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สวนราชการ   กลุมวิชาการฯ สพข.๖  ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม โทร. ๐๕๓-๑๒๑๑๖๗ ตอ 18-๒๐  
ท่ี  กษ ๐๘๑๓.๐๒/ วันท่ี         สิงหาคม 2562                          .           

เรื่อง สรุปบทเรียนท่ีไดจากการพัฒนาความรู เพ่ือใชประกอบการประเมิน รอบท่ี ๒ ปงบประมาณ 2562  

เรียน ผูอํานวยการกลุมวิชาการเพือ่การพัฒนาท่ีดิน 

 

  ดวย ขาพเจา นางสาวจันทนา ยะจา ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ไดเขารับการ
พัฒนาความรู เพ่ือใชประกอบการประเมิน รอบท่ี ๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หลักสูตร จึงขอสรุป
บทเรียนท่ีไดจากการพัฒนาความรูฯ ใหทราบ พรอมท้ังไดแนบเอกสารหลักฐานการเขารับการพัฒนาความรู  
ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี ้

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเสนอ ผอ.สพข. ๖ ตอไป 
 

  
  

(นางสาวจันทนา ยะจา) 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันแหงการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายโลก 
(World Day to C0mbat Desertification) 

วันอังคาร ท่ี 1๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 
๑. วัตถุประสงคของหลักสูตร/เรื่อง  

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงควันแหงการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายโลกและวันดินโลก                
สรางความรูความเขาใจถึงการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืนจากตัวอยางความสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนา            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แนวคิดสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินแหงประเทศไทยและศูนยความเปนเลิศ
ดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย และเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการดินอยางยั่งยืน 

 

2. สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา/หัวขอวิชา   
Mr.Kwangho Baek ผูแทนสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย การตอตานการ                

แปรสภาพเปนทะเลทราย ไดมีการอานสารจากอนุสัญญาฯ สรุปดังนี้ ในโอกาสครบรอบ 25 ป ในป 2562 
ของอนุสัญญาและวันแหงการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายโลก สํานักเลขาธิการอนุสัญญา UNCCD  
ไดกําหนดหัวขอการรณรงคคือ “Let’s grow the future together” โดยมองความกาวหนาของประเทศภาคี
สมาชิกท่ีจะลดความเสื่อมโทรมของท่ีดินและแนวคิดสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน โดยตั้งแตอนุสัญญาฯ 
ไดจัดตั้งข้ึนตั้งแต ป 2537 ปจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิก 197 ประเทศ ดําเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ การ
ประสานงานและกิจกรรมท่ีมีเปาหมายเพ่ือการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมและปกปองท่ีดินจากการใชอยางผิดวิธี เพ่ือ
สามารถผลิตอาหาร น้ํา และพลังงานไดอยางตอเนื่องและยาวนาน การรับรองแนวคิดความสมดุลของ
ทรัพยากรท่ีดินเปนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงมีการกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติจากการทําให
เกิดความเสื่อมโทรมมาเปนการรักษาคุณภาพและศักยภาพการผลิตของท่ีดิน เพ่ืออนาคตภายใน ป 2573 
และการขับเคลื่อนในทิศทางหลังป 2573 จะชวยพัฒนาองคประกอบตางๆ ในการพัฒนาบุคลากร ชุมชน และ
ประเทศชาติใหเกิดความผาสุก เศรษฐกิจเจริญเติบโต มีความม่ันคงทางอาหาร น้ําและพลังงาน โดยมีการชี้แจง
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
          ๑) จากการท่ีโลกเผชิญกับความทาทายและไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
อนุสัญญาฯ จะตองพัฒนาเติบโตข้ึนและเปนท่ีรับรูวาจะตองเปนองคกรหลักในการดําเนินงานความสมดุลของ
การจัดการทรัพยากรท่ีดินและกาวไปสูการจัดการอยางยั่งยืนหลังป 2573 

๒) ประเทศภาคีสมาชิก 197 ประเทศ มีพันธกรณีในการอนุรักษ รักษาท่ีดิน ซ่ึงจะชวยใหประชากร 
ชุมชนและประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงทางอาหาร น้ําและพลังงาน โดยให
ความสําคัญกับผูใชท่ีดินท่ีจะชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการดินอยางยั่งยืน                                                          

๓) การจัดการท่ีดินอยางยั่งยืนคือประเด็นท่ีเก่ียวของกับทุกฝายในโลก การเรียนรู และการทําความ
เขาใจถึงผลกระทบกับปญหาอ่ืนๆท่ีสัมพันธกัน เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนสิ่งสําคัญและหา
แนวทางท่ีจะลดผลกระทบดังกลาว 

โดยกรมพัฒนาท่ีดินไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใหรับผิดชอบในฐานะหนวยงาน 
ผูประสานงานระดับชาติ(National Focal Agency) ของอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification : UNCCD) ซ่ึงคณะรัฐมนตรี ไดมี
มติเห็นชอบใหประเทศไทยภาคยานุวัติเขาเปนสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทรายเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2543 และสหประชาชาติไดประกาศใหวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ของทุกป 



เปนวันแหงการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายโลก(World day to combat desertification) เพ่ือสราง
ความตระหนักเก่ียวกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของท่ีดินและภัยแลง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานตามอนุสัญญาจึงเชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือรณรงค 
เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมและการดําเนินงานของอนุสัญญาฯในประเทศของตน ในป 2562 นี้ 
สํานักเลขาธิการอนุสัญญา UNCCD ไดกําหนดหัวขอการรณรงคคือ “Let’s grow the future together” ซ่ึง
เปนการรณรงคในวันแหงการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายโลก ป 2562 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืน จากตัวอยางความสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ การขับเคลื่อนสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินแหงประเทศไทยและศูนยความเปนเลิศ ดานการ
วิจัยแหงภูมิภาคเอเชียและเปนเวทีใหผูนําชุมชน เกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เขารวมรับฟง เสนอความ
คิดเห็นดานการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืน  
 การบรรยายพิเศษ ๒ เรื่อง ไดแก ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการจัดการ
ท่ีดินอยางยั่งยืน และการจัดตั้งสมัชชาความรวมมือดานทรัพยากรดินแหงประเทศไทยและความเชื่อมโยงกับ
กรอบในระดับภูมิภาค  

๑. ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืน โดยนาย        
อนุวัชร โพธินาม ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๐ บรรยายถึงศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ท้ัง ๖ แหงของประเทศ ในดานปญหา แนวพระราชดําริ แนวทางการดําเนินงานของศูนย และการ
พัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดําริ 

๒. การจัดตั้งสมัชชาความรวมมือดานทรัพยากรดินแหงประเทศไทยและความเชื่อมโยงกับศูนยความ 
เปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย (CESRA) โดยนายไพรัช พงษวิเชียร ผูเชี่ยวชาญดานการปรับปรุง 
ดินเค็ม กรมพัฒนาท่ีดิน โดยกลาวถึงความเปนมาในการจัดตั้งศูนยฯ โดยมีมติเปดตัวศูนยในวันท่ี ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 

- เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูล การวิจัย นวัตกรรมดานทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย  
- เพ่ือสงเสริมงานวิจัยดานทรัพยากรดินและการสรางเครือขาย 
- เพ่ือเปนศูนยกลางเครือขายความรวมมือของนักวิจัยในเอเชีย 
- เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และขอมูล 
- เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติการจัดการดินอยางยั่งยืนของเอเชีย 

นอกจากนี้ ยังมีการกลาวถึง วิสัยทัศน พันธกิจ และโครงสรางของศูนยฯ รวมถึงบทบาทของประเทศสมาชิก  
ในการขับเคลื่อนและการสรางเครือขายศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยแหงภูมิภาคเอเชียดวย 
 มีการเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาชน เกษตรกร ตอการ
จัดการดินอยางยั่งยืน” 
 

3. ประโยชนท่ีไดรับและนํามาประยุกตใชในหนวยงาน 
 ทําใหไดรับความรูและความเขาใจเก่ียวกับการจัดการท่ีดินและ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
อนุรักษดินและน้ํา ท่ีมีสวนสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศนในชุมชน การสรางความม่ันคงทางอาหาร ซ่ึงจะชวย
ลดผลกระทบจากการยายถ่ินฐาน การละท้ิงพ้ืนท่ี ตลอดจนสรางความตระหนักในการอนุรักษ ปกปอง และ
ฟนฟูท่ีดินเพ่ือการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืน 
 

 
 



โครงการฝกอบรมดานการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
“รอบรูเกษตรอินทรีย” 

หลักสูตรยอย สรุปบทเรียน กลุมเกษตรอินทรีย พี จี เอส ป 256๒ และแนวทางดําเนินการตอ 
ครั้งท่ี ๔ วันท่ี 1๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมคุมภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 
๑.วัตถุประสงคของหลักสูตร/เรื่อง  
    ๑.๑ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมเครือขายเกษตรกรเกษตรอินทรีย PGS วิทยากร           
ผูจัด กระบวนการ PGS และเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินท่ีรับผิดชอบดูแลกลุมเกษตรอินทรีย PGS 
 ๑.๒ เพ่ือใหผูจัดและทีมวิทยากรสามารถสรุปบทเรียนและแนวทางขับเคลื่อน ปญหาอุปสรรค             
แนวทางการแกไขปญหา และแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกลุมเกษตรอินทรีย PGS 
2. สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา/หัวขอวิชา   
 ๒.๑ บรรยายสรุปสถานการณในรอบปท่ีผานมา และทบทวนกระบวนการ พี จี เอส สูการไดรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม  

กระบวนการ พี จี เอส เปนกระบวนการรับรองเกษตรอินทรียในระดับชุมชน บนพ้ืนฐานการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน ภายใตหลักการความไววางใจ เครือขายสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เหมาะกับกลุมเกษตรอินทรียรายยอย กลุมมีการแปรรูปเอง ขายตรง ท่ีผูผลิต และผูบริโภคสื่อสารกันไดโดยตรง 
PGS ไมเพียงเปนการรับรองเกษตรอินทรียเทานั้น แตเปนการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรพ่ึงตนเองไดและ
เชื่อมกับตลาดในทองถ่ินดวยการแสดงจุดยืนและสรางตลาดทองถ่ินและแสดงความคิดเห็นรวมกัน โดยมี
หลักการ คือ ๑.วิสัยทัศนรวม ๒.การมีสวนรวม 3.ความโปรงใส ๔.ความไววางใจ ๕.กระบวนการเรียนรู          
๖.ความสัมพันธแนวราบ การเสียสละเวลา มาทํางานรวมกัน 

PGS เปนกระบวนการสากล สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ IFOAM ไดจัดทําระบบและกระบวนการ
เผยแพรตั้งแตป 2551 ไดมีการนําไปใชหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา บราซิล โบลิเวีย แอฟริกาใต 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย อูกันดา แทนซาเนีย หมูเกาะแปซิฟก จีน มองโกเลีย  เวียดนาม ภูฏาน และ
ไทย  ปจจุบันมีเกษตรกรรายยอย กวา 66 ประเทศ 241 กลุม พี จี  เอส ๓ แสนกวาครอบครัว                                                       
ADB, FAO สงเสริม PGS ในประเทศลุมน้ําโขง 6 ประเทศ เม่ือวันท่ี 4 – 7 เม.ย. 60 ไดแก ไทย ลาว 
เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และจีนตอนใต และ เม่ือ เม.ย. 58 – ธ.ค. 59 ADB, กรมพัฒนาท่ีดิน และมูลนิธิ
เกษตรอินทรียไทย นํารอง 5 กลุม ไดแก 1.กลุมสหกรณเกษตรอินทรียทัพไท 2.กลุมสหกรณเกษตรอินทรีย
เชียงใหม 3.กลุมสุขใจออรแกนนิค พี จี เอส นครปฐม 4. กลุมสหกรณแมมอกลําปาง 5.กลุมสหกรณเกษตร
อินทรียเพชรบูรณ   
 ๒.๒ การจัดทําฐานขอมูลผูผลิตและการสรางตลาดสินคาอินทรียออนไลน เปนชองทางการจําหนาย
ใหกับสินคาเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง โดยมีการแนะนํา เวปไซดขายของออนไลน “อุยคําชอปปง” โดยมี
สินคาท่ีหลากหลายท่ีผลิตจากเกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณ ผูผลิตสินคาชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือเปน
ชองทางการตลาดใหมใหกับสินคาท่ีจะสามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายข้ึน รองรับวิถีชีวิตของผูบริโภคยุคใหม           
ท่ีเนนการใชเทคโนโลยีมาใชอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  
 ๒.๓ การระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณขอมูลองคความรู  
  ๒.๓.๑ นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีผานมา  
  ๒.๓.๒ การจัดการความรู  



- ดานการปรับปรุงบํารุงดิน  
- การจัดการฟารมแบบองครวม  
- การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช การจัดการดวยวิธีเขตกรรม ปจจัยการผลิต                 

สารชีวภัณฑ กําจัดโรคและแมลง  
- การปฏิบัติเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย  
- การข้ึนทะเบียนออนไลนเพ่ือขอใบรับรองเกษตรอินทรีย PGS โดยเขาเวปไซด 

www.pgs-organic.org สมัครสมาชิก จากนั้นลงทะเบียน และ log in โดยตั้ง user name และ password 
เพ่ือเขาสูระบบจัดการ กรอกขอมูลตัวแทนกลุม ขอมูลสมาชิก  

- การตลาด  
๒.๔ วิเคราะหกระบวนการกลุม โดยใชแบบประเมิน ๗ วิเคราะห ตามหลักการ PGS ไดแก สิ่งท่ีไดรับ 

ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน ประเด็นโตแยงภายในกลุม และการเขารวมโครงการ PGS วามีผลทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางไร ตามเอกสารแบบฟอรมท่ีจําเปน ๖ แบบฟอรม F1 : ปฏิญญาการสมัครเขารวม
โครงการการ รับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม  แบบฟอรม F2 : แผนการผลิตเกษตรอินทรียของผูผลิต  
แบบฟอรม F3 : ใบสมัครข้ึนทะเบียนกลุม (สมัครใหม)  แบบฟอรม F4 : รายการตรวจเยี่ยมฟารมเพ่ือน 
แบบฟอรม F5 : สรุปรายงานผลการตรวจประเมินประจําป  แบบฟอรม F6 : แบบขอข้ึนทะเบียนผูไดรับการ
รับรองประจาํป และแบบฟอรมการประเมินตนเอง 
3. ประโยชนท่ีไดรับและนํามาประยุกตใชในหนวยงาน 
 ทําใหทราบแนวทางการดําเนินงานและการขับเคลื่อน ปญหาอุปสรรค รวมถึง การพิจารณาปรับปรุง
และกําหนดแนวทางการพัฒนากลุมเกษตรกรเกษตรอินทรีย PGS จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม
เครือขายเกษตรกร วิทยากร เจาหนาท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 
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