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ดําเนินการโดย
สถานีพัฒนาที
น ่ดินนครรศรีธรรมราช สํานักงาานพัฒนาที่ดิดนิ เขต 11 กรมพัฒนาาที่ดิน

โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563
ของสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
1. หลักการและเหตุผล
หมอดินอาสาเป็นเครือข่ายที่สําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ปัจจุบันมีหมอดินอาสาระดับจังหวัด อําเภอ
ตําบล และหมู่บ้าน ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศจํานวนกว่า 75,000 คน บทบาทของหมอดินอาสานอกจากการ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับเกษตรกรในหมู่บ้าน การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน และสาธิตทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินแล้ว หมอ
ดินอาสายังเข้าร่วมทํากิจกรรมกับกรมพัฒนาที่ดินด้วย อาทิ ร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน วันดิน
โลก งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์
กรมพั ฒนาที่ ดินจัดทําโครงการอบรมหมอดินอาสามากว่ า 20 ปี เริ่ มตั้งแต่การสร้ างความเข้ าใจ
บทบาทการทํางานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับหมอดินอาสา สร้างวิทยากรหมอดินอาสา พัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การอบรมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ การใช้เครื่องมือทดสอบดิน การใช้แผนที่ดิน
เพื่อจัดการที่ดินของเกษตรกร รวมทั้งการเพิ่มประสบการณ์โดยศึกษาดูงานในและนอกพื้นที่ ในโอกาสที่
กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร 4.0 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการอบรมหมอดินอาสา
เป้าหมายเพื่อพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็น smart farmer ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงพัฒนาหลักสูตรการอบรมใน
รูปแบบการสร้างเครือข่ายวิชาต่างๆ เช่น การจัดการดิน ปุ๋ย การวางแผนการใช้ที่ดิน เกษตรอินทรีย์ การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน และการศึกษาดูงานนอกพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
1. สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาวิชาการต่างๆ
2. ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ (Chart board)
3.หมอดินอาสาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหาด้านดินจาก
ประสบการณ์ในการทําการเกษตรของตนเอง
3. ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม
ระยะเวลา 2 วัน1 คืน ระหว่างวันที่ 22 – 23ธันวาคม2562
สถานที่ ณ ห้องมหานคร โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
4. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
1.หมอดินอาสา จํานวน 500 คน ประกอบด้วย
- หมอดินอาสาของจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน400 คน
- หมอดินอาสาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 40 คน
- หมอดินอาสาของจังหวัดชุมพร จํานวน 20 คน
- หมอดินอาสาของจังหวัดกระบี่ จํานวน 20 คน
- หมอดินอาสาของจังหวัดพังงา จํานวน 20 คน
2. เจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม จํานวน5คน
รวมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 505 คน
5. หน่วยงานดําเนินงาน
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน

-26.กําหนดการฝึกอบรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2562
เวลา
กําหนดการ
08:30 น. – 09:00 น. - ลงทะเบียน
09:00 น.– 10:00 น. - ตรวจสอบฐานข้อมูลหมอดินอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช
10:00 น. – 10:45 น. - พิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563
10:45 น. – 12:00 น. - กิจกรรมสัมพันธ์
12:00 น. – 13:00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 17:00 น. - ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินอาสาถามตอบ สรุปประเด็นของ
กลุ่มเครือข่ายหมอดินอาสาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม
- กลุ่มที่ 1 มีหัวใจ เป็นอาสา น่านับถือ (เครือข่ายหมอดินอาสา)
- กลุ่มที่ 2 ดิน... ทุกอนุ รู้ดี มีคุณค่า (ปาล์มน้ํามัน ยางพารา)
- กลุ่มที่ 3 ดิน... สร้างสรรค์ ชีวา ให้อยู่ได้(ไม้ผล)
- กลุ่มที่ 4 ดิน... ก่อร่าง ดินสร้างลมหายใจ (ที่ราบลุ่ม)
- กลุ่มที่ 5 ดิน... ผู้ให้ชีวิต จิตวิญญาณ (เกษตรอินทรีย์)
17:00 น. – 18:00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น. – 20:00 น. - รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
เวลา
กําหนดการ
07:00 น. – 08:00 น. - รับประทานอาหารเช้า
08:00 น. – 08:30 น. - ลงทะเบียน
08:30 น. - 09:00 น. - พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ยามเช้า
09:00 น. – 10:45น. - พบปะหมอดินอาสา และให้แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10:45น. – 12:00 น. - นําเสนอการถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินอาสาถามตอบ
โดยผู้แทนแต่ละกลุ่ม (2 กลุ่ม)
12:00 น. – 13:00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 15:00 น. - นําเสนอการถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินอาสาถามตอบ
โดยผู้แทนแต่ละกลุ่ม (3 กลุ่ม)
15:00 น. – 16:00 น. - ทบทวน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/พร้อมตอบข้อซักถาม
16:00 น. – 16:30 น. - สรุปผลการฝึกอบรม และพิธีปิด
16:30 น.
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 นาที เวลา 10:30 น. – 10:45 น. และเวลา 14:15 น. – 14:30 น.
- กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-37. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. หมอดินอาสาได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. ได้บทเรียนปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ (Chart board)
3. หมอดินอาสามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหาด้านดินจาก
ประสบการณ์ในการทําการเกษตรของตนเอง

-4คํากล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา
ณ โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
************************************************************

พวกเราหมอดินอาสาขอประกาศเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่น ร่วมกันว่า
1. เราจะเป็นผู้แทนของกรมพัฒนาที่ดิน ในหมู่บ้านเพื่อบริการ อํานวยความสะดวก ด้านการ
พัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร
2. เราจะพร้อมใจกันขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา ให้เป็นกําลังสําคัญของการเกษตรไทย
3. เราจะใช้ค วามรู้ ประสบการณ์ด้า นการพัฒ นาที่ดิ น ถ่ า ยทอดสู่ เ กษตรกรให้ ก ารใช้ ที่ ดิ น มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
4. เราจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการปกปักรักษาดูแลดิน ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ที่มีคุณภาพ
และสร้างอาชีพที่มั่นคงสืบต่อไป
************************************************************

-5ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ของสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2562
ณ ห้องมหานคร โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
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