


 
โครงการพฒันากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอินทรีย์ 

ด้วยระบบการรบัรองแบบมีส่วนร่วม PGS ปี 2564  
(กลุ่มขั้นที่ 2 : ปีที่ 2-4) 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  
กิจกรรมหลกัที่ 16 ส่งเสริมเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรบัรองแบบมีส่วนร่วม 

กรมพฒันาทีด่นิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1. หลักการและเหตุผล    
 

    กรมพัฒนาท่ีดินให้ความส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน  โดยให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความพร้อมและ
เต็มใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนช่วยเหลือด้านการปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการ
ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์  เจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร    
ด าเนินการยื่นสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร   และมาตรฐานข้าวอินทรีย์กับ
กรมการข้าว  หรือในกรณีท่ีมีความพร้อมยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จาก
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  อย่างไรก็ตาม   กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  เป็นเกษตรกรราย
ย่อยท่ีท าเกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณ เป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์
พื้นบ้าน”  เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองได้เพราะมีค่าตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มกับผลผลิตท่ี
มีน้อย รวมทั้งมีระบบเอกสารให้บันทึกจ านวนมาก  การขับเคล่ือนกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องท าสอดคล้อง
กันท้ังระบบต้ังแต่ การผลิต  การรับประกันคุณภาพจนถึงการตลาด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตต้องการเข้าสู่การตลาดระดับ
ใดท่ีคู่ค้าและผู้บริโภคยอมรับ  ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว คือ การด าเนินการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS) 
   กรมพัฒนาท่ีดินได้ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการในการพัฒนา
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 าหรับโครงการนี้เป็นกลุ่มข้ันท่ี 2  ท่ีได้รับการพัฒนาจนใกล้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม   ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ได้ใบรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม PGS ในท่ีสุด 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  และให้การ

สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 
2.2 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้กลุ่มเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS 

 
3. พื้นที่และระยะเวลาด าเนินงาน 

3.1 ทุกจังหวัดท่ีเกษตรกรมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม  

    3.2 ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน  2564 
 

4. คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ   
     พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  โดยใช้กระบวนการในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS  ใหจั้ดท ารายละเอียดของกลุ่มเกษตรกรฯ  โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 4.1 เป็นกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยรับรองภายนอก 
แต่มีความประสงค์และต้องการพัฒนากลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS 

4.2 เป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมและเริ่มด าเนินการขั้นตอนแรกของกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม  PGS 
คือ การจัดการเตรียมเอกสาร  ข้อมูลสมาชิกและขึ้นทะเบียนกลุ่ม  จัดท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม  และ
ข้อก าหนดการได้รับการรับรองของกลุ่ม  กฎกติกา และบทลงโทษของกลุ่ม   และจัดท าแผนการผลิตเกษตร
อินทรีย์/แผนผังแปลงผลิตเกษตรอินทรีย์ 

4.3 เป็นกลุ่มท่ีมีการร่วมตรวจประเมินฟาร์มตามกระบวนการ PGS แล้ว และมุ่งมั่นด าเนินการต่อเพื่อให้
ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS  

     
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 (กลุ่มต่อยอด ขั้นที่ 2 ปี 2-4 ) เป้าหมาย 145 กลุ่ม  

เกษตรกร  1,557 ราย พื้นท่ี  14,522.80  ไร่  ใน 39 จังหวัด 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) เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดินท่ีดูแลกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  (มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์)             
ให้ด าเนินการตามแนวทางท่ีได้ผ่านการอบรมมาแล้ว  และตามคู่มือการรับรอง เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม        
พี จี เอส (Participatory Gurantee Systems for Organic Agriculture PGS Operational Manual) 

2)  มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน ากับกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ  ดังนี้  

      2.1) กลุ่มเกษตรกร และพี่เล้ียงกลุ่ม จัดกระบวนการกลุ่มตามเอกสารคู่มือ PGS  โดยให้ด าเนินการ 
- จัดท าโครงสร้างองค์กรการบริหารกลุ่ม  
- จัดท าคู่มือ PGS ประจ ากลุ่ม และระบบเอกสารท่ีจ าเป็น ก าหนดกฎกติกา บทลงโทษ 
- แต่งต้ังผู้ตรวจประเมินประจ ากลุ่มและผู้ตัดสินให้การรับรองโดยคัดเลือกผู้ท่ีมีความ

เข้าใจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในระยะแรกอาจต้ังบุคคลภายนอก เช่น นักวิชาการ นักพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการได้
เพื่อเป็นพี่เล้ียงให้ค าแนะน า และจัดท าระบบเอกสาร 

- วางแผนการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ท าการตรวจเยี่ยม
ฟาร์มให้ครบจ านวนท่ีวางแผนไว้   น าผลการตัดสินเข้าท่ีประชุมกลุ่ม   

- กลุ่มควรจัดประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สมาชิกอย่างน้อย 1-2 เดือน/ครั้ง  
- การบริหารจัดการกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจไม่มีสูตรส าเร็จท่ีเหมือนกัน  ยืดหยุ่นได้ตาม

สภาพภูมิประเทศ  ความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม แต่แนวทางขับเคล่ือนอยู่ภายใต้หลักการในคู่มือ PGS 
- เครือข่ายจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความส าเร็จอยู่ท่ีสมาชิกมีกิจกรรมร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ระดับกลุ่ม เครือข่ายและส่วนกลาง  
            2.2) เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดินแบบ composite sample  ก่อนด าเนินงานโครงการ และหลังเก็บ

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

        2.3)  สนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ   ได้แก่   ถังหมัก  กากน้ าตาล  พืชสมุนไพร  วัตถุดิบส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เมล็ด
พันธ ุ์    พืชอินทรีย์  หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม   รวมท้ังพิจารณาสนับสนุนวัตถุดิบและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงท่ีใช้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (สูตรท่ีก าหนดตามเอกสารแนบ หรือปรับสูตรได้ตามความเหมาะสม
แต่ต้องใช้วัตถุดิบ   ท่ีอนุญาติให้ใช้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)  เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจและสามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ไว้ใช้ในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์     

       2.4  ด าเนินการตามกระบวนการ PGS 8 ขั้นตอน สรุปดังนี้   
                         2.4.1) วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มว่าสมาชิกในกลุ่มมีการเพาะปลูกพืชอะไร ท าการเล้ียงสัตว์
ชนิดใดบ้าง  มีสมาชิกคนใดบ้างท่ีพร้อมท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มีสมาชิกกี่คนท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ฯลฯ จัดท าโครงสร้างของกลุ่มให้มีความชัดเจน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการและ
การขับเคล่ือนการด าเนินงานของกลุ่มให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                         2.4.2) เรียนรู้ท าความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเข้ารับการอบรมเรื่องเกษตร
อินทรีย์กับหน่วยงานต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

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

          2.4.4) กลุ่มให้ค าปฏิญญา สมาชิกทุกคนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่ม  

        2.4.5) กลุ่มจัดท าเอกสารท่ีจ าเป็น  ได้แก่  ใบสมัครเข้าร่วมระบบ พี จี เอส (ตามแบบฟอร์ม 
F1) จัดท าข้อมูล ช่ือ ท่ีอยู่ แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์  แผนผังแปลง ต าแหน่งพื้นท่ีปลูก ขนาดแปลง ประวัติการ
ท าแปลง ปริมาณและคุณภาพผลผลิต (ตามแบบฟอร์ม F2)  

          2.4 6) ร่วมกันตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน และตัดสินให้การรับรอง แปลงผลิตทุกแปลงต้องได้รับ
การตรวจเต็มรูปแบบตามข้อก าหนด โดยใช้แบบตรวจประเมิน (checklists แบบฟอร์ม F4)   ท าการตรวจเยี่ยม
ฟาร์มเพื่อนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามรอบของพืชท่ีผลิต (ในช่วงแรกควรตรวจอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง) น าผลการ
ตรวจประเมินเข้าท่ีประชุมกลุ่มให้คณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง  
                        2.4.7) กลุ่มรวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกท้ังหมดในกลุ่ม  บันทึกข้อมูลเอกสารใบสมัคร  F1   
เอกสารแผนการผลิต F 2  F4  F5  เอกสารอื่นๆ  และรูปภาพท่ีเกี่ยวข้อง เข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ใน
เว็บไซต์ของกรมฯ  http://www.ldd.go.th เลือก Icon “การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS”  ด้านขวา
ของหน้าจอ และเลือกฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาท่ีดิน หรือเข้าใช้งานได้โดยตรงพิมพ์ URL 
https://pgsorganic.ldd.go.th    

              2.5) 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 “การตรวจเย่ียมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมPGS” 

ให้กับเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตรวจประเมินแปลง/ฟาร์ม 
              3.2) ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการด าเนินงานขับเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  

และประสานงานกับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพด. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
              3.3) เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูล การรายงานผลการด าเนินงานของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 

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

ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานในภาพรวมของ สพข.      
              3.5) ก ากับติดตามกลุ่มต่อยอดท่ีกรมฯ สนับสนุนการด าเนินงานมา 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการ

รับรอง PGS  โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการไม่ได้ใบรับรอง  และให้การสนับสนุนผลักดันกลุ่ม              
ต่อยอดให้มีสมาชิกอย่างน้อย 1 ราย ภายในกลุ่มผ่านการรับรอง PGS ได้ในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

https://pgsorganic.ldd.go.th/
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8. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  3,191,850  บาท    
            8.1 งบประมาณท่ีจัดสรรให้ สพด. จ านวน 2,802,600 บาท 

                     งบประมาณต่อเกษตรกรรายละ 1,800 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 389,250 บาท 

   งบประมาณต่อเกษตรกรรายละ 250 บาท เป็นงบบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล
โครงการในภาพรวมของ สพข.  
 

9.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาเข้าสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน   และได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์    
  9.2 กลุ่มสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย  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     

สูตร 4  
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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 
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