

เป็นต้น 
8) ถอนหรือตัดหญ้า หรือใช้เครื่องจักรกลก าจัดวัชพืช 

3. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ  
1) ลดต้นทุนการผลิต 
2) เพ่ิมผลผลิต 
3) ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
4) ปลอดภัยจากสารเคมีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
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4. อุปสรรคและแนวทางที่จะด าเนินการต่อไป 
1) ประสิทธิภาพของน้ าหมักสมุนไพรไม่เทียบเท่าสารก าจัดแมลง 
2) กลุ่มเกษตรยังไม่เข้มแข็ง ท าให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติได้ยาก 
3) ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย (ในช่วงปรับเปลี่ยน) 
4) สารธรรมชาติเน้นการป้องกัน ไม่เน้นการก าจัด 

5. เป้าหมาย 
1) ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
2) ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ข้ึน 
3) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
4) ลดต้นทุนการผลิต 
5) การน าวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ หรือน าภูมิปัญญาไทยมาใช้ 

6. กระดานด า 
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กลุ่มที่ 2 การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเล็ดพันธุ์ 
1. สภาพปัญหา 
 1) ดินแห้งแล้ง ธาตุอาหารต่ า 
 2) ศัตรูพืชรบกวน 
 3) เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ 
 4) ประสบภัยธรรมชาติ 
2. วิธีการแก้ปัญหา 
 1) ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ าหมักชีวภาพ 
 2) มีการจัดการน้ าที่เหมาสม 
 3) คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
 4) ใช้สารธรรมชาติป้องกันโรคและแมลง 
3. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1) เตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสม 
 2) มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
 3) ปลูกและเก็บเกี่ยวให้ทันฤดูกาล 
4. การด าเนินการต่อไป 
 1) จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
 2) การประกันราคา 
5. เป้าหมาย 
 1) เพ่ือเพ่ิมรายได ้
 2) ลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ 
 3) เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
 4) ปรับปรุงบ ารุงดิน 
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6. กระดานด า 

 
 
กลุ่มที่ 3 เกษตรอินทรีย ์
1. ปัญหา  
 1) ผลผลิตไม่งอกงาม 
 2) โรคแมลงระบาด 
 3) ขาดแรงงาน, ค่าแรงสูง 
 4) ขาดความรู้ความเชื่อมั่น 
 5) ขาดวัสดุผลิตปุ๋ย (ราคาสูง) 
 6) ตลาดไม่ชัดเจน 
2. การแก้ไข 
 1) ใช้อินทรีย์, ปุ๋ยพืชสด 
 2) กางมุ้ง, พด.7, ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อก าจัดแมงศัตรูพืช 
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 3) สร้างบ่อจิ๋ว, น้ าบาดาล 
 4) ปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด 
 5) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
3. ปัจจัยที่ท าให้ส าเร็จ 
 1) มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 2) มีแปลงที่ได้รับการรับรอง 
 3) มีกลุ่มและเครือข่าย 
4. อุปสรรค/แนวทางการด าเนินการ 
 1) น้ าไม่เพียงพอ/ภัยแล้ง 
 2) ราคา 
 3) ปลอมปนสินค้า 
 4) โรค/แมลง 
5. เป้าหมาย 
 1) ผลิตอาหารปลอดภัย 
 2) รายได้เพ่ิมข้ึน 
 3) ดินอุดมสมบูรณ์ 
 4) เกษตรยั่งยืน 
 5) สุขภาพดี 
 6) สังคม/สิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
 7) ความสุขเพ่ิมข้ึน 
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6. กระดานด า 

 
 
กลุ่มที่ 4 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่เกษตรเชิงรุก 
1. สภาพปัญหา 
 การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากสาเหตุหลัก 
คือ 
 1) ปัญหาทางกายภาพของดิน เกษตรกรน าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย/ไม่เหมาะสม มาใช้เพ่ือปลูก
พืช ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ ในเกณฑ์ต่ า และมีต้นทุนการผลิตที่สูงจากการจัดการการ
ผลิต 
 2) สินค้าเกษตรล้นตลาดในหลายชนิดพืช  เนื่องจากแนวโน้มการผลิตสินค้าของเกษตรกรส่วนมากจะ
เป็นไปตามกระแส  ส่งผลให้สินค้าเกษตรชนิดนั้นมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด ราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ า ท าให้เกิดภาวะขาดทุน  
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2. วิธีการแก้ไขปัญหา 
 1) สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ให้เกษตรกรทราบว่าการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทน
ต่ ามีความเสี่ยงสูง และการปรับเปลี่ยนจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า   
 2) เกษตรกรเลือกผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งตลาดขนาดใหญ่
ในแบบอุตสาหกรรมเกษตร เช่น โรงงานน้ าตาล หรือตลาดในจังหวัด เช่น ปศุสัตว์ ผลไม้ หรือตลาดในท้องถิ่น 
เช่น พืชผักต่างๆ 
 3) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน หรือเป็นกลุ่ม เพ่ือง่ายต่อการจัดการผลผลิต
หรือการตลาดต่อไป และปรับเข้าสู่รูปแบบแปลงใหญ่และเกษตรผสมผสาน 
 
3. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ   
 1) ภาครัฐต้องสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ให้มีความเหมาะสม
กับศักยภาพของดิน 
 2) สร้างองค์ความรู้  และให้ความรู้ทางวิชาการ เช่น ข้อมูลพ้ืนที่ ชนิดพืช การจัดการที่ดี เพ่ื อสร้าง
ความมั่นในให้กับเกษตรกร 
 3) การปรับเปลี่ยนต้องเกิดจากความสนใจของเกษตรกรเอง ที่มองเห็นเป็นโอกาสและเป็นทางเลือกที่
ดีกว่าเดิม 
 4) มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่มีการปรับเปลี่ยน และผลตอบแทนท่ีเกษตรกรได้รับสูงกว่าเดิม   
 5) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
4. อุปสรรค และแนวทางที่จะด าเนินการต่อไป 
 1) ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง 
 2) งบประมาณที่ด าเนินการเป็นการน างบปกติมาปรับแผนสนับสนุน จึงไม่สามารถด าเนินการตาม
เป้าหมายได้ท้ังหมด 
 3) เกษตรกรขาดความรู้ความช านาญในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (พืช ประมง ปศุสัตว์) ท าให้
เกษตรกรบางส่วนขาดความม่ันใจและไม่ยอมรับในการปรับเปลี่ยน 
 4) ขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน เช่น ตลาดรองรับ ประกันราคาผลผลิต ค่าชดเชย ฯลฯ 
5. เป้าหมาย 
 1) เกษตรกรมีการใช้ที่ดินตรงตามสมรรถนะท่ีดิน 
 2) มีรายได้มากข้ึน ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 3) เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการจัดการผลิต การตลาด  
 4) ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟู 
 5) เกษตรกร     มั่งค่ัง 
  เกษตรกร     มั่นคง 
  การใช้ที่ดิน   ยั่งยืน 
 
 
 
 
 



10 
 

6. กระดานด า 

 
 
กลุ่มท่ี 5 เกษตรปลอดภัย 
1. สาเหตุ 
 สินค้าเกษตรไม่ปลอดภัย 
2. มาตรฐานเกษตรปลอดภัยคืออะไร 
 การรับรอง GAP 
3. อะไรคือผลส าเร็จ 
 ดิน 
 สิ่งแวดล้อม 
 สุขภาพ 
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4. พด.ต้องท าอย่างไร 
 การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
5. กระดานด า 

 
 
กลุ่มที่ 6 การจัดการภัยแล้งในพื้นที่ 
1. สาเหตุและผลกระทบ 
 ป่าต้นน้ าถูกท าลาย ขาดการบริหารจัดการน้ าที่ถูกต้อง ขาดจิตส านึก (ตัดไม้ เผาป่า) ใช้ทรัพยากร
ฟุ่มเฟือย ขาดการตอบแทนท านุบ ารุงธรรมชาติ การเพ่ิมพ้ืนที่การท าการเกษตร ความเจริญเติบโตของเมือง  
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
2. วิธีการแก้ปัญหา 
 ปลูกป่าต้นน้ า ขุดลอกคูคลอง บ ารุงรักษา สร้างฝาย แก้มลิง พ่ึงพาตนเอง ท าธนาคารน้ าใต้ดิน ปลูก
พืชทนแล้ง พืชคลุมดิน พืชใช้น้ าน้อย สร้างจิตส านึก ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝนเทียม เพ่ิมแหล่งกัก
เกบ็น้ าในพื้นที ่
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3. ปัจจัยที่ท าให้การแก้ปัญหาประสบความส าเร็จ 
 ความรู้ (รู้ปัญหา รู้วิธีแก้) ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีแหล่งเงินทุน มีนโยบาย
การแก้ปัญหาของภาครัฐ ความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอในการร่วมมือกันแก้ปัญหา 
4. อุปสงค์และแนวทางแก้ไข 
 4.1 อุปสรรค 

ขาดงบประมาณ ขาดความรู้ ใจร้อน รอไม่เป็น ไม่กล้าตัดสินใจ เกิดภัยธรรมชาติ 
4.2 แนวทางแก้ไข  
เพ่ิมแหล่งงบประมาณ เพ่ิมองค์ความรู้ ท าการเกษตรตามก าลัง (เน้นพอเพียง) ให้ความร่วมมือใน

กิจกรรมลดความเสี่ยงภัยแล้ง รักษาดุลธรรมชาติ ให้ธรรมชาติรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
5. เป้าหมาย 
 มีน้ าพอเพียงต่อการเพาะปลูก มีธนาคารน้ าใต้ดิน มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีป่าต้นน้ าที่อุดมสมบูรณ์ 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรับมือภัยแล้งได้ อุปสรรคในการท าเกษตรไม่มี 
6. กระดานด า 
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กลุ่ม 7 การบริหารจัดการในพื้นที่ดินเค็ม 
1. ชื่อกลุ่ม “หมอดินวัยเก๋า 4.0.” 
2. สาเหตุและสภาพปัญหา 
 2.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชั้นหินเกลืออยู่ใต้ดิน ซึ่งสามารถแพร่ขึ้นมาสู่ผิวดินได้ 
 2.2 เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกวิธี เช่น การเผาตอซัง ใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องไม่มีการใส่
อินทรียวัตถุ และการปล่อยหน้าดินให้แห้งโดยไม่มีการคลุมดิน เป็นต้น 
 2.3 ตัดไม้ท าลายป่าทั้งป่าต้นน้ า และป่าในแปลงนา ท าให้หน้าดินแห้ง 
3. ผลกระทบ 
 3.1 ปลูกพืชแล้วตาย เนื่องจากผลกระทบจากเกลือ 
 3.2 เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เกิดการขาดทุนและเป็นหนี้ 
 3.3 การเพาะปลูกและท าการเกษตรไม่ได้ผล ต้องทิ้งพ้ืนที่รกร้าง 
4. เป้าหมาย 
 4.1  ต้องการปรับปรุงดินให้ดินดี เพ่ือให้ได้ผลผลิตดีขึ้น 
 4.2 ผลผลิตพืชดี ครอบครัวอยู่ดีกินดี มีอาหารที่ดีและปลอดภัย 
 4.3 มีรายได้พอกินพอใช้ ตามรอยพ่อหลวง 
5. การถอดบทเรียนการจัดการการแก้ปัญหาดินเค็ม  
 กรณีหมอดินสุพิมพ์ สร้อยระย้า จ.สุรินทร์ ท าการเกษตรในพื้นที่ดินเค็มเล็กน้อยถึงปานกลาง บนพื้นที่
ประมาณ 30 ไร่ ปลูกพืชหลัก คือ ข้าว นอกนั้งมีไม้ยืนต้นระยะยาว พืชไร่ และพืชผัก โดยยึดหลักเกษตร
ผสมผสาน มีหลักการในการจัดการในแปลงนา ดังนี้ 
 5.1 ปรับที่นาให้เรียบเสอกัน และท าคันนาให้สูง เพ่ือเก็บกักน้ าฝนและรักษาความชื้นให้อยู่ในดินให้
นานที่สุด ท าให้เกิดไม่แพร่ขึ้นมาสู่ผิวดิน ดินจึงไม่เค็ม 
 5.2 ปลูกไม้ยืนต้นบนคันนากว่า 100 ชนิด เพ่ือรักษาความชื้นในดิน ป้องกันการแพร่ของเกลือสู่ผิว
ดิน และเป็นกันชนสารเคมีจากแปลงข้างเคียง 
 5.3 ใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน  
 5.4 ไม่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชในแปลงนา เนื่องจากจะท าให้จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตในดินตาย อีกท้ัง
เป็นพิษต่อผู้ใช้ด้วย เน้นการท าเกษตรอินทรีย์ 
 5.5 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก และเศษซากพืช เป็นปุ๋ยบ ารุงดินในแปลงนา โดยการไถกลบ 
 5.6 ไถกลบตอซัง งดเว้นการเผา เพ่ือบ ารุงดินและรักษาดิน 
 5.7 เจาะน้ าบาดาล เป็นแหล่งน้ าใช้ในแปลงนา ไม่ใช้น้ าจากภายนอกพ้ืนที่ 
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6. กระดานด า 

 
 
กลุ่มที่ 8 การบริหารจัดการในพื้นที่ดินทราย 
1. ปัญหา 
 1) ดินไม่อุ้มน้ า 
 2) ปลูกพืชได้บางครั้ง 
 3) ดินสะสมความร้อน 
 4) ดินขาดอินทรียวัตถุ 
 5) ดินขาดธาตุอาหาร 
 6) ดินมีการชะล้างสูง 
 7) บ่อน้ าเก็บน้ าไม่อยู่ 
 8)เกิดสภาวะภัยแล้ง 
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2. วิธีแก้ปัญหา 
 1)ปลูกพืชหมุนเวียน 
 2) ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด 
 3) ปลูกแฝก 
 4) ไถกลบตอซัง 
 5) ใช้ระบบน้ าหยด 
 6) ไถขวางทางลาดชัน เพ่ือชะลอน้ า 
3. เป้าหมาย 
 1) ดินอุดมสมบูรณ์  
 2) ปลูกพืชผลได้ดี 
 3) ต้นทุนต่ า มีก าไรเพ่ิมข้ึน 
 4) มีความสุข 
4. อุปสรรค 
 1) สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
 2) เกษตรกรไม่ใส่ใจ 
 3) ขาดความรู้ความเข้าใจ 
 4) งบประมาณไม่ต่อเนื่อง 
5. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1) จัดการอินทรียวัตถุต่อเนื่อง 
 2) กลุ่มธนาคารน้ าใต้ดิน 
 3) ให้ความรู้พัฒนาดิน 
 4) งบประมาณ 
 5) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ 
 6) สร้างเครือข่าย 
 7) มีความตั้งใจและมุ่งมั่น 
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมผลส าเร็จ 
 1) ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินเต็มรูปแบบ 
 2) นโยบายมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
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7. กระดานด า 

 
 
กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในพื้นที่ดินดาน 
1. สาเหต ุ
 1) โดยธรรมชาติ 
 2) ชั้นดานที่สารเชื่อมแข็ง (เหล็ก อินทรียวัตถุ คาร์บอเนตหรือซิลิกา) 
 3) ชั้นดานดินเหนียว 
 4) ดินเสื่อมโทรมโดยธรรมชาติ 
 5) ชั้นหินทรายแป้งผุหรือชั้นหินพื้น 
2. วิธีแก้ไข 
 1) การใช้วิธีพืช 
 2) การปลูกพืชตระกูลถั่ว ปอเทือง หญ้าแฝก 
 3) การใช้สารเร่งน้ าหมักซุปเปอร์ พด.2 จุลินทรีย์หน่อกล้วย 
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 4) การใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสม (เวลา ความชื้นในดิน) 
 5) การใช้โดโลไมท์ (ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH<7.0) 
3. ปัจจัย 
 1) ความรู้ 
 2) การอบรม 
 3) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
 4) สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ 
 5) น าไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ 
4. อุปสรรค/ปัญหา 
 1) งบประมาณไม่เพียงพอ 
 2) การเผาตอซังพืชท าลายหน้าดิน 
 3) ขาดองค์ความรู้ (เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาดินดาน) 
 4) การไถระเบิดดินดาน (ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง) 
 5) นโยบายภาครัฐไม่ต่อเนื่อง (ในเรื่องงบสนับสนุน ปัจจัยการปรับปรุงบ ารุงดิน) 
5. เป้าหมาย 
 1) ดินร่วนซุย 
 2) ดินอุดมสมบูรณ์ 
 3) ไม่มีชั้นดินดาน 
 4) รายได้ดี 
 5) คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 6) สังคมมีความสุข 
 7) ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
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6. กระดานด า 

 
 
กลุ่มที่ 10 ธนาคารน้ าใต้ดิน 
1. สภาพปัญหา 
 1) ภัยแล้ง 
 2) ขาดแคลนแหล่งน้ า 
 3) ขาดระบบชลประทาน 
 4) น้ าเค็ม 
 5) พ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ 
 6) ดินไม่อุ้มน้ า 
2. วิธีการแก้ปัญหา 
 1) ขุดเจาะบ่อดาล 
 2) ขุดลอกแหล่งน้ า 
 3) ขุดบ่อจิ๋ว (พด.) 
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4) เพ่ิมความลึกของบ่อจิ๋ว จากเดิม 3 เมตรเป็น 6 เมตร 
5) ปลูกป่า 
6) ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) 
7) สร้างแก้มลิง 
8) ปรับพื้นที่ให้สม่ าเสมอ 
9) เพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 

3. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1) ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือเติมแหล่งน้ าที่มีอยู่ 
 2) เพ่ิมความลึกของบ่อจิ๋ว 
 3) ขุดลอกบ่อเดิมที่ตื้นเขิน (บ่อของเกษตรกรขุดเอง/บ่อของหน่วยงานภาครัฐ) 
 4) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ควรลดขั้นตอนในการขออนุญาต 
 5) ท าเกษตรผสมผสาน 
 6) ระบบน้ าแบบคลองไส้ไก่ 
 7)ใช้หลักการลงมือท า/ หลักการพ่ึงตนเอง 
4. อุปสรรคและแนวทางที่จะด าเนินการต่อไป 
 1) ขั้นตอน/ระเบียบมีความยุ่งยาก 
 2) ขาดงบประมาณ 
 3) ปรับปรุงขั้นตอนและระเบียบเพื่อลดความยุ่งยาก 
5. เป้าหมาย ที่จะน าไปสู่การท าธนาคารน้ าใต้ดินมี 2 แบบ คือ 
 1) แบบเปิดคือการขุดบ่อจิ๋ว 
 2) แบบปิดคือน้ าบาดาล 
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6. กระดานด า
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4.3 ผลการสร้างกระบวนการกลุ่ม 
 การสร้างกระบวนการกลุ่มและถอดบทเรียน โดยการแบ่งกลุ่มหมอดินอาสาจ านวน 500 คน แบ่งเป็น 
10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกจ านวน  50 คน ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ และสมาชิก ใน
แต่ละกลุ่มจะมนีักวิชาการและเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มท าหน้าที่เป็นโค้ชในกิจกรรมถอดบทเรียน ทุกกลุ่มจะมีการ
สร้างกลุ่มในแอพลิเคชันไลน์ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน สมาชิกท้ัง 10 กลุ่มมีรายชื่อดังนี้ 
กลุ่มที ่1 การทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตร 
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. น.ส.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน 
2. น.ส.สุกัญญา หันน้ าเที่ยง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
3. น.ส.ปิยวรรณ คลังช านาญ  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
4. นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
5. น.ส.วัชราภรณ์ รัตนวราห  นักวิทยาศาสตร์ 
หมอดินอาสา 
1.นายศิริศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์   นครราชสีมา ประธานกลุ่ม       
2.นายพลัฎฐ์ ยุวพันธ์     นครราชสีมา รองประธาน   
3.นายวรายุส แฉ่งสูงเนิน    นครราชสีมา เลขานุการ 
4.นายสุรศักดิ์  ทองเจริญ   สุรินทร ์  สมาชิก  
5.นางปรีดา จรกระโทก   บุรีรัมย์  สมาชิก 
6.นานสงวน เลียมไธสง   บุรีรัมย์  สมาชิก 
7.นายสุบิน ละมุล   บุรีรัมย์       สมาชิก 
8.นายประยวน วงปัญญา   ชัยภูมิ  สมาชิก 
9.นายสายทอง สุหา   ชัยภูมิ  สมาชิก 
10.นายประทีป ดาไธสงค์   ชัยภูมิ  สมาชิก 
11.นายธงชัย  โนใหม่   นครราชสีมา สมาชิก 
12.นายสมหมาย  เลากลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
๑3.ร.ต.เสรี  มะเริงสิทธิ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๑4.นายจวน เตยดอน   นครราชสีมา สมาชิก 
๑5.นางบัวเผื่อน จิตรจะโปะ  นครราชสีมา สมาชิก 
๑6.นายวรพงษ์ วรธงไชย   นครราชสีมา สมาชิก 
๑7.นายตุ๋ย ช่วยตะค ุ   นครราชสีมา สมาชิก 
๑8.นายบุญรอด ชิ้นทอง   นครราชสีมา สมาชิก  
๑9.นายสมชาย กองเมืองปัก  นครราชสีมา สมาชิก 
20.นางบุญชิด ไชยสัจ   นครราชสีมา สมาชิก 
21.นางสุกาญจน์ดา ค้ ากระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
22.นายลด จงด ี    นครราชสีมา สมาชิก 
๒3.นายบ ารุง อาจิณกิจ   นครราชสีมา สมาชิก 
๒4.นายสอ้ิง พิงกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒5.นายทิม สอนครบุรี   นครราชสีมา สมาชิก 
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๒6.นายสมศักดิ์ แบ้กระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒7.นายสมใจ จามกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒8.นายประนอม รัตนวิเศษ  นครราชสีมา สมาชิก 
๒9.นายช่วย โพนกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
30.นายโพกวี ชุ่มกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
31.นายประนม ปริกกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓2.นายสมปอง กอกกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓3.นายผาย แปะกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๓4.นางประทีป  โพธนิ์ อก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓5.นางสาวสมพร  ภูมิเกาะ  นครราชสีมา สมาชิก 
๓6.นายสมนัด  แก้วพลกรัง  นครราชสีมา สมาชิก 
๓7.นายประสม  ชาญสูงเนิน  นครราชสีมา สมาชิก 
๓8.นายยุทธนา ประสิทธิ์ประสิทธิ์  นครราชสีมา สมาชิก 
๓9.นายนิวัฒน์  อุดมมะดัน  นครราชสีมา สมาชิก 
40.นายณัฐพล  มณีวรรณ  นครราชสีมา สมาชิก 
41.นายไชยา  คูเมือง   นครราชสีมา สมาชิก 
๔2.นายเที่ยง  พินโคกสูง   นครราชสีมา สมาชิก 
๔3.นายส าราญ  อินทร์ช่าง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔4.นายชกัลป์  ธัญญาหาร  นครราชสีมา สมาชิก 
๔5.นายจรัญ  เกตุสูงเนิน   นครราชสีมา สมาชิก 
๔6.นายวิมลรัตน์  นูพลกรัง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔7.นายประสิทธิ์  ต้นพุดซา  นครราชสีมา สมาชิก 
๔8.นายจันทร์  บุตรนันท์   นครราชสีมา สมาชิก 
๔9.นายประสิทธิ์  มุ่งกรุงกลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
50.นายอภิวิชญ์  สุขพงษ์   นครราชสีมา สมาชิก 
 
กลุ่มที่ 2 การทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตร 
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. นางปิ่นเพชร ดีล้อม   ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 
2. นายพลกฤษฎ์ การรักษา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
3. นายกฤษฎา ศรีทับทิม   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
4. น.ส.นิภาพร ไชยศรี   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
5. นางนบพร หงส์สุวรรณ   นักวิชาการเกษตร 
หมอดินอาสา 
1.นายบุญมี  สาสุข     สุรินทร์  ประธานกลุม่       
2.นายเตรียม โพนโคกสูง   นครราชสีมา รองประธาน   
3.นายเกรียงศักดิ์ รัตนรักษ์    นครราชสีมา เลขานุการ 
4.นายโพย  พงษ์ชะอุ่มดี   สุรินทร์  สมาชิก 
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5.นายประยูร  สมปอง   สุรินทร์  สมาชิก 
6.นายวุฒิชัย ชัยเสนา   บุรีรัมย์  สมาชิก 
7.น.ส สงวน เทียมทนงค์   บุรีรัมย์  สมาชิก 
8.นายธนาวัฒน์ สุดตาชาต ิ  บุรีรัมย์  สมาชิก 
9.นายอุดร ไลออน   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๑0.นางวิราณี พลเดช   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑๑.นางสุบรรณ์ ชุมพล   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑๒.นายบุญมี ชรากลาง   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑๓.นางศนิชา  อินทรสุวรรณ  นครราชสีมา สมาชิก 
๑๔.นายนัด จินดอน   นครราชสีมา สมาชิก 
๑๕.นางบุญส่ง ฉิมพลี   นครราชสีมา สมาชิก 
๑๖.นายสนั่น พลแสงจันทร์  นครราชสีมา สมาชิก 
๑๗.นายบุญช่วย ซอพรมราช  นครราชสีมา สมาชิก 
๑๘.นายบุญเลิศ ชาญเมืองปัก  นครราชสีมา สมาชิก 
๑๙.นายสมัย นาพิณ   นครราชสีมา สมาชิก 
๒0.นายประจวบ พลุกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๑.นายอรุณ ชมโคกกรวด  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๒.นายวันชัย ตว่นกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๓.นางปรานอม  เบี้ยกระโทก    นครราชสีมา  สมาชิก 
๒๔.นายชลัช ด่านชัยยะกุล  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๕.นายสาย พันกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒๖.นายนัทธพงศ์ โมรัษเสถียร  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๗.นายหล่า ต้องกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒๘.นายสวี มะลิทอง   นครราชสีมา สมาชิก 
๒๙.นายพยนต์ เปลื้องกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓0.นายเชาวลิต เลาสูงเนิน  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๑.นายเลิศ จิตกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๒.นายมานะ โครงกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๓.นายสังวาน เพชรดีคาย  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๔.นายภาธร ปรอยกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๕.นายสมศักดิ์  รอดผึ้ง   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๖.นางวาสนา  รอดผึ้ง   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๗.นางสัมฤทธิ์  งัดสันเทียะ  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๘.นางจารุวรรณ  เชียงใหม่  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๙.นายสัมพันธ์  เขาโคกกรวด  นครราชสีมา สมาชิก 
๔0.นายมนูญ  นวนกลาง   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๑.นายรังสรรค์  ลัดอ่อน   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๒.นายเชื้อ  กระจ่างโพธิ์   นครราชสีมา สมาชิก 
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๔๓.นายจุน  จ่างโพธิ ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๔.นายประสพชัย  เลิศนอก  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๕.นางภัทราวรรณ  ส าก าปัง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๖.นางนฤมล  สุวรรณหงษ์  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๗.นายสร้อย  แขนสันเทียะ  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๘.นายวัชรพงษ์  เจริญศรี  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๙.นายชัยณรงค์  ยาจิตร   สุรินทร์  สมาชิก 
๕0.นายเกยีรติ  ประมูลศรี  สุรินทร์  สมาชิก 
 
กลุ่มที่ 3 เกษตรอินทรีย์ 
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. นายวิรุธ คงเมือง   ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 
2. น.ส.สุวรรณี สุดสงวน   เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
3. น.ส.ศศิธร หุ่นทอง   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
4. นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์   เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
5. น.ส.นพมาศ พัฒนศักดิ์   นักวิชาการเกษตร 
หมอดินอาสา 
1.นายสัมพันธ์ เย็นวารี     นครราชสีมา ประธานกลุ่ม       
2.นายสมเดช บุตรงาม   สุรินทร์  รองประธาน   
3.นายถวิล ทองอ้ม   สุรินทร์  เลขานุการ 
4.นายบุญเรือง  ดวงใจ   สุรินทร์  สมาชิก 
5.นายเหม  ร่าเริง   สุรินทร์  สมาชิก 
6.นายพอน  ง่อยจันทร์   สุรินทร์  สมาชิก 
7.นายมิตร  บุญทวี   สุรินทร์  สมาชิก 
8.นายสมศักดิ์  บัวสมศรี   สุรินทร์  สมาชิก 
9.นายบุญศรี สร้างไธสง   บุรีรัมย์  สมาชิก 
10.นายบุญชู  คงมี   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๑2.นายบุญทัน  วงษ์วิลา   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๑3.นายตุ่ม จิ๋วต๊ะ   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑4.นายสอง ห่อยไธสง   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑5.นายสมชาย กุดขุนทด   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑6.นายประสาร  หลงทะเล  นครราชสีมา สมาชิก 
17.นายประทวน สังข์เมือง  นครราชสีมา สมาชิก 
18.นายปรัตถกร สุดหล้า   นครราชสีมา สมาชิก 
๑9.นายสมเพียร สร้อยสูงเนิน  นครราชสีมา สมาชิก 
20.นายใบ สุขตะคุ   นครราชสีมา สมาชิก 
21.นายประสิทธิ์ ลาภาสระน้อย  นครราชสีมา สมาชิก 
๒2.นายสาโรช เตชะทัต   นครราชสีมา สมาชิก 
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๒3.นายพูน พูกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒4.นายเชิด คงมณี   นครราชสีมา สมาชิก 
๒5.นายวุฒิชัย มูลกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒6.นายมานพ ปืนกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒7.นายถิน คนเพียร   นครราชสีมา สมาชิก 
๒8.นางสุภาภรณ์ พูลสูงเนิน  นครราชสีมา สมาชิก 
๒9.นายบุญกล้า เหมือนสีธง  นครราชสีมา สมาชิก 
30.นายสง่า ด่วนรับรัมย์   นครราชสีมา สมาชิก 
31.นางสุพัตรา จันทร์ตุ้ม   นครราชสีมา สมาชิก 
๓2.นายมานพ ปล่องกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓3.นายถนอม โสบกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓4.นายไวพจ ชุ่มกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๓5.นายมานะ ใคร่กระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓6.นายสุนทร ก ากระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓7.นายมนต์ นวมกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓8.นางประมวล  พันธ์โคกกรวด  นครราชสีมา สมาชิก 
๓9.นายสมพงษ์  ดอกสันเทียะ  นครราชสีมา สมาชิก 
40.นางแจ่ม  แพโคกสูง   นครราชสีมา สมาชิก 
41.นางจ านอง  ก้อนแก้ว   นครราชสีมา สมาชิก 
๔2.นายชุ่ม  ปลอดโคกสูง   นครราชสีมา สมาชิก 
๔3.นายสายัน  จ่างโพธิ ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๔4.นายสนั่น จ าปาโพธิ ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๔5.นายวิชัย  กองพรหมราช  นครราชสีมา สมาชิก 
๔6.นายประเสริฐ  เรียงใหม่  นครราชสีมา สมาชิก 
๔7.นายถนอม  จุลศรี   นครราชสีมา สมาชิก 
๔8.นางจิตร  นามกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๔9.นายประหยัด  ตะติยะสุนทร  นครราชสีมา สมาชิก 
50.นายปกรณ์  ดวงจันทร์  นครราชสีมา สมาชิก 
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กลุ่มที่ 4 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่เกษตรเชิงรุก 
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. น.ส.สยาม ไชยทิพย์   ผู้อ านวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
2. นางศิวะพร จารัตน์   เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
3. นายศุภมงคล จรดอน   นักส ารวจดินปฏิบัติการ 
4. น.ส.นิตยา ดิลกชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริรัตน์ ภูมิเขตต์  นักวิชาการเกษตร 
หมอดินอาสา 
1.นายอรุณ ขันโคกสูง         นครราชสีมา ประธานกลุ่ม       
2.นายเส็ง นามตะ        ชัยภูมิ  รองประธาน   
3.นางสาวปุณญรัตน์ วิเชียรพืชผล  นครราชสีมา เลขานุการ 
4.นายวิทูล พลนอก   บุรีรัมย์  สมาชิก 
5.นายครรชิต ศรีอินทร์   บุรีรัมย์  สมาชิก 
6.นายมอม  นิ่มประโคน   บุรีรัมย์  สมาชิก 
7.นายทองแดง นามตะ   ชัยภูมิ  สมาชิก 
8.นายสมนึก พอขุนทด   ชัยภูมิ  สมาชิก 
9.นายสถาพร พรมภักดี   ชัยภูมิ  สมาชิก 
10.นางเรณู  เนื่องกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
11.นายพัทธพล กิจพงษ์วิริยะ  นครราชสีมา สมาชิก 
12.นายพิทักษ์ งามตะคุ   นครราชสีมา สมาชิก  
๑3.นายสมาน เซาะจอหอ   นครราชสีมา สมาชิก 
๑4.นายวิโรจน ์ช่วยตะคุ   นครราชสีมา สมาชิก 
๑5.นางปราณี ด ากลิ่น   นครราชสีมา สมาชิก 
๑6.นายเสมา แปลกจังหรีด  นครราชสีมา สมาชิก 
๑7.นายมานพ ขาวกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๑8.นายเกลี้ยง เกณฑ์กระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๑9.นายสมยศ ใยกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
20.นายสมโภชน ์สมัครไทย  นครราชสีมา สมาชิก 
21.นางนุช แป้นกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
22.นายโอภาส เบี้ยกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒3.นายประกอบ รั้งกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒4.นายเช้า ทิพย์ผักแว่น   นครราชสีมา สมาชิก 
๒5.นายสอ้อน ปุ้มกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒6.นายสงวน กราวกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒7.นายน้อย เมินกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒8.นายสวั่น แปรจังหรีด   นครราชสีมา สมาชิก 
๒9.นายมี ปรายกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
30.นายอ านวย ใกล้กระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
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31.นายมานะ ปีกกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
32.นายไพโรจน์  สันจรโคกสูง  นครราชสีมา สมาชิก 
๓3.นายบุญเลิศ นิลพล   นครราชสีมา สมาชิก 
๓4.นายสุชาติ หีบโคกสูง   นครราชสีมา สมาชิก 
๓5.นายเจียม  ทนโคกสูง   นครราชสีมา สมาชิก 
๓6.นางอรุณ  ขันโคกกรวด  นครราชสีมา สมาชิก 
๓7.นายสมัคร บนใหม่   นครราชสีมา สมาชิก 
๓8.นางสุพิศ  สนิทบุรุษ   นครราชสีมา สมาชิก 
๓9.นายชัชวาล  อินทร์เพ็ง  นครราชสีมา สมาชิก 
40.นายธนพล  กีรติจินดา  นครราชสีมา สมาชิก 
๔1.นางสาคร  แก้วดี   นครราชสีมา สมาชิก 
๔2.นายส าฤทธิ์  นาคทะเล  นครราชสีมา สมาชิก 
๔3.นายม่าน  อินทร์แป้นพะเนา  นครราชสีมา สมาชิก 
๔4.นายเจริญ  ก้อนโทน   นครราชสีมา สมาชิก 
๔5.นายแฉล้ม  ป่วนกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๔6.นางสาววิมพ์วิภา  น้อยทะเล  นครราชสีมา สมาชิก 
๔7.นายสมศักดิ์   กลิ้งทะเล  นครราชสีมา สมาชิก 
๔8.นายบันจง  เฉาะกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๔9.นางสาวมุกดา  กัญหาวารี  นครราชสีมา สมาชิก 
50.นายสฤษดิ์  เดชพรม   นครราชสีมา สมาชิก 
 
กลุ่มที่ 5 เกษตรปลอดภัย   
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. นายสิทธิชัย โคตรมา   ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 
2. นางอัญชุลี อัฐทอง   นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
3. น.ส.แก้วใจ อ้อชัยภูมิ   นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
4. นายธีระพล เปล่งสันเทียะ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
5. นายธนมงคล ขวัญทิพย์  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
6. นายปวเรศ สุขสว่าง   นักวิชาการเกษตร 
หมอดินอาสา 
1.นายอภิวิชญ สุขพงษ์   นครราชสีมา ประธานกลุ่ม       
2.นายไพจิตร ทะกอง   สุรินทร์  รองประธาน   
3.นายสุนทร อ านาจ   บุรีรัมย์  เลขานุการ 
4.นายสุริวัฒน์ อัคชาติ   สุรินทร ์  สมาชิก 
5.นายสมศักดิ์  ดอนเหลือม  สุรินทร์  สมาชิก 
6.นายแรม แก้วภิรมย์   สุรินทร์  สมาชิก 
7.นายเสงี่ยมชัย สุขชัยยะกุล  สุรินทร์  สมาชิก 
8.นางสาวสมหวัง  สมษิตวงศ์  สุรินทร์  สมาชิก 
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9.นางสุดท้อง  พูนผล   สุรินทร์  สมาชิก 
10.นายพัก  สมษิตวงศ์   สุรินทร์  สมาชิก 
11.นายประวิทย์ ปลายแก่น  สุรินทร์  สมาชิก 
12.นายสมหวัง สีด ี   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๑3.นายกุล โลนไธสง   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๑4.นายเขียน ป่าค า   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๑5.นายอังคาร สิงห์ลา   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑6.นายถนอม เหลือมพล   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑7.นายประเสริฐ  เพ็ชรหมื่นไวย  นครราชสีมา สมาชิก 
๑8.นายลอย นามผักแว่น   นครราชสีมา สมาชิก 
๑9.นายมงคล เพ็งแข   นครราชสีมา สมาชิก 
20.นายสายยันต์ ทศดอน   นครราชสีมา สมาชิก 
21.นายวีรชน เชยฉิมพลี   นครราชสีมา สมาชิก 
๒2.นายผวน พาจะโปะ   นครราชสีมา สมาชิก 
๒3.นายอ านวย ดุจตะคุ   นครราชสีมา สมาชิก 
๒๒.นายแล กว่างกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒4.นายจรัญ เลิกเทศ   นครราชสีมา สมาชิก 
๒5.นายสมหมาย แก้วกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒6.นางสมส่วน แซงรัมย์   นครราชสีมา สมาชิก 
๒7.นางปทุมมาศ ฤทธิ์ผักแว่น  นครราชสีมา สมาชิก 
๒8.นายหล่า ต้องกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒9.นายผัน โนนใหม ่   นครราชสีมา สมาชิก 
30.นายธง กรุยกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๓1.นายคูณ ปลักกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๓2.นายสนอง รอกกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๒.นายสุระ เฉาะกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓3.นายวิษณุ เขลิ๊กกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๔.นายมานะ ปีกกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๕.นายโยธี หมายถมกลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๖.นายนรินทร์  ยิ่งจอหอ  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๗.นางอารีย์  เขียนจอหอ  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๘.นายจวน  กอยากลาง   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๙.นางสุนทรีย์  เงาเกาะ   นครราชสีมา สมาชิก 
๔0.นายประคอง หม่อมกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๑.นางทองสุข  รวมใหม่   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๒.นางสมมุ่ง ศรีพนม   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๓.นางสมฤทัย  ฤทธิ์ไธสง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๔.นางส าวสุภาพร  แปลกใหม่  นครราชสีมา สมาชิก 



29 
 

๔๕.นางสมศรี  ศิริปรุ   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๖.นายพรมมิน  บรรจงปรุ  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๗.นายสมพงษ์  จ ารูญ   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๘.นายเจริญ  นาคทะเล   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๙.นางสาวณัฎฐา  ก้อนมะเริง  นครราชสีมา สมาชิก 
๕0.นายวัน  คุ้มทองหลาง   นครราชสีมา สมาชิก 
 
กลุ่มที่ 6 การบริหารจัดการภัยแล้งในพื้นที่ 
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. น.ส.เสาวนีย์ ประจันศรี  รก.ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
2. น.ส.ทองสวย พบบุญ   นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
3. น.ส.ชินาลัย พริ้งเพราะ  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
4. นายมานะ ทิวาวรชัย   นักวิชาการเกษตร 
5. นายชุติพงศ์ ศรีษะแก้ว   นักวิชาการเกษตร 
หมอดินอาสา 
1.นายณัฐพงษ์ ควรประโคน  บุรีรัมย์  ประธานกลุ่ม       
2.นายสัมพันธ์ เขาโคกกรวด  นครราชสีมา รองประธาน   
3.นางสมอุ่น หริรักษ์   สุรินทร์  เลขานุการ 
4.นายสุริวัฒน์ อัคชาติ   สุรินทร์  สมาชิก 
5.นายทองหล่อ วงศ์ภักดี   สุรินทร์  สมาชิก 
6.นางสาวบุญเพ็ง ปัดทาศรี  สุรินทร์  สมาชิก 
7.นายนิคม เพ็งอุ่น   สุรินทร์  สมาชิก 
8.นายอุดม เกษเมือง   สุรินทร์  สมาชิก 
9.นางตอน  บุญศิริ   สุรินทร์  สมาชิก 
10.นางสุพิมพ์  สร้อยประย้า  สุรินทร์  สมาชิก 
11.นางสาวณัฐริณี อยู่แล้ว  สุรินทร์  สมาชิก 
12.นางสมอุ่น  หริรักษ์   สุรินทร์  สมาชิก 
13.นางศิราพร  คิดกล้า   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๑4.นายส าลี  สมุติรัมย ์   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๑5.นายประสาท ชนะชัย   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑6.นายสุวรรณ์ มีคอนไทย  ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑7.นายล าดวน แสงสุวรรณ์  ชัยภูมิ  สมาชิก 
๑8.นายมานะ  เสนากลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
๑9.นายวิชาญ เฉลยคราม   นครราชสีมา สมาชิก 
20.นางสาวมณีจันทร์ เจียมเมืองปัก นครราชสีมา สมาชิก 
21.นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  นครราชสีมา สมาชิก 
22.นายสันจร ฉัตรพรมราช  นครราชสีมา สมาชิก 
๒3.นางสาวมะลิ ภูมี   นครราชสีมา สมาชิก 
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๒4.นายพูน พูกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒5.นายสกิจ กอบกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒6.นายฉลวย ห่วงกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒7.นายสมาน มอญกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒8.นายสิน บ่อยกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒9.นางพรรณี แตงกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
30.นายกัณหา สร้อยกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
31.นายริม ศูนย์สูงเนิน   นครราชสีมา สมาชิก 
32.นายบุญธรรม เดชพร   นครราชสีมา สมาชิก 
๓3.นายทองม้วน บ้านกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓4.นายสวรรค์ งัดกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓5.นางสาวปทุมมาศ ฤทธิ์ผักแว่น  นครราชสีมา สมาชิก 
๓6.นายอัครเดช เตชะทัต   นครราชสีมา สมาชิก 
๓7.นายส่งเสริม นามกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๓8.นายจรูญ ปุ้มกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๓9.นายวิโรจน ์ศรีกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
40.นายสมพร  สุวรรณพัฒน์  นครราชสีมา สมาชิก 
41.นายลอย  ไฝกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
42.นายบุญทัน  ถิ่นโคกสูง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔3.นายนัด  อ่อนโคกสูง   นครราชสีมา สมาชิก 
๔4.นายจรูญ  เตียงช่างรัมย์  นครราชสีมา สมาชิก 
๔5.นางปราณี  เคนเหลื่อม  นครราชสีมา สมาชิก 
๔6.นางศักดิ์ระพี  ประสงค์หิงษ์  นครราชสีมา สมาชิก 
๔7.นายชาญชัย  ล้อมในเมือง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔8.นายปัญญา  สุขส าราญ  นครราชสีมา สมาชิก 
๔9.นายสมรัก  ใสพลกรัง   นครราชสีมา สมาชิก 
50.นายสุทธิศักดิ์  เจียนมะเริง  นครราชสีมา สมาชิก 
 
กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในพื้นที่ดินเค็ม 
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
2. นายสืบศักดิ์ แก้ววิขิต   นักวิชาการเกษตร 
3. น.ส.นคณิศร นักปาละโถ  นักวิชาการเกษตร 
4. นายนพดล การด ี   นักวิชาการเกษตร 
5. นายประสิทธิ์ ประวันนา  พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.3 
หมอดินอาสา 
1.นายวิระ เกรัมย ์   บุรีรัมย์  ประธานกลุ่ม       
2.ปรมี ชาติมนตรี   บุรีรัมย์  รองประธาน   
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3.นางสุวรรณา จันทร์หมืน่ไวย  นครราชสีมา เลขานุการ 
4.นางประมวล ทือเกาะ   สุรินทร์  สมาชิก 
5.นายดิเรก  ทิพย์นางรอง   บุรีรัมย์  สมาชิก 
6.นายสนอง   หมื่นจิตร   บุรีรัมย์  สมาชิก 
7.นายประยูร สาแพง   ชัยภูมิ  สมาชิก 
8.นายจตุพล เลิศพุดซา   ชัยภูมิ  สมาชิก 
9.นายทอง แร่กระสินธ์   ชัยภูมิ  สมาชิก 
10.นายสมบุญ  เปียหมื่นไวย  นครราชสีมา สมาชิก 
11.นางสาวสมจิตร ผิวผักแวน่  นครราชสีมา สมาชิก 
12.นายมานะ ศิลานันท์   นครราชสีมา สมาชิก 
๑3.นายเฉลิมศักดิ์ ชิตตะขบ  นครราชสีมา สมาชิก 
๑4.นายสัมฤทธิ์ บุษดีวงษ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๑5.นางยุภา นาดอน   นครราชสีมา สมาชิก 
๑6.นายเกษม ดิษกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๑7.นายสมนึก ทันจังหรีด   นครราชสีมา สมาชิก 
๑8.นายเชิด คงมณี   นครราชสีมา สมาชิก 
๑9.นายสุรินทร์ เกลอกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
20.นายสีนวน ฝางกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
21.นายสด ดวดกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
22.นายเกียบ สวยครบุรี   นครราชสีมา สมาชิก 
๒3.นายล าดวน เพ็ชร์กระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒4.นางบุญส่ง ชมดอน   นครราชสีมา สมาชิก 
๒5.นายธนู ปล้องกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒6.นายสอ้อน ปุ้มกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒7.นายประสงค์ บันนัดส าโรง  นครราชสีมา สมาชิก 
๒8.นายคูณ ผลุดกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒9.นายสมชัย ถอยกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
30.นางฉลวย วงศ์กระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
31.นางบุบผา  กลางจอหอ  นครราชสีมา สมาชิก 
32.นางสุภาพร  เรืองศิริวัฒนกุล  นครราชสีมา สมาชิก 
๓3.นางสาวอุษา  คูณกลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
๓4.นายแสวง  บุญสิทธิ ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๓5.นายสมโภช  ผิวผ่อง   นครราชสีมา สมาชิก 
๓6.นายจาก  ปุมสันเทียะ   นครราชสีมา สมาชิก 
๓7.นายสมชาย  รื่นไวย ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๓8.นายส ารวย  โคกขุนทด  นครราชสีมา สมาชิก 
๓9.นายบุญส่ง  ศรีก าปัง   นครราชสีมา สมาชิก 
40.นายทิม  ทองกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
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41.นายศักย์  สุวรรณปักษ์  นครราชสีมา สมาชิก 
42.นายดาว  ลมสูงเนิน   นครราชสีมา  สมาชิก 
๔3.นายมานิต  ฟุบขุนทด   นครราชสีมา สมาชิก 
๔4.นายณรงค์  เดชพลกรัง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔5.นางบุญมา  นาคสมบูรณ์  นครราชสีมา สมาชิก 
๔6.นางสาวแฉล้ม  มากหมื่นไวย์  นครราชสีมา สมาชิก 
๔7.นางสาวสุวรรณี  อ่อนศรี  นครราชสีมา สมาชิก 
๔8.นางสาวสุนิตสา  เบี้ยไธสง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔9.นางโสภา  ปานนอก   นครราชสีมา สมาชิก 
50.นางฌพมาศ ศรีไกรสุข  นครราชสีมา สมาชิก 
 
กลุ่มที่ 8 การบริหารจัดการในพื้นที่ดินทราย 
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. นายอุดม ศรีกันชัย   ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจเพ่ือท าแผนที่ 
2. นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
3. น.ส.พิมพ์คุนัช ตั้งตระการพงษ์  นักส ารวจดินช านาญการพิเศษ 
4. นายธวชัชัย หวังมวนกลาง  นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 
5. นายอดิศรา เหมมันตา   เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
หมอดินอาสา 
1.นายวันชัย ก้องเจริญพาณิชย์  นครราชสีมา ประธานกลุ่ม       
2.นางสงบ เจริญศร ี   นครราชสีมา รองประธาน   
3.นางฉลวย วงศ์กระโทก   นครราชสีมา เลขานุการ 
4.นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
5.นายสงัด  นิรัมย์   บุรีรัมย์  สมาชิก 
6.นายอุทัย  สิงหาระโท   บุรีรัมย์  สมาชิก 
7.นายบุญลือ ผ่องสันเทียะ  ชัยภูมิ  สมาชิก 
8.นายสุชาติ เนาว์โอโล   ชัยภูมิ  สมาชิก 
9.นายสุรชัย สุขสมบูรณ์   ชัยภูมิ  สมาชิก 
10.นายเจริญ  จ าปาโพธิ ์   นครราชสีมา สมาชิก 
11.นายสุพจน์ แววจะบก   นครราชสีมา สมาชิก 
12.นายยงยุทธ ลักษณะ   นครราชสีมา สมาชิก 
๑3.นายช่วย อยู่พรมราช   นครราชสีมา สมาชิก 
๑4.นายสานิต รุ่งโรจน ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๑5.นายสงบ ตุมแมน   นครราชสีมา สมาชิก 
๑6.นายคงศักดิ์ สันติเมธานนท์  นครราชสีมา สมาชิก 
๑7.นางสาวสมพร แมนเมธี  นครราชสีมา สมาชิก 
๑8.นายธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์  นครราชสีมา สมาชิก 
๑9.นายเสงี่ยม แปลงกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
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20.นางสุกิจ บ้วนกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
21.นายสมเกรียติ ปฏิกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
22.นางจวน ดอนกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒3.นายโลด เพราะกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒4.นายมนัส ทองศร   นครราชสีมา สมาชิก 
๒5.นายนเรนทร์ฤทธิ์ ฝ่ายกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒6.นายอนุรักษ์ เปลี่ยวกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒7.นางสาวปิยาพร แกรงกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒8.นายทม เดชพร   นครราชสีมา สมาชิก 
๒9.นายสมคิด ใจเย็น   นครราชสีมา สมาชิก 
30.นายตึ๋ง รวยสันเทียะ   นครราชสีมา สมาชิก 
31.นายสมพงษ์ นุชกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
32.นายสมพล  บรรจงปรุ   นครราชสีมา สมาชิก 
๓3.นายตะวัน  ประหา   นครราชสีมา สมาชิก 
๓4.นางอารีรัตน์  ไชยเกล้า  นครราชสีมา สมาชิก 
๓5.นายจันทร์  แชจอหอ   นครราชสีมา สมาชิก 
๓6.นางประมวล  ทือเกาะ  นครราชสีมา สมาชิก 
๓7.นางสาวสมทรัพย์  จันทร์ชู  นครราชสีมา สมาชิก 
๓8.นายประจวบ  เพ็ชราม  นครราชสีมา สมาชิก 
๓9.นางเลี้ยง  ชวนโพธิ์   นครราชสีมา สมาชิก 
40.นายสุพิน  ปานมะเริง   นครราชสีมา สมาชิก 
41.นายอนันต์  จันทร์ลิ้ม   นครราชสีมา สมาชิก 
42.นางปวีณา ชินตะขบ   นครราชสีมา สมาชิก 
๔3.นางแนม  ปราณีตพลกรัง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔4.นางสาลี่  นันท์ขุนทด   นครราชสีมา สมาชิก 
๔5.นายโฮ ศรีทา    นครราชสีมา สมาชิก 
๔6.นายริม  รักพุดซา   นครราชสีมา สมาชิก 
๔7.นางอ าไพ  แป้นทะเล   นครราชสีมา สมาชิก 
๔8.นายชัยพิทักษ์  รุจิปกรณ์ชัย  นครราชสีมา สมาชิก 
๔9.นายไว  อินเป้า   นครราชสีมา สมาชิก 
50.นายบุญส่ง  สรสิทธิ ์   นครราชสีมา สมาชิก 
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กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในพื้นที่ดินดาน 
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. นายภราดร ดาวษาวะ   เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส  
2. น.ส.บุญยาพร วงศ์ธนาโชติ  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
3. นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
4. นายเดชาวุฒิ พรมดี   นักส ารวจดิน 
5.น.ส.วราพร พงษ์ภักดี   นักวิทยาศาสตร์ 
หมอดินอาสา 
1.นายสุข จรรยาศิริ     นครราชสีมา ประธานกลุ่ม       
2.นายบุญส่ง แสงสว่าง   นครราชสีมา รองประธาน   
3.นางสาววันทนา ทานรักษ์  นครราชสีมา เลขานุการ 
4.นางสุภะนี มุ่งเปลี่ยนกลาง  บุรีรัมย์  สมาชิก 
5.นายสนั่น   ศิริบุญ   บุรีรัมย์  สมาชิก 
6.นายสุเมธ ศรีพุฒ   ชัยภูมิ  สมาชิก 
7.นายจ าเนียร เดือนจันทร์  ชัยภูมิ  สมาชิก 
8.นายสนิท จงกลกลาง   ชัยภูมิ  สมาชิก 
9.นายไสว  ปานจุ้ยพะเนา  นครราชสีมา สมาชิก 
10.นายสมศักดิ์  ประวัติกลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
11.นายโอภาส ชาติผักแว่น  นครราชสีมา สมาชิก 
12.นางยุพิน สงวนทรัพย์   นครราชสีมา สมาชิก 
๑3.นายชิษณุพงศ์ เพ็ชรเกษม  นครราชสีมา สมาชิก 
๑4.นายสุชาติ สอนตะคุ   นครราชสีมา สมาชิก 
๑5.นายสนิท เจนตะคุ   นครราชสีมา สมาชิก 
๑6.นายชาติ กริดกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๑7.นายสมัย ใหญ่กระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๑8.นายบุญเชิด มวยกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๑9.นายเสรี สุรโชคชัย   นครราชสีมา สมาชิก 
20.นายสมควร ถั่วกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
21.นายเฉลิม โพนกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
22.นายสมจิตร พลยุทธภูมิ  นครราชสีมา สมาชิก 
๒3.นายวสันต์ จามกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒4.นายนวย สังฆมานนท์   นครราชสีมา สมาชิก 
๒5.นายกลนคร วันผักแว่น  นครราชสีมา สมาชิก 
๒6.นายพล อุปกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒7.นายธีระพล ขวัญมล   นครราชสีมา สมาชิก 
๒8.นายสมใจ ม่วมกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒9.นายธนาดุล แทะกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
30.นายสมัย ปีกกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
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31.นายเที่ยง  จิตรพัฒน์   นครราชสีมา สมาชิก 
32.นายอ านาจ  อาจอนงค์  นครราชสีมา สมาชิก 
๓3.นางซ้อน  อาจอนงค์   นครราชสีมา สมาชิก 
๓4.นายโปย  ปลาโพธิ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๓5.นายบุญช่วย  กองโพธิ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๓6.นายอนาธิป  เรียนอย่าง  นครราชสีมา สมาชิก 
๓7.นายเทิด  แดนโคกสูง   นครราชสีมา สมาชิก 
๓8.นายอ านวย  ซีกพุดซา   นครราชสีมา สมาชิก 
๓9.นายสมนึก ถนอมพุดซา  นครราชสีมา สมาชิก 
40.นายอุทัย  ดื่มพุดซา   นครราชสีมา สมาชิก 
41.นางสุวรรณา  จันทร์หมื่นไวย  นครราชสีมา สมาชิก 
42.นายทั่ง  เภาจัตุรัส   นครราชสีมา สมาชิก 
๔3.นายวีระ  บวชสันเทียะ  นครราชสีมา สมาชิก 
๔4.นายประคอง  ขอถือกลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔5.นายชัยสิทธิ์  วิเศษหมื่นไวย  นครราชสีมา สมาชิก 
๔6.นายพิทักษ์  ศรียงค์พะเนา  นครราชสีมา สมาชิก 
๔7.นายแดง  เกรียมมะเริง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔8.นายนิยมรัตน์  ศรีสุมาตย์  นครราชสีมา สมาชิก 
๔9.นายไมล์  อยู่ดีพะเนา   นครราชสีมา สมาชิก 
50.นายอาด  สร้อยสน   นครราชสีมา สมาชิก 
 
กลุ่มที่ 10 ธนาคารน้ าใต้ดิน 
โค้ชประจ ากลุ่ม 
1. นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์   ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 
2. นายบัญญัติ จันทะกา   นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
3. ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เกษดี   เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
4. นายจีรายุส สมมุติรัมย์   นักวิชาการเกษตร 
5. นายอดิศร ยินดี   เจ้าพนักงานการเกษตร 
หมอดินอาสา 
1.นายประสิทธิ์ ค ากลาง   นครราชสีมา ประธานกลุ่ม       
2.นายไสว พรมพาน   นครราชสีมา รองประธาน   
3.นายพฤหัสธิบดี โอสพัง   นครราชสีมา เลขานุการ 
4.นายเดือน  คิดดีจริง   สุรินทร์  สมาชิก 
๒.นายไสว  วงค์นางรอง   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๓.นายสุทธิพร  โกยรัมย์   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๔.นายบุญเลิศ ด้วงนิล   บุรีรัมย์  สมาชิก 
๕.นายอุทัย แซงชัยภูมิ   ชัยภูมิ  สมาชิก 
๖.นายพงษ์ธนากร นามวาสน์  ชัยภูมิ  สมาชิก 
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๗.นายเกียรติศักดิ์ เลิศพุดซา  ชัยภูมิ  สมาชิก 
๘.นายไกรสร ซึ้งผักแว่น   นครราชสีมา สมาชิก 
๙.นางรุณ ยันจะโปะ   นครราชสีมา สมาชิก 
๑0.นายดาว มงคล   นครราชสีมา สมาชิก 
๑๑.นายบุญเกิด วันดีศรีสกุล  นครราชสีมา สมาชิก 
๑๒.นายสมควร เพ่ิมทวี   นครราชสีมา สมาชิก 
๑๓.นายชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน   นครราชสีมา สมาชิก 
๑๔.นายสอ้ิง กล่อมกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๑๕.นายโภชน์ พลุกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๑๖.นางนรินทร์ บาดกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๑๗.นายอิน มากลอย   นครราชสีมา สมาชิก 
๑๘.นายสมหมาย ผ่องกลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
๑๙.นายเฉื่อย แคลนกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒0.นายสมพงษ์ พวกกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๑.นายสง่า ด่วนรับรัมย์   นครราชสีมา สมาชิก 
๒๒.นายบุญพา ป้อมกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๓.นายชลอ เฉาะกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๔.นายพิพัฒน์ อุปกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๕.นายนุกูล ครั่งกระโทก   นครราชสีมา สมาชิก 
๒๖.นายสมบูรณ์ เดชพร   นครราชสีมา สมาชิก 
๒๗.นายน า ปรอยกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๘.นางหน่อย ด่านกระโทก  นครราชสีมา สมาชิก 
๒๙.นางสัมพันธ์  พยาวงค์   นครราชสีมา สมาชิก 
๓0.นางสาวส าราญ  จงจอหอ  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๑.นายสังวร  เงาเกาะ   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๒.นายณรงค์  จาเกาะ   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๓.นายส าฤทธิ์  ตนโคกสูง  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๔.นางพะเยาว์  ธัญญาหาร  นครราชสีมา สมาชิก 
๓๕.นางปริยากร  เม่ากรูด   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๖.นายสุภกร  ศรีก าปัง   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๗.นายเอกชัย กลึงพุดซา   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๘.นายทิพย์  หงส์จันอัด   นครราชสีมา สมาชิก 
๓๙.นายวีระ  ภู่หมื่นไวย   นครราชสีมา สมาชิก 
๔0.นายปรีดี  พูนจันอัด   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๑.นายอัตรา  หมอกโคกสูง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๒.นางสาวบัวขาว  นิลแท ้  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๓.นายยวน เงาโคกสูง   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๔.นายสี  มาเกิดพะเนา   นครราชสีมา สมาชิก 
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๔๕.นายธีรพงษ์  หนูชื่นมะเรืง  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๖.นายฉลวย  สว่างจิตร   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๗.นายมนัส กิ่งโพธิ์   นครราชสีมา สมาชิก 
๔๘.นายสมาน  ด้วงมุขพะเนา  นครราชสีมา สมาชิก 
๔๙.นายณัฐพล  หวังนากลาง  นครราชสีมา สมาชิก 
๕0.นางพิศวง  บ ารุงกูล   นครราชสีมา สมาชิก 
 
5. ผลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 

ผลประเมินการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 วันที่ 4 
มีนาคม 2563ณ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 
1. เพศ หญิง = 29.375%  ชาย = 70.625%      
2. อายุ ต่ ากว่า 30 ปี = 0.00%  30-40 ปี = 3.75%  41-50 ปี = 23.13% 
 51-60 ปี = 40.63%  61 ปีขึ้นไป = 32.50%  

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ/ ความรู้ความเข้าใจ/ การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความพึงพอใจด้านวิทยากร (เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม)           

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 25.63% 53.13% 19.38% 1.88% 0.00% 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 24.38% 56.88% 15.63% 3.13% 0.00% 

3. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 31.25% 51.25% 16.25% 1.25% 0.00% 

ความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร           

1. สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม 40.00% 50.00% 10.00% 0.00% 0.00% 

2. ห้องอบรมมีความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

34.38% 53.75% 10.63% 1.25% 0.00% 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 22.50% 49.38% 23.13% 5.00% 0.00% 

4. อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 25.63% 47.50% 25.63% 1.25% 0.00% 

ด้านความรู้ความเข้าใจ           

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 14.38% 34.38% 46.25% 4.38% 0.63% 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 26.25% 57.50% 15.63% 0.63% 0.00% 

ด้านการน าความรู้ไปใช้           

1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

20.63% 61.25% 18.13% 0.00% 0.00% 
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2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ 
ถ่ายทอดได้ 

18.75% 56.25% 24.38% 0.63% 0.00% 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ      

1. ภาครัฐต้องให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยอย่างจริงจัง 
2. ให้มีการอบรมอีกต่อเนื่องเพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมต่อยอดเติมเต็มให้แก่สมาชิกที่มีความสนใจเป็นอย่างดี  
3. เสียใจที่มีโควิด-19 มาเสียก่อนและขอให้มีการอบรมบ่อยๆ ครับ    
4. ระยะในการอบรมน้อยอยากให้ศึกษาดูงานที่ปฏิบัติได้จริง 
5. ขอไปดูงานในพ้ืนทีท่ าส าเร็จจะได้มาท าตาม       
6. ขอบคุณทีม่ีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ค่ะ      
7. ขอให้จัดอบรมปีละ 2 ครั้ง       
8. ควรมีเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือให้หมอดินที่ข้าประชุมน าไปใช้ประโยชน์แล้วการประชุมได้ดีขึ้นบาง
คนจดไม่ทัน เขียนหนังสือช้า       
9. อยากให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องครับ        
10. ควรจะมีเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ของแต่ละกลุ่มงาน ให้ส านักงานพัฒนาที่ดินเพ่ิมงบประมาณในการหา
สารเร่ง พด. ต่าง ๆ ให้เพียงพอ    
11. ในการท าสัมมนาก็ได้ความรู้ในการท าพืชผักปลอดสารเคมีสารเคมีในอนาคตข้างหน้า โดยรวมแล้วได้
ความรู้ไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพของตัวเองและส่วนรวม เนื้อหาในการเข้าสัมมนาได้รับน้อยเพราะเวลา
แท้ท่ีจริงเราอยากให้มีเวลามากข้ึนอีก เพ่ือจะไดร้ับความรู้เพิ่มขึ้น   
12. ขอให้ขับเคลื่อนกลุ่มต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
13. กรมพัฒนาที่ดินน่าจะเพ่ิมปุ๋ยพืชสดตระกูลถั่วเพ่ิมอย่างเช่นถั่วเขียวเพราะต้นเป็นปุ๋ย เมล็ดขายได้ราคา 
เพราะนครชัยบุรินทร์เป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่เหมาะกับโสนและถ่ัวพร้าครับ     
14. พอใจในการเข้าอบรมมาก          
15. เมื่อประสบปัญหาแล้วเมื่อมีการแก้ไขปัญหานั้นๆขอเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลว่าแก้ไขได้หรือไม่ได้ 
อย่างไร อย่างต่อเนื่อง          
16. จัดอบรมสร้างเครือข่ายหมอดินให้ต่อเนื่อง จัดสร้างระบบสวัสดิการให้หมอดินอาสา ประสานงบประมาณ
ขุดลอกแหล่งน้ า ขุดแก้มลิงที่มีพ้ืนที่มากกว่า 10 ไร่ โครงการสระน้ าในไร่นาขุดให้ได้ความลึก 3 หรือ 4 เมตร 
คันดินปรับให้ได้ 15 หรือ 20 เมตร 
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6. ภาพกิจกรรม  
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