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โครงการ 265 : การพฒันาระบบดิจิทลัเพื่อยกระดบัและโปรโมทอาหารปลอดภยัในชมุชน โดยระบบประกนั
คณุภาพของเครือขา่ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และระบบ “ดาวผ่อดีดี” 

ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม และมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
 

ชุดเอกสาร คู่มือด าเนินระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์PGS  
ของเครือข่ายอปท.ดาวผ่อดีดี 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

คณะบรรณาธิการ 
    

คณะกรรมการเครือข่ายฯ 
กนกศกัด์ิ ดวงแกว้เรือน (ประธาน) 
บญัชา ศรีชาหลวง 

รุง่สาง แสงสกลุพงษ์ 
วรชาติ ลิลา  
 
 

สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์
สมนึก ดวงใน 
 

ส ารวย ผดัผล 
สินธพ อินทรตัน ์
 

อปท.เครือข่ายฯ 

อบต.ข่วงเปา จ.เชียงใหม่ 
อบต.ดอนแกว้ จ.เชียงใหม่ 
อบต.ท่าขา้ม จ.สงขลา 
ทต.ทาปลาดุก จ.ล าพูน 
อบต.ท่ามะนาว จ.ลพบรุี 
อบต.ทาเหนือ จ.เชียงใหม่ 
อบต.ไทยสามคัคี จ.นครราชสีมา 
อบต.นาโส่ จ.ยโสธร 
 

อบต.น า้เลา จ.แพร่ 
อบต.บา้นกาด จ.เชียงใหม่ 
ทต. บา้นธิ จ.ล  าพนู 
ทต. บา้นหลวง จ.เชียงใหม่ 
ทต. ป่าไผ่ จ.เชียงใหม่ 
อบต. เปียงหลวง จ.เชียงใหม่ 
อบต. พิมาน จ.นครพนม 
อบต. เมืองจงั จ.น่าน 

อบต.เมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน 
อบต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ 
ทต. แม่แรม จ.เชียงใหม่ 
อบต.รบัรอ่ จ.ชมุพร 
อบต. รอ้งววัแดงจ.เชียงใหม่ 
อบต. สบเปิง จ.เชียงใหม่ 
ทต.สนัป่าเปา จ.เชียงใหม่ 
ทต. หนองแฝก จ.เชียงใหม่ 
 

อบต.หนองยาง จ.อทุยัธานี 
อบต.หว้ยทราย จ.เชียงใหม่ 
อบต.หว้ยยางขาม จ.พะเยา 
อบต.หวังม้ จ.เชียงราย 
ทต.อโุมงค ์จ.ล  าพนู 
อบต.แม่วิน จ.เชียงใหม่ 
ทม.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ 

คณะผู้วิจัย 

เลิศรกั ศรีกิจการ       หวัหนา้โครงการ 
สรุสิงห ์วิศรุตรตัน       ท่ีปรกึษา 
ณพศิษฏ ์จกัรพิทกัษ์      ท่ีปรกึษา 
จินตนา อินทรมงคล       ท่ีปรกึษา 
ธนบดี รอดสม              ท่ีปรกึษา 
ไพรชั ตระการศิรินนท ์    นกัวิจยั 
บญุต่วน แกว้ปินตา       นกัวิจัย 

พฤษภ ์บญุมา   นกัวิจยั 
สธีุรตัน ์มหาสิงห ์  นกัวิจยั 
ณฐักานต ์อวยัวานนท ์ นกัวิจยั 
วรางคณา ไชยซาววงษ์ นกัวิจยั 
เอกชยั ลยัยะ   นกัวิจยั 
สกลุรตัน ์ปัทมแกว้  นกัวิจยั 
กนกศกัด์ิ ดวงแกว้เรือน    นกัวิจัย 
 

ทะนงศกัด์ิ ปวงสายใจ นกัวิจยั 
พชัราภรณ ์ทาแกง  นกัวิจยั 
กมลเทพ บญุทอง            นกัวิจยั 
พิทยารตัน ์ศรีซอ้น  ผูช้่วยนกัวิจยั 
ณฐันรี รกัอคัรโภคิน  ผูช้่วยนกัวิจยั 
สตรีรตัน ์จมุพิศ   ผูช้่วยนกัวิจยั 
ภทัรนิ์ธิ ญาวิลาศ  ผูช้่วยนกัวิจยั  

   
 

 เลิศรกั       ศรีกิจการ 
เอกชยั       ลยัยะ 
ณฐักานต ์อวยัวานนท ์
สกลุรตัน ์   ปัทมแกว้ 

 
 
 

พชัราภรณ ์ ทาแกง 

ณฐันรี   รกัอคัรโภคิน 

พิทยารตัน ์ ศรีซอ้น 

สตรีรตัน ์    จมุพิศ 

ภทัรน์ิธิ      ญาวิลาศ 

(เนือ้หาสว่น มาตรฐานและแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย)์ 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ กลุ่มเกษตรกร) 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ เกษตรกร) 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ ผูต้รวจรบัรอง) 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ)์ 

รูปเล่ม ณฐันรี รกัอคัรโภคิน 
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คาํนํา

ชุดเอกสารคู่มือดาํเนินระบบรบัรองเกษตรอินทรีย ์PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย 

ดาวผ่อดีดี เป็นผลผลิตของโครงการวิจัยดาํเนินการ (Action Research)  มีจุดประสงคเ์พื่อใช้เป็น

แนวทางและคู่มือดาํเนิน ระบบประกนัคณุภาพอาหารปลอดภยั ของเครือข่ายอปท.ฯ เป็นสาํคญั โดย

มีเป้าหมาย ส่งเสริมและสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชุมชน จากการรบัรองการผลิตพืชผักและปศุสัตว์

อินทรีย ์รวมถึงการรบัรองรา้นอาหาร ท่ีมีคุณภาพปลอดภัย ผูบ้ริโภคและสงัคมมั่นใจและเชื่อถือได ้

โดยกระบวนการมีสว่นรว่มและการตรวจสอบยอ้นกลบัผ่านระบบดิจิทลัดาวผ่อดีดี  

ชุดเอกสารนีม้ี 5 เล่มหลกั คือ มาตรฐานและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง

เครือข่ายฯ คู่มือเกษตรกร คู่มือกลุม่เกษตรกร คู่มือผูต้รวจฯรบัรองคณุภาพ คู่มืออปท. กลุม่ตาํบล หรือ

สหกรณโ์ดยระบบและกลไกรบัรองเกษตรอินทรีย ์และชุดเอกสารดาํเนินระบบเหล่านี ้ไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อเริ่มใชใ้นกิจกรรมประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของ

เครือข่ายฯตัง้แต่วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดีไดจ้ัดตัง้ขึน้ ดว้ยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระ

อาหารปลอดภัยของประเทศ โดยเนน้การทาํงานในระดับตาํบลและชุมชน ดว้ยความร่วมมือของ

หลายภาคส่วนและสาขาวิชา ตามแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว บนพืน้ฐานของบริบทเชิงสังคม และ

ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลก ที่อาจเป็นภยัใหญ่ของมนษุย ์ 

การทาํงานดว้ยศรทัธาท่ีเกิดจากใจ เป็นจุดเริ่มตน้ของความสาํเร็จท่ียั่งยืน เครือข่ายจะเป็น

ความหวังของเกษตรกร ชุมชน และสังคมได้ จึงขึน้อยู่กับพลังของเพื่อนพี่น้องในชุมชนและใน

เครือข่าย ช่วยกนัทาํหนา้ท่ีการงานใหส้าํเร็จลุล่วง ช่วยกนัแกไ้ขขอ้บกพร่อง และช่วยกนัพฒันาใหดี้

ย่ิงขึน้อย่างต่อเนื่องต่อไป  

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ท่ีช่วยใหก้ารเริ่มตน้งานของเครือข่ายเป็นจริงขึน้ได ้และ

ขอขอบคณุกองทนุพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ผูส้นบัสนนุหลกั และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ที่สมทบงบประมาณบางสว่น ในการดาํเนินโครงการที่มุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชนต่์อสาธารณชนนี ้

เลิศรกั ศรีกิจการ

ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ฝ้าระวงัสขุภาพหนึ่งเดียว

 กนกศกัดิ ์ ดวงแกว้เรือน

ประธานเครือข่ายฯ 
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สารบัญ 
 

                                                   หน้า  

คาํนาํ   

แผนภมูิแสดงขัน้ตอนดาํเนินการ สาํหรบักลุม่เกษตรกร     1 

ขัน้ตอนดาํเนินการ สาํหรบักลุม่เกษตรกร       2 

วิธีดาํเนินการของกลุม่เกษตรกร          3 

ความจาํเป็นในการจดัตัง้กลุ่มเกษตรกร      3 

ปัจจยัสรา้งความเขม้แข็งของกลุม่เกษตรกร      3 

บทบาทหนา้ท่ีของกลุม่เกษตรกรเกษตรอินทรียต์ามระบบพีจีเอส   4 

 ขัน้ที่ 1 ขัน้การสมคัรสมาชิก       4 

 ขัน้ที่ 2 ขัน้ดาํเนินกิจกรรม       8 

กิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน        8 

จดุประสงคล์กัษณะเฉพาะของการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน     8 

ขัน้ตอนการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน        8 

ภาคผนวก                    12 

วิสยัทศันแ์ละเปา้ประสงคข์องเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี            13 

นิยามและอกัษรย่อสาํหรบัเอกสารและคู่มือปฏิบติัการรบัรองเกษตรอินทรีย ์

ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี                  14 

แผนภมูิระบบและกลไกการรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอสของเครือข่ายฯ            19 

บรรณานุกรม                    20
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนดาํเนินการ สาํหรับกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงใบสมัครของเกษตรกร สงให อปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ
อนุมัตเิขารวมกลุมเกษตรกร

ผาน เครื่องมือ podd Star Automat (https://docs.google.com/forms)

จัดทําปฏิทินแผนกิจกรรมประจําปรวมกับอปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ

แผนตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
แผนการเขารวม อบรม สัมมนา ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียรวมกับ อปท. กลุมตําบล

หรือสหกรณ

หัวหนากลุมเปนตัวแทนเขาประชุมกับอปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ

กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

หัวหนากลุมพิจารณาผานเรื่องขอรับรองฯของสมาชิก
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ข้ันตอนดาํเนินการ สาํหรับกลุ่มเกษตรกร 
1. จัดตั้งกลุ่ม/การรับสมาชิกเกษตรกรรายใหม่ (ขนาดกลุ่ม 3-8 คน) 

1.1 รวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย  ์โดยใช้

แบบฟอรม์สมคัรสมาชกิ (FG-01) 

1.2 หัวหนา้กลุ่มเกษตรกรช่วยสมาชิกสมคัรและลงนามในปฏิญญาการเขา้ร่วมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต

เกษตรอินทรียภ์ายใตร้ะบบการรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ผ่านทางเว็บไซต ์podd Star 

Automat (https://docs.google.com/forms) เพื่อขอขึน้ทะเบียน 

1.3 รบัรหสัพืน้ที่และรหสักลุม่เพื่อเปิดใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS เมื่ออปท.หรือสหกรณพ์ิจารณา

อนมุติัใหข้ึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกแลว้  

2. จัดทาํปฏิทนิแผนกิจกรรมประจาํปีร่วมกับอปท. กลุ่มตาํบลหรือสหกรณ ์

2.1 จดัทาํปฏิทินแผนกิจกรรมประจาํปีรว่มกบัอปท. กลุม่ตาํบลหรือสหกรณ ์ดงันี ้

2.1.1แผนตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน  

2.1.2แผนการเขา้ร่วม อบรม สัมมนา ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียร์่วมกับ อปท. กลุ่มตาํบล หรือ

สหกรณ ์ 

3. กิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพ่ือน 

3.1 กาํหนดพืน้ท่ีแปลงตรวจเย่ียม ตามบริบทแต่ละพืน้ท่ีของตนเองร่วมกับ อปท. กลุ่ม  ตาํบลหรือ

สหกรณ ์

3.2 กาํหนด วนั เดือน ปี และเวลา ในการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนรว่มกบั อปท. กลุม่ตาํบลหรือสหกรณ ์

3.3 จัดเตรียมแบบฟอรม์การตรวจเย่ียมแปลง (แบบฟอรม์ F-02) โดยแต่ละทอ้งถ่ินสามารถจัดทาํ

แบบฟอรม์ใหเ้หมาะสมตามบรบิทของพืน้ที่ของตนเอง 

3.4 ใหต้วัแทนสมาชิกกลุม่เกษตรกรท่ีอ่านออกเขียนไดอ้ย่างดี เพื่อกรอกแบบฟอรม์บนัทกึกิจกรรมการ

ตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนสาํหรบัเก็บไวใ้ชข้องกลุม่เกษตรกรหรือสง่ใหต้าํบลตามที่ตาํบลกาํหนด 

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรียร่์วมกับอปท. กลุ่มตาํบลหรือสหกรณ ์

4.1 หวัหนา้กลุ่มเป็นตวัแทนเขา้ประชุมกบัอปท. กลุม่ตาํบลหรือสหกรณ ์ในการพฒันาและขบัเคลื่อน

เกษตรอินทรียภ์ายในทอ้งถ่ิน 

5. หัวหน้ากลุ่มพิจารณาผ่านเร่ืองขอรับรองฯของสมาชิก  
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ความจาํเป็นในการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร 
เพื่อใหเ้กษตรกรภายในกลุ่มมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง กลุ่มเกษตรกรท่ีเขม้แข็งเป็น

ปัจจยัพืน้ฐานสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดคณุภาพท่ีเชื่อถือไดใ้นระบบการผลิตของกลุ่ม การรวมกลุ่มเกษตรกรยงั

เป็นการสรา้งกาํลงัใจใหก้นัระหว่างเกษตรกร และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารผลิต การปฏิบติัคุณภาพ

ทางเกษตรอินทรีย ์ทาํใหก้ารทาํเกษตรอินทรียง์่ายขึน้ นอกจากนีย้ังเป็นการสรา้งพลังกลุ่มใหม้ีอาํนาจ

ต่อรองทางการตลาด และเป็นการควบคุมคณุภาพภายใน เป็นพืน้ฐานสาํคญัท่ีทาํใหก้ารผลิตเป็นไปตาม

มาตรฐาน ทาํใหผู้บ้ริโภคไดผ้ลผลิตอินทรียต์ามที่ตอ้งการ ในกรณีอปท. กลุม่ตาํบล หรือสหกรณเ์พิ่งเริ่มตน้

เกษตรอินทรีย ์ยงัมีสมาชิกไม่มาก อาจเริ่มดว้ยการยงัไม่แบ่งเป็นกลุม่ย่อย แต่ตอ้งมีการดาํเนินกิจกรรมของ

กลุม่เกษตรกรอย่างสมํ่าเสมอ 

 

ปัจจยัสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
1. มีการรวมกลุ่มเกษตรกรท่ีอาจมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกัน อยู่หมู่บา้นหรือตาํบล

เดียวกนัตามท่ีกลุ่มตาํบลกาํหนด และพืน้ท่ีการผลิตเหมาะสมกบัระบบเกษตรอินทรีย ์ขนาดกลุ่ม

ควรอยู่ระหว่าง 3-8 คน เพื่อใหเ้กษตรกรภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึงสมํ่าเสมอ

โดยเฉพาะกิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนซึ่งแปลงควรถูกตรวจทกุ 2–3 เดือน 

2. เกษตรกรมีความสมัครใจ และตอ้งการทาํและขอรบัรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย ์เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหผู้บ้รโิภค และขยายฐานการตลาด 

3. สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสมํ่าเสมอตามกติกากลุ่ม และมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มเกษตรกรใน

ตาํบลและในเครือข่ายฯเมื่อโอกาสอาํนวย เช่น การร่วมกิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน การ

ประชมุประจาํเดือน เป็นตน้ 

4. หัวหนา้กลุ่ม มีคุณสมบติัผูน้าํท่ีดี และจะเหมาะสมย่ิงขึน้ถา้มีความสามารถในการใชส้มารท์โฟน 

บนัทกึขอ้มลู 
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บทบาทหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ตามระบบรับรองเกษตร

อินทรียพจีีเอส (PGS) 
ขั้นที ่1 ขั้นการสมัครสมาชิก 

1. รวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน โดยใชแ้บบฟอรม์สมคัรสมาชิก (FG-01) เพื่อจดัตัง้เป็นกลุ่ม

เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรียภ์ายในกลุ่มตาํบลของเครือข่ายฯ เสนอกลุ่มตาํบลแต่งตั้ง

หวัหนา้กลุม่เกษตรกร ทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนผูน้าํและผูช้่วยเหลือสมาชิกในกิจกรรมทัง้หมด  

2. หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรช่วยสมาชิกสมัครและลงนามในปฏิญญาการเขา้ร่วมกลุ่มเกษตรกร

ผูผ้ลิตเกษตรอินทรียภ์ายใตร้ะบบการรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ผ่านทางเว็บไซต ์

podd Star Automat (https://docs.google.com/forms) เพื่อขอขึน้ทะเบียน 

3. รบัรหัสเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อเปิดใชง้านแอปพลิเคชัน podd PGS เมื่ออปท.หรือสหกรณพ์ิจารณา

อนมุติัใหข้ึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกแลว้ 

4. จัดทาํแผนการกิจกรรมประจาํปีของกลุ่มเกษตรกร เช่น ตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน และแผนการ

เขา้รว่ม อบรม สมัมนาขบัเคลื่อนเกษตรอินทรียร์ว่มกบั อปท. กลุม่ตาํบลหรือสหกรณ ์

5. อธิบายและสรา้งความเขา้ใจหรือมาตรฐาน ข้อกาํหนดและแนวทางการปฏิบัติระบบการ

รบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) การรบัรอง กฎกติกา บทลงโทษกรณีสมาชิกไม่ปฏิบติัตาม

สญัญาและขอ้กาํหนดของเครือข่าย อปท. อาหารปลอดภยัฯ 

6. ตรวจสอบการปฏิบัติของสมาชิก หากยังมีการผลิตแบบปกติในบางแปลงสมาชิกต้องแจ้ง

มาตรการป้องกันการปนเป้ือนของผลผลิต และดาํเนินการปรับปรุงแปลงตามแนวปฏิบัติ

เกษตรอินทรีย ์ 

7. จดักิจกรรมระหว่างกลุม่เพื่อสรา้งสมัพนัธท์ี่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เช่น การตรวจเย่ียมฟารม์

เพื่อน การประชมุระหว่างกลุม่เกษตรกร เป็นตน้ เพื่อเป็นการควบคมุภายในและความโปร่งใส

ของกลุม่เกษตรกร 
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(แบบฟอรม์ FG-01) 

แบบฟอรม์สมัครสมาชิก 

อปท./กลุ่มตาํบล……………………………………… อาํเภอ........................จังหวัด........................ 

จาํนวนสมาชิก................... คน 

1.หัวหน้ากลุ่ม 

ชื่อ....................................... นามสกลุ.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์........................... 

อีเมล ์(ถา้มี).......................................................................... จาํนวนแปลง......................แปลง 

2.รายชื่อสมาชิก 

1. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง...............แปลง 

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... 

2. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง...............แปลง 

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... 

3. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง...............แปลง 

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... 

4. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง...............แปลง 

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... 

5. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง...............แปลง 

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... 

6. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง...............แปลง 

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... 

7. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง...............แปลง 

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... 

 
  

(                                          ) 

  นายก/เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบ 

อนมุตั ิ

ไม่อนมุตั ิ
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แบบฟอรม์การกรอกลงนามปฏญิญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร  

(podd Star Automat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สแกน QR CODE 

เพ่ือเขาแบบฟอรม podd Star Automat 
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แบบฟอรม์ลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร  

 

  

(แบบฟอรม์ F-01) 

(อนาคตจะอยู่ในระบบดิจิทลัทัง้หมด) 
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ขั้นที ่2 ขั้นดาํเนินกิจกรรม 

1.จดักิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละพฒันาคณุภาพการผลิตของกลุม่ 

2.เขา้รว่มฝึกอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS และการประชมุอ่ืนๆท่ีตาํบลเชิญ โดยเกษตรกร

เข้าร่วมต้องบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบฟอรม์ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ

เกษตรกรภายในกลุม่ โดยผูร้บัรองการเขา้รว่มเป็น เจา้หนา้ที่ผูจ้ดังาน หรือประธานกลุม่ 

3.ช่วยติดตามการบันทึกการผลิต ดว้ยเครื่องมือ podd PGS เพราะจะเป็นขอ้มูลจาํเป็นสาํหรบัการ

ตรวจรบัรองระบบรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส 

4.มีสว่นรว่มและช่วยขบัเคลื่อนวิสยัทศันข์องเครือข่าย อปท. อาหารปลอดภยัฯ 

5.กาํหนดแผนการตลาด การหาตลาดใหม่ๆ ใหก้บัสมาชิกรว่มกบั อปท. กลุม่ตาํบลหรือสหกรณ ์
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กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่น 
จุดประสงคแ์ละลักษณะเฉพาะของการตรวจเย่ียมแปลงเพ่ือน 

เกษตรกรควรเขา้ร่วมกิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนทุกครัง้ เวน้แต่มีกิจธุระสาํคัญจริงๆ 

เพราะการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนเป็นหวัใจของการทาํเกษตรอินทรียแ์ละการรบัรองเกษตรอินทรีย์

พีจีเอส (PGS) ใหเ้ป็นผลสาํเร็จ เป็นกิจกรรมประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง

กลุ่มโดยคณะผูต้รวจเย่ียมซึ่งเป็นเกษตรกรสมาชิกภายในกลุ่ม รูปแบบการตรวจเนน้ความเป็น

กัลยาณมิตรไม่ใช่การจับผิดหรือตรวจตามขอ้กาํหนด แต่เป็นการช่วยกันสรา้งความเขา้ใจใน

มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละวิธีปฏิบติัในฟารม์ และแลกเปลี่ยนความรูแ้นวทางการเพาะปลกูและ

การตลาด การตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน ควรทาํอย่างน้อย 2-3 เดือนครัง้ เทคนิคการตรวจเย่ียม

แปลงเพื่อนตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก และกระบวนการเรียนรูท่ี้ถือเป็นการ

ควบคุมโดยสงัคม ซึ่งจะเชื่อถือไดก็้ต่อเมื่อเกษตรกรผูผ้ลิตมีเป้าหมายร่วมกนั ร่วมรบัผิดชอบใน

ระบบร่วมกัน เช่น หากมีองค์กรภายนอกตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิต อาจถูกถอน

ใบอนุญาตทัง้กลุ่มหากกลุ่มไม่มีคาํชีแ้จงหรือเพิกเฉยไม่แกไ้ขกลุ่มผูผ้ลิตมีการตกลงกฎ กติกา 

บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน การไม่ผ่านการตรวจประเมินไม่ไดห้มายความว่าทาํผิด 

แต่เป็นการใหผู้ผ้ลิตตอ้งเรียนรูเ้พื่อพฒันาการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน แปลงอินทรียแ์ต่ละ

แปลงควรไดร้บัการตรวจผ่านกิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนทุก 2-3 เดือน 

 

ขั้นตอนการตรวจเย่ียมแปลงเพ่ือน 

1.จดัทาํแผนการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน 

2.ทาํปฏิทินการตรวจเย่ียมแปลง 

3.จัดเตรียมแบบฟอรม์การตรวจเย่ียมแปลง โดยแต่ละท้องถ่ินสามารถจัดทาํแบบฟอรม์ให้    

เหมาะสมตามบรบิทของพืน้ที่ของตนเอง 

4.ให้มีตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีอ่านออกเขียนได้อย่างดี เพื่อกรอกแบบฟอรม์บันทึก

กิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนสาํหรบัเก็บไวใ้นกลุม่หรือสง่ใหต้าํบลตามที่ตาํบลกาํหนด 
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(แบบฟอรม์ FG-03) 

ตัวอย่างปฏิทนิกจิกรรมกลุ่มเกษตรกร 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

3 มกราคม   2564 ตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน นาย A , นาย B  

14 มกราคม 2564 การอบรมเกษตรกรฯ นาย A , นาย B  

17 มกราคม 2564 ตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน นายศรี, นางแกว้  

23 มกราคม 2564 
ประชมุหารือการใชน้ํา้ปุ๋ ยหมกั ณ 

อปท. 
นายวรรณ, นางศิรลิกัษณ ์

 

 
 

จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์ อาทติย ์

  1   2 
 

3   4   5   6   7 

    

แปลง นาง A 

แปลง นาย B         

  8   9   10   11   12   13   14 

            

การอบรมเกษตรกรฯ 

1.นาย A 

2.นาง B 

  15   16   17   18   19   20   21 

    

แปลง นางศรี

แปลง นางแก้ว         

  22   23   24   25   26   27   28 

  

 ประชมุหารือ

การใชน้ํา้ปุ๋ ยหมกั 

ณ อปท...... 

1.นายวรรณ 

2.นางศิรลิกัษณ ์           

  29   30   31   
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(แบบฟอรม์ FG-02)

แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่น 

 

1. เอกสารฟารม์

1.1 การบันทกึกิจกรรมการผลิต 

  ปัจจยัการผลิต    บนัทกึครบถว้น    บนัทกึไม่ครบถว้น 

  บนัทกึการขาย    บนัทกึครบถว้น    บนัทกึไม่ครบถว้น 

 

ชื่อแปลง 
พืช (ระบชุนิด) 

ระบบการปลกู
ตน้กลา้ กาํลงัเจรญิเติบโต สามารถขายไดแ้ลว้ สิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆที่พบ 

ศรีสวสัดิ์ ผกักาด ผกับุง้ - 

 หญา้ วชัพืช 

 หอย 

  อ่ืนๆ 

ระบ.ุ.......................... 

     อินทรีย ์

     ปรบัเปลี่ยน 

     ปกติ 

 หญา้ วชัพืช 

 หอย 

  อ่ืนๆ 

ระบ.ุ.......................... 

     อินทรีย ์

     ปรบัเปลี่ยน 

     ปกติ 

อา้งอิง: แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพ่ือนจากกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ม่ทาออแกรน์ิค 

รายงานการตรวจฟารม์เครือข่ายกลุม่ผูผ้ลิตเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา 

ชื่อผูผ้ลิต วนัท่ีตรวจ 

ชื่อผูต้รวจ 

กลุม............................................ สังกัด...........................................วันที่......................... 

1.2 ผลการตรวจ 
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(แบบฟอรม์ FG-02) 

2. การจาํหน่าย 

จาํหน่ายเอง รบัซือ้ 

ชื่อพืชจาํหน่าย จาํนวน ผูร้บัซือ้ ชื่อพืชรบัซือ้ จาํนวน ผูข้าย 

      

      

      

      

 

      ของแปรรูป/อาหาร/ขนม ที่นาํไปจาํหน่าย (ดงัขอ้มลูดา้นลา่งในตาราง)  

ใสเ่ครื่องหมาย (/) ในช่องระบบปลกู 

ชื่ออาหาร/ขนมท่ีแปรรูป ใชว้ตัถุดิบระบบอินทรีย ์ ใชว้ตัถุดิบทั่วไป 

1.   

2.   

 

3. ความเส่ียงทีพ่บ (ใส่เคร่ืองหมาย (/) ในช่อง     ) 

ความเสี่ยงการปนเป้ือน  

ความเสี่ยงการปะปนของผลผลิตอินทรียแ์ละทั่วไป 

กรณีพืน้ที่ดอน : มีการผลิตในระบบอินทรียท์กุแปลง 

อ่ืนๆ ระบ.ุ.................................................................................................. 

4. ความเสี่ยงแนวกันชน 

      ไม่มีความเส่ียง 

      มีความเสี่ยง ชื่อแปลง.....................................ระยะห่างแนวกนัชน ทิศ................ระยะห่าง........เมตร 

ชื่อแปลง.....................................ระยะห่างแนวกนัชน ทิศ................ระยะห่าง........เมตร 

 
 

ลงชื่อผู้ตรวจ ลงชื่อผู้ผลิต 
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ภาคผนวก 
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วิสัยทัศนแ์ละเป้าประสงคข์อง เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี 

วิสัยทัศน ์

เครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยเติบโตมั่นคง 

มุ่งสร้างสุขภาวะให้ชุมชนท้องถ่ิน 

 

เครือข่าย หมายถึง เครือข่ายชมุชน อปท. เกษตรกร นกัท่องเที่ยว ตลาดและรา้นคา้ 

นกัวิชาการที่เก่ียวขอ้ง นกัสื่อสารมวลชน ผูแ้ทนจาํหน่าย 

อาหารปลอดภยั  หมายถึง อาหารที่ผ่านเกณฑก์ารตรวจประเมิน รบัรองแบบมีสว่นรว่ม 

โดยระบบดาวผ่อดีดี 

สขุภาวะ  หมายถึง การมีความสขุทางการบริโภคอาหารและผลิตผลทางการเกษตรท่ี

ปลอดภยั การไดอ้ยู่ในธรรมชาติแวดลอ้มสงัคมและเศรษฐกิจที่ดี 

เป้าประสงคข์องเครอืข่าย 

 อปท.ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อให ้ประชนชนในชมุชนและนกัท่องเท่ียวไดบ้รโิภคผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล มีบรกิารประทบัใจ ผ่านระบบประกนัคณุภาพ รบัรองอาหาร

ปลอดภยั ที่ผูบ้รโิภคและชมุชนมีสว่นรว่ม ตรวจสอบยอ้นกลบัไดด้ว้ยระบบดิจิทลัดาวผ่อดีดี โดยเครือข่าย

อปท. เชื่อมโยงระบบเกษตรชมุชนกบัรา้นอาหารท่ีไดม้าตรฐานสขุาภิบาลอาหารและใชว้ตัถุดิบปลอดภยั 

ทาํใหผ้ลผลิตคณุภาพของชุมชนมีคณุค่าและราคาสงูขึน้ 
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นิยามและอักษรย่อสําหรับเอกสารและคู่มือปฏิบัติการรับรองเกษตรอินทรีย์

ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 

ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส หรือ Participatory Guarantee Systems (PGS) หมายถึง 

ระบบการรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์ท่ีมุ่งเน้นการรับประกันคุณภาพในท้องถ่ิน โดยการรับรอง

เกษตรกรผูผ้ลิตขึน้อยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความ

ไวว้างใจ สงัคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู ้

เคร่ืองมือ podd PGS หมายถึง เคร่ืองมือดิจิทัล ท่ีช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบติัเพื่อขอการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเคร่ืองมือช่วยจดบันทึกการผลิต จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

อัตโนมัติ เพื่อการใช้ข้อมูลในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เคร่ืองมือนีถู้กออกแบบ

สาํหรบัผูส้นใจทั่วไป โดยไม่จาํกดัว่าผูใ้ชจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีเท่านัน้ 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผูท่ี้มีความประสงคต์อ้งการเขา้ร่วมเพื่อขอรบัการตรวจรบัรอง

เกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 

กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีมีสมาชิกตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมีหวัหนา้

กลุม่และกลุม่ขึน้กบักลุม่ตาํบล 

กลุ่มตาํบล หมายถึง กลุม่เกษตรกรกลุม่ย่อยท่ีรวมกนัเป็นหน่ึงกลุม่ระดบัตาํบล เช่น วิสาหกิจชมุชนหรือ

สหกรณต์าํบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หมายถึง องค ์กรปกครองส่วนท ้อง ถิ ่น ที ่เ ป็นสม าชิก    

เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี สนบัสนนุการดาํเนินงานของกลุม่เกษตรกร 

ผู้ตรวจฯรับรองอาวุโส หมายถึง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์มีคณุสมบติัตามที่กาํหนด และไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้บญัชีจาก

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

ผู้ตรวจฯรับรอง หมายถึง ผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ตาม

มาตรฐานของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยเป็นบุคคลท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์    

พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึกหัดการตรวจประเมิน    

ตามคณุสมบติัที่กาํหนด 
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ผู้ตรวจฯฝึกหัด หมายถึง ผูต้รวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 

ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

เครือข่ายฯ, เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี หรือเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี หมายถึง เครือข่ายอปท.อาหาร

ปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

คณะกรรมการเครือข่ายฯ หมายถึง คณะกรรมการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี ท่ีมีประกาศ

แต่งตัง้ตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีท่ีเริ่มจัดตัง้ขึน้ตามมติท่ี

ประชมุการประชมุเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภยั “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ผลผลิตพืช 

คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการท่ีกรรมการเครือข่ายฯ แต่งตั้งจากบัญชีผู้ตรวจอาวุโส เพื่อ         

ทวนสอบการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์โดยมีคณุสมบติัและหนา้ที่ตามที่กาํหนด และมีประกาศแต่งตัง้ 

คณะกรรมการกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุ่มตาํบล หรือ อปท. ท่ีกลุ่มตาํบลตัง้ขึน้เพื่อดาํเนิน

ระบบประกนัคณุภาพอาหารปลอดภยัของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ระบบประกนัคณุภาพอาหารปลอดภัย

ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตัง้แต่ ไร่นา สวนหรือฟารม์ ตลอดจนถึง

รา้นอาหาร 

การตรวจรับรองฯแรกเข้า (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรบัรองเกษตรอินทรีย ์      

ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก โดยจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนดของ          

การปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย ์

การรับรอง (Certification) หมายถึง การรบัรองเกษตรอินทรีย ์ 

ให้การรับรอง (Granting Certification) หมายถึง การใหก้ารรบัรองเกษตรอินทรียแ์ก่เกษตรกรท่ีย่ืน    

ขอการรบัรองแปลงอินทรีย ์

คงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายถึง การใหค้งไวซ้ึ่งการรับรองเกษตรอินทรีย ์       

แก่เกษตรกรท่ีไดร้บัการรบัรอง และยงัอยู่ระหว่างอายกุารรบัรอง 

ต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรบัรองเกษตรอินทรีย ์แก่เกษตรกรท่ีย่ืน

ขอต่ออายกุารรบัรอง โดยใบรบัรองมีอาย ุ3 ปี 
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พักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพกัใชก้ารรบัรองเกษตรอินทรีย ์

เพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรบัรองเกษตรอินทรีย ์

ยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรบัรองเกษตรอินทรีย ์ 

การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรียท่ี์ไดร้ับการ

รับรองปีละ 1 ครั้ง ตามร ะ บ บ ข อ ง เ ค ร ือ ข่า ย อ ป ท . อ า ห า ร ป ล อ ด ภ ัย ด า ว ผ่อ ดีดี  เ พื่อติดตาม

มาตรฐานการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองอย่างต่อเน่ือง โดยจะตรวจอย่างละเอียด                 

ทกุขอ้กาํหนดของมาตรฐาน 

การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรบัรองเกษตร

อินทรีย ์โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทกุขอ้กาํหนด ซึ่งจะดาํเนินการตรวจก่อนใบรบัรองหมดอาย ุ

การตรวจเพ่ิมเติม (Special  Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรบัรองหรือการตรวจ

ติดตาม ซึ่งอาจกาํหนดขึน้จากเหตผุลหรือความจาํเป็นของสถานการณ ์

ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งท่ีเกษตรกรผูข้อรบัรองเกษตรอินทรีย ์ยังไม่ไดจ้ัดทาํระบบ 

หรือจัดทาํระบบไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน หรือจัดทาํระบบแลว้แต่ไม่ไดน้าํไปปฏิบัติ หรือ

นาํไปปฏิบติับา้งไม่ปฏิบติับา้ง 

ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดการปฏิบติัเกษตร

อินทรียใ์นบางสว่น ไม่มีผลรา้ยแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดการปฏิบติัเกษตร

อินทรียแ์ละสง่ผลรา้ยแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลย          

อาจนาํไปสูข่อ้บกพรอ่งได ้

หนังสือสําคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (podd PGS Certificate) หมายถึง 

ใบรบัรองท่ีเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกใหแ้ก่เกษตรกรท่ีผ่านการตรวจรบัรองเกษตร

อินทรีย ์PGS 
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ใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจฯรับรอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรท่ีเครือข่าย

อปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี ออกใหแ้ก่ผูต้รวจรบัรองท่ีผ่านการฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจรบัรองเกษตร

อินทรีย ์PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

ระยะการปรับเปลี่ยน หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่มต้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ตามข้อกาํหนด

ในมาตรฐาน จนถึงได้รับการรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์ว่าเป็นเกษตรอินทรีย ์

แนวกันชน หมายถึง แนวเขตท่ีใชก้ัน้บริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ซึ่งมีขึน้เพื่อป้องกนั

การปนเป้ือนสารเคมีจากบรเิวณขา้งเคียง 

การปลูกพืชหมุนเวียน หมายถึง การปลูกพืชต่างชนิดสลบักันบนพืน้ท่ีเดียวกัน เพื่อลดปริมาณ  การ

ระบาดของศตัรูพืช หรือ ปรบัปรุงความอดุมสมบรูณแ์ละเพิ่มปรมิาณอินทรียว์ตัถใุนดิน 
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แผนภูมิระบบและกลไกการรบัรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส(PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดดี ี
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