


                                  เอกสารแนบที่ 5 
 

โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย ์
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ปี 2564  
    (กลุม่ขั้นที่ 3  : กลุ่มกา้วหน้า ผ่านการรับรอง) 

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสร้างมูลค่า  
กิจกรรมหลกัที่ 16 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1. หลักการและเหตุผล    
      กรมพัฒนาที่ดินให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน  โดยให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและ
เต็มใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนช่วยเหลือด้านการปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการ
ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์  เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร    
ด าเนินการยื่นสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร   และมาตรฐานข้าวอินทรีย์กับ
กรมการข้าว  หรือในกรณีที่มีความพร้อมยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จาก
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  อย่างไรก็ตาม   กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ  เป็นเกษตรกรราย
ย่อยที่ท าเกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณ เป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์
พ้ืนบ้าน”  เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองได้เพราะมีค่าตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มกับผลผลิตที่
มีน้อย รวมทั้งมีระบบเอกสารให้บันทึกจ านวนมาก  การขับเคลื่อนกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องท าสอดคล้อง
กันทั้งระบบตั้งแต่ การผลิต  การรับประกันคุณภาพจนถึงการตลาด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตต้องการเข้าสู่การตลาดระดับ
ใดที่คู่ค้าและผู้บริโภคยอมรับ  ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว คือ การด าเนินการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS) 
    กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ  ในการพัฒนา
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Guarantee Systems, PGS)             
มีเป้าหมายการยอมรับของตลาดภายในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และการยอมรับเชิงนโยบายของรัฐ 
กระบวนการตรวจและรับรอง ใช้หลักการ PGS IFOAM และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย                           
(Thai Standard Agriculture) มกษ.9000 เล่ม 1 และเล่ม 2 ปรับประยุกต์เข้ากับบริบทของเกษตรกรรายย่อย
ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยทางกรมพัฒนาที่ดินได้บูรณาการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนเรื่องการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS มาตั้งแต่ปี 2557  จนถึงปัจจุบัน  และในปี 2564  
กรมฯ มีแผนงานโครงการที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยแบ่งเป็นล าดับขั้น
ของกลุ่มในการพัฒนาภายใต้นโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพ่ือช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ได้   ส าหรับโครงการนี้เป็นกลุ่มขั้นที่ 3  ที่มีเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วย
กระบวนการ PGS แล้ว  มีการขยายจ านวนสมาชิกเพ่ิมเติม  รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มที่ยังไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  และเกิดการจัดท ากระบวนการ PGS 
อย่างต่อเนื่อง  
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2. วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินการ PGS ไปอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินท าหน้าที่
เป็นพ่ีเลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด  และประสานเชื่อมโยงต่อยอดบูรณาการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ร่วมกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง    
            2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นต่อการท าเกษตรอินทรีย์และสนับสนุนการขยายเพิ่มของสมาชิก 
3. พื้นที่และระยะเวลาด าเนินงาน 

         - ทุกจังหวัดที่มีกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ PGS ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
         - ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2564 
 

4. คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   
1) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกได้รับการตรวจฟาร์ม และมีผลการตรวจรับรองในระยะปรับเปลี่ยน 
2) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกได้รับการตรวจฟาร์ม  โดยมีผลการตรวจประเมินผ่านการรับรองตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
     

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          5.1  สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ   
 5.2  สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดที่มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ   รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลุ่ม
เกษตรกรฯ  พัฒนาไปสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน และผลักดันสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ PGS ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานส าหรับเกษตรกรที่สนใจต่อไป   
 5.3 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น
ส าหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ หรือให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม   
 5.4  กวจ. และ สพข.1-12  ประสานติดตามการด าเนินงาน  ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่และกลุ่มเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ พร้อมจัดท ารายงาน 
 5.5   กวจ. ติดตามผลการด าเนินงาน  
 

6. พื้นที่เป้าหมาย 
มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ (กลุ่มก้าวหน้า ขั้นที่ 3 )  เป้าหมาย 22กลุ่ม  

เกษตรกร  444 ราย   พ้ืนที่   4,419.7 ไร่  ใน 11 จังหวัด ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  และรายชื่อ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th  ไอคอน “การรับรองเกษตรอินทรีย์ 
PGS” หรือเข้าใช้งานได้โดยตรงพิมพ์ URL https://pgsorganic.ldd.go.th/ 
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7. วิธีการด าเนินงาน 

1) เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบโครงการ ประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการต่ออายุใบรับรอง
เกษตรอินทรีย์และขยายผลให้กับสมาชิกรายใหม่ที่สมัครเข้าร่วมกระบวนการ PGS 

    2)  มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน ากับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ  ดังนี้  

      2.1) กลุ่มเกษตรกร และพ่ีเลี้ยงกลุ่ม จัดกระบวนการกลุ่มตามเอกสารคู่มือ PGS  โดยให้ด าเนินการ 
- ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างองค์กรการบริหารกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน 
- แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินประจ ากลุ่มและผู้ตัดสินให้การรับรองเพ่ิมเติม (กรณีที่มี) 
- วางแผนการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพ่ือนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ท าการตรวจเยี่ยม

ฟาร์มให้ครบจ านวนที่วางแผนไว้   น าผลการตัดสินเข้าที่ประชุมกลุ่ม   
- กลุ่มควรจัดประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สมาชิกอย่างน้อย 1-2 เดือน/ครั้ง  
- การบริหารจัดการกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจไม่มีสูตรส าเร็จที่เหมือนกัน  ยืดหยุ่นได้ตาม

สภาพภูมิประเทศ  ความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม แต่แนวทางขับเคลื่อนอยู่ภายใต้หลักการในคู่มือ PGS 
- เครือข่ายจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความส าเร็จอยู่ที่สมาชิกมีกิจกรรมร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับกลุ่ม เครือข่ายและส่วนกลาง  
            2.2) เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดินแบบ composite sample  ก่อนด าเนินงานโครงการ และหลังเก็บ

เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และน าตัวอย่างดินส่งให้กับกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข. เพ่ือวิเคราะห์หาค่าปริมาณ
อินทรียวัตถุ   ความเป็นกรดเป็นด่าง ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (สนับสนุน LDD test kit ให้กับหมอดินอาสาหรือ               
ผู้ประสานงานกลุ่มในการน าไปใช้ตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นให้กับสมาชิกในกลุ่ม) 

        2.3)  สนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ   ได้แก่   ถังหมัก  กากน้ าตาล  พืชสมุนไพร  วัตถุดิบส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เมล็ด
พันธุ์พืชอินทรีย์  หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   รวมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่
ใช้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (สูตรที่ก าหนดตามเอกสารแนบ หรือปรับสูตรได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้
วัตถุดิบ   ที่อนุญาติให้ใช้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์) เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้าใจและสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้
ในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์     

        2.4)  ด าเนินการตามกระบวนการ PGS 8 ขั้นตอน สรุปดังนี้   
                         2.4.1) วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มว่าสมาชิกในกลุ่มมีการเพาะปลูกพืชอะไร ท าการเลี้ยงสัตว์
ชนิดใดบ้าง  มีสมาชิกคนใดบ้างที่พร้อมท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์  มีสมาชิกกี่คนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ฯลฯ จัดท าโครงสร้างของกลุ่มให้มีความชัดเจน เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการและ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                         2.4.2) เรียนรู้ท าความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเข้ารับการอบรมเรื่องเกษตร
อินทรีย์กับหน่วยงานต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

        2.4.3) เรียนรู้กระบวนการ พี จี เอส ก าหนดการประชุมกลุ่มเป็นประจ า  การวางแผนการ
บริหารงานในกลุ่ม ทุกรอบการผลิต ร่วมกันก าหนด กฏ กติกา บทลงโทษ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม 
รวมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้การควบคุมมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

          2.4.4) กลุ่มให้ค าปฏิญญา สมาชิกทุกคนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่ม  
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        2.4.5) กลุ่มจัดท าเอกสารที่จ าเป็น  ได้แก่  ใบสมัครเข้าร่วมระบบ พี จี เอส (ตามแบบฟอร์ม 
F1) จัดท าข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์  แผนผังแปลง ต าแหน่งพ้ืนที่ปลูก ขนาดแปลง ประวัติการ
ท าแปลง ปริมาณและคณุภาพผลผลิต (ตามแบบฟอร์ม F2)  

          2.4 6) ร่วมกันตรวจเยี่ยมฟาร์มเพ่ือน และตัดสินให้การรับรอง แปลงผลิตทุกแปลงต้องได้รับ
การตรวจเต็มรูปแบบตามข้อก าหนด โดยใช้แบบตรวจประเมิน (checklists แบบฟอร์ม F4)   ท าการตรวจเยี่ยม
ฟาร์มเพ่ือนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามรอบของพืชที่ผลิต (ในช่วงแรกควรตรวจอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง) น าผลการ
ตรวจประเมินเข้าท่ีประชุมกลุ่มให้คณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง  
                        2.4.7) กลุ่มรวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน  บันทึกข้อมูล
เอกสารใบสมัคร  F1   เอกสารแผนการผลิต F 2  F2/1  F4  F5  เอกสารอ่ืนๆ  และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง        
เข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในเว็บไซต์ของกรมฯ  http://www.ldd.go.th เลือก Icon “การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS”  ด้านขวาของหน้าจอ และเลือกฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนา
ที่ดิน หรือเข้าใช้งานได้โดยตรงพิมพ์ URL https://pgsorganic.ldd.go.th    

   2.5)  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส ให้กับสมาชิกกลุ่ม PGS  
   2.6)  วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงพยาบาล  โรงเรียน โรงแรม หรือ

ภาคเอกชน  ในการเชื่อมโยงด้านการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือให้เกิดช่องทางการตลาดจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ PGS   

   2.7)  เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  
            2.8) รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตามแบบฟอร์ม สงป. 301  จัดส่งให้กับ กผง.  และ

จัดท าสรุปผลการด าเนินงานเป็นไฟล์ พร้อมแนบรูปภาพ โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายงานผลในระบบฐานข้อมูล
โครงการเกษตรอินทรีย์   ทั้งนี้ให้บันทึกรายงานผลการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564  

       3) มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข. รับผิดชอบการด าเนินงานดังนี้ 
              3.1) ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการด าเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  

และประสานงานกับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
              3.2) เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูล การรายงานผลการด าเนินงานของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 

สพด. ในสังกัด  ให้ครบถ้วน  แล้วเสร็จภายในเวลาที่กรมฯ ก าหนด 
              3.3) ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานให้กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ในสังกัด และ

ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานในภาพรวมของ สพข.      
              3.4) ก ากับติดตามปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรอง  และให้การสนับสนุนผลักดัน

ให้เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มผ่านการรับรอง PGS ให้ได้ในที่สุด 
   
 
 
 
 
 
 
 

https://pgsorganic.ldd.go.th/
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8. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  999,000  บาท    
            8.1 งบประมาณท่ีจัดสรรให้ สพด. จ านวน 888,000 บาท 

                     งบประมาณต่อเกษตรกรรายละ 2,000 บาท  น าไปใช้ 
  8.1.1 จัดหาปัจจัยเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร  

  8.1.2 จัดท าสมุดบันทึกประจ าตัวตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ในคู่มือ PGS ให้กับเกษตรกรทุกคน 

       ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
                               8.1.3 สนับสนุนการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการ PGS  
                               8.1.4 ค่าน้ ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจ้างเหมาคนช่วยงาน ฯลฯ  (งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) 

 8.2 งบประมาณท่ีจัดสรรให้ กลุ่มวิชาการฯ สพข. จ านวนเงิน 110,000 บาท 

   งบประมาณต่อเกษตรกรรายละ 250 บาท เป็นงบบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล
โครงการในภาพรวมของ สพข.  

 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีเกษตรกรและพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS  

เพ่ิมจ านวนมากขึ้น   
     9.2 กลุ่มเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม  มีโอกาสและมีทางเลือกมากขึ้น เพ่ือเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระบบอ่ืนๆ  จากเดิมที่จ าเป็นต้องขอการรับรองจากหน่วยตรวจรับรอง
ภายนอกเท่านั้น (Third Party)  แต่ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้               
โดยการใช้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)  ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้นโดย IFOAM เหมาะสมกับเกษตรกรราย
ย่อยที่มีการใช้กันทั่วโลก มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น เสียค่าใช้จ่ายน้อย  
และยังช่วยเสริมสร้างกระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีการพัฒนา และมีความเข้มแข็งจากกิจกรรมกลุ่ม                   
สังคมม่ันคง  และน าไปสู่ความยั่งยืน  
     9.3 กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานฯ สามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ต้นแบบการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม  PGS 
      9.4 เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                               กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดนิอาสาและบรหิารจัดการเครือขา่ย  กวจ. 
                     พฤษภาคม    2564 
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สูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (เกษตรอินทรีย์) 

 

สูตร 1  

วัตถุดิบ  ปริมาณ (กก.) ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

มูลสุกร 60 1.38 2.70 0.78 

กระดูกป่น 30 1.05 4.50 0.20 

ร ำละเอียด 10 0.24 0.43 0.18 

รวม 100 2.67 7.63 1.18 

หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  11.46  เปอร์เซ็นต์     

 

สูตร 2  

วัตถุดิบ  ปริมาณ (กก.) ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

มูลสุกร 60 1.38 2.70 0.78 

หินฟอสเฟต 30 0.03 4.80 0.03 

ร ำละเอียด 10 0.24 0.43 0.18 

รวม 100 1.65 7.93 0.96 

หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  10.57  เปอร์เซ็นต์     

 

สูตร 3  

วัตถุดิบ  ปริมาณ (กก.) ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

กระดูกป่น 50 1.75 7.50 0.34 

มูลวัว 50 0.70 0.45 1.00 

รวม 100 2.45 7.95 1.34 

หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  11.74  เปอร์เซ็นต์     
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สูตร 4  

วัตถุดิบ  ปริมาณ (กก.) ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

กระดูกป่น 40 1.40 6.00 0.32 

มูลวัว 60 0.84 0.54 1.20 

รวม 100 2.24 6.54 1.52 

หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  10.30  เปอร์เซ็นต์    

  

สูตร 5  

วัตถุดิบ  ปริมาณ (กก.) ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

ปลำป่น 20 1.80 1.00 0.70 

มูลวัว 60 0.84 0.54 1.20 

หินฟอสเฟต 20 0.02 3.20 0.02 

รวม 100 2.66 4.74 1.92 

หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  9.32  เปอร์เซ็นต์     

 

สูตร 6  

วัตถุดิบ  ปริมาณ (กก.) ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

ปลำป่น 20 1.80 1.00 0.70 

มูลวัว 60 0.84 0.54 1.20 

กระดูกป่น 20 0.702 3.00 0.13 

รวม 100 3.34 4.54 2.03 

หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม  9.91  เปอร์เซ็นต์     
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สูตร 7  

วัตถุดิบ  ปริมาณ (กก.) ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

กระดูกป่น 40 1.40 6.00 0.27 

มูลวัว 50 0.70 0.45 1.00 

ร ำละเอียด 10 0.24 0.43 0.18 

รวม 100 2.34 6.88 1.45 

หมายเหตุ  ปริมาณธาตุอาหารหลักรวม 10.67  เปอร์เซ็นต์     

 

ปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบแต่ละชนิด 

วัตถุดิบ  ราคา (บาท/กก.) ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (%) โพแทสเซียม (%) 

มูลสุกร 4 2.30 4.50 1.30 

มูลวัว 3 1.40 0.90 2.00 

กระดูกป่น 10 3.5 15.00 0.68 

หินฟอสเฟต  5 0.10 16.00 0.10 

ปลำป่น 26 9.00 5.00 3.50 

ร ำละเอียด 12 2.40 4.30 1.80 

 

 
 

  

 



หน่วยงาน ช่ือกลุ่ม ประธานกลุ่ม ต าบล อ าเภอ กลุ่ม ราย พ้ืนท่ี (ไร่)

รวม 22 444 4,419.70 

6 33 243.30
6 33 243.30

1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ นายพรชัย สระทองหน ทุ่งขวาง ก าแพงแสน 5 45.00

2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองนครปฐม น.ส.ณารินทร์ ทองญ่ีสุ่น หนองงูเหลือม เมือง 5 14.30

3. ผลไม้อินทรีย์บ้านใหม่ นายยงยุทธ  ป้อมงาม บ้านใหม่ สามพราน 6 9.00

4. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง นางประหยัด  ปานเจริญ บางช้าง สามพราน 6 101.00

5. กลุ่มบ้านหัวอ่าวออร์แกนิค น.ส.ธววิกา ปานเจริญ บางช้าง สามพราน 5 49.00

6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง นายไพบูลย์  สวัสดีจุ้ย คลองโยง พุทธมณฑล 6 25.00

1 25 162.00
1 25 162.00

1. เพ่ือนใจอินทรีย์บ้านคลองมะละกอ นายยุทธพงษ์  รัตนวิทย์ สระขวัญ เมือง 25 162.00

1 70 882.00

1 70 882.00

1. เกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย นางกัญญา  อ่อนศรี ทมอ ปราสาท 70 882.00

5 105 1,442.30 

5 105 1,442.30 

1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวีเป็นสุข นางสัมฤทธ์ิ ชัยชาญ กุดกุง ค าเข่ือนแก้ว 12 128.00

2. ปลูกฮัก2 นายพรทวี ศรีสง่า ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว 26 345.20

3. ดอกกระเจียวหวาน(ป่าต้ิว) นายเมืองชัย ทองลา โคกนาโก ป่าต้ิว 24 162.10

4. อนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน นายสายสมร  ไวว่อง ศรีฐาน ป่าต้ิว 38 715.00

5. บ้านดงสวาง นายสวัสด์ิ  ทองน้อย โคกนาโก ป่าต้ิว 5 92.00

4 163 996.90
2 53 240.40

1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว นายเมธี มณีวงศ์ วอแก้ว ห้างฉัตร 38 202.20

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมวัง นายณัฐวุฒิ  แก้วอ่อน วังแก้ว วังเหนือ 15 38.20

1 77 629.30

1. สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ นางพวงทอง  จินาจันทร์ ห้วยทราย สันก าแพง 77 629.30

1 33 127.20

1. เกษตรอินทรีย์ (PGS) จังหวัดล าพูน นางศศิธร  กาญจนทัต หนองช้างคืน เมือง 33 127.20

1 25 273.20

1 25 273.20

1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์PGS เพชรบูรณ์ นายมานะ  สุทนต์ ป่าเลา เมือง 25 273.20

2 10 170.00
1 5 82.00

1. เกษตรอินทรีย์ PGS อ าเภอขาณุฯ 

ก าแพงเพชร
นายพิเชษฐ์ วิศรีธิปกรณ์ ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี 5 82.00

นครสวรรค์ 1 5 88.00

1. รักษ์เกษตรอินทรีย์3 นางชลาลัย ทับสิงห์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง 5 88.00

เอกสารแนบ 4

กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ปีงบประมาณ 2564  
(กลุ่มก้าวหน้าข้ันท่ี 3 )

สพข.1
นครปฐม

สพข.2
สระแก้ว

สพข.3

สพข.4

สุรินทร์

ยโสธร

สพข.6
ล าปาง

เชียงใหม่

ล าพูน

สพข.8

เพชรบูรณ์

สพข.9
ก าแพงเพชร



หน่วยงาน ช่ือกลุ่ม ประธานกลุ่ม ต าบล อ าเภอ กลุ่ม ราย พ้ืนท่ี (ไร่)

กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ปีงบประมาณ 2564  
(กลุ่มก้าวหน้าข้ันท่ี 3 )

2 13 250.00

2 13 250.00

1. ปันกันออร์แกนิค นายธนายุทธ กลัดเพชร ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน 6 120.00

2. ชุมชนเป็นสุขป่าละอู นายสมประสงค์ นาคดี ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน 7 130.00

สพข.10

ประจวบคีรีขันธ์






