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โครงการพฒันากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอินทรีย์ 
ด้วยระบบการรบัรองแบบมีส่วนร่วม PGS ปี 2564  

(กลุ่มข้ันที่ 1 : กลุม่ใหม่) 
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  

กิจกรรมหลกัที่ 16 ส่งเสริมเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรบัรองแบบมีส่วนร่วม 
กรมพฒันาทีด่นิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
1. หลักการและเหตุผล    

 
   กรมพัฒนาท่ีดินให้ความส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่าง
จริงจังอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน  โดยให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความพร้อมและเต็มใจ
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   สนับสนุนช่วยเหลือด้านการปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตใน 
ระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์   
เจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร    
ด าเนินการยื่นสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร   และมาตรฐานข้าวอินทรีย์กับ
กรมการข้าว  หรือในกรณีท่ีมีความพร้อมยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM              
จากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯ    เป็นเกษตรกร 
รายย่อยท่ีท าเกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณ เป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล    เรียกว่า “เกษตร
อินทรีย์พื้นบ้าน” เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองได้เพราะมีค่าตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มกับ
ผลผลิต    ท่ีมีน้อย รวมท้ังมีระบบเอกสารให้บันทึกจ านวนมาก  การขับเคล่ือนกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้อง               
ท าสอดคล้องกันท้ังระบบต้ังแต่ การผลิต  การรับประกันคุณภาพจนถึงการตลาด ขึ้นอยู่กับ ผู้ผลิตต้องการเข้าสู่
การตลาดระดับใดท่ีคู่ค้าและผู้บริโภคยอมรับ  ดังนั้น  แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว คือ การด าเนินการ
รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS) 
 กรมพัฒนาท่ีดินได้ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ  ในการพัฒนา
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ด้วยกระบวนการรับรองแบบมี ส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS)             
มีเป้าหมายการยอมรับของตลาดภายในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และการยอมรับเชิงนโยบายของรัฐ 
กระบวนการตรวจและรับรอง ใ ช้หลักการ PGS IFOAM และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประ เทศไทย                  
(Thai Standard Agriculture) มกษ.9000 เล่ม 1 และเล่ม 2 ปรับประยุกต์เข้ากับบริบทของเกษตรกรรายย่อย
ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทย   โดยทางกรมพัฒนาท่ีดินได้บูรณาการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนเรื่องการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS มาต้ังแต่ปี 2557  จนถึงปัจจุบัน  และในปี 2564  
กรมฯ มีแผนงานโครงการท่ีจะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยแบ่งเป็นล าดับข้ัน
ของกลุ่มในการพัฒนาภายใต้นโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ได้  ส าหรับโครงการนี้เป็นโครงการท่ีจะสนับสนุนกลุ่มใหม่ท่ีเริ่มต้นเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์  และ

แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS   
2.2 เพื่อให้ เกษตรกร ท่ีเข้าร่วมโครงการไ ด้รับองค์ความรู้ เ รื่อง ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย  การปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเข้าสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์  และ
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 
3. เป้าหมายและระยะเวลาด าเนินงาน 
           3.1  ทุกจังหวัดท่ีเกษตรกรมีความพร้อม และสนใจผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ 56 จังหวัด 13 กลุ่ม
จังหวัด ท่ีได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

       3.2 ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน  2564  

4.  คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   
1. เป็นกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีจัดต้ังโดยกรมพัฒนาท่ีดิน หรือ เป็น

กลุ่มเกษตรกรท่ีมีความพร้อมและสมัครใจพัฒนาสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน   
2. ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรทุกชนิด  
3.  มีระบบการผลิตเป็นไปตามหลักการเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลูกพืชเล้ียงสัตว์ผสมผสาน และมีการ

พึ่งพาปัจจัยการผลิตของตนเองมากท่ีสุด 
4.  มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีคล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน 5 รายข้ึนไป  

และพื้นท่ีการผลิตเหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย์ 
5.  มีการบริหารจัดการกลุ่มท่ีเข้มแข็ง  ประธานกลุ่มเกษตรกรต้องมีความพร้อมและเสียสละเวลาในการ

เป็นแกนน ากลุ่มเกษตรกรขับเคล่ือนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม    
6.  มีความมุ่งมั่นและต้ังใจท่ีจะเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และต้องการขอรับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.1  สถานีพัฒนาท่ีดินทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีเหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ   
 5.2  สถานีพัฒนาท่ีดินทุกจังหวัดท่ีมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ   รับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลุ่ม
เกษตรกรฯ  พัฒนาไปสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน   เป็นท่ีปรึกษาทางด้านวิชาการ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ หรือให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม   
           5.3  กวจ. และ สพข. 1-12 ประสานติดตามการด าเนินงาน  ตรวจเย่ียมและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการฯ   รวมท้ังให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าท่ีระดับพื้นท่ีและกลุ่มเกษตรกร  
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ   

 
          6. พื้นที่เป้าหมาย        

มีกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ (กลุ่มใหม่ ขั้นท่ี 1 ) เป้าหมาย 97 กลุ่ม  เกษตรกร  
675 ราย พื้นท่ี 5,094.00  ไร่  ใน 28 จังหวัด 29 หน่วยงาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย และรายช่ือ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในเว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน www.ldd.go.th  ไอคอน “การรับรองเกษตรอินทรีย์ 
PGS” หรือเข้าใช้งานได้โดยตรงพิมพ์ URL https://pgsorganic.ldd.go.th 
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7. วิธีการด าเนินงาน 
       1)  สถานีพัฒนาท่ีดินจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์  เพื่อช้ีแจงให้กลุ่ม
เกษตรกรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การด าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ    

2)  มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน ากับกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ  ดังนี้  

    2.1) ประชุมกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรในกลุ่ม   
                 2.2)  บันทึกข้อมูลเอกสารใบสมัคร  F1   เอกสารแผนการผลิต F 2  เอกสารอื่นๆ  และรูปภาพท่ี
เกี่ยวข้อง เข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในเว็บไซต์ของกรมฯ  http://www.ldd.go.th เลือก Icon “การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS”  ด้านขวาของหน้าจอ และเลือกฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์ของ    
กรมพัฒนาท่ีดิน หรือเข้าใช้งานได้โดยตรงพิมพ์ URL https://pgsorganic.ldd.go.th    

             2.3) เตรียมดินให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์   โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างวิเคราะห์
ดินแบบ composite sample ก่อนด าเนินงานโครงการ และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  น าตัวอย่างดิน
ส่งให้กับกลุ่มวิเคราะห์ดินส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต เพื่อวิเคราะห์หาค่าปริมาณอินทรียวัตถุ ความเป็นกรด        
เป็นด่าง  ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  และจัดท าค าแนะน าการจัดการดินท่ี เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์   

          2.4)  สนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ   ได้แก่   ถังหมัก  กากน้ าตาล  พืชสมุนไพร  วัตถุดิบส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์                   
เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์  หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม   รวมท้ังสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้ได้ตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์  เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจและสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์   

         2.5)  ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงและให้ค าปรึกษากลุ่มเกษตรกร  เพื่อจัดท ากระบวนการของกลุ่มในการ
พัฒนาเข้าสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน   

              2.6)  สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์   หรือให้มีการขับเคล่ือนกลุ่มโดยใช้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS 

              2.7)  ติดตามและประเมินว่ากลุ่มฯ สามารถพัฒนาเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้
หรือไม่  มปีัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง  

              2.8) รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตามแบบฟอร์ม  สงป. 301  จัดส่งให้กับ กผง.  และ
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานเป็นไฟล์ พร้อมแนบรูปภาพ โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายงานผลในระบบฐานข้อมูล
โครงการเกษตรอินทรีย์   ท้ังนี้ให้บันทึกรายงานผลการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564  

       3) มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข. รับผิดชอบการด าเนินงานดังนี้ 
              3.1) จัดอบรมหลักสูตร “การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ PGS” ให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
              3.2) ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการด าเนินงานขับเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  

และประสานงานกับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
              3.2) เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูล การรายงานผลการด าเนินงานของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 

สพด. ในสังกัด  ให้ครบถ้วน  แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกรมฯ ก าหนด 
              3.3) ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาการด าเนินงานให้กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ในสังกัด และ

ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานในภาพรวมของ สพข.      
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8. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  843,750  บาท    

            8.1 งบประมาณท่ีจัดสรรให้ สพด. จ านวน 675,,000 บาท 
                     งบประมาณต่อเกษตรกรรายละ 1,000 บาท  น าไปใช้ 

  8.1.1 จัดหาปัจจัยเกษตรอินทรีย์ท่ีเหมาะสมให้กับเกษตรกร  

  8.1.2 จัดท าสมุดบันทึกประจ าตัวตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ PGS ให้กับเกษตรกรทุกคน 

       ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
                               8.1.3 สนับสนุนการตรวจเย่ียมฟาร์มในกระบวนการ PGS  
                               8.1.4 ค่าน้ ามัน ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าจ้างเหมาคนช่วยงาน  ฯลฯ  (งบประมาณสามารถถัวเฉล่ียได้ทุกรายการ) 

 8.2 งบประมาณท่ีจัดสรรให้ กลุ่มวิชาการฯ สพข. จ านวนเงิน 168,750 บาท 

   งบประมาณต่อเกษตรกรรายละ 250 บาท เป็นงบบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล
โครงการในภาพรวมของ สพข.  

                
          9.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์กับกรมพัฒนาท่ีดินได้รับองค์ความรู้ด้านการผลิตเกษตร
อินทรีย์  และตัดสินใจเข้าสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์  

  
 

 
 
 
 
 

 
                                         กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย  กวจ. 
                     พฤษภาคม    2564 
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