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เครือขายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผอดีดี

คูมือกลุมเกษตรกร

บทบาทหนาทีแ่ ละการจัดการกลุม
ในระบบรับรองเกษตรอินทรียพีจีเอส (PGS)

โครงการ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับและโปรโมทอาหารปลอดภัยในชุมชน
โดยระบบประกันคุณภาพของเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระบบ “ดาวผอดีดี”

โครงการ 265 : การพัฒนาระบบดิจิทลั เพื่อยกระดับและโปรโมทอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยระบบประกัน
คุณภาพของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบ “ดาวผ่อดีดี”
ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชุดเอกสาร คู่มือดาเนินระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ PGS
ของเครือข่ายอปท.ดาวผ่อดีดี
คณะบรรณาธิการ

เลิศรัก ศรีกิจการ
เอกชัย ลัยยะ
ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
สกุลรัตน์ ปั ทมแก้ว
(เนือ้ หาส่วน มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย)์

ณัฐนรี รักอัครโภคิน

(เนือ้ หาส่วน คู่มือ กลุ่มเกษตรกร)

พิทยารัตน์ ศรีซอ้ น

(เนือ้ หาส่วน คู่มือ เกษตรกร)

สตรีรตั น์ จุมพิศ

(เนือ้ หาส่วน คู่มือ ผูต้ รวจรับรอง)

ภัทร์นิธิ

(เนือ้ หาส่วน คู่มือ อปท. กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์)

ญาวิลาศ

ณัฐนรี รักอัครโภคิน

รูปเล่ม
คณะผู้วิจัย
เลิศรัก ศรีกิจการ
สุรสิงห์ วิศรุตรัตน
ณพศิษฏ์ จักรพิทกั ษ์
จินตนา อินทรมงคล
ธนบดี รอดสม
ไพรัช ตระการศิรินนท์
บุญต่วน แก้วปิ นตา

พัชราภรณ์ ทาแกง

หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
นักวิจยั
นักวิจัย

พฤษภ์ บุญมา
สุธีรตั น์ มหาสิงห์
ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
วรางคณา ไชยซาววงษ์
เอกชัย ลัยยะ
สกุลรัตน์ ปัทมแก้ว
กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน

นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจัย

ทะนงศักดิ์ ปวงสายใจ
พัชราภรณ์ ทาแกง
กมลเทพ บุญทอง
พิทยารัตน์ ศรีซอ้ น
ณัฐนรี รักอัครโภคิน
สตรีรตั น์ จุมพิศ
ภัทร์นิธิ ญาวิลาศ

นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั

อปท.เครือข่ายฯ
อบต.ข่วงเปา จ.เชียงใหม่
อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
อบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
ทต.ทาปลาดุก จ.ลาพูน
อบต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี
อบต.ทาเหนือ จ.เชียงใหม่
อบต.ไทยสามัคคี จ.นครราชสีมา
อบต.นาโส่ จ.ยโสธร

อบต.นา้ เลา จ.แพร่
อบต.บ้านกาด จ.เชียงใหม่
ทต. บ้านธิ จ.ลาพูน
ทต. บ้านหลวง จ.เชียงใหม่
ทต. ป่ าไผ่ จ.เชียงใหม่
อบต. เปี ยงหลวง จ.เชียงใหม่
อบต. พิมาน จ.นครพนม
อบต. เมืองจัง จ.น่าน

อบต.เมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน
อบต.แม่ทา จ.เชียงใหม่
ทต. แม่แรม จ.เชียงใหม่
อบต.รับร่อ จ.ชุมพร
อบต. ร้องวัวแดงจ.เชียงใหม่
อบต. สบเปิ ง จ.เชียงใหม่
ทต.สันป่ าเปา จ.เชียงใหม่
ทต. หนองแฝก จ.เชียงใหม่

อบต.หนองยาง จ.อุทยั ธานี
อบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่
อบต.ห้วยยางขาม จ.พะเยา
อบต.หัวง้ม จ.เชียงราย
ทต.อุโมงค์ จ.ลาพูน
อบต.แม่วิน จ.เชียงใหม่
ทม.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

คณะกรรมการเครือข่ายฯ
กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน (ประธาน)
บัญชา ศรีชาหลวง

รุง่ สาง แสงสกุลพงษ์
วรชาติ ลิลา

สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์
สมนึก ดวงใน

สารวย ผัดผล
สินธพ อินทรัตน์

คํานํา
ชุดเอกสารคู่มือดําเนินระบบรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี เป็ นผลผลิตของโครงการวิจัยดําเนินการ (Action Research) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เ ป็ น
แนวทางและคู่มือดําเนิน ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัย ของเครือข่ายอปท.ฯ เป็ นสําคัญ โดย
มีเป้าหมาย ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากการรับรองการผลิตพืชผักและปศุสัตว์
อินทรีย์ รวมถึงการรับรองร้านอาหาร ที่มีคุณภาพปลอดภัย ผูบ้ ริโภคและสังคมมั่นใจและเชื่อถือได้
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมและการตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบดิจิทลั ดาวผ่อดีดี
ชุดเอกสารนีม้ ี 5 เล่มหลัก คือ มาตรฐานและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ อง
เครือข่ายฯ คู่มือเกษตรกร คู่มือกลุม่ เกษตรกร คู่มือผูต้ รวจฯรับรองคุณภาพ คู่มืออปท. กลุม่ ตําบล หรือ
สหกรณ์โดยระบบและกลไกรับรองเกษตรอินทรีย์ และชุดเอกสารดําเนินระบบเหล่านี ้ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อเริ่มใช้ในกิจกรรมประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของ
เครือข่ายฯตัง้ แต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดีได้จัดตัง้ ขึน้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระ
อาหารปลอดภัยของประเทศ โดยเน้นการทํางานในระดับตําบลและชุมชน ด้วยความร่วมมือของ
หลายภาคส่วนและสาขาวิชา ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว บนพืน้ ฐานของบริบทเชิงสังคม และ
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลก ที่อาจเป็ นภัยใหญ่ของมนุษย์
การทํางานด้วยศรัทธาที่เกิดจากใจ เป็ นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่ย่ งั ยืน เครือข่ายจะเป็ น
ความหวัง ของเกษตรกร ชุม ชน และสัง คมได้ จึ ง ขึ น้ อยู่กับพลัง ของเพื่ อนพี่ น้องในชุม ชนและใน
เครือข่าย ช่วยกันทําหน้าที่การงานให้สาํ เร็จลุล่วง ช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่อง และช่วยกันพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึน้ อย่างต่อเนื่องต่อไป
ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ช่วยให้การเริ่มต้นงานของเครือข่ายเป็ นจริงขึน้ ได้ และ
ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผูส้ นับสนุนหลัก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่สมทบงบประมาณบางส่วน ในการดําเนินโครงการที่ม่งุ หวังให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนนี ้
เลิศรัก ศรีกิจการ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
ประธานเครือข่ายฯ

คู่มือกลุม่ เกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

สารบัญ
หน้า
คํานํา
แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนดําเนินการ สําหรับกลุม่ เกษตรกร
ขัน้ ตอนดําเนินการ สําหรับกลุม่ เกษตรกร
วิธีดาํ เนินการของกลุม่ เกษตรกร

1
2
3

ความจําเป็ นในการจัดตัง้ กลุ่มเกษตรกร

3

ปั จจัยสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ เกษตรกร

3

บทบาทหน้าที่ของกลุม่ เกษตรกรเกษตรอินทรียต์ ามระบบพีจีเอส
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การสมัครสมาชิก
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
จุดประสงค์ลกั ษณะเฉพาะของการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
ขัน้ ตอนการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
ภาคผนวก
วิสยั ทัศน์และเป้าประสงค์ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
นิยามและอักษรย่อสําหรับเอกสารและคู่มือปฏิบตั ิการรับรองเกษตรอินทรีย์
ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
แผนภูมิระบบและกลไกการรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอสของเครือข่ายฯ
บรรณานุกรม

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

4
4
8
8
8
8
12
13
14
19
20

คู่มือกลุม่ เกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

1

แผนภูมิแสดงขั้นตอนดําเนินการ สําหรับกลุ่มเกษตรกร

สงใบสมัครของเกษตรกร สงให อปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ
อนุมัตเิ ขารวมกลุมเกษตรกร
ผาน เครื่องมือ podd Star Automat (https://docs.google.com/forms)

จัดทําปฏิทินแผนกิจกรรมประจําปรวมกับอปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ
แผนตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
แผนการเขารวม อบรม สัมมนา ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียรวมกับ อปท. กลุมตําบล
หรือสหกรณ

กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

หัวหนากลุมเปนตัวแทนเขาประชุมกับอปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ

หัวหนากลุมพิจารณาผานเรื่องขอรับรองฯของสมาชิก

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มือกลุม่ เกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

2

ขั้นตอนดําเนินการ สําหรับกลุ่มเกษตรกร
1. จัดตั้งกลุ่ม/การรับสมาชิกเกษตรกรรายใหม่ (ขนาดกลุ่ม 3-8 คน)
1.1 รวบรวมสมาชิ กเกษตรกร 3-8 คน เพื่ อจัดตั้ง เป็ นกลุ่ม เกษตรกรผู้ผ ลิ ตเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยใช้
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (FG-01)
1.2 หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรช่วยสมาชิกสมัครและลงนามในปฏิญญาการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิต
เกษตรอินทรียภ์ ายใต้ระบบการรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ผ่านทางเว็บไซต์ podd Star
Automat (https://docs.google.com/forms) เพื่อขอขึน้ ทะเบียน
1.3 รับรหัสพืน้ ที่และรหัสกลุม่ เพื่อเปิ ดใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS เมื่ออปท.หรือสหกรณ์พิจารณา
อนุมตั ิให้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นสมาชิกแล้ว
2. จัดทําปฏิทนิ แผนกิจกรรมประจําปี ร่วมกับอปท. กลุ่มตําบลหรือสหกรณ์
2.1 จัดทําปฏิทินแผนกิจกรรมประจําปี รว่ มกับอปท. กลุม่ ตําบลหรือสหกรณ์ ดังนี ้
2.1.1แผนตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
2.1.2แผนการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียร์ ่วมกับ อปท. กลุ่มตําบล หรือ
สหกรณ์
3. กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
3.1 กําหนดพืน้ ที่แปลงตรวจเยี่ยม ตามบริบทแต่ละพืน้ ที่ของตนเองร่วมกับ อปท. กลุ่ม ตําบลหรือ
สหกรณ์
3.2 กําหนด วัน เดือน ปี และเวลา ในการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนร่วมกับ อปท. กลุม่ ตําบลหรือสหกรณ์
3.3 จัดเตรียมแบบฟอร์มการตรวจเยี่ยมแปลง (แบบฟอร์ม F-02) โดยแต่ละท้องถิ่นสามารถจัดทํา
แบบฟอร์มให้เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่ของตนเอง
3.4 ให้ตวั แทนสมาชิกกลุม่ เกษตรกรที่อ่านออกเขียนได้อย่างดี เพื่อกรอกแบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมการ
ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนสําหรับเก็บไว้ใช้ของกลุม่ เกษตรกรหรือส่งให้ตาํ บลตามที่ตาํ บลกําหนด
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรียร์ ่วมกับอปท. กลุ่มตําบลหรือสหกรณ์
4.1 หัวหน้ากลุ่มเป็ นตัวแทนเข้าประชุมกับอปท. กลุม่ ตําบลหรือสหกรณ์ ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
เกษตรอินทรียภ์ ายในท้องถิ่น
5. หัวหน้ากลุ่มพิจารณาผ่านเรื่องขอรับรองฯของสมาชิก
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ความจําเป็ นในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรภายในกลุ่มมี ส่วนร่วมกับกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง กลุ่มเกษตรกรที่เ ข้ม แข็ง เป็ น
ปั จจัยพืน้ ฐานสําคัญที่จะทําให้เกิดคุณภาพที่เชื่อถือได้ในระบบการผลิตของกลุ่ม การรวมกลุ่มเกษตรกรยัง
เป็ นการสร้างกําลังใจให้กนั ระหว่างเกษตรกร และเป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ารผลิต การปฏิบตั ิคุณภาพ
ทางเกษตรอินทรีย์ ทําให้การทําเกษตรอิ นทรี ยง์ ่ายขึ น้ นอกจากนีย้ ังเป็ นการสร้างพลังกลุ่มให้มีอาํ นาจ
ต่อรองทางการตลาด และเป็ นการควบคุมคุณภาพภายใน เป็ นพืน้ ฐานสําคัญที่ทาํ ให้การผลิตเป็ นไปตาม
มาตรฐาน ทําให้ผบู้ ริโภคได้ผลผลิตอินทรียต์ ามที่ตอ้ งการ ในกรณีอปท. กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์เพิ่งเริ่มต้น
เกษตรอินทรีย์ ยังมีสมาชิกไม่มาก อาจเริ่มด้วยการยังไม่แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อย แต่ตอ้ งมีการดําเนินกิจกรรมของ
กลุม่ เกษตรกรอย่างสมํ่าเสมอ

ปั จจัยสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

1. มีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่อาจมีลกั ษณะการผลิตเกษตรอินทรียท์ ่ีคล้ายกัน อยู่หมู่บา้ นหรือตําบล
เดียวกันตามที่กลุ่มตําบลกําหนด และพืน้ ที่การผลิตเหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย์ ขนาดกลุ่ม
ควรอยู่ระหว่าง 3-8 คน เพื่อให้เกษตรกรภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึงสมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนซึ่งแปลงควรถูกตรวจทุก 2–3 เดือน

2. เกษตรกรมีความสมัครใจ และต้องการทําและขอรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผบู้ ริโภค และขยายฐานการตลาด

3. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสมํ่าเสมอตามกติกากลุ่ม และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรใน
ตําบลและในเครือข่ายฯเมื่อโอกาสอํานวย เช่น การร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน การ
ประชุมประจําเดือน เป็ นต้น
4. หัวหน้ากลุ่ม มีคุณสมบัติผูน้ าํ ที่ดี และจะเหมาะสมยิ่งขึน้ ถ้ามีความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟน
บันทึกข้อมูล
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บทบาทหน้ า ที่ ข องกลุ่ ม เกษตรกรเกษตรอิ น ทรี ย ์ต ามระบบรั บ รองเกษตร
อินทรียพีจีเอส (PGS)

ขั้นที่ 1 ขั้นการสมัครสมาชิก
1. รวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน โดยใช้แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (FG-01) เพื่อจัดตัง้ เป็ นกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผ ลิ ตเกษตรอิ น ทรียภ์ ายในกลุ่ม ตํา บลของเครื อข่ ายฯ เสนอกลุ่ม ตําบลแต่ ง ตั้ง
หัวหน้ากลุม่ เกษตรกร ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนผูน้ าํ และผูช้ ่วยเหลือสมาชิกในกิจกรรมทัง้ หมด
2. หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรช่วยสมาชิกสมัครและลงนามในปฏิญญาการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ ลิตเกษตรอินทรียภ์ ายใต้ระบบการรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ผ่านทางเว็บไซต์
podd Star Automat (https://docs.google.com/forms) เพื่อขอขึน้ ทะเบียน
3. รับรหัสเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเปิ ดใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS เมื่ออปท.หรือสหกรณ์พิจารณา
อนุมตั ิให้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นสมาชิกแล้ว
4. จัดทําแผนการกิจกรรมประจําปี ของกลุ่มเกษตรกร เช่น ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน และแผนการ
เข้าร่วม อบรม สัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรียร์ ว่ มกับ อปท. กลุม่ ตําบลหรือสหกรณ์
5. อธิ บายและสร้างความเข้าใจหรือมาตรฐาน ข้อกําหนดและแนวทางการปฏิบัติระบบการ
รับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) การรับรอง กฎกติกา บทลงโทษกรณีสมาชิกไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาและข้อกําหนดของเครือข่าย อปท. อาหารปลอดภัยฯ
6. ตรวจสอบการปฏิบัติข องสมาชิก หากยังมีการผลิตแบบปกติ ในบางแปลงสมาชิ กต้องแจ้ง
มาตรการป้องกันการปนเปื ้ อนของผลผลิต และดําเนินการปรับปรุ ง แปลงตามแนวปฏิ บัติ
เกษตรอินทรีย์
7. จัดกิจกรรมระหว่างกลุม่ เพื่อสร้างสัมพันธ์ท่ีดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เช่น การตรวจเยี่ยมฟาร์ม
เพื่อน การประชุมระหว่างกลุม่ เกษตรกร เป็ นต้น เพื่อเป็ นการควบคุมภายในและความโปร่งใส
ของกลุม่ เกษตรกร
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(แบบฟอร์ม FG-01)
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
อปท./กลุ่มตําบล……………………………………… อําเภอ........................จังหวัด........................
จํานวนสมาชิก................... คน
1.หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อ....................................... นามสกุล.............................. เบอร์โทรศัพท์............................
อีเมล์ (ถ้ามี)..........................................................................

จํานวนแปลง......................แปลง

2.รายชื่อสมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

(

)
นายก/เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบ
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แบบฟอร์มการกรอกลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร
(podd Star Automat)

สแกน QR CODE
เพื่อเขาแบบฟอรม podd Star Automat
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(แบบฟอร์ม F-01)

แบบฟอร์มลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร

(อนาคตจะอยู่ในระบบดิจิทลั ทัง้ หมด)
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ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินกิจกรรม
1.จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพการผลิตของกลุม่
2.เข้าร่วมฝึ กอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS และการประชุมอื่นๆที่ตาํ บลเชิญ โดยเกษตรกร
เข้าร่วมต้องบันทึกการเข้าร่วมกิ จ กรรม โดยใช้แบบฟอร์ม แบบบัน ทึกการเข้าร่วมกิจ กรรมของ
เกษตรกรภายในกลุม่ โดยผูร้ บั รองการเข้าร่วมเป็ น เจ้าหน้าที่ผจู้ ดั งาน หรือประธานกลุม่
3.ช่วยติดตามการบันทึกการผลิต ด้วยเครื่องมือ podd PGS เพราะจะเป็ นข้อมูลจําเป็ นสําหรับ การ
ตรวจรับรองระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส
4.มีสว่ นร่วมและช่วยขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์ของเครือข่าย อปท. อาหารปลอดภัยฯ
5.กําหนดแผนการตลาด การหาตลาดใหม่ๆ ให้กบั สมาชิกร่วมกับ อปท. กลุม่ ตําบลหรือสหกรณ์
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กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่ น

จุดประสงค์และลักษณะเฉพาะของการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
เกษตรกรควรเข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนทุกครัง้ เว้นแต่มีกิจธุระสําคัญจริงๆ
เพราะการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนเป็ นหัวใจของการทําเกษตรอินทรียแ์ ละการรับรองเกษตรอินทรีย์
พีจีเอส (PGS) ให้เป็ นผลสําเร็จ เป็ นกิจกรรมประเมินการปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ อง
กลุ่มโดยคณะผูต้ รวจเยี่ยมซึ่งเป็ นเกษตรกรสมาชิกภายในกลุ่ม รู ปแบบการตรวจเน้นความเป็ น
กัลยาณมิตรไม่ใช่การจับผิดหรือตรวจตามข้อกําหนด แต่เป็ นการช่วยกันสร้างความเข้าใจใน
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละวิธีปฏิบตั ิในฟาร์ม และแลกเปลี่ยนความรูแ้ นวทางการเพาะปลูกและ
การตลาด การตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน ควรทําอย่างน้อย 2-3 เดือนครัง้ เทคนิคการตรวจเยี่ยม
แปลงเพื่อนต้องกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก และกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีถือเป็ นการ
ควบคุมโดยสังคม ซึ่งจะเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อเกษตรกรผูผ้ ลิตมีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบใน
ระบบร่ ว มกัน เช่ น หากมี อ งค์ก รภายนอกตรวจพบสารเคมี ต กค้า งในผลผลิ ต อาจถู ก ถอน
ใบอนุญาตทัง้ กลุ่มหากกลุ่มไม่มีคาํ ชีแ้ จงหรือเพิกเฉยไม่แก้ไขกลุ่มผูผ้ ลิตมีการตกลงกฎ กติกา
บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน การไม่ผ่านการตรวจประเมินไม่ได้หมายความว่าทําผิด
แต่เป็ นการให้ผผู้ ลิตต้องเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน แปลงอินทรียแ์ ต่ละ
แปลงควรได้รบั การตรวจผ่านกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนทุก 2-3 เดือน
ขั้นตอนการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
1.จัดทําแผนการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
2.ทําปฏิทินการตรวจเยี่ยมแปลง
3.จัดเตรี ยมแบบฟอร์ม การตรวจเยี่ ยมแปลง โดยแต่ล ะท้องถิ่น สามารถจัด ทําแบบฟอร์ม ให้
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่ของตนเอง
4.ให้มี ตัว แทนสมาชิ ก กลุ่ม เกษตรกรที่ อ่ า นออกเขี ย นได้อ ย่ า งดี เพื่ อ กรอกแบบฟอร์ม บันทึก
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนสําหรับเก็บไว้ในกลุม่ หรือส่งให้ตาํ บลตามที่ตาํ บลกําหนด
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(แบบฟอร์ม FG-03)

ตัวอย่างปฏิทนิ กิจกรรมกลุม่ เกษตรกร
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

แปลง นาง A
แปลง นาย B
9
10

11

12

13

14
การอบรมเกษตรกรฯ

1.นาย A
2.นาง B

15

16

17
แปลง นางศรี
แปลง นางแก้ว
23
24

22

18

19

20

21

25

26

27

28

ประชุมหารือ
การใช้นาํ้ ปุ๋ ยหมัก
ณ อปท......
1.นายวรรณ
2.นางศิรลิ กั ษณ์

29

วัน เดือน ปี

30

31

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม

3 มกราคม 2564

ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

นาย A , นาย B

14 มกราคม 2564

การอบรมเกษตรกรฯ

นาย A , นาย B

17 มกราคม 2564

ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

นายศรี, นางแก้ว

23 มกราคม 2564

ประชุมหารือการใช้นาํ้ ปุ๋ ยหมัก ณ
อปท.

นายวรรณ, นางศิรลิ กั ษณ์

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

หมายเหตุ
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(แบบฟอร์ม FG-02)

แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่ น
กลุม............................................ สังกัด...........................................วันที่.........................
รายงานการตรวจฟาร์มเครือข่ายกลุม่ ผูผ้ ลิตเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา
ชื่อผูผ้ ลิต
ชื่อผูต้ รวจ

วันที่ตรวจ

1. เอกสารฟาร์ม
1.1 การบันทึกกิจกรรมการผลิต
ปั จจัยการผลิต

บันทึกครบถ้วน

บันทึกไม่ครบถ้วน

บันทึกการขาย

บันทึกครบถ้วน

บันทึกไม่ครบถ้วน

1.2 ผลการตรวจ
ชื่อแปลง

ศรีสวัสดิ์

พืช (ระบุชนิด)
ต้นกล้า

ผักกาด

กําลังเจริญเติบโต

ผักบุง้

ระบบการปลูก

สามารถขายได้แล้ว

สิ่งแวดล้อมอื่นๆที่พบ

-

หญ้า วัชพืช
หอย
อื่นๆ
ระบุ...........................

อินทรีย์
ปรับเปลี่ยน
ปกติ

หญ้า วัชพืช
หอย
อื่นๆ
ระบุ...........................

อินทรีย์
ปรับเปลี่ยน
ปกติ

อ้างอิง: แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ ม่ทาออแกร์นิค

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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(แบบฟอร์ม FG-02)

2. การจําหน่าย
ชื่อพืชจําหน่าย

จําหน่ายเอง
จํานวน

ผูร้ บั ซือ้

ชื่อพืชรับซือ้

รับซือ้
จํานวน

ผูข้ าย

ของแปรรูป/อาหาร/ขนม ที่นาํ ไปจําหน่าย (ดังข้อมูลด้านล่างในตาราง)
ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องระบบปลูก
ชื่ออาหาร/ขนมที่แปรรู ป

ใช้วตั ถุดิบระบบอินทรีย์

ใช้วตั ถุดิบทั่วไป

1.
2.
่ บ (ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่อง )
3. ความเสี่ยงทีพ
ความเสี่ยงการปนเปื ้อน
ความเสี่ยงการปะปนของผลผลิตอินทรียแ์ ละทั่วไป
กรณีพนื ้ ที่ดอน : มีการผลิตในระบบอินทรียท์ กุ แปลง
อื่นๆ ระบุ...................................................................................................
4. ความเสี่ยงแนวกันชน
ไม่มีความเสี่ยง

มีความเสี่ยง ชื่อแปลง.....................................ระยะห่างแนวกันชน ทิศ................ระยะห่าง........เมตร
ชื่อแปลง.....................................ระยะห่างแนวกันชน ทิศ................ระยะห่าง........เมตร
ลงชื่อผู้ตรวจ

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

ลงชื่อผู้ผลิต

คู่มือกลุม่ เกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

13

ภาคผนวก
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วิสัยทัศน์และเป้ าประสงค์ของ เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
วิสัยทัศน์

เครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยเติบโตมั่นคง
มุ่งสร้างสุขภาวะให้ชุมชนท้องถิน่
เครือข่าย

หมายถึง เครือข่ายชุมชน อปท. เกษตรกร นักท่องเที่ยว ตลาดและร้านค้า
นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง นักสื่อสารมวลชน ผูแ้ ทนจําหน่าย

อาหารปลอดภัย

หมายถึง อาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน รับรองแบบมีสว่ นร่วม
โดยระบบดาวผ่อดีดี
หมายถึง การมีความสุขทางการบริโภคอาหารและผลิตผลทางการเกษตรที่

สุขภาวะ

ปลอดภัย การได้อยู่ในธรรมชาติแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจที่ดี

เป้ าประสงค์ของเครือข่าย
อปท.ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อให้ ประชนชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล มีบริการประทับใจ ผ่านระบบประกันคุณภาพ รับรองอาหาร
ปลอดภัย ที่ผบู้ ริโภคและชุมชนมีสว่ นร่วม ตรวจสอบย้อนกลับได้ดว้ ยระบบดิจิทลั ดาวผ่อดีดี โดยเครือข่าย
อปท. เชื่อมโยงระบบเกษตรชุมชนกับร้านอาหารที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและใช้วตั ถุดิบปลอดภัย
ทําให้ผลผลิตคุณภาพของชุมชนมีคณ
ุ ค่าและราคาสูงขึน้

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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นิยามและอักษรย่อสําหรับเอกสารและคู่มือปฏิบัติการรับรองเกษตรอินทรีย ์
ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
ระบบรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย์พี จี เ อส หรื อ Participatory Guarantee Systems (PGS) หมายถึ ง
ระบบการรับรองคุณ ภาพเกษตรอิ น ทรี ย์ท่ี มุ่ง เน้น การรับ ประกัน คุณ ภาพในท้องถิ่ น โดยการรับ รอง
เกษตรกรผูผ้ ลิตขึน้ อยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของความ
ไว้วางใจ สังคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู ้
เครื่องมือ podd PGS หมายถึง เครื่องมือดิจิทัล ที่ช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบตั ิเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยเครื่ องมือช่วยจดบัน ทึกการผลิต จัดเก็บข้อมูล และประมวลผล
อัตโนมัติ เพื่ อการใช้ข ้อมูล ในการตรวจรับรองเกษตรอิน ทรีย์พีจีเ อส (PGS) เครื่ องมื อนี ถ้ ูกออกแบบ
สําหรับผูส้ นใจทั่วไป โดยไม่จาํ กัดว่าผูใ้ ช้จะต้องเป็ นสมาชิกเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีเท่านัน้
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผูท้ ่ีมีความประสงค์ตอ้ งการเข้าร่วมเพื่อขอรับการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีสมาชิกตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมีหวั หน้า
กลุม่ และกลุม่ ขึน้ กับกลุม่ ตําบล
กลุ่มตําบล หมายถึง กลุม่ เกษตรกรกลุม่ ย่อยที่รวมกันเป็ นหนึ่งกลุม่ ระดับตําบล เช่น วิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์ตาํ บล
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) หมายถึ ง องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ ่ น ที ่ เ ป็ น สมาชิ ก
เครื อข่ ายฯดาวผ่ อดี ดี สนับสนุนการดําเนินงานของกลุม่ เกษตรกร
ผู้ ต รวจฯรั บ รองอาวุ โ ส หมายถึ ง ผู้ตรวจประเมิน คุณ ภาพการปฏิบัติท างเกษตรอิน ทรีย์ ที่ มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาํ หนด และได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ บัญชีจาก
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
ผู้ ต รวจฯรั บ รอง หมายถึ ง ผู้ต รวจประเมิ น เพื่ อ รับ รองคุณ ภาพการปฏิ บัติ ท างเกษตรอิ น ทรี ย์ต าม
มาตรฐานของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยเป็ นบุคคลที่เข้าร่วมฝึ กอบรมการเป็ นผูต้ รวจรับรองเกษตรอินทรีย์
พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่ อดี ดี และผ่านการฝึ กหัดการตรวจประเมิ น
ตามคุณสมบัติท่กี าํ หนด
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ผู้ตรวจฯฝึ กหัด หมายถึง ผูต้ รวจที่ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูต้ รวจรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
เครือข่ายฯ, เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี หรือเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี หมายถึง เครือข่ายอปท.อาหาร
ปลอดภัยดาวผ่อดีดี
คณะกรรมการเครือข่ายฯ หมายถึง คณะกรรมการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ที่มีประกาศ
แต่งตัง้ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีท่ีเริ่มจัดตัง้ ขึน้ ตามมติ ท่ี
ประชุมการประชุมเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ ผลผลิตพืช
คณะทบทวน หมายถึ ง คณะกรรมการที่ กรรมการเครื อข่ ายฯ แต่ ง ตั้ง จากบัญ ชี ผู้ตรวจอาวุโส เพื่ อ
ทวนสอบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยมีคณ
ุ สมบัติและหน้าที่ตามที่กาํ หนด และมีประกาศแต่งตัง้
คณะกรรมการกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุ่มตําบล หรือ อปท. ที่กลุ่มตําบลตัง้ ขึน้ เพื่อดําเนิน
ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัย
ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่ ไร่นา สวนหรือฟาร์ม ตลอดจนถึง
ร้านอาหาร
การตรวจรั บรองฯแรกเข้า (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรอินทรีย์
ซึ่ง เป็ น การตรวจประเมิ น เพื่ อ การรับ รองครั้ง แรก โดยจะตรวจอย่ า งละเอี ย ดในทุ ก ข้อ กํา หนดของ
การปฏิบตั ิทางเกษตรอินทรีย์
การรับรอง (Certification) หมายถึง การรับรองเกษตรอินทรีย์
ให้การรั บรอง (Granting Certification) หมายถึง การให้การรับรองเกษตรอินทรียแ์ ก่เกษตรกรที่ย่ืน
ขอการรับรองแปลงอินทรีย์
คงไว้ ซ่ึงการรั บ รอง (Maintaining Certification) หมายถึง การให้คงไว้ซ่ึงการรับรองเกษตรอิน ทรี ย์
แก่เกษตรกรที่ได้รบั การรับรอง และยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง
ต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่ย่ืน
ขอต่ออายุการรับรอง โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี
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พักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพักใช้การรับรองเกษตรอินทรีย์
เพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรับรองเกษตรอินทรีย์
ยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรับรองเกษตรอินทรีย์
การตรวจติ ด ตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรียท์ ่ีไ ด้รับการ
รับรองปี ล ะ 1 ครั้ง ตามร ะ บ บ ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย อ ป ท . อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย ด า ว ผ่ อ ดี ด ี เ พื่ อติ ด ตาม
มาตรฐานการปฏิ บั ติ เ กษตรอิ น ทรี ย์ท่ี ไ ด้รับ การรับ รองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจะตรวจอย่ า งละเอี ย ด
ทุกข้อกําหนดของมาตรฐาน
การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรองเกษตร
อินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด ซึ่งจะดําเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอายุ
การตรวจเพิ่มเติม (Special Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรือการตรวจ
ติดตาม ซึ่งอาจกําหนดขึน้ จากเหตุผลหรือความจําเป็ นของสถานการณ์
ข้อบกพร่ อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่เกษตรกรผูข้ อรับรองเกษตรอินทรีย์ ยังไม่ได้จัดทําระบบ
หรือจัดทําระบบไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐาน หรือจัดทําระบบแล้วแต่ไม่ได้นาํ ไปปฏิบัติ หรือ
นําไปปฏิบตั ิบา้ งไม่ปฏิบตั ิบา้ ง
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดการปฏิบตั ิเกษตร
อินทรียใ์ นบางส่วน ไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องรุ นแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดการปฏิบตั ิเกษตร
อินทรียแ์ ละส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้ อ สั ง เกต (Recommendation) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ม่ ถื อ เป็ น ข้อ บกพร่ อ ง แต่ ห ากปล่ อ ยไว้ห รื อ ละเลย
อาจนําไปสูข่ อ้ บกพร่องได้
หนั ง สื อ สํ า คั ญ รั บ รองแปลงเกษตรอิ น ทรี ย์แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (podd PGS Certificate) หมายถึ ง
ใบรับรองที่เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์ PGS
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ใบประกาศนี ยบัตรผู้ตรวจฯรั บรอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรที่เครือข่าย
อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้แก่ผตู้ รวจรับรองที่ผ่านการฝึ กอบรมการเป็ นผูต้ รวจรับรองเกษตร
อินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
ระยะการปรั บ เปลี่ ย น หมายถึ ง ช่ ว งเวลานับ จากเริ่ ม ต้น ผลิ ต แบบเกษตรอิ น ทรี ย ์ต ามข้อ กํา หนด
ในมาตรฐาน จนถึ ง ได้ร ับการรับรองผลิ ตผลและผลิ ตภัณ ฑ์ว่าเป็ น เกษตรอิ น ทรี ย์
แนวกันชน หมายถึง แนวเขตที่ใช้กนั้ บริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีขึน้ เพื่อป้องกัน
การปนเปื ้อนสารเคมีจากบริเวณข้างเคียง
การปลูกพืชหมุ นเวียน หมายถึง การปลูกพืชต่างชนิดสลับกันบนพืน้ ที่เดียวกัน เพื่อลดปริมาณ การ
ระบาดของศัตรูพืช หรือ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มปริมาณอินทรียว์ ตั ถุในดิน
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แผนภูมิระบบและกลไกการรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส(PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
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