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ชดุเอกสารคู่มือด าเนินระบบรบัรอง เกษตรอินทรีย ์PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยั
ดาวผ่อดีดี เป็นผลผลิตของโครงการวิจัยด าเนินการ (Action Research)  มีจุดประสงคเ์พื่อใช้เป็น
แนวทางและคู่มือด าเนิน ระบบประกนัคณุภาพอาหารปลอดภยั ของเครือข่ายอปท.ฯ เป็นส าคญั โดย
มีเป้าหมาย ส่งเสริมและสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชุมชน จากการรบัรองการผลิตพืชผักและปศุสัตว์
อินทรีย ์รวมถึงการรบัรองรา้นอาหาร ที่มีคุณภาพปลอดภัย ผูบ้ริโภคและสงัคมมั่นใจและเชื่อถือได ้
โดยกระบวนการมีสว่นรว่มและการตรวจสอบยอ้นกลบัผ่านระบบดิจิทลัดาวผ่อดีดี  

ชุดเอกสารนีม้ี 5 เล่มหลกั คือ มาตรฐานและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง
เครือข่ายฯ คู่มือเกษตรกร คู่มือกลุม่เกษตรกร คู่มือผูต้รวจฯรบัรองคณุภาพ คู่มืออปท. กลุม่ต าบล หรือ
สหกรณ ์โดยระบบและกลไกรบัรองเกษตรอินทรีย ์และชุดเอกสารด าเนินระบบเหล่านี ้ไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อเริ่มใชใ้นกิจกรรมประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของ
เครือข่ายฯ ตัง้แต่วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดีไดจ้ัดตัง้ขึน้ ดว้ยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระ
อาหารปลอดภัยของประเทศ โดยเน้นการท างานในระดับต าบลและชุมชน ดว้ยความร่วมมือของ
หลายภาคส่วนและสาขาวิชา ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว บนพืน้ฐานของบริบทเชิงสังคม และ
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลก ที่อาจเป็นภยัใหญ่ของมนษุย ์ 

การท างานดว้ยศรทัธาที่เกิดจากใจ เป็นจุดเริ่มตน้ของความส าเร็จที่ยั่งยืน เครือข่ายจะเป็น
ความหวังของเกษตรกร ชุมชน และสังคมได้ จึงขึน้อยู่กับพลังของเพื่อนพี่น้องในชุมชนและใน
เครือข่าย ช่วยกนัท าหนา้ที่การงานใหส้  าเร็จลุล่วง ช่วยกนัแกไ้ขขอ้บกพร่อง และช่วยกนัพฒันาใหดี้
ยิ่งขึน้อย่างต่อเนื่องต่อไป  

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ช่วยใหก้ารเริ่มตน้งานของเครือข่ายเป็นจริงขึน้ได ้และ
ขอขอบคณุกองทนุพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ผูส้นบัสนนุหลกั และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ที่สมทบงบประมาณบางสว่น ในการด าเนินโครงการที่มุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชนต่์อสาธารณชนนี ้
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ผูอ้  านวยการศนูยเ์ฝ้าระวงัสขุภาพหนึ่งเดียว 

กนกศกัดิ์ ดวงแกว้เรือน 

ประธานเครือข่ายฯ 
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แต่งตัง้หวัหน้ากลุ่มเกษตรกร , เลือกเกษตรกรส่งอบรมผู้ตรวจ

รับรอง 

 

อปท. สมคัรเข้าร่วมเครือข่าย 

ก าหนดเจ้าหน้าทีผู่้ รับผิดชอบ แสวงหาและสร้างผู้ตรวจรับรอง  

 

ก าหนดแผนพฒันาเกษตรอินทรีย์  

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 

- ส่งอบรมการท าเกษตรอินทรีย์ 

- ส่งอบรมการท าระบบรับรอง 

- ขึน้ทะเบียนสมาชิก และก าหนด

โครงสร้างหน้าที่ของอปท. และ

กลุ่มต าบล  

 

เสนอเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี แต่งตัง้ขึน้บญัชีผู้ตรวจฯรับรองของ

เครือข่าย 
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นายกรับทราบหรือไม่เห็นชอบผลการตรวจแปลง 

นายกฯ ร่วมอนมุตัิและออกใบรับรองเครือข่าย 

ส่งใบรับรองให้สมาชิก 

เหน็ชอบ 

เหน็แย้ง 

*กรณีมีเหตุสงสัย 

คระกรรมการฯ ลงตรวจประเมินคณุภาพแปลง 
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กลุม่ โดยค านึงถึงหลกัความสามารถ ความเท่าเทียมและมีสว่นร่วม อายวุาระ 3 หรือ 4 ปี) 
5. เสนอผู้มีคณุสมบติัในท้องถิ่น/จงัหวดั ให้เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี แต่งตัง้และขึน้บญัชีเป็นผู้ตรวจ
รับรอง ตามแบบฟอร์ม (เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ก าหนดคณุสมบติักลาง) 
6. รับเร่ืองขอการตรวจรับรองแปลงจากเกษตรกร + ก าหนดแผนปฏิบติัการตรวจรับรองประจ าปีของ
ต าบล 
7. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับรองแปลง 
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจแปลงแล้วแจ้งผล เพื่อขออนมุติัใบรับรองจากประธาน
เครือข่าย 
9. รับแจ้งผลการยืนยนัอนมุติัใบรับรองจากเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี จากนัน้นายก อปท. อนมุติั
ใบรับรองพร้อมพิมพ์สง่ให้เกษตรกรผู้ยื่นขอ 
10. ปรับปรุงแผนการตรวจประจ าปีอตัโนมติั 
11. ประชมุหรือมีระบบติดตาม เพื่อทราบและแก้ไขปัญหาการท างานของระบบอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครัง้ ในปีที่ 1 และทกุ 3-4 ครัง้ในปีถดัไป 
12. สมัมนาก าหนดเป้าหมาย ประเมินผลแผนพฒันา/วิสยัทศัน์ต าบล ปีละ 1 ครัง้ โดยอาศยักรอบ
วิสยัทศัน์ ความต้องการของต าบล และแนวทางปฏิบติักลางของเครือข่ายเป็นตวัตัง้ต้น 
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หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ 

ความหมายเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)  

 เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) คือ ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่
เกือ้หนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้ พืช สตัว์หรือจุลินทรีย์ที่ได้จากการ
ดดัแปลงพนัธุกรรม (genetic modification) มีการจดัการกบัผลิตภณัฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ทุกขัน้ตอน 
(ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552; 2554; 2559; IFOAM,2013) 

 นอกจากนี ้สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ 
หมายถึง การเกษตรที่ท าตามหลกัการเกษตรอินทรีย์ที่นานาชาติยอมรับ 4 ประการคือ หลกัสขุภาพ 
หลกัระบบนิเวศความเป็นอินทรีย์ให้กบัผู้บริโภค สามารถขอการรับรองได้ ทัง้ในระบบการรับรองโดย
บุคคลที่ สาม  (third party certified body, CB) และระบบการรับรองแบบมีส่วน ร่วมพีจี เอส 
( participatory guarantee system, PGS) (UNCTAD, FAO and IFOAM, 2012; FAO, IFOAM 
and UNCTAD,2016) 

เกษตรอินทรีย์ มีหลักการส าคัญ 4 ด้าน ดงันี ้  
 1. สขุภาพ  ให้ความส าคญักบัสขุภาพดิน พืช สตัว์ มนษุย์ และโลก อย่างครอบคลมุ  
 2. นิ เวศวิทยา โดยการฟื้นฟู ระบบนิ เวศท้องถิ่น  และการสร้า งความหลากหลายทาง 
     พนัธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร  
 3. ความเป็นธรรม ควรจะตัง้อยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อม  
     โดยรวมและสิ่งมีชีวิต  
 4. การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและ 
     ความเป็นอยู่ของผู้ คนทัง้ในปัจจุบันและอนาคต รวมทัง้พิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อม  
     โดยรวม  

แนวทางเกษตรอินทรีย์  

 แนวคิดพืน้ฐานของเกษตรอินทรีย์คือ การท าการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างจากระบบ
เกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก โดยไม่ได้
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ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ส าหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นเกษตร
แบบองค์รวมจะให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตร
อินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านีม้ี
ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยดึ 6 แนวทางส าคญั ดงันี ้  

 1. หมุนเวียนของธาตุอาหาร  ด้วยการใช้ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปของอินทรียวตัถุที่สามารถ 
      ย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ ซึ่งจะท าให้วงจรธาตุอาหารหมนุเวียนได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่าง  
      ของการหมนุเวียนธาตอุาหารในแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ส าคญั คือ การใช้ปุ๋ ยหมกั, การคลมุ 
      ดินด้วยอินทรีย์วตัถ,ุ การปลกูพืชเป็นปุ๋ ยพืชสด และการปลกูพืชหมนุเวียน เป็นต้น  
 2. สร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน  การหาอินทรีย์วตัถุต่างๆ มาคลมุหน้าดิน 
      อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม้ หรือแม้แต่พืชขนาดเล็ก (เช่น พืชที่ใช้ปลูกคลุมดิน) ซึ่ ง 
      อินทรีย์วัตถุเหล่านีจ้ะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ในดิน ท าให้ดินฟื้น  
      กลบัมามีชีวิตอีกครัง้หนึ่ง นอกจากนีก้ารไม่ใช้สารเคมีต่างๆ เป็นการช่วยท าให้ดินสามารถ  
      ฟืน้ความสมบรูณ์ของตวัเองได้อย่างรวดเร็ว   
 3. สร้างความหลากหลายท่ีสัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ  ไม่ว่าจะเป็นการปลกูพืช
      ร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหลื่อมเวลากนั ตลอดจนการปลกูพืชหมนุเวียนต่างชนิด 
      กนั   
 4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูนิเวศการเกษตร  ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ทกุชนิด มีการ  
      ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลูก 
      พืชร่วม, พืชแซม, พืชหมุนเวียน, ไม้ยืนต้น หรือการฟื้นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือ 
      บริเวณใกล้เคียง  
 5. พึ่งพากลไกธรรมชาติในการท าเกษตร  เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นที่จะต้อง 
      เรียนรู้ถึงสภาพเงื่อนไขของ ท้องถิ่นที่ตนเองท าการเกษตรอยู่  การหมั่นสังเกต เรียนรู้  
      วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และท าการทดลอง  
 6. พึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต  พยายามผลิตปัจจัย การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย์  
      เมล็ดพนัธุ์ ฯลฯ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สดุ 
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ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) 

ความหมาย และหลักการ 

 พีจีเอส หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยชมุชน ตามหลกัการและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากล ด้วยการมีสว่นร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของชมุชน ภายใต้
การสร้างพืน้ฐาน ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั การเป็นเครือข่ายทางสงัคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(IFOAM, 2014; 2015) 

หลักการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

 พีจีเอส เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ที่เหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคมวิถี
ชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรองผู้ผลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบติัไม่มีสูตร
ส าเร็จ แต่กลุม่พีจีเอสจะใช้หลกัการพืน้ฐานของ IFOAM (กองวิจยัและพฒันาการจดัการที่ดิน, 2558; 
มลูนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 6 หลกัการ ดงันี ้  
 1. วิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคในหลกัการพืน้ฐาน 
      ของ Participatory Guarantee Systems (PGS)  หรือ“ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ”  
      หรือ “ชุมชน รับรอง ” ซึ่ งการมี ส่วน ร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการก็ ได้ 
 2. การมีส่วนร่วม ( participatory) ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียในระบบการผลิตและบริโภค ที่สนใจ 
      ในการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หลกัการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้จากการมีส่วน 
      ร่วมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ ผลิต หน่วยงานสนับสนุน ผู้ บริโภค) มาร่วมกันก าหนดกฎ  
      ระเบียบ และกระบวนการด าเนินกิจกรรม เพื่อท าให้การรับรองคณุภาพผลผลิตเป็นที่เชื่อถือ  
      ได้  
 3. ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึน้จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสัตย์และเกือ้กูลของ 
      มนษุย์  
 4. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (trust) ระบบชุมชนรับรองตัง้อยู่บนฐานความเชื่อว่า ความ 
      น่าเชื่อถือสามารถสร้างขึน้ได้ และการใช้กลไกควบคุมทางสงัคม/วฒันธรรมของชุมชนเป็น 
      เคร่ืองมือร่วมกบักลไกจดัการอ่ืนๆ และสามารถพิสจูน์ให้เห็นได้ว่า ชมุชนสามารถผลิตเกษตร
      อินทรีย์ตามมาตรฐานสากลได้จริง  
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 5. กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ 
      การรับรองผลผลิต แต่เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตร 
      อินทรีย์โดยรวม  
 6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ที่เป็นการแบ่งปันอ านาจและความรับผิดชอบ 
      ของผู้คนที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นเร่ืองของคนเพียง 2-3 คน และไม่ใช่ระบบสัง่การจากบนลงลา่ง 

 

บทบาทหน้าที่ของ อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ 

 บทบาทหน้าที่ในการด าเนินระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอสของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ของ 
อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ มี 4 ประการ ดงันี ้  
 1) การเร่ิมต้นท าเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)   
 2) การตรวจประเมิน ระบบรับรอง การด าเนินระบบคุณภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตาม  
      แนวทางของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี  
 3) การสนบัสนนุการท าเกษตรอินทรีย์  
 4) การติดตามผลการด าเนินงาน และรับรองเกษตรอินทรีย์ของต าบลผ่านแผงตรวจติดตาม  
      ระบบงานผ่อดีดี พีจีเอส (Dashboard) 

1) การเร่ิมต้นท าเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)  
 1.1 การสมัครเข้าร่วม เพื่อท าระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)  
  อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ที่มีความสนใจท าหรือส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามระบบ 
  รับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ในพืน้ที่ของตนเอง สามารถ 
  สมคัรเข้าร่วมเครือข่ายใช้งานระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯ ได้ 
  ที่ส านกัจดัการเครือข่าย (ศนูย์เฝ้าระวงัสขุภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่)  
 1.2 การวางแผน และแนวทางการด าเนินงานของต าบล  
  อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ ประชุมวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ  
  ตนเองกบั เจ้าหน้าที่โดยครอบคลมุในประเด็นดงัต่อไปนี ้  

  - วิสยัทศัน์และเป้าหมายร่วมของต าบล  
  - แผนกลยุทธ์ (Road Map) / ขัน้ตอนการปฏิบติังานในพืน้ที่ ในการท าและรับรองเกษตร 
    อินทรีย์พีจีเอส (PGS) ตามแนวทางของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีในพืน้ที่  
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  - แผนงบประมาณ   
  - การสร้างความรู้เร่ือง หลักการเกษตรอินทรีย์ แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ ระบบการ 
    ตรวจรับรองแบบมีสว่นร่วม (PGS)  
  - แนวทางพฒันาและจดัฝึกอบรมกลุม่เกษตรกร  
 1.3 การจัดประชุม / เวทีชุมชน   
  เพื่อให้แผนต าบลมีความสมบูรณ์ และให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงอปท. กลุ่มต าบล 
  หรือสหกรณ์ ต้องมีการจดัประชมุหรือจดัเวทีชมุชนให้กบัประชาชนภายในพืน้ที่ของตน ที่มี  
  ความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์ หรือมีการท าเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว แต่ต้องการต่อยอด 
  และพัฒนาการท าเกษตรของตนเอง โดยการจัดประชุมหรือเวทีชุมชมชนดังกล่าว ควรมี 
  การจัดท าเป้าหมายร่วม รายละเอียดแผน งานของกลุ่ม แบ่งบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม  
  รวมทัง้วิเคราะห์ข้อมลูรายบคุคลของสมาชิกกลุม่ เช่น พืน้ที่ทัง้หมด พืน้ที่แปลงที่จะเข้าร่วม  
  พืชหลกั พืชรอง ปัจจยัการผลิต ปัญหา ข้อเสนอแนะ หรืออ่ืนๆ ตามที่ทาง อปท. กลุ่มต าบล  
  หรือสหกรณ์เห็นสมควร  
 1.4 การจัดตัง้/รวมกลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีด าเนินการ   
  ภายหลงัจากที่เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมการท าเกษตรอินทรีย์และการใช้งานระบบ  
  รับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีแล้วนัน้ อปท. กลุ่มต าบล  
  หรือสหกรณ์ จะต้องจดัตัง้กลุม่เกษตรกรที่มีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่คล้ายกนั หรือ 
  อยู่หมู่ บ้านเดียวกัน 3 รายขึน้ไป อย่างน้อย 1 กลุ่ม โดยให้มีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ แทน 
  รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เมื่อกลุ่มเติบโตมีสมาชิกเพิ่มขึน้ ควรขยายจัดตัง้ 
  กลุ่มใหม่เพื่อให้กลุ่มมีขนาดเหมาะสมกับกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนอย่างทั่วถึง  
  คือประมาณ 8 คนต่อกลุม่  
 1.5 การจัดฝึกอบรมเกษตรกร เร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์ และขอรับรองเกษตรอินทรีย์  
  พีจีเอส   
  อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ ควรวางแผนและก าหนดจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม 
  เกษตรกรที่ได้จัดตัง้ขึน้มา เพื่อให้เข้าใจหลักการ วิธีปฏิบัติ กฎ กติกา และขัน้ตอนการขอ  
  รับรองเกษตรอินทรีย์โดยการฝึกอบรมดงักลา่ว อาจมี 2 หลกัสตูร ดงันี ้ 
  หลักสูตรท่ี 1 : การพัฒนาความรู้และทักษะการท าเกษตรอินทรีย์ โดยมีประเด็น 
  ส าคญัในหลกัสตูร คือ  
  - หลกัการและแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์  



8 
 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี              คู่มืออปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

  - การท าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  
  - ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)  ของเครือข่ายฯ  
  - การใช้แอปพลิเคชนั podd PGS ในการบนัทกึข้อมลูแปลง ปัจจยัการผลิตและผลผลิต  
  การอบรมในหลกัสูตรข้างต้น จะจัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนมา
ท าเกษตรอินทรีย์ หรือมีการท าเกษตรอินทรีย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยควรจัดเป็นอันดับแรกในระยะ
เร่ิมต้นก่อนที่เกษตรกรจะเร่ิมปรับเปลี่ยนแปลงในการท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการท าเกษตรอินทรีย์ และสามารถน าไปปรับใช้กับการเกษตรในพืน้ที่ของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยทาง อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ อาจมีก าหนดจดัฝึกอบรมหลกัสตูร
ที่เป็นระยะเวลา 1 วนั หรือตามที่ อปท. หรือสหกรณ์เห็นแก่สมควร (ตวัอย่าง : หลกัสตูร 1 วนั อบรม
เกษตรกรใช้เคร่ืองมือ podd PGS) 

  หลักสูตรท่ี 2 : การฝึกปฏิบัติในระยะเร่ิมต้น อปท. ควรส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการ 
  ตรวจประเมิน เพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยพีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯ มีประเด็นส าคญั 
  ในหลกัสตูร คือ  
  - หลกัการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่นร่วม (PGS)  
  - หลกัและวิธีการตรวจรับรองคณุภาพการผลิตตามระบบสากลต่างๆ  
  - การเตรียมตวัก่อนลงตรวจประเมินแปลง เช่น การศกึษาท าความเข้าใจแบบฟอร์มตรวจ 
    ประเมินเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ก่อนลงตรวจประเมิน 
    แปลงวิธีปฏิบติัตวัขณะลงตรวจประเมินแปลง เป็นต้น  
  - หลกัการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่นร่วม (PGS)  
  - หลกัและวิธีการตรวจรับรองคณุภาพการผลิตตามระบบสากลต่างๆ  
  - การเตรียมตัวก่อนลงตรวจประเมินแปลง เช่น การศึกษาท าความเข้าใจแบบฟอร์มตรวจ 
    ประเมินเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ก่อนลงตรวจประเมินแปลง 
    วิธีปฏิบติัตวัขณะลงตรวจประเมินแปลง เป็นต้น  
  - การปฏิบติัตวัขณะลงตรวจประเมินแปลง เช่น  การสมัภาษณ์เกษตรกรเจ้าของแปลง การ 
    ลงตรวจแปลงการสงัเกตสภาพแวดล้อมบริเวณแปลงเกษตรอินทรีย์ การประเมินแนวกัน 
    ชน เป็นต้น  
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  - การสะท้อนข้อมูลให้เกษตรกรหลังลงตรวจประเมินแปลง เช่น การชีแ้จงข้อบกพร่องที่  
    เกิดขึน้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ รวมทัง้แนะน าแนวทางแก้ไขให้เกษตรกรทราบ ภายหลงัลง 
    ตรวจประเมินแปลง  
  - การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์พีจี 
    เอส (PGS)  
  - การสรุปผลการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ จะมีทัง้หมด 3 แนวทาง คือ  
    1. ผ่าน  
    2. ผ่านแบบมีเงื่อนไข  
    3. ไม่ผ่าน 

  หลักสูตรนี ้ควรจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อปท. , กลุ่มต าบล , สหกรณ์, เกษตรกร หรือ
บคุคลที่ทาง อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ ได้คดัเลือกมาเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับรอง อปท. อาจ
จัดขึน้เอง ร่วมกับเครือข่ายของต าบล หรือส่งบุคลากรของตนเข้าอบรมกับเครือข่ายฯ โดยจะมี
บทบาทในการลงตรวจประเมินแนวปฏิบติัเกษตรอินทรีย์ในแปลงเกษตรของสมาชิกในกลุ่ม วิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผลการรับรองเบือ้งต้น ตลอดจนให้ข้อมูลเพื่อการตดัสินใจของคณะกรรมการกลุ่มใน
การให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยคณะกรรมการกลุม่จะใช้ผลการตรวจรับรองนีเ้ป็นข้อมลูใน
การพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรต่อไป หลกัสูตรนีใ้ช้เวลาจัดฝึกอบรม 3 
วัน หรือตามที่ อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์เห็นสมควร (ตัวอย่าง : ก าหนดการฝึกอบรมผู้ตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี) 

2) การด าเนินระบบ การตรวจประเมินคุณภาพ และรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ตามแนวทางของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี  
 2.1 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ท าหน้าที่  
   คัดเลือกและสร้างบุคคล ส าหรับเป็นผู้ ตรวจประเมินคุณภาพเพื่อรับรองแปลงของ 
   เกษตรกรในต าบลและเครือข่ายฯ  

 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจ 
   ประเมินคณุภาพแปลง โดยเลือกจากบญัชีของเครือข่าย ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  
   3 คน (1) ผู้ตรวจฯอาวุโส เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ (2) ผู้ตรวจฯ (3) ผู้ตรวจฯฝึกหัดหรือ 
   คณะท างานของนายกฯ ที่มีความรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อท าหน้าที่ตรวจรับรองแปลงเกษตร  
   อินทรีย์ (ทัง้นีต้ามหลักการระบบมาตรฐานของต าบลนี  ้จะมีความน่าเชื่อถือสูงยิ่งๆ ขึน้   
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   และยัง่ยืน ถ้าผู้บริโภค คู่ค้า หรือคนอ่ืนสนใจติดตามและขอดรูะบบ แม้กระทัง่การร้องเรียน 
   ก็จะส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของระบบในระยะยาว อปท.จึงควรค านึงถึงการดึงภาคส่วนนี  ้
   เข้ามาร่วมสงัเกตการณ์ในกระบวนการตรวจแปลงของคณะกรรมการ)   
     จากนัน้ นายกฯ หรือประธานกลุ่มลงนามอนุมัติออกใบรับรองแก่เกษตรกรผู้  
   ขอรับการตรวจประเมิน หลงัจากที่เครือข่ายโดยคณะทบทวนยืนยันความถูกต้องของการ  
   รับรองฯแล้ว โดยคณะท างานของกลุ่มที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินระบบตรวจรับรองฯ ควรมี 
   ความเข้าใจอย่างดีเก่ียวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (ดูรายละเอียดในเอกสารคู่มือ 
   มาตรฐานและแนวปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยั 
   ดาวผ่อดีดี)  
 2.3 ในการแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพแปลงแต่ละครัง้ อปท. หรือกลุ่ม  
   ต าบล ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิต  
   จากผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ด้วย โดยการจัดการให้ร่วมตรวจประเมินแปลงด้วย  
   จะท าให้ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของต าบลมีความเข้มแข็ง มั่นคงและ 
   ยัง่ยืน  

 2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ เป็นผู้ เก็บรวบรวมเอกสาร  
   หลกัฐานที่เก่ียวข้อง กับการรับรองที่เป็นปัจจุบนัจากเกษตรกรและเป็นผู้ รับค าร้องขอต่อ 
   อายุการรับรอง เมื่อเกษตรกรมีความประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอาย ุ 
   5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ทัง้นีโ้ดยอาศัยแบบฟอร์มการต่ออายุการรับรอง (podd STAR  
   Automat)  
 2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาออกใบรับรอง 
   ใหม่ให้แก่เกษตรกร ในกรณีที่ใบรับรองเกิดการช ารุดหรือเสียหาย โดยให้เกษตรกรน า  
   ใบรับรองที่ช ารุดหรือหลกัฐานการแจ้งความเอกสารสญูหายมาเป็นหลกัฐานยืนยนัเพื่อขอ 
   ออกใบรับรองใหม่ โดยใบรับรองจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบบัเดิมที่เหลืออยู่และเทียบเท่า 
   ใบรับรองฉบบัเดิม และมีค่าธรรมเนียมตามที่กลุม่ต าบลก าหนด        
 2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ เป็นผู้ รับสมัครเกษตรกรใน  
   พืน้ที่ที่ต้องการเข้าร่วมการท าเกษตรอินทรีย์และการรับรองเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย  
   โดยสมคัรผ่านหวัหน้ากลุ่มและแบบฟอร์มการกรอกลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุม่เกษตรกร 
   ใน podd STAR Automat    
 2.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ รับพิจารณาเกษตรกร  
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   หลังจากที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งต้นของเกษตรกร ก่อนอนุมัติให้ชื่อ  
   ผู้ ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน  podd PGS ซึ่งการตรวจรับรองแรกเข้าจะ 
   เป็นการด าเนินงานของ อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ ก่อนที่จะจัดสรรให้ผู้ตรวจประเมิน 
   ตรวจรับรองแรกเข้า พิจารณาดงันี ้  
   2.7.1.เอกสารลงทะเบียนที่แสดงค าปฏิญาณตนของเกษตรกร   

   2.7.2 แยกประเภทเกษตรกรเป็น 3 กรณี ดงัต่อไปนี ้    
   กรณีที่ 1 เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ และมีใบรับรองจากระบบอื่นท่ีเชื่อถือได้ 
   อยู่แล้ว มีการยื่นขอรับการรับรองในระยะเวลา 1-3 เดือนขึน้ไป หลงัจากยื่นเอกสาร  
   (อปท. กลุ่มต าบลหรือสหกรณ์ จะต้องส่งเร่ืองเข้าเครือข่ายฯ เพื่อพิจารณาด าเนิน 
   กระบวนการตามขัน้ตอนเพื่อออกใบรับรองของเครือข่าย)  

   กรณีที่  2 เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่เคยได้ใบรับรอง  จะต้องเข้า 
   กระบวนการรับรองตามปกติ  

   กรณีที่ 3 เกษตรกรไม่เคยท าเกษตรอินทรีย์ จะต้องท าขัน้ตอนขอรับรองตามปกติ  
   โดยมีระยะปรับเปลี่ยนแปลง 1 ปี จึงจะได้รับการรับรอง  
 2.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ภายในของ  
   อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ จ านวน 1-2 คน เพื่อก ากบั ติดตามการตรวจรับรองและการ 
   ใช้งานเคร่ืองมือดิจิทัล podd PGS ผ่านการใช้งานแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี พีจี 
   เอส (PGS) / Dashboard  

 2.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ ร่วมก าหนดตารางการลง  
   ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ประจ าปีของต าบล และท าการตรวจแปลงที่เกษตรกร  
   ยื่นขอ (แบบฟอร์มการตรวจรับรองฯ)  โดยคณะผู้ ตรวจรับรอง และท าการนัดหมาย  
   เกษตรกรเพื่อลงตรวจแปลง ซึ่งระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯ 
   ดาวผ่อดีดี มี 5 ประเภท ดงันี ้ 
   2.9.1 การตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน (Peer Review)   
      - ในปีตัง้ต้นควรมีกิจกรรมทกุ 2 เดือน เมื่อระบบตัง้มัน่ดีแล้ว จึงค่อยลดลง ผ่าน 
         หัวหน้ากลุ่มแต่อย่างน้อยต้องมีการตรวจ 3 ครัง้ต่อปี โดยไม่มีการแจ้ง 
         เกษตรกรให้ทราบลว่งหน้า   

      - เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และกระบวนการ 
           แลกเปลี่ยนเรียนรู้     
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      - รูปแบบการตรวจจะเป็นการให้ค าแนะน า หรือการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการ 
         พฒันา  

      - เป็นระบบควบคมุภาพที่ส าคญัของพีจีเอส  
   2.9.2 การตรวจรับรองฯแรกเข้า (Initial Audit) เป็นการตรวจล าดับแรกที่ส าคัญ 
      มาก เพื่อกระบวนการรับรองของเกษตรกรเพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งจะ 
      ตรวจอย่างละเอียดในทกุข้อก าหนดของการปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย์  

   2.9.3 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) เป็นการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ 
      ของเกษตรกรในกลุ่ม เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบติัและกิจกรรมในแปลง  
      ให้เป็นไปตามการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ที่ดีได้มาตรฐาน โดยใช้แบบฟอร์ม 
      เดียวกันกับการตรวจรับรอง ซึ่งจะท าการตรวจปีละ 1 ครัง้ และต้องมีการนัด 
      หมายลว่งหน้า  
   2.9.4 การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อการต่อ 
      อายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีอายุ 3 ปี โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดใน 
      ทกุข้อก าหนด ซึง่จะด าเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอาย ุ6 เดือน   

   2.9.5 การตรวจเพิ่มเติม (Special Audit) เป็นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจ 

      รับรองหรือการตรวจติดตาม ซึง่อาจก าหนดขึน้จากเหตผุลและความจ าเป็นบาง 

      ประการ เช่น เกษตรกรสมัครขอรับการรับรองแปลงเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไขการ 

      รับรองประจ าปี เกิดการร้องเรียนจากผู้ อ่ืน มีข้อสงสัยหรือความเสี่ยงเก่ียวกับ 

      การผลิตของเกษตรกร เป็นต้น โดยการตรวจเพิ่มเติมนี  ้คณะผู้ ตรวจไม่ 

      จ าเป็นต้องแจ้งเกษตรกรให้ทราบลว่ง 

3) การสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์  
 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ ร่วมสนบัสนุนหรือเป็นพี่เลีย้ง  
  ในการเร่ิมต้น ท าเกษตรอินทรีย์และพัฒนาระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ใน 
  ต าบล ร่วมกับเครือข่ายฯ รวมทัง้การจัดท าโครงการต่างๆ ของกลุ่มเกษตร เช่น การจัด  
  โครงการฝึกอบรมความรู้ที่เก่ียวข้องกบัการท าและรับรองเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  
 3.2 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อปท.) กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ ร่วมสร้างตลาดทางเลือกให้กบั 
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  ผู้บริโภค โดยสนับสนุนให้เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายในตลาดสีเขียว (Green Market) 
  ประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน ที่หน่วยราชการได้จัดตลาดขึน้ตามโอกาสและเทศกาล  
  ต่างๆ เพื่อขายสินค้าให้กับผู้บริโภคและกลุ่มสมาชิกโดยตรง รวมทัง้เพื่อเพิ่มโอกาสและ  
  ช่องทางการตลาดด้วยวิธีการอ่ืนๆ ให้กบัผลผลิตอินทรีย์  

 3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรือ  
  กลุม่ สหกรณ์ เข้าสูร่ะบบการค้าที่เป็นธรรม และสง่เสริมการค้าที่เป็นธรรม โดยผู้ผลิตและผู้  
  จดัจ าหน่าย กลุ่มเกษตรกรหรือ สหกรณ์) สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มีก าไร  ในขณะที่ 
  บริโภคสามารถซือ้สินค้าที่มีคุณภาพดีได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งแนวปฏิบัติของการค้าที่  
  เป็นธรรม มีดงัต่อไปนี ้  

   3.3.1 คน : ให้ความเท่าเทียมกนักบัทกุๆ คน โดยไม่เลือกปฏิบติัทางเพศ ศาสนา ผิวสี 
         ชาติพนัธุ์ อาย ุฯลฯ ในการจ้างงาน และการจ่ายค่าตอบแทน  

   3.3.2 สุขภาพ : จดัสภาพแวดล้อมของการท างานที่มีความปลอดภยัต่อพนกังานและ 
          คนงาน  

   3.3.3 สิ่ งแวดล้อม : การผลิตและการด าเนินการต่างๆ ขององค์กร ต้องค านึงถึง 
           ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการวางแผนการใช้ 
           พลงังานและทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ  

   3.3.4 ขบวนการ : การเผยแพร่ ตระหนักและให้ความส าคัญกับเร่ืองการค้าที่เป็น 
        ธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคเก่ียวกับความสัมพันธ์ 
        ระหว่างการบริโภคและผลกระทบต่อผู้ผลิตสิ่งแวดล้อม  
 3.4 การประสานและเชื่อมโยงหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรต่างๆ โดยการน าสินค้าสู่ผู้บริโภค  
  ผ่านคนกลางหรือผู้ ค้าส่ง โดยที่คนกลางมีอ านาจก าหนดราคาซือ้ จากผู้ ผลิต (กลุ่ม 
  เกษตรกรหรือสหกรณ์) และก าหนดราคาต่อกลุม่เป้าหมายผู้บริโภค โดยราคาต้องเป็นธรรม 
  กับทัง้สองฝ่าย เพื่อขยายโอกาสเติบโตทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม  
  เกษตรกรหรือสหกรณ์ ไปยงัตลาดสินค้าที่หลากหลายเพิ่มขึน้ เช่น  ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า 
  สง่ ร้านสะดวกซือ้ เป็นต้น   

 3.5 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ สนบัสนนุให้กลุม่เกษตรกรหรือ 
  กลุ่มสหกรณ์มีช่องทางการน าสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง โดยใช้ช่องทางผ่านการ  
  ขายหน้าร้าน การตัง้แผงลอย หรือขายผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มตนเอง เช่น การสนบัสนุน 
  พืน้ที่สาธารณะประโยชน์ในอปท. เปิดร้านค้าชุมชน เพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร หรือ  
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  สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระจาย  
  รายได้ให้แก่คนในชมุชน  
 3.6 สนับสนุนวัสดุและงบประมาณทางการเกษตร ตามความต้องการของเกษตรกร เช่น การ 
  สนบัสนนุเมล็ดพนัธุ์พืชให้แก่เกษตรกรในกลุม่ เป็นต้น 

4) การติดตามผลการด าเนินงาน และรับรองเกษตรอินทรีย์ของต าบลผ่านแผงตรวจติดตาม

ระบบงานผ่อดีดี พีจีเอส (PGS) /Dashboard 

 อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ สามารถติดตามข้อมูลของเกษตรกรและผลผลิตอินทรีย์ได้ผ่าน
ทางแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี พีจีเอส หรือ Dashboard (https://farmer.cmonehealth.org) 
ที่มีเจ้าหน้าที่ อปท. หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก ากับดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีข้อมูลที่ส าคัญ
แสดงอยู่อย่างละเอียด ดงันี ้  
 4.1 รายชื่อเกษตรกรในพืน้ท่ี จะแสดงรายละเอียดข้อมลูสว่นตวัของเกษตรกร ดงันี ้  
  - ชื่อ-นามสกลุ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศพัท์  
  - วนั/เดือน/ปีเกิด  
  - เพศ   
  - สถานะสมรส / จ านวนบตุร  
  - ต าแหน่งที่ตัง้แปลง   
 4.2 แปลงปลูก จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูแปลง ดงันี ้  
  - ข้อมูลแปลงปลูก : ชื่อแปลง ผู้ ถือครองกรรมสิทธ์ิ การจัดการ ลกัษณะพืน้ท่ี พืชท่ีปลูกใน 
     แปลงชนิดแปลง ชนิดโฉนด แหล่งน า้ท่ีใช้ท าเกษตรแปลงนี ้ประเภทของกรรมสิทธ์ิ 
     กายภาพของแปลง   
  - พืชที่ปลกู : ประเภทของพืช ชนิดพืช วนัที่ปลกู วนัที่คาดว่าจะเก็บเก่ียว ปริมาณที่คาดว่า  
     จะได้ปริมาณที่ผลิตได้จริง ปริมาณที่ขายให้กลุม่   
  - ปัจจัยการผลิต : วนัที่ใช้ ปัจจยัที่ใช้ (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย น า้หมกั หรือสารชีวภัณฑ์ที่เกษตรกร  
     ใช้ในแปลง) แหลง่ที่มา รายจ่ายต่อไร่  
 4.3 ข้อมูลการตรวจรับรองแปลงอินทรีย์ มีรายละเอียด ดงันี ้   
  - ข้อมลูทัว่ไปของการตรวจรับรอง (ผู้ตรวจ,วนัที่ตรวจ)  
  - เอกสารฟาร์มที่เกษตรกรบนัทกึ  
  - เงื่อนไขการรับรองและสภาพนิเวศฟาร์ม  
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  - การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์  
  - การจดัการศตัรูพืช  
  - ปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ และความเสี่ยงในการปนเปือ้น   
  - แผนการเก็บเก่ียวและการจดัการผลิตผล  
  - สรุปผลการตรวจ   
 4.4 ตารางคาดการณ์ผลผลิต จะแสดงรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่ผลผลิตที่เกษตรกรปลูกจะ 
  ออกสู่ท้องตลาด ท าให้สามารถน าข้อมลูไปใช้วางแผนการตลาดเพื่อจดัจ าหน่ายผลผลิตได้ 
  อย่างเหมาะสม  
 4.5 ใบรับรองแปลงอินทรีย์  
  อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ สามารถใช้ข้อมูลและรายละเอียดทัง้หมด ในการจัดท า  
  ฐานข้อมลูเกษตรกร ที่มีแปลงอินทรีย์ในพืน้ที่ได้ และใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานเพื่อวางแผนการ 
  ผลิตพืชผกัอินทรีย์ รวมถึงวางแผนการตลาดและการจดัจ าหน่ายผลผลิตตามฤดกูาลต่อไป 
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ขัน้ตอนด าเนินระบบท่ีส าคัญ พร้อมเคร่ืองมือดิจิทัลช่วยจัดการ 

ส าหรับ อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ 

ล าดับที่ วิธีการด าเนินระบบฯ เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ สมคัรเข้าร่วมเครือข่ายฯ กบัส านกัจดัการ

เครือข่ายฯ 
-แบบฟอร์มสมคัรเข้าร่วม
เครือข่ายฯ ส าหรับอปท.
(podd Star Automat) 

2 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ ร่วมตกลงบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายฯ (MOU) ร่วมกบัผ่อดีดีกลาง  
 

-บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่าย (MOU) 

3 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ จดัประชมุหรือจดัเวทีชมุชนให้กบั
ประชาชนภายในพืน้ที่ของตน  

-แบบสอบถามข้อมลู
เกษตรกร 
-แนวประเด็นการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) 

4 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ เปิดรับสมาชิกเกษตรกร และจดัตัง้กลุม่
เกษตรกรขึน้มาอย่างน้อย 1 กลุม่  

-แบบฟอร์มลงนามปฏิญญา
เข้าร่วมกลุม่เกษตรอินทรีย์พีจี
เอส (podd Star Automat) 

5 กลุม่เกษตรกร อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ จดัพิธีปฏิญาณตนของ
สมาชิก และชีแ้จงกฎ กติกาของต าบล ตามข้อก าหนด ข้อควรปฏิบติัของ
เครือข่ายฯ และร่วมแต่งตัง้คณะกรรมการกลุม่ 

-ข้อก าหนด กฎ กติกา และ
บทลงโทษ เพื่อควบคมุ
คณุภาพในกระบวนการผลิต
ของกลุม่ต าบล 
-คู่มือเกษตรกร 
-คู่มือกลุม่เกษตรกร 
-คู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
podd PGS 

6 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ วางแผนและก าหนดวิสยัทศัน์ , เป้าหมาย
และแนวทางการด าเนินงานของต าบล ผ่านกระบวนการเวทีชมุชนหรือ
ประชาคม 
 

-แบบฟอร์มข้อมลูเกษตรกร 
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ล าดับที่ วิธีการด าเนินระบบฯ เคร่ืองมือที่ใช้ 
7 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุม่เกษตรกรใน

พืน้ที่ ตามหลักสูตรท่ี 1 : การพฒันาความรู้และทกัษะการท าเกษตร
อินทรีย์ โดยประสานงานกบัผ่อดีดีกลางในการจดัฝึกอบรม 

-หลกัสตูรที่ 1: การพฒันา
ความรู้และทกัษะการท า
เกษตรอินทรีย์ 
-แอปพลิเคชนั podd PGS  

8 เกษตรกรในกลุม่เร่ิมการบนัทกึข้อมลูการผลิต ภายใต้การติดตาม
ช่วยเหลือของหวัหน้ากลุม่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของอปท.  

-แอปพลิเคชนั podd PGS 
 

9 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ คดัเลือกเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่มีความ
พร้อม 2-4 คน เพื่อสง่เข้าอบรมเป็นผู้ตรวจ , จดัอบรมการด าเนินระบบ
รับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่าย ในหลกัสตูรที่ 2 : การฝึก
ปฏิบติัการตรวจประเมินเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยพีจีเอส (PGS) ของ
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

-หลกัสตูรที่ 2: การฝึก
ปฏิบติัการตรวจประเมินเพื่อ
รับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยพีจี
เอส (PGS) ของเครือข่าย
อปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อ
ดีดี 
-แอปพลิเคชนั podd PGS 

10 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับรองแปลง 
เพื่อท าหน้าที่ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ 

-ประกาศของเครือข่ายฯ 
-ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจฯรับรอง 

11 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ เร่ิมตรวจแรกเข้าให้กบัเกษตรในกลุม่ -เอกสารลงทะเบียนที่แสดง
ค าปฏิญาณ  
-ข้อมลูการตรวจบนัทึกใน 
pod PGS 

12 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ เสนออนมุติัใบรับรองให้แก่เกษตรกรที่ท า
เกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว และมีใบรับรองจากระบบอื่นที่ผ่านการตรวจ
ประเมินตามระบบของเครือข่ายฯ 

-สรุปผลการตรวจรับรองแรก
เข้า 
-แบบฟอร์มการออกใบรับรอง
(podd Star Automat) 

13 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ ร่วมตรวจรับรอง (Initial Audit) เมื่อพ้น
ระยะปรับเปลี่ยนแปลง 1 ปีส าหรับ 
- เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่เคยได้ใบรับรอง  

-แอปพลิเคชนั podd PGS 
-บญัชีผู้ตรวจประเมินของ
เครือข่าย 
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ล าดับที่ วิธีการด าเนินระบบฯ เคร่ืองมือที่ใช้ 
- เกษตรกรไม่เคยท าเกษตรอินทรีย์ -ฟอร์มประกาศแต่งตัง้ผู้ตรวจ

ของอปท. 
14 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ อนมุติัใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการตรวจ

ประเมิน แล้วสง่เร่ืองให้เครือข่ายฯ  

-แบบฟอร์มการออกใบรับรอง
(podd Star Automat) 

15 คณะทบทวนของเครือข่ายฯ ยืนยนัความเห็นชอบ แล้วประธานเครือข่าย
ร่วมกบัส านกัจดัการเครือข่ายฯ ออกใบรับรอง 

-แบบฟอร์มการออกใบรับรอง
(podd Star Automat) 

16 อปท. อนมุติัและออกใบรับรองพร้อมแจ้งสมาชิก -แบบฟอร์มการออกใบรับรอง
(podd Star Automat) 

17 ระหว่างปีที่กลุม่เกษตรกรมีการท าเกษตรอินทรีย์ ทาง อปท. กลุม่ต าบล 
หรือสหกรณ์ ก ากบัดแูลกลุม่เกษตรกรในพืน้ที่ของตน ตามรายละเอียดใน
หมวดบทบาทหน้าที่ในการก ากบัดแูลระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส 
(PGS)  ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัฯ 

-คู่มือ อปท. กลุม่ต าบลหรือ
สหกรณ์ การด าเนินระบบ
รับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส 
(PGS) เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 
 

18 อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ ร่วมสนบัสนนุหรือเป็นพี่เลีย้ง ในการท า
เกษตรอินทรีย์และพฒันาระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของ
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัฯ 

-คู่มือ อปท. กลุม่ต าบลหรือ
สหกรณ์ การด าเนินระบบ
รับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส 
(PGS) เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 

19 ในช่วงระหว่างที่มีการท าเกษตรอินทรีย์ของกลุม่เกษตรกร อปท. กลุม่
ต าบล หรือสหกรณ์ ต้องจดัให้มีการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน (Peer 
Review) อย่างน้อย 3 ครัง้ต่อปี  

-แอปพลิเคชนั podd PGS 
-แบบฟอร์มการตรวจเยี่ยม
แปลงเพื่อน (podd Star 
Automat) 

20 จดัการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) ปีละ 1 ครัง้ -แอปพลิเคชนั podd PGS 
-แผนปฏิบติัการประจ าปีของ
ต าบล 

21 เมื่อกลุม่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจดงัข้างต้นและมีการท าเกษตรอินทรีย์ 
ครบ 3 ปี หรือใบรับรองหมดอาย ุอปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ ต้องจดั
ให้มีการตรวจต่ออาย ุ(Recertification Audit) ให้กบัเกษตรกรในกลุม่ 

-แอปพลิเคชนั podd PGS 
-แบบฟอร์มการตรวจต่ออายุ 
(podd Star Automat) 
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ล าดับที่ วิธีการด าเนินระบบฯ เคร่ืองมือที่ใช้ 
22 ในกรณีที่เกษตรกรสมคัรขอรับการรับรองแปลงเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไข

การรับรองประจ าปี พร้อมข้อร้องเรียนจากผู้ อ่ืน มีข้อสงสยัหรือความเสี่ยง
เก่ียวกบัการผลิตของเกษตรกร อปท. กลุม่ต าบล หรือสหกรณ์ ต้องจดัให้
มีตรวจเพิ่มเตมิ (Special Audit) 

-แอปพลิเคชนั podd PGS 
-แบบฟอร์มการตรวจเพิ่มเติม 
(podd Star Automat) 
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วิสัยทัศน์ ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดดีี 

วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

เครือข่าย    หมายถึง  เครือข่ายชมุชน อปท. เกษตรกร นกัท่องเที่ยว ตลาดและร้านค้า   
      นกัวิชาการที่เก่ียวข้อง นกัสื่อสารมวลชน ผู้แทนจ าหน่าย 
อาหารปลอดภยั  หมายถึง  อาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน รับรองแบบมีสว่นร่วมโดยระบบ
ดาวผ่อดีดี 
สขุภาวะ    หมายถึง  การมีความสขุทางการบริโภคอาหารและผลิตผลทางการเกษตรที่  
      ปลอดภยั การได้อยู่ในธรรมชาติแวดล้อมสงัคมและเศรษฐกิจที่ดี 

 

เป้าประสงค์ของเครือข่าย 

 เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายอปทฯ. ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อให้ ประชนชนใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลมีบริการ
ประทับใจ ผ่านระบบประกันคุณภาพ รับรองอาหารปลอดภัย ที่ผู้ บริโภคและชุมชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบย้อนกลบัได้ด้วยระบบดิจิทลัดาวผ่อดีดี โดยเครือข่ายอปท. เชี่อมโยงระบบเกษตรชมุชนกบั
ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานสขุาภิบาลอาหารและใช้วตัถุดิบปลอดภยั ท าให้ผลผลิตคณุภาพของชุมชน
มีคณุค่าและราคาสงูขึน้ 

 

 

เครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยเติบโตมั่นคง 

มุ่งสร้างสุขภาวะให้ชุมชนท้องถ่ิน 
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บทนิยามและอักษรย่อส าหรับการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ 

ส าหรับ อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์ 

ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส หรือ Participatory Guarantee Systems (PGS) หมายถึง 
ระบบการรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์ที่มุ่งเน้นการรับประกันคุณภาพในท้องถิ่น โดยการรับรอง
เกษตรกรผู้ผลิตขึน้อยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง และถูกสร้างขึน้บนพืน้ฐานของ
ความไว้วางใจ สงัคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู้ 

เคร่ืองมือ podd PGS หมายถึง เคร่ืองมือดิจิทัล ที่ช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเพื่อขอ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเคร่ืองมือช่วยจดบันทึกการผลิต จัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลอตัโนมติั เพื่อการใช้ข้อมลูในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เคร่ืองมือนีถู้ก
ออกแบบส าหรับผู้สนใจทัว่ไป โดยไม่จ ากดัว่าผู้ใช้จะต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีเท่านัน้ 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมเพื่อขอรับการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 

กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีสมาชิกตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมี
หวัหน้ากลุม่และกลุม่ขึน้กบักลุม่ต าบล 

กลุ่มต าบล หมายถึง กลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อยที่รวมกนัเป็นหนึ่งกลุ่มระดบัต าบล เช่น วิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์ต าบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 
ดาวผ่อดีดี สนบัสนนุการด าเนินงานของกลุม่เกษตรกร 

ผู้ตรวจฯรับรองอาวุโส หมายถึง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ มีคณุสมบติัตามที่ก าหนด และได้รับการแต่งตัง้ขึน้บญัชี
จากเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

ผู้ตรวจฯรับรอง หมายถึง ผู้ ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยเป็นบุคคลที่เข้าร่วมฝึกอบรมการเป็นผู้ตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึกหัดการตรวจ
ประเมิน ตามคณุสมบติัที่ก าหนด 
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ผู้ตรวจฯฝึกหัด หมายถึง ผู้ตรวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส 
(PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

คณะกรรมการเครือข่ายฯ หมายถึง คณะกรรมการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ที่มี
ประกาศแต่งตัง้ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจดัการเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีที่เร่ิมจดัตัง้ขึน้
ตามมติที่ประชมุการประชมุเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภยั “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ผลผลิตพืช 

คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการที่กรรมการเครือข่ายฯ แต่งตัง้จากบัญชีผู้ ตรวจอาวุโส เพื่อ
ทวนสอบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามที่ก าหนด และมีประกาศ
แต่งตัง้ 

คณะกรรมการกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุม่ต าบล หรือ อปท. ท่ีกลุม่ต าบลตัง้ขึน้เพื่อด าเนิน
ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ระบบประกันคุณภาพอาหาร
ปลอดภัยของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตัง้แต่ ไร่นา สวนหรือฟาร์ม 
ตลอดจนถึงร้านอาหาร 

การตรวจรับรองฯแรกเข้า (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรอินทรีย์     
ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครัง้แรก โดยจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการ
ปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย์ 

การรับรอง (Certification) หมายถึง การรับรองเกษตรอินทรีย์  

ให้การรับรอง (Granting Certification) หมายถึง การให้การรับรองเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรที่ยื่น
ขอการรับรองแปลงอินทรีย์ 

คงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายถึง การให้คงไว้ซึ่งการรับรองเกษตรอินทรีย์ 
แก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง และยงัอยู่ระหว่างอายกุารรับรอง 

ต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่
ยื่นขอต่ออายกุารรับรอง โดยใบรับรองมีอาย ุ3 ปี 

พักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพกัใช้การรับรองเกษตรอินทรีย์ 

เพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรับรองเกษตรอินทรีย์ 
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ยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรับรองเกษตรอินทรีย์  

การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการ
รับรองปีละ 1 ครัง้ ตามระบบของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี เพื่อติดตามมาตรฐาน
การปฏิบติัเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยจะตรวจอย่างละเอียดทุกข้อก าหนดของ
มาตรฐาน 

การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรอง
เกษตรอินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนด ซึง่จะด าเนินการตรวจก่อนใบรับรอง
หมดอาย ุ

การตรวจเพิ่มเติม (Special  Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรือการ
ตรวจติดตาม ซึง่อาจก าหนดขึน้จากเหตผุลหรือความจ าเป็นของสถานการณ์ 

ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่เกษตรกรผู้ ขอรับรองเกษตรอินทรีย์ ยังไม่ได้จัดท า
ระบบ หรือจัดท าระบบไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐาน หรือจัดท าระบบแล้วแต่ไม่ได้น าไป
ปฏิบติั หรือน าไปปฏิบติับ้างไม่ปฏิบติับ้าง 

ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบติั
เกษตรอินทรีย์ในบางสว่น ไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบัติ
เกษตรอินทรีย์และสง่ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลย 
อาจน าไปสูข้่อบกพร่องได้ 

หนังสือส าคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (podd PGS Certificate) หมายถึง 
ใบรับรองที่เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์ PGS 
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ใบประกาศนียบัตรผู้ ตรวจฯรับรอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรที่
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี ออกให้แก่ผู้ตรวจรับรองที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

ระยะการปรับเปลี่ยน หมายถึง ช่วงเวลานับจากเร่ิมต้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข้อก าหนดใน
มาตรฐาน จนถึงได้รับการรับรองผลิตผลและผลิตภณัฑ์ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 

แนวกันชน หมายถึง แนวเขตที่ใช้กัน้บริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีขึน้เพื่อ
ป้องกนัการปนเปือ้นสารเคมีจากบริเวณข้างเคียง 

การปลูกพืชหมุนเวียน หมายถึง การปลกูพืชต่างชนิดสลบักนับนพืน้ที่เดียวกนั เพื่อลดปริมาณการ
ระบาดของศตัรูพืช หรือ ปรับปรุงความอดุมสมบรูณ์และเพิ่มปริมาณอินทรีย์วตัถใุนดิน 
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แผนภูมิระบบและกลไกการรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอสของเครือข่ายฯ 
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ตัวอย่าง : หลักสูตร 1 วัน : อบรมเกษตรกรใช้เคร่ืองมือ podd PGS 

1. ชื่อโครงการ :   

โครงการฝึกอบรมการท าเกษตรอินทรีย์โดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS กลุม่ผลผลิตพืชผกั  

2. หลักการและเหตุผล : ของอปท 

 ปัจจุบนัการท าเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกือ้หนนุต่อระบบนิเวศ 

ได้รับความแพร่หลายไปในหลายพืน้ที่ เกษตรกรในชุมชนเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนจากการท าเกษตรใน

รูปแบบเดิมที่ใช้สารเคมี มาเป็นการท าเกษตรอินทรีย์กันมากขึน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง มี

อ านาจหน้าที่พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้ก้าวหน้า จึงเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของคนในพืน้ที่ให้เข้มแข็ง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ได้มีการน าเคร่ืองมือ

ดิจิทลัเข้ามาช่วยเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในพืน้ที่อปท. โดยด าเนินการตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) หรือเรียกว่า podd PGS ซึ่งมีส่วนช่วยเกษตรกรในการบนัทึก

การผลิต จดัเก็บข้อมลูและประมวลผลอตัโนมติั จึงได้จดัโครงการฝึกอบรมนีข้ึน้มา เพื่อสนบัสนุนการ

ท าเกษตรอินทรีย์ในพืน้ที่ให้เข้มแข็ง และถ่ายทอดความรู้และทกัษะการใช้งานเคร่ืองมือ podd PGS 

ให้แก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนในพืน้ที่ รวมถึง อปท.พันธมิตร หรือที่มีพืน้ที่

ใกล้เคียงกนั โดยผู้ เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1-2 คน และ เกษตรกร 2-3 คน 

3. วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท าเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้เคร่ืองมือดิจิทัล 

podd PGS แก่ผู้ ใช้งานระบบ ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด

ผลประโยชน์สงูสดุแก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชมุชน อปท. และอปท.พนัธมิตร หรือที่มี

พืน้ที่ใกล้เคียงกนั 
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4. เป้าหมาย :  

 เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ อปท. รวมถึงอปท.พันธมิตร หรือที่มีพืน้ที่

ใกล้เคียงกนั สามารถใช้เคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS ช่วยในการท าเกษตรและการผลิต รวมถึงการใช้

ข้อมลูที่ได้จากการบนัทกึเพื่อวางแผนการตลาด 

5. กลุ่มเป้าหมาย : 

 5.1 เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชมุชน และ อปท. จ านวน 50 คน  

 5.2 อปท.พนัธมิตร หรือที่มีพืน้ที่ใกล้เคียงกนั โดยผู้ เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1-2 คน  

  และ เกษตรกร 2-3 คน 

6. วิธีการด าเนินงาน : 

 6.1 ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ให้เครือข่าย อปท. อาหารปลอดภยั “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ผลผลิต 

  พืชผกั 

 6.2 จดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS  

 6.3 ระยะเวลาในการอบรม 1 วนั ผู้ เข้าอบรม อปท. ละ 50 คน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 

 16 พฤศจิกายน 2563 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

 ผู้น าเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ อปท. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรีย์ และมี

การใช้เคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ  

9. การประเมินผลโครงการ : 

 9.1 การทดสอบการใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS 
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 9.2 ประเมินความพงึพอใจการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ 

 9.3 ระบบติดตามหลงัการฝึกอบรมโดยผ่านระบบแดชบอร์ด และการกระตุ้น/เตือน/ให้   

  ค าแนะน า 

10. ก าหนดการหลักสูตร 1 วัน : อบรมเกษตรกรใช้เคร่ืองมือ podd PGS 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง 
09.00 – 09.30 น.  แนะน าหลกัการแนวคิด โครงสร้างความส าคญัของระบบงานผ่อดีดี และ

แนวคิดสขุภาพหนึ่งเดียว 
09.30 – 10.00 น.  การท าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่นร่วม PGS และ

เคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS 
10.00 - 11.00 น. เรียนรู้การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS (แอปพลิเคชนั) รวมถึง

เทคนิคเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
11.00 – 11.30 น.  การใช้งานแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี (Dashboard) 
11.30 – 12.00 น. สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้ดแูลระบบ ตอบข้อซกัถามแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และปิดการฝึกอบรม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
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ตัวอย่าง : ตารางฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS 

ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดดีี 

ก าหนดการหลักสูตร 3 วัน : ตารางฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.

อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี  

เวลา กิจกรรม 
16 ธันวาคม 2563 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น. ท าแบบทดสอบ Pretest 
09.00-09.20 น. กลา่วเปิดงานและแนะน าเครือข่าย อปท. เครือข่ายอาหารปลอดภยั “ดาวผ่อดีดี”  

โดย นายกนกศกัด์ิ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา 
09.20-10.00 น. เครือข่ายอปท. กบั กิจกรรมอาหารปลอดภยัจากไร่นาถึงร้านอาหารสูเ่ป้าหมายชมุชนอยู่ดีมีสขุ  

โดย รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผูอ้ านวยการศูนย์เฝ้าระวงัสขุภาพหน่ึงเดียว 
10.00-12.00 น. 
 

หลกัและวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบสากล 
โดย น.สพ.ธนบดี รอดสม ผูเ้ชี่ยวชาญด้านพฒันาระบบและรับรองคณุภาพอาหารสตัว์
อตุสาหกรรม กรมปศสุตัว์ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 น. หลกัการและแนวทางปฏิบติั  PGS : ต้องรู้อะไร และต้องท าสิ่งส าคญัอะไรบ้าง จึงจะขบัเคลื่อน 

PGS ได้ส าเร็จ 
โดย อาจารย์จินตนา อินทรมงคล มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 

14.30-15.30 น. แนะน าและฝึกปฏิบติัการใช้เคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS ช่วยบนัทึก การผลิตและตรวจรับรอง
พืชผกัอินทรีย์ บนสมาร์ทโฟน 
โดย สพ.ญ.สกลุรัตน์ ปัทมแก้ว และทีมงานจากศูนย์เฝ้าระวงัสขุภาพหน่ึงเดียว 

15.30-17.30 น. ใจความส าคญัของมาตรฐานพืชอินทรีย์ และปศสุตัว์อินทรีย์ที่ มกอช.ก าหนด 
โดย อาจารย์จินตนา อินทรมงคล มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 

18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น : ขนัโตกสืบสานวฒันธรรมล้านนา 
17 ธันวาคม 2563 
08.30-09.30 น. จดุเร่ิมต้นการท าเกษตรอินทรีย์ สูว่ิถีชีวิตที่ยัง่ยืนในปัจจบุนั 
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เวลา กิจกรรม 
 
 
09.30-10.30 น. 
 
 
10.30-11.30 น. 

 โดย น.ส.สาริณี นามจนัทร์ ผูต้รวจฟาร์ม วิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 
 
เทคนิคและวิธีการขบัเคลื่อนกลุม่เกษตรอินทรีย์ ในชมุชนแบบมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 
 โดย นายสราวธุ วงค์กาวิน เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมและการตลาดเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์การเกษตร
ยัง่ยืนแม่ทา จ ากดั 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และวิธีการตรวจรับรองทกุขัน้ตอน ของสหกรณ์เกษตรยัง่ยืนแม่ทา จ ากดั 
 โดย น.ส.สมจิตร อินต๊ะปวง เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั     

11.30-12.00 น. เทคนิควิธีการใช้แอปพลิเคชนั podd เพื่อตรวจรับรอง  
โดย สพ.ญ.สกลุรัตน์ ปัทมแก้ว และทีมงานจากศูนย์เฝ้าระวงัสขุภาพหน่ึงเดียว 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–16.30 น. 
 
 
 
 
 

ทบทวนใจความส าคญัก่อนการลงตรวจแปลง ผ่านแอปพลิเคชนั podd PGS  
-กระบวนการตรวจตัง้แต่เร่ิมต้นจนสรุปผลการตรวจรับรอง 
-เทคนิค/วิธีการตัง้ค าถาม 
-ข้อควรสงัเกต 
แบ่งงาน เตรียมความพร้อมของคณะผู้ตรวจก่อนลงตรวจประเมินคณุภาพแปลงเกษตร  
 
ลงแปลงเพื่อฝึกปฏิบติัการตรวจประเมินแปลงผลิตเพื่อพฒันาและรับรองคณุภาพ 
ทีมวิทยากรภาคปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1) น.ส.สมจิตร อินต๊ะปวง เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั    
2) น.ส.จิรัฐิติกาล ค ากาศ เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั  
3) น.ส.สาริณี นามจนัทร์ ผูต้รวจฟาร์ม วิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 
4) นายอภิศกัด์ิ ก าเพ็ญ วิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 
5) น.ส.กสุมุา โปธาส ุวิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 

18 ธันวาคม 2563 

08.30-12.00 น. รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพแปลงผลิตโดยผู้ เข้าอบรมแต่ละท่าน และการสะท้อนกลบั 
เพื่อสร้างความเข้าใจ ชีแ้นะ และแก้ไข จากผู้ เชี่ยวชาญการตรวจประเมินของแม่ทา 
ทีมวิทยากร ไดแ้ก่ 

1) น.ส.สมจิตร อินต๊ะปวง เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั    
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เวลา กิจกรรม 
2) น.ส.จิรัฐิติกาล ค ากาศ เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั  
3) น.ส.สาริณี นามจนัทร์ ผูต้รวจฟาร์ม วิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 
4) นายอภิศกัด์ิ ก าเพ็ญ วิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 
5) น.ส.กสุมุา โปธาส ุวิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-15.00 น. วางแผนการด าเนินงานต่อเนื่อง เพื่อขบัเคลื่อนพืน้ที่ของตนเองไปสูก่ารเป็นชมุชนเกษตรอินทรีย์  

ทีมวิทยากร ไดแ้ก่ 
1) น.ส.สมจิตร อินต๊ะปวง เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั    
2) น.ส.จิรัฐิติกาล ค ากาศ เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั  
3) น.ส.สาริณี นามจนัทร์ ผูต้รวจฟาร์ม วิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 
4) นายอภิศกัด์ิ ก าเพ็ญ วิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 
5) น.ส.กสุมุา โปธาส ุวิสาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 

15.00-15.30 น. สอบเพื่อรับประกาศนียบตัรของเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภยั ดาวผ่อดีดี  
15.30-16.30 น.  สรุปผลการอบรมและกลา่วปิดงาน โดย นายกกนกศกัด์ิ ดวงแก้วเรือน 
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หนังสือส าคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) 
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ค้นเมื่อ 13 มกราคม,2564. 
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