
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรียท์ดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
 

 
หลักการและเหตุผล 

การทําเกษตรในทศวรรษหน้า  ผลผลิตสําหรับผู้บริโภคจะเป็นคุณภาพเป็นหลัก  หรืออาหาร
ปลอดภัย  (food safety)  การค้าจะเน้นด้านคุณภาพของผลผลิตมากขึ้น  การทําการเกษตรด้วยระบบ
อินทรีย์จะเข้ามามีบทบาททดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 

ปัจจุบันการทําการเกษตรของประเทศไทย มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวน
มาก  ซึ่งมีราคาแพงเพิ่มขึ้นทุกปีตามภาวะราคาตลาดนํ้ามันโลก  สารเคมีที่ใช้มีการสะสมในดิน น้ํา  และ
ผลผลิต   เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค   และผลผลิตที่เป็นสินค้าส่งออกมีโอกาสที่จะถูกประเทศคู่
ค้าส่งคืนกลับ   จึงมีความจําเป็นจะต้องปรับเปล่ียนระบบการผลิตใหม่  หันมาใช้สารอินทรีย์ทดแทน   
อย่างน้อยให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  (อาหารปลอดสารพิษ)  และพัฒนาไปสู่อาหารไร้สารพิษและเกษตร
อินทรีย์ในที่สุด 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  จึงจําเป็นที่จะต้องให้เกษตรกรมีความรู้  ความเข้าใจ  รู้จัก
ผลิตและใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี โดยจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ใช้สารอินทรีย์ในการเกษตร  
และสร้างกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง  สามารถใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างย่ังยืน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สารอินทรีย์อย่างมี
ประสิทธิภาพในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 2. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการพัฒนาการเกษตร
แบบย่ังยืน 

3. เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 
 
รูปแบบการดําเนินงาน 

 ใช้วิธีการจัดตั้งกลุ่ม การบรรยายวิธีการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร      
การฝึกปฏิบัติในพื้นที่   สอนการบริหารกลุ่มให้เข้มแข็ง  อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสม
ตามชนิดของดินและพืชในแต่ละพื้นที่   (โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/โปรแกรมคําแนะนําการ
จัดการดินและการใช้ปุ๋ยรายแปลงตามค่าวิเคราะห์ดิน) มีการตรวจเย่ียมกลุ่ม  และติดตามผลการ
ดําเนินงาน   เพื่อให้มีการนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร   
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. คัดเลือกวิทยากรหมอดิน   โดยผลิตวิทยากรหมอดินอําเภอละ  1-2  คน  ตามความ
เหมาะสม   โดยวิทยากรหมอดินอาสาสมัครเข้ามาเป็นวิทยากร    และควรมีเวลาให้กับกรมพัฒนาที่ดิน
อย่างน้อยเดือนละ  5-7  วัน 

2. อบรมวิทยากรระดับพื้นที่  ได้แก่   ข้าราชการ  เจ้าพนักงานของรัฐ  (ตําแหน่ง
นักวิชาการเกษตร)  ทุก สพด.  ที่มีความพร้อมเป็นวิทยากร  และวิทยากรหมอดินอาสา    ให้มีความรู้  
ความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร    วิธีการบริหารกลุ่ม   
หลักสูตรในการฝึกอบรมกลุ่ม   และวิธีการขับเคลื่อนกลุ่ม   ให้กลุ่มสามารถพึ่งตนเองได้มีความเข้มแข็ง  
โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐตลอดไป 

3. อบรมหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน   หมอดินอาสาประจําตําบล   และชี้แจงการจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  หมู่บ้านละ  1  กลุ่ม ๆ ละ 50 ราย      
โดยให้หมอดินอาสาประจําหมู่บ้านแสดงความจํานง มีความประสงค์จะเป็นผู้นําในการจัดตั้งกลุ่ม    
หมู่บ้านไหนไม่มีความพร้อมก็ไม่ต้องจัดตั้งกลุ่ม   ให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความตั้งใจไว้ในระดับต้น ๆ    
สมาชิกกลุ่มควรมีพื้นที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกัน 

4. คัดเลือกสถานที่ดําเนินงานของกลุ่ม จะเป็นพื้นที่ของหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านหรือ
ของเกษตรกรในกลุ่มก็ได้  สถานที่ดําเนินการของกลุ่มควรมีโรงเรือนที่จะเก็บวัสดุ  และปัจจัยการผลิต
ของกลุ่มได้ พื้นที่ควรกว้างขวางพอสมควร มีแหล่งน้ําไว้ดําเนินการในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ํา  ปุ๋ยหมัก 

5. จัดตั้งคณะกรรมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  ให้หมอดินอาสา
ประจําหมู่บ้านเป็นประธาน   ในกรณีหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านไม่พร้อมให้กลุ่มเกษตรกรคัดเลือก
ประธานกลุ่ม    คณะกรรมการประกอบด้วย   รองประธาน  1  คน   คณะกรรมการ 5-7  คน  ตาม
ความเหมาะสม  โดยมีหมอดินอาสาประจําตําบล  และหรือผู้ทรงคุณวุฒิในชุนชน  เป็นที่ปรึกษา     โดย
ให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1  คร้ัง     และให้กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ  ให้ชัดเจน  
ดังนี้  

1)  บริหารจัดการกลุ่มในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  สารชีวภาพ  ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ  
การผลิต   การบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียน   เทคโนโลยีการนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร   

2) การสร้างเครือข่ายขยายผลสู่การผลิตระดับครัวเรือน  ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
พึ่งตนเอง   ลดรายจ่าย   เพิ่มรายได้    

3) ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  หรือหมอดินอาสาประจําตําบลในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 

4) หน้าที่อื่น ๆ  ตามมติของคณะกรรมการ 

 6.  จัดอบรมและสาธิตการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรให้กับ
สมาชิกกลุ่ม    ปีละ 2 คร้ัง ๆ ละ คร่ึงวัน  โดยอบรมในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน  วิทยากรประกอบด้วย  
วิทยากรระดับพื้นที่ของกรมฯ  และวิทยากรหมอดินอาสา 
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6.1 อบรมครั้งที่ 1  (โดยวิทยากรระดับพื้นที่ของกรมฯ  ปฏิบัติงานร่วมกับวิทยากร

หมอดินอาสา) 
                                  ให้นําวัสดุและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทุกชนิดที่กรมฯ สนับสนุนมาไว้
ที่สถานที่ดําเนินการของกลุ่ม   วิชาที่ใช้ในการอบรม 

1) การทําปุ๋ยอินทรีย์น้ําจากสารเร่งซุปเปอร์  พด. 2  และ  สารเร่ง  พด.7  
(หรืออาจเพิ่ม สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 ก็ได้)  เม่ือบรรยายเสร็จให้ฝึกปฏิบัติทันที  โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม  
เม่ือหมักเสร็จแล้วให้ทิ้งไว้   21  วัน   และแจกจ่ายสมาชิกต่อไป 

2)  พืชปุ๋ยสด  บรรยายชนิดของพืชปุ๋ยสดที่จะใช้กับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่   ไม่
จําเป็นต้องบรรยายทุกชนิด ให้มีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และภาพประกอบ  อธิบายวิธีใช้  อัตราที่ใช้  
ประโยชน์ที่จะได้รับ   และวิธีการทําธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไว้ใช้เองต่อไป 

3)  อบรมวิธีการบริหารกลุ่ม   และเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วม   เช่น  วัสดุที่ใช้
หมัก  ได้แก่  เศษผัก   หอยเชอร่ี    เกษตรกรควรหามาเองคนละ  2  กิโลกรัม  สพด.อาจสนับสนุนบ้าง
เฉพาะกลุ่มที่จัดหามาเองไม่ได้ หลังจากอบรม  2  คร้ังแล้ว   สมาชิกควรสมทบเงินคร้ังละ 20-30 บาท     
เพื่อใช้ซื้อกากน้ําตาลและสมุนไพรหรือถ้าประสงค์จะเพิ่มถังหมักก็ให้สมาชิกกลุ่มรวบรวมจัดหามาเอง 

4)  สอบถามผู้ที่ประสงค์จะใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดิน     ควรโน้มน้าว
เกษตรกรให้มีส่วนร่วมพร้อมที่จะดําเนินการ   และถ้าสามารถเป็นแปลงติดต่อกันก็ให้จัดทําเป็นแปลง
สาธิตได้   การใช้ปุ๋ยพืชสด  ไม่ควรเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร  เช่น ไถพรวนดินเพิ่มขึ้นโดยไม่
จําเป็น 

6.2 อบรมคร้ังที่ 2 (โดยวิทยากรระดับพื้นที่ของกรมฯ  ปฏิบัติงานร่วมกับวิทยากร
หมอดินอาสา) 

ในการอบรมคร้ังที่สอง ให้นําปุ๋ยอินทรีย์น้ําที่เตรียมไว้ในการอบรมครั้งที่ 1  
แจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่ม  โดยแจกปุ๋ยอินทรีย์น้ําจากสารเร่งซุปเปอร์  พด.2  และสารป้องกันแมลง
ศัตรูพืชจากสารเร่ง  พด. 7 ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ    

 1) การทําปุ๋ยหมัก  ให้กลุ่มเกษตรกรหาเศษพืชมาคนละ 4 กิโลกรัม  พร้อมปุ๋ย
คอกในหมู่บ้าน  เม่ือบรรยายเสร็จให้ฝึกปฏิบัติโดยแยกเป็น  2  กลุ่ม ๆ  ละ  1  ตัน 
  2) การไถกลบฟางและตอซังพืช 
     3) การใช้วัสดุปรับปรุงบํารุงดิน   การบรรยายแล้วแต่ชนิดวัสดุที่จะใช้  ทั้งนี้
ขึ้นกับชนดิพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในหมู่บ้าน  เช่น  ปูนมาร์ล  โดโลไมท์  หินปูนบด 
  4)  การปลูกหญ้าแฝก 
  5)  การขยายเชื้อจุลินทรีย์  สําหรับทําปุ๋ยอินทรีย์น้ํา/สารป้องกันแมลงศัตรูพืช 
  สําหรับการสนับสนุนสารเร่ง พด. ให้เกษตรกรภายในกลุ่มที่มีความประสงค์จะนําไป
ดําเนินการผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพเอง   แจ้งความประสงค์กับประธานกลุ่ม  ปริมาณที่แจกจ่ายสามารถ
เบิกได้เท่าจํานวนเนื้อที่เพาะปลูก  (ให้เฉพาะเกษตรกรรายที่ต้องการเท่านั้น) 
         6.3  จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ      
กลุ่มเกษตรกร  คือ  การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมตามชนิดของดินและพืช   และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการ
วิเคราะห์ดิน     และมีการติดตามการดําเนินงานให้มีการนําองค์ความรู้การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพไป
ปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร 
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7. ประสาน  อปท.  (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  เช่น  อบต.  หรือ  อบจ.  หรือของบ

บูรณาการจังหวัด / กลุ่มจังหวัด   เพื่อมาต่อยอดในการบริหารจัดการกลุ่ม  โดยเพิ่มจํานวนถังหมักและ
วัสดุต่าง ๆ  ให้พอเพียง 

8.  ส่งเสริมการปลูกอ้อยและสมุนไพรในหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการหมัก 
 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและอุปกรณ์ 
      1)  สารเร่งซุปเปอร์  พด.  1   ซุปเปอร์   พด.  2   ซุปเปอร์  พด.  3    พด. 6   พด. 7   
   2)  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
   3) อุปกรณ์และวัตถุดิบ  ต่อกลุ่ม ๆ  ละ   50 คน   ประกอบด้วย  ถังหมักขนาด 120  ลิตร   
3  ถัง  กากนํ้าตาล  120  กก.  สมุนไพร 2 ถัง    ทั้งนี้รวมเป็นค่าใช้จ่ายต่อกลุ่ม คือ   4,950  บาท   
ซึ่งรวมงบประมาณดําเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน .  และค่าตอบแทนวิทยากรหมอดินอาสา
ไว้แล้ว    มีรายละเอียดดังนี้คือ 
 

 อบรมคร้ังที่ 1     
1)   ถังหมักขนาด  120  ลิตร  3  ถัง    

  2)   กากน้ําตาล  20  กก./ถัง  รวม  60  กก.  
  3)   พืชสมุนไพร  สําหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช    จํานวน  1 ถงั 
  4)   ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมตามชนิดของดินและพืชในแต่ละ

พื้นที่     (โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช / โปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและการใช้  
ปุ๋ยรายแปลงตามค่าวิเคราะห์ดิน) 

 

 อบรมคร้ังที่ 2     
 1) กากน้ําตาล  20  กก./ถัง  รวม  60  กก.                          
 2) พืชสมุนไพร  สําหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช  จํานวน  1 ถัง  

                             3) การสาธิตทําปุ๋ยหมักและการใช้พืชปุ๋ยสด                                
    สนับสนุนงบดําเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยฯ  
    ค่าตอบแทนวิทยากรหมอดินอาสา 2 คร้ัง/กลุ่ม จํานวน 600 บาท 

 
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลง  ลดรายจ่าย   เพิ่มรายได้ 
2. ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  รสชาติดีมีคุณภาพ 
3. เกษตรกรมีสุขอนามัยดีขึ้น 
4. ฟื้นฟูดินให้ดีขึ้น    มีความย่ังยืนทางการเกษตร    และรักษาสิ่งแวดล้อม 
          


