


 
โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ปีงบประมาณ 2564  

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

 

1. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยการตระหนักรู้ของผู้บริโภค และผู้ผลิต       
ต่อวิกฤตโลกท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกัน แสวงหาแนวทางการผลิตและการบริโภคอาหารท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง 
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร ห่วงโซ่การผลิต
และการบริโภคส้ัน อาหารสุขภาพปราศจากสารเคมีสารพิษ สวัสดิภาพสัตว์ ความเสมอภาคทางสังคม และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อมโดยรวมของประชากร ในขณะที่อัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว           
แต่ด้านการผลิตยังเป็นไปอย่างช้าๆ  

เกษตรอินทรีย์ไม่ได้ถูกจ ากัดว่าจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยตรวจรับรองเท่านั้น ยังมี
เกษตรกรรายย่อยท่ีท าเกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณ เป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล อาจเรียกว่า 
“เกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน หรือ เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน” เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรอง
ได้เพราะมีค่าตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มกับผลผลิตท่ีมีน้อย รวมท้ังระบบการตรวจต้องมีเอกสารให้บันทึกจ านวน
มากไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นการขับเคล่ือนให้เกิดการกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคจ าเป็นต้องท าสอดคล้องกันท้ังระบบ ต้ังแต่การผลิต การรับประกันคุณภาพจนถึง
การตลาด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตต้องการเข้าสู่การตลาดระดับใดท่ีคู่ค้าและผู้บริโภคยอมรับ 
              กรมพัฒนาท่ีดินจึงได้ด าเนินงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วย
กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems; PGS) ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 
จนกระท่ังในปี 2560 มีกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษรอินทรีย์ PGS ได้ส าเร็จ ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายผล
จากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จึงได้ด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ PGS ขึ้น โดยคัดเลือกกลุ่ม
เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS ท่ีเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน และมีความพร้อม จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ในพื้นท่ี และสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์เรียนรู้ฯ 
ประกอบด้วยจุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS มีแปลงสาธิตการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ส าหรับการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเรื่องราวโดดเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม (Knoewledge Production) ในรูปแบบ
ส่ือการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรมให้เป็นท่ีรู้จัก ท าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นแหล่งศึกษาดูงานการท าเกษตรอินทรีย์                
ครบวงจรในรูปแบบเกษตรกรเรียนรู้จากเกษตรกร เกิดการแลกเปล่ียนร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่าง
เป็นรูปธรรม ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้การท าเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีประสบความส าเร็จ เกิดการสร้างเครือข่าย
การท าเกษตรอินทรีย์ท่ีเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพื่อจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต/ ศึกษา/ ดูงานด้านการผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ PGS 
 2.2 ผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีโดดเด่นของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยเพร่ความส าเร็จ
ของการท าเกษตรอินทรีย์ PGS ให้เป็นที่รู้จัก 
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๓.  เป้าหมายด าเนินการ 
     ด าเนินการใน 13 จังหวัด ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS 16 แห่ง ประกอบด้วย 

- จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (ศูนย์ใหม่) 4 ศูนย์ 
- สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ PGS (ศูนย์เดิมต่อยอด) 12 ศูนย์ 

ตามงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การพัฒนาด้านการเกษตร) 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักท่ี 16 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม  
        
๔. วิธีการด าเนินงาน  
 

4.1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ศูนย์ใหม่ 
        

 ๑. กวจ. จัดท าคุณลักษณะของศูนย์ฯ และแบบฟอร์มใบสมัครส่งไปยัง สพด. ให้เสนอความต้องการ
พัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรสู่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
 2. สถานีพัฒนาท่ีดิน และ กวจ. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานท่ีเหมาะสม และมีความพร้อม
จะจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด/สาธิต/ ศึกษา/ ดูงาน และเรียนรู้ด้านการผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรีย์  การรับรองแบบมีส่วนร่วม  รวมทั้งการถ่ายทอดองค์รู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป   
 3. สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS และ
สนับสนุนส่ือเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และ PGS หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม   
 4. องค์ประกอบส่ือการเรียนรู้ท่ีจะต้องมีในศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS  ประกอบด้วย 

1) ความหมาย PGS   
2) โครงสร้างกลุ่ม องค์ประกอบกลุ่ม สมาชิก 
3) หลักการ วิธีการ และ องค์ประกอบ 
4) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม/ เกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน 
5) การตรวจประเมิน และการรับรอง 
 6) กิจกรรมกลุ่ม 

                       7) องค์ความรู้ภูมิปัญญา เทคนิค นวัตกรรมการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
 4.  ให้ก าหนดว่าในศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS มีจุดเรียนรู้เรื่องใดบ้าง เช่น จุดเรียนรู้เรื่อง PGS   
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   จุดเรียนรู้การปลูกพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์  จุดเรียนรู้การเล้ียงปศุสัตว์
อินทรีย์  จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น และให้มีการจัดท าป้ายช่ือจุดเรียนรู้ด้านต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ ให้ครบทุกจุด 
                5.จัดท าคลิบวิดีโอหรือส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ PGS ให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง  และน าคลิปหรือส่ือดังกล่าวส่งให้ กวจ. พิจารณา ประสาน ศทส. น าข้อมูลลงเว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน 
 6. เมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ขอให้ สพด. ท่ีด าเนินการ จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานโดยให้มีการ
ถ่ายภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน จัดท าแผนภาพกิจกรรม บันทึกข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมหรือมาเรียนรู้ท่ีศูนย์เกษตร
อินทรีย์ PGS  ท้ังนี้ให้บันทึกรายงานผลการด าเนินงานในระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนา
ท่ีดินใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
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 4.2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ศูนย์เดิมต่อยอด 
  1.  กวจ. จัดท าคุณลักษณะของศูนย์ฯ และแบบฟอร์มใบสมัครส่งไปยัง สพด. ให้เสนอความ
ต้องการพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้ฯ 
  2. สถานีพัฒนาท่ีดิน พิจารณาคัดเลือกศูนย์เดิมท่ีเคยจัดต้ังไปแล้วเมื่อปี 2559 -2563                   
ท่ีมีการขับเคล่ือนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรมฯ จะพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ดังนี้ 
       1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้/จุดเรียนรู้ แปลงสาธิต ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
       2) จัดท าคลิบวีดีโอหรือส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ PGS ให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างขวาง  น าคลิปและส่ือดังกล่าวส่งให้ กวจ. พิจารณา ประสาน ศทส. น าข้อมูลลงเว็บไซต์กรมพัฒาท่ีดิน 
      3) บันทึกรายงานผลการด าเนินงานในระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์ของ                    
กรมพัฒนาท่ีดินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
 
๕.  ระยะเวลาด าเนินงาน และพื้นที่ด าเนนิงานโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
         5.1  ระยะเวลาด าเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖4 
         5.2  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS 16 แห่ง ใน 13 จังหวัดท่ัวประเทศ 
   1) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (ศูนย์ใหม่) 4 ศูนย์ 
   2) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (ศูนย์เดิมต่อยอด) 12 ศูนย์ 
 
๖.  งบประมาณโครงการ   
      ตามงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การพัฒนาด้านการเกษตร) 
กิจกรรมหลักท่ี 16 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
           6.1 การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (ศูนย์ใหม่) จ านวน 4 ศูนย์ งบประมาณศูนย์ละ       
80,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

- ค่าจัดท าจุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับระบบเกษตรอินทรีย์      10,000  บาท 
    - ค่าจัดท าจุดเรียนรู้หลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์        10,000  บาท  

- ค่าจัดท าจุดเรียนรู้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS                15,000  บาท 
- ค่าจัดท าจุดเรียนรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์                                     15,000  บาท 

      - ค่าจัดท าคลิบวีดีโอหรือส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ PGS        20,000 บาท 
         ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  

- อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น                                                                    5,000   บาท 
 - ค่าป้ายศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS                                                5,000   บาท 

                      (สามารถถัวจ่ายในแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม) 
  6.2 การพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS  (ศูนย์เดิมต่อยอด) จ านวน 12  ศูนย์  
งบประมาณศูนย์ละ 40,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
      - ปรับปรุงฐานเรียนรู้            20,000 บาท 
        - จัดท าคลิบวีดีโอหรือส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ PGS        20,000 บาท 
                     ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  
                    (สามารถถัวจ่ายในแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม) 
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7.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 กลุ่มเกษตรกรท่ีมีความพร้อมได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์ 
PGS  และเป็นจุดท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม  
 7.2 ศูนย์เรียนรู้ฯ ท่ีจัดต้ังขึ้นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรูท่ี้มีความพร้อม 
     7.3 มีการพัฒนาจุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดท าส่ือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 
     7.4 เป็นแหล่งความรู้ส าหรับเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับศึกษาหาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
PGS จากศูนย์เรียนรู้ฯ ท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รวมท้ังส้ิน 320,000

ขอนแก่น 1. วิสาหกิขชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี นายสมคิด  เพ็งลี 8,0000

หนองคาย 1. เกษตรปลอดภัยบ้านไร่ชมภู นายอิทธิเชษฐ์  ชมพู 8,0000

6 ล าปาง 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมวัง นายณัฐวุฒิ  แก้วอ่อน 8,0000

11 นครศรีธรรมราช 1. กลุ่มบ้านนาเกษตรอินทรีย์ นายโกศล  โกศัยพัฒ 8,0000

รวมท้ังส้ิน 480,000

1 นครปฐม 1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองนครปฐม น.ส.ณารินทร์  ทองย่ีสุ่น 40,000

2 สระแก้ว 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือนใจอินทรีย์บ้านคลองมะละกอ นายยุทธพงษ์  รัตนวิทย์ 40,000

3 สุรินทร์ 1. กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย นางกัญญา  อ่อนศรี 40,000

6 ล าปาง 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว อ. ห้างฉัตร นายเมธี  มณีวงศ์ 40,000

7 พะเยา 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัย ต าบลบ้านตุ่น นายจ านงค์  นาคประดับ 40,000

8 เพชรบูรณ์ 1. เกษตรอินทรีย์ PGS เพชรบูรณ์ นายมานะ  สุทนต์ 40,000

นครสวรรค์ 1. รักษ์เกษตรอินทรีย์ 3 นางชลาลัย ทับสิงห์ 40,000

ก าแพงเพชร 1. เกษตรอินทรีย์ PGS อ าเภอขาณุฯ ก าแพงเพชร นายพิเชษฐ์  วิศรีธิปกรณ์ 40,000

10 ประจวบคีรีขันธ์ 1. ชุมชนเป็นสุขป่าละอู นายสมประสงค์ นาคดี 40,000

นครศรีธรรมราช 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเคร่ืองเคียงชุมชน นายอภิชาต  ทองทะวัย 40,000

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS 
เมืองคนดีเพ่ือการท่องเท่ียว

นายมนบ  จินดารักษ์

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS ป่าร่อน นายสมศักด์ิ  พรหมนุช

งบประมาณ (บาท)

80,000

กิจกรรมหลักท่ี 16 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (ศูนย์เดิมต่อยอด 12 ศูนย์)

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (ศูนย์ใหม่ 4 ศูนย์)

การจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ

โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)

รวม 4 สพด. 4 แห่ง

สพข. สพด. ช่ือกลุ่ม ช่ือประธานกลุ่ม
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รวม 11 สพด. 12 แห่ง

การจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ

โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมหลักท่ี 16 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

สุราษฏร์ธานี
11

9

สพข. สพด. ช่ือกลุ่ม ช่ือประธานกลุ่ม

๕






