
ค ำกล่ำวรำยงำน 
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2559 

วันที่  24 มีนำคม  2559 ณ  อำคำรฝกึอบรม สถำนีพัฒนำที่ดินสุพรรณบุรี 
 

เรียน ท่านศรจิตร ศรีณรงค์  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประธานในพิธี 
 

กระผม นายวันชัย วงษา  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี คณะวิทยากร  
พี่เลี้ยง  และผู้ด าเนินการ โครงการฝึกอบรมหมอดินน้อย ปีงบประมาณ  2559 ของจังหวัด
สุพรรณบุรี กราบขอบพระคุณ ที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรุณาให้เกียรติ มา
เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  ในวันนี ้

 

กรมพัฒนาที่ดิน เห็นความส าคัญ ของเด็กและเยาวชน ที่เป็นต้นกล้าของการ
พัฒนาการเกษตร ในรุ่นต่อๆไป ให้ได้รับองค์ความรู้ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ ทดสอบ ความรู้
เรื่องสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ของดิน น้ า อากาศ สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ
เกษตรกรรม  

ก็เพื่อให้นักเรียน ได้น าความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาที่ดิน ที่เป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ ไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดไปยังผู้ปกครอง เพื่อน พี่ น้อง และญาติ ในชุมชน 
รวมทั้งคาดหวังให้นักเรียน (หมอดินน้อย) ให้มีการพัฒนาภาวะผู้น า ด ารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีของสังคม และขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และแนวคิดการศึกษา ในเชิง
วิทยาศาสตร์ เกิดความเชื่ อมโยง/ร่วมมือกันระหว่างนักเรียน ครู  หมอดินอาสา  
นักวิทยาศาสตร์ (นักวิจัย) จากสถาบันต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของตน 

   

ปีงบประมาณ 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน 
ฝึกอบรมหมอดินน้อย (โรงเรียนใหม่) จ านวน 5 โรงเรียน มีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็นครูเกษตร 5 คน 
นักเรียน 75 คน มีวิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กองวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน จากคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่จัดการ
ฝึกอบรม อีกจ านวน 15 คน  

 

บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่าน ประธาน ได้กรุณากล่าว
เปิดการฝึกอบรม “โครงการหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2559” พร้อมให้โอวาท และข้อคิด
อันเป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงการฯ ขอกราบเรียนเชิญ ด้วยความเคารพ 

รร.บ้ำนบัวขำว ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง รร.บ้ำนหนองกุฏิ ต.พลับพลำชัย อ.อู่ทอง  รร.บ้ำนทัพหลวง ต.ทัพหลวง 
อ.หนองหญ้ำไซ  รร.บ้ำนทับกระดำษ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่ำนช้ำง และ รร.วัดแก้ว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 



ค ำกล่ำวประธำน  
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน” ปีงบประมาณ 2559 

วันที่  24 มีนำคม  2559 ณ  อำคำรฝกึอบรม สถำนีพัฒนำที่ดินสุพรรณบุรี 
 

ท่านวันชัย วงษา ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ท่าน รศ.ดร.ชาลี 
นาวานุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยากร วิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาการ
จัดการดิน หัวหน้าหน่วย คณะครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะ ผู้จัดการฝึกอบรม และผู้มี
เกียรติทุกท่าน 
 

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
“โครงการหมอดินน้อย ปี 2559” เพื่อ สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและ
ยุวหมอดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ในวันนี ้

   

ในปัจจุบันการท าเกษตรของประเทศไทย ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี
ทางการเกษตรเป็นจ านวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น อัน
เนื่องมาจากการที่ปุ๋ยเคมีและสารเคมี มีราคาแพงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การใช้สารเคมีและ
ปุ๋ยเคมี อย่างไม่ระมัดระวัง ยังก่อให้เกิดการสะสมของสารเคมี  สารพิษ ในดิน น้ า และ
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม 

  

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เบ้ืองต้นของเด็ก นักเรียนส่วนใหญ่ ของโรงเรียนที่อยู่
ในถิ่นทุรกันดาร จะเป็นลูกหลานของเกษตรกร ซึ่งเปรียบเสมือนรากแก้วของแผ่นดิน การ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะความรู้เรื่องดิน การพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะเป็นการพัฒนารากฐานของการท าเกษตร ในทุก
สาขาอาชีพ เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึก ในการท าการเกษตรอย่างรับผิดชอบ การให้ความรู้
กับเด็กๆ จะยึดหลักวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล 

  

การด าเนิน“โครงการหมอดินน้อย” ปีงบประมาณ  2559 กรมพัฒนาที่ดิน
มุ่งหวังให้หมอดินน้อย ได้มีความรู้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านน้ า ด้านอากาศ มีการ
การวางแผนการทดลอง เชิงวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ในอนาคตต่อไป  

 

ขอขอบพระคุณ ท่าน รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยากร จากกองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน ทีมงานของ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดฝึกอบรมฯ ทุกท่าน และขอให้การฝึกอบรมฯ ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทุกประการ   

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดการฝึกอบรม “โครงการหมอดินน้อย 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปี 2559” ณ บัดนี ้ และขอให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย จงประสบ
แต่ความสุข  สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา โดยทั่วกัน สวัสด ี

 



ก าหนดการฝกึอบรม โครงการฝกึอบรมหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2559 
วันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนำคม 2559 

ณ สถำนีพัฒนำท่ีดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
 

  

  

07.30 น – 08.30 น. ลงทะเบียน  โดย น.ส.อุไรวรรณ แย้มทับทิม และทีมงำนธุรกำร 
08.30 น – 09.30 น. นำยศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 1 

ประธำนกล่ำวเปิด กำรฝึกอบรม ฯ 
 นำยวันชัย วงษำ ผู้อ ำนวยกำร สถำนีพัฒนำท่ีดินสุพรรณบุรี 
 กล่ำวรำยงำน วัตถุประสงค์กำรจัดงำน 
09.30 น. – 10.00 น. บรรยำย  
 -  ควำมลับของดิน+ดินมีปัญหำ  โดย นำยทนง ไม้เล้ียง ( สพด.สุพรรณบุรี)  
 -  ช้ีแจงโครงกำรฝึกอบรมหมอดินน้อย กรมพัฒนำท่ีดิน ปี 2559  
    โดย น.ส.สุมำลี  กลำงสุข (กวจ. กรมพัฒนำท่ีดิน) 
      -  กำรเขียนโครงงำนเพื่อด ำเนินกำรวิจัย โดย รศ.ดร.ชำลี นำวำนุเครำะห์  

   คณะวิทยำศำสตร์และส่ิงแวดล้อม  มหำวิทยำลัยมหิดล   
10.00 น. – 10.15 น. แบ่งกลุ่มฯ ส ำหรับเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ตำมฐำนเรียนรู ้
10.15 น. - 10.30 น.        พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.30 น. – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติ แยกตำมฐำนเรียนรู้ 
  

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
  

13.00 น. – 14.45 น.   ฝึกปฏิบัติ แยกตำมฐำนเรียนรู้ 
14.45 น. – 15.00 น.        พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
15.00 น. – 17.00 น. สรุปกิจกรรม อ ำลำ และเดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 

 

 
 

ฐานเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติ 
 

1. เรียนรู้เรื่องดิน+วิเครำะห์ดิน (น.ส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม และ น.ส.นำฎนภำ ลมูลจิตต์)   
2. กำรผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 หัวเช้ือจุลินทรีย์ป้องกันโรครำกเน่ำโคนเน่ำ พด.3 (นำยภิญโญ หนูแก้ว  
    และ น.ส.ฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจำรุ)  
3. กำรผลิตและใช้น้ ำหมักชีวภำพ พด.2 พด.6 (น.ส.ไพริน เพ็งสุข)   
4. กำรผลิตและใช้สำรสกัดสมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช พด.7 (นำยองอำจ นักฟ้อน)  
5. กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ โดยใช้หญ้ำแฝก  (นำยชัยวัฒน์ วงษ์ไร)  
6. กำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยพืชปุย๋สด      (นำยเกรียงศักดิ ์ค ำเลิศ)  

 

 

หมำยเหตุ โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ คือ 
รร.บ้ำนบัวขำว ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง รร.บ้ำนหนองกุฏิ ต.พลับพลำชัย อ.อู่ทอง  รร.บ้ำนทัพหลวง ต.ทัพหลวง 

อ.หนองหญ้ำไซ  รร.บ้ำนทับกระดำษ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่ำนช้ำง    และ รร.วัดแก้ว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
 


