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โครงการอบรมหมอดินอาสาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  

 
ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 มีพ้ืนที่รับผิดชอบให้ข้อมูลและบริกำรประชำชนครอบคลุมพ้ืนที่   

4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ ทั้งหมด 
31,142,599 ไร่ หรือประมำณ 49,828 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีสภำพภูมิประเทศในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำและที่รำบเชิงเขำ เป็นแหล่งต้นน้ ำ ล ำธำรหลำยสำย เช่น แม่
น้ ำปิง แม่น้ ำฝำง น้ ำแม่แจ่ม น้ ำแม่แตง น้ ำแม่กลำง น้ ำแม่งัด และน้ ำแม่ขำน เป็นต้น ส่วนพ้ืนที่ทำงกำรเกตตร
ส่วนใหญ่จะอยู่ตอนกลำงของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นบริเวณลุ่มแม่น้ ำปิง 

จังหวัดล าพูน โดยทั่วไปเป็นที่รำบระหว่ำงหุบเขำและส่วนที่เป็นพ้ืนที่ภูเขำ ทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของจังหวัด จะเป็นพ้ืนที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่รำบเชียงใหม่ – ล ำพูน หรือที่รำบลุ่มแม่น้ ำปิง กวง ลี้  
และแม่ทำ พ้ืนที่จะลำดสูงขึ้นในตอนกลำงทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ
ค่อยๆ ลดระดับลง เมื่อเข้ำเขตที่พ้ืนที่รำบในอ ำเภอลี้ หลังจำกนั้นจะยกตัวสูงขึ้นอีกครั้งทำงด้ำนทิศใต้ซึ่งเป็น
แนวชำยแดนติดต่อกับจังหวัดล ำปำงและจังหวัดตำก 

จังหวัดล าปาง มีลักตณะเป็นวงรี พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูงและภูเขำสูง บำงส่วนเป็นพื้นที่รำบลุ่มริม
ฝั่งแม่น้ ำวัง สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 บริเวณ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัด มีลักตณะเป็นภูเขำและป่ำไม้
ค่อนข้ำงทึบ บริเวณตอนกลำงของจังหวัด มีลักตณะเป็นที่รำบ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเกตตรกรรมที่ส ำคัญ และ
บริเวณตอนใต้ของจังหวัด มีลักตณะเป็นป่ำโปร่ง (โดยเฉพำะป่ำเต็งรัง) บำงส่วนมีลักตณะเกือบเป็นทุ่งหญ้ำ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขำสูงสลับซับซ้อน และยังคงควำมเป็นป่ำไม้ตำมธรรมชำติที่
อุดมสมบูรณ์ มีทิวเขำเรียงตำมแนวเหนือ-ใต้ ขนำนกัน ทิวเขำที่ส ำคัญ คือ ทิวเขำแดนลำว ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือ
สุดของจังหวัด เป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศสำธำรณะรัฐสังคมนิยมแห่งสหภำพพม่ำ 

 

ปัญหาทรัพยากรดินของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
1. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นลาดชันเชิงซ้อน 
หมำยถึง พ้ืนที่ที่มีควำมลำดชันสูง มำกกว่ำ 35 % และสมบัติของดินที่พบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและ 

ดินตื้น ลักตณะของเนื้อดินและควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติแตกต่ำงกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก ำเนิด   
ในบริเวณนั้น มักมีเศตหิน ก้อนหิน หรือหินโผล่กระจัดกระจำยทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่ำไม้ประเภท
ต่ำงๆ เช่น ป่ำเบญจพรรณ ป่ำเต็งรังหรือป่ำดงดิบชื้น หลำยแห่งมีกำรท ำไร่เลื่อนลอยโดยปรำศจำกมำตรกำรใน
กำรอนุรักต์ดินและน้ ำ ซึ่งเป็นผลท ำให้เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน ท ำให้กิจกรรมทำงกำรเกตตร เสี่ยง
ต่อกำรสูญเสียหน้ำดินได้ง่ำยและรุนแรง ขำดแคลนน้ ำและเสี่ยงต่อกำรเกิดดินถล่ม 

แนวทางแก้ไข 
 - ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 
 - ปลูกหญ้ำแฝกเป็นแนวเพื่อช่วยดักตะกอนดิน เพ่ิมควำมชุ่มชื้นให้แก่ดิน  
 - เตรียมดินให้น้อยครั้งที่สุด ตำมควำมจ ำเป็น 
 - จัดระบบอนุรักต์ดินและน้ ำ โดยใช้มำตรกำรทำงวิธีพืชและวิธีกล 

2. ดินตื้น 
หมำยถึง ดินที่มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศตหิน ปะปนอยู่ในเนื้อดินมำกกว่ำร้อยละ 35 โดยปริมำตร 

หรือมีชั้นหินปูนมำร์ล หรือพบชั้นหินพ้ืน อยู่ตื้นกว่ำ 50 เซนติเมตร จำกผิวดิน ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรชอน
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ไชของรำกพืช และกำรไถพรวนและกำรเกตตรกรรมอ่ืนๆ ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ควำมสำมำรถในกำรดูด
ซับน้ ำและธำตุอำหำรต่ ำ เนื้อดินเหนียวมีน้อย ท ำให้กำรเกำะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดีเกิดกำรชะล้ำงพังทลำยได้
ง่ำย ส่งผลให้พืชไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตต่ ำ 

แนวทางแก้ไข 
 - เลือกชนิดของพืชให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ พืชระบบรำกตื้นและพืชทนแล้ง ดินตื้นจะไม่เหมำะกับพืช
เศรตฐกิจ แต่ควรปลูกประเภทไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้โตเร็ว ควรเตรียมหลุมปลูกให้กว้ำงกว่ำดินทั่วไป รองก้นหลุม
ด้วยปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก 
 - มีกำรไถพรวนดินให้น้อยที่สุด เมื่อปลูกพืชแล้วหำเศตวัสดุคลุมดิน เพ่ือรักตำควำมชุ่มชื้นในดิน 
 - เลือกกำรให้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ระบบน้ ำหยด หรือใช้ขวดพลำสติกเจำะรูฝังไว้ในดิน เป็นต้น 
 - ควรปรับปรุงบ ำรุงดิน ด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ เพ่ือเพ่ิมธำตุอำหำรให้กับดิน 

3. ดินกรด 
หมำยถึง ดินที่มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) ของดินต่ ำกว่ำ 7.0 แต่ดินกรดที่ เป็นปัญหำ 

ด้ำนกำรเกตตร คือ ดินกรดที่มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) ของดินต่ ำกว่ำ 5. 5 ซึ่งจะมีผลต่อกำรปลดปล่อย 
ธำตุอำหำรพืชในดิน ท ำให้ขำดธำตุอำหำรพืชที่เป็นประโยชน์ในดิน เช่น ฟอสฟอรัสถูกตรึง ท ำให้พืชดูดไปใช้
ไม่ได้ และมีธำตุบำงธำตุ ได้แก่ อะลูมิเนียม เหล็ก และแมงกำนีส ละลำยออกมำมำกจนเป็นพิตต่อพืชที่ปลูก 

แนวทางแก้ไข 
 - ใช้วัสดุปูนทำงกำรเกตตร เพ่ือลดควำมรุนแรงของกรดในดิน เช่น หินฝุ่น หรือปูนโดโลไมท์ เป็นต้น 
 - กำรใส่อินทรียวัตถุ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และพืชปุ๋ยสด เพ่ือเพ่ิมกำรดูดซับธำตุอำหำรในดิน 
 - เลือกวัสดุคลุมดิน เช่น เศตพืชหรือปลูกพืชตระกูลถั่ว เพ่ือรักตำหน้ำดินและควำมชื้นในดิน 
 - เลือกใช้ระบบกำรปลูกพืชที่เหมำะสม ปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่ำงๆ สลับกับพืชตระกูลถั่ว ในกรณี
ปลูกไม้ผล ควรปลูกหญ้ำแฝกรอบ เพ่ือดักเก็บตะกอนและรักตำควำมชื้นในดินบริเวณรอบๆ ต้นไม้ 

4. ดินทรายจัด 
หมำยถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทรำย หรือดินทรำยปนร่วน เกิดเป็นชั้นหนำมำกกว่ำ 200 

เซนติเมตร บำงพ้ืนที่หนำมำกกว่ำ 50 เซนติเมตร แล้วรองรับด้วยชั้นดำนเหนียวหรือดินร่วน พบทั้งในที่ลุ่มและ
ที่ดอน 

แนวทางแก้ไข 
 - ควรปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือลดแรงกระแทกจำกเม็ดฝน ลดควำมเร็วและกำรกระจำยกำรไหลของน้ ำที่
ไหลบนผิวดิน และใช้วัสดุคลุมดินเพื่อเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน 
 - เลือกชนิดพืชปลูกที่เหมำะสม ปลูกพืชทนแล้งที่มีระบบรำกลึก เช่น ยูคำลิปตัส หรือปลูกพืชที่ใช้น้ ำ
น้อย เช่น ถั่วเขียว ข้ำวโพดฝักอ่อน เป็นต้น 
 - กำรจัดกำรน้ ำที่เหมำะสม ควรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำ และให้น้ ำทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง เช่น ระบบน้ ำ
หยด เป็นต้น 
 - เลือกใช้ปุ๋ยที่เหมำะสมกับชนิดพืชที่ปลูก เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือกรณีใช้ปุ๋ยเคมี ควรจะ
เป็นปุ๋ยที่ละลำยช้ำ ใส่ปริมำณครั้งละน้อย แต่บ่อยครั้ง เป็นต้น 
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1. หลักการและเหตุผล  
กำรด ำเนินกำรโครงกำรหมอดินอำสำของกรมพัฒนำที่ดิน ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2538 

เนื่องจำกปัญหำขำดแคลนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ โดยในกำรด ำเนินกำรช่วงแรกเริ่มจำก กำรคัดเลือกจำก
เกตตรกรที่สนใจงำนด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน และสมัครใจเป็นอำสำสมัครของกรมพัฒนำที่ดิน มีควำมพร้อมที่จะเข้ำ
รับกำรอบรม เพ่ือรับควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนำที่ดิน และน ำไปใช้พัฒนำรูปแบบ 
กำรท ำกำรเกตตรของตนเอง นอกจำกนี้ ต้องมีควำมเป็นผู้น ำ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับ 
กำรถ่ำยทอดไปให้ค ำแนะน ำ เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนำ และเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกตตรของเกตตรกรในหมู่บ้ำนหรือ
พ้ืนที่ของตนเอง หมอดินอำสำของกรมพัฒนำที่ดิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตำมรูปแบบกำรปกครองของประเทศ
ไทย ได้แก่ หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำน หมอดินอำสำประจ ำต ำบล หมอดินอำสำประจ ำอ ำเภอ และหมอดินอำสำ
ประจ ำจังหวัด โดยปัจจุบันมีจ ำนวนหมอดินอำสำ ทุกระดับปฏิบัติงำนอยู่ทั่วประเทศจ ำนวนกว่ำ 68,220 คน  
ซึ่งมีบทบำทส ำคัญ และเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน กำรใช้องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน และ 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกตตรของประเทศไทย ระเบียบกรมพัฒนำที่ดินว่ำด้วยกำรบริหำรงำนหมอดิน
อำสำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้นหมอดินอำสำทุกระดับท ำหน้ำที่เป็นหมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนด้วย  

กรมพัฒนำที่ดิน มีกำรจัดกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพให้แก่หมอดินอำสำอย่ำ งต่อเนื่องทุกปี  
โดยมอบหมำยกลุ่มวิจัยและพัฒนำหมอดินอำสำและบริหำรจัดกำรเครือข่ำย กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน 
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำหลักสูตรส่งให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้มีควำมสอดคล้อง เชื่อมโยงกันที่ผ่ำน
มำหลักสูตรอบรม ก ำหนดขึ้นตำมระดับของหมอดินอำสำ โดยเฉพำะหมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำน  หมอดินอำสำ
ประจ ำต ำบล และหมอดินอำสำประจ ำอ ำเภอ และด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมโดย ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1-12 
หรือสถำนีพัฒนำที่ดินในแต่ละจังหวัด ส ำหรับหมอดินอำสำประจ ำจังหวัด กลุ่มวิจัยและพัฒนำหมอดินอำสำและ
บริหำรจัดกำรเครือข่ำย กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน เป็นผู้รับผิดชอบจัดกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ กำรจัดกำร
ฝึกอบรมตำมระดับของหมอดินอำสำ ท ำให้หมอดินอำสำมีโอกำสท ำควำมรู้จักหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือพบปะ
พูดคุยกันเฉพำะในระดับของตนเองเท่ำนั้น แต่ไม่มีโอกำสได้รู้จักกับหมอดินอำสำในระดับอ่ืนๆ แม้ว่ำหมอดินอำสำ
นั้นจะอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน ส่งผลให้เครือข่ำยหมอดินอำสำยังไม่เข้มแข็ง หรือไม่ได้รับกำรส่งเสริมเท่ำท่ีควร  

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรอบรมหมอดินอำสำในปีงบประมำณ 2563 กรมพัฒนำที่ดิน มีเป้ำหมำย  
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยหมอดินอำสำเหมือนที่ผ่ำนมำทุกปี แต่ในปีนี้มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยน
รูปแบบในกำรจัดกำรอบรมเน้นกำรบูรณำกำร จำกเดิมท่ีจัดกำรอบรมโดยแบ่งกลุ่มของผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมระดับ
ของหมอดินอำสำ เป็นกำรอบรมหมอดินอำสำทุกระดับพร้อมกัน โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูล  
องค์ควำมรู้ด้ำนดิน ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดินในลักตณะต่ำงๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่จะน ำไปใช้ปฏิบัติ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทำหรือปกป้องกำรสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้น โดยข้อมูลดังกล่ำว ผู้เข้ำอบรมในแต่ละพ้ืนที่จะต้อง
ร่วมกันพิจำรณำ และคัดเลือกแนวทำงหรือวิธีกำรที่เหมำะสม สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ด ำเนินงำนในพ้ืนที่ได้จริง 
ซึ่งกำรหำรือร่วมกันจะเป็นเวทีที่เปิดโอกำสให้หมอดินอำสำที่เข้ำรับกำรอบรมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อมูล
จำกผู้อ่ืน เป็นกำรสนับสนุนและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย หมอดินอำสำอีกทำงหนึ่ง นอกจำกนี้  
กำรอบรมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จะเน้นกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
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กำรพัฒนำเครือข่ำยภำยใต้ยุคดิจิทัล 4.0 เช่น กำรสืบค้นข้อมูล ออนไลน์จำก website ต่ำงๆ กำรใช้สื่อ Social 
media เช่น Line Facebook หรือ LDD Blog เพ่ือกำรติดต่อ และพัฒนำเครือข่ำยให้เข้มแข็ง โดยกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น พูดคุย สอบถำม หรือให้ข้อมูลระหว่ำงหมอดินอำสำด้วยกันเองกับเจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดิน เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์   

1) เพื่อให้หมอดินอำสำได้เรียนรู้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำที่ดินที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่  
2) เพ่ือให้หมอดินอำสำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนควำมรู้กำรแก้ปัญหำด้ำนดิน  

จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำกำรเกตตรของตนเอง  
3) เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนดินที่สำมำรถน ำไปใช้ในพ้ืนที่เครือข่ำยของหมอดินอำสำ  
4) เพื่อถอดบทเรียน องค์ควำมรู้ที่สำมำรถท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง 

3. วิธีการด าเนินงาน  
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในกำรอบรมหมอดินอำสำ  3 กิจกรรม ดังนี้  

1.  กำรอบรมหมอดินอำสำเฉพำะทำง  เนื่องจำกหมอดินอำสำต้องมีกำรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ เพ่ือน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำตนเองและชุมชน กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีทำงกำรเกตตร โดยเฉพำะ 
ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินผ่ำน กำรอบรมหมอดินอำสำ จึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็น โดยสำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆ ดังนี้ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมทำงวิชำกำรด้ำนกำรเกตตร กำรเยี่ยมชมนิทรรศกำรซึ่งเป็นกิจกรรมภำยใต้
กระทรวงเกตตรและสหกรณ์ หรือกิจกรรมโครงกำรอ่ืนๆ ที่กรมฯ ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
กระทรวงเกตตรและสหกรณ์ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำรศึกตำดูงำนและ เข้ำร่วมกิจกรรม 
ในงำนมหกรรมเกตตรอินทรีย์  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในวันสถำปนำกรมพัฒนำที่ดิน และกำรเข้ำร่วมงำนกิจกรรม  
วันดินโลก เป็นต้น  

2. กำรอบรมหมอดินอำสำให้ได้รับควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะบุคคลและกำรจัดเวทีเสวนำ โดยจะพัฒนำ
หมอดินอำสำเฉพำะบุคคล ให้ตรงกับศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมต้องกำร โดยคัดเลือกหมอดินอำสำ 
และหัวข้อที่จะอบรมให้เหมำะสม เพ่ือให้หมอดินอำสำทุกระดับที่อยู่ในจังหวัดหรือพ้ืนที่เดียวกันได้มีโอกำสพบปะ 
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ให้ควำมรู้ผ่ำนกำรอบรมในเรื่องที่เหมำะสมกับท้องถิ่นนั้น ๆ เปิดโอกำสให้หมอดินอำสำ
ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนควำมรู้  ควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน พร้อมทั้งได้ท ำควำมรู้จักกันในทุกระดับ โดยมุ่งหวังให้
สำมำรถจัดท ำแนวคิดกำรพัฒนำพ้ืนที่ของตนเองตำมควำมรู้ที่หมอดินอำสำที่มีอยู่แล้ว และได้รับมำจำกถังควำมรู้ 
ที่กรมฯ รวบรวมไว้ให้ โดยระหว่ำงกำรเสวนำต้องสร้ำงบรรยำกำศ เพ่ือให้หมอดินอำสำช่วยกันระดมควำมคิดเห็น 
และน ำข้อมูลแนวคิดดังกล่ำวไปจัดท ำเป็น แนวทำงกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศในแต่ละพ้ืนที่ (Best practice) มี สพด. 
และ สพข. ช่วยสนับสนุนในกำรน ำควำมคิดนั้นไปสู่กำรปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

3. กำรอบรมต่ำงๆ ในชุดวิชำที่อยู่ภำยใต้ถังควำมรู้ ตำมที่กลุ่มวิจัยและพัฒนำหมอดินอำสำและบริหำร
จัดกำรเครือข่ำย กวจ. จะต้องด ำเนินกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินของกรมพัฒนำที่ดินและจัดท ำ
เป็นถังควำมรู ้โดยน ำขึ้นเผยแพร่บนช่องทำงออนไลน์ ให้หมอดินอำสำและเกตตรกรทั่วไปที่มีควำมสนใจเข้ำถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้ง่ำยและสะดวกนั้น โดยมีหัวข้อกำรอบรมเป็นปัญหำของดินและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของดิน 
หรือกำรพัฒนำที่ดินเพ่ือกำรเกตตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่น กำรทบทวนควำมรู้กำรท ำเกตตรอินทรีย์  
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กำรอนุรักต์ดินและน้ ำโดยกำรปลูกหญ้ำแฝก กำรวัดค่ำ pH ดิน กำรปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ กำรจัดท ำ
ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ กำรใช้พืชปุ๋ยสดเพ่ือกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ กำรผลิตปุ๋ย
หมัก เป็นต้น  
 สพข.6  มีหมอดินอำสำเข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด 2,066 คน ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2562 –มีนำคม 
2563 แบ่งตำมกิจกรรมดังนี้  
   

 
หน่วยงำน 

 
กิจกรรมดูงำนวันดินโลก 

ที่เขำชะงุ้ม จ.รำชบุรี 
 

กิจกรรม  
อบรมหมอดินอำสำ  

ควำมช ำนำญเฉพำะบุคคล 
และกำรจัดเวทีเสวนำ 

กิจกรรม 
กำรอบรมชุดวิชำที่
อยู่ภำยใต้ถงัควำมรู้ 

 
รวม 

สพด.เชียงใหม่ 8 90 737 835 
สพด.ล ำพูน 8 45 205 258 
สพด.ล ำปำง 7 65 360 432 

สพด.แม่ฮ่องสอน 8 280 150 438 
ศพล 8 20 75 103 
รวม 39 500 1,527 2,066 

 
3.1 กิจกรรมที่ 1 ศึกตำดูงำนวันดินโลก วันที่ 5–7 ธันวำคม 2562  
ณ โครงกำรศึกตำวิธีกำรฟ้ืนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี  

 

หน่วยงำน กิจกรรมดูงำนวันดินโลกที่เขำชะงุ้ม จ.รำชบุรี 
วันที่ 5-7 ธันวำคม 2562 

สพด.เชียงใหม่ 9 
สพด.ล ำพูน 8 
สพด.ล ำปำง 7 
สพด.แม่ฮ่องสอน 8 
ศพล 8 

รวม 40 
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หมอดินจำก สพด.เชียงใหม่ หมอดินจำก สพด.ล ำปำง 

  
หมอดินจำก สพด.ล ำพูน หมอดินจำก ศพล. 

 
หมอดินจำก สพด.แม่ฮ่องสอน 
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กำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยในงำนของหมอดินอำสำ 
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3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดโครงกำรฝึกอบรม “หมอดินอำสำ 4.0 สพข.6” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ในปีงบประมำณ 2563 กรมพัฒนำที่ดินได้มีนโยบำยให้มีกำรฝึกอบรมหมอดินอำสำ เพ่ือสร้ำง

เครือข่ำยหมอดินอำสำสำขำวิชำกำรต่ำงๆ และกำรถอดบทเรียนเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำปัญญำประดิตฐ์ของหมอดิน 
ในกำรถำมตอบประเด็นปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ดิน อีกทั้งเพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหมอดิน
อำสำที่ประสบควำมส ำเร็จ ดังนั้น ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมหมอดินอำสำ 4.0 
ปีงบประมำณ 2563 ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 กุมภำพันธ์ 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ ำกัด อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีเป้ำหมำยคือ หมอดินอำสำ จ ำนวน 500 คน รำยละเอียดดังนี้ 

 

หน่วยงำน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการอบรมหมอดินอาสา 
เสวนาและถอดบทเรียน 

สพด.เชียงใหม่ 90 
สพด.ล ำพูน 45 
สพด.ล ำปำง 65 
สพด.แม่ฮ่องสอน 280 
ศพล 20 

รวม 500 
มีก าหนดการอบรมดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. ชี้แจงกำรจัดกลุ่มหมอดินอำสำเพื่อถอดบทเรียน โดย ผอ.กลุ่มวิชำกำรฯ 
08.45 – 10.00 น. ถอดบทเรียนด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน โดย พิธีกรจำกสถำนีพัฒนำที่ดินแม่ฮ่องสอน นำงสำว

ทรำยขำว วันนำ นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร และนำยธีรศักดิ์  บุญมำ นักวิชำกำร
เกตตรปฏิบัติกำร โดยแบ่งกลุ่มหมอดินอำสำออกเป็น 8 กลุ่ม (กลุ่มละ 50-70 คน ตำม
ควำมต้องกำรของหมอดินอำสำ โดยมี ผชช./ผอ.สพด./ศพล./ศปกว. เจ้ำหน้ำที่ 
จำก สพข. และเจ้ำหน้ำที่ สพด. กลุ่มละอย่ำงน้อย 3 คน ร่วมด ำเนินกำร) 

   กลุ่มท่ี 1 - 4 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กำรจัดกำรดิน : กำรปรุงดิน 
กลุม่ที่ 5 กำรอนุรักต์ดินและน้ ำ: ลดกำรชะล้ำง 

   กลุ่มท่ี 6 เกตตรอินทรีย์ : PGS /กำรทดแทน 3 สำรเคมีทำงกำรเกตตร 
กลุ่มท่ี 7 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศสู่กำรพัฒนำที่ดิน : หมอกควัน 

(ลดกำรเผำ) กำรรับมือภัยแล้ง และเกตตรอัจฉริยะ หมอดิน 4.0 
   กลุ่มท่ี 8 กำรบริหำรเครือข่ำยหมอดินอำสำ 
10.00 - 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.30 – 12.00 น. ถอดบทเรียนด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน (ต่อ)  
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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13.00 – 14.30 น. นำงสำวเบญจพร  ชำครำนนท์ อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน พบปะหมอดินอำสำ โดยมี 
ผู้ด ำเนินรำยกำรจำกสถำนีพัฒนำที่ดินเชียงใหม่ นำยด ำรงฤทธิ์  ศิริข่วง นักวิชำกำร
เกตตรช ำนำญกำร และ นำงสุมำฆมำศ  รวยทรัพย์ นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร 

14.30 - 15.00 น. พิธีเปิดกำรอบรม  
โดย นำงสำวเบญจพร ชำครำนนท์ อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน กล่ำวรำยงำน 
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกตตรและสหกรณ์ กล่ำวเปิด 
กำรอบรม และ กล่ำวเจตนำรมณ์กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยหมอดินอำสำ มอบใบประกำศ
เกียรติคุณ พบปะหมอดินอำสำและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จำกกลุ่มเกตตรกร โดยผู้ด ำเนิน
รำยกำรจำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย นำยอรรถเวทย์  สุนทรพำณิชย์กิจ 
นักสื่อสำรมวลชนช ำนำญกำร 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
15.15 – 17.30 น. เสวนำในหัวข้อ “สูตรส ำเร็จกำรท ำเกตตรอินทรีย์อย่ำงยั่งยืน” ซึ่งผู้ร่วมเสวนำเป็น

เกตตรกร/ผู้ที่มีควำมช ำนำญในกำรท ำเกตตรอินทรีย์ของแต่ละ สพด. และ Young 
Smart Farmer จ.แม่ฮ่องสอน โดย ผู้ด ำเนินรำยกำรจำกสถำนีพัฒนำที่ดินเชียงใหม่ 
นำยด ำรงฤทธิ์  ศิริข่วง นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำร และ นำงสุมำฆมำศ  รวยทรัพย์ 
นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร 

17.30 – 20.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น  

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  

09.00- 10.15 น. สรุปบทเรียนจำกตัวแทนของกลุ่ม แนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ที่ได้รับ และ 
กำรสร้ำงเครือข่ำย กลุ่มละ 15 นำที (กลุ่มที่ 1 – 4) โดยผู้ด ำเนินรำยกำรจำกกลุ่ม 
วำงแผนกำรใช้ที่ดิน นำงสำวจันทนำ  สงวนสิทธิ์ เศรตฐกรช ำนำญกำร 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.30 – 12.00 น. ตัวแทนของกลุ่มสรุปบทเรียน แนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ที่ได้รับ และกำรสร้ำง

เครือข่ำย (กลุ่มที่ 5 – 8) (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 – 14.00 น. สรุปโดยนำงสำวจุไรพร  แก้วทิพย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ดิน สพข.6 
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มีการสรุปและประเมินการจัดการฝึกอบรมโดยเศรษฐกร กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน ดังนี้  
 

1. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งนิทรรศการ ร้อยเอกธรรมนัส 
พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกตตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จำกหมอดินอำสำและกลุ่มเกตตรกร 
พร้อมทั้งนิทรรศกำรจำกหน่วยงำนบูรณำกำรจำกกระทรวงเกตตรและสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภำยบริเวณ
งำนมีผู้จัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรประมำณ 10 บูธ เช่น ข้ำวแต๋น กระเทียม กำแฟ ผักปลอดสำร สตรอเบอรี่ 
เป็นต้น 
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2. พิธีเปิดงาน  
2.1 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกตตรและสหกรณ์ เป็นประธำนเปิดกำร

อบรมและมอบนโยบำยแก่หมอดินอำสำ โดยมีนำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
กล่ำวต้อนรับ และนำงสำวเบญจพร  ชำครำนนท์ อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน กล่ำวรำยงำน ในกำรนี้มีหัวหน้ำส่วน
รำชกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้องถิ่น สมำชิกสภำผู้แทนรำตฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอดินอำสำ เจ้ำหน้ำที่จำก
ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 สถำนีพัฒนำที่ดินเชียงใหม่ สถำนีพัฒนำที่ดินล ำพูน สถำนีพัฒนำที่ดินล ำปำง  
สถำนีพัฒนำที่ดินแม่ฮ่องสอน ศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำที่ดินโรงกำรหลวง และศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำรเกตตรวิชญำ 
เข้ำร่วมในพิธีเปิดงำนประมำณ 550 รำย  

 

        
 

       
 

2.2 ผู้แทนหมอดินอำสำ นำยสมศักดิ์ สวนพรำย หมอดินอำสำประจ ำต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ 
เป็นผู้น ำกล่ำวเจตนำรมณ์กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยหมอดินอำสำ ต่อหน้ำร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วย 
ว่ำกำรกระทรวงเกตตรและสหกรณ์ นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำงสำวเบญจพร   
ชำครำนนท์ อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรท้องถิ่น สมำชิกสภำผู้แทนรำตฎร
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้บริหำรระดับสูงของกรมฯ  
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2.3 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกตตรและสหกรณ์ มอบใบประกำศเกียรติ
คุณให้แก่ หมอดินอำสำของกรมพัฒนำที่ดินที่ปฏิบัติหน้ำที่ลดกำรเผำเศตวัสดุพืช เพ่ือบรรเทำปัญหำหมอกควัน
จ ำนวน 7 รำย ได้แก่  

1. นำยครองฤทธิ์ อ้วนใส หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนนำงเหลียว ต.ล ำปำงหลวง อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 
2. นำยบรรทม อุตมี หมอดินอำสำประจ ำต ำบลแม่ลำน อ.ลี้ จ.ล ำพูน 
3. นำยประเสริฐ สุอ้ำย หมอดินอำสำประจ ำต ำบลสันทรำย อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 
4. นำยอินสม กิติวรรณ์ หมอดินอำสำประจ ำต ำบลทุ่งยำว อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 
5. นำยมงคล ค ำงำม หมอดินอำสำประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. นำยกุศล สุปันโย หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนป่ำปุ๊ ต.ผำบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
7. นำยแต่ง หวังวนวัฒน์ หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนศูนย์พัฒนำโรงกำรหลวงห้วยเสี้ยว ต.บ้ำนปง  

              อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 
 

     
 

     
 

     
 

  
 
 



14 
 

2.4 นำงสำวเบญจพร ชำครำนนท์ อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน มอบของที่ระลึกให้แก่ ร้อยเอกธรรมนัส  
พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกตตรและสหกรณ์ และนำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 

       
 

2.5 ตัวแทนหมอดินอำสำและเป็นผู้น ำเครือข่ำยคนรักต์แฝก มอบหมวกสำนที่ท ำจำกใบหญ้ำแฝกเป็นของ
ที่ระลึกให้แก่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกตตรและสหกรณ์ และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับหมอดินอำสำและไดร้่วมบันทึกภำพกับหมอดินอำสำจำกจังหวัดต่ำงๆ ด้วย 
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3. การเสวนาในหัวข้อ “สูตรส าเร็จการท าการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน” ซึ่งผู้ร่วมเสวนำเป็น
เกตตรกร/ผู้มีควำมช ำนำญในกำรท ำเกตตรอินทรีย์/หมอดินอำสำ/ Young Smart Farmer ดังนี้ 
1. นำยแสวง ไชยลังกำ ผู้แทนกลุ่มวิสำหกิจชุมชมเกตตรอินทรีย์ต ำบลวอแก้ว อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 
2. นำยประยูร ปิมปำ หมอดินอำสำต ำบลแม่ฮ้ี อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 
3. ว่ำที่ รต ชนะ ไชยชนะ หมอดินหมู่บ้ำนป่ำป๋วย ต.บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน 
4. นำยประเสริฐ สุอ้ำย หมอดินอำสำต ำบลสันทรำย อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 
5. นำยอมตะ สุขพันธ์ หมอดินอำสำหมู่บ้ำนห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจ ำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนและเป็น 

Young Smart Farmer  
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  4. การถอดบทเรียนด้านการพัฒนาที่ดิน  
    4.1 หมอดินอาสาเข้าร่วมกลุ่มการถอดบทเรียนด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมน าเสนอผ่านบอร์ด

กระดานด า โดยหัวข้อประกอบไปด้วย ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กำรจัดกำรดิน : กำรปรุงดิน ควำมรู้ด้ำน 
กำรอนุรักต์ดินและน้ ำ : ลดกำรชะล้ำง เกตตรอินทรีย์ : PGS / กำรทดแทน 3 สำรเคมีทำงกำรเกตตร ผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศสู่กำรพัฒนำที่ดิน : หมอกควัน (ลดกำรเผำ) กำรรับมือภัยแล้ง และเกตตร
อัจฉริยะ หมอดิน 4.0 และควำมรู้เรื่องกำรบริหำรเครือข่ำยหมอดินอำสำ 

 

        
 

     
 

   
+ 
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4.2 สรุปผลและพิธีปิดการอบรม 
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5. องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน 
1. กำรปลูกหญ้ำแฝก ในแปลงนำมีวิธีกำรปลูกคล้ำยกับกำรปลูกข้ำวในนำ โดยหลังจำก 

กำรเก็บเกี่ยวข้ำวแล้วให้ไถกลบตอซังข้ำว แล้วปลูกหญ้ำแฝกตำม เนื่องจำกรำกของหญ้ำแฝกมีเชื้อไมคอร์ไรซำ 
(Mycorrhiza) อยู่ ช่วยท ำให้หญ้ำแฝกเจริญเติบโตได้ดีขึ้น เมื่อถึงช่วงฤดูปลูกข้ำว ให้ไถกลบหญ้ำแฝกและไถพรวน
ลงไปในดิน ท ำให้โครงสร้ำงของดินดี กักเก็บควำมชื้นได้มำกขึ้น เป็นเสมือนวิธีกำรปลูกพืชแบบหมุนเวียน ควรมี
กำรวิจัยเพ่ือศึกตำว่ำกำรไถกลบหญ้ำแฝกจะท ำให้ Mycorrhiza ท ำงำนในดินได้จริงหรือไม่ (หมอดินเจริญ ยกค ำจู 
หมอดินอำสำอ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 

2. กำรรักตำควำมชื้นและเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ควรปลูกพืชตระกูลถั่ว และก ำจัด
วัชพืช โดยกำรตัดแบบไม่ชิดติดดิน ยังคงเหลือส่วนของวัชพืชปกคลุมดินไว้ เนื่องจำกวัชพืชจะช่วยให้เก็บกัก
ควำมชื้นในดินไว้ไดดี้ (หมอดินแสงเดือน จ.ล ำปำง) 

3. กำรแก้ปัญหำดินเสื่อมโทรม โดยกำรใช้หญ้ำแฝกปลูกรอบบริเวณแปลงทั้งผืน  และ 
เมื่อหญ้ำแฝกมีอำยุครบประมำณ ๑ ปี ท ำกำรไถกลบ จะท ำให้ดินดีมีควำมร่วนซุย (หมอดินทองมำ อ ำเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่)  

4. กำรแก้ปัญหำล ำไยไม่ออกดอก ต้องตัดแต่งก่ิงก่อนใส่ปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยหมัก สำรเร่งซุปเปอร์ พด.๑ 
และปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่  มูลสุกร มูลวัว หมักร่วมกันใช้เวลำอย่ำงน้อย 2 เดือน ใช้ได้กับทั้งพืชผักและไม้ยืนต้น  
ส่วนวิธีกำรใช้กับไม้ยืนต้น จะใช้ตำมอำยุของต้น อำยุ 1 ปี ใช้ปุ๋ยหมักอัตรำ 5 กิโลกรัมต่อต้น ในปีที่ ๑ ล ำไยจะ
ออกดอกได้ดี แต่ปีที่ 2 อำจออกดอกเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหำกล ำไยมีใบถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และออกช่อดอก
ประมำณ 40 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่ำใบงำม อำจเป็นเพรำะปัจจัยจำกสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งจะท ำให้ผลผลิตมีปัญหำ 
ต้องท ำต่อเนื่องประมำณ 3 ปี จึงจะเห็นผล (หมอดินเอนก โพธิพฤกต์  หมอดินอำสำประจ ำต ำบลต้นธง อ ำเภอ
เมือง จังหวัดล ำพูน) 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรขอมำตรฐำนเกตตรอินทรีย์  เนื่องจำกพ้ืนที่ท ำกินไม่มีเอกสำรสิทธิ์  
โดยกลุ่มเกตตรกร อ.เทพเสด็จ จ.เชียงใหม่ ที่ปลูกกำแฟซึ่งเป็นพืชเกตตรที่อนุรักต์ธรรมชำติ ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่  
ไม่ใช้สำรเคมี ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่สำมำรถเข้ำถึงมำตรฐำนเกตตรอินทรีย์ได้  มีแนวทำงแก้ไขโดยใช้
นวัตกรรม 4.0 เพ่ือให้กำรเข้ำถึงสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ของเกตตรกรได้ โดยกำรใช้คิวอำร์โค้ด (QR Code) หรือ
สติ๊กเกอร์ (Sticker) เพ่ือบ่งบอกประวัติของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ของเกตตรกร เพ่ือตรวจสอบข้อมูลของสินค้ำ
เกตตรนั้น เช่น ที่มำ วิธีกำรเพำะปลูก กำรดูแลรักตำ เป็นต้น  เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ และผู้บริโภคที่สนใจ
สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำได้สะดวกมำกขึ้น โดยไม่จ ำเป็นต้องมีใบรับรอง แต่มีมำตรฐำนของตัวเกตตรกรผู้ผลิตเอง  
จำกกำรที่ท ำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ มีควำมเชื่อม่ันในสินค้ำและให้ควำมไว้วำงใจ  

6. กำรสร้ำงเครือข่ำยของหมอดินอำสำ โดยกำรจัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่เรียกว่ำ “หมอดินอำสำและ
เกตตรกร” โดยท ำกิจกรรมกำรเกตตรระหว่ำงหมอดินอำสำร่วมกับเกตตรกร กำรรวมกลุ่มต้องมีองค์ประกอบ 5ก 
ได้แก่ 1) กลุ่ม ๒) กรรมกำร 3) กฎกติกำ 4) กิจกรรม และ 5) กำรเงิน กำรมีเครือข่ำยจำกต ำบลสู่หมู่บ้ำน โดย 

จัดกิจกรรมรวมกลุ่มของเกตตรกรหำองค์ควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ โดยเฉพำะโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart phone 
ให้ประสำนกันผ่ำนแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ซึ่งช่วยในกำรนัดหมำยของกลุ่มเป็นอย่ำงดี หำกหมอดินอำสำที่ยังไม่มี 

Line ให้แก้ปัญหำโดยกำรให้หมอดินอำสำที่ใช้ Line แจ้งโดยตรงกับหมอดินอำสำรำยนั้นเพ่ือให้สื่อสำรอย่ำงทั่วถึง 
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นอกจำกนี้ยังมีกำรไปดูงำน Best Practices ของกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ต่อไป กลุ่มเสนอขอให้มีกำรจัด 

ต้ัง “ชมรมหมอดินอำสำ” และ ขอให้มีกำรจัดสวัสดิกำรฌำปนกิจส ำหรับหมอดินอำสำด้วย 

7. กำรแก้ปัญหำภัยแล้ง โดยกำรปลูกพืชใช้น้ ำน้อย และกำรปลูกพืชหลำยระดับในพ้ืนที่เดียวกัน 
เพ่ือให้มีกำรใช้น้ ำให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

8. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำและปุ๋ยภำยในแปลงเกตตร โดยกำรให้ปุ๋ย หรือใส่น้ ำหมักชีวภำพร่วมกับ
กำรให้น้ ำ ช่วยให้ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรให้น้ ำได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำเอำระบบกำรสูบน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์  (Solar Cell) มำใช้ในกำรสูบน้ ำจำกแหล่งน้ ำที่ อยู่ ไกลจำกแปลงเกตตรมำใช้  โดยสั่ งผ่ำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone) ซึ่งช่วยลดค่ำแรงงำนและสะดวกต่อกำรจัดกำร เกตตรกร 1 คน สำมำรถดูแล
ไดถ้ึง 10 ไร่ 

 

6. ผลการประเมินหลังฝึกอบรม 
กำรติดตำมประเมินผลหลังกำรฝึกอบรมโครงกำร “หมอดินอำสำ 4.0 สพข.6” เป็นแบบสอบถำม 

ที่เปน็ค ำถำมแบบเลือกตอบ และกำรให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีกำรสอบถำมจ ำนวน 4 ส่วน สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1.1) จำกกำรแจกแบบสอบหมอดินอำสำจ ำนวน 500 รำย มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้นจ ำนวน 263 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 แบ่งเป็นเพศชำย ร้อยละ 86.10 เพศหญิง ร้อยละ 13.50 และไม่ระบุข้อมูล ร้อยละ 
0.40  

1.2) จ ำนวนหมอดินอำสำที่ตอบแบบสอบถำมตำมหน่วยงำนต้นสังกัด หมอดินอำสำที่ตอบ
แบบสอบถำมมำจำกหน่วยงำนศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง โดยมีหมอดินอำสำเข้ำร่วมกำรอบรม
จ ำนวน 20 คน ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมำคือ สถำนีพัฒนำที่ดิน
เชียงใหม่ มีหมอดินอำสำเข้ำร่วมกำรอบรมจ ำนวน 90 คน ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ 88.88 ที่เหลือ จำกสถำนีพัฒนำที่ดินล ำปำง มีหมอดินอำสำเข้ำร่วมกำรอบรมจ ำนวน 65 คน  
ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 61.53 สถำนีพัฒนำที่ดินล ำพูน มีหมอดินอำสำเข้ำร่วม
กำรอบรมจ ำนวน 45 คน ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 27 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และสถำนีพัฒนำที่ดิน
แม่ฮ่องสอน  มีหมอดินอำสำเข้ำร่วมกำรอบรมจ ำนวน 280 คน ตอบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งสิ้น 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.28 

1.3) หมอดินอำสำผู้ตอบแบบสอบ มีอำยุเฉลี่ย 56.19 ปี 
1.4) ระดับกำรศึกตำสูงสุด ส่วนใหญ่หมอดินอำสำจบกำรศึกตำระดับประถมศึกตำ ร้อยละ 41.80 

รองลงมำจบกำรศึกตำระดับมัธยมศึกตำ ร้อยละ 39.30 ที่เหลือคือ ปริญญำตรี  ต่ ำกว่ำประถมศึกตำ  ปวส. ปวช. 
และปริญญำตรี ที่ร้อยละ 8.20  4.57  3.71  1.62 และ 0.80 ตำมล ำดับ 

1.5) ประเภทของหมอดินอำสำ ส่วนใหญ่เป็นหมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำน ร้อยละ 68.40 รองลงมำ
เป็นหมอดินอำสำประจ ำต ำบล ร้อยละ 29.9 ที่เหลือเป็นหมอดินอำสำประจ ำอ ำเภอ และหมอดินอำสำประจ ำ
จังหวัด ร้อยละ 4.50 และ 0.40  
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ส่วนที่ 2 : ควำมรู้ก่อน - หลังกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม และกำรถอดบทเรียน  
2.1) ควำมรู้เรื่องควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กำรจัดกำรดิน : กำรปรุงดิน  
     ควำมรู้ก่อนกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 55.17 

รองลงมำมีควำมรู้ระดับมำก ร้อยละ 32.04 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับน้อย  มำกท่ีสุด และน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 9.22  
2.00 และ 1.57 ตำมล ำดับ 
          ควำมรู้หลังกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับมำก ร้อยละ 58.84 รองลงมำมี
ควำมรู้ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 33.01 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับน้อย และน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 13.05 และ 0.10 
   2.2) ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักต์ดินและน้ ำ : ลดกำรชะล้ำง 

     ควำมรู้ก่อนกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 39.52 
รองลงมำมีควำมรู้ระดับมำก ร้อยละ 36.22 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับน้อย  มำกที่สุด และน้อย ที่ร้อยละ 12.13  
ในสัดส่วนที่เท่ำกัน 
                   ควำมรู้หลังกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับมำก ร้อยละ 45.02 รองลงมำ  
มีควำมรู้ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 42.04 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับปำนกลำง ที่ร้อยละ 12.94 
   2.3) ควำมรู้เรื่องเกตตรอินทรีย์ : PGS / กำรทดแทน 3 สำรเคมีทำงกำรเกตตร 

     ควำมรู้ก่อนกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 50.65 
รองลงมำมีควำมรู้ระดับมำก ร้อยละ 36.03 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับน้อย  และมำกที่สุด ที่ร้อยละ 10.24  
และ 3.08 

     ควำมรู้หลังกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับมำก ร้อยละ 50.00 รองลงมำ 
มีควำมรู้ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 28.47 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับปำนกลำง ที่ร้อยละ 21.53 

  2.4) ควำมรู้เรื่องผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศสู่กำรพัฒนำที่ดิน : หมอกควัน  
(ลดกำรเผำ) กำรรับมือภัยแล้ง และเกตตรอัจฉริยะ หมอดิน 4.0 

     ควำมรู้ก่อนกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 45.14 
รองลงมำมีควำมรู้ระดับน้อย ร้อยละ 27.77 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับมำก ที่ร้อยละ 27.09 

     ควำมรู้หลังกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับมำก ร้อยละ 59.44 รองลงมำ  
มีควำมรู้ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 21.01 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับปำนกลำง และน้อย ที่ร้อยละ 13.55 และ 6.00 

  2.5) ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรเครือข่ำยหมอดินอำสำ 
     ควำมรู้ก่อนกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 31.82 

รองลงมำมีควำมรู้ระดับมำก ร้อยละ 25.19 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับน้อย  น้อยที่สุด และมำกที่สุด ที่ร้อยละ 
15.00  15.00 และ 12.99 ตำมล ำดับ 

     ควำมรู้หลังกำรอบรม หมอดินอำสำส่วนใหญ่มีควำมรู้ในระดับมำก ร้อยละ 43.32 รองลงมำ  
มีควำมรู้ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 36.01 ที่เหลือ มีควำมรู้ระดับปำนกลำง  น้อย และน้อยที่ สุด ที่ร้อยละ 12.67  
4.00 และ 4.00 ตำมล ำดับ 
ส่วนที่ 3 : ควำมเหมำะสมของเนื้อหำสำระในกำรเสวนำ กำรอบรม และควำมรู้ควำมสำมำรถของทีมวิทยำกร 
   3.1) เนื้อหำสำระในกำรเสวนำในหัวข้อ “สูตรส ำเร็จกำรท ำเกตตรอินทรีย์อย่ำงยั่งยืน” หมอดินอำสำ
ส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม ร้อยละ 96.70 และไม่เหมำะสม ร้อยละ 3.30 โดยให้ควำมเห็น
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เพ่ิมเติมว่ำ ควรปรับปรุงในกำรเพ่ิมระยะเวลำในกำรเสวนำให้มำกขึ้น ต้องกำรควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำใน
กำรท ำกำรเกตตรอินทรีย์ และต้องกำรควำมรู้เพิ่มเติมด้ำนข้อมูลกำรตลำด เนื่องจำกปัจจุบันรำคำผลผลิตตกต่ ำ   
   3.2) เนื้อหำสำระในกำรอบรมหลักสูตร โครงกำร “หมอดินอำสำ 4.0 สพข.6” หมอดินอำสำส่วนใหญ่
ให้ควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม ร้อยละ 97.50 และไม่เหมำะสม ร้อยละ 2.50 โดยให้ควำมเห็นเพ่ิมเติมว่ำควร
ปรับปรุงในกำรเพ่ิมระยะเวลำในกำรถอดบทเรียนมำกข้ึน และต้องกำรให้มีกำรศึกตำดูงำนนอกสถำนที่ 
   3.3) ทีมวิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และสำมำรถตอบข้อซักถำมแก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้อย่ำง
ชัดเจน หมอดินอำสำทั้งหมดให้ควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม 
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ / ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในกำรจัดกำรอบรมครั้งต่อไป หมอดินอำสำเสนอควำมเห็นดังนี้ 

จุดเด่น 
 - รูปแบบกำรจัดฝึกอบรมมีควำมแปลกใหม่ น่ำสนใจ 

- สถำนที่กำรฝึกอบรมเหมำะสม 
- หมอดินอำสำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรถอดบทเรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ข้อควรปรับปรุง 
- กำรจัดกำรอำหำร และท่ีพัก 
- ต้องกำรเรียนรู้กำรถอดบทเรียนมำกกว่ำ 1 กลุ่มข้ึนไป 
- ควรรักตำเวลำในกำรจัดกิจกรรมแต่ละช่วง 
- ต้องกำรค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำน 
- ต้องกำรเสื้อหมอดินอำสำ 
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3.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกำรอบรมชุดวิชำที่อยู่ภำยใต้ถังควำมรู้ 
โดยมีกำรจัดฝึกอบรมชุดวิชำภำยใต้ถังควำมรู้ ดังนี้ 

1. ถังควำมรู้กำรจัดกำรดิน  
2. ถังควำมรู้กำรอนุรักต์ดินและน้ ำ/หญ้ำแฝก 
3. ถังควำมรู้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
4. ถังควำมรู้เรื่องอ่ืน ๆ 

 วิธีกำรด ำเนินกำร มีกำรรับฟังกำรบรรยำย โดยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 และเปิด
เวทีพบปะแลกเปลี่ยนระดมสมอง 
 

หน่วยงำน กิจกรรมกำรอบรมชุดวิชำที่อยู่ภำยใต้ถังควำมรู้ 
สพด.เชียงใหม่ 737 
สพด.ล ำพูน 205 
สพด.ล ำปำง 360 
สพด.แม่ฮ่องสอน 150 
ศพล. 75 

รวม 1,527 
  

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จ ำนวนหมอดินอำสำที่เข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด 737 คน 

วัน/เดือน/ปี รุ่น จ ำนวน สถำนท่ีจัดอบรม 
24 กุมภำพันธ์ 2563 1 93 ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกตตร  

ต ำบลช่ำงเคิ่ง อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
25 กุมภำพันธ์ 2563 2 17 ณ ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกตตร  

ต ำบลเวียงแหง อ ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
25 กุมภำพันธ์ 2563 3 106 ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกตตร  

ต ำบลขัวมุง อ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ 
4 77 อำคำรฝึกอบรมส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 ต ำบลดอนแก้ว 

อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
5 142 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดินอ ำเภอสันก ำแพง  

ต ำบลแช่ช้ำง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
27 กุมภำพันธ์ 2563 6 78 เทศบำลต ำบลเมืองงำย  อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 

7 88 อำคำรฝึกอบรมส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 ต ำบลดอนแก้ว 
อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

8 115 หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
28 กุมภำพันธ์ 2563 9 21 หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่ 
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สถานีพัฒนาที่ดินล าพูน จ ำนวนหมอดินอำสำที่เข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด 205 คน 
 

วัน/เดือน/ปี รุ่น จ ำนวน สถำนท่ีจัดอบรม 
18 ธันวาคม 2562 1 205 บ้านหนองสมณะ ต าบลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง จ ำนวนหมอดินอำสำที่เข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด 360 คน 
 

วัน/เดือน/ปี รุ่น จ ำนวน สถำนท่ีจัดอบรม 
๒๐ มกรำคม ๖๓ ๑ 44 ที่ท ำกำรกลุ่มเกตตรอินทรีย์ฮักน้ ำจำง 
๒๑ มกรำคม ๖๓ ๒ 46 เทศบำลเมืองพิชัย 
๒๒ มกรำคม ๖๓ ๓ 42 ที่ว่ำกำรอ ำเภอเสริมงำม อ.เสริมงำม 
๒๓ มกรำคม ๖๓ ๔ 47 ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกตตรอ ำเภอเถิน 

๕ 43 เทศบำลต ำบลแม่เมำะ อ.แม่เมำะ 
๒๔ มกรำคม ๖๓ ๖ 46 ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกตตรอ ำเภอวัง

เหนือ 
๒๙ มกรำคม ๖๓ ๗ 46 ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกตตรอ ำเภอ 

ห้ำงฉัตร 
๓๐ มกรำคม ๖๓ ๘ 46 ส ำนักงำนเกตตรอ ำเภอเมืองปำน 

 

  
  

  



26 
 

  

  
 
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จ ำนวนหมอดินอำสำที่เข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด 150 คน 
 

วัน/เดือน/ปี รุ่น จ ำนวน สถำนท่ีจัดอบรม 
19 มีนำคม 2563 ๑ 5 หน่วยพัฒนำที่ดินที่ 1 ต.ทุ่งยำว อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 

๒ 10 หน่วยพัฒนำที่ดินที่ 6 อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
๓ 52 ห้องประชุมที่ว่ำกำร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

20 มีนำคม 2563 ๔ 7 อบต.โป่งสำ ต.โป่งสำ อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 
๕ 12 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน ต.นำปู่ป้อม อ.ปำงมะผ้ำ 

จ.แม่ฮ่องสอน 
๖ 14 ที่ท ำกำรก ำนัน ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
๗ 17 โบสถ์คำทอลิก บ้ำนแม่โถใต้ ต.แม่โถ ต.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
๘ 33 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน ต.แม่สวด อ.สบเมย  

จ.แม่ฮ่องสอน 
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ศูนย์ปฏิบตัิการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จ ำนวนหมอดินอำสำที่เข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด 75 คน 
 

วัน/เดือน/ปี รุ่น จ ำนวน สถำนท่ีจัดอบรม 
28 มกรำคม  2563 1 15 ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงแม่ทำเหนือ ต ำบลแม่ทำเหนือ อ ำเภอ 

แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
28 กุมภำพันธ์  2563 2 20 ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงแม่แพะ ต ำบลสะเมิงเหนือ อ.สะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
3 25 ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงทุ่งหลวง ต ำบลแม่วิน อ ำเภอแม่วำง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 3 มีนำคม 2563 4 15 ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงทุ่งเริง ต ำบลบ้ำนปง อ ำเภอหำงดง  

จังหวัดเชียงใหม่ 
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กลุ่มที่ 1 ความอุดมสมบูรณของดิน การจัดการดิน : การปรุงดิน 

น าทีมโดย 
1. นำยสุชำติ  เหรียญทอง  ผอ.สถำนีพัฒนำที่ดินล ำปำง  
2. นำยสุทธิวัธน  นิธิสมบัติ  นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำรพิเศต  
3. นำงสำววำรุณี  กันทะ   นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร 
4. นำงสำวอรวรรณ  ชูสมุทร  นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร 
 

สรุปประเด็นโดย  : นำยเสงี่ยม  รัตนำ หมอดินอำสำประจ ำจังหวัดเชียงใหม่  
ประเด็นที่น าเสนอ 

ถ้ำดินดีปลูกพืชงำม กำรจัดกำรดินควรต้องมีกำรน ำดินไปตรวจวิเครำะห์ก่อน จึงจะทรำบได้ว่ำควร
จัดกำรดินอย่ำงไร และกำรปลูกพืชไม่ควรใส่สำรเคมีในน้ ำขัง เพรำะจะท ำให้ดินเสีย ต้นไม้โทรม กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
และสมุนไพรจะช่วยท ำให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีขึ้น เป็นกำรลดต้นทุน กำรท ำปุ๋ยหมักโดยใช้ดิน ในอัตรำ 3 ส่วน  
ต่อมูลสัตว์ 3 ส่วน คลุกเคล้ำให้เข้ำกันสำมำรถใช้ปลูกพืชได้โดยไม่ต้องใช้สำรเคม ี

สูตรที่ 1 กำรท ำน้ ำหมักที่ได้จำกเศตอำหำรและน้ ำซำวข้ำว มีวิธีกำรท ำ คือ น ำเศตอำหำรเทลงในถัง
หมักและใช้น้ ำผสมกับสำรเร่งซุปเปอร์ พด.2 คนให้เข้ำกัน จำกนั้นน ำน้ ำซำวข้ำวและกำกน้ ำตำลเทลงในถังหมักคน
ให้เข้ำกันอีกครั้ง ส ำหรับวิธีกำรใช้ คือ พ่นในแปลงไม้ผลในระยะออกดอก เช่น มะนำว พ่นที่บริเวณดอก ครั้งแรก
จะท ำให้ดอกและใบร่วง ในช่วงฤดูฝนกลีบดอกของมะนำวจะออกช่อได้ดี 

สูตรที่ 2 เมื่อมีแมลงศัตรูพืชรบกวนในพืชผัก ให้น ำเศตไม้ไผ่มำกองไว้แล้วเผำเพ่ือเอำขี้เถ้ำมำผสมกับน้ ำ
หมักแล้วน ำไปรดพืชผัก ท ำให้ไม่มีแมลงรบกวน ซึ่งวิธีนี้อยู่ในระหว่ำงกำรทดลอง 
องค์ความรู้ทีไ่ด้รับ 

๑. ไม้ผล 
 ๑.๑ กำรปลูกกระท้อนที่ดีต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี 
๑.๒ กำรเลี้ยงมดแดงเพ่ือน ำไข่มดแดงมำบริโภคและเป็นสินค้ำกำรเกตตรและยังท ำให้ป้องกันแมลง

รบกวนพืชผลทำงกำรเกตตรได้ 
๑.๓ กำรปลูกทุเรียน โดยกำรปลูกในหลุมทีไ่มล่ึกมำก ระยะห่ำงระหว่ำงต้น 8 x 10 เมตร ใส่ปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยคอก และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จะท ำให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนจำกต้นละ 40 ลูก (ผลเล็ก) เป็น 20 ลูก (ผลใหญ่) 
๒. ข้ำวพันธุ์สันป่ำตอง 1 

๒.๑  กำรน ำจุลินทรีย์ที่ท ำจำกหน่อกล้วยมำใช้ในกำรท ำน้ ำหมักชีวภำพเพ่ือใช้ในนำข้ำวได ้
๒.๒  กำรหมักน้ ำหมักชีวภำพด้วยสับปะรด 
๒.๓  กำรไถกลบวัชพืชเพ่ือลดกำรเผำ 

๓. ข้ำวพันธุ์ กข 6 
๓.๑  ใช้น้ ำหมักจำกหัวปลำ/ขี้ปลำ/รกหมู หมักท้ิงไว้ 3 เดือน ใช้อัตรำ 1 : 100  
๓.๒  ก่อนปลูกข้ำวใช้ปอเทืองหว่ำน 60 วัน ไถกลบแล้วขังน้ ำไว้ 14 วัน  
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๓.๓  ท ำปุ๋ยหมักจำกมูลสัตว์ ได้แก่ มูลวัว 200 กระสอบ มูลค้ำงคำว 20 กระสอบ จำกนั้น 
ใช้น้ ำหมักรดกองปุ๋ย ใช้ระยะเวลำในกำรหมัก 3 เดือน 

๔. ถั่วเหลือง (เชียงใหม่ 60) 
๔.๑  น ำดินมำวิเครำะห์ ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน และน ำเมล็ดพันธุ์คลุกกับไรโซเบียม  
๔.๒  ผลิตปุ๋ยหมักจำกเศตวัสดุจำกกำกถ่ัวเหลืองและเพ่ิมมูลค้ำงคำว 
๔.๓  กำกถั่วเหลืองสำมำรถน ำไปจ ำหน่ำย หรือแลกเปลี่ยนกับมูลสัตว์ได้ 
๔.๔  ปลูกพืชหมุนเวียน โดยกำรปลูกข้ำวและถ่ัวเหลือง 
๔.๕  ได้ผลผลิต 600 กิโลกรัม/ไร่ 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
ท ำให้ผลผลิตข้ำวอินทรีย์เพิ่มขึ้น จำก 500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 620 กิโลกรัมต่อไร่  
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กลุ่มที่ 2 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการดินและการปรุงดิน 

น าทีมโดย  
1. นำยเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถำนีพัฒนำที่ดินแม่ฮ่องสอน  
2. นำยจอมพล กฤตณสุวรรณ นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำร  
3. นำงสำวทรำยขำว วันนำ         นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร 
4. นำยสยำมเขต เลำเหล็กพลี นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร 

 

สรุปประเด็นโดย นำยสงัด สุอินต๊ะ  หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนหัวฝำย ต ำบลแช่ช้ำง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 
ประเด็นที่น าเสนอ 

กำรปรุงดินที่ได้จำกกำรปรับปรุง โดยกำรใส่ธำตุอำหำร กำรดูแลใส่ปุ๋ย เพ่ือให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ ์
 

สิ่งท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน 
๑. กำรตัดหญ้ำ กำรแต่งกิ่ง โดยกำรไม่เผำวัชพืช และน ำเศตพืชที่ตัดไปคลุมดินหรือเรียกว่ำกำรห่มดิน  

ซ่ึงได้จำกศำสตร์พระรำชำเพ่ือรักตำควำมชุ่มชื้นในดิน ถึงแม้อำกำศจะแห้งแล้งก็สำมำรถให้ควำมชื้นในดินเกิน 50 
เปอร์เซ็นต์ ท ำให้จุลินทรีย์ที่อำศัยในดินมีอำหำรและสำมำรถท ำประโยชน์ต่อพืชได้ดี  ถ้ำหำกไม่ห่มดินท ำให้ดินแห้ง
แล้งจนลึกลงไปในดิน กำรงดเผำและน ำเศตพืชแห้งมำคลุกเคล้ำอยู่ในดิน  ช่วยให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไม่
ตำย และเศตพืชสำมำรถกลับมำเป็นปุ๋ยในดินได้  

๒. กำรปลูกพืชในพ้ืนที่ลำดชัน โดยกำรใช้เศตไม้ที่ไม่ใช้แล้วน ำมำท ำคันดิน หรือขั้นบันไดดิน พร้อมกับ
ปลูกหญ้ำแฝกตำมขั้นบันไดดิน ปลูกรอบไม้ยืนต้น และปลูกเป็นตัววีคว่ ำ เพ่ือป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน  

๓. กำรเลี้ยงไส้เดือนดิน จำกกำรที่ได้ศึกตำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ทรำบว่ำ ไส้เดือนดินเลี้ยงง่ำย 
โดยไส้เดือนที่ดีจะกินอำหำรเก่งและสำมำรถท ำปุ๋ยได้ไว จะเรียกว่ำไส้เดือนแดง ซึ่งมีรำคำค่อนข้ำงสูง เมื่อ 10 ปีที่
แล้ว กิโลกรัมละ 200 บำท ปัจจุบันกิโลกรัมละ 700 บำท หำซื้อได้ยำก หำกมีผู้สนใจสำมำรถติดต่อได้ที่หมอดิน
อำสำที่บ้ำนป่ำไผ่ ต ำบลแช่ช้ำง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

๔. หำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรำยให้ใช้แกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปรับปรุงดิน และไถกลบเศตพืชลงใน
แปลงรวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเป็นพืชทนแล้ง 

๕. กำรท ำบ่อดักตะกอนดินและกำรท ำแนวคันดินด้วยเศตพืชเพ่ือขวำงทำงลำดเทจะช่วยลดกำรพังทลำย
ของดินได ้
องค์ความรู้ใหมท่ี่เคยท าแล้วแต่ไม่ได้ต่อยอด 

    ๑. นำยเจริญ ยกค ำจู หมอดินอำสำอ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กำรปลูกหญ้ำแฝก ในแปลงนำมี
วิธีกำรปลูกคล้ำยกับกำรปลูกข้ำวในนำ โดยหลังจำกกำรเก็บเกี่ยวข้ำวแล้วให้ไถกลบตอซังข้ำว และปลูกหญ้ำแฝก
ลงไป เนื่องจำกรำกของหญ้ำแฝกมี Mycorrhiza อยู่ ช่วยท ำให้หญ้ำแฝกเจริญเติบโตได้ดีขึ้น เมื่อถึงช่วงฤดูปลูกข้ำว
ให้ไถกลบหญ้ำแฝกและไถพรวนลงไปในดินท ำให้ดินดีมีควำมชื้น เป็นวิธีกำรปลูกพืชแบบหมุนเวียน  
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     ๒. กำรใช้ถ่ำนไบโอชำร์หรือถ่ำนชีวมวลฝังลงในดิน สำมำรถเก็บควำมชื้นในดินได้และเป็นกำรเพ่ิม
จุลินทรีย์ลงไปในดิน โดยใช้อุปกรณ์ ได้แก่ ถังขนำด 200 ลิตร 1 ใบ ท่อใยหิน 1 ท่อน (ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้จำก
นำยเจริญ สิงห์แก้ว หมอดินอำสำจำกจังหวัดล ำปำง) 

     ๓. กำรเลี้ยงปลวก โดยกำรน ำใบไม้มำคลุมเพ่ือเป็นอำหำรให้ปลวก ซึ่งปลวกจะช่วยในกำรย่อยสลำยใบไม้
ให้กลำยเป็นปุ๋ยได ้
ค าถาม : กำรน ำเศตอำหำรไปท ำปุ๋ยหมักจำกกำรเจำะก้นถัง เพ่ือให้น้ ำจำกเศตอำหำรไหลลงจำกก้นถัง ที่เจำะไว้ 
ไปยังบริเวณรำกต้นไม้ จะท ำให้ดินเค็มหรือไม่ (นำยธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผอ.สพด.เชียงใหม่) 
ค าตอบ ถ้ำหำกเริ่มมีน้ ำจำกเศตอำหำรลงไปในปริมำณมำกเกินไป ควรย้ำยต ำแหน่งวำงถัง 
ค าแนะน า  กำรปลูกหญ้ำแฝกและไถกลบลงไปในดิน คำดว่ำจะเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ Biomass ของหญ้ำแฝกมีมำก 
นอกจำกนี้ยังมีไมคอร์ไรซ่ำ (Mycorrhiza) หำกจะมีกำรไถกลบหญ้ำแฝกลงไปในดิน จะท ำให้ Mycorrhiza ท ำงำน
ในดินได้จริงหรือไม่ หรืออำจจะผิดวัตถุประสงค์ของในหลวงรัชกำลที่ 9 จึงขอให้นักวิชำกำรเกตตรน ำไปศึกตำเพ่ือ
ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เกตตรกร (นำยสุชำติ เหรียญทอง ผอ.สพด.ล ำปำง) ต่อไป 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มความอุดมสมบูรณของดิน การจัดการดิน : การปรุงดิน 

น าทีมโดย 
1. นำยธงชัย  บุญเรือง    ผอ.ศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำรเกตตรวิชญำ 
2. นำงสำวทิวำ  ปำตีค ำ    นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำรพิเศต  
3. นำงอ ำไพวรรณ  พัฒนำศักดิ์  นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำร 
๔. นำงสำวจริยำภรณ  จักรกำศ   นักวิชำกำรเกตตร 
 

สรุปประเด็นโดย  นำยสมศักดิ์  สวนพลำย หมอดินอำสำประจ ำอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง  
ประเด็นน าเสนอ 
ดินมีปัญหาควรแก้ไขอย่างไร 

๑. เพลี้ยเข้ำท ำลำยต้นข้ำวที่ปลูกในนำ กำรแก้ปัญหำ คือกำรลดใช้สำรเคมีและใช้น้ ำหมักชีวภำพที่ผลิต
จำกเชื้อรำบิวเวอร์เรีย (Beauvaria) และสะเดำ น ำมำพ่นในช่วงเช้ำหรือเย็น และหำกพ้ืนที่มีปัญหำกำรขำดน้ ำให้
เปลี่ยนชนิดพืชเป็นกำรปลูกพืชทนแล้งแทน  

๒. กำรท ำปุ๋ยจำนด่วน เตรียมวัสดุ โดยใช้ขี้วัว 10 กระสอบ น้ ำหมัก 3 ลิตร ปุ๋ยยูเรีย 3 กิโลกรัม 
๓. วิธีกำรแก้ปัญหำกำรปลูกไม้ผลแล้วผลร่วง คือ เตรียมน้ ำมะพร้ำว 10 ลูก แป้งข้ำวหมำก 3 นมเปรี้ยว 

4 ไข่ไก่ 9 ฟอง 5 กระทิงแดง น ำทั้งหมดหมักรวมกัน ตั้งทิ้งไว้ 20-30 วัน แล้วน ำน้ ำที่กรองไดจ้ำกปุ๋ยคอกไปผสม
เพ่ิมเติม เมื่อหมักเสร็จแล้วให้น ำไปพ่นที่ดอกในช่วงระยะออกดอก  

๔. กำรแปรรูปผลผลิตของไม้ผล สำมำรถส่งจ ำหน่ำยได้ทั้ง ตลำดภำยในหมู่บ้ำน ห้ำงสรรพสินค้ำ และ
ตลำดออนไลน์ 
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กลุ่มที่ 4 ความอุดมสมบรูณ์ของดิน 

น าทีมโดย 
1. นำยทะนงศักดิ์  ปะระไทย นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำร   
2. นำยกิตติพงต์  ทิมแป้น    นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร   
3. นำงวัชรำภรณ์ จินดำหลวง  นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร 
4. นำงสำวจันทนำ  สงวนสิทธิ์ เศรตฐกรช ำนำญกำร 

 
สรุปประเด็นโดย  นำยเอนก โพธิพฤกต์  หมอดินอำสำประจ ำต ำบลต้นธง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 
ประเด็นน าเสนอ 
กลุ่มพืชท่ีพบปัญหา แบ่งออกเป็นดังนี้ 

๑. พืชผัก ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพดหวำนหลังนำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และกระเทียม 
๒.  พืชไร่   ได้แก่  หน่อไม้ฝรั่ ง  ต้นหอมผักชี  ผักบุ้ งจีน  ถั่ วฝักยำว มะเขือ พริกขี้หนู  คะน้ำ  

ผักกำดกวำงตุ้ง แตงกวำ และกะหล่ ำปลี 
    3. ไม้ผลไม้ยืนต้น ได้แก่ ล ำไย มะม่วง  ขนุน มะนำว ส้มเขียวหวำน และมะขำมเปรี้ยว/หวำน 

ปัญหาที่พบในพื้นที่ 
      1.  แปลง พืชผักและนำข้ ำว  พบปัญหำดิน เสื่ อมโทรมขำดควำม อุดมสมบู รณ์  ปริมำณน้ ำ 

ไม่เพียงพอต่อกำรเพำะปลูก ต้นทุนกำรผลิตสูง รำคำผลผลิตตกต่ ำ เกิดโรคใบไหม้ และกำรระบำดของแมลง
ศัตรูพืช 

      ๒. แปลงกระเทียม พบปัญหำโรครำกเน่ำโคนเน่ำ ใบหงิกใบงอ และใบแห้ง  
      ๓. แปลงข้ำวโพด พบปัญหำดินมีลักตณะแน่นแห้งแข็งและไม่อุ้มน้ ำ เกิดโรครำกเน่ำโคนเน่ำ  โรคเชื้อรำ 

โรคกุ้งแห้ง (ในพริก) พบอำกำรใบหงิก ยอดจุก ใบแห้ง และพบหนอนเจำะยอดเข้ำท ำลำย  
๔. แปลงไม้ผลไม้ยืนต้น พบปัญหำดินกรด ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ดินแห้งแข็ง ปริมำณน้ ำไม่เพียงพอ  

ท ำให้ล ำไยไม่แตกช่อดอก เนื่องจำกไม่มีแมลงผสมเกสร ท ำให้ผลผลิตตกต่ ำ มะม่วงยืนต้นตำย และไม่มีตลำด
รองรับ 
วิธีการแกป้ัญหา 

        ๑. พืชผัก  
๑) หมอดินแสงเดือน ล ำปำง  แก้ปัญหำโดยกำรปลูกพืชตระกูลถั่ว และก ำจัดวัชพืช  โดยกำรตัดแบบ

ไม่ชิดติดดิน เหลือส่วนของวัชพืชปกคลุมดินไว้ ซึ่งวิธีกำรนี้ได้ด ำเนินกำรมำแล้วประมำณ 3 ปี ท ำให้ดินมีควำมร่วน
ซุย พืชผักเจริญงอกงำมข้ึน นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ปุ๋ยหมักซึ่งท ำจำกฟำงข้ำว และมูลไก่ ส ำหรับปรับปรุงดิน 

๒) หมอดินอเนก แก้ปัญหำโดยกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด 2 จำกผลไม้ ใส่บัวรด
น้ ำรำดลงดิน 1 เดือนก่อนปลูกพืช โดยในพ้ืนที่ 1 งำน ใช้น้ ำหมักชีวภำพประมำณ 60 ลิตร  
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๓) หมอดิน ทองมำ อ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  แก้ปัญหำโดยกำรใช้หญ้ำแฝกปลูกรอบบริเวณ
แปลงทั้งผืน และท ำกำรไถกลบ เมื่อหญ้ำแฝกมีอำยุครบประมำณ ๑ ปี จะท ำให้ดินดีมีควำมร่วนซุย 

        ๔) หมอดินภำวินี จังหวัดล ำปำง  แก้ปัญหำเชื้อรำที่เกิดในผักบุ้งจีน โดยกำรใช้เชื้อไตรโครเดอร์มำ 
หว่ำนและไถกลบ โดยได้รับกำรสนับสนุนเชื้อไตรโครเดอร์ จำกกรมส่งเสริมกำรเกตตร  

5) หมอดินประภำส จังหวัดแม่ฮ่องสอน  แก้ปัญหำเชื้อรำโดยใช้สำรเร่งซุปเปอร์ พด 3 หมักเหมือน
วิธีกำรข้ำงต้น 
            2. พืชไร่ 
 ๑) หมอดินแสงเดือน จังหวัดล ำปำง  แก้ปัญหำโรคพืชจุก โดยกำรตัดทิ้งแล้วน ำไปท ำลำยนอกพ้ืนที่
เพ่ือป้องกันกำรระบำด 

 ๒) หมอดินอเนก  แก้ปัญหำโดยห้ำมปลูกพืชอ่ืนๆ ผสมผสำนกับกำรปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ล ำไย 
เนื่องจำกจะท ำให้ไม้ยืนต้นเกิดกำรติดเชื้อได ้
             ๓. ไม้ผลไม้ยืนต้น  

1) หมอดินเอนก  แก้ปัญหำล ำไยไม่ออกดอก ต้องตัดแต่งก่ิงก่อนใส่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่ มูล
สุกร มูลวัว โดยน ำมำหมักโดยกำรใช้สำรเร่งซุปเปอร์ พด.๑ อย่ำงน้อย 2 เดือน ใช้ได้ทั้งพืชผักและไม้ยืนต้น ส่วน
วิธีกำรใช้จะใช้ตำมอำยุของต้นพืช ต้นพืชที่มีอำยุ 1 ปี ใช้ปุ๋ยหมักอัตรำ 5 กิโลกรัมต่อต้น หำกปีที่ ๑ ล ำไยออกดอก
ไดด้ี แต่ปีที่ 2 ออกดอกเพียง 30 เปอร์เซ็นต์เทำ่นั้น ซึ่งหำกล ำไยออกใบ 60 เปอร์เซ็นต์ และออกช่อดอกประมำณ 
40 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่ำใบงำม อำจเป็นเพรำะสภำพอำกำศ  ซึ่งอำจจะมีควำมเย็นมำกเกินไป ซึ่งจะท ำให้ผลผลิต
ประสบปัญหำ ซึ่งวิธีกำรแก้ปัญหำแบบนี้จะต้องท ำประมำณ 3 ปี จึงจะเห็นผล ส ำหรับวิธีแก้เชื้อรำ ให้ใช้ปูนแดง
ประมำณ ๕ กิโลกรัม แช่ในน้ ำ ๒0 ลิตร แล้วท ำกำรฉีดพ่นกิ่งใต้ทรงพุ่ม โดยพ่นประมำณ 7 วันต่อครั้ง ท ำแบบนี้
ประมำณ 3 ครั้ง 

      ๒) หมอดินแสงเดือน จังหวัดล ำปำง   แก้ปัญหำโดยกำรใช้สำรควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สำรเร่ง
ซุปเปอร์ พด.7 ฉีดพ่นไม้ผลเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ส ำหรับมะนำวใช้ท ำน้ ำหมักชีวภำพจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด.2  ส่วน
ขนุนและมะม่วง ใช้ใบกลบบริเวณโคนต้นและรำดด้วยสำรเร่งซุปเปอร์ พด.1 ที่แช่น้ ำแล้วรำดบริเวณทรงพุ่ม 
จำกนั้นใช้เกลือแกงโรยรอบต้นจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี  

  ๓) หมอดินเอนก  แก้ปัญหำดินกรด โดยกำรใส่โดโลไมท์ และใช้น้ ำหมักชีวภำพผสมน้ ำและรำดต้น 
และต้องเก็บตัวอย่ำงดินเพ่ือส่งวิเครำะห์ค่ำ pH ของดินด้วย โดยกำรใช้โดโลไมท์จะใช้อัตรำตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 
นอกนั้นจะใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักร่วมด้วย หรือหว่ำนปอเทืองแล้วไถกลบ ส่วนต้นล ำไยที่ไม่ออกดอก หรือดอกร่วง 
เพรำะไม่มีแมลง ต้องน ำผึ้งและมดแดงไปปล่อย โดยผึ้ง 1 รัง มีผึ้งประมำณ 18,000 ตัว ผึ้ง 1 รังใช้ส ำหรับคุม
พ้ืนที่ประมำณ 2 ไร่ หำกเรำวำงรังผึ้งมำกเกินไป จะท ำให้ดอกช้ ำและร่วง และหำกดอกล ำไยบำน ห้ำมฉีดพ่น
สำรเคมี ให้ใช้สำรจับใบ อัตรำกำรใช้ 1 หยดต่อน้ ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น  และควรให้รังผึ้งตั้งห่ำงจำกสวนล ำไยประมำณ 
50 เมตร ไม่วำงรังผึ้งใต้ต้นล ำไย  
                  ๔) หมอดินแสงเดือน จังหวัดล ำปำง  ให้ควำมเห็นว่ำ ดินควรจะมีพืชปกคลุมดินบ้ำง ไม่ควรถอน
หญ้ำจนโล่งเตียน เนื่องจำกวัชพืชจะช่วยให้เก็บกักควำมชื้นในดินไว้ได้ และใช้น้ ำหมักชีวภำพจำกสำรเร่งซุปเปอร์ 
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พด. 2 และสำรควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้สำรเร่งซุปเปอร์ พด.7 มำฉีดพ่น มีกำรให้น้ ำสัปดำห์ละ 2 ครั้ง ใช้น้ ำ
หมักชีวภำพจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่หมักประมำณ 1 เดือน หรือ 45 วัน ผสมเจือจำง และรดที่ต้น  

    ๕) หมอดินองอำจ จังหวัดล ำปำง  มีข้อเสนอแนะว่ำกำรท ำน้ ำหมักชีวภำพโดยใช้สำรเร่งซุปเปอร์ พด. 
2 ตำมขั้นตอนกำรหมักแล้ว วิธีกำรใช้ คือ น้ ำหมักชีวภำพ 1 แก้วเล็ก ผสมกับน้ ำ  20 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน ส ำหรับ
ล ำไยที่ต้นมีสภำพเสื่อมโทรมหมดอำยุแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งใหม่และห้ำมตัดในฤดูหนำว ควรตัดแต่งกิ่งในช่วง เดือน 
ก.ค. – ส.ค. จะดีที่สุดและหำกสภำพภูมิอำกำศร้อนเกินไปจะมีผลต่อกำรติดดอกของล ำไย ซึ่งล ำไยจะชอบอำกำศ
ต่ ำกว่ำ 16 องศำ หำกอำกำศเย็นติดต่อกันประมำณ 2 สัปดำห์ จะติดผลดีมำกแต่ต้องระวังฝนและลม  

 ๖) หมอดินสุนทร จังหวัดล ำปำง  แก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำโดยหำงบประมำณสนับสนุนจำก อบต. 
ซ่ึงบำงจุดได้แหล่งน้ ำเพิ่ม บำงจุดยังไม่ได้แหล่งน้ ำ 
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กลุ่มที่ 5 การอนุรักษดินและน้ า : ลดการชะล้าง 
น าทีมโดย 

1. นำยพัฒนำ อภิญดำ    ผอ.ศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง  
2. นำงสำววันรัก ฤทธิเกตร    นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำร   
3. นำงสำววชริดำ ทิพยอุบล  นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร 
4. นำยมำนิต แยมมำค     เจำพนักงำนกำรเกตตรปฏิบัติงำน 

 

สรุปประเด็นโดย  นำงเทียมตำ ปำลี หมอดินอำสำประจ ำต ำบลแช่ช้ำง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ประเด็นน าเสนอ 

ผลเสียจำกภัยธรรมชำติ ที่ เกิดจำกน้ ำฝนที่ท ำให้ เกิดกำรสูญเสียหน้ำดิน กำรชะล้ำงหน้ำดิน 
ดินถล่ม เกิดอุทกภัย พืชผลเสียหำย ธำตุอำหำรพืชสูญหำย แหล่งน้ ำตื้นเขิน ระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง กำรอนุรักต์
ดินและน้ ำเป็นวิธีกำรที่จะช่วยให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ กำรอนุรักต์ดินและน้ ำมีได้หลำยวิธีกำร ได้แก่  

1. กำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 
2. กำรท ำนำขั้นบันได ท ำคันดินพร้อมระบบกระจำยน้ ำ 
3. กำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือป้องกันรักตำหน้ำดินไม่ให้เกิดกำรชะล้ำงพังทลำย 
4. สร้ำงจิตส ำนึกกำรไม่เผำป่ำ โดยวิธีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและสร้ำงแนวกันไฟ 
5. สร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ แหล่งต้นน้ ำ และปลูกป่ำเพ่ิม 
6. กำรกักเก็บน้ ำด้วยกำรปลูกป่ำไม้ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง เช่น ไม้ผล เช่น กล้วย ปลูกป่ำไม้สัก ไม้

ยำงพำรำ ไม้ไผ่ เป็นไม้ใช้สอยเพ่ีอให้ร่มเงำ ได้แหล่งอำหำรจำกพืช ได้ปุ๋ยเป็นธำตุอำหำรพืช และท ำให้มีแหล่งน้ ำที่
ดี  
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหมอดินอาสา  

๑. กำรปลูกหญ้ำแฝกตำมล ำน้ ำในระยะทำง 1 กิโลเมตร แบ่งปลูก 50 เมตรต่อจุด เพ่ือป้องกันกำร 
ชะล้ำงหน้ำดิน หินและกรวดจะทับถมอยู่บริเวณแถบหญ้ำแฝก ท ำให้ไม่มีตะกอนในพ้ืนที่เกตตร เช่น นำข้ำว และที่
อยู่อำศัยได ้

     ๒. หญ้ำแฝกเป็นหญ้ำมหัศจรรย์ กำรปลูกหญ้ำแฝกแบบนำขั้นบันไดสำมำรถปลูกผักอ่ืน ๆ ได้  
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กลุ่มที่ 6 เกษตรอินทรีย PGS และ การทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตร  
น าทีมโดย 

1. นำยธีร์รรัฐ ไชยเทพ    ผอ.สถำนีพัฒนำที่ดินเชียงใหม่ 
2. นำงสำวกัญญำภัทร พอสม  นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำรพิเศต  
3. นำยด ำรงฤทธิ์ ศิริข่วง   นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำร 
4. นำงสุมำฆมำศ รวยทรัพย์  นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร 
 

สรุปประเด็นโดย  นำยเจริญ ยกค ำจู หมอดินอำสำประจ ำอ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นที่น าเสนอ 

กำรเกตตรอินทรีย์ ถ้ำพูดถึงมำตรฐำนอำหำรปัจจุบันใน 100 เปอร์เซ็นต์จะพบกลุ่มอำหำรที่มีควำมเสี่ยง 
(ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็ได้) ซึ่งมีมำกถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุม่อำหำร GAP มี 4 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มเกตตร
อินทรีย์อำหำรปลอดภัยมีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดูเหมือนว่ำมีกำรท ำเกตตรอินทรีย์น้อยมำก แต่ในควำมเป็นจริง 
มีเกตตรกรหลำยรำยที่ก ำลังท ำเกตตรอินทรีย์ โดยน ำเอำแนวทำงท ำกำรเกตตรแบบเศรตฐกิจพอเพียงมำพัฒนำ 
สู่เกตตรอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นต้นทำงของอำหำรปลอดภัยซึ่งมีอยู่มำก เพียงแต่ไม่ปรำกฎให้เห็นชัดเจน ส ำหรับหมอดิน
อำสำจำกจังหวัดเชียงใหม่ สมำชิกกลุ่มเกตตรอินทรีย์หลำยสิบรำย พบว่ำผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนเกตตรอินทรีย์ 
มีจ ำนวน 3 รำย อยู่ในระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนจ ำนวน 7 รำย ที่เหลือจะเป็นเกตตรกรที่ท ำกำรเกตตรตำมแนวทำง
เศรตฐกิจพอเพียง 

จำกที่หมอดินอำสำได้ไปศึกตำดูงำนในศูนย์ศึกตำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
จังหวัดจันทบุรี ได้อ่ำนบทควำมพระรำชโอวำทของในหลวงรัชกำลที่ 9 เกี่ยวกับ 3 ธ ได้แก่  ธ ที่ 1) ธรรมชำติ คือ 
เกตตรที่ต้องอำศัยธรรมชำติ พ่ึงพำจำกธรรมชำติ ธ ที่ 2) ธรรมดำ คือ กำรท ำกำรเกตตรในแบบธรรมดำไม่ท ำลำย
สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธ ที่ 3) ธรรมำภิบำล คือ กำรท ำกำรเกตตรแบบมีคุณธรรม มีกำรแบ่งปันต่อ
ผู้อ่ืน เสมือนกำรเป็นอำสำสมัครกำรเป็นหมอดินอำสำเป็นเพรำะควำมสมัครใจ โดยไม่มีค่ำตอบแทนใด ๆ ถือว่ำ 
ทุกคนมีคุณธรรม ในกำรท ำเกตตรอินทรีย์แต่ละที่มีผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จจ ำนวนมำกมำย สถำนที่ท ำกำรเกตตร  
มีควำมแตกต่ำงกัน สภำพแวดล้อมต่ำงกัน  

ก่อนจะมีกำรปรับเปลี่ยนมำท ำเกตตรอินทรีย์ พบปัญหำมำกมำย ได้แก่ รำคำปุ๋ยเคมีค่อนข้ำงสูง ปริมำณ 
ที่ต้องใช้เพ่ิมมำกขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดหนี้สินมำก ปัญหำด้ำนสุขภำพของเกตตรกร ผลผลิตมีรำคำถูกลง ท ำให้
เกตตรกรปรับเปลี่ยนไปท ำเกตตรอินทรีย์ เริ่มแรกมีควำมยำก เนื่องจำกเกิดควำมเคยชินกับกำรท ำเกตตรเคมี  
ซึ่งง่ำยต่อกำรจัดกำร แต่กำรท ำเกตตรอินทรีย์มีขั้นตอนมำกมำย เช่น กำรหำวัสดุ  เพ่ือผลิตปุ๋ยเอง กำรตั้งกลุ่ม
เกตตรอินทรีย์นั้นมีข้อดีมำกมำย สำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรขยำยเครือข่ำย  
มีกำรออมกองทุนสะสมของกลุ่มฯ เพ่ือใช้ท ำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ นวัตกรรมต่ำง ๆ  

ปัญหำของเกตตรกรบำงรำย ที่ท ำเกตตรพอเพียง กำรท ำอำหำรปลอดภัย โครงกำรตู้เย็นหลังบ้ำน จัดว่ำ
เป็นโครงกำรเกตตรอินทรีย์ได้ แต่เกตตรกรไม่มีใบรับรองที่ถูกต้อง เนื่องจำกปัญหำพ้ืนที่ท ำกำรเกตตรส่วนใหญ่ 
ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ และกำรยื่นเอกสำรขอรับรองมำตรฐำนเกตตรอินทรีย์ที่ยุ่งยำก จึงขอเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
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โดยกำรเข้ำถึงสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ด้วยกำรใช้คิวอำร์โค้ด (QR Code) หรือ สติ๊กเกอร์ (Sticker) เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลของสินค้ำเกตตรนั้น เช่น ที่มำ วิธีกำรเพำะปลูก กำรดูแลรักตำ เป็นต้น  เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ และ
ผู้บริโภคที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำได้สะดวกมำกขึ้น ไม่จ ำเป็นต้องมีใบรับรอง แต่มีมำตรฐำนของตัวเกตตรกร
ผู้ผลิตเอง จำกกำรที่ท ำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ มีควำมเชื่อม่ันในสินค้ำและให้ควำมไว้วำงใจ 
ความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนที่น าไปสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์ 

  ต้องกำรให้มีคิวอำร์โค้ดและมีสติ๊กเกอร์ของผลิตภัณฑ์สินค้ำของหมอดินอำสำ ข้อมูลประวัติ ตั้งแต่เริ่มต้น
เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อม่ันในกลุ่มผู้บริโภค และเป็นกำรเริ่มต้นไปสู่มำตรฐำนเกตตรอินทรีย์ขององค์กรต่ำง ๆ 
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กลุ่มที่ 7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูการพัฒนาที่ดิน 

น าทีมโดย 
1. นำงสุธำรำ ยินดีรส    ผูเชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงระบบกำรพัฒนำที่ดิน 
2. นำงสำวสุวิมล พุทธจรรยำวงศ นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำรพิเศต  
3. นำยศรชัย คุมสุข    นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำร  
๔. นำงสำวจรวยพร  ซำวขัด  นักส ำรวจดินปฏิบัติกำร 
 

สรุปประเด็นโดย  นำยสุรัตน์  รุกขรัตน์ หมอดินอำสำประจ ำต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 
    นำยบุญรัตน์  ใจมำ หมอดินอำสำประจ ำต ำบลท่ำตุ้ม อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน 
ประเด็นที่น าเสนอ 

   กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศมำจำก 2 ปัจจัย ได้แก่ คน เข้ำไปเผำป่ำท ำให้เกิดหมอกควันและเครื่องจักร 
เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล ท ำเกิดภำวะโลกร้อน ภัยแล้ง ส่งผลไปสู่ผลผลิตทำงกำรเกตตรตกต่ ำ รำยได้เกตตรกร
ต่ ำไปด้วย 

๑. นำยวิเชียร ไชยเลิศ หมอดินอำสำต ำบลขี้เหล็ก อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กำรแก้ไขเมื่อ
เกิดผลกระทบภำวะภัยแล้งและอำกำศเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้  

๑.๑ กำรดูแลจัดกำรในสวนของตนเอง เช่น กำรปลูกไม้หลำย ๆ ชั้น คือ กำรปลูกไม้ผลจำกด้ำนบน
ลงไปด้ำนล่ำง ไม้ผลต้นใหญ่จะปลูกไว้ด้ำนบนเพ่ือเป็นร่มเงำ เช่น ชั้นที่ 1 อโวคำโด้ ขนุน ชั้นที่ 2 ล ำไย  ชั้นที่ 3 
พริก ชั้นที่ 4 เห็ดโคน และเห็ดอ่ืนๆ นำข้ำว เป็นกำรจัดกำรที่ดินตำม โคกหนองนำโมเดล  

๑.๒ ในกรณีเกิดกำรแห้งแล้งโดยกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ โดยใช้น้ ำน้อย ส่วนกำรแก้ไขปัญหำใน 
กำรลดหมอกควันโดยกำรไม่เผำฟำงข้ำว เช่น กำรน ำฟำงข้ำวมำท ำเห็ดโคน เห็ดฟำง เมื่อเก็บเห็ดหมดแล้วสำมำรถ
น ำไปท ำเป็นวัสดุในกำรท ำเป็นปุ๋ยหมักต่อไป กำรน ำฟำงข้ำวมำคลุมดินเพ่ือให้ดินมีควำมชื้น กำรปลูกหญ้ำแฝกรอบ
ต้นไม้ผล  

      ๑.๓ ในช่วงแล้งมีกำรจัดกำรน้ ำที่ดี โดยกำรน ำน้ ำที่ได้จำกกำรขุดสระแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต
ชลประทำนของกรมพัฒนำที่ดิน บำงสระไม่สำมำรถเก็บน้ ำได้มีปัจจัยหลำย ๆ อย่ำง ที่ต้องศึกตำ เช่น สมบัติดิน 
ลักตณะพ้ืนที่ตั้งของสระที่จะขุด เมื่อสระน้ ำไม่สำมำรถเก็บน้ ำได้ เป็นผลให้ไม่มีน้ ำส ำหรับไปรดให้แก่พืชได้ 
แก้ปัญหำไดโ้ดยน ำมูลสัตว์ ใบไม้ ใส่ลงในหลุมปลูกในช่วงมีน้ ำจะท ำให้เกิดแพลงตอนและพืชไม่เน่ำ หำกมีน้ ำในห้วย
อยู่ไกลจำกแปลงท ำกำรเกตตร ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์โดยกำรใช้แผงโซล่ำเซล (Solar cell) ช่วยในกำรสูบน้ ำจำก
ล ำห้วยมำเก็บไว้ในแท้งค์น้ ำ เพ่ือใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  

๑.๔ กำรใช้สปริงเกอร์รดน้ ำสำมำรถท ำให้ประหยัดน้ ำได้ เช่น สวนล ำไย จ ำนวน 10 ไร่ สำมำรถรด
น้ ำผ่ำนสปริงเกอร์ได้ประมำณ 1 ชั่วโมง ในระหว่ำงกำรให้น้ ำผ่ำนสปริงเกอร์  สำมำรถน ำน้ ำหมักชีวภำพใส่ร่วมกับ
กำรให้น้ ำแปลงได้ เพ่ือช่วยเพิ่มธำตุอำหำรพืชไปในเวลำเดียวกัน  

๑.๕ กำรให้น้ ำแปลงปลูก พืชโดยใช้ ระบบกำรสั่ ง งำนผ่ ำนแอปพลิ เคชั่ น  (Application)  
ทำงโทรศัพท์มือถือ สะดวกต่อกำรจัดกำรน้ ำ และช่วยลดค่ำแรงงำนในกำรให้น้ ำอีกด้วย 
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ค าถาม  

หำกใน 5-10 ปี ประเทศไทยได้รับกำรเปลี่ยนแปลงจำกภูมิอำกำศ จนกลำยเป็นทะเลทรำย ควรจะ
จัดกำรดิน และควรจะปลูกพืชอะไร เพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม (นำยสุชำติ เหรียญทอง ผอ.สพด.ล ำปำง) 
ค าตอบ 

     หมอดินอำสำตอบว่ำ ควรปลูกผักหวำนป่ำ เนื่องจำกทนแล้ง ทนลม และทนไฟป่ำได ้ 
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กลุ่มที่ 8 การบริหารเครือข่ายหมอดินอาสา 

น าทีมโดย 

1. นำงสุพัตรำ  จีรัตน   ผอ.สถำนีพัฒนำที่ดินล ำพูน  
2. นำยจักรพันธ อินทจักร  นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำร 
3. นำยชรนิทร  ศิริแกว   นักวิชำกำรเกตตรช ำนำญกำร 
4. นำงศิริกร  ศรีทองค ำ    นักวิชำกำรเกตตรปฏิบัติกำร 

 
สรุปประเด็นโดย 

นำยพงต์พันธ์ นำระทะ หมอดินอำสำประจ ำต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นที่น าเสนอ 

เนื่องจำกหมอดินอำสำรวมกลุ่มกันค่อนข้ำงยำก เจ้ำหน้ำที่หน่วยพัฒนำที่ดินจำกสถำนีพัฒนำที่ดิน จึงมี
ส่วนช่วยให้หมอดินอำสำได้นัดหมำยและท ำกิจกรรมรวมกลุ่มกันมำกขึ้น เช่น กำรท ำปุ๋ยหมัก กำรไถกลบตอซัง  
กำรปลูกปอเทือง ปลูกหญ้ำแฝกฯลฯ ทั้งนี้ในกลุ่มหมอดินอำสำ ต ำบลป่ำไผ่ และเกตตรกรได้ท ำกำรจัดตั้งกลุ่ม
ขึ้นมำโดยใช้ชื่อว่ำ หมอดินอำสำและเกตตรกร โดยท ำกิจกรรมกำรเกตตรร่วมกันระหว่ำงหมอดินอำสำและ
เกตตรกร ทั้งนี้กำรรวมกลุ่มต้องประกอบไปด้วย 5 ก ได้แก่ 1) กลุ่ม 2) กรรมกำร 3) กฎกติกำ 4) กิจกรรม และ 
5) กำรเงิน 

กำรมีเครือข่ำยจำกต ำบลสู่หมู่บ้ำน โดยจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของเกตตรกร หำองค์ควำมรู้จำกแหล่ง 
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone) และใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (Application Line) ช่วยในกำร
นัดหมำยกำรท ำกิจกรรมของกลุ่มเป็นอย่ำงดี หำกหมอดินอำสำที่ยังไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สำมำรถใช้ Line ได้ให้
หมอดินอำสำที่ใช้ Line แจ้งโดยตรงกับหมอดินอำสำหรือเกตตรกร เพ่ือให้กำรสื่อสำรและประสำนงำนกันได้อย่ำง
ทั่วถึง 

หมอดินอำสำจะนัดหมำยรวมตัวกันในวันที่  5 ของทุกเดือน เ พ่ือเป็นกำรพูดคุยแลกเปลี่ยน 
องค์ควำมรู้ และโครงกำรต่ำง ๆ ที่จะจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในกำรรวมตัวกันทุกครั้ง หมอดินอำสำจะต้องแต่งตั้งผู้ที่
จะเป็นประธำนกลุ่ม รองประธำนกลุ่ม กำรเงินและบัญชี ฝ่ำยสวัสดิกำร ฯลฯ กำรคัดเลือกโดยใช้กำรโหวตจำก 
หมอดินอำสำและเกตตรกรในกลุ่ม ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกอยู่ในฝ่ำยกำรเงินจะต้องดูแล จัดกำรให้ถูกต้อง มีกำรเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยเงินสะสมของกลุ่มในแต่ละเดือน ส ำหรับกลุ่มของตนเองได้มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเดือนละ 100 บำท/
คน เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรม ทั้งนี้กำรเงินจะต้องแจ้งจ ำนวนเงินที่หมอดินอำสำที่ได้สะสมกันในทุกเดือน เป็น  
กำรตั้งกฎกติกำตำมควำมสมัครใจของกลุ่ม กำรสื่อสำรนั้นเป็นสิ่งส ำคัญของหมอดินอำสำ เพรำะดินอำสำ 
เป็นตัวกลำงของเกตตรกรและเป็นตัวแทนของเจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดิน หำกหมอดินอำสำมีกำรจัดตั้งเป็นชมรม 
จะท ำให้กำรด ำเนินงำนของหมอดินอำสำง่ำยขึ้น 
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ค าถาม 
๑. ขอควำมคิดเห็นจำกตัวแทนหมอดินอำสำว่ำเห็นควรให้หมอดินอำสำเขต 6 เป็นคู่บัดดี้ (Buddy)  

กับหมอดินอำสำจำกเขตอ่ืน เพ่ือจะให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือไม ่(นำยสุชำติ เหรียญทอง ผอ.สพด. ล ำปำง)  
ตอบ หำกมีไลน์กลุ่มของหมอดินอำสำทั้งประเทศ ก็สำมำรถติดต่อกันได้สะดวกทั้งประเทศ  

๒. กำรแบ่งเครือข่ำยหมอดินอำสำระดับต ำบล ระดับจังหวัด ระดับภำค อยำกทรำบควำมคิดเห็นหมอดิน
อำสำท่ำนอ่ืน มีควำมคิดเห็นอย่ำงไรหำกมีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กันระหว่ำงหมอดินอำสำภำคอ่ืนๆ  
(นำยพัฒนำ อภิญดำ ผอ.ศพล.) 

ตอบ ตัวแทนหมอดินอำสำจำกจังหวัดล ำปำง คิดว่ำควรท ำให้หมอดินอำสำระดับต ำบลให้มีควำมเข้มแข็งก่อน  
เมือ่เกิดควำมเข้มแข็งแล้ว จึงขยำยเครือข่ำยไปสู่ระดับภำคและระดับประเทศต่อไป 
ตอบ นำยสงัด เครือข่ำยคนรักต์แฝกตัวแทนหมอดินอำสำ เห็นว่ำหมอดินอำสำที่มีควำมรู้เรื่องหญ้ำแฝกควร 
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในกลุ่มเครือข่ำยคนรักต์แฝกให้มำกขึ้น 
ค าแนะน า 

นำยถำวร มีชัย ผอ.ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 เห็นว่ำ กำรสร้ำงเครือข่ำยคนรักต์แฝกหรือแฝกรักดิน
นั้นมีควำมเชื่อมโยงกัน ซึ่งมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรอนุรักต์ดินและน้ ำทั้งหมด รวมไปถึงเครือข่ำยพืชปุ๋ยสดหรือ 
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องดิน ให้มีกำรขยำยเครือข่ำยต่อไปได ้นอกเหนือจำกเครือข่ำยหมอดินอำสำที่มีอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


