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ค าน า 

ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการพัฒนาเกษตร
ปลอดภัยในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกสหกรณ์ จ านวน 
3,965 ราย และสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตปาล์มน้ ามัน ตามมาตรฐาน RSPO จ านวน 1,400 ราย รวมทั้งสิ้น 5,365 ราย 
ด าเนินการในพ้ืนที ่49 นิคมสหกรณ์  29 จังหวัด โดยมีกิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย การจัดท าฐานข้อมูล
สหกรณ์นิคมและสมาชิกที่ เข้าร่วมโครงการ (จ านวน 5 ,365 ราย) จัดอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่สมาชิก
กลุ่มเป้าหมาย การแนะน า ส่งเสริม และรายงานการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกสามารถตรวจ
วิเคราะห์ดินและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน           
ตามมาตรฐาน RSPO ได ้ 

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ โดยกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์  จึงได้จัดท าแนวทาง               
การปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และชี้แจงการด าเนินการให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือให้
โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ต่อไป 
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แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย     
ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า กิจกรรมหลักสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท า
การเกษตรปลอดภัย จ านวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน และกิจกรรมพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย การผลิตปาล์มน้ ามัน ตามมาตรฐาน RSPO  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์ในพ้ืนที่
นิคมสหกรณ์ และแจ้งเป้าหมายให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด พร้อมก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุ  
ผลส าเร็จ ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์นิคมที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือทั้งสอง
กิจกรรมได้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้  
                   1. เพ่ือสร้างต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ดิน ปรับปรุงดิน ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถตรวจวิเคราะห์ดินและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างง่ายได้ 
                   2. เพ่ือพัฒนาเกษตรปลอดภัยในการผลิตปาล์มน้ ามัน ตามมาตรฐาน RSPO เกษตรกรสามารถ   
เพ่ิมประสิทธิการผลิตปาล์มน้ ามันได้ 
                   3. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิด        
การเรียนรู้โดยธรรมชาติ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ 

1. วิธีการในการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1.  วิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 61 กลุ่ม ๆ ละ 65 ราย รวมทั้งสิ้น       
3,965 ราย ด าเนินการในพ้ืนที่ 49 นิคมสหกรณ์ 61 สหกรณ์นิคม 27 จังหวัด  ด าเนินการดังนี้ 

1)  นิคมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสหกรณ์นิคมและสมาชิก    
ที่เข้าร่วมโครงการ  

2)  นิคมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดอบรมสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย  
3) นิคมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับ      

การสนับสนุนปัจจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงดิน เช่น ปอเทือง สารอีเอ็ม โดโลไมล์ เป็นต้น 
4) สหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ส่งเสริม แนะน า และให้บริการผสมปุ๋ยตามความต้องการของสมาชิก 
5) นิคมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

แนวทางกิจกรรมส าหรับการอบรมหลักสูตร “วิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน” 
(1) คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
      1. เป็นเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ ปี 2560 - 2562  

                           2. ได้รบัเลือกจากนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีสังกัดในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ 
                           3. มีพื้นท่ีเหมาะสมแก่ท าการเกษตรกรรม 
                           4. มีใจรักในการท ากิจกรรมเกษตรอินทรีย์ (มีความสนใจ อดทน ตั้งใจที่เห็นได้ชัดเจน) 
 

 
/(2) วัตถุประสงค์.... 



 

(2) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  
        1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 
        2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ชุดตรวจสอบดินได้อย่างถูกต้อง 
        3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมรู้ความหมายจากการวิเคราะห์เพ่ือ ใช้ประโยชน์ส าหรับ        
การประเมินการใส่ปุ๋ยในการปลูกพืช 
  (3) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม 
                          1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย ส าหรับใช้ในการตรวจสอบดิน      
ได้ด้วยตนเอง 
       2. เพ่ือสามารถใช้ชุดตรวจสอบดินได้อย่างถูกต้อง 
       3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถประเมินการใช้ปุ๋ยเพ่ือใช้ในการปลูกพืชได้อย่างถูกต้อง
จากผลการวิเคราะห ์

(4) แนวทางในการฝึกอบรมวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน 
        1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดโดยนิคมสหกรณ์ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจสอบปริมาณ 
N P K และ PH ของดิน จ านวน 1 ชุด /1 สหกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฯ 
        2. วิทยากรในการบรรยายการอบรม ต้องเป็นวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน 
        3. ในการเข้ารับการอบรมของสมาชิกเกษตรกร จะต้องน าดินที่ใช้เพาะปลูกท าการเกษตรมา
ใช้ในการอบรมด้วย เพ่ือใช้ในการทดสอบคุณภาพของดิน และสามารถน าดินมาแก้ไขความเป็นกรด-ด่างของดิน 
        4. ในการอบรมวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน ต้องมีรายละเอียดประกอบในการฝึกอบรม 
ดังนี้ 
       - บรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบดินแบบง่าย” 
       - ให้สมาชิกฝึกปฏิบัติการตรวจคุณภาพดิน 
       - ฝึกอ่านค่าประมวลผลการวิเคราะห์ดิน  
        5. เมื่อได้ท าการตรวจวัดคุณภาพของดินแล้ว จะทราบถึงคุณภาพของดิน และสามารถ    
แบ่งระดับคุณภาพของดินได้ 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า ในการปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นการใช้พืชและสัตว์ 
เป็นแหล่งของธาตุอาหารพืชในดินตลอดจน การเขตกรรม และระบบการจัดการเกษตรที่เหมาะสม เป็นการ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์มาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้เกิดผลผลิตที่บริสุทธิ์เป็นประโยชน์          
ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยลดต้นทุนการผลิต และ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพิษอีกด้วย อย่างไรก็ตามการปรับปรุง
บ ารุงดินโดยวิธีธรรมชาตินั้น จะต้องค านึงถึงความสมดุลทางเคมี ชีวะ และ กายภาพ เป็นหลัก ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยใช้ระบบพืชประกอบด้วย 
      (1) การปลูกพืชต่างชนิดแบบผสมผสาน 
      (2) การปลูกพืชหมุนเวียน 
      (3) การปลูกพืชสดเป็นปุ๋ยปรับปรุงบ ารุงดิน 
      (4) การปลูกพืชคลุมดิน 
 
 
 

/วิธีดังกล่าว.... 



                           วิธีดังกล่าวจะให้ประโยชน์ ดังนี้ 
                 (1) เพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์และอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 
                 (2). สะสมธาตุอาหารให้แก่ดิน 
                 (3) ป้องกันดินเป็นโรค 
                 (4) ป้องกันการชะล้าง และ พังทลายของดิน 
                 (5) ลดศัตรูพืชในดิน 
                 (6) รักษาอุณหภูมิดิน 
                 (7) ท าให้ดินร่วนซุยอ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้าง 

          5.2. การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ 
                 (1) การใช้ปุ๋ยคอก 
                 (2) การใช้ปุ๋ยหมัก 
                 (3) การใช้เศษพืช 

                           วิธีดังกล่าวจะให้ประโยชน์ ดังนี้คือ  
                 (1) เพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน  
                 (2) เพ่ิมธาตุอาหารพืชให้แก่ดิน 
                 (3) เพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ดิน  
                 (4) ชว่ยลดความเปรี้ยว ความเค็ม ความเป็นด่าง ของดินให้น้อยลง  
                 (5) ลดศัตรูพืชในดิน  
                 (6) ชว่ยให้ดินร่วนซุย ดินอุ้มน้ า ได้ดีขึ้น ดินไม่แข็ง  
                 (7) ชว่ยดินมีพลังสามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้มากข้ึน  
                 (8) รักษาอุณหภูมิดิน  

                    5.3 การใช้จุลินทรีย์ (microorganisms) การใช้จุลินทรีย์ปรับปรุงบ ารุงดินจะช่วย  
                (1) สร้างธาตุอาหาร 

                  (2) แก้ไขการขาดสมดุล ของจุลินทรีย์ ในดิน  
                (3) ชว่ยป้องกันดินเป็นโรค  
                (4) ชว่ยย่อยอินทรีย์สาร และอนินทรีย์สารในดินให้เกิดประโยชน์  
                (5ป ลดสารพิษ ในดิน และ ท าให้ดินสะอาด 

                    5.4 การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยใช้วัสดุที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติ  
               5.4.1 การใช้ปุ๋ ยมาร์ล  (Mar)  โดโลไมท์  (Dolomite)  หินฟอสเฟต (Rock 

phosphate) หินฝุ่นปะการัง และ เปลือกหอย กระดูกป่น (Ground bone) เป็นวัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยว            
เพ่ือลดความเปรี้ยวของดินให้น้อยลง และเป็นการเพ่ิมธาตุอาหารพืช เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส
ให้แก่ดิน  

              5.4.2 การใช้แร่ยิปซัม (CaSO 4 2H2O) ลดความเค็ม และเพ่ิมธาตุอาหาร เช่น 
แคลเซียมและก ามะถันให้แก่ดิน  

                    5.5 การใช้เขตกรรม (Deep Cultivation) การไถพรวนลึก ช่วยปรับปรุงดินได้ คือ  
                (1) ป้องกันการเกิดโรคในดิน  
                (2) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  
                (3) เพ่ิมชั้นดินให้สูงขึ้น  
 

/5.6 การใช้น้ าฝน.... 



                    5.6. การใช้น้ าฝน (Rain water) น้ าฝนเป็นน้ าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  โดยในขณะที่   
ฝนตกมีฟ้าแลบ ท าให้ก๊าซไนโตรเจนท าปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนเป็นแอมโมเนีย (NH3) ก๊าซนี้จะละลายปะปน   
มากับน้ าฝนช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน เป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกได้ 

หมายเหตุ  :  การปรับปรุงหน้าดิน สามารถยื่นติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  เช่น 
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง มาปลูกได้ที่สถานีพัฒนาที่ดิน สังกัดกรมพัฒนาที่ดินได้ทุกแห่ง  

      (5) สรุปผลและรายงานผลการฝึกอบรม/การติดตามผล  
           เมื่อด าเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อย ให้นิคมสหกรณ์/สหกรณ์นิคม จัดท ารายงาน

เป็นรูปเล่ม ตั้งแต่เริ่มด าเนินกิจกรรมตลอดจนถึงขั้นตอนการด าเนินงานและติดตามผล มายังกองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ กลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
อบรมหลักสูตร “วิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน” 

ของสหกรณ์……………………………........................จ ากัด 
นิคมสหกรณ์………………………………. จังหวัด……………………………………………… 

สถานที่จัดการฝึกอบรม  ณ ………………………………………… 
วันที่.................. เดือน.......................... พ.ศ...................... 

********************* 

เวลา รายการ 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม โดย………...........................................… 

09.00 - 10.00 น. บรรยายเรื่อง “การปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติ” (1 ชัว่โมง)
โดย…………………………………………................................. 

10.00 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการวิเคราะห์ดินโดยใชชุ้ดตรวจสอบดินแบบง่าย”
(2 ชั่วโมง)                    
โดย……………………………………………………………………..  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. ฝึกปฏิบัติการตรวจคุณภาพดิน (2 ชั่วโมง) 

15.00 - 16.00 น. ฝึกอ่านค่าประมวลผลการวิเคราะห์ดิน (1 ชั่วโมง) 

16.00 - 16.30 น. สรุปผลการฝึกอบรมพร้อมทั้งตอบข้อซัก-ถาม /ปิดการฝึกอบรม     
(30 นาที) 

    

หมายเหตุ : เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
            : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้าระหว่างเวลา 10.15 น. – 10.30 น.  
              ภาคบ่ายระหว่างเวลา 14.30 น. – 14.45 น. 
 

    

   

 
 



 
กิจกรรมที่  2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรปลอดภัย การผลิตปาล์มน้ ามัน ตามมาตรฐาน RSPO ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 20 กลุ่ม ๆ ละ 70 ราย รวมทั้งสิ้น 1,400 ราย ด าเนินการในพ้ืนที่ 12 นิคมสหกรณ์ 16 สหกรณ์
นิคม 6 จังหวัด โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งสถาบันเกษตรกรให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                
ในการด าเนินโครงการฯ รวมถึงกิจกรรมภายใต้โครงการฯ และให้สถาบันเกษตรกรคัดเลือกสมาชิกตามจ าน วน
กลุ่มเป้าหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ หากต้องการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีจ านวนสถาบันเกษตรกรและ
สมาชิกเท่ากับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเพ่ือปรับปรุงเป้าหมายในปีถัดไป            
โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) นิคมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสหกรณ์นิคมและสมาชิก       
ที่เข้าร่วมโครงการ  

2) นิคมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดอบรมสมาชิก 
3) นิคมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ    

และเอกชน   
4) สหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ส่งเสริม แนะน า และให้บริการจัดหาปัจจัยการผลิต สินเชื่อการผลิต       

และรวบรวมผลผลิต 
5) นิคมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ ด าเนินการการติดตามและประเมินผล 

แนวทางกิจกรรมส าหรับการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรปลอดภัย หลักสูตร “การผลิตปาล์มน้ ามัน ตามมาตรฐาน 
RSPO” 

(1) คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
1. เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์หรือบุตรหลานของสมาชิกนิคมสหกรณ์ ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่      

นิคมสหกรณ ์
2. สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเกษตรปลอดภัย การผลิตปาล์มน้ ามัน ตามมาตรฐาน RSPO  
3. ยินดีปฏิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไขของโครงการฯ  
4. ได้รับเลือกจากนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีสังกัดในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์  

(2) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
      เ พ่ือให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและข้อก าหนดตามมาตรฐานของ RSPO                   

ทั้ง 4 หลักการ ซึ่งเป็นการพัฒนาปาล์มอย่างยั่งยืน เพ่ือเตรียมเข้าสู่มาตรฐาน RSPO ดังนี้ 
      หลักการที่ 1 เพ่ิมผลผลิต ประสิทธิภาพ ผลกระทบเชิงบวกและความยืดหยุ่น โดยปฏิบัติงานอย่าง  

มืออาชีพและโปร่งใส เพ่ือวิถีชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
      หลักการที่ 2 ความถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิในที่ดินและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน      

โดยปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิของชุมชน 
      หลักการที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิและสภาพแวดล้อมส าหรับคนงาน โดยต้อง

ปกป้องสิทธิมนุษยชนและปกป้องสิทธิของลูกจ้าง รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย             
และเหมาะสม 

      หลักการที่ 4 ปกป้อง อนุรักษ์ และเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 
โดยปกป้องสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างระบบนิเวศ และมั่นใจว่ามีระบบ         
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 /(3) ผลที่คาด.... 



 

(3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิการผลิตปาล์มน้ ามันได้ตามมาตรฐานของ RSPO  

          (4) แนวทาง/หลักสูตรในการฝึกอบรม 
                ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผลิตปาล์มน้ ามันของไทย โดยความร่วมมือจาก         
กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ชื่อสั้น ๆ ว่า TOPSA (Thailand Oil Palm Smallholder 
Academy) ซึ่งวิทยากรที่น ามาฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาการของหลักสูตรนี้
ซ่ึงพัฒนาขึ้นมาโดยค านึงถึงมิติด้านการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืนและกระบวนการกลุ่มส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
ที่อ้างอิงมาตรฐานของ RSPO ซึ่งประกอบด้วยหลักการและข้อก าหนดตามมาตรฐานของ RSPO ทั้ง 4 หลักการ
ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังแยกองค์ประกอบเป็น 5 โมดูล ที่อยู่ใน 4 หลักการ ไดด้ังนี้ 
  1. มาตรฐาน RSPO  เน้นเรื่องความเป็นมาของมาตรฐาน RSPO ว่าท าไมต้องมีการผลิตปาล์ม
น้ ามันอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรรายย่อย เมื่อปาล์มน้ ามันจ าเป้นต้องเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากล รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกของ RSPO ในการสนับสนุนการผลิตปาล์มน้ ามัน    
อย่างยั่งยืน 
  2. การบริหารจัดการกลุ่ม  เน้นให้ความรู้เกษตรกรสามารถท างานในรูปแบบกลุ่ม มีระบบควบคุม
ภายในในการเข้ามาบริหารจัดการ การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้ ามัน เพ่ือให้เกษตรกรมีการบริหาร
จัดการที่แม่นย า เกิดการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาด้วยกัน และยังช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นประโยชน์      
และความส าคัญในการท างานร่วมกันมากขึ้น 
  3. เกษตรกรรม   เน้นเรื่องการปฏิบัติที่ดีในการท าสวนปาล์มน้ ามัน การใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม        
ในสวนปาล์มน้ ามัน การดูแลและการจัดการสวนปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
ในการปฏิบัติในสวนปาล์ม เพ่ือให้ผลผลิตสูงขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน 
  4. สังคม  เน้นถึงการท าสวนปาล์มน้ ามันที่ค านึงถึงผลกระทบทางวสังคมให้น้ อยที่สุด เช่น        
ในเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสังคม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าสวนปาล์มน้ ามัน 
  5. สิ่งแวดล้อม  เน้นการท าสวนปาล์มน้ ามันที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง          
การอนุรักษ์ระบบนิเวศและการลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   

(5) สรุปและรายงานผลการฝึกอบรม/การติดตามผล  
     เมื่อด าเนินการจัดอบรมเสร็จเรียบร้อย ให้นิคมสหกรณ์/สหกรณ์นิคม จัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม ตั้งแต่

เริ่มด าเนินกิจกรรมตลอดจนถึงขั้นตอนการด าเนินงานและติดตามผล มายังกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
กลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

 



ตัวอย่าง  
การอบรมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาเกษตรปลอดภัย การผลิตปาล์มน้ ามัน ตามมาตรฐาน RSPO 

ของสหกรณ์.............................................................. จ ากัด  
นิคมสหกรณ์……………………….................………   จังหวัด…………………………………………………. 

สถานที่จัดการฝึกอบรม  ณ ………………………………………… 
ระหว่างวันที่.................. เดือน.......................... พ.ศ......................  รวม 5 วัน 

******************************** 
 

วันที่ 09.00 น. – 12.00 น. 12.00 น. – 13.00 น. 13.00 น. – 16.00 น. 16.00 น. – 16.30 น. 
1 (ลงทะเบียน / พิธีเปิด /ชี้แจงโครงการ  

ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น.)  
หัวข้อ มาตรฐานการปลูกปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน RSPO 

พักรับประทานอาหาร หัวข้อ มาตรฐานการปลูกปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน RSPO 
(ต่อ) 

ซักถาม/ตอบข้อสงสัย 
เดินทางกลับ 

2 หัวข้อ การบริหารจัดการกลุ่ม พักรับประทานอาหาร หัวข้อ เกษตรกรรม ซักถาม/ตอบข้อสงสัย 
เดินทางกลับ 

3 หัวข้อ สังคมและสิ่งแวดล้อม พักรับประทานอาหาร หัวข้อ หลักการที่ 1 เพ่ิมผลผลิต ประสิทธิภาพ 
ผลกระทบเชิงบวกและความยืดหยุ่น 

ซักถาม/ตอบข้อสงสัย 
เดินทางกลับ 

4 หัวข้อ หลักการที่ 2 ความถูกต้องตามกฎหมาย        
การเคารพสิทธิในที่ดินและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 

พักรับประทานอาหาร หัวข้อ หลักการที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึง
สิทธิและสภาพแวดล้อมส าหรับคนงาน 

ซักถาม/ตอบข้อสงสัย 
เดินทางกลับ 

5 หัวข้อ หลักการที่ 4 ปกป้อง อนุรักษ์ และเสริมสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 

พักรับประทานอาหาร หัวข้อ ขั้นตอนการขอรับมาตรฐาน RSPO ซักถาม/ตอบข้อสงสัย 
ปิดการฝึกอบรม/    

เดินทางกลับ 
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้าระหว่างเวลา 10.15 น. – 10.30 น.  ภาคบ่ายระหว่างเวลา 14.30 น. – 14.45 น. 



 
2.  การจัดท าฐานข้อมูล แผนการผลิต แผนธุรกิจของสมาชิกและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ    
     (แบบที่ 1 - 3 ) 

ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/นิคมสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  ในด้านข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลแผนการ
ผลิตของสมาชิกแต่ละราย ตามแบบท่ี 1  

2. จัดท าสรุปฐานข้อมูลและแผนการผลิตของสมาชิก ตามแบบท่ี 2  
โดยให้จัดส่งแบบที่ 1 - 2 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใน 7 วัน หลังจากอบรมเสร็จสิ้น                     

และขอความร่วมมือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/นิคมสหกรณ์ ตรวจสอบแบบฐานข้อมูลของสถาบันเกษตรกร/
เกษตรกรสมาชิก ตามแบบท่ี 1 - 2 ให้สมบูรณ์ครบถ้วน ก่อนส่งแบบรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
3.  การจัดการฝึกอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ครั้ง 

การฝึกอบรมกิจกรรมการวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน และกิจกรรมพัฒนาเกษตรปลอดภัย                 
การผลิตปาล์มน้ ามัน ตามมาตรฐาน RSPO  ให้จัดอบรมเป็นรุ่น ๆ ประกอบด้วย สมาชิกสถาบันเกษตรกร     
ตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ในการจัดท าแผนการอบรมในแต่ละรุ่น ขอให้แจ้งก าหนดการ
อบรมให้กรมฯ ทราบ เพื่อน าไปก าหนดแผนการติดตามประเมินผล ต่อไป 

ในการจัดการอบรมบุคคลภายนอก ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2560                       
เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรและระบบสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ในการจัดอบรมบุคคลภายนอกกิจกรรมวิเคราะห์
ดินและปรับปรุงดิน จ านวน 3,965 ราย และกิจกรรมพัฒนาเกษตรปลอดภัย การผลิตปาล์มน้ ามัน ตาม
มาตรฐาน RSPO จ านวน 1,400 ราย นั้น จังหวัดไม่ต้องขออนุมัติโครงการ เพียงแต่ต้องเสนอโครงการอบรมฯ 
เป็นรุ่น ๆ  ให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ ก่อนด าเนินการอบรมสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง  
       ทั้งนี้การด าเนินการฝึกอบรมสมาชิกและผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด 
 
4. การส่งเสริมการผลิตและการส่งเสริมการตลาด และอ่ืน ๆ  

เมื่อสมาชิกเริ่มมีการผลิต เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ควรติดตาม ให้ค าแนะน ากับสมาชิก           
ในการด าเนินการตามแผนการผลิตของสมาชิก และด าเนินการจัดหาสถานที่จ าหน่ายผลผลิต รวมทั้งให้สมาชิก
แต่ละรายจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย และรายงานรายได้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการฯ 

 
5. การรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามโครงการ ตามแบบรายงานต่าง ๆ (แบบท่ี 3 - 5) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/นิคมสหกรณ์  โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
5.1 รายงานการฝึกอบรมแก่สมาชิก ตามแบบท่ี 3  
5.2 รายงานผลการด าเนิน ตามแบบที่ 4 โดยเป็นการรายงานของสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วม

โครงการ 
5.3 รายงานการติดตามสถาบันเกษตรกรและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแบบท่ี 5  
 

/โดยแบบที่..... 
 



 
โดยแบบที่ 3 - 5 ให้รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน พร้อมรูปถ่าย            
ที่ เกี่ยวข้อง  ส่งให้กลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ทาง E-mail : 
cpd.nikomkaset@gmail.com จนถึงเดือนกันยายน 2564  

5.5 รายงานตามแบบรายงานผ่านระบบ e – project ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน 
5.6 ขอความร่วมมือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/นิคมสหกรณ์ ตรวจสอบแบบรายงานผลการ

ด าเนินงานและการติดตามโครงการ ตามแบบท่ี 3 - 5 ให้สมบูรณ์ครบถ้วน ก่อนส่งแบบรายงานถึงกรมส่งเสริม
สหกรณ ์
 
(6) สรุปกิจกรรม/แผนการด าเนินการตามโครงการ 

กิจกรรม ช่วงเวลาปฏิบัติ 
1. การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้กิจกรรมวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน 
และกิ จกร รม พัฒนา เกษตรปลอดภั ย  กา รผลิ ตปาล์ มน้ า มั น                 
ตามมาตรฐาน RSPO 

ภายใน ก.พ. 64 - พ.ค. 64 

2. การจัดท าฐานข้อมูลและแผนการผลิต ตามแบบท่ี 1 (ส่งเป็นไฟล์ทาง 
E - mail :  cpd.nikomkaset@gmail.com ภายใน 7 วัน หลังจาก  
การฝึกอบรม) 

เมื่อเข้าร่วมโครงการ/อบรม 

3. สรุปฐานข้อมูลสมาชิกและแผนการผลิต ตามแบบที่ 2 (ส่งเป็นไฟล์
ทาง E - mail : cpd.nikomkaset@gmail.com ภายใน 7 วัน หลังจาก
การฝึกอบรม) 

เมื่อเข้าร่วมโครงการ/อบรม 

4. การจัดท าแบบรายงานการอบรม ตามแบบที่ 3 (ส่งเป็นไฟล์ทาง                
E - mail :  cpd.nikomkaset@gmail.com ภายใน 7 วัน หลังจาก    
ฝึกการอบรม 

หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น 

5. รายงานผลการด าเนิน ตามแบบที่  4  (ส่งกรมทาง E - mail : 
cpd.nikomkaset@gmail.comภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน)       โดย
เป็นการรายงานของสมาชิกทุกราย  ที่เข้าร่วมโครงการ 

ถึงเดือน ก.ย.64 หรือรายงาน
สมาชิกครบทุกรายแล้ว 

6. การจัดท ารายงานแผน/ผลการติดตาม และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของส่วนภูมิภาค ตามแบบที่  5 (ส่งกรม E - mail : 
cpd.nikomkaset@gmail.com ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน) 

เมื่อได้รับงบประมาณ และมีการ
ใช้เงินงบประมาณ 
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โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ที่มา 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
นิคมสหกรณ์ กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิก
ท าการเกษตรปลอดภัย 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์หรือบุตรหลานที่ ร่ วมท า
การเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์            
- กิจกรรมวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน 49 นิคมสหกรณ์ 
29 จังหวัด 61 สหกรณ์นิคม จ านวน 3,965 ราย  
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรปลอดภัย การผลิตปาล์มน้ ามัน 
RSPO 12 นิคมสหกรณ์ 6 จังหวัด 16 สหกรณ์นิคม 
จ านวน 1,400 ราย 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- เกษตรกรสามารถตรวจวิเคราะห์ดินและ
ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ 
- เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
น้ ามันปาลม์ เพื่อเตรยีมเข้าสู่มาตรฐาน RSPO 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. แจ้งสถาบันเกษตรกรคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วม
โครงการตามคุณสมบัติที่กรมฯ ก าหนด และตาม
จ านวนที่กรมฯ จัดสรร 

2. จดัท าฐานข้อมลู/สรุปฐานข้อมูล  
 (รายงานตามแบบที่ 1 – 2) 
 

3. การจดัอบรมสมาชิก (รายงานตามแบบท่ี 3) 

4. การส่งเสริมการผลิตและการตลาด 

-  การติดตามให้ค าแนะน าสมาชิก และ
ส่งเสริมการน าความรู้ไปใช้ 

- จัดหาสถานท่ีจ าหน่ายผลผลิต 

- ส่งการบันทึกรายรับ - รายจ่าย 

5. การติดตาม ประเมินผล  และรายงาน
โครงการ 

- รายงานผลการเนินการ (รายงานตามแบบ
ที่ 4)  
- รายงานผลการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รายงานตามแบบท่ี 5) 



                   
                    ฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นิคมสหกรณ์...............................................  สหกรณ์...................................................................... 

จังหวัด............................................................................ 

1. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................ ........................ 

2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.............................................. อายุ..................................... ปี  

3. เลขทะเบียนสมาชิก ...................................... 

4. บ้านเลขที่ ........................ หมู่ ................ ต าบล..................................... .... อ าเภอ....................................... 

   รหัสไปรษณีย์ ........................................ เบอร์โทรศัพท์...........................................  

 ข้อมูลพื้นฐาน (โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน ) 

5. พ้ืนที่ที่ท าการเกษตรรวม................. ไร่ รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ................................ บาท/ปี 

6. ท าการเกษตร      ชนิดพืช...................................... จ านวน ........................ ไร่ 

                 ชนิดพืช...................................... จ านวน ........................ ไร่ 

      ชนิดพืช...................................... จ านวน ........................ ไร่ 

      ชนิดพืช...................................... จ านวน ........................ ไร่ 

7. การเลี้ยงสัตว์      ชนิดสัตว์...................................... จ านวน ........................ ตัว 

     ชนิดสัตว์...................................... จ านวน ........................ ตวั 

           ชนิดสัตว์...................................... จ านวน ........................ ตวั 

ข้อมูลแผนการผลิต 
8. ความต้องการผลิตเกษตรปลอดภัย (โปรดระบุ) 

 ชนิดพืช........................................ จ านวน ........................ ไร่ 

 ชนิดพืช........................................ จ านวน ........................ ไร่ 

 ชนิดพืช........................................ จ านวน ........................ ไร่ 

 

- 2 - 

แบบท่ี 1 
ส าหรับสมาชิก 
 



 

9. ความต้องการด าเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสหกรณ์ 

 การหาปัจจัยการผลิต 

 สินเชื่อ 

 รวบรวม 

 แปรรูป 

10. ข้อมูลของสมาชิกในการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย 

 มีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย   ไมม่ีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย   

 

 

 

 

                                                                                 ลงชื่อ.................................................... 

        (...............................................................) 

     สมาชิกสถาบันเกษตรกร 

 

 

หมายเหตุ 

1. แบบฟอร์ม แบบที่ 1 เป็นข้อมูลฐานสมาชิกเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ โดยให้สมาชิกกรอกข้อมูลก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วส่งกลับกรมฯ หลังจากอบรมแล้วเสร็จภายใน 
7 วัน 
 2. ให้ส่งเป็นไฟล์ Excel และส่งทาง E-mail: cpd.nikomkaset@gmail.go.th 
 
 
 
 


