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ชุดเอกสารคู่มือดาเนินระบบรับรอง เกษตรอินทรี ย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี เป็ นผลผลิตของโครงการวิจัยดาเนินการ (Action Research) มีจุดประสงค์เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางและคู่มือดาเนิน ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัย ของเครือข่ายอปท.ฯ เป็ นสาคัญ โดย
มีเป้าหมาย ส่งเสริ มและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน จากการรับรองการผลิตพืชผักและปศุสัตว์
อินทรี ย์ รวมถึงการรับรองร้ านอาหาร ที่มีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริ โภคและสังคมมัน่ ใจและเชื่อถือได้
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมและการตรวจสอบย้ อนกลับผ่านระบบดิจิทลั ดาวผ่อดีดี
ชุดเอกสารนีม้ ี 5 เล่มหลัก คือ มาตรฐานและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ของ
เครือข่ายฯ คู่มือเกษตรกร คู่มือกลุม่ เกษตรกร คู่มือผู้ตรวจฯรับรองคุณภาพ คู่มืออปท. กลุม่ ตาบล หรื อ
สหกรณ์ โดยระบบและกลไกรับรองเกษตรอินทรี ย์ และชุดเอกสารดาเนินระบบเหล่านี ้ ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเครื อข่าย เพื่อเริ่ มใช้ ในกิจกรรมประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของ
เครือข่ายฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดีได้ จัดตังขึ
้ น้ ด้ วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระ
อาหารปลอดภัยของประเทศ โดยเน้ นการทางานในระดับตาบลและชุมชน ด้ วยความร่ วมมือของ
หลายภาคส่วนและสาขาวิชา ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว บนพืน้ ฐานของบริ บทเชิงสังคม และ
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เลิศรัก ศรี กิจการ
ผู้อานวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

กนกศักดิ์ ดวงแก้ วเรื อน
ประธานเครื อข่ายฯ

สำรบัญ
หน้ ำ
คานา
เกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)
สรุปขันตอนการด
้
าเนินงานสาหรับผู้ตรวจฯรับรอง
คุณสมบัติและข้ อกาหนดทัว่ ไปของผู้ตรวจฯรับรอง
กลไกระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯ
หลักการ วิธีการ และขันตอนการตรวจรั
้
บรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS)
ภาคผนวก
- บทนิยามและอักษรย่อ
- แผนภูมิระบบและกลไกการรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯ
- หลักการเกษตรอินทรีย์
- ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ ใช้ ได้ ในการผลิตอินทรีย์
- การใช้ งานเครื่องมือดิจิทลั podd PGS เพื่อการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์
พีจีเอส (PGS)
- เกณฑ์การให้ คะแนนสาหรับการตรวจรับรอง
- เกณฑ์การคิดคะแนนตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ ฯ ด้ วย podd PGS
- แบบฟอร์ มขอตรวจรับรอง เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
บรรณานุกรม

1
5
7
9
18
27
28
32
33
35
42
48
57
58
59

1

เกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)
เกษตรอินทรี ย์ (Organic Agriculture) เป็ นระบบการเกษตรที่ให้ คงสภาพความสมบูรณ์ของ
ดิน ระบบนิเวศ และมนุษย์ พึ่งพาปั จจัยการผลิตภายในท้ องถิ่น มากกว่าการพึ่ง พาปั จจัยการผลิต
จากภายนอก โดยเชื่ อมโยงกับวิธี ปฏิบัติที่เป็ นวัฒ นธรรมของท้ องถิ่น การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นกับวิทยาศาสตร์ ด้ วยเหตุนีแ้ ต่ละประเทศจึงมีมาตรฐาน และการตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์ที่แตกต่างกัน จากความร่วมมือขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
, สมาพันธ์ เกษตรอินทรี ย์นานาชาติ (IFOAM) และการประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยการค้ าและการ
พัฒ นา (UNCTAD) ในปี พ.ศ. 2546 ได้ ริ เ ริ่ ม International Task Force on Harmonization and
Equivalence in Organic Agriculture (ITF) ซึ่ง มี การพัฒ นาเครื่ อ งมื อและกลไกการยอมรั บความ
ทัดเทียมของมาตรฐาน 3 ด้ าน คือ EquiTool เครื่ องมื อประเมิ นความทัดเทียมมาตรฐานเกษตร
อิ น ทรี ย์ , COROS เกณฑ์ ข้ อ ก าหนดกลางและเป้า หมายมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ และ IROCB
ข้ อกาหนดในการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์สากล เป็ นทางออกให้ กับอุปสรรคของการค้ าเกษตร
อินทรี ย์ระหว่างมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ กฎระเบียบทางเทคนิค และข้ อกาหนดในการตรวจรับรองที่
แตกต่างกัน รวมทังช่
้ วยสนับสนุนให้ ประเทศกาลังพัฒนาสามารถเข้ าถึงตลาดเกษตรอินทรี ย์ระหว่าง
ประเทศได้ สะดวกมากขึ ้น
ความหมายของเกษตรอินทรี ย์ คือ ระบบจัดการการผลิตด้ านการเกษตรแบบองค์ รวมที่
เกื อ้ หนุนต่อระบบนิเ วศ รวมถึง ความหลากหลายทางชี วภาพ วงจรชี วภาพ โดยเน้ นการใช้ 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 ความหมายเกษตรอิน ทรี ย์
หมายถึง การเกษตรที่ทาตามหลักการเกษตรอินทรี ย์ที่นานาชาติยอมรับ 4 ประการคือ หลักสุขภาพ
หลักระบบนิเวศความเป็ นอินทรีย์ให้ กบั ผู้บริ โภค สามารถขอการรับรองได้ ทังในระบบการรั
้
บรองโดย
บุคคลที่สาม (third party certified body, CB) และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่ วมพีจีเอส (PGS)
(UNCTAD, FAO and IFOAM, 2012; FAO, IFOAM and UNCTAD,2016)
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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 เ วศท้ อ งถิ่ น และการสร้ างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร
3. ความเป็ นธรรม ควรจะตัง้ อยู่บนความสัมพันธ์ ที่มี ความเป็ นธรรมระหว่างสิ่ง แวดล้ อม
โดยรวม และสิ่งมีชีวิต
4. การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งต้ องดาเนินการอย่างระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและ
ความเป็ นอยู่ของผู้คนทัง้ ในปั จ จุบันและอนาคต รวมทัง้ พิทักษ์ ปกป้องสภาพแวดล้ อ ม
โดยรวม
แนวคิดพื ้นฐานของเกษตรอินทรี ย์คือ การทาการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างจากระบบ
เกษตรแผนใหม่ ที่มุ่ง เน้ นการใช้ ปัจ จัยการผลิ ต ต่างๆ เพื่อเพิ่ม ผลผลิตเฉพาะพืช ที่ปลูกโดยไม่ ไ ด้
คานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรื อนิเวศการเกษตร สาหรับเกษตรอินทรี ย์ซึ่งเป็ นเกษตร
แบบองค์รวมจะให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตร
อินทรี ย์จึ ง ปฏิเ สธการใช้ ส ารเคมี กาจัดศัตรู พืชและปุ๋ ยเคมี เนื่องจากสารเคมี การเกษตรเหล่านีม้ ี
ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยึด 6 แนวทางสาคัญ ดังนี ้
1. หมุนเวียนของธาตุอาหาร ด้ วยการใช้ ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปของอินทรี ย์วตั ถุที่สามารถ
ย่ อ ยสลายได้ โ ดยจุ ลิ น ทรี ย์ ซึ่ง จะท าให้ ว งจรธาตุอ าหารหมุน เวี ย นไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตัวอย่างของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรี ย์ที่สาคัญ คือ การใช้ ปยุ๋
หมัก, การคลุมดินด้ วยอินทรีย์วตั ถุ, การปลูกพืชเป็ นปุ๋ ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน
เป็ นต้ น
2. สร้ างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน การหาอินทรี ย์วัตถุต่างๆ มาคลุมหน้ าดิน
อยู่เ สมอ ไม่ ว่ า จะเป็ น ฟาง ใบไม้ หรื อ แม้ แ ต่ พื ช ขนาดเล็ ก (พื ช ที่ ใ ช้ ป ลูกคลุม ดิ น) ซึ่ง
อินทรี ย์วัตถุเ หล่านีจ้ ะกลายเป็ นอาหารของสิ่งมี ชีวิตและจุลินทรี ย์ในดิน ทาให้ ดินฟื ้น
กลับ มามี ชี วิ ต อี ก ครั ง้ หนึ่ ง นอกจากนี ก้ ารไม่ ใ ช้ ส ารเคมี ต่ า งๆ เป็ น การช่ ว ยท าให้ ดิ น
สามารถฟื น้ ควาฒสมบูรณ์ของตัวเอง ได้ อย่างรวดเร็ว
3. สร้ างความหลากหลายที่สมั พันธ์ กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็ นการปลูกพืช
ร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรื อเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่าง
ชนิดกัน
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4. อนุรักษ์ และฟื ้นฟูนิเวศการเกษตร ด้ วยการปฏิเสธการใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ทุกชนิด มี
การปรับปรุ งบารุ งดินด้ วยอินทรี ย์วัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น
การปลูกพืชร่วม, พืชแซม, พืชหมุนเวียน, ไม้ ยืนต้ น หรื อการฟื น้ ฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติใน
ไร่นาหรือบริเวณใกล้ เคียง
5. พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทาเกษตร เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ย์จึงจาเป็ นที่จะต้ อง
เรี ยนรู้ ถึงสภาพเงื่ อนไขของ ท้ องถิ่นที่ตนเองทาการเกษตรอยู่ การหมั่นสังเกต เรี ยนรู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทาการทดลอง
6. พึ่งพาตนเองด้ านปั จจัยการผลิต พยายามผลิตปั จจัย การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรี ย์
เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ด้ วยตนเองในฟาร์ มให้ ได้ มากที่สดุ
ระบบการรั บ รองแบบมี ส่ว นร่ ว ม (Participatory Guarantee Systems PGS) เกิ ด ขึ น้ จาก
สมาพันธ์ เ กษตรอินทรี ย์น านาชาติ (IFOAM) ได้ ตระหนักถึง ปั ญหาที่ พ บว่ า เกษตรกรรายย่ อ ยไม่
สามารถขยายช่องทางการตลาดได้ จึงได้ ร่วมกับเครื อข่ายประเทศต่างๆ พัฒนาระบบพีจีเอสขึ ้น และ
ทดลองนาร่ องใน 8 ประเทศ ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2547 เป็ นต้ นมา จนถึงปั จจุบันมีประเทศที่นาระบบพีจี
เอสไปใช้ รับรองเกษตรอินทรีย์กว่า 70 ประเทศทัว่ โลกและกาลังเพิ่มจานวนขึ ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากระบบ
พีจีเอสทาให้ เกิดการขยายตัว ของการทาเกษตรอินทรี ย์ในชนบทและช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้
เกษตรกรได้ มากขึน้ เช่น ตลาดนัดสีเขียวในพื ้นที่ ระบบสมาชิกล่วงหน้ า ระบบเครื อข่ายดิจิทัล เป็ น
ต้ น เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทาให้ ผ้ ูบริ โภคภายในประเทศเข้ าถึง แหล่งอาหาร
อินทรี ย์ในราคาที่ซื ้อหาได้ รวมทังเป็
้ นการฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบพีจีเอสเป็ นระบบที่แตกต่าง
จากระบบการรับรองด้ วยบุคคลที่สาม หรือหน่วยตรวจรับรองที่ค้ นุ เคยกันมานานโดยกระตุ้นให้ ผ้ ผู ลิต
เกิดการพัฒ นาการผลิ ตเข้ าสู่ม าตรฐานเกษตรอินทรี ย์ด้ วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการสร้ าง
เครื อข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริ โภค มีผลทาให้ เกิดการวางแผนการผลิตตามที่ตลาดต้ องการ เมื่อ
เกษตรกรรายย่อยได้ รับการรับรอง ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความเชื่อมัน่ และบริโภคสินค้ าอินทรีย์มากขึ ้น
ผลสุดท้ ายจะทาให้ มีการทาเกษตรอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทังต่
้ อรายได้ ของเกษตรกร
การฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริ โภค และเกิดสังคม
เข้ มแข็งในที่สดุ
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ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรี ย์โดยชุม ชน
ตามหลักการและมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์สากล ด้ วยการมีส่วนร่วมอย่างเข้ มแข็ง และต่อเนื่องของผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสียของชุมชน ภายใต้ การสร้ างพืน้ ฐาน ความไว้ วางใจซึ่งกันและกันการเป็ นเครื อข่าย
ทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (IFOAM, 2014; 2015)
หลักการระบบการรั บรองแบบมี ส่วนร่ วมเป็ นการรั บประกันคุณภาพผลผลิตอินทรี ย์โดย
ชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตรของท้ องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรอง
ผู้ผลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบตั ิไม่มีสตู รสาเร็จ แต่กลุม่ พีจีเอสจะใช้ หลักการพื ้นฐานของ IFOAM (กอง
วิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน , 2558; มูลนิธิเกษตรอินทรี ย์ไทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี
6 หลักการ ดังนี ้
1. วิสยั ทัศน์ร่วม (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคในหลักการพื ้นฐาน
ของ Participatory Guarantee Systems (PGS) หรื อ“ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม”
หรือ “ชุมชนรับรอง” ซึง่ การมีสว่ นร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการก็ได้
2. การมีสว่ นร่วม ( participatory) ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในระบบการผลิตและบริโภค ที่
สนใจในการบริโภคและการบริ โภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักการและมาตรฐานการผลิต
เกิดขึน้ จากการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง (ผู้ผลิต หน่วยงานสนับสนุน ผู้บริ โภค)
มาร่วมกันกาหนดกฎระเบียบ และกระบวนการดาเนินกิจกรรม เพื่อทาให้ การรับรองคุณภาพ
ผลผลิตเป็ นที่เชื่อถือได้
3. ความโปร่ งใส (transparency) ที่เกิดขึน้ จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสัตย์และเกือ้ กูลของ
มนุษย์
4. ความเชื่ อถื อไว้ วางใจได้ (trust) ระบบชุม ชนรั บรองตัง้ อยู่บนฐานความเชื่ อว่ า ความ
น่าเชื่อถือสามารถสร้ างขึน้ ได้ และการใช้ กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมของชุมชน
เป็ นเครื่ องมือร่ วมกับกลไกจัดการอื่นๆ และสามารถพิสูจน์ให้ เห็นได้ ว่า ชุมชนสามารถ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลได้ จริง
5. กระบวนการเรี ยนรู้ (learning process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้
การรับรองผลผลิต แต่เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตร
อินทรีย์โดยรวม
6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ที่เป็ นการแบ่งปั นอานาจและความรับผิดชอบ
ของผู้คนที่เกี่ยวข้ อง ไม่ใช่เป็ นเรื่องของคนเพียง 2-3 คน และไม่ใช่ระบบสัง่ การจากบนลง
ล่าง
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สรุปขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนสำหรับผู้ตรวจฯรับรอง
1. อปท.ส่งรายชื่อผู้ตรวจฯที่มีความชานาญตามคุณสมบัติที่กาหนดไปยังเครื อข่ายฯ เพื่อ
พิจารณาแต่งตังและขึ
้
้นบัญชีเป็ นผู้ตรวจฯอาวุโสของเครือข่ายฯ
2. อปท.ส่งรายชื่อเจ้ าหน้ าที่หรื อเกษตรกรที่มีศกั ยภาพเพื่อเข้ าฝึ กอบรม “หลักสูตรผู้ตรวจฯ
รับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ” และทา
การสอบภาคทฤษฎีให้ ผ่านเกณฑ์ 70% ขึน้ ไป ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด จะ
ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ตรวจฯฝึ กหัด
3. ผู้ตรวจฯฝึ กหัดสัง่ สมประสบการณ์โดยเข้ าร่ วมการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรี ย์กบั
ผู้ตรวจฯรับรองของเครือข่ายฯไม่น้อยกว่า 3 ครัง้
4. อปท.เสนอชื่ อผู้ตรวจฯฝึ กหัดที่มี ประสบการณ์ ตามกาหนดเข้ าสอบปฏิบัติเพื่อเป็ นผู้
ตรวจฯรับรองของเครือข่ายฯ
5. ก่อนการลงตรวจแปลงผู้ตรวจฯรับรองศึกษาเอกสารและเตรี ยมความพร้ อมก่อนลงตรวจ
แปลง โดยดูข้อมูลได้ จากแดชบอร์ ด podd PGS
6. ลงตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ด้วยเครื่องมือดิจิทลั podd PGS
7.เมื่ อ ผู้ ตรวจฯรั บ รองได้ ท าการตรวจประเมิ น แปลงทั ง้ หมดแล้ ว ผลการตรวจโดย
คณะกรรมการตรวจฯรับรอง ให้ ใช้ ข้อมูลการตรวจแปลงในแดชบอร์ ด podd PGS เป็ น
ฐานการพิ จ ารณา ถ้ า พิ จ ารณาให้ ผ่ า นแบบมี เ งื่ อ นไข เกษตรกรต้ อ งท าการแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่ องที่เกิดขึน้ ตามระยะเวลาที่กาหนด เมื่อผลพิจารณาผ่านจะรายงานผลการ
พิจารณาให้ แก่อปท.เพื่อส่งต่อไปยัง คณะทบทวนเพื่อพิจารณายืนยันความถูกต้ องผล
การตรวจรั บรอง ทัง้ นี เ้ มื่ อทาการตรวจแปลงเสร็ จ แล้ ว ให้ ส รุ ป ผลการตรวจประเมิ น
คุณภาพการผลิตเบื ้องต้ น ให้ การแนะนาเกษตรกรเจ้ าของแปลง และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเกษตรกร
8. ประธานคณะกรรมการตรวจฯรับรองร่วมประชุมกับคณะทบทวน โดยเป็ นผู้นาเสนอผล
การตรวจแปลงของคณะกรรมการฯให้ กบั คณะทบทวน เมื่อคณะทบทวนเห็นชอบยืนยัน
ความถูกต้ องของผลการตรวจแปลงแล้ ว สานักจัดการเครื อข่ายในฐานะของเลขาคณะ
ทบทวนจะดาเนินการเสนออนุมัติออกใบรับรอง หรื อหากคณะทบทวนมีฉันทามติไม่
เห็นชอบ ก็จะดาเนินการแจ้ งอบต. หรื อกลุ่มตาบล เพื่อดาเนินการชี ้แจงแก่เกษตรกรให้
ดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องต่อไป
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9. สานักจัดการเครื อข่าย เริ่ มกระบวนการออกใบรับรอง โดยเสนอผอ.ผ่อดีดีลงนาม และ
ประธานเครือข่ายฯลงนาม ตามลาดับ
10. นายกอปท.ลงนามและทาการออกใบรับรองให้ แก่เกษตรกรเจ้ าของแปลง
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คุณสมบัติและข้ อกำหนดทั่วไปของผู้ตรวจฯรับรอง
1. ผู้ตรวจฯรับรอง
1.1 เป็ นคนช่างสังเกต สนใจใฝ่ รู้ มีความสงสัย มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี พูดจาสุภาพ สามารถ
ควบคุมอารมณ์และความรู้สกึ ส่วนตัวในขณะที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ดี
1.2 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทาเกษตรอินทรี ย์เป็ นอย่างดี
1.3 มี ค วามรู้ ทัก ษะและประสบการณ์ ใ นการตรวจรั บ รองการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ต าม
มาตรฐานสากล
1.4 ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้ตรวจฯรับรองของเครือข่ายฯ ตามมติของคณะกรรมการเครือข่ายฯ
1.5 สาหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่มีคุณสมบัติเป็ นผู้ตรวจฯรับรองจะต้ องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรของเครื อข่ายฯ ด้ วยคะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ากว่า 70% เพื่อได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนเป็ นผู้ตรวจฯฝึ กหัด หลังจากนัน้ จะต้ องสะสมประสบการณ์ การตรวจแปลง
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจฯรับรอง ไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบตั ิ เมื่อ
สอบผ่านจะได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นทะเบียนเป็ นผู้ตรวจฯรับรองของเครื อข่ายฯ
1.6 ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในการตรวจรับรอง

2. ผู้ตรวจฯอำวุโส
2.1 เป็ นปราชญ์ชาวบ้ านได้ รับเชิญเป็ นวิทยากรเกษตรอินทรีย์ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ
หรื อมี ความรู้ ขัน้ ต่าปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ เป็ นผู้ตรวจฯรับรองแปลงเกษตร
อินทรีย์ระบบใดระบบหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรื อมี ความรู้ขนต
ั ้ ่า ปวส. และมีประสบการณ์เป็ นผู้ตรวจฯรับรองแปลงเกษตรอินทรี ย์
ระบบใดระบบหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 ปี
หรื อ สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีประสบการณ์ เป็ นผู้ตรวจฯรับรองแปลงเกษตร
อินทรีย์ระบบใดระบบหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.2 มีการประกาศรายชื่อเป็ นผู้ตรวจฯอาวุโสของเครื อข่ายฯ
2.3 ผู้ตรวจฯรับรองจะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้ตรวจฯอาวุโส เมื่อมีประสบการณ์ ทักษะความ
ชานาญในการตรวจประเมินคุณภาพการทาเกษตรอินทรี ย์ตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง ขันต
้ ่า 5 ปี และได้ รับการแต่งตังจากเครื
้
อข่ายฯ
2.4 ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในการตรวจรับรองครัง้ นันๆ
้
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3. คณะกรรมกำรตรวจฯรับรอง
3.1 อปท.แต่งตัง้ ผู้ตรวจฯอาวุโส , ผู้ตรวจฯรับรอง , ผู้ตรวจฯฝึ กหัดหรื อคณะทางานของ
นายก อปท. โดย A+1+ก (+ …) (+๑+๒+...)
A,B,C
มาจากบัญชีผ้ ตู รวจฯอาวุโส หรืออาจใช้ จากบัญชีที่ปรึกษาวิชาการก็ได้
1,2,3
ผู้ตรวจฯรับรอง
ก,ข,ค
เป็ นบุคคลในคณะทางานที่นายกไว้ วางใจ ควรเป็ นผู้ตรวจฝึ กหัด หรื อผู้มี
ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์
๑,๒,๓ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ เช่น ผู้บริโภค,คู่ค้า,ผู้สนใจอื่นๆ
3.2 มีความเป็ นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในการตรวจแปลงที่ได้ รับมอบหมาย

4. คณะทบทวน
4.1 เครือข่ายฯแต่งตังจากบั
้
ญชีผ้ ตู รวจฯอาวุโสหรื อบัญชีที่ปรึกษาวิชาการ
4.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางเกษตรอินทรี ย์ ตาม
ข้ อกาหนดของเครื อข่ายฯในการรั บรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) เป็ นอย่างดี ทา
หน้ าที่ยืนยันความถูกต้ องเชิงระบบของการตรวจรับรองแปลงอินทรี ย์ที่ตรวจประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการฯตรวจรับรองที่อปท.แต่งตัง้
4.3 มีความเป็ นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในขณะทาหน้ าที่

5. ที่ปรึกษำวิชำกำร
5.1 เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ รับการเสนอชื่อ จาก อปท.หรื อกรรมการให้ กับ
คณะกรรมการเครือข่ายฯเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ และขึ ้นบัญชี
5.2 มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเข้ าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ทางเกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองมาตรฐานฯ อย่างน้ อยด้ านใดด้ านหนึ่งเป็ นอย่างดี
5.3 มีความเป็ นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้ อนในการทาหน้ าที่ตรวจประเมิ น หรื อ
รับรองคุณภาพ
5.4 ที่ปรึกษาวิชาการทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษา แนะนา แก่เครื อข่าย หรื อ อปท. และอาจได้ รับ
แต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่ในฐานะผู้ตรวจฯอาวุโส เมื่อการตรวจประเมินคุณภาพครัง้ นันๆ
้ ตรง
กับความรู้ความชานาญของตน
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กลไกระบบกำรตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ ำยฯ
1. กลไกระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) และบทบำทหน้ ำที่
1.1 ผู้ตรวจฯรั บรอง
1.1.1 ผู้ตรวจฯรั บรอง มี หน้ าที่ตรวจและบันทึกการตรวจแปลงเกษตรอินทรี ย์ ว่า
สอดคล้ องตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ ของเครื อข่ายฯ (ดูรายละเอียดใน
เอกสารคู่มือมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ของ
เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี) และมีการนาระบบการจัดการ
คุณภาพและเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล
1.1.2 หลัง การตรวจแปลงแล้ ว เสร็ จ ให้ สรุ ปผลการตรวจเบือ้ งต้ น ให้ การแนะนา
เกษตรกรเจ้ าของแปลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร
1.2 ผู้ตรวจฯอำวุโส
1.2.1 ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจฯรับรอง หรื อหัวหน้ าผู้ตรวจฯรับรอง หรื อตามที่ อปท.
แต่งตัง้
1.2.2 เป็ นวิทยากรจัดฝึ กอบรมและประเมินผู้ตรวจฯรับรองที่เข้ ารับ “การฝึ กอบรม
ผู้ต รวจฯรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย์ พี จี เ อส (PGS) ของเครื อ ข่ า ยอปท.อาหาร
ปลอดภัยดาวผ่อดีดี” และเป็ นพี่เลี ้ยงของผู้ตรวจฯฝึ กหัด
1.2.3 ผู้ ต รวจฯอาวุโ สอาจได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ เป็ น กรรมการในคณะทบทวนของ
เครื อข่ายฯ ซึ่งทาหน้ าที่ร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบผลการตรวจรับรองก่อน
เสนอประธานเครื อข่ายฯอนุมัติ หรื อไม่อนุมัติการออกใบรับรองแปลงตามที่
กลุม่ ตาบล/อปท.เสนอขึ ้นมา
1.2.4 ในกรณี ที่ มี ก ารอุท ธรณ์ ผ ลการพิ จ ารณาให้ มี ก ารแต่ ง ตัง้ คณะทบทวนคา
อุทธรณ์อีกคณะหนึ่งขึ ้นมาพิจารณา และผลการพิจารณาของคณะนี ้ถือเป็ นที่
สิ ้นสุด
1.3 คณะกรรมกำรตรวจฯรับรอง
1.3.1 พิจารณาผลการตรวจรับรอง โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจฯรับรอง
ประกอบด้ วย ผู้ตรวจฯอาวุโส 1 คน ผู้ตรวจฯรับรอง 1 คน และผู้ตรวจฯฝึ กหัด
หรือคณะทางานของนายก อปท. ผู้ที่มีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ 1 คน
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1.3.2 นาเสนอผลการพิจารณาต่อกลุ่มตาบล/อปท. และอปท.และประธาน/หัวหน้ า
กรรมการตรวจฯรับรองนาเรื่ องผลการพิจ ารณาเสนอต่อคณะทบทวน เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและออกใบรับรอง
1.3.3 วางแผนและร่วมกาหนดมาตรฐาน
1.4 คณะทบทวน
1.4.1 ตรวจสอบ ยืนยันผลการพิจารณารับรองจากอปท. คณะทบทวนชุดหนึ่ง ๆ
ประชุม พิ จ ารณาทวนสอบผลการตรวจผ่ า นคุณ ภาพที ล ะแปลง โดยการ
ประชุมครัง้ หนึ่งอาจพิจารณาแล้ วเสร็จหลายแปลง
1.4.2 กรรมการในคณะทบทวนประกอบด้ วยผู้ตรวจฯอาวุโส 3 คน โดย 1 คน ทา
หน้ าที่เป็ นประธานตามประกาศแต่งตังของเครื
้
อข่ายฯ
1.4.3 เสนอมาตรการทวนสอบอื่นๆ เช่น สุม่ สอบความถูกต้ องของการออกใบรับรอง
แปลงเกษตรอินทรี ย์ สุ่มทวนสอบการแต่ง ตัง้ คณะผู้ตรวจฯรั บรอง หรื อสุ่ม
ตรวจกระบวนการอนุมตั ิขึ ้นบัญชีผ้ ตู รวจรับรอง
1.4.4 เป็ นที่ปรึกษาให้ กบั อปท.
1.5 ที่ปรึกษำวิชำกำร
1.5.1 เป็ นที่ปรึกษาให้ กบั คณะทบทวน คณะกรรมการตรวจฯรับรอง และหน่วยงาน
อื่นๆ ในเครือข่ายฯที่ต้องการความช่วยเหลือหรื อคาแนะนา
1.5.2 สามารถทาหน้ าที่ ในฐานะผู้ตรวจฯอาวุโสในคณะกรรมการตรวจฯรั บรอง
ผู้ตรวจฯรับรองหรือคณะทบทวนได้
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2. กำรตรวจรับรองแรกเข้ ำ (Initial Audit)
การตรวจรับรองแรกเข้ าเป็ นการตรวจที่สาคัญมาก โดยเป็ นการตรวจแปลงของเกษตรกรครัง้
แรกเพื่อออกใบรับรองการปฏิบตั ิเกษตรอินทรี ย์ที่ดี หลังจากนีจ้ ะตรวจซ ้าทุกปี และจะตรวจเพื่อต่อ
อายุใบรับรองทุก 3 ปี ในการตรวจรับรองจะต้ องมีการซักประวัติแปลงเกษตรอินทรี ย์ของเกษตรกร
ตรวจทุกแปลงที่เ กษตรกรถื อครอง ทัง้ ที่ขอรั บรองและไม่ ขอรั บรอง รวมทัง้ อาจเป็ นการประเมิ น
เกษตรกรเบื ้องต้ นว่าเกษตรกรมีความเข้ าใจในการปฏิบัติเกษตรอินทรี ย์หรื อไม่ และได้ ปฏิบัติด้วย
ความเข้ าใจหรือไม่ โดยต้ องมีการนัดหมายล่วงหน้ า
2.1 เกษตรกรยื่นความจานงขอรับการตรวจรับรองต่ อกลุ่มตาบล/อปท. ผ่านหัวหน้ ากลุ่ ม
เกษตรกร
2.2 ก่อนการตรวจรั บรอง เกษตรกรต้ องมี การนาข้ อกาหนดไปปฏิบัติแล้ ว รวมทัง้ มี การ
ดาเนินกิจกรรมตามมาตรฐานในทุกข้ อที่กาหนด
2.3 คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะดาเนินการเดินตรวจแปลงร่วมกับเกษตรกร และตรวจ
ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ เครื่ องมือ ดิจิทัล podd PGS ภายหลังการตรวจแล้ วเสร็ จ
คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะสรุ ปผลการตรวจเบื ้องต้ น ให้ เกษตรกรรับทราบ และให้
คาแนะนาพร้ อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
- กรณีไม่พบข้ อบกพร่อง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ ผ่านการรับรอง
- กรณีพบข้ อบกพร่ องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ ผ่านการ
รับรอง
- กรณีพบข้ อบกพร่ องรุ นแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะนัดหมายเกษตรกร
เพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็ นการแก้ ไข ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ ไขข้ อบกพร่ องได้ 2
ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครัง้ แรก หากพ้ นระยะเวลา
ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะยุติการตรวจประเมิน เมื่อเกษตรกรมี
ความพร้ อมสามารถยื่นขอรับรองได้ อีกครัง้
- หากเกษตรกรสามารถดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ ผ่านการรับรอง
2.4 คณะกรรมการตรวจฯรับรองและเกษตรกรลงชื่อ เป็ นหลักฐานการตรวจในเครื่ องมื อ
ดิจิทลั podd PGS
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2.5 เมื่อคณะกรรมการตรวจฯรับรอง มีผลการพิจารณาให้ ผ่านการรับรองแล้ ว จะส่งผลการ
พิ จ ารณาให้ แ ก่ น ายก อปท.และคณะทบทวนเพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ ก ารรั บ รอง
ตามลาดับ
2.6 หากคณะทบทวนพิจารณาเห็นชอบให้ การรับรองแล้ ว เครือข่ายฯจะอนุมตั ิออกใบรับรอง
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่คณะกรรมการตรวจฯรับรองพิจารณาให้ ผ่านการรับรอง ใบรับรองมี
อายุ 3 ปี และไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ ทังนี
้ ้ใบรับรองจะออกให้ ในนามของ
เกษตรกรผู้ได้ รับการรับรองเท่านัน้
2.7 กรณีที่คณะทบทวนไม่เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะแจ้ ง
ผลไปยังกลุ่มตาบล/อปท. และให้ เกษตรปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และเมื่อมีการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วให้ คณะกรรมการตรวจฯรับรองเข้ าไปตรวจ
ข้ อบกพร่องนันและส่
้
งผลการตรวจให้ คณะทบทวนพิจารณาให้ การรับรอง
เงื่อนไขสำหรั บเกษตรกรผู้ท่ ไี ด้ รับกำรรั บรอง
2.8 รักษาไว้ ซงึ่ การปฏิบตั ิเกษตรอินทรีย์ที่ดี ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการรับรอง
2.9 อ้ างถึงการรับรองในขอบข่ายที่ได้ รับการรับรองเท่านัน้
2.10 ต้ องไม่นาใบรับรองไปใช้ ในทางที่ทาให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อเครือข่ายฯ
2.11 ยุติการอ้ างถึงการได้ รับการรับรองทัง้ หมด เมื่อมีการพักใช้ การรับรอง เพิกถอนการ
รับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด
2.12 ให้ ความร่ วมมือกับผู้ตรวจฯรับรอง ในการตรวจประเมินทุกครัง้ ยินยอมให้ ผ้ ูตรวจฯ
รับรองเข้ าตรวจสอบในพื ้นที่ทงหมดที
ั้
่ถือครอง ทังพื
้ ้นที่ ของตนเอง พื ้นที่เช่า และพื ้นที่
ให้ เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่ องมือ สถานที่เก็บปั จจัยการผลิต และยินยอมให้ ส่มุ
ตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์แล้ วแต่กรณี
2.13 จัดทาบันทึกตามที่กาหนดไว้ ในคู่มือการปฏิบตั ิงานและข้ อกาหนดด้ วยเครื่ องมือดิจิทลั
podd PGS อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ผ้ ูตรวจฯรับรองสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ ตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐาน
2.14 หากต้ องการยกเลิกการรับรอง ให้ ยื่นแบบฟอร์ มการขอยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อักษร
พร้ อมแนบใบรับรองคืนแก่ กลุ่มตาบล/อปท. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้ งความ
ประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง
2.15 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขระบบการผลิตในสาระสาคัญ เช่น เพิ่ม/ลดจานวนแปลง
เกษตร เพิ่ม/ลดจานวนพืน้ ที่ ปรับปรุ งพืน้ ที่ ให้ แจ้ งกลุ่ม ตำบล/อปท.ผ่ ำนหัวหน้ ำ
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กลุ่มเกษตรกรทันที ซึ่งในกรณีนี ้กลุ่มตาบล/อปท. อาจพิจารณาคงไว้ ซึ่งการรับรอง
หรืออาจกาหนดให้ มีการตรวจเพิ่มเติม
2.16 กรณี ที่มี การเปลี่ ยนแปลงข้ อมูลในใบรั บรอง สามารถแจ้ ง ความประสงค์ ไ ด้ ที่กลุ่ม
ตาบล/อปท. พร้ อมส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม
2.17 กรณีที่ใบรับรองชารุ ดหรื อสูญหาย สามารถแจ้ งความประสงค์พร้ อมนาใบรับรองที่
ชารุดหรื อเอกสารการแจ้ งความเอกสารสูญหาย เพื่อรับใบแทนได้ ที่กลุ่ม ตาบล/อปท.
ซึง่ มีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่

3. กำรตรวจติดตำม (Surveillance Audit)
การตรวจติดตาม เป็ นการตรวจประเมินแปลงอินทรี ย์ของเกษตรกรในกลุ่ม เพื่อติดตามและ
ควบคุมการปฏิบตั ิและกิจกรรมในแปลงให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิเกษตรอินทรี ย์ที่ดี โดยใช้
แบบฟอร์ ม เดี ย วกัน กับ การตรวจรั บ รอง ซึ่ง จะทาการตรวจปี ละ 1 ครั ง้ และต้ องมี ก ารนัด หมาย
ล่วงหน้ า
3.1 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะตรวจทุก 10 - 12 เดือน แต่ต้องห่างกันไม่เกิน 12 เดือน
นับจากวันที่ออกใบรับรอง หรื อวันที่ตรวจประเมิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจฯรับ รองไม่
ต้ องเป็ นชุดเดิมที่เคยตรวจแปลงนันก็
้ ได้
3.2 ตรวจประเมินให้ ครบทุกข้ อกาหนดเหมือนการตรวจรับรอง
3.3 ภายหลังการตรวจประเมินเสร็จแล้ ว คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะแจ้ งผลการตรวจ
เบื ้องต้ นให้ เกษตรกรรับทราบ ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
- กรณีไม่พบข้ อบกพร่ อง คณะกรรมการตรวจฯรั บรอง พิจารณาให้ คงไว้ ซึ่ง การ
รับรอง
- กรณีพบข้ อบกพร่ องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ คงไว้ ซึ่ง
การรับรอง
- กรณีพบข้ อบกพร่องรุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะนัดหมายเกษตรกรเพื่อ
ตรวจเพิ่ ม เติ ม ถื อ เป็ น การติ ด ตามผลการแก้ ไ ข ซึ่ ง เกษตรกรสามารถแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่ องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครัง้
แรก หากพ้ นระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะยุติการตรวจ และ
เสนอเรื่องต่อกลุม่ ตาบล/อปท.พักใช้ การรับรอง
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- หากเกษตรกรสามารถดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ คงไว้ ซงึ่ การรับรอง
3.4 คณะกรรมการตรวจฯรับรองรายงานผลการตรวจแปลงให้ ประธานเครือข่ายฯทราบ โดย
ผ่านทางคณะทบทวน
- กรณีผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขคณะทบทวนไม่ต้องพิจารณาผลการตรวจแปลงแล้ ว
- กรณีที่เกษตรกรปฏิบตั ิในข้ อบกพร่องความความเสี่ยงสูง (Major) ต้ องเสนอคณะ
ทบทวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบรับรอง
- กรณีที่เกษตรกรปฏิบตั ิในข้ อบกพร่ องความเสี่ยงต่า(Minor) เสนอคณะทบทวน
เพื่อพิจารณาให้ มีการปรับปรุงแก้ ไข
- หากเกษตรกรมีการปฏิบัติในข้ อบกพร่ องความเสี่ยงต่า(Minor)หลายข้ อ หรื อมี
ปฏิบตั ิซ ้าๆ โดยไม่มีการปรับปรุ งแก้ ไข ให้ ถือว่ามีความผิดร้ ายแรงเทียบเท่ากับ
ข้ อบกพร่ องความความเสี่ยงสูง (Major) ทัง้ นีใ้ ห้ ผ้ ูตรวจฯรับรองดูที่เจตนาและ
ความพยายามในการปรับปรุงแก้ ไขของเกษตรกรด้ วย
ในอนาคตคณะทบทวนอาจพิจารณาให้ การตรวจติดตามไม่จาเป็ นต้ องตรวจครบทุกข้ อในปี
เดียว โดยยังคงความน่าเชื่อถือของคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอยู่

4. กำรตรวจต่ ออำยุ (Recertification Audit)
การตรวจต่ออายุ เป็ นการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรี ย์ โดยตรวจ
ประเมินอย่างละเอียดในทุกข้ อกาหนด ซึง่ จะดาเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอายุ
4.1 การต่ออายุใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจะดาเนินการทุก 3 ปี
4.1.1 หากประสงค์ต่ออายุการรับรอง ให้ ยื่นแบบฟอร์ มการขอต่ออายุการรับรองต่อ
กลุม่ ตาบล/อปท. ล่วงหน้ าก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
4.1.2 กระบวนการตรวจประเมินทุกข้ อกาหนดเหมือนกับการตรวจรับรองในครัง้ แรก
- กรณีไม่พบข้ อบกพร่ อง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ ต่ออายุ
การรับรอง
- กรณีพบข้ อบกพร่ องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้
การรับรอง
- กรณี พ บข้ อ บกพร่ อ งรุ น แรง คณะกรรมการตรวจฯรั บ รองจะนัด หมาย
เกษตรกรเพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็ นการติดตามผลการแก้ ไข ซึ่งเกษตรกร
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สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่
ตรวจประเมินครัง้ แรก หากพ้ นระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯ
รับรองจะยุติการตรวจประเมิน และเสนอเรื่ องต่อกลุ่มตาบล/อปท.พักใช้
การรับรอง
- หากเกษตรกรสามารถดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ ต่ออายุการ
รับรอง

5. กำรตรวจเพิ่มเติม (Special Audit)
การตรวจเพิ่มเติม เป็ นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรื อการตรวจติดตาม ซึง่ อาจ
กาหนดขึ ้นจากเหตุผลและความจาเป็ น บางประการ เช่น เกษตรกรสมัครขอการรับรองแปลงเพิ่มเติม
หรื อมีเงื่อนไขการรับรองประจาปี การแก้ ไขข้ อบกพร่ อง การร้ องเรี ยนจากผู้อื่น มีข้อสงสัยหรื อความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการผลิตของเกษตรกร เป็ นต้ น โดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้ คณะกรรมการตรวจฯรับรองไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งเกษตรกรให้ ทราบล่วงหน้ า

6. กำรตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
6.1 มีการตรวจทุกแปลงอย่างน้ อย 3 เดือนครัง้ โดยมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและปฏิทิน
การตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนประจาปี
6.2 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุม่ และกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
6.3 รูปแบบการตรวจจะเป็ นการให้ คาแนะนา หรือการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนา
6.4 เป็ นระบบควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อรองรับเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS)
7. ยกเลิกกำรรับรอง ในกรณี ดังต่อไปนี ้
7.1 เกษตรกรเสียชีวิต และไม่มีผ้ รู ับโอนกิจการจากการเป็ นสมาชิก
7.2 เกษตรกรแจ้ งยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7.3 เกษตรกรเลิกทาการเกษตรที่ได้ รับการรับรอง หรือออกจากการเป็ นสมาชิกกลุม่
7.4 ใบรับรองสิ ้นสภาพ กรณีที่เกษตรกรไม่ดาเนินการยื่นต่ออายุการรับรอง
7.5 เกษตรกรทาผิดกฎระเบียบของเครือข่ายขันร้
้ ายแรง
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8. พักใช้ กำรรับรอง
8.1 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พบว่าเกษตรกรได้ กระทาสิ่งต่อไปนีอ้ ย่างใดอย่างหนึ่งให้
ท าการรวบรวมหลัก ฐาน และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เสนอต่ อ กลุ่ม ต าบล/อปท. เพื่ อ
พิจารณาพักใช้ การรับรอง
- กรณีที่ตรวจพบข้ อบกพร่ อง และเกษตรกรไม่ดาเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่
กาหนด
- พ้ นระยะเวลาที่ให้ เกษตรกรแก้ ไขข้ อบกพร่อง
- พบสารเคมีตกค้ างเกินเกณฑ์ที่กาหนด ซึง่ มีสาเหตุมาจากเกษตรกรเอง
8.2 เกษตรกรที่ถูกพักใช้ การรับรอง ให้ หยุดอ้ างถึงการได้ รับการรับรอง โดยการพักใช้ การ
รับรองแต่ละครัง้ มีระยะไม่เกิน 180 วัน
8.3 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง ติดตามผลการแก้ ไขอีกครัง้ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาพัก
ใช้ การรับรอง หากเกษตรกรสามารถแก้ ไขได้ อย่างมีประสิทธิผล ให้ เสนอกลุ่ม ตาบล/
อปท. พิจ ารณาคงไว้ ซึ่ง การรั บรองต่อไป กรณี ที่ยัง อยู่ในช่ วงอายุการรั บรอง แต่ถ้ า
ใบรับรองหมดอายุ ให้ ยื่นขอการรับรองใหม่
8.4 กรณี ที่เ กษตรกรไม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ให้ ดาเนินการส่ง ผลตรวจให้ กลุ่ม ตาบล/อปท.
พิ จ ารณาพัก ใช้ ก ารรั บ รองอี ก ครั ง้ หากมี ก ารถูก พัก ใช้ ก ารรั บ รอง 2 ครั ง้ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี จะดาเนินการเพิกถอนการรับรองต่อไป

9. เพิกถอนกำรรับรอง
9.1 หากคณะกรรมการตรวจฯรับรอง พบว่าเกษตรกรได้ กระทาสิ่งต่อไปนี ้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ ทาการรวบรวมหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง เสนอต่อ กลุ่ม ตาบล/อปท. เพื่อ
พิจารณาเพิกถอนการรับรอง
- ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสาหรับเกษตรกรที่ได้ รับการรับรอง หรือมีผลกระทบร้ ายแรง
ต่ อ การรั บ รอง เช่ น การปลอมแปลงเอกสาร การปลอมใบรั บ รอง การแก้ ไ ข
ใบรับรอง การนาผลผลิตที่ไม่ได้ รับการรับรองมากล่าวอ้ าง
- มีการใช้ สารต้ องห้ ามในแปลงการผลิต หรือตรวจพบในผลผลิต
- ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดระบบที่ได้ รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้ การรับรอง 2
ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 ปี
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9.2 กรณีที่ผลการพิจารณาจากกลุ่ม ตาบล/อปท. เพิกถอนการรับรอง จะจัดทาหนังสือแจ้ ง
เกษตรกรทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง และให้ หยุดการอ้ างถึงการได้ รับการรั บรอง
นับตังแต่
้ วนั ที่ทราบคาสัง่ เพิกถอนการรับรอง กาหนดวันเพิกถอนการรับรองให้ มีผลทันที
ที่มีผลการพิจารณาจากกลุ่มตาบล/อปท. และขอใบรับรองเดิมคืนภายใน 15 วัน นับ
จากวันที่ทราบคาสัง่ นัน้
9.3 ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จะไม่ได้ รับการพิจารณารับรองเกษตรอินทรี ย์ พีจีเอส (PGS)
อีก

10. กำรร้ องเรียน
กรณีที่พบการกระทาผิดของผู้ตรวจฯรับรอง เช่น มีการเรี ยกร้ องค่าตอบแทนในการตรวจ
รับรอง เป็ นผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในการตรวจรับรอง สามารถยื่นข้ อร้ องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์ อักษร
พร้ อมหลักฐานที่สนับสนุนข้ อร้ องเรี ยนมายังกลุ่ม ตาบล/อปท. เมื่อกลุ่มตาบล/อปท.ได้ พิจารณาแล้ ว
จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ รู ้ องเรียนทราบ

11. กำรอุทธรณ์
กรณีที่ไม่เห็นด้ วยกับผลการตรวจรับรองของคณะกรรมการตรวจฯรับรอง หรื อการพิจารณา
ลงโทษ เกษตรกรสามารถอุทธรณ์ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการพิจารณา โดยให้ ทา
หนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งไปที่นายก อปท.และหรื ออาจทาสาเนาแจ้ งประธานเครื อข่ายทราบ
ด้ วย ซึ่งในช่วงระหว่างการอุทธรณ์ ให้ ถือว่าคาตัดสินเดิมของคณะกรรมการตรวจฯรับรองยังมีผล
บังคับใช้ อยู่ ทังนี
้ ้คณะทบทวนอาจยืนยันหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขการพิจารณาใหม่ได้ และจะแจ้ งผล
การพิจารณาให้ เกษตรกรทราบโดยทันที

12. กำรรักษำควำมลับ
ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ และรหัสผ่าน สาหรับเข้ าสูร่ ะบบแดชบอร์ ดของอปท./กลุม่ ตาบล/สหกรณ์ อปท.
และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบจะต้ องเก็บเป็ นความลับ และต้ องรักษาข้ อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้ รับ
จากเกษตรกร ไม่เผยแพร่โดยพลการ เว้ นแต่ได้ รับการยินยอมและการอนุญาติเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากนายก อปท. หรือประธานกลุม่ ตาบลหรือสหกรณ์
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หลั ก กำร วิ ธี ก ำร และขั น้ ตอนกำรตรวจรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย์ พี จี เอส
(PGS)
1. หลักกำรตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
1.1 เป็ นการตรวจสอบกระบวนการผลิต ว่ามีคณ
ุ ภาพตามข้ อกาหนดของมาตรฐานเพียงใด
มีการปนเปื อ้ นสารเคมี หรือ GMOs หรือไม่
- แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และกล้ าพันธุ์
- แหล่งที่มาและการใช้ ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก น ้าหมัก เป็ นต้ น
- การปฏิบตั ิและกิจกรรมในฟาร์ ม ได้ แก่ การปลูก การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว แนว
กันชน เป็ นต้ น
- การเก็บรักษาผลผลิต จนถึงบรรจุขายส่งถึงผู้บริโภค
1.2 การตรวจรั บ รองแปลง เป็ นเครื่ องมื อ ที่ช่ ว ยให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ด ความมั่นใจในคุณ ภาพ
ผลผลิตของกลุม่ /เกษตรกร ผู้ที่จะทาหน้ าที่ในการตรวจแปลงเกษตรอินทรี ย์ ต้ องมีความ
เข้ าใจข้ อกาหนดและมาตรฐานภายในของกลุ่ม ที่ไ ด้ มี การสร้ างกฎระเบี ย บร่ ว มกัน
ผู้ตรวจฯฝึ กหัดควรผ่านการอบรมความรู้เกษตรอินทรี ย์ภาคทฤษฎี “การอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี”
และฝึ กปฏิบัติการลงตรวจแปลงตามระยะเวลาที่กาหนด จึงจะได้ รับการแต่งตัง้ เป็ น
ผู้ตรวจฯรับรองของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

2. วิธีกำรมอบหมำยงำนตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
2.1 นายกอปท./ประธานกลุ่มตาบล จัดการประชุมวางแผนและมอบหมายงานตรวจแปลง
เกษตรอินทรี ย์ ให้ ผ้ ูตรวจฯรั บรอง โดยจัดทารายชื่ อ จ านวนเกษตรกร แปลงที่ตรวจ
มอบหมายให้ ผ้ ตู รวจฯรับรอง ลงพื ้นที่ในการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
2.2 ในการตรวจแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จานวน 3 คน ประกอบด้ วยผู้ตรวจฯ
อาวุโส, ผู้ตรวจฯรับรอง และผู้ตรวจฯฝึ กหัดหรื อคณะทางานของนาย อปท. และอาจมีผ้ ู
ร่วมสังเกตการณ์ด้วย
2.3 ผู้ ต รวจฯรั บ รอง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายการตรวจ จะต้ อ งไม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน กับ
เกษตรกร หรื อมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนทางใดทางหนึ่งในแปลงนันๆ
้ เช่น ผู้ตรวจฯรับรอง
เป็ นเจ้ าของที่ดินที่ให้ เกษตรกรเช่าทาแปลงเกษตรอินทรีย์ ผู้ตรวจฯรับรอง เป็ นผู้ผลิต/จัด
จาหน่ายปัจจัยการผลิตให้ เกษตรกร เป็ นต้ น
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2.4 ผู้ตรวจฯรับรอง จะต้ องไม่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับเกษตรกร เช่น เป็ นสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเป็ นญาติพี่น้องกัน
2.5 ผู้ตรวจฯรับรอง ต้ องไม่มีปัญหาขัดแย้ งส่วนตัวกับเกษตรกร หรื อคนในครอบครั วของ
เกษตรกร
2.6 เกษตรกรสามารถปฏิเสธผู้ตรวจฯรับรอง ได้ หากรู้ สึกว่าอาจไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
จากผู้ตรวจฯรับรอง รายนันๆ
้ เกษตรกรสามารถเรี ยกร้ องการเปลี่ยนผู้ตรวจฯรับรอง โดย
ทาหนังสือแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังกลุม่ ตาบล/อปท.
2.7 กรณีการตรวจรับรอง และการตรวจติดตาม จะต้ องแจ้ งนัดหมายวันเวลากับเกษตรกร
ก่อนทุกครัง้ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 สัปดาห์

3. บทบำทหน้ ำที่ของผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ ำยฯ
3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติและกิจกรรมที่เกิดขึน้ จริ งในแปลงเกษตรหรื อสถานที่ ว่าตรงกับ
ข้ อมูลที่ได้ ถกู บันทึกเอาไว้ ในระบบหรื อไม่
3.2 ตรวจประเมินและรับรองการผลิตในแปลงเกษตรอินทรี ย์ของเกษตรกร ว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเครื อข่ายฯหรื อไม่ อย่างไร
3.3 ผู้ตรวจฯรับรองต้ องไม่เรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายใดๆ ในการทางานจากเกษตรกร รวมถึงการรับ
ของขวัญหรือสิ่งของที่มีมลู ค่าจากเกษตรกร

4. ขัน้ ตอนกำรลงตรวจแปลงเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
4.1 ผู้ตรวจฯรับรอง รับข้ อมูลการบันทึกกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรที่จะทาการตรวจ
รับรองจากแดชบอร์ ด podd PGS ซึ่งการเข้ าถึงข้ อมูลในแดชบอร์ ด podd PGS ของแต่
ละอปท.นัน้ นายกอปท. จะเป็ นผู้กาหนดสิทธิ์การเข้ าถึง
4.2 ผู้ตรวจฯรับรอง ต้ องศึกษารายละเอียดการบันทึกกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรที่จะลง
ตรวจอย่างละเอียดล่วงหน้ า
4.3 ผู้ตรวจฯรับรอง ต้ องตรงเวลา แต่งกายให้ เหมาะสม สะดวกกับการปฏิบัติงาน และ
จะต้ องแนะนาตัวเองแก่เกษตรกรว่าเป็ นใคร มาทาอะไร
4.4 ผู้ตรวจฯรับรอง ต้ องชีแ้ จงแผนการตรวจให้ เกษตรกรทราบ โดยหัวหน้ าผู้ตรวจฯเป็ นผู้
กาหนดแผนและประชุมทาความเข้ าใจกับทีมผู้ตรวจฯก่อนลงตรวจแปลง
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4.5 ทาการสแกน QR CODE ของเกษตรกร ที่ปรากฏในเครื่ องมือ ดิจิทัล podd PGS และ
ดาเนินการสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อให้ ได้ ข้อมูล ครบตามเกณฑ์กาหนดของเครื อข่ายฯ
โดยจะมีเกณฑ์กาหนดอยู่ 9 หัวข้ อ ดังนี ้
- เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์
- การจัดการธาตุอาหารในดินและการส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน
- การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช
- วิธีปฏิบตั ิในฟาร์ มและแนวกันชน เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นในกระบวนการผลิต
- การจัดการผลผลิต
- การขนส่งจากเกษตรกรสูส่ หกรณ์
- การบรรจุและการเก็บรักษา
- รถขนส่ง
- แปลงถูกตรวจโดยกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน ซึง่ เสมือนระบบควบคุมภายใน
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สง่ เสริมการทาเกษตรอินทรีย์
4.6 เดินตรวจโดยรอบพื ้นที่ร่วมกับเกษตรกร โดยต้ องตรวจทุกแปลงของเกษตรกร
4.7 ผู้ตรวจฯรับรอง สรุปข้ อมูลให้ เกษตรกรฟั งเมื่อเสร็จสิ ้นการตรวจแปลงเกษตร เพื่อให้ เนือ้ หา
ถูกต้ องตามที่ตรวจพบจริ งในแปลง เช่น จานวนไร่ ชื่อแปลง ความเสี่ยง แนวกันชน ปั จจัย
การผลิ ต เป็ นต้ น หากพบข้ อมูลที่ไม่เป็ นไปตามที่ปฏิบัติจ ริ ง เกษตรกรสามารถชีแ้ จงกับ
ผู้ตรวจฯรับรองได้ ทันทีในวันที่ ตรวจ พร้ อมทัง้ ให้ คาแนะนาและแลกเปลี่ยนความเห็ นกับ
เกษตรกรเจ้ าของแปลง
4.8 ผู้ตรวจฯรั บรอง และเกษตรกรลงชื่อรั บรองข้ อมูลในเครื่ องมือ podd PGS และกดบันทึก
ข้ อมูลการตรวจแปลงจะถูกบันทึกในแดชบอร์ ด podd PGS ด้ วย
4.9 เมื่อผู้ตรวจฯรับรองได้ ทาการตรวจประเมินแปลงทังหมดแล้
้
ว ผลการตรวจจะนาเข้ าที่ประชุม
โดยคณะกรรมการตรวจฯรับรองพิจารณาผลการตรวจรับรองแปลง โดยใช้ ข้อมูลการตรวจ
แปลงในแดชบอร์ ด podd PGS หากพิจารณาผ่านจะทาเอกสารรายงานผลการพิจารณา
ให้ แก่อปท.เพื่อส่งต่อไปยัง คณะทบทวนเพื่อยืนยันผลการตรวจรับรอง และส่งข้ อมูลผลการ
พิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ให้ กบั เครื อข่ายฯ เพื่อออกใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
แบบมีสว่ นร่วมให้ กบั เกษตรกร
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ตัวอย่ ำงแสดงกำรใช้ งำนเครื่องมือดิจิทัล podd PGS สำหรับกำรตรวจ
รับรอง

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของเกษตรกร

1. เข้ าสูเ่ ครื่ องมือดิจิทลั podd PGS ที่โทรศัพท์ของเกษตรกร กดแสดง QR CODE ของเกษตรกร
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2. ผู้ตรวจฯรับรองเข้ าสู่เครื่ องมือดิจิทลั podd PGS กด “ตรวจรับรอง”

3. ผู้ตรวจฯรับรองทาการสแกน QR CODE ของเกษตรกร และเข้ าสูห่ น้ า “ตรวจรับรอง”

4. ทาการตรวจตามข้ อกาหนดที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทลั podd PGS เมื่อจบหน้ าแล้ วกด “ต่อไป”
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5. ทาการตรวจตามข้ อกาหนดที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทลั podd PGS เมื่อจบหน้ าแล้ วกด
“ต่อไป”

6. ทาการตรวจตามข้ อกาหนดที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทลั podd PGS
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7. เมื่อถึงหน้ าที่ 9 ขอดูบนั ทึกการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากเกษตกร ถ้ ามีบนั ทึกเลือก “เคย” ไม่มี
บันทึกเลือก “ไม่เคย” พร้ อมกับถ่ายรูปบันทึกการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน แล้ วกด “ต่อไป”

8. หน้ าที่ 10 สรุปผลการตรวจประเมิน และกด “บันทึก”
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เมื่อคณะทบทวนได้ รับ เอกสารรายงานผลการตรวจจากอปท. คณะทบทวนจะพิจ ารณา
เห็นชอบผลการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรี ย์โดยใช้ ข้อมูลการตรวจแปลงในแดชบอร์ ด podd
PGS หากให้ การยืนยันความถูกต้ องผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจฯรับรองจะส่งให้ แก่สานัก
จัดการเครื อข่ายฯ เพื่ออนุมตั ิออกใบรับรอง หากไม่เห็นชอบดาเนินการแจ้ ง อปท./กลุ่มตาบล เพื่อให้
เกษตรกรดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่อง จากนัน้ สานักจัดการเครื อข่ายฯ ดาเนินการขอออกใบรับรอง
โดยประธานเครื อข่ายฯเป็ นผู้อนุมตั ิออกใบรับรองรับรอง นายกอปท.อนุมตั ิและทาการออกใบรับรอง
ซึง่ เกษตรกรสามารถรับใบรับรองยัง อปท.ที่สงั กัดอยู่

5. ข้ อแนะนำสำหรับผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ ำย
5.1 ควรเป็ นคนช่างสังเกต สนใจใฝ่ ร้ ู มีความสงสัย และชอบตังค
้ าถามเพื่อหาคาตอบ
5.2 สังเกตลักษณะทางกายภาพเบื ้องต้ นของพืน้ ที่ เช่น ที่ตงของแปลงเกษตรเป็
ั้
นที่ราบลุ่ม
หรื อที่ดอน ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในแปลง โดยดูจากการมีแมลงหลากหลาย
มีก้ งุ หอย ปู ปลา ไส้ เดือน สิ่งมีชีวิต วัชพืชต่างๆ เป็ นต้ น
5.3 แผนการผลิตที่บนั ทึกในระบบ ตรงตามที่ตรวจพบจริงในแปลงเกษตรหรือไม่
5.4 ปริมานผลผลิตที่เกษตรกรนาไปจาหน่าย สมดุลกับพื ้นที่เพาะปลูกหรือไม่
5.5 ปริมาณปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก เพียงพอต่อการผลิตในแปลงหรือไม่
5.6 ลักษณะสภาพของดิน เช่น สีของดิน ดินร่ วนซุย ดินเหนียว ดินทราย อื่นๆ ที่บ่งบอกความ
สมบูรณ์ของดิน
5.7 ความหนาและความสูงของพืชแนวกันชน ลักษณะการเพาะปลูกและการเจริ ญเติบโต
ของพืชแปลงข้ างเคียง ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันการปนเปื อ้ นจากสารเคมีจากแปลง
ข้ างเคียง
5.8 ตัง้ คาถามจากประเด็นที่พบว่าน่าเรี ยนรู้ หรื อน่าสงสัยในระหว่างที่ลงตรวจแปลง เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลและเทคนิคการเพาะปลูกกับเกษตรกร
5.9 เมื่อพบจุดที่น่าสงสัย หรื อเกษตรกรมีพิรุธในการตอบคาถาม ให้ ตงั ้ ประเด็นคาถามแก่
เกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องชัดเจน
5.10 มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี พูดจาสุภาพ สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้ สึกส่วนตัวได้ ดี
ในขณะไปปฏิบตั ิหน้ าที่
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6. ขัน้ ตอนกำรตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
6.1 เกษตรกรยื่นความจานงขอรับการตรวจรับรองต่อกลุ่มตาบล/อปท. ผ่านหัวหน้ ากลุ่ม
เกษตรกร แบ่งออกเป็ น 3 กรณี ได้ แก่
- การตรวจรับรองแรกเข้ า เป็ นการตรวจเพื่อรับรองครัง้ แรก ตรวจครบทุกข้ อ และ
ได้ รับใบรับรอง
- การตรวจติดตาม ดาเนินการตรวจทุกปี หลังจากที่ได้ รับใบรับรอง ตรวจครบทุกข้ อ
ซึ่งในอนาคตเมื่อระบบตัง้ มั่นดีแล้ ว มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง การตรวจติดตาม
ในแต่ละปี อาจจะไม่มีความจาเป็ นต้ องตรวจครบทุกข้ อ แต่ต้องครบทุกข้ อภายใน 3
ปี และเชื่อถือได้ ว่าระบบการผลิตมีมาตรฐาน
- การตรวจต่ออายุ
จากนันกลุ
้ ม่ ตาบล/อปท. จะแต่งตังคณะกรรมการตรวจฯรั
้
บรองจากบัญชีผ้ ตู รวจฯรับรอ
ของเครือข่ายฯ เพื่อลงตรวจประเมินแปลง และรายงานผลการพิจารณา
6.2 เมื่อกลุ่มตาบล/อปท.ได้ รับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจฯรับรองแล้ ว จะ
ด าเนิ น การส่ง ผลการพิ จ ารณานัน้ ให้ แ ก่ ค ณะทบทวน ภายใน 10 วัน ท าการ ซึ่ง ใน
ระหว่างนี ้ทางกลุ่มตาบล/อปท. สามารถแย้ งผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจฯ
รับรองได้
6.3 จากนัน้ ส านัก จัด การเครื อ ข่ า ยด าเนิ น การเรี ย กประชุม คณะทบทวน โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจฯรับรอง นาผลการพิจ ารณาเสนอต่อ คณะทบทวน และทาการ
ยืนยันผลการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรี ย์ หากมีมติให้ ความเห็นชอบยืนยันความ
ถูกต้ องผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจฯรับรองของ อปท. สานักจัดการเครื อข่ายฯ
ในฐานะของเลขาคณะทบทวนจะดาเนินการเสนอขออนุมัติออกใบรับรอง หากมีมติไม่
เห็ น ชอบจะด าเนิ น การแจ้ ง อปท./กลุ่ม ต าบล เพื่ อ ด าเนิ น การชี แ้ จงแก่ เ กษตรกรให้
ดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องต่อไป
6.4 สานักจัดการเครื อข่า ย เริ่ มดาเนินการออกใบรับรอง โดยมี ผอ.ผ่อดีดีกลาง ประธาน
เครื อข่าย และนายก อปท. ลงนามตามลาดับ กรณีที่เป็ นการตรวจรับรองแรกเข้ า และ
การตรวจต่ออายุ เกษตรกรจะได้ รับใบรับรอง ถ้ าเป็ นการตรวจติดตาม ข้ อมูลจะเก็บไว้
ในฐานข้ อมูล ซึง่ ใบรับรองนันจะมี
้ อายุ 3 ปี
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นิ ย ำมและอัก ษรย่ อสำหรั บเอกสำรและคู่มือ ปฏิ บัติก ำรรั บรองเกษตร
อินทรีย์ของเครือข่ ำยฯดำวผ่ อดีดี
ระบบรั บรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) หรื อ Participatory Guarantee Systems (PGS)
หมายถึง ระบบการรับรองคุณภาพเกษตรอินทรี ย์ที่ม่งุ เน้ นการรับประกันคุณภาพในท้ องถิ่น โดย
การรับรองเกษตรกรผู้ผลิตขึน้ อยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของผู้ที่เกี่ยวข้ อง และถูกสร้ างขึน้ บน
พื ้นฐานของความไว้ วางใจ สังคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู้
เครื่ องมือ podd PGS หมายถึง เครื่ องมือดิจิทลั ที่ช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบตั ิเพื่อขอ
การรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยจดบัน ทึก การผลิ ต จัด เก็ บ ข้ อ มูล และ
ประมวลผลอัตโนมัติ เพื่อการใช้ ข้อมูลในการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส (PGS) เครื่ องมือนี ้
ถูกออกแบบส าหรั บผู้สนใจทั่วไป โดยไม่จากัดว่าผู้ใช้ จะต้ องเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายฯดาวผ่ อ ดีดี
เท่านัน้
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเข้ าร่ วมเพื่อขอรับการตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีสมาชิกตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมี
หัวหน้ ากลุม่ และกลุม่ ขึ ้นกับกลุม่ ตาบล
กลุ่มตำบล หมายถึง กลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อยที่รวมกันเป็ นหนึ่งกลุ่มระดับตาบล เช่น วิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์ตาบล
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.) หมายถึง องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น ที่เ ป็ น สมาชิ ก
เครื อข่ายฯ ดาวผ่ อดีดี สนับสนุนการดาเนินงานของกลุม่ เกษตรกร
ผู้ ต รวจฯอำวุ โ ส หมายถึ ง ผู้ต รวจประเมิ น คุณ ภาพการปฏิ บัติ ท างเกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ มีคุณสมบัติตามที่กาหนด และได้ รับการแต่ง ตัง้ ขึน้
บัญชีจากเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
ผู้ตรวจฯรั บรอง หมายถึง ผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรี ย์ตาม
มาตรฐานของเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยเป็ น บุคคลที่เข้ าร่ วมฝึ กอบรมการเป็ นผู้ตรวจรับรองเกษตร
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อินทรี ย์พีจีเอส (PGS) ของเครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึ กหัดการตรวจ
ประเมิน ตามคุณสมบัติที่กาหนด
ผู้ตรวจฯฝึ กหัด หมายถึง ผู้ตรวจที่ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์พีจีเอส
(PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
เครื อข่ ำยฯ, เครื อข่ ำยฯดำวผ่ อดีดี หรื อเครื อข่ ำยอปท.ฯดำวผ่ อดีดี หมายถึง เครื อข่ายอปท.
อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
คณะกรรมกำรเครื อข่ ำยฯ หมายถึง คณะกรรมการเครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ที่มี
ประกาศแต่งตังตามระเบี
้
ยบว่าด้ วยคณะกรรมการบริ หารจัดการเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดีที่เริ่ มจัดตัง้
ขึ ้นตามมติที่ประชุมการประชุมเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ ผลผลิตพืช
สำนักจัดกำรเครือข่ ำย หมายถึง หน่วยที่ทาหน้ าที่เลขานุการและงานทางวิชาการของเครือข่ายฯ
คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการที่กรรมการเครื อข่ายฯ แต่งตังจากบั
้
ญชีผ้ ตู รวจอาวุโส เพื่อ
ทวนสอบการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ โดยมีคณ
ุ สมบัติและหน้ าที่ตามที่กาหนด และมีประกาศ
แต่งตัง้
คณะกรรมกำรกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุ่มตาบล หรื อ อปท. ที่กลุ่มตาบลตัง้ ขึน้ เพื่อ
ดาเนินระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดี ระบบประกันคุณภาพ
อาหารปลอดภัย ของเครื อข่ายฯดาวผ่อดีดี ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต อาหาร ตัง้ แต่ ไร่ นา สวนหรื อฟาร์ ม
ตลอดจนถึงร้ านอาหาร
คณะกรรมกำรตรวจรั บ รอง หมายถึง คณะกรรมการตรวจรั บรองผลการตรวจรั บรองแปลง
เกษตรกร
กำรตรวจรั บ รองฯแรกเข้ ำ (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรั บรองเกษตร
อินทรี ย์ ซึ่ง เป็ นการตรวจประเมิ นเพื่อการรั บรองครั ง้ แรก โดยจะตรวจอย่างละเอียดในทุก
ข้ อกาหนดของการปฏิบตั ิทางเกษตรอินทรีย์
กำรรับรอง (Certification) หมายถึง การรับรองเกษตรอินทรีย์
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ให้ กำรรั บรอง (Granting Certification) หมายถึง การให้ การรับรองเกษตรอินทรี ย์แก่เกษตรกรที่
ยื่นขอการรับรองแปลงอินทรีย์
คงไว้ ซ่ ึ ง กำรรั บ รอง (Maintaining Certification) หมายถึ ง การให้ ค งไว้ ซึ่ง การรั บ รองเกษตร
อินทรีย์ แก่เกษตรกรที่ได้ รับการรับรอง และยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง
ต่ ออำยุกำรรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรี ย์ แก่เกษตรกร
ที่ยื่นขอต่ออายุการรับรอง โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี
พักใช้ กำรรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพักใช้ การรับรองเกษตรอินทรีย์
เพิ ก ถอนกำรรั บ รอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรั บรองเกษตร
อินทรีย์
ยกเลิกกำรรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรับรองเกษตรอินทรีย์
กำรตรวจติดตำม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรี ย์ที่ได้ รับ
การรับรองปี ละ 1 ครัง้ ตามระบบของเครื อ ข่ า ยอปท. อาหารปลอดภั ย ดาวผ่ อ ดี ด ี เ พื่อ
ติดตามมาตรฐานการปฏิบัติเกษตรอินทรี ย์ที่ได้ รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยจะตรวจอย่าง
ละเอียดทุกข้ อกาหนดของมาตรฐาน
กำรตรวจต่ ออำยุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรอง
เกษตรอิ น ทรี ย์ โดยตรวจประเมิ นอย่ า งละเอี ย ดในทุก ข้ อ ก าหนด ซึ่ง จะด าเนิ น การตรวจก่อน
ใบรับรองหมดอายุ
กำรตรวจเพิ่มเติม (Special Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรื อการ
ตรวจติดตาม ซึง่ อาจกาหนดขึ ้นจากเหตุผลหรือความจาเป็ นของสถานการณ์
ข้ อบกพร่ อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่เกษตรกรผู้ขอรับรองเกษตรอินทรี ย์ ยังไม่ได้ จดั ทา
ระบบ หรื อจัดทาระบบไม่สอดคล้ องตามข้ อกาหนดมาตรฐาน หรื อจัดทาระบบแล้ วแต่ไม่ได้ นาไป
ปฏิบตั ิ หรือนาไปปฏิบตั ิบ้างไม่ปฏิบตั ิบ้าง
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ข้ อ บกพร่ องไม่ รุ น แรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่ง ที่ไ ม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดการ
ปฏิบตั ิเกษตรอินทรีย์ในบางส่วน ไม่มีผลร้ ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้ อบกพร่ องรุ นแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดการปฏิบตั ิ
เกษตรอินทรีย์และส่งผลร้ ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้ อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็ นข้ อบกพร่ อง แต่หากปล่อยไว้ หรื อละเลย
อาจนาไปสูข่ ้ อบกพร่องได้
หนั งสือสำคั ญ รั บ รองแปลงเกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบมี ส่ว นร่ วม หรื อใบรั บ รอง (podd PGS
Certificate) หมายถึง ใบรับรองที่เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้ แก่เกษตรกรที่
ผ่านการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS
ใบประกำศนี ย บั ต รผู้ ต รวจฯรั บ รอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัต รที่
เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้ แก่ผ้ ูตรวจรับรองที่ผ่านการฝึ กอบรมการเป็ น
ผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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หลักกำรเกษตรอินทรีย์
หลักการเกษตรอินทรี ย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่กาหนดโดยสหพันธ์ เกษตรอินทรี ย์
นานาชาติ (IFOAM Organics International) ประกอบด้ ว ยหลัก การ 4 ข้ อ ส าคัญ คื อ สุข ภาพ,
นิเวศวิทยา, ความเป็ นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่
1. มิติด้ำนสุขภำพ (Health)
เกษตรอินทรี ย์ควรจะต้ องส่งเสริ มและสร้ างความยัง่ ยืนให้ กับสุขภาพอย่างเป็ นองค์รวมของ
ดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปั จเจกและของชุมชนเป็ นหนึ่งเดียวกันกับ
สุขภาวะของระบบนิเวศ การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะทาให้ พืชแข็งแรง มีสขุ ภาวะที่ดี ส่งผลต่อ
สัตว์เลี ้ยงและมนุษย์ที่อาศัยพืชเหล่านันเป็
้ นอาหาร
บทบาทของเกษตรอินทรี ย์ ไม่ว่าจะเป็ นการผลิตในไร่ นา การแปรรู ป การกระจายผลผลิต
หรื อการบริ โภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชี วิตทั ง้ ปวง
ตังแต่
้ สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง เกษตรอินทรี ย์จึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มี
คุณภาพสูง และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนให้ มนุษย์ได้ มีสขุ ภาวะที่ดีขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้เกษตร
อินทรี ย์จึงเลื อกที่จะปฏิเสธการใช้ ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรู พืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสารปรุ ง แต่ง
อาหารที่อาจมีอนั ตรายต่อสุขภาพ
2. มิติด้ำนนิเวศวิทยำ (Ecology)
เกษตรอินทรี ย์ควรจะต้ องตัง้ อยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวั ฏจักรแห่งธรรมชาติ
การผลิตการเกษตรจะต้ องสอดคล้ องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยทาให้ ระบบและวั ฏจักรธรรมชาติ
เพิ่มพูนและยัง่ ยืนมากขึ ้น
หลักการนีต้ งั ้ อยู่บนกระบวนทัศน์ที่มองเกษตรอินทรี ย์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่ งของระบบ
นิเวศที่มีชีวิต ดังนันการผลิ
้
ตการเกษตรจึงต้ องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของ
ธรรมชาติโดยการเรียนรู้และสร้ างระบบนิเวศสาหรับให้ เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด เช่น ในกรณี
ของการปลูกพืช เกษตรกรจะต้ องปรับปรุงดินให้ มีชีวิต หรือในการเลี ้ยงสัตว์ เกษตรกรจะต้ องใส่ใจกับ
ระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ ม หรื อในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า เกษตรกรต้ องใส่ใจกับระบบนิเวศของบ่อ
เลี ้ยง
3. มิติด้ำนควำมเป็ นธรรม (Fairness)
เกษตรอินทรี ย์ควรจะตังอยู
้ ่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็ นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้ อมโดยรวม
และสิ่งมีชีวิต ความเป็ นธรรมนี ้รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมีสว่ นในการ
ปกปักพิทกั ษ์โลกที่เราอาศัยอยู่ ทังในระหว่
้
างมนุษย์ด้วยกันเอง และระหว่างมนุษย์กบั สิ่งมีชีวิตอื่นๆ
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ในหลักการด้ านนี ้ ความสัมพันธ์ ของผู้คนที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิตและการจัดการ
ผลผลิตเกษตร อินทรี ย์ในทุกระดับควรมีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นธรรม ทังเกษตรกร
้
คนงาน ผู้แปร
รูป ผู้จดั จาหน่าย ผู้ค้า และผู้บริโภค ทุกผู้คนควรได้ รับโอกาสในการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และมีสว่ นช่วย
ในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแก้ ไขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรี ย์ควรมีเป้าหมายใน
การผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพที่ดี ยังหมายรวมถึงการปฏิบตั ิ
ต่อสัตว์เลี ้ยงอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสภาพการเลี ้ยงให้ สอดคล้ องกับลักษณะและ
ความต้ องการทางธรรมชาติของสัตว์ รวมทังดู
้ แลเอาใจใส่ความเป็ นอยู่ของสัตว์อย่างเหมาะสม
4. มิติด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่ (Care)
การบริ หารจัดการเกษตรอินทรี ย์ควรจะต้ องดาเนินการอย่างระมัดระวังและ รับผิดชอบ เพื่อ
ปกป้ อ งสุ ข ภาพและความเป็ นอยู่ ข องผู้ คนทั ง้ ในปั จ จุ บั น และอนาคต รวมทั ง้ พิ ทั ก ษ์ ปกป้ อง
สภาพแวดล้ อมโดยรวมด้ วย
ในหลักการนี ้การดาเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หาร
จั ด การ การพั ฒ นา และการคั ด เลื อ กเทคโนโลยี ที่ จ ะน ามาใช้ ในเกษตรอิ น ทรี ย์ ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อสร้ างหลักประกันความมัน่ ใจว่า เกษตรอินทรีย์นนปลอดภั
ั้
ยและเหมาะ
กั บ สิ่ ง แวดล้ อม แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอ
ประสบการณ์ จากการปฏิบัติและภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่สะสมถ่ายทอดกัน มาก็อาจมีบทบาทในการ
แก้ ปัญหา ได้ เช่นกัน เกษตรกรและผู้ประกอบการควรมีการประเมินความเสี่ยง และเตรี ยมการป้องกัน
จากนาเทคโนโลยี ม าใช้ และควรปฏิเสธเทคโนโลยีที่มี ความแปรปรวนมาก เช่ น เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี จะต้ องพิจารณาถึงความจาเป็ นและระบบคุณค่าของผู้ที่
เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้ รับผลกระทบ และจะต้ องมีการปรึกษาหารื ออย่ างโปร่งใสและมีส่วน
ร่วม
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ปั จจัยกำรผลิตที่อนุญำตให้ ใช้ ได้ ในกำรผลิตอินทรีย์ อ้ ำงอิงจำกสำนักงำน
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
สัญลักษณ์และความหมาย

/
!

ให้ ใช้ ได้ หมายถึง ปั จจัยการผลิตที่อนุญาตให้ ใช้ ได้ ตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน มกท.
ใช้ อย่างระมัดระวัง หมายถึง ปั จจัยการผลิตที่อนุญาตให้ ใช้ ได้ แต่จะต้ องใช้ ตามข้ อกาหนดอย่างเคร่งครัด
และใช้ อย่างระมัดระวัง

ส่วนที่ 1: ปัจจัยการผลิตที่ใช้ เป็ นปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงดิน
รำยกำรวัสดุ
กระดูกป่ น

กากน ้าตาล หรื อโมลาส
กากเมล็ดพืช

แกลบ
กามันถัน

รำยละเอียด/ ข้ อกำหนด
กระดูกสัตว์หรื อกระดูกปลาบดละเอียดให้ ธาตุฟอสฟอรัสและธาตุไนโตรเจนแก่
ดินที่ปลูก มีคณ
ุ สมบัติเป็ นด่างเล็กน้ อยควรใช้ ในปริมาณที่เหมาะสม โดยคานึงถึง
สมดุลของธาตุอาหารในดิน
ใช้ ในการหมักทาปุ๋ ยน ้าชีวภาพ เพื่อเป็ นอาหารของจุลินทรี ย์
กากที่เหลือจากการบีบน ้ามัน เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เมล็ดสะเดา เมล็ดละหุ่ง ให้
ธาตุไนโตรเจน ควรใช้ ในสภาพที่ผ่านการหมักแล้ ว ถ้ าใช้ ไม่ถูกต้ องอาจทาให้ พืช
ไหม้ หรื อเน่าตาย
ใช้ เป็ นวัสดุคลุมดิน ช่วยปรับปรุงดินเหนียวให้ โปร่ งขึ ้น แต่ควรใช้ ร่วมกับวัสดุอื่น
เพราะมีธาตุอาหารน้ อยมาก และเก็บความชื ้นได้ ไม่ดี ย่อยสลายช้ า
--

เ ก ลื อ ยิ ป ซั่ ม ( แ ม ก นี เ ซี่ ย ม จะต้ องมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรื อไม่มาจาก
ซัลเฟต)
กระบวนการสังเคราะห์
ขยะอินทรี ยวัตถุ
ผลผลิตและผลพลอยได้ ที่มาจากพืชอนุญาตให้ ใช้ เป็ นปุ๋ ยและทาเป็ นปุ๋ ยหมักได้
เช่น กากเหลือจากการสกัดน ้ามัน, เปลือกโกโก้ , แกลบ
ผลพลอยได้ ที่ได้ มาจากสัตว์ ได้ แก่
*เลือดแห้ งผง
*กีบเท้ าสัตว์ผง
*เขาสัตว์ผง
*กระดูกผง หรื อ กระดูกผงที่สกัดเจลาตินออกไปแล้ ว
*ปลาป่ น
*เนื ้อสัตว์ป่น
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รำยกำรวัสดุ

ขยะอินทรี ยวัตถุ

ขี ้เถ้ าไม้ , ขี ้เถ้ าแกลบ

ขี ้เลื ้อย

รำยละเอียด/ ข้ อกำหนด
*ขนสัตว์ปีกป่ น และ ‘chiquette’
*ขนแกะ
*ขนสัต ว์ เ ลี ย้ งลูก ด้ ว ยนมป่ น แต่ ต้ อ งไม่ มี โ ครเมี ย ม (VI) ปนเปื อ้ นในระดับ ที่
สามารถตรวจวัดได้
*เส้ นผม
*ผลผลิตจากนมสัตว์
*โปรตีนที่ได้ จากการไฮโดรไลซีสแต่ห้ามใช้ ที่สมั ผัสโดยตรงกับส่วนของพืชที่นามา
บริโภค
ใช้ เป็ นวัสดุปรั บปรุ งความเป็ นกรดของดิน เป็ นแหล่งของธาตุฟอสฟอรั สและ
โพแทสเซียม ไม่ควรใช้ กบั ต้ นกล้ าของพืช ห้ ามใช้ ขี ้เถ้ าที่มาจากการเผาปุ๋ ยมูลสัตว์
เพราะทาให้ สญ
ู เสียอินทรี ยวัตถุและธาตุอาหาร
ไม่อนุญาตถ้ ามาจากไม้ ที่มีการใช้ สารเคมีเพื่อรักษาเนื ้อไม้
เมื่อผสมกับดินปลูกจะช่วยทาให้ ดินโปร่ งขึน้ และเก็บความชืน้ แต่ย่อยสลายช้ า
ควรผ่านการหมักให้ สลายตัวก่อนนาไปใช้

ขี ้ไส้ เดือน
แคลเซียมคลอไรด์

จุลินทรี ย์

จากแหล่งธรรมชาติเท่านัน้ ใช้ เป็ นแหล่งธาตุอาหารเสริ มแก่พืช แต่ต้องใช้ อย่าง
ระมัดระวังเพราะมีปริ มาณธาตุคลอไรด์สงู มาก อาจเป็ นอันตรายต่อความสมดุล
ของแร่ธาตุในดิน
อนุญาตให้ ใช้ จุลินทรี ย์ทุกชนิดกับปุ๋ ยหมัก พืช เมล็ดพืช และดิน ยกเว้ นจุลินทรี ย์
ที่ได้ มาจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
• ต้ องมาจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ใช้ ปรับปรุ ง
ความเป็ นกรดของดิน

โดโลไมท์ (แมกนี เ ซี ย มและ
แคลเซียมคาร์ บอเนต)

• อาจใช้ เพื่อเสริ มธาตุแมกนีเซียมที่มีราคาถูกแก่พืช การใช้ เกินความ
จาเป็ นอาจเป็ นอันตรายต่อพืช
ปุ๋ ยจากถุงเห็ด
ปุ๋ ยชีวภาพ
ปุ๋ ยธาตุอาหารรอง

ขี ้เลื่อยและเศษวัสดุเหลือทิ ้งจากถุงเห็ดนางฟ้า นางรม ฯลฯ ควรผ่านการหมักซ ้า
อีกครัง้ ก่อนนามาใช้
อินทรี ย์วตั ถุที่มีเชื ้อจุลินทรี ย์ช่วยดูดซับและช่วยย่อยสลายธาตุอาหารให้ แก่พืช
เป็ น สารสั ง เคราะห์ ได้ แ ก่ คอปเปอร์ โคบอลด์ ซั ล เฟต เซเลเนี ย ม โบรอน
แมงกานีส โมลิบดินมั สังกะสี เหล็ก ไอโอดีน อนุญาตให้ ใช้ เมื่อจาเป็ น เมื่อพืชอ

เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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รำยกำรวัสดุ

ปุ๋ ยน ้าชีวภาพ

รำยละเอียด/ ข้ อกำหนด
สดงอาการขาดธาตุอาหารเท่านัน้ แต่ไม่อนุญาตให้ ใช้ สารสังเคราะห์ที่อยู่ในรูปไน
เตรตหรื อคลอไรด์
ได่จากการหมักเศษพืช เพื่อให้ เกิดจุลินทรี ย์โดยธรรมชาติ ใช้ เป็ นปุ๋ ยฉีดพ่นหรื อ
เติมลงดินเพื่อให้ พืชแข็งแรง

ปุ๋ ยคอกและผลพลอยได้ จากปุ๋ ย *มู ล สั ต ว์ จ ากฟาร์ ม เลี ย้ งสั ต ว์ ที่ เ ป็ น ส่ ว นผสมของสิ่ ง ขั บ ถ่ า ยจากสั ต ว์ แ ละ
คอก
อินทรี ยวัตถุจากพืช (ที่ใช้ ปพู ื ้นคอกสัตว์)
*มูลสัตว์แห้ งและมูลสัตว์ปีกแห้ ง
*สิ่งขับถ่ายจากสัตว์ รวมทังมู
้ ลสัตว์ปีก และมูลสัตว์จากฟาร์ มที่ผ่านการหมัก
*สิ่งขับถ่ายจากสัตว์ที่เป็ นของเหลวต้ องมี การหมัก และ/หรื อ เจือจางในระดับที่
เหมาะสม
โดยห้ามใช้มูลสัตว์จากฟาร์ มทีเ่ ลี้ยงแบบอุตสาหกรรม
ปุ๋ ยพืชสด
เช่น โสน ปอเทือง พืชตระกูลถัว่ ต่างๆ
ปุ๋ ยหมัก

การหมัก ปุ๋ ยช่ ว ยแก้ ปั ญ หาวัช พื ช ที่ ติ ด มากับ มูล สัต ว์ ไ ด้ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ มื่ อ มี
ส่วนประกอบเป็ นวัสดุตามที่ระบุอยู่ในภาคผนวกนี ้ แต่ห้ามใช้ปยหมั
ุ๋ กจากขยะ
เมือง
ปุ๋ ยหมักจากกองเห็ดฟาง
อนุโลมให้ ใช้ แม้ ว่าฟางอาจมาจากนาข้ าวที่ใช้ สารเคมี แต่ในกองเห็ดฟางจะต้ อง
ไม่ใช้ สารต้ องห้ ามในเกษตรอินทรี ย์
ปูนมาร์ ล, หินปูนบด (แคลเซียม ใช้ เพื่อปรับปรุงความเป็ นกรดด่างของดิน และควรใช้ ในรูปที่บดละเอียดแล้ วห้ าม
คาร์ บอเนต)
ใช้ ปนู เผา เป็ นสารปรับปรุงดิน เนื่องจากออกฤทธิ์รุนแรง
พืชหมุนเวียน
ควรหมุนเวียนปลูกพืชต่างตระกูลกันเพราะระดับรากต่างกัน การหมุนเวียนของ
ธาตุอาหารในดินจะสมบูรณ์ขึ ้น การใช้ ธาตุอาหารของพืชชนิดต่างๆจากน้ อยไป
มาก เป็ นดังนี ้
1. พืชตระกูลถัว่
2. พืชกินหัว
3. พืชกินใบ
4. พืชกินผล
5. ธัญพืช

เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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รำยกำรวัสดุ
รำยละเอียด/ ข้ อกำหนด
ฟางข้ า วและวัส ดุ ค ลุม ดิ น จาก เช่น หญ้ าแห้ ง ใบไม้ แห้ ง เพื่อลดการระเหยนา้ จากหน้ าดิน ลดความรุนแรงของ
ธรรมชาติ
นา้ ฝน ลดการชะล้ างหน้ าดิน ควบคุมวัชพืช ปรับอุณหภูมิของดินให้ เหมาะสม
และให้ ปยแก่
ุ๋ พืช อนุโลมให้ ใช้ ฟางที่มาจากนาเคมีได้
มูลค้ างคาว
เป็ นแหล่งปุ๋ ยฟอสเฟสที่สาคัญ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นด่างเล็กน้ อย
สาหร่ายสีน ้าเงินแกมเขียว

เป็ นแหล่งปุ๋ ยไนโตรเจนธรรมชาติ เหมาะสาหรับนาข้ าวน ้าขัง

สารเร่งปุ๋ ยหมัก

จาพวกจุลินทรี ย์ ยกเว้ นจุลินทรี ย์ที่ได้ จากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

เศษพื ช , ผั ก , วั ส ดุ ก ารเกษตร, ใช้ ทาปุ๋ ยหมักไม่ต้องเติมสารต้ องห้ าม
สารสกัด จากการเกษตรชีวพล
วัตร
แหนแดง
มี ธ าตุ ไ นโตรเจนสูง ย่ อ ยสลายได้ เ ร็ ว 80% ของธาตุ อ าหารในแหนแดงจะ
ปลดปล่อยออกมาหลังจากไถกลบได้ 2 เดือน (8 สัปดาห์)

/
!
/
/
/
/

ส่วนที่ 2: ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่อนุญาตให้ ใช้ ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช/ โรคพืช/ วัชพืชและสารเร่ง
การเจริญเติบโต
รำยกำรวัสดุ
กาวดักแมลง

กามะถัน
ไคติน
จุลินทรี ย์
จุนสี หรื อคอปเปอร์ ซลั เฟต

ผงฟู หรื อโซเดียมไบคาร์ บอเนต

รำยละเอียด/ ข้ อกำหนด
ควรใช้ วสั ดุสีเหลืองเป็ นวัสดุทากาวเพราะสามารถดักแมลงได้ มากกว่าสีอื่น (ดัก
แมลงได้ ม ากกว่ า 85%) แต่ ต้ อ งจัด การไม่ ใ ห้ สัม ผัส พื ช ที่ ป ลูก และปนเปื อ้ น
สิ่งแวดล้ อม ทังขณะที
้
่ใช้ อยู่ในแปลงและหลังจากเลิกใช้ แล้ ว
ให้ ใช้ ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื ้อราได้ มีความเป็ นกรดสูง จึงไม่ควรใช้ ในช่วงที่
อากาศร้ อนจัดเพราะอาจทาให้ ใบพืชไหม้
ต้ องมาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกสัตว์ทะเล เช่น เปลือกกุ้งและปู และต้ องไม่มี
ส่วนผสมของสารต้ องห้ าม ใช้ สาหรับควบคุมไส้ เดือนฝอยศัตรูพืช
สาหรับ IFOAM โปรแกรม อนุญาตให้ ใช้ จุลินทรี ย์อะไรก็ได้ ยกเว้ นจุลินทรี ย์จาก
การดัดแปลงพันธุกรรม
ใช้ แช่เมล็ดพืชก่อนปลูกเพื่อกาจัดเชื ้อโรคที่ติดมากับเมล็ด โดยละลายจุนสี 19
กรัม/นา้ 18 ลิตร (ไม่ควรใชเภาชนะที่เป็ นโลหะ) ในกรณีเมล็ดข้ าว แช่นาน 24
ชม. แล้ วจึงล้ าง(แช่)น ้าเปล่าก่อนนาไปปลูก
ใช้ อตั รา 5 กรัม/น ้า 1 ลิตร สาหรับโรคราแป้ง อัตรา 10 กรัม/น ้า 1 ลิตร สาหรับ
โรคราน ้าค้ าง ใช้ สบู่อ่อนผสมเป็ นสารจับใบ เตรี ยมแล้ วใช้ ทนั ที ไม่ควรเก็บไว้ นาน

เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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รำยกำรวัสดุ
รำยละเอียด/ ข้ อกำหนด
ด่ า งทั บ ทิ ม หรื อโพแทสเซี ย ม สารป้องกันกาจัดเชื ้อรา อนุญาตให้ ใช้ เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้
เปอร์ แมงกาเนต
ใช้ ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
ดาวเรื อง
ควรปลูกไว้ ในไร่ นาเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยของแมลงที่เป็ นประโยนช์และช่วยป้องกัน
ไส้ เดือนฝอยศัตรูพืชในดิน
ตัวห ้า, ตัวเบียน
เป็ นการควบคุมโดยชีววิธี ใช้ ปล่อยเพื่อกาจัดแมลงศัตรูพืช
น ้ามันหอมระเหย

น ้าส้ มสายชู

จากพืช เช่น น ้ามันตะไคร้ หอม น ้ามันสน ฯ ใช้ เป็ นสารกาจัดแมลง กาจัด ไร โรค
พืช และสารยับยังการงอก
้
อนุญาตให้ ใช้ เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ ใช้ ในโปรแกรมสหภาพ
ยุโรป
จากแหล่งธรรมชาติใช้ ฉีดพ่นป้องกันกาจัดโรคและแมลง โดยเจือจางก่อน

พลาสติก

ใช้ เมื่อจาเป็ น เช้ น ใช้ ในการห่อไม้ ผล ใช้ ในการคลุมดินเมื่อปลูกสตรอเบอร์ รี่ ฯลฯ

พืชคลุมดิน
พืชหมุนเวียน

ควรปลูกพืชตระกูลถัว่ เพื่อช่วยกาจัดวัชพืช ป้องกันการชะล้ างหน้ าดินและรักษา
ความชื ้นของดิน
ช่วยลดการแพร่กระจายของศัตรูพืช

พืชไล่แมลง

เช่น ตะไคร้ หอม

ยาสูบ

ให้ ใช้ อย่างระมัดระวัง อนุญาตให้ ใช้ เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ ใช้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
ห้ า มใช้ บ ริ เ วณใกล้ แ หล่ ง น า้ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนุญาตให้ ใช้ ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
ให้ ใ ช้ วัสดุคลุม ดิน จากธรรมชาติ เช้ น หญ้ า แห้ ง ใบไม้ แ ห้ ง ฟางข้ า ว ปุ๋ ยหมัก
ควบคุมวัชพืช
ใช้ ควบคุมศัตรูพืชจาพวกปากดูด เช่น ไร เพลี ้ยอ่อน แต่อาจทาให้ ใบพืชไหม้ ใน
ภาวะที่อากาศร้ อนจัด
ให้ เลือกใช้ น ้าสบู่อน หรื อลูกประคาดีควาย แทนสารจับใบสังเคราะห์

โล่ติ๊น หรื อหางไหล
วัสดุคลุมดิน
สบู่โพแทสเซี่ยมหรื อสบู่อ่อน
สารจับใบ
ฟี โรโมน

สารล่อ, สารที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ, อนุญาตให้ ใช้ ได้ เฉพาะในกับดักและ
อุปกรณ์กระจายกลิ่น
สารเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โต หรื อ ใช้ ได้ เฉพาะที่เป็ นสารจากธรรมชาติ เช่น น ้ามันมะพร้ าว และไซโตไคนิน
ฮอร์ โมน
สะเดา
ใช้ ป้องกันกาจัดแมลงและหนอนศัตรูพืช

เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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รำยกำรวัสดุ
ไส้ เดือนฝอย (ใช้ กาจัดศัตรูพืช)

รำยละเอียด/ ข้ อกำหนด
ใช้ ควบคุมแมลงศัตรูในไม้ ผล เช่น หนอนเปลือกลองกอง ลางสาด ชมพู่ เป็ นต้ น

เอทิลแอลกอฮอล์, เหล้ าขาว

สารกาจัดแมลง อนุญาตให้ ใช้ เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ ใช้ ใน
โปรแกรมสหภาพยุโรป

/
/

ส่วนที่ 3: ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่อนุญาตให้ ใช้ ในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูและสัตว์ในสถานที่แปร
รูปและโรงเก็บ
รำยกำรวัสดุ
กับดักหนู, แมลงสาบ

รำยละเอียด/ ข้ อกำหนด
ดักโดยวิธีกล ฝังซากให้ มิดชิด

กับดักไฟล่อแมลง

ใช้ ล่อแมลงไม่ให้ มารบกวน

ขี ้เถ้ าไม้

ใช้ ขี ้เถ้ าแห้ งคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันแมลง

น ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว

ใช้ ร่วมกับกับดักไฟล่อแมลง ดักแมลงที่มาเล่นไฟ ต้ องจัดการไม่ให้ ปนเปื อ้ นพื ้นที่
เพาะปลูก พืชที่ปลูกและผลผลิต อนุญาตให้ ใช้ เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนุญาตให้ ใช้ ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
ใช้ เป็ นสารป้องกันกาจัดแมลง, ไร, เชื ้อรา และป้องกันการงอก
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป อนุญาตให้ ใช้ เฉพาะน ้ามันจากพืชต่อไปนี ้
*น ้ามันดอกทานตะวัน
*น ้ามันจากเมล็ดคาโนลา
*น ้ามันสเปี ยร์ มิ ้นท์
*น ้ามันกานพลู
*น ้ามันตะไคร้ หอม
*น ้ามันจากส้ ม
ใช้ ล่อ แมลงกลางคืน ช่ ว งเวลาที่แ มลงเริ่ มออกหากิน เริ่ ม ตะวันตกดินกระทั่ง
ประมาณ 20.00 น.
ใช้ ในกับดักล่อแมลงเพื่อดึงดูดแมลงบางชนิดเพื่อลดจานวนประชากรแมลงให้ ใช้
ร่วมกับอุปกรณ์กบั ดักและอุปกรณ์กระจายกลิ่นเท่านัน้

น ้ามันพืช

แบล็กไลท์
สารล่อแมลง หรื อฟี โรโมน
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ส่วนที่ 4: ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่อนุญาตให้ ใช้ ในกาทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อ
รำยกำรวัสดุ
กรดซิตริก

รำยละเอียด/ ข้ อกำหนด

กรดอาซีติก (น ้าส้ มสายชู)

มาจากธรรมชาติ ใช้ เป็ นสารทาความสะอาด

คลอรี น

ใช้ สาหรับฆ่าเชื ้อโรคในอุปกรณ์ที่สมั ผัสอาหาร กรณีที่ใช้ ทาความสะอาดผลผลิต
หรื อ วัต ถุ ดิ บ ในการแปรรู ป ความเข้ ม ข้ น ของคลอรี น อิ ส ระจะต้ อ งไม่ เ กิ น 5
มิลลิกรัม./ลิตร (ppm.) ไม่อนุญาตให้ ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไป EU

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)
โซเดียมไฮเปอร์ คลอไรท์

น ้ายาล้ างจาน

เช่น นา้ ยาฟอกขาว ใช้ สาหรับฆ่าเชือ้ โรคในอุปกรณ์ ที่สัมผัสอาหารควรใช้ ด้วย
ความระมัดระวัง
กรณี ที่ใช้ ทาความสะอาดผลผลิตหรื อวัตถุดิบในการแปรรู ปความเข้ มข้ นของ
คลอรี นอิสระจะต้ องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม./ลิตร (ppm.)
ให้ ใช้ ในการทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ ควรเลือกใช้ สารชาระล้ างที่ย่อย
สลายทางชีวภาพได้ (bio-degradable) และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อย

สบู่โซเดียม (สบู่แข็ง/ สบู่ก้อน)
ใช้ สาหรับฆ่าเชื ้อโรค
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สบู่โปแตสเซียม (สบู่อ่อน)
แอลกอฮอล์เอทิล

/
/
/
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กำรใช้ งำนเครื่องมือดิจิทัล podd PGS เพื่อกำรตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)
1. การลงทะเบียนเพื่อใช้ เครื่ องมือดิจิทลั podd PGS จะต้ องมีการลงทะเบียนใน แอปพลิเคชัน่ ผ่อดีดีก่อน เพื่อให้ ได้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งานและรหัสผ่านใน
การเข้ าใช้ งาน เครื่องมือดิจิทลั podd PGS ต่อไป ในการลงทะเบียนสามารถรับรหัสพื ้นที่ได้ จาก อปท.
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2. การเข้ าใช้ งานเครื่องมือดิจิทลั podd PGS ในการลงทะเบียนสามารถรับรหัสกลุม่ ได้ จาก อปท./กลุม่ ตาบล
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3. การเข้ าใช้ งานแดชบอร์ ด podd PGS (นายกอปท. กาหนดสิทธิ์การเข้ าถึงข้ อมูล)
3.1 เข้ าสูร่ ะบบผ่านเว็บไซต์ https://farmer.cmonehealth.org
3.2 ลงทะเบียนเข้ าสู่ระบบโดยใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งานและรหัสของเจ้ าหน้ าที่อปท.หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมายในการเข้ าดูข้อมูลของเกษตรกรได้
(นายก อปท. มีหน้ าที่จดั ระบบชันความลั
้
บ)
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3.3 การใช้ งานเมนูหลัก : เมนูรายชื่อเกษตรกร สามารถดูรายละเอียดข้ อมูลของแต่ละแปลงที่อยู่ในกลุม่ ผ่านการกด “ดูรายละเอียด”
ประกอบด้ วย - ข้ อมูลส่วนตัวของเจ้ าของแปลง
- ข้ อมูลแปลงปลูก แสดงข้ อมูลชนิดของพืชที่ปลูกและปัจจัยการผลิตที่ใช้ ในแปลงนัน้
- ผลการตรวจรับรอง
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3.4 การใช้ งานเมนูหลัก : เมนูรายตารางแสดงผลผลิต ระบบสามารถประมวลผลได้ ว่าในแต่ละเดือน มีวนั ใดบ้ างที่เกษตรกรคาดว่าจะสามารถ
เก็บผลผลิต ทาให้ กลุม่ สามารถประเมินได้ ว่าจะมีผลผลิตชนิดใด จานวนเท่าไร ในวันไหนที่จะออกสูต่ ลาด

3.5 เมนูใบรับรอง
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เกณฑ์ กำรให้ คะแนนสำหรับกำรตรวจฯรับรองในแต่ ละข้ อ
การตรวจรับรอง (ผู้ตรวจเป็ นตัวแทนจากกลุม่ อื่น/ ในกลุม่ ) ทุกๆ 1 ปี หรือตามที่กาหนด
ข้ อที่
1

หัวข้ อหลัก
เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์

การอนุรักษ์ ดินและน ้า

ข้ อ
ย่ อย

คำถำม

1.1

ใช้ เมล็ดพันธุ์หรื อท่อนพันธุ์อินทรีย์และไม่คลุกยาเคมี

1.2

หากคลุกยาเคมี มีการล้ างและกาจัดอย่างเหมาะสมหรื อไม่

1.3

1.5

ไม่พบพื ้นที่ที่เกิดการสูญเสียหรื อทาลายหน้ าดิน
เช่น เป็ นร่ องทีเ่ กิ ดจากการชะล้าง หรื อเปลือยดิ น
มีการป้องกันการพังทลายของหน้ าดิน
เช่น ทาฝาย ทาคันกัน้ ปลูกพืชขวางแนวระดับ
มีการปลูกพืชหมุนเวียน พืชระหว่างแถว พืชคลุมดิน

1.6

ระบบนิเวศมีความสมดุลใช่หรื อไม่

1.4

เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

โอกำส
ที่จะ
เกิด

ระดับควำมเสี่ยง
ผล
ควำม
กระทบ เสี่ยง

Major/
Minor

กลาง

สูง

ต่า

Major

ต่า

สูง

สูง

Minor
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ตัวเลือก
o ใช่
o ไม่ใช่ ระบุ....
ถ้ าตอบไม่ใช่ไม่ต้องตอบข้ อ 1.2
o ใช่
o ไม่ใช่
o ใช่
o ไม่ใช่
o ใช่
o ไม่ใช่
o ใช่
o ไม่ใช่
o ใช่
o ไม่ใช่

คะแนน
5
0
0
-20
5
-10
5
0
5
0
5
0

49

ข้ อที่

หัวข้ อหลัก

2

การจัดการธาตุอาหารในดิน
และการส่งเสริมความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

ข้ อ
ย่ อย
2.1

คำถำม

โอกำส
ที่จะ
เกิด

ระดับควำมเสี่ยง
ผล
ควำม
กระทบ เสี่ยง

Major/
Minor

มีการใช้ ดังนี ้

ตัวเลือก
o
o
o
o

ได้ 5 คะแนนไม่วา่ จะเลือกตอบกี่ข้อ

o
o
o
o
2.2

2.3

หากมีการนามูลสัตว์มาทาเป็ นปุ๋ ย เกษตรกรทาตามมาตรฐาน
หรื อไม่
เช่น ไม่มีมูลสัตว์ทีห่ มักไม่สมบูรณ์ หรื อมีมูลสัตว์จากการเลี้ยง
อุตสาหกรรม
ใช้ ปยนอกการดู
ุ๋
แลของกลุ่มมาก่อนหน้ านี ้หรื อไม่
(ภายในระยะเวลา 1 เดือน)

เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

สูง

ต่า

ต่า

Minor

ต่า

สูง

สูง

Minor
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o
o

ปลูกปุ๋ ยพืชสด
พืชหมุนเวียน
พืชแซมระหว่างแถว
ปุ๋ ยคอกในการดูแลของ
กลุ่ม
ปุ๋ ยหมัก
ฟื น้ ฟูดิน
ใช้ วสั ดุเหลือจากพืชสัตว์
ในฟาร์ มทาปุ๋ ย
ใช้ จลุ ลินทรี ย์จากการ
หมักธรรมชาติ
ใช่
ไม่ใช่

o ใช่
o ไม่ใช่
ถ้ าตอบไม่ใช่ไม่ต้องตอบข้ อ 2.4

คะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
0
-10

-10
0
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ข้ อที่

หัวข้ อหลัก

ข้ อ
ย่ อย
2.4
2.5

3

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช 3.1
3.2

คำถำม

โอกำส
ที่จะ
เกิด

ระดับควำมเสี่ยง
ผล
ควำม
กระทบ เสี่ยง

Major/
Minor

หากเคยใช้ เป็ นปุ๋ ยที่ผา่ นการตรวจสอบส่วนผสม และที่ประชุม
กลุ่มอนุญาตให้ ใช้ แล้ วหรื อไม่
ชนิดปุ๋ ยและรายละเอียดการใช้

คะแนน

o ใช่
10
o ไม่ใช่
0
ชนิดของปุ๋ ยและรายละเอียดการใช้
free text
-ชนิดพืชที่ใช้
-ปริมาณปุ๋ ย (กิโลกรัม/ แปลง)
-จานวนแปลง (ไร่)
-แหล่งที่มา
-อนุญาตให้ ใช้ ในระบบอินทรีย์
• ใช่
• ไม่ใช่
o ใช่
o ไม่ใช่
o ปลูกพืชหมุนเวียน
o ปลูกพืชแซมระหว่างแถว
o ทิ ้งระยะไถพรวน
o ใช้ พนั ธุ์พืชที่ทนทาน

พบโรคหรื อแมลงที่เป็ นปั ญหาในการเพาะปลูกใช่หรื อไม่
ใช้ วธิ ีใดในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช

เครื อข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

ตัวเลือก
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ข้ อที่

หัวข้ อหลัก

ข้ อ
ย่ อย

3.3

4

วิธีปฏิบตั ิในฟาร์ มและแนวกัน 4.1
ชน เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ น
ในกระบวนการผลิต
4.2
4.3

คำถำม

โอกำส
ที่จะ
เกิด

ระดับควำมเสี่ยง
ผล
ควำม
กระทบ เสี่ยง

Major/
Minor

ใช้ วธิ ีใดในการแก้ ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพชื ที่เกิดขึ ้นก่อน
หน้ านี ้

มีความเสี่ยงจากการใช้ สารเคมีหรื อพืชตัดแต่งพันธุกรรมของ
เพื่อนบ้ าน

กลาง

สูง

สูง

Major

หากมีความเสี่ยงแนวกันชนป้องกันได้ เพียงพอหรื อไม่
แนวกันชนเป็ นพืชต่างชนิดกับพืชในแปลงใช่หรื อไม่
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ต่า

สูง

สูง

Major
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ตัวเลือก
o ใช้ กลิ่นไล่แมลง
o ใช้ พืชเป็ นเหยื่อล่อ
o ใช้ แสงไฟล่อ
o วิธีอื่นๆ ระบุ...
free text
-ชื่อสาร/ สมุนไพรที่ใช้
-ชนิดพืชที่มีปัญหา
-ปริมาณต่อแปลง
-ความถี่ที่ใช้
-แหล่งที่มา
o ใช่
o ไม่ใช่
ถ้ าตอบไม่ใช่ไม่ต้องตอบข้ อ 4.2
o เพียงพอ
o ไม่เพียงพอ ระบุ...
o ใช่
o ไม่ใช่

คะแนน

-20
0
20
0
0
-20
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ข้ อที่

หัวข้ อหลัก

ข้ อ
ย่ อย
4.4
4.5

4.6
4.7
5

การจัดการผลผลิต

5.1
5.2
5.3

6

การขนส่งจากเกษตรกรสู่
สหกรณ์

6.1

คำถำม
มีการแยกผลผลิต การเก็บรักษา และจาหน่วยพืชกันชน แยก
จากพืชอินทรี ย์หรื อไม่
อธิบายให้ ลกู จ้ างทราบเรื่ องสารทีอ่ นุญาต/ ไม่อนุญาตให้ ใช้ ใน
การผลิต
สอบถามความเข้าใจของลูกจ้าง
จากการสังเกตเครื่ องมือที่ใช้ มีการปะปนกับการผลิตปกติ
หรื อไม่ เช่น การล้างเครื ่องมือ หรื อภาชนะบรรจุ
มีการปลูกพืชในแปลงอินทรีย์และแปลงเคมีชนิดเดียวกัน
หรื อไม่ (พืชคู่ขนาน)
ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สะอาด ปราศจากสารเคมีปนเปื อ้ นหรื อเป็ นไป
ตามมาตรฐานกลุ่มหรื อไม่
มีการบันทึกวันเก็บเกี่ยว ชื่อพันธุ์ ปริมาณผลผลิต และการ
จาหน่ายหรื อไม่
สถานที่จดั การผลผลิต สะอาดปราศจากแมลง นก หนู เชื ้อรา
โดยไม่พบการใช้สารเคมีจากัดโรคแมลงและศัตรูพืชในโรงเก็บ
ยานพาหนะทีใ่ ช้ ในการขนส่งมีสิ่งปกคลุมตลอดการขนส่ง
หรื อไม่
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โอกำส
ที่จะ
เกิด

ระดับควำมเสี่ยง
ผล
ควำม
กระทบ เสี่ยง

Major/
Minor

กลาง

สูง

สูง

Major

กลาง

สูง

สูง

Major

กลาง

สูง

สูง

Major
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ตัวเลือก
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีลกู จ้ าง
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
มี
ไม่มี

คะแนน
5
0
0
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0
0
5
-20
0
5
-20
5
0
5
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5
-5
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6.2
6.3
6.4
6.5

7

การบรรจุและการเก็บรักษา

7.1

คำถำม
ใช้ กระสอบปุ๋ ยทีเ่ คยบรรจุยาฆ่าแมลงหรื อสารเคมี บรรจุ
ผลผลิตหรื อไม่
ใช้ น ้ายาล้ างจานหรื อสารเคมีอื่นๆผสมน ้าล้ างผลผลิตหรื อไม่

โอกำส
ที่จะ
เกิด
กลาง

ระดับควำมเสี่ยง
ผล
ควำม
กระทบ เสี่ยง
สูง

สูง

Major/
Minor
Major

ใช้ อปุ กรณ์ล้างผลผลิตปนกับการล้ างทาความสะอาดอย่างอื่น
หรื อไม่
ทาความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการขนส่งทุกครัง้
ก่อนและหลังการขนส่งหรื อไม่
ผู้ปฏิบตั ิงานสวมเสื ้อผ้ าที่สะอาด สวมเสื ้อคลุมทับตลอดการ
ปฏิบตั ิงานหรื อไม่

7.2

ผู้ปฏิบตั ิงานล้ างมือทุกครัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั ิงาน

7.3

ผู้ปฏิบตั ิงานสวมถุงมือ ดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บให้
สะอาดอยูเ่ สมอหรื อไม่
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ใช่
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ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
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ไม่มีข้อมูล
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5
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7.4

พื ้นที่ปฏิบตั ิงานมีอปุ กรณ์ป้องกันสัตว์และแมลงอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์หรื อไม่

7.5

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีฝาปิ ดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์
หรื อไม่

7.6

บริเวณล้ างทาความสะอาดมีทางระบายน ้าทิ ้งและสิ่งปฏิกลู ที่
เหมาะสมหรื อไม่
ไม่มีสิ่งสกปรกหรื อเศษปฏิ กูลตกค้างในทางระบายน้าทิ้งและ
อุปกรณ์ล้างทาความสะอาด
พื ้นที่ปฏิบตั ิงานทาความสะอาดทุกวันหลังปฏิบตั ิงานหรื อไม่

7.7

7.8

ทาความสะอาดโต๊ ะสาหรับการบรรจุ ก่อนและหลังการ
ปฏิบตั ิงานหรื อไม่

7.9

อุปกรณ์สาหรับตัดแต่ง บรรจุผลผลิต ใช้ ร่วมกับการปฏิบตั งิ าน
อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการบรรจุหรื อไม่
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โอกำส
ที่จะ
เกิด

ระดับควำมเสี่ยง
ผล
ควำม
กระทบ เสี่ยง

Major/
Minor

7.10

ตรวจสอบอุณหภูมิห้องแช่เย็นสมา่ เสมอหรื อไม่
ทุกๆสัปดาห์ หรื อ ทุก 3-6 ชัว่ โมงเมื่อมีการใช้งาน

กลาง

สูง

สูง

Major

8.1

ทาความสะอาดรถขนส่งภายในตู้แช่ ก่อนและหลังการขนส่ง
สินค้ าหรื อไม่

กลาง

สูง

สูง

Major

8.2

ตรวจเช็คสภาพรถ อุณหภูมิ ความชื ้น ภายในห้ องแช่เย็นก่อน
การขนส่งหรื อไม่

กลาง

สูง

สูง

Major

9

กิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมการทา 9.1
เกษตรอินทรี ย์

10

สรุปผลการตรวจประเมิน

เคยทาการตรวจไขว้ ภายในกลุ่มเกษตรหรื อไม่
(ถ่ายรูปผลการตรวจไขว้ ภายในกลุ่มเกษตร > 1 รูป ที่ทาเป็ น
ประจาทุกๆ 2 -3 เดือน)
หมายเหตุ
ผลการตรวจ

8

รถขนส่ง
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ถ่ายรูปผลการตรวจไขว้ ภายในกลุ่มเกษตร ที่
ทาเป็ นประจาทุกๆ 2 เดือน
free text
ไม่ผ่าน - free text
ระบุหลักฐาน และสถานที่พบที่ทาให้ ไม่ผ่าน
การรับรอง
ผ่านแต่ต้องแก้ ไข - free text
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คาที่ควรใส่
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ข้ อเสนอแนะ
ลายเซ็นเกษตรกร
คณะผู้ตรวจ
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ระดับควำมเสี่ยง
ผล
ควำม
กระทบ เสี่ยง

โอกำส
Major/
ตัวเลือก
ที่จะ
Minor
เกิด
รายการแก้ ไข ที่ต้องแก้ ไขภายในระยะเวลาที่
กาหนด และต้ องรายงานให้ ผ้ ตู รวจทราบ
ผ่าน - free text
คาที่ควรใส่
ข้ อเสนอแนะ
free text
เพิ่ม ช่องให้ พิมชื่อเกษตรกร
ชื่อ ลายเซ็นผู้ตรวจ
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เกณฑ์ กำรคิดคะแนนตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ฯ ด้ วย podd PGS
เกณฑ์การรับรอง จะอ้ างอิงจากคะแนนทัง้ หมด 3 ส่วน คือ 1.คะแนนมีค่าเป็ นบวก ได้ จาก
การปฏิบตั ิที่ดีพื ้นฐาน และคะแนนมีค่าเป็ นลบ จาก 2.ข้ อบกพร่องความเสี่ยงต่า(Minor) และจาก 3.
ข้ อบกพร่ องความความเสี่ยงสูง (Major) (ดูเอกสารเกณฑ์ การให้ คะแนนสาหรับการตรวจรับรองฯ)
ซึง่ ดูคะแนนได้ จากหน้ าจอหรือแดชบอร์ ด ผลการพิจารณาจะเป็ นไปได้ 3 ทาง ตามเงื่อนไขดังนี ้
1. พิจารณาผ่านการรับรอง
1.1. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน และ คะแนนสัมบูรณ์ผลค่าลบความ
เสี่ยงต่า (Minor) และความเสี่ยงสูง (Major) เท่ากับ 0
2. พิจารณาผ่านการรับรอง แบบมีเงื่อนไข
2.1. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากับ 75, คะแนนสัมบูรณ์ผลค่าลบความเสี่ยงต่า
(Minor) น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20, และ คะแนนสัมบูรณ์ความเสี่ยงสูง(Major) เท่ากับ 0
3. พิจารณาไม่ผ่านการรับรอง
3.1. คะแนนผลค่าบวก น้ อยกว่า 75
3.2. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากับ 75, และ คะแนนสัมบูรณ์ผลค่าลบความเสี่ยงต่า
(Minor) มากกว่า 20
3.3. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากับ 75, และ คะแนนสัมบูรณ์ผลค่าลบความเสี่ยงสูง
(Major) มากกว่าหรือเท่ากับ 20
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แบบฟอร์ มขอตรวจรับรอง เครือข่ ำยอปท.อำหำรปลอดภัยดำวผ่ อดีดี
วันที่...................................
ผู้ย่ นื คำขอ ........................................................... สังกัดกลุ่ม....................................................
ที่อยู่............................................................................................. โทร .....................................
มีควำมประสงค์

⃞ ตรวจรับรองแรกเข้ ำ
⃞ ตรวจประจำปี
⃞ ตรวจต่ ออำยุ ใบรับรองเดิมหมดอำยุ วันที่ .................................

ลงชื่อ ........................................ ผู้ย่ นื คำขอ
(..........................................)
ลงชื่อ ....................................... ผู้รับคำขอ
(.........................................)
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