
โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

            ปีงบประมาณ 2561 
ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน ้า อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
“ทรัพยากรที่ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและเป็นปัจจัยหลักในการท าเกษตรกรรมของ

ประเทศไทย แต่ปัญหาการน าพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมมาใช้ในการเกษตร รวมถึงการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและปัญหาที่ เกิดจากสภาพธรรมชาติของดิน เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์  ฯลฯ ล้วน 
ท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท า
เกษตรสมัยใหม่ท่ีเน้นใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรท าให้สารเคมีตกค้างในดิน น้ า พืช สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ 
นับว่าเป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงควรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาค
การเกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรที่ลดการพ่ึงพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (เกษตรลดใช้สารเคมี/เกษตรไร้สารพิษ/เกษตรอินทรีย์) 

ทั้งนี้ การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความพอเพียงและความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน โดย             
กรมพัฒนาที่ดินได้คิดค้นนวัตกรรมจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ด้านต่างๆ ที่ สามารถน ามาใช้เป็นปัจจัย          
การผลิต อาทิ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช  ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.๑ ซุปเปอร์ พด.๒ พด.๑๑ และปุ๋ยชีวภาพ พด.๑๒ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๓ และซุปเปอร์ พด.๗ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้านการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยใช้หญ้าแฝก  เป็นต้น 
เพ่ือมุ่งพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ ป้องกันการชะล้างพังทลาย แก้ไขปัญหาดิน ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม
ในการผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นมีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน และเน้นการมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาที่ดิน 

ดังนั้น กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 5 รุ่น ณ ศูนย์วิจัย
การอนุรักษ์ดินและน้ า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน และการท าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไป ตลอดจนร่วมมือกันสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินในการ
เผยแพร่องค์ความรู้และขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน เพ่ือมุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค์  
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง

ทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และการท าการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไป 

 
 

 

 



 
 

๓. สถานที่ เป้าหมาย และระยะเวลาการด้าเนินงาน 
ด าเนินการฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัด

อบรมจ านวน 5 รุ่นๆ ละ 60 คน แบ่งเป็นผู้เข้าอบรม 45 คน วิทยากร 15 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ใช้เวลาอบรม
รุ่นละ ๒ วัน (๒ วัน ๑ คืน) มีก าหนดดังนี้  

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 

๔. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ศูนยว์ิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โทรศัพท์ ๑๗๖๐ ต่อ ๒๒๔๙ หรือ ๒๒๕๑ โทรศัพท ์๐-๒๕๗๙-๑๕๖๒, 04-475-6962-3 
โทรสาร ๐-๒๕๗๙-1753    

5. งบประมาณด้าเนินงาน 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
6.๑ เกษตรกรที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๖๕ ปี สุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด

หลักสูตร (๒ วัน ๑ คืน) ซึ่งแต่ละรุ่นรับผู้เข้าอบรมจ านวน 45 คน  
6.2 ผู้ เข้ าอบรมไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ ายในการลงทะเบียน ค่าที่ พัก และค่าอาหาร (ฟรี ) 

ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ผู้เข้า
อบรมต้องรับผิดชอบเอง 

7. วิธีการด้าเนินงาน 
7.๑ การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน 

(www.ldd.go.th) เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ตัววิ่งหน้ากรมพัฒนาที่ดิน และอ่ืนๆ 
7.๒ การรับสมัคร  

๑) สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
(กวจ.) ชั้น ๗ อาคาร ๘ ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า     
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

๒) ส่งใบสมัครผ่านทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๕๗๙-1753 (กรุงเทพฯ) หรือส่งทางไปรษณีย์ 
จ่าหน้าซองถึง ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) ชั้น ๗ กรมพัฒนาที่ดิน 
เลขที่ ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โดยระบุว่า “สมัครอบรม” 
ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.ldd.go.th 
       7.๓ การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมจะใช้เกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้โดยไม่พิจารณาล าดับหรือวันที่
สมัครก่อนหรือหลัง 

 
 
 
 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/


 
 

7.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น ก่อนการฝึกอบรม ๒ สัปดาห์ ทางเว็บไซต์
ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือทางโทรศัพท์ และขอให้ผู้มีรายชื่อแจ้งยืนยันความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม กลับมาที่  
นายวินัย ชมบุตร หรือ นางสาวอังคนันท์ เกตุนาค กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) กรมพัฒนาที่ดิน 
โทรศัพท์ ๑๗๖๐ ต่อ ๒๒๔๙ หรือ ๒๒๕๑ โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๒, 04-475-6962-3 โทรสาร ๐-๒๕๗๙-
1753 ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากพ้นก าหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

8. ก้าหนดการฝึกอบรม  
วันแรก 
๐๘:0๐น. – ๐8:๓๐ น. ลงทะเบียน   
๐8:๓๐ น. –๐9:๐๐ น. ◊ พิธีเปิดการฝึกอบรม 

◊ แนะน าศูนย์วิจัยฯ โดยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า 
๐9:๐๐น. – ๑0:๐๐ น. บรรยายความรู้เบื้องต้นของดิน 
๑0:3๐น. – ๑2:0๐ น. 
12:00 น. – 13:00 น.  

บรรยายผลิตภัณฑ์ พด. กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
อาหารกลางวัน 

๑3:๐๐น. – ๑7:3๐ น. 
 

ฝึกปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ต่างๆ จ านวน 6 ฐาน แบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 6 กลุ่มๆ 
ละ 7-8 คน ใช้เวลาอบรมฐานละ 40 นาท ี

 ◊ ฐาน ๑   การแก้ปัญหา ดินทราย ดินตื้น ดินอินทรีย ์
 ◊ ฐาน ๒   การแก้ปัญหา ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด  
 ◊ ฐาน ๓   เรียนรู้ชั้นดินและการจัดการดินลาดชัน  
 ◊ ฐาน 4   การท าปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ 

              ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ 
 ◊ ฐาน 5   พืชปุ๋ยสดเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 ◊ ฐาน 6   หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

หมายเหตุ  : อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้า  ๑๐:๐๐ น. – ๑๐:๓๐ น.  
 อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงบ่าย ๑๔:๓๐ น. – ๑๕:๐๐ น. 
 อาหารเย็น ๑8:0๐ น. – ๑9:0๐ น. 

วันที่สอง  
 
 

๐๘:3๐น. – 10:4๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:40น. –12:0๐ น.  

ดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน ใช้เวลาอบรมจุดเรียนรู้ละ 
40 นาท ี
 - จุดเรียนรู้ ๑ การท าน้ าหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ และการ 
   ผลิตสารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง พด.๖  
 - จุดเรียนรู้ 2 การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗  
   และเรียนรู้พืชสมุนไพรใกล้ตัว   
 - จุดเรียนรู้ 3 คนเอาถ่าน ได้ถ่าน น้ าส้มควันไม้  และการท าไบโอแก๊สไว้ใช้ใน   
   ครัวเรือน           
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่าย  

12:00 น. – 13:00 น. 
 
 
 

อาหารกลางวัน 
 
 
 



 
 

หมายเหตุ  :   อาหารเช้า ๐๗:๐๐ น. – ๐๘:๐๐ น.   
อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้า  ๑๐:๐๐ น. – ๑๐:๓๐ น.  
อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงบ่าย ๑๔:3๐ น. – ๑๕:๐๐ น. 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.๑ ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรดินเทคโนโลยีการจัดการดิน  

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ดินและการท าเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
น าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

9.๒ ผู้ผ่านการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการท าการเกษตรและการพัฒนาที่ดินร่วมกันและ
น าเอาความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้  

9.๓ ผู้ผ่านการอบรมจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดินในการน าเอาเทคโนโลยี 
การพัฒนาที่ดินไปประยุกต์ใช้จริง เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินให้เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:0๐น. – ๑5:0๐ น. บรรยายการท าการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน โดย เกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จทางด้านการเกษตร 

๑5:0๐น. – ๑6:30 น.                                                                                                                                                                     สรุปผลการประชุม  
มอบวุฒิบัตร  
ปิดการฝึกอบรม 

 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 



 
 

 

กรุณาใส่เคร่ืองหมายลงในช่องเพื่อเลือกรุ่นที่ท่านต้องการอบรม และโปรดกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง 
 

 
 
 
 

รุ่นท่ีสมัคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20  ธันวาคม 2560 
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22  ธันวาคม 2560 

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17  มกราคม 2561 
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19  มกราคม 2561 
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31  มกราคม 2561 

๑. ช่ือ- สกุล (นาย/นาง/น.ส./อื่นๆ)  
๒. วัน เดือน ปีเกิด  อาย ุ  
๓. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน/อื่นๆ  
๔. ท่ีอยูป่ัจจุบัน/ท่ีติดต่อได้ เลขท่ี  ถนน  ตรอก/ซอย  
    ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
    โทรศัพท์   E-mail  
๕. วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่า ป.ตรี           ป.ตร ี     ป.โท         อื่นๆ   
๖. อาชีพเกษตรกรรม 
         ท านา           ท าสวน      ท าไร่         อื่นๆ   
๗. เหตุผลท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  
 
 
๘. ท่านทราบข้อมูลการอบรมครั้งนี้จากสื่อประเภทใด 
        ตัวว่ิงหน้ากรมพัฒนาท่ีดิน                 เว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน         อื่นๆ  

๙. การรับประทานอาหาร 
        ปกติ           มังสวิรัต ิ             ฮาลาล  

  
ลงชื่อ  ผู้สมัคร 

(  ) 
     วันที ่  เดือน  พ.ศ.   

หมายเหต ุ:  
๑. ผู้เข้าอบรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ๒ วัน (๒ วัน ๑ คืน) 
๒. ฝึกอบรม ฟรี  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับค่าลงทะเบียน ค่าทีพ่กั และค่าอาหาร  ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับยัง ศูนย์วิจัย 
    การอนุรักษ์ดินและน้ า อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผู้เขา้อบรมจะต้องรับผิดชอบหรือจ่ายเอง 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น ก่อนการฝกึอบรม ๒ สัปดาห์ ทางเว็บไซต์กรมพฒันาที่ดิน www.ldd.go.th 
๔. ผู้มีรายชื่อแจ้งยืนยันความพรอ้มก่อนเขา้ฝกึอบรม กลับมาที่ กองวิจยัและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน ภายใน ๗ วัน  
    นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชือ่ หากพ้นก าหนดจะถอืว่าทา่นสละสิทธิ ์โทรศัพท์ ๑๗๖๐ ต่อ ๒๒๔๙, ๒๒๕๑ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-1753 
๕. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ นายวินัย ชมบุตร ๐๘-๗๒๗๒-๐๗๐๑ และ นางสาวอังคนันท์ เกตุนาค 08-3734-5404 
 
 

          ใบสมัครฝึกอบรม 
           หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ส าหรับเกษตรกร 

       ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน  า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

http://www.ldd.go.th/

