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หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทําเกษตรกรรม เป็นพ้ืนฐานต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน ซึ่งในการทํา

เกษตรกรรมจําเป็นพ่ึงพาทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์  มีปริมาณธาตุอาหารในดินสูงเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
ของพืช แต่ทรัพยากรดินที่มีอยู่ในประเทศไทยถูกใช้งานมาอย่างขาดการดูแลรักษาที่ดี ทําให้เกิดความเสื่อมโทรม
และเกิดข้อจํากัด ในการใช้ประโยชน์มากข้ึน วิธีที่จะรักษาคุณภาพดินและฟ้ืนฟูให้กลับมามีระดับความอุดม
สมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน จําเป็นต้องพ่ึงพาและให้ความสําคัญต่อการเกษตรธรรมชาติ  
เกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีที่มีต้นทุนสูง และแก้ความเสื่อมโทรม
ให้แก่ดินในระยะยาว  

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสําคัญเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างดินและ
ให้ธาตุอาหารท่ีจําเป็นแก่พืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีหลายรูปแบบ เช่น ปุ๋ยพืชสด โดยการใช้เมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถั่ว 
เช่น ถั่วมะแฮะ ถั่วพร้า โสนอัฟริกัน ปอเทืองนํามาปลูกและทําการไถกลบ การทําปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ โดยนําเอา
เศษพืช จากไร่นา จากโรงงานอุตสาหกรรม  จากครัวเรือน จากตลาด นํามาผลิตเป็นปุ๋ยหมักหรือ 
นํ้าหมักชีวภาพ จะเป็นการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์  ลดมลภาวะต่างๆ และขยะได้ นอกจากน้ียังช่วยลดปัญหา
การเผาเศษพืชในไร่นาและขยะได้มากขึ้น ประกอบกับทิศทางของการทําการเกษตรที่มุ่งเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยทั้งตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการใช้ประโยชน์การทําการเกษตรแบบเกษตร
อินทรีย์จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง   

 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์จากดินได้อย่างย่ังยืน และเพ่ือเป็นการช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลด
การใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี หรือร่วมกันใช้อย่างเหมาะสม ได้ดําเนินการจัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในพ้ืนที่การดูแล
ของสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพในการผลิต เพ่ือผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนําเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรม 
มาฝากไว้ที่ธนาคาร ธนาคารจะทําการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุน้ัน
ย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หน้ีด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก เพ่ือให้เกิดการผลิตและมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง มีราคาถูก  พร้อม
ทั้งช่วยลดปัญหาการเผาและปัญหาจากกําจัดหรือทิ้งขยะในอนาคต 

นอกจากน้ี กรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนําปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี มาเผยแพร่ให้เกษตรกรนําไปดําเนินการและใช้ในพ้ืนที่ของตนเองด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
1. ให้มกีารดําเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
2. เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเหน็ความสําคัญของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการนําเอาวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรย์ีลดการใช้

ปุ๋ยเคมี เป็นการลดต้นทุนในการผลิต 
4. เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น 

พื้นที่ดําเนินการ  พ้ืนที่ความดูแลของสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดิน 
ที่มีศักยภาพ ในการผลิต จํานวนรวม 87 แห่ง โดยเน้นพ้ืนที่ของเกษตรกรหรือหมอดินอาสา หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ    
ที่สามารถใช้เป็นสถานที่ดําเนินการได้ ทั้งน้ีควรมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่ดําเนินการด้วย 
 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ 

1. เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกร ในวิธีการผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ 
2. ลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะปลูก และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
3. เกิดความตระหนักรู้ และสร้างความร่วมมือในการรวมกลุ่มจัดต้ังและเป็นสมาชิกธนาคาร ให้

เกษตรกรเป้าหมายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการผลิตในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
4. ลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในแต่ละพ้ืนที ่

 
ประเภทของปุ๋ยอินทรีย ์

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมักให้จุลินทรีย์ย่อยสลาย จนอยู่ในรูปที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงโครงสร้างของดิน และสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีพืชต้องการในการเจริญเติบโตได้  
แบ่งประเภทปุ๋ยอินทรีย์ออกเป็น 4  ประเภทดังน้ี 

1. ปุ๋ยคอก ได้แก่ ปุ๋ยที่ได้จากมูลของสัตว์ทุกชนิดและคน 
2. ปุ๋ยหมัก  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการนําซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกันและผ่าน

กระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม  เป่ือยยุ่ย  
ไม่แข็งกระด้าง ไม่มีกลิ่น  มีสีนํ้าตาลปนดํา 

3. ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา (นํ้าหมัก) หมายถึง ของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือ
สัตว์ที่มีลักษณะสด โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะ 
เป็นของเหลวใสสีนํ้าตาลซึ่งประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรท (Carbohydrates) กรดอินทรีย์ (Organic acid)  
กรดอะมิโน (Amino acid) กรดฮิวมิก (Humic acid) นํ้าย่อย (Enzymes) วิตามิน (Vitamins) แร่ธาตุ (Minerals) 
และฮอร์โมน (Grow hormones) นํ้าหมักที่ผลิตจากวัสดุชนิดต่างกันส่งผลให้มีปริมาณของฮอร์โมนต่างกันไปด้วย 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) ฮอร์โมนพืชที่พบในปุ๋ยอินทรีย์นํ้ามี 3 ชนิด ได้แก่ ออกซิน ไซโตไคนิน และจิบเบอเรลลิน 
ซึ่งมีส่วนผสมในการทํานํ้าหมัก คือ ผักหรือผลไม้: กากนํ้าตาล: นํ้า: สารเร่ง พด.2 ในอัตราส่วน 40:10:10:1 
ใช้เวลาหมัก 7 วัน หรือ ทําจาก ปลาหรือหอยเชอรี่: กากนํ้าตาล: ผลไม้: นํ้า: สารเร่ง พด.2 ในอัตรา 
30:10:10:10:1 ใช้เวลาหมัก 21 วัน สามารถนําไปใช้สําหรับช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช การออกดอก 
การติดผลและเพ่ิมผลผลิต  
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4. ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหน่ึงที่ได้จากการตัดสับ หรือไถกลบพืชที่ยังเขียวอยู่ลงดิน  
ในระยะที่พืชออกดอกหรือยังสด และต้องทิง้ไว้ในดินประมาณ 7-15 วัน เพ่ือให้เซลพืชอ่อนตัวและค่อย ๆ 
ย่อยสลายตัวอย่างสมบูรณ์ จนพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ ชนิดพืชที่นําใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้แก่พืชตระกูลถั่ว 
เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน เป็นต้น 
  
วิธีการดําเนนิการโครงการธนาคารปุย๋อินทรีย ์

1. การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ไว้ และมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความสนใจที่จะดําเนินการ โดยกลุ่มเกษตรกรที่จะดําเนินการควรมี
จํานวนสมาชิกจําแนกได้ ดังน้ี 

 กลุ่มขนาดใหญ่   ควรมสีมาชิกต้ังแต่  30 – 50  คน 
 กลุ่มขนาดกลาง  ควรมีสมาชิกต้ังแต่  20 – 30  คน 
 กลุ่มขนาดเลก็    ควรมีสมาชิกต้ังแต่  10 – 20  คน 

2. การจัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จําแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
 1) ธนาคารนํ้าหมักชีวภาพ 
 2) ธนาคารปุ๋ยหมัก  (สูตรพระราชทาน) 
 3) ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 

2.1 ธนาคารนํ้าหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มต้องดําเนินการในเรื่องของธนาคาร 
นํ้าหมักชีวภาพเป็นหลัก โดยกลุ่มขนาดใหญ่จะต้องผลิตนํ้าหมักชีวภาพต้ังต้นประมาณ 10,000 ลิตร  
ส่วนกลุ่มขนาดกลางควรผลิตนํ้าหมักชีวภาพต้ังต้นประมาณ 7,000 ลิตร สําหรับกลุ่มขนาดเล็กควรผลิตนํ้า
หมักชีวภาพต้ังต้นประมาณ 5,000 ลิตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนกากนํ้าตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.2 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ให้ตามจํานวนเป้าหมายที่จะผลิต สําหรับเศษวัสดุให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมี
ส่วนร่วมในการจัดหา 

2.2 ธนาคารปุ๋ยหมัก ควรดําเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพปลูกผักหรือไม้ผล  
โดยกลุ่มเกษตรกรต้องดําเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ซึ่งกรมฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
เศษวัสดุ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรจะต้องดําเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานต้ังต้น 
จํานวน 100 ตัน สําหรับกลุ่มขนาดใหญ่ และผลิต 70 ตัน และ 50 ตัน สําหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เป็นต้นไป 

2.3 ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ควรดําเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพทํานา ทําไร่
เป็นส่วนใหญ่ โดยกรมฯ จะสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ 10 ตัน สําหรับกลุ่มขนาดใหญ่  
ส่วนกลุ่มขนาดกลาง กรมฯ จะสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ 7 ตัน และกลุ่มขนาดเล็ก กรมฯ 
จะสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ประมาณ 5 ตัน ซึ่งในส่วนน้ี หากเกษตรกรนําไปปลูกเพ่ือไถกลบแล้วต้องกัน
พ้ืนที่ส่วนหน่ึงไว้ในการเก็บเมล็ดพันธ์ุต้นทุนคืน พร้อมดอกเบ้ียซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์ุเช่นเดียวกัน โดยมีสัญญาการใช้
คืนไม่เกิน 6 เดือน 

ทั้งน้ี ในการจัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์น้ี กลุ่มเกษตรกรอาจจะดําเนินการได้ทั้ง 3 ธนาคาร 
ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความต้องการของเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูก แต่จะต้องจัดต้ังธนาคารนํ้าหมักชีวภาพ
เป็นหลัก ส่วนธนาคารปุ๋ยหมักและธนาคารปุ๋ยพืชสดอาจเลือกจัดต้ังอย่างใดอย่างหน่ึง 



 
4

3. สําหรับงบประมาณในการดําเนินงานขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มและจํานวนธนาคารที่จะจัดต้ัง ใน
กรณีที่ไม่มีโรงเรือนในการปฏิบัติงาน กรมฯ อาจจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโรงเรือนตาม
ความเหมาะสม 

4. กลุ่มวิชาการและกลุม่วิเคราะห์ดิน ต้องเข้ามาร่วมในการดําเนินงาน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน การใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการใช้โปรแกรมการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ซึ่งกลุ่มวิเคราะห์ดินต้องทําการวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร เพ่ือให้การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

5. กลุ่มเกษตรกรต้องดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ 
ต้ังแต่ผลิตจนถึงจัดทําบัญชี รับฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมกําหนดอัตราดอกเบ้ียในการฝากและกู้ยืม 

6. กําหนดระเบียบการดําเนินงานในการฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมอัตราดอกเบ้ีย 
7. กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกําหนดเง่ือนไข บทลงโทษกรณีทําผิดเง่ือนไข 
8. กลุ่มเกษตรกรต้องมีเง่ือนไขในการประกอบการดําเนินงาน โดยต้องสามารถดําเนินการต่อเน่ืองได้ไม่

น้อยกว่า 2 ปี 
 

การบรหิารงานธนาคารปุย๋อินทรีย์ 
1. บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารงาน  กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานให้สมาชิก

ทราบในที่ประชุมทุกเดือน 
2. คณะกรรมการบริหารงานจะต้องทําบัญชี รับฝาก ถอน การให้กู้ยืม การส่งใช้คืนต้นและดอกเบ้ีย 
3. ให้หมอดินและเจ้าหน้าทีข่องสถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการทุกเดือน 
4. ประสานให้องค์การบริการส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะใน

เรื่องของตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตที่ได้ 
5. แนวทางการดําเนินงานของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มีดังน้ี 
 

การดําเนินงานธนาคารปุย๋หมัก (สูตรพระราชทาน) 
การฝากวัสดุผลติปุ๋ยหมัก – ถอนปุ๋ยหมัก 

การฝากวัสดุผลติปุ๋ยหมัก การแลกเปลี่ยนเปน็ปุ๋ยหมัก 
- ขี้วัว                          1  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก   2  กิโลกรัม 
- ขี้หมู                         1  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    2  กิโลกรัม 
- ขี้ไก่ฟาร์ม                   1  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    2  กิโลกรัม 
- ขี้ไก่แกลบ                   1  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- ฟางข้าว                     3  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- เปลือกมันสําปะหลัง     10  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- กากอ้อย                  10  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- เศษใบไม้/เศษหญ้าแห้ง 10  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- เศษใบไม้/เศษหญ้าสด  20  กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
- ใบอ้อย/ยอดอ้อยสด     20 กิโลกรัม - ปุ๋ยหมัก    1  กิโลกรัม 
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ธนาคารน้ําหมักชีวภาพ (สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2) 
การฝากวัสดุผลติน้าํหมักชีวภาพ – การเบกิถอนน้าํหมักชีวภาพ  

การฝากวัสดุผลติน้าํหมักชีวภาพ การแลกเปลี่ยนเปน็น้าํหมักชีวภาพ 
- ผักกินใบ      จํานวน  16  กิโลกรัม - นํ้าหมักชีวภาพ    จํานวน  10  ลิตร 
- ผักกินผล     จํานวน  16  กิโลกรัม - นํ้าหมักชีวภาพ    จํานวน  10  ลิตร 
- ผลไม้ดิบ-สุก จํานวน  16  กิโลกรัม - นํ้าหมักชีวภาพ    จํานวน  10  ลิตร 
- ปลา           จํานวน  12  กิโลกรัม - นํ้าหมักชีวภาพ    จํานวน  10  ลิตร 
- หอย ต่างๆ   จํานวน  12  กิโลกรัม - นํ้าหมักชีวภาพ    จํานวน  10  ลิตร 
- กระดูกสัตว์  จํานวน  12  กิโลกรัม - นํ้าหมักชีวภาพ    จํานวน  10  ลิตร 

 

ธนาคารน้ําหมักชีวภาพเพื่อไล่แมลงศัตรูพชื (สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7) 
    การฝากวัสดุผลติน้าํหมักสมุนไพร – การเบกิถอนน้าํหมักสมุนไพร  

การฝากวัสดุผลติน้าํหมักสมุนไพร การแลกเปลี่ยนเปน็น้าํหมักสมุนไพร 
- สมุนไพรประเภทใบ     จํานวน  10 กิโลกรัม - นํ้าหมักสมุนไพร  จํานวน  10  ลิตร 
- สมุนไพรประเภทผล     จํานวน  10   กิโลกรัม - นํ้าหมักสมุนไพร  จํานวน  10  ลิตร 
- สมุนไพรประเภทเถา    จํานวน  10  กิโลกรัม - นํ้าหมักสมุนไพร  จํานวน  10  ลิตร 
- สมุนไพรประเภทหัว     จํานวน  10  กิโลกรัม - นํ้าหมักสมุนไพร  จํานวน  10  ลิตร 

 

ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพชืปุ๋ยสด 
การฝากเมลด็พนัธุป์ุ๋ยพชืสด – การเบกิถอนเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ยสด  

การฝากเมลด็พนัธุ ์ ดอกเบีย้เม่ือครบ 6 เดือน 
- เมล็ดพันธ์ุโสนอัฟริกัน  จํานวน  100  กิโลกรัม - เมล็ดพันธ์ุโสนอัฟริกัน  จํานวน  5  กิโลกรัม 
- เมล็ดพันธ์ุปอเทือง      จํานวน  100  กิโลกรัม - เมล็ดพันธ์ุปอเทือง     จํานวน  5  กิโลกรมั 
- เมล็ดพันธ์ุถั่วพร้า       จํานวน  100  กิโลกรัม - เมล็ดพันธ์ุถั่วพร้า       จํานวน  10  กิโลกรัม 
- เมล็ดพันธ์ุถั่วพุ่ม        จํานวน  100  กิโลกรัม - เมล็ดพันธ์ุถั่วพุ่ม         จํานวน  8  กิโลกรัม 

    การกู้ยืมเมลด็ปุ๋ยพชืสด – ใช้คืนดอกเบี้ยเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ยสด   

การกู้ยืมเมลด็พนัธุ ์ การใชค้ืนเม่ือครบสญัญา (6 เดือน) 
- เมล็ดพันธ์ุปอเทือง      จํานวน  100  กิโลกรัม - เมล็ดพันธ์ุปอเทือง   จํานวน  110  กิโลกรัม 
- เมล็ดพันธ์ุถั่วพร้า        จํานวน  100  กิโลกรัม - เมล็ดพันธ์ุถั่วพร้า     จํานวน  120  กิโลกรัม 
- เมล็ดพันธ์ุถั่วพุ่ม         จํานวน  100  กิโลกรัม - เมล็ดพันธ์ุถั่วพุ่ม      จํานวน  116  กิโลกรัม 
- เมล็ดพันธ์ุโสนอัฟริกัน  จํานวน  100  กิโลกรัม - เมล็ดพันธ์ุโสนอัฟริกัน จํานวน 110  กิโลกรัม 

6. การดําเนินงานตามข้อ 5 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับ
มติคณะกรรมการ 


