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โครงการหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2559 
ณ สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. หลักการและเหตผุล 
 

 กรมพัฒนาท่ีดิน ได้เห็นความส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรดิน
ความเส่ือมโทรมและภัยธรรมชาติ ในการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ โดยหมอดินน้อยจะได้ฝึกปฏิบัติ ทดสอบ ความรู้เรื่อง
สมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ของดิน น  า อากาศ และส่ิงปกคลุมดิน จึงไ ด้จัดโครงการหมอดินน้อย (ยุวหมอดินใน
โรงเรียน) ขึ น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร  โดยเฉพาะด้านดิน ให้แก่เยาวชนได้มีความรู้พื นฐานด้านการเกษตร
และการพัฒนาท่ีดินได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มเติมความรู้ในด้าน น  า อากาศ และส่ิงปกคลุมดิน สามารถแก้ปัญหาแบบ
วิทยาศาสตร์ โดยการวางแผนการทดลองเบื องต้น และสรุปผลได้ เป็นการยกระดับหมอดินน้อยให้มีความรู้ด้านการวิจัย
และทดลอง หมอดินน้อยมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับดิน  น  า อากาศและส่ิงปกคลุมดิน ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในเครือข่าย 
 

 ดังนั นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนจึงมีความส าคัญ และหวังให้หมอดินสามารถเป็นแกนน าในการช่วย
รณรงค์และขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง  นักเรียนและเกษตรกรท่ัวไป ในการเพิ่มผลผลิตพืชภายใต้การปรับปรุงบ ารุงดิน และ
รักษาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความส าคัญในการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตเป็นการ
ด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และท่ีส าคัญเป็นการสนับสนุนโครงการผลิตเพื่ออาหารกลางวันควบคู่กับการฝึกเป็น
นักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับเด็กนักเรียนด้วย 
 

 จึงได้จัดท าโครงการอบรมหมอดินน้อย (ยุวหมอดินในโรงเรียน) ขึ น โดยหวังว่าหมอดินน้อย ได้มีความรู้พื นฐาน
ด้านการพัฒนาท่ีดิน ด้านน  า ด้านอากาศ ด้านพืช และส่ิงปกคลุมดิน การวางแผนการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์เบื องต้น เป็น
พื นฐานในการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค ์
 

 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์
โลกทั งระบบ เพื่อส่ิงแวดล้อมโลกในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ 
 2.2 เพื่อสร้างโครงงานวิจัยทางดิน น  า อากาศ ส่ิงปกคลุมดิน ในลักษณะของความร่วมมือกันระหว่างนักเรียน ครู
นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ หมอดินอาสาและชุมชน 
 2.3 เพื่อสร้างความเข้าใจและจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดย
ใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของนักเรียนในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ 
 

3. ผู้เข้าร่วมการอบรม เป้าหมาย จ านวน  95 คน ประกอบด้วย 
 

 3.1 นักเรียนจากโรงเรียนในพื นท่ีเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559 จ านนวน 5 โรงเรียนๆละ 15 คน 
3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จ านวน 5 ราย 
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3.3 วิทยากรจาก สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน   
จากคณะวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  และเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกอบรม รวมจ านวน 15 ราย 
 

4. สถานที่จัดการอบรม  สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
 

5. ก าหนดการฝึกอบรม           วันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2559 
 

08.00 น – 08.30 น. ลงทะเบียน โดย น.ส.อุไรวรรณ แย้มทับทิม และทีมงานธุรการ 
08.30 น – 09.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 (ประธาน) กล่าวเปิดฯ 

นายวันชัย วงษา ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน 
09.30 น. – 10.00 น. บรรยาย  

-  ความลับของดิน+ดินมีปัญหา  นายทนง ไม้เลี้ยง ( สพด.สุพรรณบุรี)  
-  ชี แจงโครงการฝึกอบรมหมอดินน้อย กรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2559  
   โดย น.ส.สุมาลี  กลางสุข (กวจ. กรมพัฒนาท่ีดิน) 
-  การเขียนโครงงานเพื่อด าเนินการวิจัย โดย รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์  

 คณะวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล   
10.00 น. – 10.15 น. แบ่งกลุ่มฯ ส าหรับเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ตามฐานเรียนรู ้
10.15 น. - 10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 
 

10.30 น. – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติ แยกตามฐานเรียนรู้ 
 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 น. – 14.45 น.   แบ่งกลุ่มส าหรับฝึกฐานปฏิบัติการ 
 

14.45 น. – 15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 
 

15.00 น. – 17.00 น. สรุปกิจกรรม อ าลา และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

ฐานเรียนรู้  
1. เรียนรู้เรื่องดิน+วิเคราะห์ดิน (น.ส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม น.ส.นาฎนภา ลมูลจิต)   
2. การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 หัวเชื อจุลินทรีย์ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า พด.3 (นายภิญโญ หนูแก้ว)  
3. การผลิตและใช้น  าหมักชีวภาพ พด.2 พด.6 (น.ส.ไพริน เพ็งสุข น.ส.ฐิศิรัตน์ คูวิจติรจารุ)   
4. การผลิตและใช้สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช พด.7 (นายองอาจ นักฟ้อน)  
5. การอนุรักษ์ดินและน  า โดยใช้หญ้าแฝก   (นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร) 
6. การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด    (นายเกรียงศักด์ิ ค าเลิศ)  
 

6. หน่วยงานรบัผดิชอบ  สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี  ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน   
 

7. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 
 

 7.1 หมอดินน้อยมีองค์ความรู้ด้านดิน น  า พืช อากาศ และส่ิงปกคลุมดิน ท่ีถูกต้อง 
 7.2 หมอดินน้อยและครูมีความรู้ในการตั งสมมติฐาน การวางแผนงานวิจัยสามารถศึกษาปัญหา ด้านดิน  น  า พืช 
อากาศและส่ิงปกคลุม ได้ในเบื องต้น และถ่ายทอดองค์ความรู้ พื นฐานในการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ทางดินได้  
 



 หมอดินน้อย สุพรรณบุรี  
 

 
 

 (ลงช่ือ)...................................................ผู้เสนอโครงการ 
      ( นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก ) 
  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

 
 
 (ลงช่ือ).............................................ผู้เหน็ชอบ/ผู้อนุมัติโครงการ 
        ( นายวันชัย  วงษา ) 
       ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี 
 
 
 
 


