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Sustainable 
DevelopmentSDGs

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยีแบบมีสวนรวม 
SDGsPGS และระบบการตรวจสอบยอนกลับ

สมาพันธเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลติา 

บานทุงเคียม อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา



PAIN POINT ของเกษตรกร สูการจัดการดวย Process Innovation



จุดแข็ง
• มีพืน้ที่เยอะ

• ทาํเกษตรกนัเยอะขึน้

• ภมิูอากาศเหมาะในการทาํ

• มีพืน้ที่อดุมสมบรูณ์

อุปสรรค
• ไมมีความจริงจังจากภาครัฐ หรือหนวยงาน

• ภูมิอากาสในการทําการเกษตร

• ขาดวัตถุดิบนําเขาบางอยาง

• ไมมีกลุมรับซื้อ

• ชองทางระหวางผูซื้อ และผูผลิต ที่ไมเห็นกัน

• ภูมิอากาศ โรคแมลง

• พอคาคนกลาง กดราคา

• นโยบายภาครัฐ

• ผักอินทรียสูงกวาเคมี

• ระยะการผลิตนาน

• ขาดงบในการลงทุน

• ทําอยางไรใหกลุมเล็กเขาถึงสมาพันธ

จุดออน
• ไมไดใชประโยชนที่ดิน

• ขาดความรูในการทําเกษตร

• ขาดผูสนับสนุน

• การทํางานไมครบวงจร

• เด็กรุนใหมไมชอบการเกษตร

• ขาดทุนทรัพยในการทําการเกษตร

• ขาดความอดทน

• ขาดเครื่องมือ ทุนแรง และเทคโนโลยี

• ขาดคุณธรรมในการผลิต

• ภาครัฐเขาไมถึงเกษตรกร

• ทําเดิมๆ ไมเปล่ียนความคิด

• การขนสงผักอินทรีย

• ขาดการวางแผนในการดําเนินงาน

โอกาส
• ใหความรูเกษตรกรในพื้นที่ ที่ขาดโอกาส

• มาตรฐานและคุณภาพของสินคา

• การสรางจิตสํานึกใหเกษตรกร

• ราคาผลผลิตสูง

• สรางแรงจูงใจดานสุขภาพ จากเกษตรอินทรีย

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



• การสรางเกษตรกรตนน้ํา ตนแบบ ตอยอดสูนวัตกรรมชุมชน (การมีสวนรวมของสมาพันธ การเชื่อมโยงภคี การใช
การจัดการขอมูล มาจัดการกลุม จัดการแปลง เพื่อยกระดับและเชื่อมโยงหนวยงาน)

• การสรางการมีสวนรวม (สมาพันธทําหนาที่เจาภาคหลัก สมาพันธคือ ชางตัวที่ 3 จากมิถิลาไมสิ้นคนดี มีหนาที่ทํา
กระบวนการ สรางการมีสวนรวม ในกลไกผูตรวจแปลงที่ลงสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน กรรมการเขารวมในเวทีตางๆ)

• การเขาถึงมาตรฐาน (การรวมตัวเปนสมาพันธ และมีกลไก 4 กลไก ทําการรับรองโดยชุมชนมีสวนรวม)

• การเพิ่มมูลคาผลผลิต (การจัดการฟารม การรวมกลุม เชื่อมโยงภาคีหนวยงาน การนํานวัตกรรมเพิ่มมูลคา การดึงอัต
ลักษณชุมชน การสราง Brand การยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร การประกันคุณภาพ)

• ปจจัยผลิต และการตอบโจทย การตอบโจทย สังคม สิ่งแวดลอม (กระบวนเรียนรู จากการมีสวนรวม การใชหลัก 
BCG มาพัฒนากลุม ลดตนทุน จากการทํา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว)

• เจาภาพหลักในการขับคลื่อน (สมาพันธอําเภอตางๆ)

• นโยบายภาครัฐ (วางยุทธศาสตรรวมกัน ดวยการทํา MOU กับหนวยงาน)

• สภาพภูมิอากาศ การจัดการแปลง แนวกันชน ใหเกิด Sink

• ขาดความรู (สมาพันธอําเภอตางๆ มีบทบาทสงเสริม)

Pain Point การขับเคลื่อนภาคเกษตรสูการพัฒนาท่ีอยางยั่งยืน ดวยยุทธศาสตร BCG โมเดล
ใชกลไก ทั้ง 4 จัดการตนเองระดับครัวเรือน หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เชื่อมโยงระดับประเทศ

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



คน พ้ืนท่ี ผลผลิต/ผลงาน การพัฒนา

ที่ย่ังยืน

คน

กระบวนทัศน/ กระบวนการเรียนรู

การมีสวนรวมในการพัฒนา

4 มิติ ในการพัฒนาท่ียั่งยืน

• สังคม 

• วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร

• เศรษฐกิจ

• สิ่งแวดลอม
IMPACT

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



กลไกในการพัฒนา

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



ระบบ OAN เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



2,570 คน

2,570 คน
2566

2565

สปก เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ 

พช พด พานิชยจังหวัด สสจ มหาวิทยาลัย 

อบจ อบต เทศบาล 

สมาพันธเกษตรกรรมยั่งยืน สมาพันธ SME สภาองคกรชุมชน สภาเกษตรกร พอชพช

อ. เชน และ อ. มว่ย  สมาพนัธเ์กษตรกรรมยั่งยืนสงขลา

ROADMAP สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่

ผานกระบวนการพัฒนารวมกันโดยพ้ืนที่เปนตัวตั้ง

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



สตรีในการพัฒนา
อยางยั่งยืน

เด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาอยางยั่งยืน

การสงเสริมบทบาท
ของคนพ้ืนเมือง

การสงเสริมบทบาท
ของเกษตรกร

คนงานและ
สหภาพแรงงาน

Agenda21 พันธสัญญา ใหกลุมตางๆ 

เขามามีสวนรวมในสาธารณชนการพัฒนา

นโยบาย และมีการตรวจสอบประเมิน 

เปนสิ่งสําคัญที่จะบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืน

การเขามารับรูมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เร่ืองสิ่งแวดลอม โดยฌพาะที่สงผลกระทบ

ที่พวกเขาอาศัยอยู

การสงเสริมบทบาท

ของคนพ้ืนเมือง

ความรวมมือกบัองคกร
เอกชน (NGOs)

รัฐบาลทองถิ่น

ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

นักวิทยาศาสตรและ
นักเทคโนโลยี

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดแบงความหมายดานความมั่นคงออกเปน 4 มิติคือ

• การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพ

• การเขาถึงอาหาร (Food Access) การเขาถึงทรัพยากรที่เหมาะสมรวมไปถึงสิทธิเพื่อการหาอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม

• การใชประโยชนจากอาหาร (Utilization) การใชประโยชนจากอาหารในการบริโภค โดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ มีน้ําสะอาดในการ
บริโภค-อุปโภค มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี

• การมีเสถียรภาพดานอาหาร (Stability) ประชาชนหรือครัวเรือนหรือบุคคลตองเขาถึงอาหารอยางเพียงพอตลอดเวลา ไมมีความเส่ียงใน
การเขาถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอยางกะทันหนั

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา





























สัญญาลักษณของมาตรฐานแปลงที่ไดรับ

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



ใบรับรองแบบตรวจสอบ

ยอนกลับถึงแปลงผูผลิต



ใบรับรองแบบตรวจสอบ

ยอนกลบัถึงแปลงผูผลิต



ตัวอยางใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
แบบมีสวนรวม SDGsPGS

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



มอบใบรับรองแกเกษตรกร 

และทํา MOU กับคูคา ในที่ประชุมชน

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา

สมาพนัธเ์กษตรกรรมยั่งยืนสงขลา



เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป

เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ ระบบนิเวศนเกษตรเกษตร

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2561-2580) 

ประเด็นการเกษตร

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



กําลังจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป 

เพ่ือการขับเคลื่อนระดับจังหวัด

ระดับอําเภอ

ระดับตําบล

ระดับหมูบาน

1 ครัวเรือน 1 แปลงเกษตรอินทรีย

เต็มพ้ืนท่ี

สู

สู

สู

สู

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย SDGsPGS
จังหวัดสงขลา (2565-2569)

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



แนวทางพัฒนาหวงโซอาหาร

สงขลา เช่ือมโยงความมั่นคง

ดานอาหาร เศรษฐกิจ การทองเท่ียว
ใชสูตร 25-25-25

ระดับจังหวัด 25 คน

สงขลามี 16 อําเภอ 400 คน

สงขลามี 127 ตําบล 3,175 คน

รวมทุกระดับ 3,600 คน 

สงขลา มี 1,023 หมูบาน 1 ครัวเรือน 1 แปลงอินทรีย 

หมูบานละ 10 ครัวเรือน =  10,230 คน

จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนทุกตําบล 200 กวาวิสาหกิจ

มีประชากร 1,428,609 คน 

มีครัวเรือนเกษตรกร 140,362

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



การสรางแหลงอาหารปลอดภัย และความมั่นคงดานอาหารของภาคเกษตรกร โดยใชพ้ืนทีเปนตัวต้ัง เนนภูมิสังคม

เกษตรอินทรียหาดใหญ (ควนลัง)

กลุมเกษตรอินทรีย ฟารมตัวอยาง

บานควนหรัน อําเภอสะบายอย 

จังหวัดสงขลา

- ฟารมตัวอยางบานควนหรัน

- วัดกุหรา

- โรงเรียน 6 โรงเรียน

- ชุมชน 9 ตําบล

ฟารมตัวอยางบานควนหรัน

พ้ืนท่ีของเกษตรกร 4,000 กวาไร

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



แผนผัง

กลุม สปก เกษตรอินทรีย 

ตําบลรัตภูมิ ควนเนียง

กลุม สปก เกษตรอินทรีย 

ตําบลกําแพงเพชร 

ตําบลทาชะมวง รัตภูมิ

แผนผังที่ตั้งกลุมเกษตรอินทรีย SDGsPGS สปก สงขลา

กลุม สปก 

สะพานไมแกน เทพา

กลุม สปก 

เกษตรอินทรีย สะเดา 

กลุม สปก เกษตรอินทรีย

แดนสงวน ระโนด

กลุม สปก 

เกษตรอินทรีย นาทวี

100 ไร

60 ไร

30 ไร

40 ไร

200 ไร

80 ไร

พ้ืนท่ีของ สปก 310 กวาไร

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



สะเดา

โรงเรียนบานมวง

โรงเรียนระตะ

อําเภอควนเนียง

โรงเรียนควนโส

อําเภอหาดใหญ

โรงเรียนบานน้ํานอย ตําบลน้ํา

นอย

โรงเรียนทาจีน

เทพา
โรงเรียนบานบอน้ําสม
โรงเรียนวัดนิคมปราสาท มิตรภาพ 
41

กระแสสินทร

โรงเรียนวัดโตนดดวน

โรงเรียนบานอาวบัว

อําเภอคลองหอยโขง

โรงเรียนคลองหอยโขง ตําบลคลองหอยโชง

โรงเรียนบานปลักคลา ตําบล

นาหมอม

โรงเรียนบานควนจง

อําเภอสิงหนคร

โรงเรียนชะแล

โรงเรียนบานหนอง

หอย

อําเภอรัตภูมิ

โรงเรียนคลองก่ัว ตําบลเขาพระ

โรงเรียนปลายหาน ตําบลกําแพงเพชร

โรงเรียนบานพรุพอ ตําบลทาชะมวง

โรงเรียนไทรใหญ ตําบลควนรู

โรงเรียนชุมชนบานโคกคาย ตําบลควนรู

ระโนด

โรงเรียนตระเครียะ

บางกล่ํา

โรงเรียนบานหาร

จะนะ

โรงเรียนบานจะโหนง

ฟารมตัวอยางบานควนหรัน

ศูนยกสิกรรมไทยบานภูลิตา

สท้ิงพระ

โรงเรียนศิริพงศ

นาทวี
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห
โรงเรียนพรุหวา
โรงเรียนบานสม็อง

อําเภอสะบายอย

โรงเรียนบานนากัน ตําบลบานโหนด

โรงเรียนบานเกา ตําบลเปยน

โรงเรียนบานลองควน ตําบลคูหา

โรงเรียนบานบอทอง ตําบล

โรงเรียนบานควนหรัน ตําบลเปยน

เมือง

โรงเรียนหวังดี

แผนผังพ้ืนท่ียุทธศาสตรสงขลากับการการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGsPGS) 

1 โรงเรียน ๑ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย / ๑ โรงเรียน ๑ ความม่ันคงทางอาหาร

พื้นที่เปาหมาย ป 2565

พื้นที่เปาหมาย ป 2564

พื้นที่เปาหมาย ป 2566 อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ปัตตานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสตูล

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดลอม

วัฒนธรรม

ประวัติศาสตร รายไดครัวเรือน เศรษฐกิจ

ฐานราก จากกระบวน

การตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จาก 10,230 ครัวเรือน หรือ 20,000  ไร ของ 127 ตําบล

แปลงสวนยางพราเชิงเด่ียวสู สวนปาอาหาร (ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง)

สงขลา เมืองพหุวัฒนธรรม พาทาน

ผูชมไปสัมผัส 3 วัฒนธรรม พุทธ 

มุสลิม และจีน ในเมืองสงขลา โดยมี 

อ.สืบสกุล ศรีสุข ผูอํานวยการภาคีคน

รักเมืองสงขลาสมาคม เปนไกดพาไป

รูจักกับเมืองสงขลา 3 ยุคสมัย

1. ยุคเมืองสงขลาฝงหัวเขาแดง

2. ยุคเมืองสงขลาฝงแหลมสน

3. ยุคเมืองสงขลาฝงบอยาง

สงขลา เมืองประวัติศาสตรและศูนยรวมของ

วัฒนธรรมทั้งไทย-จีน-มุสลิม และฝรั่ง ทั้งยังเปนจุด

ยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุน สมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2

เกษตรผสมผสาน

เกษตรทฤษฏีใหม

วนเกษตร

เกษตรธรรมชาติ

เกษตรอินทรีย

เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ผนวก BCG Model ท่ีมีผลตอการพัฒนา 5 ดาน

สรางมูลคา คน พ้ืนท่ี ผลผลิต

อ. เชน (สนธิกาญจน วิโสจสงคราม  และ อ. มวย (รดา มีบุญ) ศุนยเรียนรูกสิกรรมไทยบานภูลิตา และ SDGsPGS สงขลา



บทสรุป ความทาทายและบทเรียนที่ไดรับ
โครงการสงเสริมพัฒนาเครือขายเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 
SDGsPGS อยางย่ังยืนใน
จังหวัดภาคใตตอนลาง



ตัวชี้วัด : 

กราฟแสดง

เปลี่ยนเทียบ

เปาหมายการ

ปฏิบัติงาน และ

ผลการดําเนินงาน



สาระของการอบรม ตั้งแตบริบทตนน้ํา การเปนนักสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (ผูตรวจ) 
สิ่งท่ีเราจะไดเรียนรู และนําไปใชกับงานของพวกเรา ในรูปแบบหวงโซภาคี ในการ
จัดการพ้ืนท่ี แบะการสรางสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.....
1. เปาหมายสัมมาชีพ ชุมชนกับแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีใชหลักสัมมาชีพ (ไมเบียดเบียนตนเอง ผูอื่น และ

สิ่งแวดลอม ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง มีรายไดมากกวารายจาย ยกระดับเศรษฐกิจฐสนราก)

2. SDGs การพัฒนาท่ีย่ังยืน กระบวนทัศนกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3. แนวทางเกษตรกรรมย่ังยืน 5 รูปแบบ เพ่ือสรางพ้ืนท่ีอาหารปลอดภัย ความมั่นคงดานอาหาร และทรัพยากรชุมชน

4. กลไกครบหวงโซ ของกระบวนการ 4 กลไก (กลไกสมาพันธ กลไกผูตรวจแปลง กลไกวิสาหกิจเพ่ือสังคม กลไก
กรรมการรับรองระดับจังหวัด)

5. มาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม  SDGsPGS

6. กระบวนการ workshop ลงปฏิบัติตรวจแปลงจริง จากศูนยปราชญจังหวัด แปลง Yong Smart Farmer แปลง
ฟารมตัวอยาง แปลงเกษตรทฤษฎีใหม แปลงสวนผสมผสาน แปลงผักคนเมือง แปลงโครงการอาหารกลางวัน

7. การนําขอมูลแปลงมาวิเคราะห รวมกัน เพ่ือนํามาเปนขอมูลทางวิชาการ ท่ีเปนวิทยาศาสตร เพ่ือประมวลเขาสูใน
ระบบสารสนเทศ

8. กระจัดการขอมูลระบบ OAN รวมถึงการบันทึกฟารม เพ่ือเชื่อมโยงขอมูล Supply กับ Demand 

9. การจัดกลุมผลผลิต

10. การจัดทําแผนลงตรวจแปลงเกษตรอินทรีย ในอําเภอตางๆ เพ่ือนําสูการรับรองแปลง ในเดือนกุมภาพันธ 2565

11. จัดประชุมกลั่นกรองเพ่ือนําแปลงท่ีลงตรวจสู การประชุมพิจารณารับรองในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565



เพื่อการสรางบทบาทของเกษตรกร ในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี ยกระดับเปน นครเกษตร
อินทรีย ใหเปนท่ีรูจักในระดับภาค ระดับประเทศ  การสรางพื้นท่ี ใหเกิดสัมมาชีพ บนพื้นท่ี 3 
จังหวัด ท่ีจะสรางแหลงอาหารปลอดภัย แหลงความมั่นคงอาหาร แหลงเรียนรู แหลงทองเท่ียว 
แหลงนวัตกรรมชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม สูการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน

เรียกโดยสรุปไดวา จังหวัดจัดการตนเอง ในรูปแบบหวงโซภาคี พัฒนาการเครือขายเกษตรอินทรีย
แบบมีสวนรวม SDGsPGS สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน





อบรมปฏิบัติการ  เติมเต็ม แบบเขมขนท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ

1. โมเดลการพัฒนา และนวัตกรรมปฏิรูปเกษตรอินทรียไทย กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGsPGS เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 

SDGsPGS การพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ขอ)

2. ระบบ 4 กลไก SDGsPGS ครบหวงโซ ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า

3. ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร) 

4. กระบวนการผลิตเกษตรอินทรียโดยใชทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น ตามหลักยุทธศาสตร BCG (การใชทรัพยากร

ชีวภาพ การนําทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียนกลับมาใช การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และเศรษฐกิจสีเขียว)

5. การทํามาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory 

Guarantee System for Organic Agriculture) 

6. ขอกําหนด มาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม SDGsPGS 22 ขอ และเกณฑมาตรฐานการตรวจรับรองแปลงบทบาท

ผูตรวจแปลง

7. แบบฟอรมในการตรวจแปลง (Inspection Form) แบบฟอรมในการสมัครสมาชิก (Application Form)

8. แนวทางการบริหารจัดการขอมูลการตรวจแปลง (Organic Data Management)

9. วิธีการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ี ของเกษตรกรตามบริบทของชุมชนท่ีเกษตรกรอยู และแผนการจัดการแปลงเกษตรอินทรีย 

การทํามาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS (Participatory Guarantee System for Organic 

Agriculture)

10. ระบบฐานขอมูล การบันทึกฟารมดวยสมารทโฟน และการติดตั้ง QR Code ประจําตัวเกษตรกร และแปลง ฝกปฏิบัติการ

จัดการระบบ IT ผาน สมารทโฟน

11. แบงกลุมเตรียมลงพ้ืนท่ีปฏิบัติในวันท่ี 3 พบปะวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจํากลุม มอบหมายหนาท่ี  (ใบงาน) ซักซอมบทบาทกลุม 

และบทบาทกอนลงตรวจแปลง ของภาคปฏิบัติ (เตรียมวัสดุ อุปกรณ สําหรับการลงพ้ืนท่ี)



สรุปการอบรมเสร็จสามารถแก Pain Point ดวยหลักการ สรางการมีสวนรวม กระบวนการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน การจัดการคน พ้ืนท่ี ผลผลิต ดวยหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ขอ





แผนอนาคตในการขับเคลื่อนยะลา สูความเปนชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน ดวย แผน 1 ครัวเรือน 1 แปลงเกษตร

อินทรีย เพื่อสรางแหลงอาหารปลอดภัย แหลงความมั่นคงดานอาหาร แหลงทรัพยากรชุมชนที่สมบูรณ สราง

เศรษฐกิจฐานราก ดวยสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นําสูการพัฒนาที่ย่ังยืน



ตอบโจทย ปญหา Pian Point จากเวทีเสวนา วันแรก 





แผนเพ่ือการตอยอดนราธิวาส สูเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือมีแหลงอาหารปลอดภัย แหลงความม่ันคง

ดานอาหาร แหลงทรัพยากรสมบูรณของชุมชน ดวย 1 ครัวเรือน 1 เกษตรอินทรีย





แผนอนาคตในการขับเคลื่อนยะลา สูความเปนชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน ดวย แผน 1 ครัวเรือน 1 แปลงเกษตร

อินทรีย เพื่อสรางแหลงอาหารปลอดภัย แหลงความมั่นคงดานอาหาร แหลงทรัพยากรชุมชนที่สมบูรณ สราง

เศรษฐกิจฐานราก ดวยสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นําสูการพัฒนาที่ย่ังยืน
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เกิดพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนใน 3 จังหวัด (จํานวนไร) 

ผลของการกลั่นกรอง 

กับจํานวนพื้นที่ ที่ได



นํามาเรียนรูรวมกันในเวทีระดับภาค

กิจกรรมประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรียมาตรฐานแบบมีสวนรวม SDGsPGS โดยการ
ประชุมรับรอง มีคณะกรรมการรับรองระดับจังหวัดจาก 45 หนวยงาน ท้ังภาครัฐ วิชาการ 
เอกชน ภาคประชาสังคม ท่ีผานการกล่ันกรอง และผานการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแบบมีสวนรวม SDGsPGS จํานวน 75 แปลง โดยเปนแปลงอินทรีย 71 แปลง 
รวมจํานวนท้ังหมด 1,211 ไร

• - สงขลา อินทรีย 44 แปลง  185.77 ไร และ ปรับเปล่ียน 49 แปลง 582.50 ไร

• - ปตตานี อินทรีย 6 แปลง 11 ไร  และ ปรับเปล่ียน 6 แปลง 19 ไร

• - ยะลา อินทรีย 11 แปลง 49 ไร และ ปรับเปล่ียน 2 แปลง 6 ไร

• - นราธวิาส อินทรีย 14 แปลง 128 ไร และ ปรับเปล่ียน 14 แปลง 125 ไร



บทสรุป ความทาทายและบทเรียนท่ีไดรับ
• เปนสิ่งที่สนใจเกินความคาดหมาย จากเปาหมาย ทั้ง 3 จังหวัด ตั้งไวสําหรับนักสงเสริมเกษตรกรรม

ยั่งยืนไว 60 คน  มีเกษตรกร ผูประกอบการเจาหนาภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ใหความสนใจเขา
รวม 147 คน และผูเขาอบรมมีความตั้งใจจะพัฒนาพ้ืนที่เกษตรของตนเอง และเครือขายเพ่ือพัฒนาเปน
แหลงอาหารชุมชนที่มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย สรางพ้ืนที่แหลงความมั่นควดานอาหาร 
แหลงทรัพยากรชุมชน ที่ใชหลักสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ไมเบียดเบียน
ตนเอง ผูอ่ืน และสิ่งแวดลอม 

• เปนความรู และนวัตกรรมใหมของผูเขารวม ดวยในพ้ืนที่ยังไมมีการสงเสริม การอบรม หรือมีองคกรอ่ืน 
ๆ  มาดําเนินการในประเด็นนี้ โดยเฉพาะการนําแนวทางรูปแบบการนํากระบวนทศันการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การสรางกระบวนการเรียนรูเกษตรอินทรยีแบบครบหวงโซ และกลไกครอบคลุมตนน้าํ กลางน้ํา ปลาย
น้ํา การมาใชในกิจกรรม บนฐานการจัดการความรูถือเปนสิง่ใหมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต และมี
โอกาสตอยอดสูการครอบคลุมพ้ืนที ่ในรูปแบบ ใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง ชุมชนจัดการตนเอง ความทาทาย คือ 
จะพลักดันสูนโยบายจังหวัด ที่จะใช วาระเกษตรอินทรีย เพ่ือเปนยุทธศาสตรการพัฒนาในพ้ืนที่ ซึ่ง 
SDGsPGS ไมใชการทํามาตรฐานเพ่ือมาตรฐาน เหมือนการทํามาตรฐานแบรนดอ่ืนๆ แต SDGsPGS มอง
ไปในอนาคตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคน พ้ืนที่ ผลผลิต โดยเนนการมีสวนรวมของเครือขายภาคี 
(SDGs ขอที่ 17) ในระบบหวงโซกระบวนการตนน้าํ กลางน้ํา ปลายน้ํา การจัดการกระบวนทัศนในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือตอบโจทย SDGs ในขอตางๆ ดังนี้

• ขอที่ 12 แผนการบริโภคและการผลติอยางยั่งยืน เพ่ือตอบโจทยความมั่นคงทางดานอาหารไมวาจะ
วิกฤติหรือ ไมวิกฤติก็ตาม ในกระบวนการจัดการของ SDGsPGS ใหผูตรวจแปลงเนนสงเสริมใหเกิดพ้ืนที่
เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือสรางแหลงความมั่นคงดานอาหาร



บทสรุป ความทาทายและบทเรียนท่ีไดรับ

• ขอที่ 13 การทําเกษตรอินทรียในแบบ SDGsPGS เนนการจัดการแปลงเกษตร การใชหลัก BCG กับการพัฒนาที่
ยั่งยืน การเนนการรับมือกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ โดย SDGsPGS เนนใหเกษตรกรผลิตปจจัย
จากอินทรียชีวภาพในชุมชน เนนการหมุนเวียนวัตถุดิบชีวภาพ ที่เหลือใช มาทําปุยหมักอินทรีย การสงเสริมปลูก
ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เพื่อลดภาวะโลกรอน จากการจัดการคารบอนเครดิต ในรูปแบบตนไม พืชเกษตร 
การใชพลังงานทดแทน (SDGs ขอที่ 7 ) การทํา Zero waste การนํานวัตกรรมชุมชนมาใชเพื่อเพิ่มมูลคา
ทรัพยากรชุมชน

• และยังเชื่อมโยง และบรรลุ SDGs ในขออ่ืน จะเปนเรื่องการจัดการ ดิน นํ้า ปา สิ่งแวดลอม ในแปลงเกษตรที่
เนนคุณคาทรัพยากร การมรแหลงอาหารถือ เก่ียวโยง SDGs ขอที่ 1 (ขจัดความยากจน ดวยการพัฒนา
ครัวเรือนสูสัมมาชีพ เพื่อารางเศรษฐกิจฐานราก) SDGs ขอที่ 2 (การจัดการแหลงอาหารจะมีแหลงอาหารใน
ยามวิกฤติ ที่จะขจัดความหิวโหย และแบงปนเพื่อนมนุษย จากกลุมเกษตรกร ที่ผลิตอาหารในยามวิกฤติโรค
ระบาดไวรัสโคโรนา 19 ที่แบงปนกันในชุมชน) SDGs ขอที่ 3 (การมีสุขภาพที่ดีจากอาหารปลอดภัยเกษตร
อินทรีย) ยังมีเรื่องการสงเสริมบทบาทของกลุมองคสําคัญในชุมชน มารวมพัฒนาภาคการเกษตรสูการสราง
เครือขายเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม ความเทาเทียมของการอยูรวมกันในสังคม การเขาถึงขอมูล การยกระดับ
เกษตรกรสรางสมรรถนะเปนเกษตรปราดเปรื่อง ใหบทบาทสตรี กลุมเปราะบาง กลุมเยาวชน และทุกกลุมเขา
รวมโครงการ (SDGs ขอที่ 4, 5, 10) ใหความเทาเทียมของทุกกลุมเพื่อพัฒนารวมกัน (SDGs ขอที่ 16) และยัง
ครอบคุมขออ่ืนๆ ในการดําเนินกิจกรรม



ขอเสนอแนะโอกาสในการพัฒนาสูความยั่งยนื

1. พัฒนาท้ัง 3 จังหวัด สูโครงการ 1 ครัวเรือน 1 แปลงเกษตรอินทรีย SDGsPGS

2. โครงการแหลงอาหารชุมชน โรงเรียนตนแบบ (กลุมเยาวชน)

3. โครงการผูนําการเปล่ียนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

4. โครงการพัฒนาเครือขายเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม SDGsPGS เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน



ขอเสนอแนะอื่นๆ

1. ควรมีการจัดการสงเสริมองคความรูดานเกษตรอินทรียในพื้นท่ีใหกวางขึ้น และครบทุก
อําเภอ  ตําบล หมูบาน สูการเปนครัวเรือนเกษตรอินทรีย  

2. ความย่ังยืนของโครงการ ควรมีการพัฒนาตอยอดกลุมเดิมเพื่อพัฒนามาเปนพี่เล้ียง 
สรางโหนดในพื้นท่ี

3. ขยายจํานวนกลุมเปาหมาย กระจายแบบ 25-25-25 (ระดับจังหวัดมีพี่เล้ียง 25 คน 
ระดับอําเภอทุกอําเภอมีพี่เล้ียง 25 คน ระดับตําบลมี พี่เล้ียง 25 คน ทุกตําบล)

4. พัฒนาใหมีแหลงเรียนรูแบบครบหวงโซ

5. พัฒนาใหมีตลาดเกษตรอินทรีย มีครัวกลางชุมชนท่ีเนนการแบงปน



แนวทางการจัดการพัฒนาใหสูความยั่งยืนรวมกําหนดยุทธศาสตรและทําบันทึกความรวมมือในภาคี

1. จัดการสงเสริมพัฒนาเครือขายเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม SDGsPGS ในพ้ืนที่ 16 อําเภอ โดยใชหลักการ ๑ ครัวเรือน ๑ แปลงเกษตรอินทรีย ใช
แกนหลักพัฒนาผูนํากับการจัดการการเปล่ียนแปลง ระดับอําเภอ ระดับตําบล ระดับหมูบาน

2. จัดอบรมแกนนําชุมชนที่มีพ้ืนฐานดานการเกษตร อาหารปลอดภัย เพ่ือยกระดับการทํางานใหสามารถจัดการตนเองไดในระดับอําเภอ ระดับตําบล 
ดวยกลไก 4 กลไก และสรางการมีสวนรวมแบบครบหวงโซภาคี

3. ลงพ้ืนที่ เชิงรุก เรื่องการพัฒนาพ้ืนที่ โดยใชพ้ืนที่เปนตัวต้ัง  (Area Base) ในการทํางานที่ใชคุณลักษณะของชุมชน ภูมิสังคม บริบทพ้ืนที่ เพ่ือสราง
อัตตลักษณชุมชน และทํา Purpose รวมกัน ในการขับเคล่ือน และพัฒนาสูความเปนวิถี

4. สงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดวยยุทธศาสตร BCG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน เนนเกษตร 6 มิติ ที่ใชการพัฒนาการใหเกิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว

5. วางแผนการผลิตเพ่ือสอดคลองกับแนวทางขับเคล่ือน อาหารปลอดภัย อาหารเปนยาของสถานศึกษา โรงเรียน ชุมชน บาน วัด โรงเรียน 
ผูประกอบการราอาหาร เพ่ือเปนกลยุทธในการเพ่ิมพ้ืนที่แหลงความมั่นคงดานอาหาร

6. ขยายพ้ืนที่ และกลุมเปาหมายเพ่ือใหครอบคลุมแหลงอาหารปลอดภัย และความมั่นคงดานอาหาร ในพ้ืนที่เปราะบางจากสารปนเปอนเคมี โดย
สงเสริมใหมีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก 

7. ตอยอดสูการสรางการมีสวนรวมเครือขายภาคีแบบครบหวงโซคุณคาในจังหวัดสงขลา โดยเนนหลักการนําบทบาทที่สําคัญของแตละหนวยงานมา
พัฒนารวมกัน

8. จัดทําแผนงานการอบรมคน (เกษตรกร รานอาหาร โรงเรียน ชุมชน หนวยงานในพ้ืนที่ และภาคีตางๆ) เพ่ือไปพัฒนาพ้ืนที่ ใหตอบโจทยแหลงอาหาร
ปลอดภัย แหลงความม่ันคงดานอาหารสงขลา

9. ทําแผนยุทธศาสตรจังหวัด ระยะ 5 ป และตอเนื่อง ระยะส้ัน กลาง ยาว เพ่ือการเปนสงขลามหานครเกษตรอินทรีย

10. ผลักดันใหเกิดขอตกลงความรวมมือ MOU ระหวาง อบจ สงขลา สมาพันธเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา/สตูล มหาวิทยาลัย
ทักษิณสงขลา/สตูล สหพันธเกษตรกรรมยั่งยืนแหงประเทศไทย และหนวยงานภาคีที่มีสวนไดสวนเสียในการขับเคล่ือน



แนวทางการจัดการพัฒนาใหสูความยั่งยืน รวมกําหนดยุทธศาสตร และทําบันทึกความ
รวมมือในภาคี
• ชื่อมโยงภาคเอกชน เขา้ร่วมในการขบัเคลื่อน และทาํยทุธศาสตรร์่วมกนั

• วางกลไกทางการตลาด ในกลุม่อาํเภอ กลุม่ละ 1 จดุ โดยเป็นแหลง่ศนูยร์วมกระจายสนิคา้เกษตรอินทรีย ์เปิด Outlet ลานรบัซือ้ กระจายสนิคา้ เกษตรอินทรีย์ จดุรวมสนิคา้ชมุชน 
ลานรบัซือ้กระจายสนิคา้

• สง่เสริมพฒันาผูน้าํเกษตรอินทรียเ์ขา้ร่วมวิจยัพฒันากบัเครือข่ายสถาบนัการศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพกระบวนการคิดวิเคราะหแ์ละกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

• สรา้งโรงคดัแยก มาตรฐาน GMP ท่ีไดม้าตรฐาน กลุม่อาํเภอ ละ 1 แห่ง

• จดัใหม้ีหอ้ง LAB ตรวจสารปนเป้ือนผกัผลไม้

• จดัใหม้ีโรงแปรรูปต่าง ๆ จากวตัถดิุบของฟารม์และผลผลติจากเกษตรกรในขมุชน

• พฒันาพืน้ท่ีใหส้อดรบักบัความเป็นนิคมเกษตรกรรม 1 นิคมเกษตรกรรม 1 หอ้งเย็น

• สนบัสนนุการวิจยัผลติผลทางการเกษตรในทอ้งถิ่นโดยผูน้าํเกษตรอินทรียร์ะดบัจลุภาค

• โครงสรา้งพืน้ท่ี จดัพืน้ท่ีในฟารม์เป็นสถานีเรียนรู ้สรา้งฐานเรียนรู ้ชดุความรู ้อาคารร่องรบักลุม่ท่องเท่ียว Outlet  รา้นคา้ชมุชน จดุท่องเท่ียว โฮมสเตย ์ฟารม์สเตย ์หมู่บา้น
วิทยาศาสตร ์หมู่บา้นท่องเท่ียววิถี งานประชาสมัพนัธ์

• จดัพฒันาระบบโลจิสติค หอ้งเย็น  รถหอ้งเย็น

• ทาํระบบ Quick Oxygen จดัการกาํจดัโลหะหนกั เคมีปนเป้ือน กาํจดัไข่พยาธิ แบคทีเรียในผกัผลไม้

• จดัใหม้ีศนูยถ์่ายทอดเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

• จดัตัง้คณะหรือ มหาวิทยาลยัเกษตรอินทรีย ์ในมหาวิทยาราชภฏัสงขลา

• พฒันาสูห่มู่บา้นนวตักรรม หมู่บา้นวิทยาศาสตร์

• พฒันานวตักรรม มาใชก้บัฟารม์ ในรูปแบบ Smart Farm
• พฒันาศนูยถ์่ายทอดนวตักรรมเกษตรอินทรียป์ระจาํนิคมเกษตรกรรม 4 โซน
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