
ปี พ.ศ. ชื่อศูนย์ฯ ผู้รับผิดชอบดูแล ด ำรงต ำแหน่ง สังกัด 

2506 - 2509 ศูนย์อนุรักษ์ดินและน ้ำ นำยจ้ำเนียร     กรุแก้ว หัวหน้ำศูนย์ฯ กรมพัฒนำท่ีดิน 

2509 - 2510 ศูนย์อนุรักษ์ดินและน ้ำ นำยทศพล      แก้ววิเชียร หัวหน้ำศูนย์ฯ กรมพัฒนำท่ีดิน 

2510 - 2511 ศูนย์อนุรักษ์ดินและน ้ำ นำยสุรจิต       ชัยศิริ หัวหน้ำศูนย์ฯ กรมพัฒนำท่ีดิน 

2511 - 2526 ศูนย์อนุรักษ์ดินและน ้ำ นำยจ้ำเนียร     กรุแก้ว หัวหน้ำศูนย์ฯ กรมพัฒนำท่ีดิน 

 2526 - 2540 สถำนีพัฒนำท่ีดินจังหวัดนครรำชสีมำ นำยเฉลิมพล   พูลจ้ำเนิน หัวหน้ำสถำนี ส้ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3 

 2540 - 2545 หน่วยพัฒนำท่ีดินท่ี 2 นครรำชสีมำ (หน่วยมิตรภำพ) นำยประยูร      คุณมำศ หัวหน้ำหน่วย ส้ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 3 

2545 - 2550 ศูนย์อนุรักษ์ดินและน ้ำบนพื นท่ีดอน นำยวรรณเลิศ  วรรณปิยะรัตน์ หัวหน้ำศูนย์ฯ ส้ำนักวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรท่ีดิน ผอ.พงษ์ปิยะ  ปิยะสิรำนนท์ 

2550 - 2553 ศูนย์ศึกษำพัฒนำกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ นำยศักดำ      สุขวิบูลย์ ผอ.ศูนย์ฯ ส้ำนักวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรท่ีดิน ผอ.พงษ์ปิยะ  ปิยะสิรำนนท์ 

2553 - 2555 ศูนย์วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำท่ีดิน นำยปรำโมทย์  แย้มคลี่ ผอ.ศูนย์ฯ ส้ำนักวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรท่ีดิน ผอ.กุลรัศมิ์  อนันตพงษ์สุข 

2555 – 2558 ศูนย์วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำท่ีดิน นำยพันมหำ     ทองบ่อ ผอ.ศูนย์ฯ ส้ำนักวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรท่ีดิน ผอ.กุลรัศมิ์  อนันตพงษ์สุข 

2558 – ปัจจุบัน ศูนยวิ์จัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ นำยประสิทธ์ิ    สงนุ้ย ผอ.ศูนย์ฯ กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรท่ีดิน ผอ.สมโสถต์ิ   ด้ำเนินงำม 

        ศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ   ตั งอยู่ เลขที่ 70 หมู่ 3 ต้ำบลปำกช่อง  
อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ เดิมชื่อว่ำ "ศูนย์อนุรักษ์ดินและน ้ำ"  ก่อตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2506 เพ่ือให้เป็นศูนย์กำรพัฒนำ
ที่ดินแห่งแรกของกรมพัฒนำที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรด้ำเนินงำนด้ำนอนุรักษ์ดินและน ้ำเป็นหลัก ต่อมำได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
ชื่อมำโดยตลอดจนกระทั่งใช้ชื่อว่ำ "ศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ“ ในปัจจุบัน 

ประวัติศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

       ปัจจุบันศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ สังกัดกองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน  
กรมพัฒนำที่ดิน  และได้ด้ำเนินงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเพ่ือตอบสนองนโยบำยกรมฯ  ในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษำวิจัย 
และอบรมเกษตรกรและประชำชนผู้สนใจทั่วไป เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องทรัพยำกรดิน เทคโนโลยีกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ กำรฟ้ืนฟู
ปรับปรุงบ้ำรุงดิน กำรผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภำพของกรมพัฒนำที่ดิน สู่ระบบกำรผลิตที่มีควำมยั่งยืนทำงกำรเกษตร
เป็นแหล่งเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จด้ำนกำรพัฒนำที่ดินให้กับประชำชนและผู้สนใจได้เลือกน้ำไปปฏิบัติ และพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรแห่งใหม่ในอนำคต  
       ดังนั น ศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำแห่งนี  จึงเป็นศูนย์วิจัยต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์
ดินและน ้ำ กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือให้ผู้เข้ำมำศึกษำดูงำน ผู้เข้ำอบรม และประชำชนทั่วไป สำมำรถน้ำรูปแบบกำรพัฒนำที่ดินไป
ประยุกต์ใช้กับพื นที่ตนเองได้ นอกจำกนี เกษตรกรและประชำชนทั่วไปสำมำรถขอค้ำปรึกษำแนะน้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน  
กำรท้ำเกษตรอินทรีย์ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั งขอรับบริกำรผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของกรมฯ อำทิ สำรเร่ง พด . 
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และหญ้ำแฝก เป็นต้น 



วิสัยทัศน์   
       มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนงำนวิจัยกำรพัฒนำที่ดิน เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดินระดับชำติ
และนำนำชำติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สมบูรณ์แบบ 

พันธกิจ  
       ศึกษำ วิจัย และพัฒนำด้ำนแบบเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดินและวิทยำกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ กำรพัฒนำที่ดินระดับชำติ
และนำนำชำติ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สมบูรณ์ 

หน้ำท่ี 
     เป็นศูนย์ สำธิต ต้นแบบกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ 
     เป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ เทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดินด้ำนต่ำงๆ แก่นักวิชำกำรกรมพัฒนำที่ดินและผู้สนใจทั่วไป 
     พัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
     ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

อำคำรส้ำนักงำน 
        ส้ำหรับติดต่อและรับบริกำรต่ำงๆ เช่น ขอรับสำรเร่ง 
ซุปเปอร์ พด. หญ้ำแฝก ปุ๋ยพืชสด และปูนเพ่ือปรับปรุงดินเปรี ยว 
รวมถึงติดต่อสอบถำม กำรสมัครเข้ำฝึกอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำ
ที่ดินตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
   โทรศัพท์ 044-756962, 044-756963 
   โทรสำร 044-756962 
   E-mail : ldd.pakchong@gmail.com 
   Facebook : ศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ 
 

อำคำรฝึกอบรม 
        เป็นอำคำรรับรองและเป็นสถำนที่ ส้ำหรับกำร
บรรยำย พร้อมที่พักส้ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมรวมถึง
ต้อนรับผู้ที่เข้ำมำศึกษำดูงำนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

รถบริกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร        
        ขนำด ๒๘ ที่ น่ัง จ้ำนวน ๒ คัน บริกำรทัศนศึกษำ 
ดูงำน ภำยในศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ อ้ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 
 



      กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรทีด่ิน กรมพัฒนำที่ดิน ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำที่ดินตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องทรัพยำกรดิน 
เทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน และกำรท้ำกำรเกษตรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับประชำชนทั่วไปได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไป ตลอดจนร่วมมือกันสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำที่ดินในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และ
ขับเคลื่อนงำนพัฒนำที่ดิน  เพ่ือมุ่งเน้นกำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงยั่งยืน  
       โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำที่ดินตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้สนใจเข้ำฝึกอบรมสำมำรถเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน ค่ำที่พัก และค่ำอำหำร ส้ำหรับผู้ที่สนใจสมัครฝึกอบรมสำมำรถติดตำมข่ำว
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมผ่ำนส่ือต่ำงๆ ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ของกรมพัฒนำที่ดิน (www.ldd.go.th) เว็บไซต์กองวิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน Facebook:ศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ ตัววิ่งหน้ำกรมพัฒนำที่ดิน และอ่ืนๆ 
กำรับสมัคร 
- สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน (กวจ.) ชั น 7 อำคำร 8 ชั น กรม
พัฒนำที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ ศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
- ส่งใบสมัครผ่ำนทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2579-1562 (กรุงเทพฯ) หรือ 0-4475-6962-3 (นครรำชสีมำ) หรือส่งทำงไปรษณีย์ 
จ่ำหน้ำซองถึงศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน (กวจ.) ชั น 7 กรมพัฒนำที่ดิน เลขที่ 2003/61 
ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยระบุว่ำ “สมัครอบรม” ทั งนี ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้
จำกเว็บไซต์ www.ldd.go.th  

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำท่ีดินตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  
       ใช้ระยะเวลำอบรมแต่ละหลักสูตร 2 วัน 1 คืน ประกอบด้วยภำคบรรยำยในห้องประชุมโดยวิทยำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ อำทิ  
เรื่องควำมลับของดิน  เรื่องมหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ พด. กับกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงย่ังยืน  กำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน  สอนกำรใช้งำน
โปรแกรมค้ำแนะน้ำกำรจัดกำรดินและปุ๋ยรำยแปลง  บรรยำยเทคนิคกำรท้ำกำรเกษตรแบบพอเพียงและย่ังยืน โดยปรำชญ์เกษตร นอกจำกนี ยังมี
ภำคกำรฝึกปฏิบัติค่ำยควำมลับดิน ฐำนเรียนรู้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ พด.รวม 7 ฐำน ได้แก่  



 

ค่ำยดินปัญหำดินทรำย ดินตื น ดินอินทรีย์ ค่ำยดินปัญหำดินเค็ม ดินเปรี ยวจัด ค่ำยดินปัญหำดินลำดชัน ชั นดิน (หลุมดิน) 

กำรท้ำปุ๋ยหมักจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด 1 และกำรผลิตจุลินทรีย์ควบคุมเชื อสำเหตุโรคพืชจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด 3 

พืชปุ๋ยสดเพื่อกำรปรับปรุงบ้ำรุงดิน มหัศจรรย์หญ้ำแฝก 
เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ 

ห้องปฏิบัติกำรจุลินทรีย์เคลื่อนท่ีเรียนรู้ชนิด 
และกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 

กำรดูงำนศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ และฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำท่ีดินตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
         เรียนรู้กำรท้ำน ้ำหมักชีวภำพจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด.2 และกำรผลิตสำรบ้ำบัดน ้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจำกสำรเร่ง พด.6 เรียนรู้กำรผลิต
สำรป้องกันแมลงศัตรูพืชจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด.7  เรียนรู้พืชสมุนไพรใกล้ตัว เรียนรู้กำรเผำถ่ำน ได้ถ่ำน น ้ำส้มควันไม้  จุดเรียนรู้หมูหลุม  แก๊ส
ชีวภำพและพลังงำนทดแทนในครัวเรือน  ศึกษำดูงำน ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง ป่ำไม้ใช้สอย/ ป่ำไม้กินได้/ ป่ำไม้เศรษฐกิจไม้ใช้สอย  
สร้ำงบ้ำน ท้ำฟืน /ไม้กินได้ ยำสมุนไพร/ป่ำไม้เศรษฐกิจเป็นแหล่งรำยได้ /อนุรักษ์ดินและน ้ำและกำรฝึกท้ำน ้ำยำเอนกประสงค์ส้ำหรับใช้ในครัวเรือน 



1) อนุรักษ์พืชพรรณและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ และด้ำเนินกำรเป็น 
   ธนำคำรพืชพรรณ  
2) เพื่อสร้ำงฐำนองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร ท่ีจะน้ำไปสู่กำรอนุรักษ์และพัฒนำอย่ำงย่ังยืน  
   สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
3) เพื่อปลูกฝังสร้ำงให้ประชำชนมีจิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยำกร 
   ธรรมชำติ รักษำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย  
4) เสริมสร้ำงสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยระดับต่ำงๆ ในกำรด้ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ 
   พัฒนำทรัพยำกร 

กำรด้ำเนินกิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำกจำกพระรำชด้ำริฯ   
     1). รวบรวมพืชอนุรักษ์ดินและน ้ำ (ตระกูลถั่ว-ตระกูลหญ้ำ รวม 52 ชนิด) 

       โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด้ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ด้ำเนินกำร  
ปกปัก ส้ำรวจ ปลูกรักษำ อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทำงพันธุกรรมพืช บนพื นที่ 23 ไร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

      2). รวบรวมสำยพันธ์ุหญ้ำแฝก 28 สำยพันธ์ุ 

      3). พรรณไม้เลื อย ไม้สมุนไพร กล้วยไม้ และพันธ์ุไม้หำยำก 

      4). ต้นไม้พระรำชทำนประจ้ำจังหวัด 77 จังหวัด 



กลุ่มชุดดินที่ 1 - 25 และกลุ่มชุดดินที่ 57 - 59    
พบในพื นที่ลุ่ม กำรระบำยน ้ำของดินไม่ดี มีน ้ำแช่ขัง 
ในฤดูฝน ดินสีน ้ำตำลหรือสีน ้ำตำลปนเทำ มีจุดประ 
สีน ้ำตำล สีเหลือง สีแดง ส่วนใหญ่เหมำะสมส้ำหรับ 
ท้ำนำ  ไม่เหมำะส้ำหรับเพำะปลูกพืชไร่  ไม้ผล และ
ไม้ยืนต้น 

      กำรส้ำรวจดินคือกำรส้ำรวจหำข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ของดิน 
ตลอดจนสภำพแวดล้อม โดยวิธีกำรทำงสนำมและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้ทรำบถึงควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำงกัน
ของดิน ในแต่ละพื นที่ แล้วน้ำมำบันทึกในรูปของแผนที่และรำยงำน 
      แผนที่และรำยงำนกำรส้ำรวจดิน  จะมีรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิด
ของดิน ขอบเขตกำรแพร่กระจำย ลักษณะและสมบัติของดิน 
สภำพแวดล้อมของดิน ซ่ึงเป็นข้อมูลพื นฐำนส้ำคัญในกำรน้ำไปใช้
ประโยชน์ต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ เช่นด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ วิศวกรรม 
ชลประทำนส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และภัยธรรมชำติต่ำงๆ 

กลุ่มชุดดินที่ 26 - 56 และกลุ่มชุดดินที่ 60 - 62  
พบในพื นที่ดอน กำรระบำยน ้ำดี สีน ้ำตำล สีเหลือง  
สีแดง มีทั งดินตื นและดินลึก ส่วนใหญ่เหมำะสม
ส้ำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น 

       ก ำ ร จ้ ำ แ น ก ดิ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
จ ะ ยึ ด ถื อ ต ำ ม ร ะ บ บ ก ำ ร จ้ ำ แ น ก ดิ น ข อ ง 
กระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกำตั งแต่ 
ระบบปี ค.ศ. 1938 (พ.ศ.2481) และต่อมำในปี 
พ .ศ . 25 18  ได้ เ ริ่ ม น้ ำ ร ะบบอ นุก รมวิ ธ ำนดิ น  
(soil Taxonomy) มำใช้จนถึงปัจจุบัน 
       ในปี พ.ศ. 2432 กรมพัฒนำที่ดิน ได้จัดกลุ่ม
ของชุดดินขึ นมำโดยใช้หลักเกณฑ์ในกำรรวมชุดดิน 
 ที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภำพในกำรเพำะปลูก รวมถึงกำรจัดกำรดินที่คล้ำยคลึงกันมำไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน จำกดินกว่ำ 300 
ชุดดินได้จัดจ้ำแนกใหม่เป็น 62 กลุ่มชุดดิน พร้อมอธิบำยสั นๆ และเข้ำใจง่ำย เหมำะส้ำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่ว 



ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ตั งอยู่บนพื นที่ 13 ไร่ ด้ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้แนวคิดตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว อำทิ กิจกรรมด้ำนปศุสัตว์หลำกหลำยชนิด กำรจัดกำรดินและน ้ำ  
ในแปลงปลูก พืชแบบเกษตรผสมผสำน โดยเน้นใช้ อินทรียวัต ถุปรับปรุงบ้ำรุงดิน  กำรท้ำนำข้ำว  ป่ำ 3 อย่ำง  
ประโยชน์ 4 อย่ำง  แปลงปลูกพืชผักและพืชสมุนไพร  กำรเผำถ่ำนได้ถ่ำนและน ้ำส้มควันไม้  แก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์และพลังงำน
ทดแทนในครัวเรือน เป็นต้น 



 
        นอกจำกนี   ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยังเป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษำดูงำนและสถำนที่ฝึกอบรม   
ส้ำหรับเยำวชน เกษตรกร และประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ทรำบถึงเรื่องทรัพยำกรดินและกำรพัฒนำที่ดินมำกยิ่งขึ นและได้รับประโยชน์
ด้ำนกำรท้ำเกษตรอินทรีย์เพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงยั่งยืน  สำธิตกำรด้ำเนินชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหม่  
โดยมีแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื นฐำนกำรเรียนรู้  


