
คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

1 21-22 ธ.ค. 63 - การใช้ประโยชน์แผนท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ
- การฝึกปฏิบัติผลิตภัณฑ์ใหม่กรมพัฒนาท่ีดิน พด.13 
- การอนุรักษ์ดินและน้้าพ้ืนท่ีดอน
- การอนุรักษ์ดินและน้้าโดยการใช้หญ้าแฝก
- การท้าเกษตรแบบผสมผสาน
- การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนท่ี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต้าบลท่าใหญ่
บ.โนนศรีทอง  ม.5  ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง 
จ.ชัยภูมิ
(นายทองอินทร์  นามประไพ)

97 นายวัชรินทร์  ปรางค์ชัยภูมิ 080-7215454

2 24-25 ธ.ค. 63 - การใช้ประโยชน์แผนท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ
- การฝึกปฏิบัติผลิตภัณฑ์ใหม่กรมพัฒนาท่ีดิน พด.13 
- การอนุรักษ์ดินและน้้าพ้ืนท่ีดอน
- การอนุรักษ์ดินและน้้าโดยการใช้หญ้าแฝก
- การท้าเกษตรแบบผสมผสาน
- การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนท่ี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต้าบลท่าใหญ่
บ.โนนศรีทอง  ม.5  ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง 
จ.ชัยภูมิ
(นายทองอินทร์  นามประไพ)

64 นายวัชรินทร์  ปรางค์ชัยภูมิ 080-7215454

3 24-25 ธ.ค. 63 - การใช้ประโยชน์แผนท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ
- การฝึกปฏิบัติผลิตภัณฑ์ใหม่กรมพัฒนาท่ีดิน พด.13 
- การอนุรักษ์ดินและน้้าพ้ืนท่ีดอน
- การอนุรักษ์ดินและน้้าโดยการใช้หญ้าแฝก
- การท้าเกษตรแบบผสมผสาน
- การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนท่ี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
ต้าบลห้วยต้อน
บ.ชีลอง  ม.4  ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
(นายทองใบ  ปราบภัย)

139 นายภราดร  ดาวษาวะ 064-1184999

ก าหนดการฝึกอบรมหมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 (หลักสูตร 2)

สพข.3

สพด.ชัยภูมิ



คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

1 9-10 ก.พ. 64 1. ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ระบบน้้า ระบบปุ๋ย ต้นทุนต้่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเซีย 
(CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

153 นายขจิตพงษ์  นามภักดี 087-879-4926

2 15-16 ก.พ. 64 1. ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ระบบน้้า ระบบปุ๋ย ต้นทุนต้่า
2. การบริหารจัดการธนาคารน้้าใต้ดิน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเซีย 
(CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

141 นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์

3 17-18 ก.พ. 64 1. ปรุงดินด้วยอินทรีย์เทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน
2. แยกขยายเช้ือจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติ สร้างดิน
ให้มีชีวิตจากส่ิงมหัศจรรย์เล็กๆ
3. ระบบน้้า ระบบปุ๋ย ต้นทุนต้่า ผลตอบแทนระยะยาว
4. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองทุ่นแรงทาง
การเกษตร เข้าสู่ Smart agriculture

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเซีย 
(CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

69 นายพลกฤษณ์  การรักษา 081-185-7373

4 24-25 ก.พ. 64 1.การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนามาปลูกไม้ผลและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตรขอบเมือง สู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ณ โรงแรมสบายโฮเทล และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตร อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

166 นส.สุกัญญา  หันน้้าเท่ียง
นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท

063-146-5296
089-691-5729

1 22-23 ก.พ. 64 - การอนุรักษ์ดินและน้้า
- เกษตรอินทรีย์
- Mobile Application กรมพัฒนาท่ีดิน

1.โชติช่วงฟาร์ม ม.6 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์
2. แหล่งเรียนรู้เกษตรกรผสมผสานต้นแบบพ่ึงพาตนเอง 
ม.8 บ.โคกสูง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

230 นายรพีพงศ์  หน่วยจันทึก 088-5815617

2 24-25 ก.พ. 64 - การอนุรักษ์ดินและน้้า
- เกษตรอินทรีย์
- Mobile Application กรมพัฒนาท่ีดิน

1.โชติช่วงฟาร์ม ม.6 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์
2. แหล่งเรียนรู้เกษตรกรผสมผสานต้นแบบพ่ึงพาตนเอง 
ม.8 บ.โคกสูง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

170 นายรพีพงศ์  หน่วยจันทึก 088-5815617

สพด.นครราชสีมา

สพด.สุรินทร์



คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

1 8 –9 ก.พ. 64 ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติหมอดิน
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
- การเก็บตัวอย่างดิน
- ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินเบ้ืองต้น
- การปรับปรุงบ้ารุงดิน
- การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีและใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม
- การขอใบรับรองเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส
ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส ต.หูท้านบ อ.
ปะค้า จ.บุรีรัมย์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.หนองไม้งาม 
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
ต.หูท้านบ อ.ปะค้า

70 นายอภิชัย  กะตะศิลา 0832836404

2 8 –9 ก.พ. 64 - ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติหมอดิน
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
- ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินเบ้ืองต้น
- การปรับปรุงบ้ารุงดิน
- การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีและใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม
- ฝึกปฏิบัติ / ลงพ้ืนท่ีดูงาน
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้้าอ้อย
- การท้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก
- ศึกษาดูงาน โคก หนอง นา โมเดล และการใช้
ประโยชน์จากสระน้้าในไร่นา

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.ถลุงเหล็ก 
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ และ ไร่กิตติปารณี บ้านโบย 
ต้าบลพระครู อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์

70 นายอภิชัย  กะตะศิลา 0832836404

สพด.บุรีรัมย์



คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

3 9 –10 ก.พ. 64 - ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติหมอดิน
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
- ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินเบ้ืองต้น
- การปรับปรุงบ้ารุงดิน
- การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีและใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม- ลงพ้ืนท่ีดูงาน / ฝึกปฏิบัติ 
- การบริหารจัดการน้้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ประโยชน์ของหญ้าแฝก
- การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
- การท้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก
- ฝึกปฏิบัติการท้าปุ๋ยหมักฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ท่ีดิน

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.ชุมแสง อ.
นางรอง
จ.บุรีรัมย์
บ้านโคกพลวง หมู่ 9 ต้าบลหนองโบสถ์ อ้าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์
ศพก.อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

70 นายอภิชัย  กะตะศิลา 0832836404

4 9 –10 ก.พ. 64 - ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติหมอดิน
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
- ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินเบ้ืองต้น
- ฝึกการปฏิบัติการท้าปุ๋ยหมัก พด.1, น้้าหมักชีวภาพ 
พด.2, น้้าหมักไล่แมลง พด.7
- การปรับปรุงบ้ารุงดิน
- การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีและใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม
ศึกษาดูงาน
- โครงการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าเพ่ือ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมตาม 
Agri-Map ปีงบประมาณ 2562-2563

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.โคกสะอาด
อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ม.6 บ้านเข่ือน ม.8 บ้านหนองปลิง ม.16 
บ้านโนนสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

70 นายอภิชัย  กะตะศิลา 0832836404



คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

5 9 –10 ก.พ. 64 - ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติหมอดิน
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
- แนะน้าการใช้งานแอพลิเคช่ันต่างๆของกรมพัฒนา
ท่ีดิน
- การใช้ประโยชน์บัตรดินดี
- ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินเบ้ืองต้น
- การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีและใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม
- ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดในโรงเรือน
ศึกษาดูงาน 
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีท้าการเกษตร การห่มดิน 
การปลูกพืชทางเลือก
- การจัดการดินและน้้าเพ่ือท้าการเกษตร 
- ระบบน้้าหยด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.หัวฝาย 
อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 
ณ ไร่ดินชุ่มฟ้า ต.พรส้าราญ  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

70 นายอภิชัย  กะตะศิลา 0832836404

6 9 –10 ก.พ. 64 - ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติหมอดิน
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
- แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุปอเทืองเพ่ือจ้าหน่าย
- เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และต้นแบบโคกหนองนาโมเดล
- ศึกษาดูงาน
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมต่อการท้านา 
- เย่ียมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน / 
ฝึกปฏิบัติ
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีไม่เหมาะต่อการท้านา
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน
- การท้าดินปลูกผักปลอดภัย
- ศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวอินทรีย์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน ต้าบล
กระสัง อ้าเภอกสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน ต้าบล
ชุมแสง อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน ต้าบล
บ้านปรือ อ้าเภอกระสัง
บ้านม่วงหวาน ต้าบลทุ่งวัง อ้าเภอสตึก
ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียไร่นาสวนผสม ต้าบล.สตึก 
อ้าเภอสตึก
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คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

7 10 – 11 ก.พ. 64 - ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติหมอดิน
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
- ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินเบ้ืองต้น
- การปรับปรุงบ้ารุงดิน
- การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีและใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม
- ฝึกปฏิบัติ / ลงพ้ืนท่ีดูงาน
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้้าอ้อย
- การท้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก
- ศึกษาดูงาน โคก หนอง นา โมเดล และการใช้
ประโยชน์จากสระน้้าในไร่นา

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.ถลุงเหล็ก
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ และ ไร่กิตติปารณี บ้านโบย 
ต้าบลพระครู อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์

80 นายอภิชัย  กะตะศิลา 0832836404


