
กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสากจกรรมหลกท 1  พฒนาหมอดนอาสา
การอบรมหมอดินอาสาประจําหมูบาน

ปเปามาย  898  ราย

วัตถุประสงค  ถายทอดและสงเสริมความรูดานการพัฒนาที่ดินให
หมอดินอาสามีความร ความเขาใจ  มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรหมอดนอาสามความรู ความเขาใจ  มสวนรวมในการจดการทรพยากร
ดินอยางตอเนื่องและสรางเครือขายเพื่อขยายผลสูการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย

7



กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสา
การอบรมหมอดินอาสาประจําหมูบาน
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กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสากจกรรมหลกท 1  พฒนาหมอดนอาสา
การอบรมหมอดินอาสาประจําตําบล

เปามาย  109  ราย

วัตถุประสงค  ถายทอดและสงเสริมความรูดานการพัฒนา
ที่ดินใหหมอดนิอาสาประจําตําบลมีความรู ความเขาใจ  มี
  ใ ั ั ิ   ื่ สวนรวมในการจัดการทรัพยากรดินอยางตอเนืองและสราง

เครือขายเพื่อขยายผลสูการดําเนินงานขับเคลื่อนวาระ
เกษตรอินทรีย

ครั้งที่  1   วันที่  14 – 15  ธันวาคม  2548 
            
ครั้งที่  2   วันที่  29 – 30  สิงหาคม  2549
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กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสา
การอบรมหมอดินอาสาประจําตําบล

ครั้งที่  1  ครงท  1  

 ณ  ศูนยการเรียนรูปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ประราชดําริ ฯ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

10



กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหมอดินอาสา
การอบรมหมอดินอาสาประจําตําบล

ครั้งที่  2 

 ณ  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหนิซอน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  จงัหวัดฉะเชิงเทรา
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กิจกรรมหลกัที่ 2  ปรับปรงคณภาพของดินกจกรรมหลกท 2  ปรบปรุงคุณภาพของดน
หมูบานพัฒนาที่ดิน 

(งานกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา)

  
 งานจัดระบบอนรกัษดินและน้ํา   456  ไร  งานจดระบบอนรุกษดนและนา   456  ไร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการจดัระบบงานพัฒนาที่ดินใหเปนรูปธรรม

2  เพ่ือปองกันและแกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน2. เพอปองกนและแกไขความเสอมโทรมของทรพยากรดนและทดน

3. เพ่ือเปนพ้ืนที่สาธิตการถายทอดเทคโนโลยีการใชดินอยางเหมาะสม

4. เพ่ือเปนการเสริมรายไดใหกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

5. เพ่ือเปนหมูบานพื้นฐานในการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน

ปญหาอปุสรรค

   ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร  เนื่องจากบุตรหลานเรียนจบไปทํางานุ

ตางจังหวดั เหลือไวแตแรงงานที่เปนบิดาและมารดา  จึงดแูลไมทั่วถึง  ทําให

แปลงเกษตรขาดการดแูลเอาใจใสเทาที่ควร
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กิจกรรมหลกัท่ี 2  ปรับปรุงคุณภาพของดิน

หมูบานพัฒนาที่ดิน 
(งานกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา)
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กิจกรรมหลกัท่ี 2  ปรับปรุงคุณภาพของดิน

หมบานพัฒนาที่ดิน หมูบานพฒนาทดน 
(งานกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา)
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กิจกรรมหลกัท่ี 3  คาราวานดินแกจน
(บูรณาการ)

1. คลินิกดินเคลื่อนที่  เปาหมาย  800  ตัวอยาง
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กิจกรรมหลกัท่ี 3  คาราวานดินแกจน
(บูรณาการ)

2  สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย – ชีวภาพ 2. สงเสรมการผลตและการใชสารอนทรย – ชวภาพ 

  เปาหมาย  8,500  ราย
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กิจกรรมหลกัท่ี 3  คาราวานดินแกจนกจกรรมหลกท 3  คาราวานดนแกจน
(บูรณาการ)
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กิจกรรมหลกัท่ี 3  คาราวานดินแกจน
(บูรณาการ)

3   ิ ใ ป ื   ป   5 000  ไ 3. สงเสรมการใชปุยพชสด  เปาหมาย  5,000  ไร
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ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ํา 
 กิจกรรมหลักท่ี 3 ฟนฟทรัพยากรดินและใชประโยชน  กจกรรมหลกท 3 ฟนฟูทรพยากรดนและใชประโยชน 

สาธิตและฟนฟูทรัพยากรดินและใชประโยชนใหเหมาะสมกับพื้นท่ี 

 ่หมอดินอาสาประจําตําบล มหีนาทีในการจัดทําแปลงสาธิต
ผลิตภัณฑตาง ๆ ของกรม ฯ  เชน  การผลิตปุยหมักจากสารเรง พด.1 
และ พด.3  การผลิตปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2  พด. 6 และ พด.7  
การปลกแฝกและการใชปยพืชสดในการปรบัปรงบํารงดนิ  การปลูกแฝกและการใชปยุพชสดในการปรบปรุงบารุงดน 

สําหรบัในป 2549  นี้ ไดสงเสริมการทําแปลงสาธิตในพืช
หลายประเภท  ไดแก  

พืชไร  เชน  ขาว  ขาวโพดไร  ขาวโพดหวาน  ถั่วลิสง

ไมผล  เชน  แกวมงักร  มะมวง  ฝรัง่

ผัก  เชน  แตงกวา  คะนา  ชะอม  

หญาอาหารสัตว  เชน  หญารูซ่ี  หญากินนีสีมวง

พืชทดแทนพลังงาน เชน มันสําปะหลัง  สบูดํา 

สําหรบัผลการดําเนินงานนัน้ จากทั้งหมด  109  ตาํบล มีการประเมิน
แปลงสาธิตจุดเรียนรู  ดังตอไปนี้
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ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ํา 
 กิจกรรมหลักท่ี 3 ฟนฟทรัพยากรดินและใชประโยชน  กจกรรมหลกท 3 ฟนฟูทรพยากรดนและใชประโยชน 

สาธิตและฟนฟูทรัพยากรดินและใชประโยชนใหเหมาะสมกับพื้นท่ี 

 ั ํ   ( ํ ) ระดบ จานวน  (ตาบล)

ดีมาก     21

ี  ดี     18

พอใช     48

ปรับปรุง     22

   รวม    109

ปญหาและอุปสรรค

1. แปลงสาธิตบางตําบลตั้งอยูไกลจากถนนสายหลัก ทําใหการ
ป สั ั ไ   ไ  ัประชาสมพนธไมคอยไดผลมากนก

2. การสงเสริมปุยพืชสดบางพื้นทีส่งเสริมยาก เนื่องจากการไมพักดิน
ของเกษตรกรโดยเฉพาะกลุมทํานาจําเปนตองสงเสริมการใชปุยอินทรีย
้ํนําแทน

3. สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน โปสเตอร แผนพบั มีไมเพียงพอกับการ
ประชาสัมพันธในทุกตําบล 20



หมอดินอาสา  นายสังวาลย  คชประเสริฐ     พืช  เห็ดฟางหมอดนอาสา  นายสงวาลย  คชประเสรฐ     พช  เหดฟาง

กิจกรรรมในแปลงสาธิต  หวานถั่วพุมในนาขาว ทําปุยน้ําจากสารเรง 
พด.2 จากวัสดุกนเห็ด ทาํปุยหมักจากสารเรง พด.1และ พด. 3 จากวัสดุ

 ็  เหลือใชในการเพาะเห็ด ใชปุยคอก จากมูลววั , มูลมา

ผลการทํางาน  ลดการใชสารเคมี 90%  ประหยัดคาใชจายการเพาะ
เห็ด  200 บาท/เต็นท  ผลผลิตเพิ่มขึ้น 16.7%  (เฉลี่ย 175  กก./ เต็นท)

แนวทางการพัฒนา

   พัฒนาเปนจุดดูงานประจําอําเภอ ดานการใชปุยอินทรียน้ําในการเพาะ
็เห็ด
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หมอดินอาสา  นายประจวบ  หมขนทด    พืช  แกวมังกรหมอดนอาสา  นายประจวบ  หุมขนุทด    พช  แกวมงกร

กิจกรรรมในแปลงสาธิต  การผลิตปุยอินทรยีน้ําจากสารเรง พด. 2 พด.7 
การทาํปุยหมักจากสารเรง พด.1 และ พด.3 การใชมูลวัวในการปรบัปรงุ
บํารุงดิน

ผลการทํางาน  ลดการใชสารเคมี 74%  (เฉลี่ย 680 บาท/ไร)

ิ ิ่ ึ้  50% ( ี่  1 500 /ไ )  ไ     25 ผลผลตเพมขน 50%  (เฉลย 1,500 กก./ไร)  รายไดขาย  กก.ละ 25 
บาท

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมเปนจุดเรียนรูประจําอําเภอในการปลูกแกวมังกรโดยใชปุย
อินทรียชีวภาพ , เก็บขอมูลแกวมังกรอยางละเอียด
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หมอดินอาสา  นายวิระพันธ  เสนะสกล    พชื  ขาวหมอดนอาสา  นายวระพนธ  เสนะสกุล    พช  ขาว

กิจกรรรมในแปลงสาธิต  การผลิตปุยอินทรยีน้ําจากสารเรง พด. 2 การ
หมกัฟางดวยปุยอินทรียน้ํา

ผลการทํางาน  ลดปุยเคมี 90%  (เฉลี่ย 120 บาท/ไร)

               ผลผลิตเพิ่ม 30%  (เฉลี่ย 65 ถัง/ไร)

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมการผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด. 2 เพื่อแจกจายสงเสริม
การหมกัฟางดวยปยอินทรยีน้ํา  สงเสริมการผลิตสารไลแมลงจากสารการหมกฟางดวยปุยอนทรยนา , สงเสรมการผลตสารไลแมลงจากสาร
เรง พด. 7
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หมอดินอาสา  นายทองสุข  ออนละมัย    พืช  ขาวุ

กิจกรรรมในแปลงสาธิต  การผลิตปุยอินทรยีน้ําจากสารเรง พด. 2 พด. 
6 พด. 7 การหมกัฟางดวยปุยอินทรยีน้ํา พด. 2 การเลี้ยงปลาโดยใชปุย
น้ํา พด  2นา พด. 2

ผลการทํางาน  ลดปุยเคมี 55%  (เฉลี่ย 275 บาท/ไร)

               ผลผลิตเพิ่ม 33%  (เฉลี่ย 80 ถัง/ไร)( )

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมการผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด. 2 เพื่อแจกจายพัฒนา
้เปนจุดเรยีนรูประจําอําเภอในดานการใชปุยอินทรียน้ําในนาขาว
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หมอดินอาสา  นายสมเกียรติ สุขอินทร  พืช  สบูดํา

กิจกรรรมในแปลงสาธิต  การผลิตปุยอินทรยีน้ําจากสารเรง พด. 2 การ
ใชมลูวัวในการปรบัปรุงบาํรุงดิน การใชพืชปุยสด (ถัว่พุม) ในแปลง
ผลิตสบูดํา

ผลการทํางาน  ไมใชปุยเคมี  ผลผลติเพิ่มขึ้น ปจจุบนั เมล็ดสบูดํา 1 กก. 
มี 1,600  เมล็ด โดยเมล็ด  4  กก. หบีน้ํามันได  1  ลิตร

ัแนวทางการพฒนา

   สงเสริมการปรบัปรุงบํารุงดนิโดยใชวัสดุปรับปรุงดิน เชน มูลสัตว 
แกลบ และปุยหมัก
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หมอดินอาสา  นางศรีสุรางค  บํารุงวงษ   พชื  ขาว

กิจกรรมในแปลงสาธิต  ทําปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด. 2 สมุนไพรไล
แมลงจากสารเรง พด.7 การหมักฟางดวยปุยอินทรียน้ํา การใชพืชปุยสด 
(ถั่วพม)(ถวพุม)

ผลการทํางาน  ลดปุยเคมีลง 56%  (เฉลี่ย 90 บาท / ไร)

               ผลผลิตขาวเพิ่ม 14.2 %  (เฉลี่ย 80 ถัง/ไร)

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมเปนจุดเรียนรูประจําอําเภอ เนนในดานการหมกัฟางดวยปุย
ิ ี  ้ ี่ ิ   ิ ิ ไ  โอินทรียนําทีผลิตจากสารเรง พด. 2 , สงเสริมการผลิตสารไลแมลงโดย

ใชสารเรง พด. 7
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หมอดินอาสา  นายเนี้ยว  นอยยาโน   พืช  ขาว

กิจกรรมในแปลงสาธิต  ทําปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด. 2 ,หวานพืช
ปุยสด(ถั่วพุม) ในนาขาว หมักฟางดวยปุยอินทรียน้ํา

 ี ี่ / ไผลการทํางาน  ลดปุยเคมีลง 50% (เฉลีย 460 บาท / ไร)

               ผลผลิตขาวเพิ่ม 41.6 %  (เฉลี่ย 85 ถัง/ไร)

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพฒนา

   สงเสริมการผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด. 6 และ พด.7 , สงเสริม
การใชมลูสัตว และวัสดุปรบัปรุงดนิชนิดอืน่ ๆ , สงเสริมเปนจุดเรียนรู
ป  ใ ป ื ี  ใ ป ื ั่ ประจําอําเภอดานการใชปุยพืชสด  และมีกลุมการใชปุยพืชสด (ถัวพุม) 
ในนาขาว
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หมอดินอาสา  นายรับ พรหมา   พชื  ถั่วลิสง

กิจกรรมในแปลงสาธิต  ทําปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด. 2 โดยฉีดพน
ทุก ๆ 7 วนั

 ี ี่ / ไผลการทํางาน  ลดปุยเคมี 10% (เฉลีย 375 บาท / ไร)

               ผลผลิต 20 กระสอบ/ไร รายได 10,000.- บาท/ไร

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพฒนา

   สงเสริมการผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด. 2 เพื่อแจกจาย
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หมอดินอาสา  นายสาลี่  การสมศักดิ์   พืช  ขาวโพดไร

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การใชปุยอินทรียที่ผลิตโดยใชสารเรง พด.2 
การใชมลูวัวในการปรบัปรุงบํารุงดนิ

ผลการทํางาน  ลดปยเคมี 50% (เฉลี่ย 248 บาท / ไร)ผลการทางาน  ลดปุยเคม 50% (เฉลย 248 บาท / ไร)

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมเปนจุดเรียนรูประจําอําเภอในดานการผลิตปุยอินทรยีน้ําจากุ ู ุ
สารเรง พด.2 , สงเสริมการผลติสารไลแมลงโดยใชสารเรงพด.7
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หมอดินอาสา  นางสมจิตร  จันทรนอย   พืช  ขาวโพดตนสด (อาหาร
ั )สตว)

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การทําปุยหมกั พด.1 และปุยอินทรียน้ําจากสาร
เรง พด.2 พด.7 การใชปุยพืชสดปลกูพืชไร เชน ขาวโพด ออย

ผลการทํางาน  ลดปุยเคมี 50%

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมเปนจุดเรียนรูประจําอําเภอดานการใชปุยอินทรียน้ําจากสาร
เรงพด. 2 และการใชปุยพืชสดในการผลติออยและขาวโพดตนสด 
(อาหารสตัว)
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หมอดินอาสา  นายบุญเลิศ งอกโพธิ์   พืช  หญารูซ่ี (หญาอาหารสัตว)

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การทําปุยหมกั พด.1 และปุยอินทรียน้ําจากสารเรง 
พด.2  การใชมลูววั การใชวัสดุปรับปรุงดิน (แกลบ) ปรบัปรุงดนิ

ผลการทํางาน  ลดปยเคมี 80% (เฉลี่ย 360 บาท/ไร)ผลการทางาน  ลดปุยเคม 80% (เฉลย 360 บาท/ไร)

หญารูซ่ีเขียวคงทนตลอดระยะเวลาการตดั (ปละ 3 – 4 ครั้ง) , ดินรวนซุยไม
แนนทึบ

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมเปนจุดเรียนรูในดานการใชปุยอินทรียน้ํา ปุยหมักในการผลติหญา
อาหารสตัวอาหารสตว
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หมอดินอาสา  นายดาว  ศรวีงษจรรยา   พืช  ขาวโพดหวานฝกสด

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2 และ พด.7,
การทาํปุยหมักจากสารเรง พด.1และ พด.3 การใชมูลสัตวในการปรบัปรุง
บํารุงดิน

ผลการทํางาน  ลดปุยเคมี 77% (เฉลี่ย 460 บาท/ไร)  ผลผลิต  7,000  ฝก/
ไร  รายไดฝกละ 4 บาท

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมเปนจุดเรียนรูประจําอําเภอในดานการลดใชสารเคมีในแปลง
เกษตรผสมผสาน
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หมอดินอาสา  นายสละ  นิราภรณ   พืช  ผักหวานบาน

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2  และสาร
สมุนไพรไลแมลงจากสารเรง พด.7

ผลการทํางาน  ไมใชสารเคมี ผลผลิต  20 กก /สัปดาห รายไดขาย กก  ผลการทางาน  ไมใชสารเคม ผลผลต  20 กก./สปดาห รายไดขาย กก. 
ละ 50 บาท

แนวทางการพัฒนา

   เก็บขอมูลในการปลกูผกัหวานบาน , สงเสริมการผลิตปุยอินทรียน้ําจาก
สารเรง พด.1 เพื่อแจกจาย
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หมอดินอาสา  นายประสูติ  ไตรทอง   พืช  ผักคะนา

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2  การใชปุย
พืชสด(ปอเทือง) ปรับปรุงบํารุงดิน การใชขี้มูลไก

ผลการทํางาน  ลดปยเคมีลง 40% (เฉลี่ย 1 140  บาท/ไร) ผลผลติ 3 000  ผลการทางาน  ลดปุยเคมลง 40%  (เฉลย 1,140  บาท/ไร) ผลผลต 3,000  
กก./ไร

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมการผลติปุยอินทรียน้ําทีผ่ลิตจากสารเรง พด.2 เพื่อแจกจาย
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หมอดินอาสา  นายสมพงษ  สมตั้งมั่น   พืช  แตงกวา

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2  การใชมลู
วัวและแกลบดําในการปรบัปรุงบํารุงดนิ

ผลการทํางาน  ลดปยเคมีลง 45% (เฉลี่ย 764  บาท/ไร) ผลผลติ 3 500  ผลการทางาน  ลดปุยเคมลง 45%  (เฉลย 764  บาท/ไร) ผลผลต 3,500  
กก./ไร ขาย กก.ละ 7 บาท

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมเปนจุดเรียนรูประจําตําบลดานการปลกูแตงกวา โดยใชปุยอินทรีย-
ชีวภาพ , สงเสริมการทาํปุยหมักจากสารเรง พด.1และพด.3
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หมอดินอาสา  นายกิตติภณ  สะเอิ้ง   พืช  ขาว,เลี้ยงปลา

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2  ปุยอินทรีย
น้ําบําบัดน้ําเสีย (พด.6) การใชปุยพืชสด (ถั่วพุม) เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน

ผลการทํางาน  ลดปยเคมีลง 60% (เฉลี่ย 244 บาท/ไร) ผลผลิตเพิ่ม 50%ผลการทางาน  ลดปุยเคมลง 60%  (เฉลย 244 บาท/ไร) ผลผลตเพม 50% 
(เฉลี่ย 90 ถัง/ไร)

แนวทางการพัฒนา

   สงเสริมเปนจุดเรียนรูประจําอําเภอในดานการใชปุยอินทรียจากสารเรง 
พด.6 เพื่อบําบัดน้าํเสียในการเลี้ยงปลา , สงเสริมการใชปุยพืชสดอยาง
ตอเนื่อง
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หมอดินอาสา  นายประจบ เรืองขจร    พืช  ฝรั่ง

กิจกรรมในแปลงสาธิต  ทําปุยหมกัจากสารเรง พด. 1 ,ปุยอินทรียทีผ่ลิตจาก
สารเรง พด.2 พด.7 การใชมูลสัตว ในการผลิตฝรั่งและปรบัปรุงบํารุงดนิ ใช
สมุนไพรไลแมลง โดยใชวิธีกลั่นสกัด

ผลการทํางาน  ลดปุยเคมีลง 100%  ผลผลิตเพิ่ม 75%  รายได 1,125 บาท/
ไร/อาทิตย

ัแนวทางการพฒนา

   สงเสริมเปนจุดเรียนรูประจําอําเภอในดานการผลิตฝรั่ง , สงเสริมการทําปุย
อินทรียน้ําจากสารเรง พด.2 เพื่อแจกจาย

37



หมอดินอาสา  นายอุดม  นิลหมื่นไวย    พืช  หญากนินีสีมวง

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2 การใชมูลวัว
ในการปรบัปรุงบาํรุงดิน แกดินแนนทึบ การปลกูแฝกปองกันการชะลาง
พังทลายของหนาดิน และรกัษาความสมบรูณของดินบริเวณตนมะมวง

ผลการทํางาน  ลดปุยเคมีลง 100%  ฉีดปุยอินทรยีพนน้ํา (พด.2) หลัง

ตัดหญาทุกครั้ง ผลผลติ 1,600 กก./ไร/การตดั 1 ครั้ง   (ตัดทุก ๆ 45 วนั)

แนวทางการพัฒนา

  สงเสริมการทาํปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2 เพื่อแจกจาย , สงเสริมการ
ปลกแฝกเพื่ออนรกัษดนิและน้ํา  สงเสริมการใชปยพืชสดปลูกแฝกเพออนุรกษดนและนา , สงเสรมการใชปุยพชสด
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หมอดินอาสา  นายบุญลือ  เตาแกว    พืช  ขาว

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การใชปุยหมกัทีผ่ลิตจากสารเรง พด.1 พด.2 พด.3 
การหมกัฟางโดยใชปุยอินทรียน้ํา

ผลการทํางาน  ลดการใชปยเคมี 50% (เฉลี่ย 252 บาท/ไร) ผลผลิตเพิ่ม ผลการทางาน  ลดการใชปุยเคม 50% (เฉลย 252 บาท/ไร) ผลผลตเพม 
40% (เฉลี่ย 700 กก./ไร) รายไดจากการขายปุยอินทรยีน้ําพรอมใชสูตรตาง 
ๆ

ัแนวทางการพฒนา

  สงเสริมเปนจุดเรยีนรูประจําอําเภอในดานการใชปุยอินทรียชีวภาพในแบบ
ผสมผสาน

39



หมอดินอาสา  นายสงา  คุยสาหราย    พืช  ขาว

กิจกรรมในแปลงสาธิต  การผลติปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2 การปลูก
แฝกเพื่ออนุรักษดนิและน้ํา (ปลกูสลับแถวกบัมันสําปะหลัง) การผลิตปุย
หมกั พด.1 จากมลูแพะ การใชปุยพืชสด (ปอเทือง,ถั่วเขียว)

ผลการทํางาน  ลดการใชปุยเคมี 100% ผลผลติเพิ่ม 42% (5 ตนั/ไร)

แนวทางการพัฒนา

  สงเสริมเปนจุดเรยีนรูประจําอําเภอในดานการอนรุักษดินและน้ํา , สงเสริม
การใชปุยพืชสดอยางตอเนื่อง , สงเสริมการปลูกหญาแฝกรวมกับมัน
สําปะหลงัอยางผสมผสาน
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ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ํา 
 กิจกรรมหลักท่ี 3  ฟนฟทรัพยากรดินและใชประโยชน  กจกรรมหลกท 3  ฟนฟทูรพยากรดนและใชประโยชน 

สาธิตและฟนฟูทรัพยากรดินและใชประโยชนใหเหมาะสมกับพื้นท่ี 

สงเสริมการปลกหญาแฝกเพื่อการอนรักษดินและน้ําสงเสรมการปลกูหญาแฝกเพอการอนุรกษดนและนา

เปาหมาย  800,000  กลา
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ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ํา 
่  กิจกรรมหลักท่ี 3  ฟนฟทูรัพยากรดินและใชประโยชน 

สาธิตและฟนฟูทรัพยากรดินและใชประโยชนใหเหมาะสมกับพื้นท่ี 

ป  ฝหมอดนิอาสาประจําตําบลผลิตหญาแฝก

เปาหมาย  1,526,000  กลา
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ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ํา 
่  กิจกรรมหลักที 7  พัฒนาการเกษตรอินทรีย 
(บุรณาการ) 

 ใ  ี  ีสงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

เปาหมาย 11,000 ราย/220,000 ไร
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หลักการและเหตุผล    รัฐบาลไดประกาศขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเปน
วาระแหงชาติ   ในการดํ า เนินงานไดใหความสําคัญกับการ

ี่ ี่  ึ่ ใ เปลียนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรทีแตเดิมตองพึงพาการใช
ปุยเคมีและสารเคมีเปนจํานวนมาก  อันเปนภาระของเกษตรกรใน
เรื่องตนทุนการผลิตและความเสี่ยงตอ  พิษภัยของสารเคมีให
ปรับเปลี่ยนมาใชปยอินทรียและสารชีวภาพ  ดังนั้นเพื่อเปนการปรบเปลยนมาใชปุยอนทรยและสารชวภาพ  ดงนนเพอเปนการ
สนับสนุนและรวมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย  สถานีพัฒนาที่ดินจึงได
จัดทําโครงการรณรงคการงดเผาฟางและไถกลบตอซัง  เพื่อสงเสริม
ใหเกษตรกรงดการงดเผาฟางและไถกลบตอซัง   รวมกับการใชปุย

อินทรียน้ํา  เพื่อเปนการสรางดินยั่งยืนและฟนสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค  
1  เพื่อรณรงคสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติไมเผาฟาง1  เพอรณรงคสงเสรมใหเกษตรกรปรบเปลยนทศนคตไมเผาฟาง
2  เพื่อใหเกษตรกรทราบถึงผลเสียจากการเผาฟาง  และผลดีของการไถ

กลบตอซัง

3  เกษตรกรมีความรในการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนา3  เกษตรกรมความรูในการใชผลตภณฑเทคโนโลยชวภาพของกรมพฒนา
ที่ดินเพื่อเพิ่มคุณภาพดิน  ลดตนทุนและรักษาสิ่งแวดลอม

เปาหมายโครงการ   
มีเกษตรกรเขารวมอยางนอย   100   ราย  มเกษตรกรเขารวมอยางนอย   100   ราย  

แปลงสาธิตจุดสาธิตการเรียนรูอยางนอย  20  ไร    

แกนนําสามารถนําไปขยายผลแนะนําเครือขายได  1  จุด  ตอ  10  ราย 44
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เปาหมาย 1,300,000  กลา
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วัตถุประสงค  ุ

สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย
อินทรีย-ชีวภาพในการผลิตผัก สําหรับใชเปนวัตถุดิบ
ป ใ  ี ื่ ใ  ี ีประกอบอาหารกลางวันใหกับนักเรียนเพือใหมีสุขภาพดี
เปนอาหารกลางวันรับประทาน รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใน
การทํา เกษตรกรรม  ระบบเกษตรอินทรีย เพื่อความ

่ปลอดภัยแกผูผลิต ผูบริโภค  และรักษาสิ่งแวดลอม
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วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมีเปนเกษตร

อินทรียรวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนไทยในประเทศให
ิ ั ี่ ีเกดสูขอนามยทีดี

2. สรางเครือขายเกษตรอินทรียทั่วประเทศ  ทั้งระดับริเริ่ม   ระดับพัฒนาสู
เกษตรอินทรีย  และระดับเกษตรอินทรีย  100%

3  เพื่อใชระบบการผลิตเกษตรอินทรียในการฟนฟสิ่งแวดลอมใหเกิด3. เพอใชระบบการผลตเกษตรอนทรยในการฟนฟูสงแวดลอมใหเกด
ความสมดุลธรรมชาติและประหยัดคาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศ

4. เพื่อเปนการสรางโอกาสในการแขงขันใหประเทศไทยเปนแหลงผลิต
อาหารปลอดภัยและพรอมที่จะเปนครัวโลก
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โครงการโรงงานปุยอินทรีย - ชีวภาพ ระดับอําเภอ
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โครงการโรงงานปุยอินทรียชีวภาพ ระดับอําเภอ

53



หลักการและเหตุผล

     ทรพัยากรดินเปนพื้นฐานของการเกษตรกรรม  พื้นที่ดินเปรี้ยว     ทรพยากรดนเปนพนฐานของการเกษตรกรรม  พนทดนเปรยว
เปนพื้นที่ที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไข  จังหวัดสระบุรีมีพื้น
ที่ดินเปรี้ยวอยูบางสวนของอําเภอวิหารแดง  หนองแค  จึง
ํ ป  ไ  ั ไ ื่ ใ  ื้ ี่ ั้ ั ปจําเปนตองไดรบการแกไขเพือใหพืนทีนนเหมาะสมกบการปลูก
พืชตอไป

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเปนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวใหมีความเหมาะสมตอการ

ปลูกพืช

2  เพื่อเปนผลผลิตและเกษตรกรรมมีรายไดเพิ่มขึ้น2. เพอเปนผลผลตและเกษตรกรรมมรายไดเพมขน

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน   เกษตรกรในตําบลหนองจรเข  
ตําบลโคกแย   ตําบลกุมหัก   

ตัวชีว้ัดความสาํเร็จของโครงการ
พื้นที่ดินเปรี้ยวไดรับการปรับปรุงแกไขจํานวน 1,825 ไร

ใ ื้ ี่ ิ ป ี้ ไ  ิ  ิเกษตรกรในพืนทีดินเปรียวไดรับการตรวจวิเคราะหดิน จํานวน  162  
ราย
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ความสําคัญหลักการและเหตุผล

   การเกษตรของประเทศไทยในปจจุบันมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น   อีกทั้งุ ุ ู
การใชสารเคมีในรูปแบบตาง ๆ มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  การปลูก
พืชทดแทนพลังงานเปนนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเพื่อชวยในการลด
ตนทุนการผลิตและการรักษาสิ่งแวดลอม     สงผลทําใหสามารถทํา

้การเกษตรไดอยางยั่งยืน    และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงคของโครงการุ

1. ปรบัปรุงบํารุงดนิ (โดยใชปุยพืชสด)  ใหมีสมบัติทางเคมี  กายภาพ  ที่
เหมาะสมสําหรบัการปลูกพืช

2. เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชที่จะนําไปผลติเปนพลงังานทดแทน2. เพอเพมผลผลตพชทจะนาไปผลตเปนพลงงานทดแทน
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โครงการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อพืชทดแทนพลังงาน (ออย,มันสําปะหลัง)
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หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรดินที่มีความเสื่อมโทรมสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรต่ํา  ทําให

 ิตนทนุการผลตสูง  

การใชปุยอินทรีย หรือการเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินเปนวิธีหนึง่ที่ชวยให
โครงสรางของดนิดีขึ้น

ี ป ืสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของดินเหมาะสมกับการปลูกพืช 

วัตถุประสงค
1.เพื่อเพิม่ความอุดมสมบูรณดิน

2.สมบัตทิางกายภาพเหมาะสมกับการปลูกพืช

สถานทีด่ําเนินงาน
เกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม  (ขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม)  เกษตรกรทเขารวมโครงการเกษตรทฤษฏใหม  (ขยายผลเกษตรทฤษฏใหม)  

ตามแนวพระราชดําริ ในพื้นที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

เปาหมาย
ี่   โ ีใ   ใเกษตรกรทีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฏีใหมแยกตามความตองการใน

กิจกรรมการฟนฟูอาชีพ ดังนี้

1. พืชผัก เกษตรกรจํานวน  55 ราย  พื้นที่ 86  ไร

ไ  ํ ื้ ี่ ไ 2. ไมผล เกษตรกรจํานวน  23 ราย  พืนที 27  ไร

3. พืชไร เกษตรกรจํานวน  4 ราย  พื้นที่  11  ไร

4. นาขาว เกษตรกรจํานวน 1 ราย  พื้นที่ 10  ไร 58
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