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.อาหารปลอดภยั
อปท

ORGANIC อปท.(ใสชื่อ)
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เครือขายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผอดีดี

คูมืออปท. กลุมตำบล หรือสหกรณ
การดำเนินระบบรับรองเกษตรอินทรียพีจีเอส (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
ชุดเอกสารคู่มือดาเนินระบบรับรอง เกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี เป็ นผลผลิตของโครงการวิจัยดาเนินการ (Action Research) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็ น
แนวทางและคู่มือดาเนิน ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัย ของเครือข่ายอปท.ฯ เป็ นสาคัญ โดย
มีเป้าหมาย ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากการรับรองการผลิตพืชผักและปศุสัตว์
อินทรีย์ รวมถึงการรับรองร้านอาหาร ที่มีคุณภาพปลอดภัย ผูบ้ ริโภคและสังคมมั่นใจและเชื่อถือได้
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมและการตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบดิจิทลั ดาวผ่อดีดี
ชุดเอกสารนีม้ ี 5 เล่มหลัก คือ มาตรฐานและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ อง
เครือข่ายฯ คู่มือเกษตรกร คู่มือกลุม่ เกษตรกร คู่มือผูต้ รวจฯรับรองคุณภาพ คู่มืออปท. กลุม่ ตาบล หรือ
สหกรณ์ โดยระบบและกลไกรับรองเกษตรอินทรีย์ และชุดเอกสารดาเนินระบบเหล่านี ้ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อเริ่มใช้ในกิจกรรมประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของ
เครือข่ายฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อ ดีดีได้จัดตัง้ ขึน้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระ
อาหารปลอดภัยของประเทศ โดยเน้นการทางานในระดับตาบลและชุมชน ด้วยความร่วมมือของ
หลายภาคส่วนและสาขาวิชา ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว บนพืน้ ฐานของบริบทเชิงสังคม และ
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลก ที่อาจเป็ นภัยใหญ่ของมนุษย์
การทางานด้วยศรัทธาที่เกิดจากใจ เป็ นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จที่ย่งั ยืน เครือข่ายจะเป็ น
ความหวัง ของเกษตรกร ชุม ชน และสัง คมได้ จึ ง ขึน้ อยู่กับพลัง ของเพื่ อนพี่ น้องในชุม ชนและใน
เครือข่าย ช่วยกันทาหน้าที่การงานให้สาเร็จลุล่วง ช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่อง และช่ วยกันพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึน้ อย่างต่อเนื่องต่อไป
ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ช่วยให้การเริ่มต้นงานของเครือข่ายเป็ นจริงขึน้ ได้ และ
ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผูส้ นับสนุนหลัก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่สมทบงบประมาณบางส่วน ในการดาเนินโครงการที่ม่งุ หวังให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนนี ้

เลิศรัก ศรีกิจการ
ผูอ้ านวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
ประธานเครือข่ายฯ

สารบัญ
หน้ า
แผนภาพแสดงขันตอนด
้
าเนินระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส

1

สรุปขันตอนด
้
าเนินระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส

2

หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ และระบบการตรวจรับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS)

3

บทบาทหน้ าที่ของอปท. ในระบบรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของเครื อข่ายฯ

6

1. การเริ่มต้ นทาเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)
2. การดาเนินระบบ การตรวจประเมินคุณภาพ และรับรองมาตรฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางของเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดี
3. การสนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ย์
4. การติดตามผลการดาเนินงาน
ขันตอนด
้
าเนินระบบโดยละเอียด พร้ อมเครื่องมือดิจิทลั ช่วยจัดการ สาหรับ อปท. สหกรณ์
หรือกลุม่ ตาบล
ภาคผนวก
1. เอกสารวิสยั ทัศน์ของเครื อข่ายฯ
2. บทนิยามและอักษรย่อสาหรับการปฏิบตั ิเกษตรอินทรี ย์สาหรับ อปท. กลุม่ ตาบล
หรื อสหกรณ์
3. แผนภูมิระบบและกลไกการรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอสของเครื อข่ายฯ
4. ตัวอย่าง : หลักสูตร 1 วัน อบรมเกษตรกรใช้ เครื่องมือ podd PGS
5. ตัวอย่าง : ตารางฝึ กอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ PGS ของเครื อข่ายฯ
6. หนังสือสาคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)
บรรณานุกรม

6
9
12
14
16

21
22
26
27
30
33
34

1

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนดาเนินระบบรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส
สาหรับ อปท. หรือกลุ่มตาบล
อปท. สมัครเข้ าร่วมเครือข่าย

กาหนดเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ รู ับผิดชอบ แสวงหาและสร้ างผู้ตรวจรับรอง
- ส่งอบรมการทาเกษตรอินทรีย์

กาหนดแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ทวนสอบระบบ

- ส่งอบรมการทาระบบรับรอง
- ขึ ้นทะเบียนสมาชิก และกาหนด

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

โครงสร้ างหน้ าที่ของอปท. และ
กลุ่มตาบล

แต่งตังหั
้ วหน้ ากลุ่มเกษตรกร , เลือกเกษตรกรส่งอบรมผู้ตรวจ
รับรอง
เสนอเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี แต่งตังขึ
้ ้นบัญชีผ้ ตู รวจฯรับรองของ
เครือข่าย
กาหนดแผนปฏิบตั ิประจาปี และรับเรื่องการตรวจรับรองแปลง
แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บรองแปลง
และประธานคณะผู้ตรวจ
คระกรรมการฯ ลงตรวจประเมินคุณภาพแปลง

เห็นแย้ ง
*กรณีมีเหตุสงสัย

นายกรับทราบหรือไม่เห็นชอบผลการตรวจแปลง
เห็นชอบ
นายกฯ ร่วมอนุมตั ิและออกใบรับรองเครือข่าย
ส่งใบรับรองให้ สมาชิก

เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มืออปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564

2

สรุปขัน้ ตอนดาเนินระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส สาหรับ อปท. หรือกลุ่มตาบล
1. กาหนดเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกณ์ เพื่อทางานร่วมกับกลุม่ เกษตรกร
เกษตรอินทรี ย์ และประสานกับเครื อข่าย แสวงหาและสร้ างผู้ตรวจของ อปท. กลุม่ ตาบล หรื อ
สหกรณ์
2. ทาแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย และแผนงบประมาณของตาบล
3. ส่งเสริมกลุม่
3.1 ส่งอบรมการทาเกษตรอินทรีย์
3.2 ส่งเกษตรกรระดับหัวหน้ ากลุม่ /เจ้ าหน้ าที่ อปท. อบรมการทารับรองระบบ
(หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน)
3.3 ส่งเสริมและขึ ้นทะเบียนสมาชิก , ทะเบียนกลุม่ (ด้ วยระบบ podd STARS
Automat)
3.4 กาหนดกระบวนการดาเนินงานระบบงานในตาบล
4. แต่งตังหั
้ วหน้ ากลุม่ เกษตรกร/เลือกเกษตรกรที่มีศกั ยภาพส่งอบรมผู้ตรวจรับรอง (อาจเสนอมาจาก
กลุม่ โดยคานึงถึงหลักความสามารถ ความเท่าเทียมและมีสว่ นร่วม อายุวาระ 3 หรื อ 4 ปี )
5. เสนอผู้มีคณ
ุ สมบัติในท้ องถิ่น/จังหวัด ให้ เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี แต่งตังและขึ
้
้นบัญชีเป็ นผู้ตรวจ
รับรอง ตามแบบฟอร์ ม (เครื อข่ายฯดาวผ่อดีดี กาหนดคุณสมบัติกลาง)
6. รับเรื่องขอการตรวจรับรองแปลงจากเกษตรกร + กาหนดแผนปฏิบตั ิการตรวจรับรองประจาปี ของ
ตาบล
7. แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บรองแปลง
8. พิจารณาให้ ความเห็นชอบผลการตรวจแปลงแล้ วแจ้ งผล เพื่อขออนุมตั ิใบรับรองจากประธาน
เครือข่าย
9. รับแจ้ งผลการยืนยันอนุมตั ิใบรับรองจากเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดี จากนันนายก
้
อปท. อนุมตั ิ
ใบรับรองพร้ อมพิมพ์สง่ ให้ เกษตรกรผู้ยื่นขอ
10. ปรับปรุงแผนการตรวจประจาปี อตั โนมัติ
11. ประชุมหรือมีระบบติดตาม เพื่อทราบและแก้ ไขปั ญหาการทางานของระบบอย่างน้ อยเดือนละ 1
ครัง้ ในปี ที่ 1 และทุก 3-4 ครัง้ ในปี ถดั ไป
12. สัมมนากาหนดเป้าหมาย ประเมินผลแผนพัฒนา/วิสยั ทัศน์ตาบล ปี ละ 1 ครัง้ โดยอาศัยกรอบ
วิสยั ทัศน์ ความต้ องการของตาบล และแนวทางปฏิบตั ิกลางของเครื อข่ายเป็ นตัวตังต้
้ น
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หลักการและแนวทางเกษตรอินทรี ย์
ความหมายเกษตรอินทรี ย์ (Organic Agriculture)
เกษตรอินทรี ย์ (organic agriculture) คือ ระบบจัดการการผลิตด้ านการเกษตรแบบองค์รวมที่
เกื อ้ หนุน ต่ อ ระบบนิ เวศ รวมถึ งความหลากหลายทางชี วภาพ วงจรชี วภาพ โดยเน้ น การใช้ วัส ดุ
ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้ พืช สัตว์หรื อจุลินทรี ย์ที่ได้ จากการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้ นการแปรรูปด้ วยความ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็ นเกษตรอินทรี ย์และคุณภาพที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ทุกขัน้ ตอน
(สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552; 2554; 2559; IFOAM,2013)
นอกจากนี ้ สมาพันธ์ เกษตรอินทรี ย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ ให้ ความหมายเกษตรอินทรี ย์
หมายถึง การเกษตรที่ทาตามหลักการเกษตรอินทรี ย์ที่นานาชาติยอมรับ 4 ประการคือ หลักสุขภาพ
หลักระบบนิเวศความเป็ นอินทรี ย์ให้ กบั ผู้บริโภค สามารถขอการรับรองได้ ทังในระบบการรั
้
บรองโดย
บุ ค คลที่ ส าม (third party certified body, CB) และระบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว มพี จี เ อส
( participatory guarantee system, PGS) (UNCTAD, FAO and IFOAM, 2012; FAO, IFOAM
and UNCTAD,2016)
เกษตรอินทรีย์ มีหลักการสาคัญ 4 ด้ าน ดังนี ้
1. สุขภาพ ให้ ความสาคัญกับสุขภาพดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก อย่างครอบคลุม
2. นิ เ วศวิ ท ยา โดยการฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เวศท้ องถิ่ น และการสร้ า งความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร
3. ความเป็ นธรรม ควรจะตัง้ อยู่ บ นความสัม พั น ธ์ ที่ มี ค วามเป็ นธรรมระหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยรวมและสิ่งมีชีวิต
4. การดูแลเอาใจใส่ ซึ่ง ต้ อ งด าเนิ น การอย่ างระวัง และรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปกป้ องสุขภาพและ
ความเป็ นอยู่ ข องผู้ ค นทัง้ ในปั จ จุ บัน และอนาคต รวมทัง้ พิ ทัก ษ์ ป กป้ องสภาพแวดล้ อ ม
โดยรวม
แนวทางเกษตรอินทรีย์
แนวคิดพืน้ ฐานของเกษตรอินทรี ย์คือ การทาการเกษตรแบบองค์ รวม ซึ่งแตกต่างจากระบบ
เกษตรแผนใหม่ ที่มุ่งเน้ นการใช้ ปั จ จัยการผลิ ตต่างๆ เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิตเฉพาะพื ช ที่ป ลูก โดยไม่ ได้
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คานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรื อนิเวศการเกษตร สาหรับเกษตรอินทรี ย์ซึ่งเป็ นเกษตร
แบบองค์รวมจะให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตร
อินทรี ย์ จึ ง ปฏิ เสธการใช้ ส ารเคมี กาจัด ศัต รู พื ช และปุ๋ ยเคมี เนื่ องจากสารเคมี ก ารเกษตรเหล่านี ม้ ี
ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยึด 6 แนวทางสาคัญ ดังนี ้
1. หมุนเวียนของธาตุอาหาร ด้ วยการใช้ ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปของอินทรี ยวัตถุที่สามารถ
ย่อยสลายได้ โดยจุลินทรี ย์ ซึ่งจะทาให้ วงจรธาตุอาหารหมุนเวียนได้ อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่าง
ของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่สาคัญ คือ การใช้ ปยหมั
ุ๋ ก, การคลุม
ดินด้ วยอินทรีย์วตั ถุ, การปลูกพืชเป็ นปุ๋ ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็ นต้ น
2. สร้ างความอุดมสมบูรณ์ ของธาตุอาหารในดิน การหาอินทรี ย์วตั ถุต่างๆ มาคลุมหน้ าดิน
อยู่เสมอ ไม่ ว่าจะเป็ นฟาง ใบไม้ หรื อ แม้ แต่พื ช ขนาดเล็ก (เช่ น พื ช ที่ใช้ ป ลูกคลุม ดิ น) ซึ่ ง
อิ น ทรี ย์ วัต ถุ เหล่ า นี จ้ ะกลายเป็ นอาหารของสิ่ ง มี ชี วิ ต และจุ ลิ น ทรี ย์ ในดิ น ท าให้ ดิ น ฟื ้ น
กลับมามีชีวิตอีกครัง้ หนึ่ง นอกจากนีก้ ารไม่ใช้ สารเคมีต่างๆ เป็ นการช่วยทาให้ ดินสามารถ
ฟื น้ ความสมบูรณ์ของตัวเองได้ อย่างรวดเร็ว
3. สร้ างความหลากหลายที่สัมพันธ์ กันอย่ างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็ นการปลูกพืช
ร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรื อเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิด
กัน
4. อนุรักษ์ และฟื ้ นฟูนิเวศการเกษตร ด้ วยการปฏิเสธการใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ทกุ ชนิด มีการ
ปรับปรุ งบารุงดินด้ วยอิ นทรี ย์วัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลูก
พืชร่ วม, พืชแซม, พืชหมุนเวียน, ไม้ ยืนต้ น หรื อการฟื ้นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่ นาหรื อ
บริเวณใกล้ เคียง
5. พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทาเกษตร เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์จึงจาเป็ นที่จะต้ อง
เรี ย นรู้ ถึ ง สภาพเงื่ อ นไขของ ท้ องถิ่ น ที่ ต นเองท าการเกษตรอยู่ การหมั่ น สัง เกต เรี ย นรู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทาการทดลอง
6. พึ่ งพาตนเองด้ า นปั จ จั ยการผลิ ต พยายามผลิตปั จ จัย การผลิตต่างๆ เช่ น ปุ๋ ยอิน ทรี ย์
เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ด้ วยตนเองในฟาร์ มให้ ได้ มากที่สดุ
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ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Guarantee Systems : PGS)
ความหมาย และหลักการ
พีจีเอส หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรี ย์โดยชุมชน ตามหลักการและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากล ด้ วยการมีสว่ นร่วมอย่างเข้ มแข็ง และต่อเนื่องของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียของชุมชน ภายใต้
การสร้ างพื ้นฐาน ความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน การเป็ นเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
(IFOAM, 2014; 2015)
หลักการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่ วม
พีจีเอส เป็ นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรี ย์โดยชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมวิถี
ชีวิต วัฒ นธรรมและการเกษตรของท้ องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรองผู้ผลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบตั ิไม่มีสูตร
สาเร็จ แต่กลุม่ พีจีเอสจะใช้ หลักการพื ้นฐานของ IFOAM (กองวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน, 2558;
มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 6 หลักการ ดังนี ้
1. วิสัยทัศน์ ร่วม (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคในหลักการพื ้นฐาน
ของ Participatory Guarantee Systems (PGS) หรื อ “ระบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม”
หรื อ “ชุ ม ชนรั บ รอง” ซึ่ ง การมี ส่ ว นร่ ว มอาจแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะโครงการก็ ไ ด้
2. การมีส่วนร่ วม ( participatory) ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในระบบการผลิตและบริโภค ที่สนใจ
ในการบริ โภคผลผลิตเกษตรอินทรี ย์ หลักการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้ จากการมีส่วน
ร่ วมของผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ อ ง (ผู้ผ ลิ ต หน่ วยงานสนับ สนุน ผู้บ ริ โภค) มาร่ วมกัน กาหน ดกฎ
ระเบียบ และกระบวนการดาเนินกิจกรรม เพื่อทาให้ การรับรองคุณภาพผลผลิตเป็ นที่เชื่อถื อ
ได้
3. ความโปร่ งใส (transparency) ที่ เกิ ด ขึน้ จากการไม่ เบี ย ดเบี ย น ซื่ อ สัต ย์ แ ละเกื อ้ กูล ของ
มนุษย์
4. ความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้ (trust) ระบบชุม ชนรั บ รองตัง้ อยู่บ นฐานความเชื่ อ ว่ า ความ
น่าเชื่อถือสามารถสร้ างขึน้ ได้ และการใช้ กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมของชุมชนเป็ น
เครื่องมือร่วมกับกลไกจัดการอื่นๆ และสามารถพิสจู น์ให้ เห็นได้ ว่า ชุมชนสามารถผลิตเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐานสากลได้ จริง
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5. กระบวนการเรี ยนรู้ (learning process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่ อให้
การรับรองผลผลิต แต่เป็ นเครื่ องมื อในการพัฒ นาการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒ นาชุมชนและเกษตร
อินทรีย์โดยรวม
6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ที่เป็ นการแบ่งปั นอานาจและความรับผิดชอบ
ของผู้คนที่เกี่ยวข้ อง ไม่ใช่เป็ นเรื่องของคนเพียง 2-3 คน และไม่ใช่ระบบสัง่ การจากบนลงล่าง

บทบาทหน้ าที่ของ อปท. กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์
บทบาทหน้ าที่ในการดาเนินระบบรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอสของเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดี ของ
อปท. กลุม่ ตาบล หรือสหกรณ์ มี 4 ประการ ดังนี ้
1) การเริ่มต้ นทาเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)
2) การตรวจประเมิ น ระบบรั บ รอง การด าเนิ น ระบบคุณ ภาพการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ตาม
แนวทางของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
3) การสนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ย์
4) การติดตามผลการดาเนินงาน และรับรองเกษตรอินทรี ย์ของตาบลผ่านแผงตรวจติดตาม
ระบบงานผ่อดีดี พีจีเอส (Dashboard)
1) การเริ่มต้ นทาเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)
1.1 การสมัครเข้ าร่ วม เพื่อทาระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)
อปท. กลุ่ม ต าบล หรื อสหกรณ์ ที่ มี ค วามสนใจทาหรื อส่งเสริ ม เกษตรอิน ทรี ย์ต ามระบบ
รับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ในพืน้ ที่ของตนเอง สามารถ
สมัครเข้ าร่วมเครื อข่ายใช้ งานระบบรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของเครื อข่ายฯ ได้
ที่สานักจัดการเครือข่าย (ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1.2 การวางแผน และแนวทางการดาเนินงานของตาบล
อปท. กลุ่ม ตาบล หรื อสหกรณ์ ประชุมวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
ตนเองกับ เจ้ าหน้ าที่โดยครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี ้
- วิสยั ทัศน์และเป้าหมายร่วมของตาบล
- แผนกลยุทธ์ (Road Map) / ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ ในการทาและรับรองเกษตร
อินทรีย์พีจีเอส (PGS) ตามแนวทางของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีในพื ้นที่
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- แผนงบประมาณ
- การสร้ างความรู้ เรื่ อง หลักการเกษตรอินทรี ย์ แนวทางการทาเกษตรอินทรี ย์ ระบบการ
ตรวจรับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS)
- แนวทางพัฒนาและจัดฝึ กอบรมกลุม่ เกษตรกร
1.3 การจัดประชุม / เวทีชุมชน
เพื่อให้ แผนตาบลมีความสมบูรณ์ และให้ เกิดการมีส่วนร่ วมอย่างทั่วถึงอปท. กลุ่มตาบล
หรือสหกรณ์ ต้ องมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีชมุ ชนให้ กบั ประชาชนภายในพื ้นที่ของตน ที่มี
ความสนใจในการทาเกษตรอินทรี ย์ หรือมีการทาเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ ว แต่ต้องการต่อยอด
และพัฒ นาการทาเกษตรของตนเอง โดยการจัดประชุมหรื อเวทีชุมชมชนดังกล่าว ควรมี
การจัดทาเป้าหมายร่ วม รายละเอียดแผน งานของกลุ่ม แบ่งบทบาทหน้ าที่ภายในกลุ่ม
รวมทังวิ
้ เคราะห์ข้อมูลรายบุคคลของสมาชิกกลุม่ เช่น พื ้นที่ทงหมด
ั้
พื ้นที่แปลงที่จะเข้ าร่วม
พืชหลัก พืชรอง ปั จจัยการผลิต ปั ญหา ข้ อเสนอแนะ หรืออื่นๆ ตามที่ทาง อปท. กลุ่มตาบล
หรือสหกรณ์เห็นสมควร
1.4 การจัดตัง้ /รวมกลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่ดาเนินการ
ภายหลังจากที่เกษตรกรให้ ความสนใจเข้ าร่วมการทาเกษตรอินทรี ย์และการใช้ งานระบบ
รับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดีแล้ วนัน้ อปท. กลุ่ม ตาบล
หรือสหกรณ์ จะต้ องจัดตังกลุ
้ ม่ เกษตรกรที่มีลกั ษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่คล้ ายกัน หรื อ
อยู่ ห มู่ บ้ า นเดี ย วกัน 3 รายขึ น้ ไป อย่ า งน้ อย 1 กลุ่ ม โดยให้ มี หั ว หน้ ากลุ่ ม เป็ นผู้ แ ทน
รับ ผิ ด ชอบด าเนิ น กิ จ กรรมของกลุ่ม เมื่ อ กลุ่ม เติ บ โตมี ส มาชิ ก เพิ่ ม ขึน้ ควรขยายจัด ตัง้
กลุ่ม ใหม่ เพื่ อ ให้ ก ลุ่ม มี ข นาดเหมาะสมกับ กิ จ กรรมตรวจเยี่ ย มแปลงเพื่ อ นอย่ า งทั่วถึ ง
คือประมาณ 8 คนต่อกลุม่
1.5 การจัดฝึ กอบรมเกษตรกร เรื่องการทาเกษตรอินทรีย์ และขอรับรองเกษตรอินทรีย์
พีจีเอส
อปท. กลุ่ม ต าบล หรื อ สหกรณ์ ควรวางแผนและกาหนดจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ แก่กลุ่ม
เกษตรกรที่ได้ จัดตัง้ ขึน้ มา เพื่อให้ เข้ าใจหลักการ วิธีปฏิบัติ กฎ กติกา และขัน้ ตอนการขอ
รับรองเกษตรอินทรีย์โดยการฝึ กอบรมดังกล่าว อาจมี 2 หลักสูตร ดังนี ้
หลั ก สูต รที่ 1 : การพั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะการทาเกษตรอินทรี ย์ โดยมี ประเด็น
สาคัญในหลักสูตร คือ
- หลักการและแนวทางการทาเกษตรอินทรีย์
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- การทาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์สากล
- ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯ
- การใช้ แอปพลิเคชัน podd PGS ในการบันทึกข้ อมูลแปลง ปั จจัยการผลิตและผลผลิต
การอบรมในหลักสูตรข้ างต้ น จะจัดฝึ กอบรมให้ แก่กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนมา
ทาเกษตรอินทรี ย์ หรื อมีการทาเกษตรอินทรี ย์เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว โดยควรจัดเป็ นอันดับแรกในระยะ
เริ่ มต้ นก่อนที่เกษตรกรจะเริ่ มปรับเปลี่ยนแปลงในการทาเกษตรอินทรี ย์ เพื่อให้ เกษตรกรเกิดความรู้
ความเข้ าใจที่ถูกต้ องในการทาเกษตรอินทรี ย์ และสามารถนาไปปรับใช้ กับการเกษตรในพืน้ ที่ของ
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม โดยทาง อปท. กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์ อาจมีกาหนดจัดฝึ กอบรมหลักสูตร
ที่เป็ นระยะเวลา 1 วัน หรื อตามที่ อปท. หรื อสหกรณ์เห็นแก่สมควร (ตัวอย่าง : หลักสูตร 1 วัน อบรม
เกษตรกรใช้ เครื่องมือ podd PGS)
หลักสูตรที่ 2 : การฝึ กปฏิบัติในระยะเริ่ มต้ น อปท. ควรส่งบุคลากรเข้ าร่ วมอบรมการ
ตรวจประเมิน เพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยพีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯ มีประเด็นสาคัญ
ในหลักสูตร คือ
- หลักการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่ นร่วม (PGS)
- หลักและวิธีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตตามระบบสากลต่างๆ
- การเตรียมตัวก่อนลงตรวจประเมินแปลง เช่น การศึกษาทาความเข้ าใจแบบฟอร์ มตรวจ
ประเมิ น เพื่ อ รับ รองแปลงเกษตรอิ น ทรี ย์ แบบมี ส่วนร่ วม (PGS) ก่ อนลงตรวจประเมิ น
แปลงวิธีปฏิบตั ิตวั ขณะลงตรวจประเมินแปลง เป็ นต้ น
- หลักการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่ นร่วม (PGS)
- หลักและวิธีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตตามระบบสากลต่างๆ
- การเตรี ยมตัวก่อนลงตรวจประเมินแปลง เช่น การศึกษาทาความเข้ าใจแบบฟอร์ มตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ก่อนลงตรวจประเมินแปลง
วิธีปฏิบตั ิตวั ขณะลงตรวจประเมินแปลง เป็ นต้ น
- การปฏิบตั ิตวั ขณะลงตรวจประเมินแปลง เช่น การสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้ าของแปลง การ
ลงตรวจแปลงการสังเกตสภาพแวดล้ อมบริ เวณแปลงเกษตรอินทรี ย์ การประเมินแนวกัน
ชน เป็ นต้ น
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- การสะท้ อนข้ อมูลให้ เกษตรกรหลังลงตรวจประเมิ นแปลง เช่น การชีแ้ จงข้ อบกพร่ องที่
เกิดขึ ้นในแปลงเกษตรอินทรีย์ รวมทังแนะน
้
าแนวทางแก้ ไขให้ เกษตรกรทราบ ภายหลังลง
ตรวจประเมินแปลง
- การใช้ งานเครื่ องมื อดิจิทลั podd PGS ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจี
เอส (PGS)
- การสรุปผลการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ จะมีทงหมด
ั้
3 แนวทาง คือ
1. ผ่าน
2. ผ่านแบบมีเงื่อนไข
3. ไม่ผ่าน
หลักสูตรนี ้ ควรจัดฝึ กอบรมให้ แก่เจ้ าหน้ าที่อปท. , กลุ่มตาบล , สหกรณ์ , เกษตรกร หรื อ
บุคคลที่ทาง อปท. กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์ ได้ คดั เลือกมาเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจรับรอง อปท. อาจ
จัด ขึน้ เอง ร่ วมกับ เครื อข่ ายของต าบล หรื อ ส่ง บุค ลากรของตนเข้ าอบรมกับ เครื อข่ ายฯ โดยจะมี
บทบาทในการลงตรวจประเมินแนวปฏิบตั ิเกษตรอินทรีย์ในแปลงเกษตรของสมาชิกในกลุ่ม วิเคราะห์
ข้ อมูลและสรุปผลการรับรองเบื ้องต้ น ตลอดจนให้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะกรรมการกลุ่มใน
การให้ การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยคณะกรรมการกลุม่ จะใช้ ผลการตรวจรับรองนี ้เป็ นข้ อมูลใน
การพิจารณาให้ การรับรองแปลงเกษตรอินทรี ย์แก่เกษตรกรต่อไป หลักสูตรนีใ้ ช้ เวลาจัดฝึ กอบรม 3
วัน หรื อตามที่ อปท. กลุ่ม ตาบล หรื อสหกรณ์ เห็นสมควร (ตัวอย่าง : กาหนดการฝึ กอบรมผู้ตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี)
2) การดาเนินระบบ การตรวจประเมินคุณภาพ และรั บรองมาตรฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ตามแนวทางของเครือข่ ายฯดาวผ่ อดีดี
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ทาหน้ าที่
คัด เลื อ กและสร้ างบุ ค คล ส าหรั บ เป็ นผู้ ตรวจประเมิ น คุณ ภาพเพื่ อ รั บ รองแปลงของ
เกษตรกรในตาบลและเครือข่ายฯ
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพแปลง โดยเลือกจากบัญชีของเครือข่าย ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย
3 คน (1) ผู้ตรวจฯอาวุโส เป็ นหัวหน้ าคณะกรรมการ (2) ผู้ตรวจฯ (3) ผู้ตรวจฯฝึ กหัด หรื อ
คณะทางานของนายกฯ ที่มีความรู้เกษตรอินทรี ย์ เพื่อทาหน้ าที่ตรวจรับรองแปลงเกษตร
อินทรี ย์ (ทัง้ นีต้ ามหลักการระบบมาตรฐานของตาบลนี ้ จะมีความน่ าเชื่อถือสูงยิ่งๆ ขึน้
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และยัง่ ยืน ถ้ าผู้บริ โภค คู่ค้า หรือคนอื่นสนใจติดตามและขอดูระบบ แม้ กระทัง่ การร้ องเรียน
ก็จะส่งผลดีต่อความเข้ มแข็งของระบบในระยะยาว อปท.จึงควรคานึงถึงการดึงภาคส่วนนี ้
เข้ ามาร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการตรวจแปลงของคณะกรรมการ)
จากนัน้ นายกฯ หรื อประธานกลุ่ม ลงนามอนุมัติออกใบรับรองแก่เกษตรกรผู้
ขอรับการตรวจประเมิน หลังจากที่เครื อข่ายโดยคณะทบทวนยืนยันความถูกต้ องของการ
รับรองฯแล้ ว โดยคณะทางานของกลุ่มที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินระบบตรวจรับรองฯ ควรมี
ความเข้ า ใจอย่ า งดี เกี่ ย วกับ มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ (ดู รายละเอี ย ดในเอกสารคู่ มื อ
มาตรฐานและแนวปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย์ของเครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี)
2.3 ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพแปลงแต่ละครัง้ อปท. หรื อกลุ่ม
ตาบล ควรคานึงถึงหลักการสาคัญของการมีส่วนร่ วมตรวจประเมินคุณ ภาพแปลงผลิต
จากผู้บริ โภคและผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ด้ วย โดยการจัดการให้ ร่วมตรวจประเมินแปลงด้ วย
จะทาให้ ระบบรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของตาบลมีความเข้ มแข็ง มั่นคงและ
ยัง่ ยืน
2.4 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ เป็ นผู้เก็บรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้ อง กับการรับรองที่เป็ นปั จจุบนั จากเกษตรกรและเป็ นผู้รับคาร้ องขอต่อ
อายุการรับรอง เมื่อเกษตรกรมีความประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายุ
5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ทัง้ นีโ้ ดยอาศัยแบบฟอร์ มการต่ออายุการรับรอง (podd STAR
Automat)
2.5 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ เป็ นผู้พิจารณาออกใบรับรอง
ใหม่ ให้ แก่เกษตรกร ในกรณี ที่ใบรับรองเกิดการช ารุ ดหรื อเสียหาย โดยให้ เกษตรกรน า
ใบรับรองที่ชารุดหรื อหลักฐานการแจ้ งความเอกสารสูญหายมาเป็ นหลักฐานยืนยันเพื่อขอ
ออกใบรับรองใหม่ โดยใบรับรองจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่และเทียบเท่า
ใบรับรองฉบับเดิม และมีค่าธรรมเนียมตามที่กลุม่ ตาบลกาหนด
2.6 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ เป็ นผู้รับสมัครเกษตรกรใน
พืน้ ที่ที่ต้องการเข้ าร่ วมการทาเกษตรอินทรี ย์และการรั บรองเกษตรอินทรี ย์ของเครื อข่าย
โดยสมัครผ่านหัวหน้ ากลุ่มและแบบฟอร์ มการกรอกลงนามปฏิญญาเข้ าร่วมกลุม่ เกษตรกร
ใน podd STAR Automat
2.7 องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) กลุ่ม ต าบล หรื อ สหกรณ์ รั บ พิ จ ารณาเกษตรกร
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หลัง จากที่ หัวหน้ า กลุ่ม ตรวจสอบคุณ สมบัติ เบื อ้ งต้ น ของเกษตรกร ก่ อ นอนุมัติ ให้ ชื่ อ
ผู้ใช้ งานและรหัสผ่านเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชัน podd PGS ซึ่งการตรวจรับรองแรกเข้ าจะ
เป็ นการดาเนินงานของ อปท. กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ ก่อนที่จะจัดสรรให้ ผ้ ูตรวจประเมิน
ตรวจรับรองแรกเข้ า พิจารณาดังนี ้
2.7.1.เอกสารลงทะเบียนที่แสดงคาปฏิญาณตนของเกษตรกร
2.7.2 แยกประเภทเกษตรกรเป็ น 3 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีท่ ี 1 เกษตรกรทาเกษตรอินทรีย์ และมีใบรั บรองจากระบบอื่นที่เชื่อถือได้
อยู่แล้ ว มีการยื่นขอรับการรับรองในระยะเวลา 1-3 เดือนขึน้ ไป หลังจากยื่นเอกสาร
(อปท. กลุ่ม ตาบลหรื อสหกรณ์ จะต้ องส่งเรื่ องเข้ าเครื อข่ายฯ เพื่อพิจ ารณาดาเนิ น
กระบวนการตามขันตอนเพื
้
่อออกใบรับรองของเครือข่าย)
กรณี ท่ ี 2 เกษตรกรท าเกษตรอิ น ทรี ย์ แต่ ไ ม่ เคยได้ ใบรั บ รอง จะต้ อ งเข้ า
กระบวนการรับรองตามปกติ
กรณีท่ ี 3 เกษตรกรไม่ เคยทาเกษตรอินทรีย์ จะต้ องทาขันตอนขอรั
้
บรองตามปกติ
โดยมีระยะปรับเปลี่ยนแปลง 1 ปี จึงจะได้ รับการรับรอง
2.8 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ภายในของ
อปท. กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์ จานวน 1-2 คน เพื่อกากับ ติดตามการตรวจรับรองและการ
ใช้ งานเครื่ องมือดิจิทัล podd PGS ผ่านการใช้ งานแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี พีจี
เอส (PGS) / Dashboard
2.9 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ ร่ วมกาหนดตารางการลง
ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรี ย์ประจาปี ของตาบล และทาการตรวจแปลงที่เกษตรกร
ยื่ น ขอ (แบบฟอร์ ม การตรวจรั บ รองฯ) โดยคณะผู้ต รวจรั บ รอง และท าการนัด หมาย
เกษตรกรเพื่อลงตรวจแปลง ซึ่งระบบรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของเครื อข่ายฯ
ดาวผ่อดีดี มี 5 ประเภท ดังนี ้
2.9.1 การตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน (Peer Review)
- ในปี ตังต้
้ นควรมีกิจกรรมทุก 2 เดือน เมื่อระบบตังมั
้ น่ ดีแล้ ว จึงค่อยลดลง ผ่าน
หั ว หน้ ากลุ่ ม แต่ อ ย่ า งน้ อยต้ อ งมี ก ารตรวจ 3 ครั ง้ ต่ อ ปี โดยไม่ มี ก ารแจ้ ง
เกษตรกรให้ ทราบล่วงหน้ า
- เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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- รู ป แบบการตรวจจะเป็ นการให้ ค าแนะน า หรื อ การเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เพื่ อการ
พัฒนา
- เป็ นระบบควบคุมภาพที่สาคัญของพีจีเอส
2.9.2 การตรวจรั บรองฯแรกเข้ า (Initial Audit) เป็ นการตรวจลาดับแรกที่สาคัญ
มาก เพื่อกระบวนการรับรองของเกษตรกรเพื่อรับเข้ าเป็ นสมาชิ กกลุ่ม ซึ่งจะ
ตรวจอย่างละเอียดในทุกข้ อกาหนดของการปฏิบตั ิทางเกษตรอินทรี ย์
2.9.3 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) เป็ นการตรวจประเมินแปลงอินทรี ย์
ของเกษตรกรในกลุ่ม เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิและกิจกรรมในแปลง
ให้ เป็ นไปตามการปฏิ บัติ เกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ ดี ได้ ม าตรฐาน โดยใช้ แ บบฟอร์ ม
เดียวกันกับการตรวจรับรอง ซึ่งจะทาการตรวจปี ละ 1 ครัง้ และต้ องมี การนัด
หมายล่วงหน้ า
2.9.4 การตรวจต่ ออายุ (Recertification Audit) เป็ นการตรวจประเมินเพื่อการต่อ
อายุการรับรองเกษตรอินทรี ย์ ซึ่งมีอายุ 3 ปี โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดใน
ทุกข้ อกาหนด ซึง่ จะดาเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอายุ 6 เดือน
2.9.5 การตรวจเพิ่ ม เติ ม (Special Audit) เป็ นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจ
รับรองหรือการตรวจติดตาม ซึง่ อาจกาหนดขึ ้นจากเหตุผลและความจาเป็ นบาง
ประการ เช่น เกษตรกรสมัครขอรับการรับรองแปลงเพิ่มเติม หรื อมีเงื่อนไขการ
รับรองประจาปี เกิดการร้ องเรี ยนจากผู้อื่น มีข้อสงสัยหรื อความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การผลิ ต ของเกษตรกร เป็ นต้ น โดยการตรวจเพิ่ ม เติ ม นี ้ ค ณะผู้ ตรวจไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งเกษตรกรให้ ทราบล่วง
3) การสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ ร่วมสนับสนุนหรื อเป็ นพี่เลี ้ยง
ในการเริ่ มต้ น ทาเกษตรอินทรี ย์และพัฒ นาระบบรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ใน
ตาบล ร่ วมกับเครื อข่ายฯ รวมทัง้ การจัดทาโครงการต่างๆ ของกลุ่ม เกษตร เช่ น การจัด
โครงการฝึ กอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการทาและรับรองเกษตรอินทรีย์ เป็ นต้ น
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุม่ ตาบล หรือสหกรณ์ ร่วมสร้ างตลาดทางเลือกให้ กบั

เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มืออปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564

13

ผู้บริโภค โดยสนับสนุนให้ เกษตรกรนาผลผลิตไปจาหน่ายในตลาดสีเขียว (Green Market)
ประจาสัปดาห์ หรื อประจาเดือน ที่หน่วยราชการได้ จัดตลาดขึน้ ตามโอกาสและเทศกาล
ต่างๆ เพื่อขายสินค้ าให้ กับผู้บริ โภคและกลุ่มสมาชิกโดยตรง รวมทัง้ เพื่อเพิ่ม โอกาสและ
ช่องทางการตลาดด้ วยวิธีการอื่นๆ ให้ กบั ผลผลิตอินทรีย์
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรื อ
กลุม่ สหกรณ์ เข้ าสูร่ ะบบการค้ าที่เป็ นธรรม และส่งเสริมการค้ าที่เป็ นธรรม โดยผู้ผลิตและผู้
จัดจาหน่าย กลุ่มเกษตรกรหรื อ สหกรณ์) สามารถขายสินค้ าได้ ในราคาที่มีกาไร ในขณะที่
บริ โภคสามารถซื ้อสินค้ าที่มีคุณภาพดีได้ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งแนวปฏิบัติของการค้ าที่
เป็ นธรรม มีดงั ต่อไปนี ้
3.3.1 คน : ให้ ความเท่าเทียมกันกับทุกๆ คน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิทางเพศ ศาสนา ผิวสี
ชาติพนั ธุ์ อายุ ฯลฯ ในการจ้ างงาน และการจ่ายค่าตอบแทน
3.3.2 สุขภาพ : จัดสภาพแวดล้ อมของการทางานที่มีความปลอดภัยต่อพนักงานและ
คนงาน
3.3.3 สิ่งแวดล้ อ ม : การผลิตและการดาเนิ นการต่างๆ ขององค์ กร ต้ องคานึงถึ ง
ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนมี ก ารวางแผนการใช้
พลังงานและทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
3.3.4 ขบวนการ : การเผยแพร่ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับเรื่ องการค้ าที่เป็ น
ธรรม เพื่อสร้ างความเข้ าใจกับผู้บ ริ โภคเกี่ ยวกับความสัม พันธ์
ระหว่างการบริโภคและผลกระทบต่อผู้ผลิตสิ่งแวดล้ อม
3.4 การประสานและเชื่อมโยงหน่วยงานเอกชนหรื อองค์กรต่างๆ โดยการนาสินค้ าสู่ผ้ ูบริ โภค
ผ่ า นคนกลางหรื อ ผู้ ค้ า ส่ ง โดยที่ ค นกลางมี อ านาจก าหนดราคาซื อ้ จากผู้ ผลิ ต (กลุ่ ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์) และกาหนดราคาต่อกลุม่ เป้าหมายผู้บริโภค โดยราคาต้ องเป็ นธรรม
กับทัง้ สองฝ่ าย เพื่อขยายโอกาสเติบโตทางการตลาดของสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ของกลุ่ม
เกษตรกรหรื อสหกรณ์ ไปยังตลาดสินค้ าที่หลากหลายเพิ่มขึ ้น เช่น ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ า
ส่ง ร้ านสะดวกซื ้อ เป็ นต้ น
3.5 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์ สนับสนุนให้ กลุม่ เกษตรกรหรื อ
กลุ่มสหกรณ์ มีช่องทางการนาสินค้ าไปสู่กลุ่มผู้บริ โภคได้ โดยตรง โดยใช้ ช่องทางผ่านการ
ขายหน้ าร้ าน การตัง้ แผงลอย หรื อขายผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มตนเอง เช่น การสนับสนุน
พืน้ ที่สาธารณะประโยชน์ในอปท. เปิ ดร้ านค้ าชุมชน เพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร หรื อ
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สินค้ าจากวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มชาวบ้ าน เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการสร้ างรายได้ และกระจาย
รายได้ ให้ แก่คนในชุมชน
3.6 สนับสนุนวัสดุและงบประมาณทางการเกษตร ตามความต้ องการของเกษตรกร เช่น การ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้ แก่เกษตรกรในกลุม่ เป็ นต้ น
4) การติดตามผลการดาเนินงาน และรับรองเกษตรอินทรี ย์ของตาบลผ่ านแผงตรวจติดตาม
ระบบงานผ่ อดีดี พีจีเอส (PGS) /Dashboard
อปท. กลุ่มตาบล หรื อสหกรณ์ สามารถติดตามข้ อมูลของเกษตรกรและผลผลิตอินทรี ย์ได้ ผ่าน
ทางแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี พีจีเอส หรื อ Dashboard (https://farmer.cmonehealth.org)
ที่มีเจ้ าหน้ าที่ อปท. หรื อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ กากับดูแลได้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมี ข้อมูลที่สาคั ญ
แสดงอยู่อย่างละเอียด ดังนี ้
4.1 รายชื่อเกษตรกรในพืน้ ที่ จะแสดงรายละเอียดข้ อมูลส่วนตัวของเกษตรกร ดังนี ้
- ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / เบอร์ โทรศัพท์
- วัน/เดือน/ปี เกิด
- เพศ
- สถานะสมรส / จานวนบุตร
- ตาแหน่งที่ตงแปลง
ั้
4.2 แปลงปลูก จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูลแปลง ดังนี ้
- ข้ อมูลแปลงปลูก : ชื่อแปลง ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ การจัดการ ลักษณะพืน้ ที่ พืชที่ปลูกใน
แปลงชนิ ด แปลง ชนิ ด โฉนด แหล่ ง น า้ ที่ ใช้ ท าเกษตรแปลงนี ้ ประเภทของกรรมสิ ท ธิ์
กายภาพของแปลง
- พืชที่ปลูก : ประเภทของพืช ชนิดพืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ปริมาณที่คาดว่า
จะได้ ปริมาณที่ผลิตได้ จริง ปริมาณที่ขายให้ กลุม่
- ปั จจัยการผลิต : วันที่ใช้ ปั จจัยที่ใช้ (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย นา้ หมัก หรื อสารชีวภัณฑ์ที่เกษตรกร
ใช้ ในแปลง) แหล่งที่มา รายจ่ายต่อไร่
4.3 ข้ อมูลการตรวจรั บรองแปลงอินทรี ย์ มีรายละเอียด ดังนี ้
- ข้ อมูลทัว่ ไปของการตรวจรับรอง (ผู้ตรวจ,วันที่ตรวจ)
- เอกสารฟาร์ มที่เกษตรกรบันทึก
- เงื่อนไขการรับรองและสภาพนิเวศฟาร์ ม
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- การปรับปรุงดินและการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรีย์
- การจัดการศัตรูพืช
- ปั จจัยการผลิตอื่นๆ และความเสี่ยงในการปนเปื อ้ น
- แผนการเก็บเกี่ยวและการจัดการผลิตผล
- สรุปผลการตรวจ
4.4 ตารางคาดการณ์ ผลผลิต จะแสดงรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่ผลผลิตที่เกษตรกรปลูกจะ
ออกสู่ท้องตลาด ทาให้ สามารถนาข้ อมูลไปใช้ วางแผนการตลาดเพื่อจัดจาหน่ายผลผลิตได้
อย่างเหมาะสม
4.5 ใบรับรองแปลงอินทรีย์
อปท. กลุ่ม ตาบล หรื อสหกรณ์ สามารถใช้ ข้อมูลและรายละเอียดทัง้ หมด ในการจัดทา
ฐานข้ อมูลเกษตรกร ที่มีแปลงอินทรี ย์ในพื ้นที่ได้ และใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานเพื่ อวางแผนการ
ผลิตพืชผักอินทรีย์ รวมถึงวางแผนการตลาดและการจัดจาหน่ายผลผลิตตามฤดูกาลต่อไป
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ขัน้ ตอนดาเนินระบบที่สาคัญ พร้ อมเครื่องมือดิจิทัลช่ วยจัดการ
สาหรับ อปท. กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์
ลาดับที่
วิธีการดาเนินระบบฯ
เครื่องมือที่ใช้
1
อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ สมัครเข้ าร่วมเครื อข่ายฯ กับสานักจัดการ -แบบฟอร์ มสมัครเข้ าร่วม
เครือข่ายฯ
เครือข่ายฯ สาหรับอปท.
(podd Star Automat)
2
อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ ร่วมตกลงบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ
-บันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายฯ (MOU) ร่วมกับผ่อดีดีกลาง
เครือข่าย (MOU)
3

4

5

6

อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ จัดประชุมหรือจัดเวทีชมุ ชนให้ กบั
ประชาชนภายในพื ้นที่ของตน

-แบบสอบถามข้ อมูล
เกษตรกร
-แนวประเด็นการสนทนากลุ่ม
(Focus group)
-แบบฟอร์ มลงนามปฏิญญา
อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ เปิ ดรับสมาชิกเกษตรกร และจัดตังกลุ
้ ม่
เข้ าร่วมกลุม่ เกษตรอินทรี ย์พีจี
เกษตรกรขึ ้นมาอย่างน้ อย 1 กลุม่
เอส (podd Star Automat)
กลุม่ เกษตรกร อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ จัดพิธีปฏิญาณตนของ
-ข้ อกาหนด กฎ กติกา และ
สมาชิก และชี ้แจงกฎ กติกาของตาบล ตามข้ อกาหนด ข้ อควรปฏิบตั ิของ บทลงโทษ เพื่อควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลิต
เครือข่ายฯ และร่วมแต่งตังคณะกรรมการกลุ
้
ม่
ของกลุม่ ตาบล
-คู่มือเกษตรกร
-คู่มือกลุม่ เกษตรกร
-คู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
podd PGS
อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ วางแผนและกาหนดวิสยั ทัศน์ , เป้าหมาย -แบบฟอร์ มข้ อมูลเกษตรกร
และแนวทางการดาเนินงานของตาบล ผ่านกระบวนการเวทีชมุ ชนหรือ
ประชาคม
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ลาดับที่
วิธีการดาเนินระบบฯ
เครื่องมือที่ใช้
7
อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ จัดฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่กลุม่ เกษตรกรใน -หลักสูตรที่ 1: การพัฒนา
พื ้นที่ ตามหลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาความรู้และทักษะการทาเกษตร
ความรู้และทักษะการทา
อินทรีย์ โดยประสานงานกับผ่อดีดีกลางในการจัดฝึ กอบรม
เกษตรอินทรี ย์
-แอปพลิเคชัน podd PGS
8
เกษตรกรในกลุม่ เริ่มการบันทึกข้ อมูลการผลิต ภายใต้ การติดตาม
-แอปพลิเคชัน podd PGS
ช่วยเหลือของหัวหน้ ากลุม่ เกษตรกร และเจ้ าหน้ าที่ของอปท.
9
อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ คัดเลือกเจ้ าหน้ าที่และเกษตรกรที่มีความ -หลักสูตรที่ 2: การฝึ ก
พร้ อม 2-4 คน เพื่อส่งเข้ าอบรมเป็ นผู้ตรวจ , จัดอบรมการดาเนินระบบ ปฏิบตั ิการตรวจประเมินเพื่อ
รับรองเกษตรอินทรี ย์ PGS ของเครือข่าย ในหลักสูตรที่ 2 : การฝึ ก
รับรองเกษตรอินทรี ย์ด้วยพีจี
ปฏิบตั ิการตรวจประเมินเพื่อรับรองเกษตรอินทรี ย์ด้วยพีจีเอส (PGS) ของ เอส (PGS) ของเครื อข่าย
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อ
ดีดี
-แอปพลิเคชัน podd PGS
10 อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บรองแปลง -ประกาศของเครือข่ายฯ
เพื่อทาหน้ าที่ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
-คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจฯรับรอง
11 อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ เริ่มตรวจแรกเข้ าให้ กบั เกษตรในกลุม่
-เอกสารลงทะเบียนที่แสดง
คาปฏิญาณ
-ข้ อมูลการตรวจบันทึกใน
pod PGS
12 อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ เสนออนุมตั ิใบรับรองให้ แก่เกษตรกรที่ทา -สรุปผลการตรวจรับรองแรก
เข้ า
เกษตรอินทรี ย์อยู่แล้ ว และมีใบรับรองจากระบบอื่นที่ผ่านการตรวจ
-แบบฟอร์ มการออกใบรับรอง
ประเมินตามระบบของเครื อข่ายฯ
(podd Star Automat)
13 อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ ร่วมตรวจรับรอง (Initial Audit) เมื่อพ้ น -แอปพลิเคชัน podd PGS
ระยะปรับเปลี่ยนแปลง 1 ปี สาหรับ
-บัญชีผ้ ตู รวจประเมินของ
- เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์ แต่ไม่เคยได้ ใบรับรอง
เครือข่าย
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ลาดับที่

14
15
16
17

18

19

20

21

วิธีการดาเนินระบบฯ
- เกษตรกรไม่เคยทาเกษตรอินทรีย์

เครื่องมือที่ใช้
-ฟอร์ มประกาศแต่งตังผู
้ ้ ตรวจ
ของอปท.
-แบบฟอร์ มการออกใบรับรอง
อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ อนุมตั ิใบรับรองให้ แก่ผ้ ผู ่านการตรวจ
(podd Star Automat)
ประเมิน แล้ วส่งเรื่ องให้ เครื อข่ายฯ
คณะทบทวนของเครือข่ายฯ ยืนยันความเห็นชอบ แล้ วประธานเครือข่าย -แบบฟอร์ มการออกใบรับรอง
ร่วมกับสานักจัดการเครือข่ายฯ ออกใบรับรอง
(podd Star Automat)
อปท. อนุมตั ิและออกใบรับรองพร้ อมแจ้ งสมาชิก
-แบบฟอร์ มการออกใบรับรอง
(podd Star Automat)
ระหว่างปี ที่กลุม่ เกษตรกรมีการทาเกษตรอินทรี ย์ ทาง อปท. กลุม่ ตาบล -คู่มือ อปท. กลุม่ ตาบลหรื อ
หรือสหกรณ์ กากับดูแลกลุม่ เกษตรกรในพื ้นที่ของตน ตามรายละเอียดใน สหกรณ์ การดาเนินระบบ
หมวดบทบาทหน้ าที่ในการกากับดูแลระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส รับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส
(PGS) เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
(PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยฯ
อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ ร่วมสนับสนุนหรื อเป็ นพี่เลี ้ยง ในการทา -คู่มือ อปท. กลุม่ ตาบลหรื อ
เกษตรอินทรี ย์และพัฒนาระบบรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของ สหกรณ์ การดาเนินระบบ
รับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยฯ
(PGS) เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
ในช่วงระหว่างที่มีการทาเกษตรอินทรีย์ของกลุม่ เกษตรกร อปท. กลุม่
-แอปพลิเคชัน podd PGS
-แบบฟอร์ มการตรวจเยี่ยม
ตาบล หรื อสหกรณ์ ต้ องจัดให้ มีการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน (Peer
แปลงเพื่อน (podd Star
Review) อย่างน้ อย 3 ครัง้ ต่อปี
Automat)
จัดการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) ปี ละ 1 ครัง้
-แอปพลิเคชัน podd PGS
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ
ตาบล
เมื่อกลุม่ เกษตรกรที่ผ่านการตรวจดังข้ างต้ นและมีการทาเกษตรอินทรี ย์ -แอปพลิเคชัน podd PGS
ครบ 3 ปี หรื อใบรับรองหมดอายุ อปท. กลุม่ ตาบล หรื อสหกรณ์ ต้ องจัด -แบบฟอร์ มการตรวจต่ออายุ
(podd Star Automat)
ให้ มีการตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) ให้ กบั เกษตรกรในกลุม่
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ลาดับที่
วิธีการดาเนินระบบฯ
เครื่องมือที่ใช้
22 ในกรณีที่เกษตรกรสมัครขอรับการรับรองแปลงเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไข
-แอปพลิเคชัน podd PGS
การรับรองประจาปี พร้ อมข้ อร้ องเรียนจากผู้อื่น มีข้อสงสัยหรือความเสี่ยง -แบบฟอร์ มการตรวจเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการผลิตของเกษตรกร อปท. กลุม่ ตาบล หรือสหกรณ์ ต้ องจัดให้ (podd Star Automat)
มีตรวจเพิ่มเติม (Special Audit)
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ภาคผนวก
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วิสัยทัศน์ ของเครือข่ ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่ อดีดี
วิสัยทัศน์
เครือข่ ายระบบอาหารปลอดภัยเติบโตมั่นคง
มุ่งสร้ างสุขภาวะให้ ชุมชนท้ องถิ่น

เครือข่าย
อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี
สุขภาวะ

หมายถึง เครื อข่ายชุมชน อปท. เกษตรกร นักท่องเที่ยว ตลาดและร้ านค้ า
นักวิชาการที่เกี่ยวข้ อง นักสื่อสารมวลชน ผู้แทนจาหน่าย
หมายถึง อาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน รับรองแบบมีสว่ นร่วมโดยระบบ
หมายถึง การมีความสุขทางการบริ โภคอาหารและผลิตผลทางการเกษตรที่
ปลอดภัย การได้ อยู่ในธรรมชาติแวดล้ อมสังคมและเศรษฐกิจที่ดี

เป้าประสงค์ ของเครือข่ าย
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เครื อข่ายอปทฯ. ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อให้ ประชนชนใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ บริ โภคผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลมีบริ การ
ประทับ ใจ ผ่ านระบบประกัน คุณ ภาพ รั บ รองอาหารปลอดภัย ที่ ผ้ ูบ ริ โภคและชุม ชนมี ส่ว นร่ ว ม
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ ด้วยระบบดิจิทลั ดาวผ่อดีดี โดยเครือข่ายอปท. เชี่อมโยงระบบเกษตรชุมชนกับ
ร้ านอาหารที่ได้ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและใช้ วตั ถุดิบปลอดภัย ทาให้ ผลผลิตคุณภาพของชุมชน
มีคณ
ุ ค่าและราคาสูงขึ ้น
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บทนิยามและอักษรย่ อสาหรับการปฏิบัติเกษตรอินทรี ย์
สาหรับ อปท. กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์
ระบบรั บรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส หรื อ Participatory Guarantee Systems (PGS) หมายถึง
ระบบการรับรองคุณ ภาพเกษตรอินทรี ย์ที่มุ่งเน้ นการรับประกันคุณภาพในท้ องถิ่น โดยการรับรอง
เกษตรกรผู้ผ ลิตขึน้ อยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของผู้ที่เกี่ยวข้ อง และถูกสร้ างขึน้ บนพืน้ ฐานของ
ความไว้ วางใจ สังคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู้
เครื่ องมือ podd PGS หมายถึง เครื่ องมือดิจิทัล ที่ช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเพื่อขอ
การรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยจดบั น ทึ ก การผลิ ต จั ด เก็ บ ข้ อมู ล และ
ประมวลผลอัตโนมัติ เพื่อการใช้ ข้อมูลในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เครื่องมือนี ้ถูก
ออกแบบสาหรับผู้สนใจทัว่ ไป โดยไม่จากัดว่าผู้ใช้ จะต้ องเป็ นสมาชิกเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีเท่านัน้
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเข้ าร่วมเพื่อขอรับการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
กลุ่ม เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีสมาชิกตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมี
หัวหน้ ากลุม่ และกลุม่ ขึ ้นกับกลุม่ ตาบล
กลุ่มตาบล หมายถึง กลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อยที่รวมกันเป็ นหนึ่งกลุ่มระดับตาบล เช่น วิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์ตาบล
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เป็ นสมาชิกเครือข่ายฯ
ดาวผ่อดีดี สนับสนุนการดาเนินงานของกลุม่ เกษตรกร
ผู้ตรวจฯรั บรองอาวุโส หมายถึง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรี ย์ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด และได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นบัญชี
จากเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
ผู้ต รวจฯรั บ รอง หมายถึง ผู้ตรวจประเมิ นเพื่อรับรองคุณ ภาพการปฏิบั ติทางเกษตรอินทรี ย์ตาม
มาตรฐานของเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยเป็ นบุคคลที่เข้ าร่ วมฝึ กอบรมการเป็ นผู้ตรวจรับรองเกษตร
อินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของเครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึ กหัดการตรวจ
ประเมิน ตามคุณสมบัติที่กาหนด
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ผู้ตรวจฯฝึ กหัด หมายถึง ผู้ตรวจที่ผ่ านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส
(PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
คณะกรรมการเครื อข่ ายฯ หมายถึง คณะกรรมการเครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ที่มี
ประกาศแต่งตังตามระเบี
้
ยบว่าด้ วยคณะกรรมการบริ หารจัดการเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดีที่เริ่ มจัดตังขึ
้ น้
ตามมติที่ประชุมการประชุมเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีด”ี กลุม่ ผลผลิตพืช
คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการที่กรรมการเครื อข่ายฯ แต่งตัง้ จากบัญชีผ้ ูตรวจอาวุโส เพื่อ
ทวนสอบการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ โดยมี คุณสมบัติและหน้ าที่ตามที่กาหนด และมี ประกาศ
แต่งตัง้
คณะกรรมการกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุม่ ตาบล หรือ อปท. ที่กลุม่ ตาบลตังขึ
้ ้นเพื่อดาเนิน
ระบบประกัน คุณ ภาพอาหารปลอดภัย ของเครื อ ข่า ยฯดาวผ่อ ดี ดี ระบบประกัน คุณ ภาพอาหาร
ปลอดภัยของเครื อข่ายฯดาวผ่ อดีดี ครอบคลุม ห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตัง้ แต่ ไร่ นา สวนหรื อฟาร์ ม
ตลอดจนถึงร้ านอาหาร
การตรวจรั บรองฯแรกเข้ า (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรอินทรี ย์
ซึ่งเป็ นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครัง้ แรก โดยจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้ อกาหนดของการ
ปฏิบตั ิทางเกษตรอินทรีย์
การรับรอง (Certification) หมายถึง การรับรองเกษตรอินทรีย์
ให้ การรั บรอง (Granting Certification) หมายถึง การให้ การรับรองเกษตรอินทรี ย์แก่เกษตรกรที่ยื่น
ขอการรับรองแปลงอินทรีย์
คงไว้ ซ่ ึงการรั บรอง (Maintaining Certification) หมายถึง การให้ คงไว้ ซึ่งการรับรองเกษตรอินทรี ย์
แก่เกษตรกรที่ได้ รับการรับรอง และยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง
ต่ ออายุการรั บรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรี ย์ แก่เกษตรกรที่
ยื่นขอต่ออายุการรับรอง โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี
พักใช้ การรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพักใช้ การรับรองเกษตรอินทรีย์
เพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรับรองเกษตรอินทรีย์
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ยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรับรองเกษตรอินทรีย์
การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้ รับการ
รับรองปี ละ 1 ครัง้ ตามระบบของเครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี เพื่อติด ตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ิเกษตรอินทรีย์ที่ได้ รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยจะตรวจอย่างละเอียดทุกข้ อกาหนดของ
มาตรฐาน
การตรวจต่ ออายุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรอง
เกษตรอินทรี ย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้ อกาหนด ซึง่ จะดาเนินการตรวจก่อนใบรับรอง
หมดอายุ
การตรวจเพิ่ม เติ ม (Special Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรื อการ
ตรวจติดตาม ซึง่ อาจกาหนดขึ ้นจากเหตุผลหรือความจาเป็ นของสถานการณ์
ข้ อบกพร่ อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่เกษตรกรผู้ขอรับรองเกษตรอินทรี ย์ ยังไม่ ได้ จัดทา
ระบบ หรื อจัดทาระบบไม่สอดคล้ องตามข้ อกาหนดมาตรฐาน หรื อจัดทาระบบแล้ วแต่ไม่ ได้ นาไป
ปฏิบตั ิ หรือนาไปปฏิบตั ิบ้างไม่ปฏิบตั ิบ้าง
ข้ อบกพร่ องไม่ รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดการปฏิบตั ิ
เกษตรอินทรีย์ในบางส่วน ไม่มีผลร้ ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้ อบกพร่ องรุ น แรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดการปฏิบัติ
เกษตรอินทรีย์และส่งผลร้ ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้ อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็ นข้ อบกพร่ อง แต่หากปล่อยไว้ หรื อละเลย
อาจนาไปสูข่ ้ อบกพร่องได้
หนังสือสาคัญรั บรองแปลงเกษตรอินทรี ย์แบบมีส่วนร่ วม (podd PGS Certificate) หมายถึง
ใบรับรองที่เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้ แก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์ PGS
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ใบประกาศนี ย บั ต รผู้ ตรวจฯรั บ รอง (Training Certificate) หมายถึ ง ใบประกาศนี ย บั ต รที่
เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้ แก่ผ้ ตู รวจรับรองที่ผ่านการฝึ กอบรมการเป็ นผู้ตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
ระยะการปรั บเปลี่ยน หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่ มต้ นผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ตามข้ อกาหนดใน
มาตรฐาน จนถึงได้ รับการรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์ว่าเป็ นเกษตรอินทรีย์
แนวกั นชน หมายถึง แนวเขตที่ใช้ กัน้ บริ เวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ ซึ่งมีขึน้ เพื่ อ
ป้องกันการปนเปื อ้ นสารเคมีจากบริเวณข้ างเคียง
การปลูกพืชหมุนเวียน หมายถึง การปลูกพืชต่างชนิดสลับกันบนพื ้นที่เดียวกัน เพื่อลดปริ มาณการ
ระบาดของศัตรูพืช หรือ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มปริมาณอินทรี ย์วตั ถุในดิน
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แผนภูมิระบบและกลไกการรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอสของเครือข่ ายฯ
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ตัวอย่ าง : หลักสูตร 1 วัน : อบรมเกษตรกรใช้ เครื่องมือ podd PGS
1. ชื่อโครงการ :
โครงการฝึ กอบรมการทาเกษตรอินทรีย์โดยใช้ เครื่ องมือดิจิทลั podd PGS กลุม่ ผลผลิตพืชผัก
2. หลักการและเหตุผล : ของอปท
ปั จจุบนั การทาเกษตรอินทรี ย์ หรือการผลิตด้ านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื ้อหนุนต่อระบบนิเวศ
ได้ รับความแพร่หลายไปในหลายพืน้ ที่ เกษตรกรในชุมชนเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนจากการทาเกษตรใน
รู ปแบบเดิมที่ใช้ สารเคมี มาเป็ นการทาเกษตรอินทรี ย์กันมากขึน้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นซึ่ง มี
อานาจหน้ าที่พัฒนาชุมชนและท้ องถิ่นให้ ก้าวหน้ า จึงเข้ ามามีบทบาทหน้ าที่ในการส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตของคนในพื ้นที่ให้ เข้ มแข็ง
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในฐานะเครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ได้ มีการนาเครื่ องมือ
ดิจิทลั เข้ ามาช่วยเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรี ย์ในพืน้ ที่อปท. โดยดาเนินการตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย์แบบมีส่วนร่ วม (PGS) หรื อเรี ยกว่า podd PGS ซึ่งมีส่วนช่วยเกษตรกรในการบันทึก
การผลิต จัดเก็บข้ อมูลและประมวลผลอัตโนมัติ จึงได้ จดั โครงการฝึ กอบรมนี ้ขึ ้นมา เพื่อสนับสนุนการ
ทาเกษตรอินทรี ย์ในพื ้นที่ให้ เข้ มแข็ง และถ่ายทอดความรู้และทักษะการใช้ งานเครื่ องมือ podd PGS
ให้ แก่เกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร วิสาหกิจ ชุม ชนในพืน้ ที่ รวมถึง อปท.พันธมิ ตร หรื อที่มี พื น้ ที่
ใกล้ เคียงกัน โดยผู้เข้ าอบรมประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ 1-2 คน และ เกษตรกร 2-3 คน
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็ นการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์ โดยการใช้ เครื่ องมือดิจิทัล
podd PGS แก่ ผ้ ู ใช้ งานระบบ ให้ สามารถใช้ งานได้ ถู ก ต้ อ งและเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์สงู สุดแก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน อปท. และอปท.พันธมิตร หรื อที่มี
พื ้นที่ใกล้ เคียงกัน
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4. เป้าหมาย :
เกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ อปท. รวมถึงอปท.พันธมิตร หรื อที่มีพืน้ ที่
ใกล้ เคียงกัน สามารถใช้ เครื่องมือดิจิทลั podd PGS ช่วยในการทาเกษตรและการผลิต รวมถึงการใช้
ข้ อมูลที่ได้ จากการบันทึกเพื่อวางแผนการตลาด
5. กลุ่มเป้าหมาย :
5.1 เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ อปท. จานวน 50 คน
5.2 อปท.พันธมิตร หรือที่มีพื ้นที่ใกล้ เคียงกัน โดยผู้เข้ าอบรมประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ 1-2 คน
และ เกษตรกร 2-3 คน
6. วิธีการดาเนินงาน :
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ เครื อข่าย อปท. อาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ ผลผลิต
พืชผัก
6.2 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ เครื่องมือดิจิทลั podd PGS
6.3 ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ผู้เข้ าอบรม อปท. ละ 50 คน
7. ระยะเวลาดาเนินการ :
16 พฤศจิกายน 2563
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ :
ผู้นาเกษตรกร และเจ้ าหน้ าที่ อปท. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย์ และมี
การใช้ เครื่ องมือดิจิทลั podd PGS อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลโครงการ :
9.1 การทดสอบการใช้ งานเครื่องมือดิจิทลั podd PGS
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9.2 ประเมินความพึงพอใจการฝึ กอบรมการใช้ งานระบบฯ
9.3 ระบบติดตามหลังการฝึ กอบรมโดยผ่านระบบแดชบอร์ ด และการกระตุ้น/เตือน/ให้
คาแนะนา
10. กาหนดการหลักสูตร 1 วัน : อบรมเกษตรกรใช้ เครื่องมือ podd PGS
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
12.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน พร้ อมรับประทานอาหารว่าง
แนะนาหลักการแนวคิด โครงสร้ างความสาคัญของระบบงานผ่อดีดี และ
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
การทาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์แบบมีสว่ นร่วม PGS และ
เครื่องมือดิจิทลั podd PGS
เรียนรู้การใช้ งานเครื่ องมือดิจิทลั podd PGS (แอปพลิเคชัน) รวมถึง
เทคนิคเพื่อให้ ใช้ งานได้ ง่ายและมีประสิทธิภาพ
การใช้ งานแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี (Dashboard)
สรุปบทบาทหน้ าที่ของผู้ดแู ลระบบ ตอบข้ อซักถามแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และปิ ดการฝึ กอบรม
รับประทานอาหารกลางวัน
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ตัวอย่ าง : ตารางฝึ กอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ PGS
ของเครือข่ ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่ อดีดี
กาหนดการหลักสูตร 3 วัน : ตารางฝึ กอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ PGS ของเครื อข่ายอปท.
อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
เวลา
กิจกรรม
16 ธันวาคม 2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. ทาแบบทดสอบ Pretest
09.00-09.20 น. กล่าวเปิ ดงานและแนะนาเครื อข่าย อปท. เครื อข่ายอาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี”
โดย นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรื อน นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ทา
09.20-10.00 น. เครือข่ายอปท. กับ กิจกรรมอาหารปลอดภัยจากไร่นาถึงร้ านอาหารสูเ่ ป้าหมายชุมชนอยู่ดีมีสขุ
โดย รศ.ดร.เลิ ศรัก ศรี กิจการ ผูอ้ านวยการศูนย์เฝ้ าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
10.00-12.00 น. หลักและวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบสากล
โดย น.สพ.ธนบดี รอดสม ผูเ้ ชี ่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพอาหารสัตว์
อุตสาหกรรม กรมปศุสตั ว์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. หลักการและแนวทางปฏิบตั ิ PGS : ต้ องรู้อะไร และต้ องทาสิ่งสาคัญอะไรบ้ าง จึงจะขับเคลื่อน
PGS ได้ สาเร็จ
โดย อาจารย์จินตนา อิ นทรมงคล มูลนิ ธิเกษตรอิ นทรี ย์ไทย
14.30-15.30 น. แนะนาและฝึ กปฏิบตั ิการใช้ เครื่องมือดิจิทลั podd PGS ช่วยบันทึก การผลิตและตรวจรับรอง
พืชผักอินทรีย์ บนสมาร์ ทโฟน
โดย สพ.ญ.สกุลรัตน์ ปั ทมแก้ว และทีมงานจากศูนย์เฝ้ าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
15.30-17.30 น. ใจความสาคัญของมาตรฐานพืชอินทรีย์ และปศุสตั ว์อินทรีย์ที่ มกอช.กาหนด
โดย อาจารย์จินตนา อิ นทรมงคล มูลนิ ธิเกษตรอิ นทรี ย์ไทย
18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น : ขันโตกสืบสานวัฒนธรรมล้ านนา
17 ธันวาคม 2563
08.30-09.30 น. จุดเริ่มต้ นการทาเกษตรอินทรีย์ สูว่ ิถีชีวิตที่ยงั่ ยืนในปั จจุบนั
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เวลา

09.30-10.30 น.

10.30-11.30 น.
11.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00–16.30 น.

กิจกรรม
โดย น.ส.สาริ ณี นามจันทร์ ผูต้ รวจฟาร์ ม วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิ ค
เทคนิคและวิธีการขับเคลื่อนกลุม่ เกษตรอินทรีย์ ในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
โดย นายสราวุธ วงค์กาวิ น เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริ มและการตลาดเกษตรอิ นทรี ย์ สหกรณ์การเกษตร
ยัง่ ยืนแม่ทา จากัด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และวิธีการตรวจรับรองทุกขันตอน
้
ของสหกรณ์เกษตรยัง่ ยืนแม่ทา จากัด
โดย น.ส.สมจิ ตร อิ นต๊ะปวง เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริ มเกษตรอิ นทรี ย์สหกรณ์ กรี นเนท จากัด
เทคนิควิธีการใช้ แอปพลิเคชัน podd เพื่อตรวจรับรอง
โดย สพ.ญ.สกุลรัตน์ ปั ทมแก้ว และทีมงานจากศูนย์เฝ้ าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน
ทบทวนใจความสาคัญก่อนการลงตรวจแปลง ผ่านแอปพลิเคชัน podd PGS
-กระบวนการตรวจตังแต่
้ เริ่มต้ นจนสรุปผลการตรวจรับรอง
-เทคนิค/วิธีการตังค
้ าถาม
-ข้ อควรสังเกต
แบ่งงาน เตรี ยมความพร้ อมของคณะผู้ตรวจก่อนลงตรวจประเมินคุณภาพแปลงเกษตร
ลงแปลงเพื่อฝึ กปฏิบตั ิการตรวจประเมินแปลงผลิตเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ
ทีมวิ ทยากรภาคปฏิ บตั ิ ได้แก่
1) น.ส.สมจิ ตร อิ นต๊ะปวง เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริ มเกษตรอิ นทรี ย์สหกรณ์กรี นเนท จากัด
2) น.ส.จิ รัฐิติกาล คากาศ เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริ มเกษตรอิ นทรี ย์ สหกรณ์กรี นเนท จากัด
3) น.ส.สาริ ณี นามจันทร์ ผูต้ รวจฟาร์ ม วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิ ค
4) นายอภิ ศกั ดิ์ กาเพ็ญ วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิ ค
5) น.ส.กุสมุ า โปธาสุ วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิ ค

18 ธันวาคม 2563
08.30-12.00 น. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิตโดยผู้เข้ าอบรมแต่ละท่าน และการสะท้ อนกลับ
เพื่อสร้ างความเข้ าใจ ชี ้แนะ และแก้ ไข จากผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมินของแม่ทา
ทีมวิ ทยากร ได้แก่
1) น.ส.สมจิ ตร อิ นต๊ะปวง เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริ มเกษตรอิ นทรี ย์สหกรณ์กรี นเนท จากัด
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เวลา

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

15.00-15.30 น.
15.30-16.30 น.

กิจกรรม
2) น.ส.จิ รัฐิติกาล คากาศ เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริ มเกษตรอิ นทรี ย์ สหกรณ์กรี นเนท จากัด
3) น.ส.สาริ ณี นามจันทร์ ผูต้ รวจฟาร์ ม วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิค
4) นายอภิ ศกั ดิ์ กาเพ็ญ วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิ ค
5) น.ส.กุสมุ า โปธาสุ วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิ ค
รับประทานอาหารกลางวัน
วางแผนการดาเนินงานต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนพื ้นที่ของตนเองไปสูก่ ารเป็ นชุมชนเกษตรอินทรีย์
ทีมวิ ทยากร ได้แก่
1) น.ส.สมจิ ตร อิ นต๊ะปวง เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริ มเกษตรอิ นทรี ย์สหกรณ์กรี นเนท จากัด
2) น.ส.จิ รัฐิติกาล คากาศ เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริ มเกษตรอิ นทรี ย์ สหกรณ์กรี นเนท จากัด
3) น.ส.สาริ ณี นามจันทร์ ผูต้ รวจฟาร์ ม วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิ ค
4) นายอภิ ศกั ดิ์ กาเพ็ญ วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิ ค
5) น.ส.กุสมุ า โปธาสุ วิ สาหกิ จชุมชนแม่ทาออร์ แกนิ ค
สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของเครื อข่าย อปท.อาหารปลอดภัย ดาวผ่อดีดี
สรุปผลการอบรมและกล่าวปิ ดงาน โดย นายกกนกศักดิ์ ดวงแก้ วเรื อน
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หนังสือสาคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS)
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