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สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “““การพัฒนาหมอดินอาสาประจ าต าบลการพัฒนาหมอดินอาสาประจ าต าบลการพัฒนาหมอดินอาสาประจ าต าบล” ” ”    
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ ๒๕๕๕    

 วันที่ ๒๔ – ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕  นายวิรัตน์  แสงแก้ว ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจ าต าบล”  สถานที่
ด าเนินการ  สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  และทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์อินแปงภูพานและศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อง
มากจากพระราชด าริระดับอ าเภอต้นแบบ อ าเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ์ ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ณ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ์ จ านวนหมอดินอาสาประจ าต าบลที่เข้าร่วมตามหลักสูตร 132 ราย 

9.00 น. - 10.00 น. จุดลงทะเบียนหมอดินอาสาประจ าต าบลที่เข้าร่วมหลักสูตร ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 

 นายวิรัตน์  แสงแก้ว ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ปฐมนิเทศหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน และเชิญ นายพรรลี 
ค าลอื หมอดินอาสาประจ าต าบลเลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ที่เข้ารับรางวัลหญ้าแฝกทองค าจากการประกวด

พัฒนาและรณรงคก์ารใชห้ญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ 6 ปี 2554 จัดโดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัล ผลงานประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก ประเภทบุคคล จาก 1 ใน 18 รางวัล ทั่วประเทศ 

กล่าวแสดงความรูส้ึกต่อเพื่อนหมอดนิอาสาประจ าต าบลด้วยกัน หลังจากได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2555  

พร้อมน าสาระดีๆน ามาเล่าสู่กันฟัง   
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 นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  
“การพัฒนาหมอดินอาสาประจ าต าบล” ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  และบรรยายพิเศษ ต่อหมอดินอาสาประจ าต าบล 4 จังหวัดที่มา
รวมกัน คือ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม, สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร, สถานีพัฒนาที่ดินอ านาจเจริญและสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 

  นายวิรัตน์  แสงแก้ว ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 
น าคณะเข้าศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์เกษตรอินทรีย์อินแปงภูพาน  บ้านโนนหัวช้าง  ต าบลสร้างค้อ  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  
โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้   บอกเล่าประวัติความเป็นมาของศูนย์  การรวมกลุ่มสมาชิกรอบป่าเทือกเขาภูพาน  แนวคิด  
การจัดการทางการเกษตร  จนกลุ่มพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีชื่อเสียง    นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆยังได้เข้ามาให้การ
สนับสนุนไม่ว่าจะเป็น การผลิตยาสมุนไพรพ้ืนบ้านจากญี่ปุ่น จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทย์ฯ จากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (UNDP) ปัจจุบันเครือข่ายอินแปงมีสมาชิกในเครือข่ายพ้ืนที่
รอบป่าเทือกเขาภูพาน  3 จังหวัด  คือ  สกลนคร   กาฬสินธุ์และอุดรธานี  
 นับเป็นกรณีตัวอย่างของกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาแบบ
พอเพียงและย่ังยืนที่แท้จริงการพัฒนาที่เริ่มด้วยการสร้างปัญญา การ
พัฒนาที่เอาปัญญามาก่อนเงิน  
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 วันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕  นายวิรัตน์  แสงแก้ว ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานี
พัฒนาที่ดินมหาสารคามน าคณะ หมอดินอาสาประจ าต าบลประจ าจังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อง
มากจากพระราชด าริระดับอ าเภอต้นแบบอ าเภอเขาวง  โดยมี นายวิศักดิ์   อารมณ์สวะเป็นประธานศูนย์ฯ  ทีบ่้านโนนสูง   ม.7      
ต.คุ้มเก่า  อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  

 นายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมากจากพระราชด าริระดับอ าเภอต้นแบบอ าเภอเขาวง  และยังเป็น
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวต้อนรับ คณะหมอดินอาสาประจ าต าบลประจ าจังหวัด
มหาสารคาม  

 นายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมากจากพระราชด าริระดับอ าเภอต้นแบบอ าเภอเขาวง  ให้ความรู้
สาระแก่คณะหมอดินอาสาประจ าต าบลประจ าจังหวัดมหาสารคาม พร้อมถามมา-ตอบไป โดยมีนายจักรวาล มีทิพย์ นักวิชาการ
เกษตร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยเหลือประสานงาน 

 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ร าลึกก่อนเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน 
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