
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับ
และโปรโมทอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยระบบประกันคุณภาพ
ของเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระบบ “ดาวผอดีดี”

เครือขายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผอดีดี

การตรวจรับรองเกษตรอินทรียพีจีเอส (PGS)

คูมือผูตรวจฯรับรอง

โครงการ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับและโปรโมทอาหารปลอดภัยในชุมชน 
โดยระบบประกันคุณภาพของเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระบบ “ดาวผอดีดี”

เค
รือ

ขา
ย อ

ปท.อาหารปลอดภัย ดาวผอดีดี

PODD0000-00-0000PGS

ORGANIC อปท.(ใสชื่อ)



 

 
 
 
 
 

โครงการ 265 : การพฒันาระบบดิจิทลัเพื่อยกระดบัและโปรโมทอาหารปลอดภยัในชมุชน โดยระบบประกนั
คณุภาพของเครือขา่ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และระบบ “ดาวผ่อดีดี” 

ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม และมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
 

ชุดเอกสาร คู่มือด าเนินระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์PGS  
ของเครือข่ายอปท.ดาวผ่อดีดี 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

คณะบรรณาธิการ 
    

คณะกรรมการเครือข่ายฯ 
กนกศกัด์ิ ดวงแกว้เรือน (ประธาน) 
บญัชา ศรีชาหลวง 

รุง่สาง แสงสกลุพงษ์ 
วรชาติ ลิลา  
 
 

สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์
สมนึก ดวงใน 
 

ส ารวย ผดัผล 
สินธพ อินทรตัน ์
 

อปท.เครือข่ายฯ 

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

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

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

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

คณะผู้วิจัย 

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

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

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

   
 

 เลิศรกั       ศรีกิจการ 
เอกชยั       ลยัยะ 
ณฐักานต ์อวยัวานนท ์
สกลุรตัน ์   ปัทมแกว้ 

 
 
 

พชัราภรณ ์ ทาแกง 

ณฐันรี   รกัอคัรโภคิน 

พิทยารตัน ์ ศรีซอ้น 

สตรีรตัน ์    จมุพิศ 

ภทัรน์ิธิ      ญาวิลาศ 

(เนือ้หาสว่น มาตรฐานและแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย)์ 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ กลุ่มเกษตรกร) 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ เกษตรกร) 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ ผูต้รวจรบัรอง) 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ)์ 

รูปเล่ม ณฐันรี รกัอคัรโภคิน 

 



 
 

ค ำน ำ 
 

ชดุเอกสารคู่มือด าเนินระบบรับรอง เกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยั
ดาวผ่อดีดี เป็นผลผลิตของโครงการวิจัยด าเนินการ (Action Research)  มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางและคู่มือด าเนิน ระบบประกนัคณุภาพอาหารปลอดภยั ของเครือข่ายอปท.ฯ เป็นส าคญั โดย
มีเป้าหมาย ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากการรับรองการผลิตพืชผักและปศุสัตว์
อินทรีย์ รวมถึงการรับรองร้านอาหาร ที่มีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคและสงัคมมัน่ใจและเชื่อถือได้ 
โดยกระบวนการมีสว่นร่วมและการตรวจสอบย้อนกลบัผ่านระบบดิจิทลัดาวผ่อดีดี  

ชุดเอกสารนีม้ี 5 เล่มหลกั คือ มาตรฐานและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
เครือข่ายฯ คู่มือเกษตรกร คู่มือกลุม่เกษตรกร คู่มือผู้ตรวจฯรับรองคณุภาพ คู่มืออปท. กลุม่ต าบล หรือ
สหกรณ์ โดยระบบและกลไกรับรองเกษตรอินทรีย์ และชุดเอกสารด าเนินระบบเหล่านี ้ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อเร่ิมใช้ในกิจกรรมประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของ
เครือข่ายฯ ตัง้แต่วนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดีได้จัดตัง้ขึน้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระ
อาหารปลอดภัยของประเทศ โดยเน้นการท างานในระดับต าบลและชุมชน ด้วยความร่วมมือของ
หลายภาคส่วนและสาขาวิชา ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว บนพืน้ฐานของบริบทเชิงสังคม และ
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลก ที่อาจเป็นภยัใหญ่ของมนษุย์  

การท างานด้วยศรัทธาที่เกิดจากใจ เป็นจุดเร่ิมต้นของความส าเร็จที่ยัง่ยืน เครือข่ายจะเป็น
ความหวังของเกษตรกร ชุมชน และสังคมได้ จึงขึน้อยู่กับพลังของเพื่อนพี่น้องในชุมชนและใน
เครือข่าย ช่วยกนัท าหน้าที่การงานให้ส าเร็จลุล่วง ช่วยกนัแก้ไขข้อบกพร่อง และช่วยกนัพฒันาให้ดี
ยิ่งขึน้อย่างต่อเนื่องต่อไป  

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ช่วยให้การเร่ิมต้นงานของเครือข่ายเป็นจริงขึน้ได้ และ
ขอขอบคณุกองทนุพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ผู้สนบัสนนุหลกั และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ที่สมทบงบประมาณบางสว่น ในการด าเนินโครงการที่มุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนนี ้
 

เลิศรัก ศรีกิจการ 

ผู้อ านวยการศนูย์เฝ้าระวงัสขุภาพหนึ่งเดียว 

กนกศกัด์ิ ดวงแก้วเรือน 

ประธานเครือข่ายฯ 



 

สำรบัญ 

           หน้ำ 
ค าน า 
เกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)      1 
สรุปขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรับผู้ตรวจฯรับรอง        5 
คณุสมบติัและข้อก าหนดทัว่ไปของผู้ตรวจฯรับรอง        7 
กลไกระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯ     9 
หลกัการ วิธีการ และขัน้ตอนการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)   18 
ภาคผนวก          27 

- บทนิยามและอกัษรย่อ        28 
- แผนภมูิระบบและกลไกการรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯ 32 
- หลกัการเกษตรอินทรีย์        33 
- ปัจจยัการผลิตท่ีอนญุาตให้ใช้ได้ในการผลิตอินทรีย์     35 
- การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS เพื่อการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์  42 

พีจีเอส (PGS) 
- เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการตรวจรับรอง     48 

- เกณฑ์การคิดคะแนนตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ฯ ด้วย podd PGS   57 

- แบบฟอร์มขอตรวจรับรอง เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี   58 
บรรณานกุรม          59 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



1 
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เกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) 
 เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) เป็นระบบการเกษตรที่ให้คงสภาพความสมบูรณ์ของ
ดิน ระบบนิเวศ และมนุษย์ พึ่งพาปัจจัยการผลิตภายในท้องถิ่น มากกว่าการพึ่งพาปัจจัยการผลิต
จากภายนอก โดยเชื่อมโยงกับวิธีปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตนุีแ้ต่ละประเทศจึงมีมาตรฐาน และการตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์ที่แตกต่างกนั  จากความร่วมมือขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
, สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (UNCTAD) ในปี พ.ศ. 2546 ได้ริเร่ิม International Task Force on Harmonization and 
Equivalence in Organic Agriculture (ITF) ซึ่งมีการพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกการยอมรับความ
ทัดเทียมของมาตรฐาน 3 ด้าน คือ EquiTool เคร่ืองมือประเมินความทัดเทียมมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์, COROS เกณฑ์ข้อก าหนดกลางและเป้าหมายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ  IROCB 
ข้อก าหนดในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์สากล เป็นทางออกให้กับอุปสรรคของการค้าเกษตร
อินทรีย์ระหว่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กฎระเบียบทางเทคนิค และข้อก าหนดในการตรวจรับรองที่
แตกต่างกนั รวมทัง้ช่วยสนบัสนนุให้ประเทศก าลงัพฒันาสามารถเข้าถึงตลาดเกษตรอินทรีย์ระหว่าง
ประเทศได้สะดวกมากขึน้ 

ความหมายของเกษตรอินทรีย์ คือ ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่
เกือ้หนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสงัเคราะห์และไม่ใช้ 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
บุคคลที่สาม (third party certified body, CB) และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมพีจีเอส (PGS) 
(UNCTAD, FAO and IFOAM, 2012; FAO, IFOAM and UNCTAD,2016) 
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เกษตรอินทรีย์ มีหลกัการส าคญั 4 ด้าน ดงันี ้  
1. สขุภาพ  ให้ความส าคญักบัสขุภาพดิน พืช สตัว์ มนษุย์ และโลก อย่างครอบคลมุ  
2. นิเวศวิทยา โดยการฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น และการสร้างความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร  
3. ความเป็นธรรม ควรจะตัง้อยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อม
โดยรวม และสิ่งมีชีวิต  
4. การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของผู้ คนทัง้ในปัจจุบันและอนาคต รวมทัง้พิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อม
โดยรวม 
แนวคิดพืน้ฐานของเกษตรอินทรีย์คือ การท าการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างจากระบบ

เกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูกโดยไม่ได้
ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ส าหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นเกษตร
แบบองค์รวมจะให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตร
อินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านีม้ี
ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยดึ 6 แนวทางส าคญั ดงันี ้

1. หมนุเวียนของธาตอุาหาร  ด้วยการใช้ธาตอุาหารพืชที่อยู่ในรูปของอินทรีย์วตัถุที่สามารถ
ย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ ซึ่งจะท าให้วงจรธาตุอาหารหมุนเวียนไ ด้อย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่างของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญ คือ การใช้ปุ๋ ย
หมกั, การคลมุดินด้วยอินทรีย์วตัถ,ุ การปลกูพืชเป็นปุ๋ ยพืชสด และการปลกูพืชหมนุเวียน 
เป็นต้น  

2. สร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน  การหาอินทรีย์วัตถุต่างๆ มาคลมุหน้าดิน
อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม้ หรือแม้แต่พืชขนาดเล็ก (พืชที่ใช้ปลูกคลุมดิน) ซึ่ง
อินทรีย์วัตถุเหล่านีจ้ะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ในดิน ท าให้ดินฟื้น
กลับมามีชีวิตอีกครัง้หนึ่ง นอกจากนีก้ารไม่ใช้สารเคมีต่างๆ เป็นการช่วยท าให้ดิน
สามารถฟืน้ควาฒสมบรูณ์ของตวัเอง ได้อย่างรวดเร็ว   

3. สร้างความหลากหลายที่สมัพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช
ร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหลื่อมเวลากนั ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่าง
ชนิดกนั   
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4. อนุรักษ์และฟื้นฟูนิเวศการเกษตร  ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ทุกชนิด มี
การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
การปลกูพืชร่วม, พืชแซม, พืชหมนุเวียน, ไม้ยืนต้น หรือการฟืน้ฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติใน
ไร่นาหรือบริเวณใกล้เคียง  

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 

 ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems PGS) เกิดขึน้จาก
สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ตระหนักถึงปัญหาที่พบว่าเกษตรกรรายย่อยไม่
สามารถขยายช่องทางการตลาดได้ จึงได้ร่วมกบัเครือข่ายประเทศต่างๆ พฒันาระบบพีจีเอสขึน้ และ
ทดลองน าร่องใน 8 ประเทศ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีประเทศที่น าระบบพีจี
เอสไปใช้รับรองเกษตรอินทรีย์กว่า 70 ประเทศทัว่โลกและก าลงัเพิ่มจ านวนขึน้เร่ือยๆ เนื่องจากระบบ
พีจีเอสท าให้เกิดการขยายตัวของการท าเกษตรอินทรีย์ในชนบทและช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้
เกษตรกรได้มากขึน้ เช่น ตลาดนัดสีเขียวในพืน้ที่ ระบบสมาชิกล่วงหน้า ระบบเครือข่ายดิจิทัล เป็น
ต้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท าให้ผู้บริโภคภายในประเทศเข้าถึงแหล่งอาหาร
อินทรีย์ในราคาที่ซือ้หาได้ รวมทัง้เป็นการฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบพีจีเอสเป็นระบบที่แตกต่าง
จากระบบการรับรองด้วยบคุคลที่สาม หรือหน่วยตรวจรับรองที่คุ้นเคยกนัมานานโดยกระตุ้นให้ผู้ผลิต
เกิดการพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค มีผลท าให้เกิดการวางแผนการผลิตตามที่ตลาดต้องการ เมื่อ
เกษตรกรรายย่อยได้รับการรับรอง สง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมัน่และบริโภคสินค้าอินทรีย์มากขึน้ 
ผลสดุท้ายจะท าให้มีการท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึน้ เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืน ทัง้ต่อรายได้ของเกษตรกร 
การฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสขุภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค และเกิดสงัคม
เข้มแข็งในที่สดุ  
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ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน 
ตามหลกัการและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน ภายใต้การสร้างพืน้ฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกันการเป็นเครือข่าย
ทางสงัคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (IFOAM, 2014; 2015) 

หลักการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมเป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดย
ชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงัคมวิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรอง
ผู้ผลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบติัไม่มีสตูรส าเร็จ แต่กลุม่พีจีเอสจะใช้หลกัการพืน้ฐานของ IFOAM (กอง
วิจยัและพฒันาการจดัการที่ดิน, 2558; มลูนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 
6 หลกัการ ดงันี ้

1. วิสยัทศัน์ร่วม (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคในหลกัการพืน้ฐาน 
   ของ Participatory Guarantee Systems (PGS)  หรือ“ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม” 

หรือ “ชมุชนรับรอง” ซึง่การมีสว่นร่วมอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการก็ได้  
2. การมีสว่นร่วม ( participatory) ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียในระบบการผลิตและบริโภค ที่ 
สนใจในการบริโภคและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หลกัการและมาตรฐานการผลิต
เกิดขึน้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ ผลิต หน่วยงานสนับสนุน ผู้บริโภค) 
มาร่วมกนัก าหนดกฎระเบียบ และกระบวนการด าเนินกิจกรรม เพื่อท าให้การรับรองคณุภาพ
ผลผลิตเป็นที่เชื่อถือได้ 

3. ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึน้จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสัตย์และเกือ้กูลของ 
มนษุย์ 

4. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (trust) ระบบชุมชนรับรองตัง้อยู่บนฐานความเชื่อว่า ความ
น่าเชื่อถือสามารถสร้างขึน้ได้ และการใช้กลไกควบคุมทางสงัคม/วัฒนธรรมของชุมชน
เป็นเคร่ืองมือร่วมกับกลไกจัดการอ่ืนๆ และสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ชุมชนสามารถ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลได้จริง  

5. กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้
การรับรองผลผลิต แต่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้เพื่อพฒันาชุมชนและเกษตร
อินทรีย์โดยรวม  

6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ที่เป็นการแบ่งปันอ านาจและความรับผิดชอบ
ของผู้คนที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นเร่ืองของคนเพียง 2-3 คน และไม่ใช่ระบบสัง่การจากบนลง
ลา่ง 
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สรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับผู้ตรวจฯรับรอง 

1. อปท.ส่งรายชื่อผู้ตรวจฯที่มีความช านาญตามคุณสมบติัที่ก าหนดไปยงัเครือข่ายฯ เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้และขึน้บญัชีเป็นผู้ตรวจฯอาวโุสของเครือข่ายฯ 

2. อปท.ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรที่มีศกัยภาพเพื่อเข้าฝึกอบรม “หลกัสตูรผู้ตรวจฯ
รับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี” และท า
การสอบภาคทฤษฎีให้ผ่านเกณฑ์ 70% ขึน้ไป ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะ
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจฯฝึกหดั 

3. ผู้ตรวจฯฝึกหัดสัง่สมประสบการณ์โดยเข้าร่วมการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์กบั
ผู้ตรวจฯรับรองของเครือข่ายฯไม่น้อยกว่า 3 ครัง้  

4. อปท.เสนอชื่อผู้ ตรวจฯฝึกหัดที่มีประสบการณ์ตามก าหนดเข้าสอบปฏิบัติเพื่อเป็นผู้  
ตรวจฯรับรองของเครือข่ายฯ 

5. ก่อนการลงตรวจแปลงผู้ตรวจฯรับรองศึกษาเอกสารและเตรียมความพร้อมก่อนลงตรวจ
แปลง โดยดขู้อมลูได้จากแดชบอร์ด podd PGS 

6. ลงตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ด้วยเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS  
7.เมื่อผู้ ตรวจฯรับรองได้ท าการตรวจประเมินแปลงทัง้หมดแล้ว ผลการตรวจโดย

คณะกรรมการตรวจฯรับรอง ให้ใช้ข้อมลูการตรวจแปลงในแดชบอร์ด podd PGS เป็น
ฐานการพิจารณา ถ้าพิจารณาให้ผ่านแบบมีเงื่อนไข เกษตรกรต้องท าการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อผลพิจารณาผ่านจะรายงานผลการ
พิจารณาให้แก่อปท.เพื่อส่งต่อไปยังคณะทบทวนเพื่อพิจารณายืนยันความถูกต้องผล
การตรวจรับรอง ทัง้นีเ้มื่อท าการตรวจแปลงเสร็จแล้วให้สรุปผลการตรวจประเมิน
คณุภาพการผลิตเบือ้งต้น ให้การแนะน าเกษตรกรเจ้าของแปลง และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกบัเกษตรกร 

8. ประธานคณะกรรมการตรวจฯรับรองร่วมประชุมกบัคณะทบทวน โดยเป็นผู้น าเสนอผล
การตรวจแปลงของคณะกรรมการฯให้กบัคณะทบทวน เมื่อคณะทบทวนเห็นชอบยืนยนั
ความถูกต้องของผลการตรวจแปลงแล้ว ส านกัจดัการเครือข่ายในฐานะของเลขาคณะ
ทบทวนจะด าเนินการเสนออนุมัติออกใบรับรอง หรือหากคณะทบทวนมีฉันทามติไม่
เห็นชอบ ก็จะด าเนินการแจ้งอบต. หรือกลุ่มต าบล เพื่อด าเนินการชีแ้จงแก่เกษตรกรให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 
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9. ส านกัจดัการเครือข่าย เร่ิมกระบวนการออกใบรับรอง โดยเสนอผอ.ผ่อดีดีลงนาม และ
ประธานเครือข่ายฯลงนาม ตามล าดบั 

10. นายกอปท.ลงนามและท าการออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรเจ้าของแปลง 
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คุณสมบัติและข้อก ำหนดทั่วไปของผู้ตรวจฯรับรอง 
1. ผู้ตรวจฯรับรอง 

1.1 เป็นคนช่างสงัเกต สนใจใฝ่รู้ มีความสงสยั มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี พูดจาสุภาพ สามารถ
ควบคมุอารมณ์และความรู้สกึสว่นตวัในขณะที่ปฏิบติัหน้าที่ได้ดี 

1.2 มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการท าเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี  
1.3 มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์ตาม

มาตรฐานสากล 

1.4 ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจฯรับรองของเครือข่ายฯ ตามมติของคณะกรรมการเครือข่ายฯ 
1.5 ส าหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่มีคุณสมบติัเป็นผู้ตรวจฯรับรองจะต้องผ่านการอบรมตาม

หลกัสูตรของเครือข่ายฯ ด้วยคะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ต ่ากว่า 70% เพื่อได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นผู้ ตรวจฯฝึกหัด หลังจากนัน้จะต้องสะสมประสบการณ์การตรวจแปลง
ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจฯรับรอง ไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ จึงจะมีสิทธ์ิสอบภาคปฏิบติั เมื่อ
สอบผ่านจะได้รับการแต่งตัง้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจฯรับรองของเครือข่ายฯ 

1.6 ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนในการตรวจรับรอง 
2. ผู้ตรวจฯอำวุโส 

2.1  เป็นปราชญ์ชาวบ้านได้รับเชิญเป็นวิทยากรเกษตรอินทรีย์ระดบัภมูิภาคหรือระดบัชาติ 

หรือมี ความรู้ขัน้ต ่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจฯรับรองแปลงเกษตร
อินทรีย์ระบบใดระบบหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หรือมี ความรู้ขัน้ต ่า ปวส. และมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจฯรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
ระบบใดระบบหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 ปี 
หรือ สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจฯรับรองแปลงเกษตร
อินทรีย์ระบบใดระบบหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

2.2 มีการประกาศรายชื่อเป็นผู้ตรวจฯอาวโุสของเครือข่ายฯ 
2.3 ผู้ตรวจฯรับรองจะได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจฯอาวโุส เมื่อมีประสบการณ์ ทกัษะความ

ช านาญในการตรวจประเมินคุณภาพการท าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง ขัน้ต ่า 5 ปี และได้รับการแต่งตัง้จากเครือข่ายฯ  

2.4 ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนในการตรวจรับรองครัง้นัน้ๆ 
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3. คณะกรรมกำรตรวจฯรับรอง 
3.1  อปท.แต่งตัง้ผู้ ตรวจฯอาวุโส , ผู้ ตรวจฯรับรอง , ผู้ ตรวจฯฝึกหัดหรือคณะท างานของ

นายก อปท. โดย  A+1+ก (+ …) (+๑+๒+...) 
 A,B,C มาจากบญัชีผู้ตรวจฯอาวโุส หรืออาจใช้จากบญัชีที่ปรึกษาวิชาการก็ได้ 

1,2,3 ผู้ตรวจฯรับรอง 
ก,ข,ค    เป็นบุคคลในคณะท างานที่นายกไว้วางใจ ควรเป็นผู้ตรวจฝึกหัด หรือผู้มี

ความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย์  
๑,๒,๓ ผู้ ร่วมสงัเกตการณ์ เช่น ผู้บริโภค,คู่ค้า,ผู้สนใจอื่นๆ 

3.2  มีความเป็นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนในการตรวจแปลงที่ได้รับมอบหมาย 
4. คณะทบทวน 

4.1  เครือข่ายฯแต่งตัง้จากบญัชีผู้ตรวจฯอาวโุสหรือบญัชีที่ปรึกษาวิชาการ 
4.2  มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ ตาม

ข้อก าหนดของเครือข่ายฯในการรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เป็นอย่างดี ท า
หน้าที่ยืนยันความถูกต้องเชิงระบบของการตรวจรับรองแปลงอินทรีย์ที่ตรวจประเมิน
คณุภาพโดยคณะกรรมการฯตรวจรับรองที่อปท.แต่งตัง้ 

4.3  มีความเป็นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนในขณะท าหน้าที ่ 
5. ที่ปรึกษำวิชำกำร 

5.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับการเสนอชื่อจาก อปท.หรือกรรมการให้กับ
คณะกรรมการเครือข่ายฯเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ และขึน้บญัชี 

5.2 มคีณุสมบติัเป็นผู้ เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติั
ทางเกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองมาตรฐานฯ อย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างดี  

5.3 มีความเป็นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการท าหน้าที่ตรวจประเมิน หรือ
รับรองคณุภาพ 

5.4 ที่ปรึกษาวิชาการท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่เครือข่าย หรือ อปท. และอาจได้รับ
แต่งตัง้ให้ท าหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจฯอาวโุส เมื่อการตรวจประเมินคณุภาพครัง้นัน้ๆ ตรง
กบัความรู้ความช านาญของตน 

 
 



9 
 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดดีี                                                 คู่มือผู้ตรวจฯรับรอง 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

กลไกระบบกำรตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ำยฯ 
1. กลไกระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) และบทบำทหน้ำที่ 

1.1 ผู้ตรวจฯรับรอง  
1.1.1 ผู้ ตรวจฯรับรอง มีหน้าที่ตรวจและบันทึกการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ว่า

สอดคล้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายฯ (ดูรายละเอียดใน
เอกสารคู่มือมาตรฐานและแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี) และมีการน าระบบการจัดการ
คณุภาพและเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล  

1.1.2 หลังการตรวจแปลงแล้วเสร็จให้สรุปผลการตรวจเบือ้งต้น ให้การแนะน า
เกษตรกรเจ้าของแปลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเกษตรกร  

1.2 ผู้ตรวจฯอำวุโส 
1.2.1 ท าหน้าที่เป็นผู้ ตรวจฯรับรอง หรือหัวหน้าผู้ตรวจฯรับรอง หรือตามที่ อปท.

แต่งตัง้ 
1.2.2 เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมและประเมินผู้ตรวจฯรับรองที่เข้ารับ “การฝึกอบรม

ผู้ ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหาร
ปลอดภยัดาวผ่อดีดี” และเป็นพี่เลีย้งของผู้ตรวจฯฝึกหดั 

1.2.3 ผู้ ตรวจฯอาวุโสอาจได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการในคณะทบทวนของ
เครือข่ายฯ ซึ่งท าหน้าที่ร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบผลการตรวจรับรองก่อน
เสนอประธานเครือข่ายฯอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการออกใบรับรองแปลงตามที่
กลุม่ต าบล/อปท.เสนอขึน้มา  

1.2.4 ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาให้มีการแต่งตัง้คณะทบทวนค า
อทุธรณ์อีกคณะหนึ่งขึน้มาพิจารณา และผลการพิจารณาของคณะนีถื้อเป็นที่
สิน้สดุ 

1.3 คณะกรรมกำรตรวจฯรับรอง  
1.3.1 พิจารณาผลการตรวจรับรอง โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจฯรับรอง

ประกอบด้วย ผู้ตรวจฯอาวโุส 1 คน ผู้ตรวจฯรับรอง 1 คน และผู้ตรวจฯฝึกหดั
หรือคณะท างานของนายก อปท. ผู้ที่มีความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย์ 1 คน 
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1.3.2 น าเสนอผลการพิจารณาต่อกลุ่มต าบล/อปท. และอปท.และประธาน/หวัหน้า
กรรมการตรวจฯรับรองน าเร่ืองผลการพิจารณาเสนอต่อคณะทบทวน เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและออกใบรับรอง 

1.3.3 วางแผนและร่วมก าหนดมาตรฐาน 
1.4 คณะทบทวน  

1.4.1 ตรวจสอบ ยืนยันผลการพิจารณารับรองจากอปท. คณะทบทวนชุดหนึ่งๆ 
ประชุมพิจารณาทวนสอบผลการตรวจผ่านคุณภาพทีละแปลง โดยการ
ประชมุครัง้หนึ่งอาจพิจารณาแล้วเสร็จหลายแปลง 

1.4.2 กรรมการในคณะทบทวนประกอบด้วยผู้ตรวจฯอาวุโส 3 คน โดย 1 คน ท า
หน้าที่เป็นประธานตามประกาศแต่งตัง้ของเครือข่ายฯ 

1.4.3 เสนอมาตรการทวนสอบอ่ืนๆ เช่น สุม่สอบความถกูต้องของการออกใบรับรอง
แปลงเกษตรอินทรีย์ สุ่มทวนสอบการแต่งตัง้คณะผู้ ตรวจฯรับรอง หรือสุ่ม
ตรวจกระบวนการอนมุติัขึน้บญัชีผู้ตรวจรับรอง 

1.4.4 เป็นที่ปรึกษาให้กบัอปท. 
1.5 ที่ปรึกษำวิชำกำร  

1.5.1 เป็นที่ปรึกษาให้กบัคณะทบทวน คณะกรรมการตรวจฯรับรอง และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในเครือข่ายฯที่ต้องการความช่วยเหลือหรือค าแนะน า 

1.5.2 สามารถท าหน้าที่ในฐานะผู้ ตรวจฯอาวุโสในคณะกรรมการตรวจฯรับรอง 
ผู้ตรวจฯรับรองหรือคณะทบทวนได้  
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2. กำรตรวจรับรองแรกเข้ำ (Initial Audit) 
การตรวจรับรองแรกเข้าเป็นการตรวจที่ส าคญัมาก โดยเป็นการตรวจแปลงของเกษตรกรครัง้

แรกเพื่อออกใบรับรองการปฏิบติัเกษตรอินทรีย์ที่ดี หลงัจากนีจ้ะตรวจซ า้ทุกปี และจะตรวจเพื่อต่อ
อายุใบรับรองทุก 3 ปี ในการตรวจรับรองจะต้องมีการซกัประวัติแปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 
ตรวจทุกแปลงที่เกษตรกรถือครอง ทัง้ที่ขอรับรองและไม่ขอรับรอง รวมทัง้อาจเป็นการประเมิน
เกษตรกรเบือ้งต้นว่าเกษตรกรมีความเข้าใจในการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์หรือไม่ และได้ปฏิบัติด้วย
ความเข้าใจหรือไม่ โดยต้องมีการนดัหมายลว่งหน้า  

2.1 เกษตรกรยื่นความจ านงขอรับการตรวจรับรองต่อกลุ่มต าบล/อปท. ผ่านหัวหน้ากลุ่ม
เกษตรกร 

2.2 ก่อนการตรวจรับรอง เกษตรกรต้องมีการน าข้อก าหนดไปปฏิบัติแล้ว รวมทัง้มีการ
ด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานในทกุข้อที่ก าหนด  

2.3 คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะด าเนินการเดินตรวจแปลงร่วมกับเกษตรกร และตรวจ
ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้เคร่ืองมือดิจิทัล podd PGS ภายหลังการตรวจแล้วเสร็จ 
คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะสรุปผลการตรวจเบือ้งต้นให้เกษตรกรรับทราบ และให้
ค าแนะน าพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเกษตรกร  ตามกรณีดงัต่อไปนี ้

-  กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ผ่านการรับรอง 
- กรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ผ่านการ
รับรอง 

- กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะนัดหมายเกษตรกร
เพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็นการแก้ไข ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 
ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัที่ตรวจประเมินครัง้แรก หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะยุติการตรวจประเมิน เมื่อเกษตรกรมี
ความพร้อมสามารถย่ืนขอรับรองได้อีกครัง้  

- หากเกษตรกรสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ผ่านการรับรอง  

2.4 คณะกรรมการตรวจฯรับรองและเกษตรกรลงชื่อเป็นหลักฐานการตรวจในเคร่ืองมือ
ดิจิทลั podd PGS  
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2.5 เมื่อคณะกรรมการตรวจฯรับรอง มีผลการพิจารณาให้ผ่านการรับรองแล้ว จะส่งผลการ
พิจารณาให้แก่นายก อปท.และคณะทบทวนเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้การรับรอง
ตามล าดบั 

2.6 หากคณะทบทวนพิจารณาเห็นชอบให้การรับรองแล้ว เครือข่ายฯจะอนมุติัออกใบรับรอง 
โดยมีผลตัง้แต่วนัที่คณะกรรมการตรวจฯรับรองพิจารณาให้ผ่านการรับรอง ใบรับรองมี
อาย ุ3 ปี และไม่สามารถถ่ายโอนสิทธ์ิให้แก่ผู้ อ่ืนได้  ทัง้นีใ้บรับรองจะออกให้ในนามของ
เกษตรกรผู้ได้รับการรับรองเท่านัน้  

2.7 กรณีที่คณะทบทวนไม่เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะแจ้ง
ผลไปยงักลุ่มต าบล/อปท. และให้เกษตรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  และเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วให้คณะกรรมการตรวจฯรับรองเข้าไปตรวจ
ข้อบกพร่องนัน้และสง่ผลการตรวจให้คณะทบทวนพิจารณาให้การรับรอง 

เง่ือนไขส ำหรับเกษตรกรผู้ ท่ีได้รับกำรรับรอง  
2.8 รักษาไว้ซึง่การปฏิบติัเกษตรอินทรีย์ที่ดี ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง  
2.9 อ้างถึงการรับรองในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านัน้  
2.10 ต้องไม่น าใบรับรองไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเครือข่ายฯ  
2.11 ยุติการอ้างถึงการได้รับการรับรองทัง้หมด เมื่อมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการ

รับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตใุด  
2.12 ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจฯรับรอง ในการตรวจประเมินทุกครัง้ ยินยอมให้ผู้ตรวจฯ

รับรองเข้าตรวจสอบในพืน้ที่ทัง้หมดที่ถือครอง ทัง้พืน้ที่ของตนเอง พืน้ที่เช่า และพืน้ที่
ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเคร่ืองมือ สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้สุ่ม
ตวัอย่างไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี 

2.13 จดัท าบนัทกึตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบติังานและข้อก าหนดด้วยเคร่ืองมือดิจิทลั 
podd PGS อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจฯรับรองสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐาน  

2.14 หากต้องการยกเลิกการรับรอง ให้ยื่นแบบฟอร์มการขอยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อักษร 
พร้อมแนบใบรับรองคืนแก่กลุ่มต าบล/อปท. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งความ
ประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง  

2.15 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระส าคญั เช่น เพิ่ม/ลดจ านวนแปลง
เกษตร เพิ่ม/ลดจ านวนพืน้ที่ ปรับปรุงพืน้ที่ ให้แจ้งกลุ่มต ำบล/อปท.ผ่ำนหัวหน้ำ
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กลุ่มเกษตรกรทันที ซึ่งในกรณีนีก้ลุ่มต าบล/อปท. อาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง 
หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจเพิ่มเติม 

2.16 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่ม
ต าบล/อปท. พร้อมสง่คืนใบรับรองฉบบัเดิม  

2.17 กรณีที่ใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมน าใบรับรองที่
ช ารุดหรือเอกสารการแจ้งความเอกสารสญูหาย เพื่อรับใบแทนได้ที่กลุ่มต าบล/อปท. 
ซึง่มีอายเุท่าใบรับรองฉบบัเดิมที่เหลืออยู่  

3. กำรตรวจติดตำม (Surveillance Audit) 
การตรวจติดตาม เป็นการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ของเกษตรกรในกลุ่ม เพื่อติดตามและ

ควบคมุการปฏิบติัและกิจกรรมในแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติัเกษตรอินทรีย์ที่ดี  โดยใช้
แบบฟอร์มเดียวกันกับการตรวจรับรอง ซึ่งจะท าการตรวจปีละ 1 ครัง้ และต้องมีการนัดหมาย
ลว่งหน้า  

3.1 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะตรวจทุก 10 - 12 เดือน แต่ต้องห่างกนัไม่เกิน 12 เดือน
นับจากวันที่ออกใบรับรอง หรือวันที่ตรวจประเมิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจฯรับรองไม่
ต้องเป็นชดุเดิมที่เคยตรวจแปลงนัน้ก็ได้ 

3.2 ตรวจประเมินให้ครบทกุข้อก าหนดเหมือนการตรวจรับรอง  
3.3 ภายหลงัการตรวจประเมินเสร็จแล้ว คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะแจ้งผลการตรวจ

เบือ้งต้นให้เกษตรกรรับทราบ ตามกรณีดงัต่อไปนี ้
-   กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้คงไว้ซึ่งการ

รับรอง 
-   กรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้คงไว้ซึ่ง

การรับรอง 
-   กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะนดัหมายเกษตรกรเพื่อ

ตรวจเพิ่มเติม ถือเป็นการติดตามผลการแก้ไข ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครัง้
แรก หากพ้นระยะเวลาดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะยติุการตรวจ และ
เสนอเร่ืองต่อกลุม่ต าบล/อปท.พกัใช้การรับรอง  
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-   หากเกษตรกรสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้คงไว้ซึง่การรับรอง  

3.4 คณะกรรมการตรวจฯรับรองรายงานผลการตรวจแปลงให้ประธานเครือข่ายฯทราบ โดย
ผ่านทางคณะทบทวน   

- กรณีผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขคณะทบทวนไม่ต้องพิจารณาผลการตรวจแปลงแล้ว   
- กรณีที่เกษตรกรปฏิบติัในข้อบกพร่องความความเสี่ยงสงู (Major) ต้องเสนอคณะ

ทบทวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบรับรอง  
- กรณีที่เกษตรกรปฏิบติัในข้อบกพร่องความเสี่ยงต ่า(Minor) เสนอคณะทบทวน

เพื่อพิจารณาให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
- หากเกษตรกรมีการปฏิบัติในข้อบกพร่องความเสี่ยงต ่า(Minor)หลายข้อ หรือมี

ปฏิบติัซ า้ๆ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ให้ถือว่ามีความผิดร้ายแรงเทียบเท่ากับ
ข้อบกพร่องความความเสี่ยงสูง (Major) ทัง้นีใ้ห้ผู้ ตรวจฯรับรองดูที่เจตนาและ
ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขของเกษตรกรด้วย 

ในอนาคตคณะทบทวนอาจพิจารณาให้การตรวจติดตามไม่จ าเป็นต้องตรวจครบทุกข้อในปี
เดียว โดยยงัคงความน่าเชื่อถือของคณุภาพการผลิตตามมาตรฐานอยู่ 

4. กำรตรวจต่ออำยุ (Recertification Audit) 
 การตรวจต่ออายุ เป็นการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยตรวจ
ประเมินอย่างละเอียดในทกุข้อก าหนด ซึง่จะด าเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอาย ุ

4.1 การต่ออายใุบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจะด าเนินการทกุ 3 ปี  
4.1.1 หากประสงค์ต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นแบบฟอร์มการขอต่ออายุการรับรองต่อ

กลุม่ต าบล/อปท. ลว่งหน้าก่อนใบรับรองหมดอาย ุ5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  
4.1.2 กระบวนการตรวจประเมินทกุข้อก าหนดเหมือนกบัการตรวจรับรองในครัง้แรก  

-   กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ต่ออายุ
การรับรอง  

- กรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้
การรับรอง  

-   กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะนัดหมาย
เกษตรกรเพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็นการติดตามผลการแก้ไข ซึ่งเกษตรกร
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สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัที่
ตรวจประเมินครัง้แรก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯ
รับรองจะยุติการตรวจประเมิน และเสนอเร่ืองต่อกลุ่มต าบล/อปท.พกัใช้
การรับรอง 

-   หากเกษตรกรสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ต่ออายุการ
รับรอง  

5. กำรตรวจเพิ่มเติม (Special Audit) 
การตรวจเพิ่มเติม เป็นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรือการตรวจติดตาม ซึง่อาจ

ก าหนดขึน้จากเหตผุลและความจ าเป็นบางประการ เช่น เกษตรกรสมคัรขอการรับรองแปลงเพิ่มเติม 
หรือมีเงื่อนไขการรับรองประจ าปี การแก้ไขข้อบกพร่อง การร้องเรียนจากผู้ อ่ืน มีข้อสงสยัหรือความ
เสี่ยงเก่ียวกบัการผลิตของเกษตรกร เป็นต้น โดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้คณะกรรมการตรวจฯรับรองไม่
จ าเป็นต้องแจ้งเกษตรกรให้ทราบลว่งหน้า  

6. กำรตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน  
6.1 มีการตรวจทุกแปลงอย่างน้อย 3 เดือนครัง้ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบติังานและปฏิทิน

การตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนประจ าปี  
6.2 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการมีสว่นร่วมของสมาชิกในกลุม่ และกระบวนการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้    
6.3 รูปแบบการตรวจจะเป็นการให้ค าแนะน า หรือการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อการพฒันา  
6.4 เป็นระบบควบคมุคณุภาพการผลิตเพื่อรองรับเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) 

7. ยกเลิกกำรรับรอง ในกรณี ดงัต่อไปนี ้
7.1 เกษตรกรเสียชีวิต และไม่มีผู้ รับโอนกิจการจากการเป็นสมาชิก  
7.2 เกษตรกรแจ้งยกเลิกการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7.3 เกษตรกรเลิกท าการเกษตรที่ได้รับการรับรอง หรือออกจากการเป็นสมาชิกกลุม่  
7.4 ใบรับรองสิน้สภาพ กรณีที่เกษตรกรไม่ด าเนินการยื่นต่ออายกุารรับรอง  
7.5 เกษตรกรท าผิดกฎระเบียบของเครือข่ายขัน้ร้ายแรง  
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8. พักใช้กำรรับรอง  
8.1 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พบว่าเกษตรกรได้กระท าสิ่งต่อไปนีอ้ย่างใดอย่างหนึ่งให้

ท าการรวบรวมหลักฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอต่อกลุ่มต าบล/อปท. เพื่อ
พิจารณาพกัใช้การรับรอง 

- กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่อง และเกษตรกรไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- พ้นระยะเวลาที่ให้เกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่อง 
- พบสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ที่ก าหนด ซึง่มีสาเหตมุาจากเกษตรกรเอง 

8.2 เกษตรกรที่ถูกพักใช้การรับรอง ให้หยุดอ้างถึงการได้รับการรับรอง โดยการพักใช้การ
รับรองแต่ละครัง้มีระยะไม่เกิน 180 วนั 

8.3 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง ติดตามผลการแก้ไขอีกครัง้ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาพกั
ใช้การรับรอง หากเกษตรกรสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เสนอกลุ่มต าบล/
อปท. พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง แต่ถ้า
ใบรับรองหมดอาย ุให้ยื่นขอการรับรองใหม่ 

8.4 กรณีที่เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ด าเนินการส่งผลตรวจให้กลุ่มต าบล/อปท. 
พิจารณาพักใช้การรับรองอีกครัง้ หากมีการถูกพักใช้การรับรอง 2 ครัง้ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี จะด าเนินการเพิกถอนการรับรองต่อไป  

9. เพกิถอนกำรรับรอง  
9.1 หากคณะกรรมการตรวจฯรับรอง พบว่าเกษตรกรได้กระท าสิ่งต่อไปนีอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง

ให้ท าการรวบรวมหลักฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอต่อกลุ่มต าบล/อปท. เพื่อ
พิจารณาเพิกถอนการรับรอง 

-   ไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขส าหรับเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง หรือมีผลกระทบร้ายแรง
ต่อการรับรอง เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การปลอมใบรับรอง การแก้ไข
ใบรับรอง การน าผลผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองมากลา่วอ้าง 

-   มีการใช้สารต้องห้ามในแปลงการผลิต หรือตรวจพบในผลผลิต 
-  ไม่ปฏิบติัตามข้อก าหนดระบบที่ได้รับการรับรองหลงัจากถูกพักใช้การรับรอง 2 

ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 ปี 
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9.2 กรณีที่ผลการพิจารณาจากกลุ่มต าบล/อปท. เพิกถอนการรับรอง จะจดัท าหนงัสือแจ้ง
เกษตรกรทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง และให้หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรอง
นบัตัง้แต่วนัที่ทราบค าสัง่เพิกถอนการรับรอง ก าหนดวนัเพิกถอนการรับรองให้มีผลทนัที
ที่มีผลการพิจารณาจากกลุ่มต าบล/อปท. และขอใบรับรองเดิมคืนภายใน 15 วัน นับ
จากวนัที่ทราบค าสัง่นัน้ 

9.3 ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) 
อีก 

10. กำรร้องเรียน  
 กรณีที่พบการกระท าผิดของผู้ตรวจฯรับรอง เช่น มีการเรียกร้องค่าตอบแทนในการตรวจ
รับรอง เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจรับรอง สามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมหลกัฐานที่สนบัสนุนข้อร้องเรียนมายงักลุ่มต าบล/อปท. เมื่อกลุ่มต าบล/อปท.ได้พิจารณาแล้ว 
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ร้องเรียนทราบ 
11. กำรอุทธรณ์ 

กรณีที่ไม่เห็นด้วยกบัผลการตรวจรับรองของคณะกรรมการตรวจฯรับรอง หรือการพิจารณา
ลงโทษ เกษตรกรสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการพิจารณา โดยให้ท า
หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจ้งไปที่นายก อปท.และหรืออาจท าส าเนาแจ้งประธานเครือข่ายทราบ
ด้วย ซึ่งในช่วงระหว่างการอุทธรณ์ให้ถือว่าค าตัดสินเดิมของคณะกรรมการตรวจฯรับรองยังมีผล
บงัคบัใช้อยู่ ทัง้นีค้ณะทบทวนอาจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการพิจารณาใหม่ได้ และจะแจ้งผล
การพิจารณาให้เกษตรกรทราบโดยทนัที 
12. กำรรักษำควำมลับ  

ชื่อบญัชีผู้ใช้ และรหสัผ่าน ส าหรับเข้าสูร่ะบบแดชบอร์ดของอปท./กลุม่ต าบล/สหกรณ์ อปท.
และเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบจะต้องเก็บเป็นความลบั และต้องรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับ
จากเกษตรกร ไม่เผยแพร่โดยพลการ เว้นแต่ได้รับการยินยอมและการอนุญาติเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากนายก อปท. หรือประธานกลุม่ต าบลหรือสหกรณ์ 
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หลักกำร วิธีกำร และขัน้ตอนกำรตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส 
(PGS) 

1. หลักกำรตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ 
1.1 เป็นการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่ามีคณุภาพตามข้อก าหนดของมาตรฐานเพียงใด 

มีการปนเปือ้นสารเคมี หรือ GMOs หรือไม่ 
- แหลง่ที่มาของเมล็ดพนัธุ์และกล้าพนัธุ์  
- แหลง่ที่มาและการใช้ปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก น า้หมกั เป็นต้น 
- การปฏิบติัและกิจกรรมในฟาร์ม ได้แก่ การปลกู การบ ารุงรักษา การเก็บเก่ียว แนว
กนัชน เป็นต้น 

- การเก็บรักษาผลผลิต จนถึงบรรจขุายสง่ถึงผู้บริโภค 
1.2 การตรวจรับรองแปลง เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผู้ บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ

ผลผลิตของกลุม่/เกษตรกร ผู้ที่จะท าหน้าที่ในการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ต้องมีความ
เข้าใจข้อก าหนดและมาตรฐานภายในของกลุ่มที่ได้มีการสร้างกฎระเบียบร่วมกัน 
ผู้ตรวจฯฝึกหดัควรผ่านการอบรมความรู้เกษตรอินทรีย์ภาคทฤษฎี “การอบรมหลกัสตูร
ผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี” 
และฝึกปฏิบัติการลงตรวจแปลงตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงจะได้รับการแต่งตัง้เป็น
ผู้ตรวจฯรับรองของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี  

2. วิธีกำรมอบหมำยงำนตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ 
2.1 นายกอปท./ประธานกลุ่มต าบล จดัการประชุมวางแผนและมอบหมายงานตรวจแปลง

เกษตรอินทรีย์ให้ผู้ ตรวจฯรับรอง โดยจัดท ารายชื่อ จ านวนเกษตรกร แปลงที่ตรวจ 
มอบหมายให้ผู้ตรวจฯรับรอง ลงพืน้ที่ในการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ 

2.2 ในการตรวจแต่ละครัง้คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จ านวน 3 คน ประกอบด้วยผู้ตรวจฯ
อาวโุส, ผู้ตรวจฯรับรอง และผู้ตรวจฯฝึกหดัหรือคณะท างานของนาย อปท. และอาจมีผู้
ร่วมสงัเกตการณ์ด้วย 

2.3 ผู้ ตรวจฯรับรอง ที่ได้รับมอบหมายการตรวจ จะต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
เกษตรกร หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อนทางใดทางหนึ่งในแปลงนัน้ๆ เช่น ผู้ตรวจฯรับรอง 
เป็นเจ้าของที่ดินท่ีให้เกษตรกรเช่าท าแปลงเกษตรอินทรีย์ ผู้ตรวจฯรับรอง เป็นผู้ผลิต/จดั
จ าหน่ายปัจจยัการผลิตให้เกษตรกร เป็นต้น 
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2.4 ผู้ตรวจฯรับรอง จะต้องไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับเกษตรกร เช่น เป็นสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเป็นญาติพี่น้องกนั 

2.5 ผู้ตรวจฯรับรอง ต้องไม่มีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกับเกษตรกร หรือคนในครอบครัวของ
เกษตรกร 

2.6 เกษตรกรสามารถปฏิเสธผู้ตรวจฯรับรอง ได้  หากรู้สึกว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากผู้ตรวจฯรับรอง รายนัน้ๆ เกษตรกรสามารถเรียกร้องการเปลี่ยนผู้ตรวจฯรับรอง โดย
ท าหนงัสือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงักลุม่ต าบล/อปท. 

2.7 กรณีการตรวจรับรอง และการตรวจติดตาม จะต้องแจ้งนดัหมายวันเวลากับเกษตรกร
ก่อนทกุครัง้ ลว่งหน้าอย่างน้อย 1 สปัดาห์ 

3. บทบำทหน้ำท่ีของผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ำยฯ 
3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติและกิจกรรมที่เกิดขึน้จริงในแปลงเกษตรหรือสถานที่ ว่าตรงกับ

ข้อมลูที่ได้ถกูบนัทกึเอาไว้ในระบบหรือไม่  
3.2 ตรวจประเมินและรับรองการผลิตในแปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายฯหรือไม่ อย่างไร 
3.3 ผู้ตรวจฯรับรองต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ในการท างานจากเกษตรกร รวมถึงการรับ

ของขวญัหรือสิ่งของที่มีมลูค่าจากเกษตรกร 
4. ขัน้ตอนกำรลงตรวจแปลงเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ 

4.1 ผู้ตรวจฯรับรอง รับข้อมูลการบันทึกกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรที่จะท าการตรวจ
รับรองจากแดชบอร์ด podd PGS ซึ่งการเข้าถึงข้อมลูในแดชบอร์ด podd PGS ของแต่
ละอปท.นัน้ นายกอปท. จะเป็นผู้ก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึง 

4.2 ผู้ตรวจฯรับรอง ต้องศกึษารายละเอียดการบนัทึกกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรที่จะลง
ตรวจอย่างละเอียดลว่งหน้า 

4.3 ผู้ตรวจฯรับรอง ต้องตรงเวลา แต่งกายให้เหมาะสม สะดวกกับการปฏิบัติงาน และ
จะต้องแนะน าตวัเองแก่เกษตรกรว่าเป็นใคร มาท าอะไร 

4.4 ผู้ตรวจฯรับรอง ต้องชีแ้จงแผนการตรวจให้เกษตรกรทราบ โดยหัวหน้าผู้ตรวจฯเป็นผู้
ก าหนดแผนและประชมุท าความเข้าใจกบัทีมผู้ตรวจฯก่อนลงตรวจแปลง 
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4.5 ท าการสแกน QR CODE ของเกษตรกร ที่ปรากฏในเคร่ืองมือดิจิทัล podd PGS และ
ด าเนินการสมัภาษณ์เกษตรกร เพื่อให้ได้ข้อมูลครบตามเกณฑ์ก าหนดของเครือข่ายฯ 
โดยจะมีเกณฑ์ก าหนดอยู่ 9 หวัข้อ ดงันี ้

- เมล็ดพนัธุ์และท่อนพนัธุ์ 
- การจดัการธาตอุาหารในดินและการสง่เสริมความอดุมสมบรูณ์ของดิน 
- การจดัการศตัรูพืชและโรคพืช 
- วิธีปฏิบติัในฟาร์มและแนวกนัชน เพื่อปอ้งกนัการปนเปือ้นในกระบวนการผลิต 
- การจดัการผลผลิต 
- การขนสง่จากเกษตรกรสูส่หกรณ์ 
- การบรรจแุละการเก็บรักษา 
- รถขนสง่ 
- แปลงถกูตรวจโดยกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน ซึง่เสมือนระบบควบคมุภายใน 
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สง่เสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 

4.6 เดินตรวจโดยรอบพืน้ที่ร่วมกบัเกษตรกร โดยต้องตรวจทกุแปลงของเกษตรกร 
4.7 ผู้ตรวจฯรับรอง สรุปข้อมลูให้เกษตรกรฟังเมื่อเสร็จสิน้การตรวจแปลงเกษตร เพื่อให้เนือ้หา

ถูกต้องตามที่ตรวจพบจริงในแปลง เช่น จ านวนไร่ ชื่อแปลง ความเสี่ยง แนวกันชน ปัจจัย
การผลิต เป็นต้น หากพบข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามที่ปฏิบัติจริง เกษตรกรสามารถชีแ้จงกับ
ผู้ตรวจฯรับรองได้ทันทีในวันที่ตรวจ พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
เกษตรกรเจ้าของแปลง 

4.8 ผู้ ตรวจฯรับรอง และเกษตรกรลงชื่อรับรองข้อมูลในเคร่ืองมือ podd PGS และกดบันทึก 
ข้อมลูการตรวจแปลงจะถกูบนัทกึในแดชบอร์ด podd PGS ด้วย 

4.9 เมื่อผู้ตรวจฯรับรองได้ท าการตรวจประเมินแปลงทัง้หมดแล้ว ผลการตรวจจะน าเข้าที่ประชุม
โดยคณะกรรมการตรวจฯรับรองพิจารณาผลการตรวจรับรองแปลง โดยใช้ข้อมูลการตรวจ
แปลงในแดชบอร์ด podd PGS หากพิจารณาผ่านจะท าเอกสารรายงานผลการพิจารณา
ให้แก่อปท.เพื่อส่งต่อไปยงัคณะทบทวนเพื่อยืนยันผลการตรวจรับรอง และส่งข้อมลูผลการ
พิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ให้กบัเครือข่ายฯ เพื่อออกใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
แบบมีสว่นร่วมให้กบัเกษตรกร  
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ตัวอย่ำงแสดงกำรใช้งำนเคร่ืองมือดิจิทัล podd PGS ส ำหรับกำรตรวจ

รับรอง 

 

1. เข้าสูเ่คร่ืองมือดิจิทลั podd PGS ที่โทรศพัท์ของเกษตรกร กดแสดง QR CODE ของเกษตรกร 

  

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของเกษตรกร 
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2. ผู้ตรวจฯรับรองเข้าสู่เคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS กด “ตรวจรับรอง” 

  

3. ผู้ตรวจฯรับรองท าการสแกน QR CODE ของเกษตรกร และเข้าสูห่น้า “ตรวจรับรอง” 

  

4. ท าการตรวจตามข้อก าหนดที่ปรากฏในเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS เมื่อจบหน้าแล้วกด “ต่อไป” 
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5. ท าการตรวจตามข้อก าหนดที่ปรากฏในเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS เมื่อจบหน้าแล้วกด 
“ต่อไป” 

   

6. ท าการตรวจตามข้อก าหนดที่ปรากฏในเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS 
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7. เมื่อถึงหน้าที่ 9 ขอดบูนัทึกการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากเกษตกร ถ้ามีบนัทกึเลือก “เคย” ไม่มี

บนัทกึเลือก “ไม่เคย” พร้อมกบัถ่ายรูปบนัทึกการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน แล้วกด “ต่อไป” 

   
8. หน้าที่ 10 สรุปผลการตรวจประเมิน และกด “บนัทกึ” 



25 
 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดดีี                                                 คู่มือผู้ตรวจฯรับรอง 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เมื่อคณะทบทวนได้รับเอกสารรายงานผลการตรวจจากอปท. คณะทบทวนจะพิจารณา
เห็นชอบผลการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์โดยใช้ข้อมูลการตรวจแปลงในแดชบอร์ด podd 
PGS หากให้การยืนยันความถูกต้องผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจฯรับรองจะส่งให้แก่ส านัก
จดัการเครือข่ายฯ เพื่ออนุมติัออกใบรับรอง หากไม่เห็นชอบด าเนินการแจ้งอปท./กลุ่มต าบล เพื่อให้
เกษตรกรด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จากนัน้ส านักจัดการเครือข่ายฯ ด าเนินการขอออกใบรับรอง
โดยประธานเครือข่ายฯเป็นผู้อนุมติัออกใบรับรองรับรอง นายกอปท.อนุมติัและท าการออกใบรับรอง  
ซึง่เกษตรกรสามารถรับใบรับรองยงั อปท.ที่สงักดัอยู่  

5. ข้อแนะน ำส ำหรับผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ำย 
5.1 ควรเป็นคนช่างสงัเกต สนใจใฝ่รู้ มีความสงสยั และชอบตัง้ค าถามเพื่อหาค าตอบ 
5.2 สงัเกตลกัษณะทางกายภาพเบือ้งต้นของพืน้ที่ เช่น ที่ตัง้ของแปลงเกษตรเป็นที่ราบลุ่ม

หรือที่ดอน ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในแปลง โดยดจูากการมีแมลงหลากหลาย  
มีกุ้ง หอย ป ูปลา ไส้เดือน สิ่งมีชีวิต วชัพืชต่างๆ เป็นต้น 

5.3 แผนการผลิตที่บนัทกึในระบบ ตรงตามที่ตรวจพบจริงในแปลงเกษตรหรือไม่ 
5.4 ปริมานผลผลิตที่เกษตรกรน าไปจ าหน่าย สมดลุกบัพืน้ที่เพาะปลกูหรือไม่ 
5.5 ปริมาณปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก เพียงพอต่อการผลิตในแปลงหรือไม่ 
5.6 ลักษณะสภาพของดิน เช่น สีของดิน ดินร่วนซุย ดินเหนียว ดินทราย อ่ืน  ๆที่บ่งบอกความ

สมบรูณ์ของดิน 
5.7 ความหนาและความสงูของพืชแนวกนัชน ลกัษณะการเพาะปลูกและการเจริญเติบโต

ของพืชแปลงข้างเคียง ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันการปนเปือ้นจากสารเคมีจากแปลง
ข้างเคียง 

5.8 ตัง้ค าถามจากประเด็นที่พบว่าน่าเรียนรู้หรือน่าสงสัยในระหว่างที่ลงตรวจแปลง เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมลูและเทคนิคการเพาะปลกูกบัเกษตรกร 

5.9 เมื่อพบจุดที่น่าสงสยั หรือเกษตรกรมีพิรุธในการตอบค าถาม ให้ตัง้ประเด็นค าถามแก่
เกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมลูที่ถกูต้องชดัเจน 

5.10 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาสุภาพ สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวได้ดี 
ในขณะไปปฏิบติัหน้าที่ 
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6. ขัน้ตอนกำรตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ 

6.1  เกษตรกรยื่นความจ านงขอรับการตรวจรับรองต่อกลุ่มต าบล/อปท. ผ่านหัวหน้ากลุ่ม
เกษตรกร แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 
- การตรวจรับรองแรกเข้า  เป็นการตรวจเพื่อรับรองครัง้แรก ตรวจครบทุกข้อ และ

ได้รับใบรับรอง 
- การตรวจติดตาม ด าเนินการตรวจทุกปี หลงัจากที่ได้รับใบรับรอง ตรวจครบทุกข้อ 

ซึ่งในอนาคตเมื่อระบบตัง้มั่นดีแล้ว มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง การตรวจติดตาม
ในแต่ละปีอาจจะไม่มีความจ าเป็นต้องตรวจครบทุกข้อ แต่ต้องครบทุกข้อภายใน 3 
ปี และเชื่อถือได้ว่าระบบการผลิตมีมาตรฐาน 

- การตรวจต่ออาย ุ 
จากนัน้กลุม่ต าบล/อปท. จะแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจฯรับรองจากบญัชีผู้ตรวจฯรับรอ
ของเครือข่ายฯ เพื่อลงตรวจประเมินแปลง และรายงานผลการพิจารณา 

6.2  เมื่อกลุ่มต าบล/อปท.ได้รับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจฯรับรองแล้ว จะ
ด าเนินการส่งผลการพิจารณานัน้ให้แก่คณะทบทวน ภายใน 10 วันท าการ ซึ่งใน
ระหว่างนีท้างกลุ่มต าบล/อปท. สามารถแย้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจฯ
รับรองได้ 

6.3 จากนัน้ส านักจัดการเครือข่ายด าเนินการเรียกประชุมคณะทบทวน โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจฯรับรอง น าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะทบทวน และท าการ
ยืนยนัผลการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ หากมีมติให้ความเห็นชอบยืนยันความ
ถกูต้องผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจฯรับรองของ อปท. ส านกัจดัการเครือข่ายฯ
ในฐานะของเลขาคณะทบทวนจะด าเนินการเสนอขออนุมัติออกใบรับรอง หากมีมติไม่
เห็นชอบจะด าเนินการแจ้งอปท./กลุ่มต าบล เพื่อด าเนินการชีแ้จงแก่เกษตรกรให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 

6.4 ส านักจัดการเครือข่าย เร่ิมด าเนินการออกใบรับรอง โดยมี ผอ.ผ่อดีดีกลาง ประธาน
เครือข่าย และนายก อปท. ลงนามตามล าดบั กรณีที่เป็นการตรวจรับรองแรกเข้า และ
การตรวจต่ออายุ เกษตรกรจะได้รับใบรับรอง ถ้าเป็นการตรวจติดตาม ข้อมลูจะเก็บไว้
ในฐานข้อมลู ซึง่ใบรับรองนัน้จะมีอาย ุ3 ปี 
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นิยำมและอักษรย่อส ำหรับเอกสำรและคู่มือปฏิบัติกำรรับรองเกษตร
อินทรีย์ของเครือข่ำยฯดำวผ่อดีดี 

ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)  หรือ Participatory Guarantee Systems (PGS) 
หมายถึง ระบบการรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์ที่มุ่งเน้นการรับประกันคุณภาพในท้องถิ่น โดย
การรับรองเกษตรกรผู้ผลิตขึน้อยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง และถูกสร้างขึน้บน
พืน้ฐานของความไว้วางใจ สงัคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู้ 

เคร่ืองมือ podd PGS หมายถึง เคร่ืองมือดิจิทลั ที่ช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบติัเพื่อขอ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเคร่ืองมือช่วยจดบันทึกการผลิต จัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลอตัโนมติั เพื่อการใช้ข้อมลูในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เคร่ืองมือนี ้
ถูกออกแบบส าหรับผู้ สนใจทั่วไป โดยไม่จ ากัดว่าผู้ ใช้จะต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
เท่านัน้ 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมเพื่อขอรับการตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 

กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีสมาชิกตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมี
หวัหน้ากลุม่และกลุม่ขึน้กบักลุม่ต าบล 

กลุ่มต ำบล หมายถึง กลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อยที่รวมกันเป็นหนึ่งกลุ่มระดับต าบล เช่น วิสาหกิจ
ชมุชนหรือสหกรณ์ต าบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายฯ ดาวผ่อดีดี สนบัสนนุการด าเนินงานของกลุม่เกษตรกร 

ผู้ ตรวจฯอำวุโส หมายถึง ผู้ ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ มีคุณสมบติัตามที่ก าหนด และได้รับการแต่งตัง้ขึน้
บญัชีจากเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

ผู้ตรวจฯรับรอง หมายถึง ผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยเป็นบุคคลที่เข้าร่วมฝึกอบรมการเป็นผู้ตรวจรับรองเกษตร
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อินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึกหดัการตรวจ
ประเมิน ตามคณุสมบติัที่ก าหนด 

ผู้ตรวจฯฝึกหัด หมายถึง ผู้ตรวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส 
(PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

เครือข่ำยฯ, เครือข่ำยฯดำวผ่อดีดี หรือเครือข่ำยอปท.ฯดำวผ่อดีดี หมายถึง เครือข่ายอปท.
อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยฯ หมายถึง คณะกรรมการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ที่มี
ประกาศแต่งตัง้ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีที่เร่ิมจัดตัง้
ขึน้ตามมติที่ประชมุการประชมุเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภยั “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ผลผลิตพืช 

ส ำนักจัดกำรเครือข่ำย หมายถึง หน่วยที่ท าหน้าที่เลขานกุารและงานทางวิชาการของเครือข่ายฯ 

คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการที่กรรมการเครือข่ายฯ แต่งตัง้จากบญัชีผู้ตรวจอาวโุส เพื่อ
ทวนสอบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยมีคณุสมบติัและหน้าที่ตามที่ก าหนด และมีประกาศ
แต่งตัง้ 

คณะกรรมกำรกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุ่มต าบล หรือ อปท. ที่กลุ่มต าบลตัง้ขึน้เพื่อ
ด าเนินระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี  ระบบประกันคุณภาพ
อาหารปลอดภัยของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตัง้แต่ ไร่นา สวนหรือฟาร์ม 
ตลอดจนถึงร้านอาหาร 

คณะกรรมกำรตรวจรับรอง หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับรองผลการตรวจรับรองแปลง
เกษตรกร 

กำรตรวจรับรองฯแรกเข้ำ (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตร
อินทรีย์     ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครัง้แรก โดยจะตรวจอย่างละเอียดในทุก
ข้อก าหนดของการปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย์ 

กำรรับรอง (Certification) หมายถึง การรับรองเกษตรอินทรีย์  
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ให้กำรรับรอง (Granting Certification) หมายถึง การให้การรับรองเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรที่
ยื่นขอการรับรองแปลงอินทรีย์ 

คงไว้ซึ่ งกำรรับรอง (Maintaining Certification) หมายถึง การให้คงไว้ซึ่งการรับรองเกษตร
อินทรีย์ แก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง และยงัอยู่ระหว่างอายกุารรับรอง 

ต่ออำยุกำรรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายกุารรับรองเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกร
ที่ยื่นขอต่ออายกุารรับรอง โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี 

พักใช้กำรรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพกัใช้การรับรองเกษตรอินทรีย์ 

เพิกถอนกำรรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรับรองเกษตร
อินทรีย์ 

ยกเลิกกำรรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรับรองเกษตรอินทรีย์  

กำรตรวจติดตำม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ
การรับรองปีละ 1 ครัง้ ตามระบบของ เครื อข่ายอปท . อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี  เ พื่อ
ติดตามมาตรฐานการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยจะตรวจอย่าง
ละเอียดทกุข้อก าหนดของมาตรฐาน 

กำรตรวจต่ออำยุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรอง
เกษตรอินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนด ซึ่งจะด าเนินการตรวจก่อน
ใบรับรองหมดอาย ุ

กำรตรวจเพิ่มเติม (Special  Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรือการ
ตรวจติดตาม ซึง่อาจก าหนดขึน้จากเหตผุลหรือความจ าเป็นของสถานการณ์ 

ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่เกษตรกรผู้ขอรับรองเกษตรอินทรีย์ ยังไม่ได้จดัท า
ระบบ หรือจดัท าระบบไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐาน หรือจดัท าระบบแล้วแต่ไม่ได้น าไป
ปฏิบติั หรือน าไปปฏิบติับ้างไม่ปฏิบติับ้าง 
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ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการ
ปฏิบติัเกษตรอินทรีย์ในบางสว่น ไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบติั
เกษตรอินทรีย์และสง่ผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลย 
อาจน าไปสูข้่อบกพร่องได้ 

หนังสือส ำคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือใบรับรอง (podd PGS 
Certificate) หมายถึง ใบรับรองที่เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี ออกให้แก่เกษตรกรที่
ผ่านการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS 

ใบประกำศนียบัตรผู้ ตรวจฯรับรอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรที่
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้แก่ผู้ ตรวจรับรองที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็น
ผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 
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หลักกำรเกษตรอินทรีย์ 
หลกัการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลกัการที่ก าหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์

นานาชาติ (IFOAM Organics International) ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อส าคัญ คือ สุขภาพ , 
นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดแูลเอาใจใส ่ 
1. มิติด้ำนสุขภำพ (Health) 

เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยัง่ยืนให้กับสขุภาพอย่างเป็นองค์รวมของ
ดิน พืช สตัว์ มนุษย์ และโลก สขุภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันกับ
สขุภาวะของระบบนิเวศ การท่ีผืนดินมีความอดุมสมบูรณ์จะท าให้พืชแข็งแรง มีสขุภาวะที่ดี สง่ผลต่อ
สตัว์เลีย้งและมนษุย์ที่อาศยัพืชเหลา่นัน้เป็นอาหาร 

บทบาทของเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การกระจายผลผลิต 
หรือการบริโภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั ง้ปวง 
ตัง้แต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง เกษตรอินทรีย์จึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มี
คณุภาพสงู และมีคณุค่าทางโภชนาการ เพื่อสนบัสนุนให้มนุษย์ได้มีสขุภาวะที่ดีขึน้ ด้วยเหตนุีเ้กษตร
อินทรีย์จึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสารปรุงแต่ง
อาหารท่ีอาจมีอนัตรายต่อสขุภาพ 
2. มิติด้ำนนิเวศวิทยำ (Ecology) 

เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตัง้อยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรแห่งธรรมชาติ 
การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกบัวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยท าให้ระบบและวัฏจกัรธรรมชาติ
เพิ่มพนูและยัง่ยืนมากขึน้ 

หลกัการนีต้ัง้อยู่บนกระบวนทัศน์ที่มองเกษตรอินทรีย์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของระบบ
นิเวศที่มีชีวิต ดงันัน้การผลิตการเกษตรจึงต้องพึ่งพาอาศยักระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของ
ธรรมชาติโดยการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศส าหรับให้เหมาะสมกบัการผลิตแต่ละชนิด เช่น ในกรณี
ของการปลกูพืช เกษตรกรจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิต หรือในการเลีย้งสตัว์ เกษตรกรจะต้องใส่ใจกบั
ระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม หรือในการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ เกษตรกรต้องใส่ใจกบัระบบนิเวศของบ่อ
เลีย้ง 
3. มิติด้ำนควำมเป็นธรรม (Fairness) 

เกษตรอินทรีย์ควรจะตัง้อยู่บนความสมัพนัธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวม
และสิ่งมีชีวิต ความเป็นธรรมนีร้วมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยติุธรรม และการมีสว่นในการ
ปกปักพิทกัษ์โลกท่ีเราอาศยัอยู่ ทัง้ในระหว่างมนษุย์ด้วยกนัเอง และระหว่างมนษุย์กบัสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
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ในหลักการด้านนี ้ความสัมพันธ์ของผู้คนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและการจัดการ
ผลผลิตเกษตร อินทรีย์ในทุกระดบัควรมีความสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นธรรม ทัง้เกษตรกร คนงาน ผู้แปร
รูป ผู้จดัจ าหน่าย ผู้ ค้า และผู้บริโภค ทกุผู้คนควรได้รับโอกาสในการมีคณุภาพชีวิตที่ดี และมีสว่นช่วย
ในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรีย์ควรมีเป้าหมายใน
การผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆ ที่เพียงพอ และมีคณุภาพที่ดี  ยงัหมายรวมถึงการปฏิบติั
ต่อสตัว์เลีย้งอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสภาพการเลีย้งให้สอดคล้องกับลกัษณะและ
ความต้องการทางธรรมชาติของสตัว์ รวมทัง้ดแูลเอาใจใสค่วามเป็นอยู่ของสตัว์อย่างเหมาะสม 
4. มิติด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่ (Care) 

การบริหารจดัการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด าเนินการอย่างระมดัระวงัและ รับผิดชอบ เพื่อ
ปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ คนทัง้ในปัจจุบันและอนาคต รวมทัง้พิทักษ์ปกป้อง
สภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย 

ในหลกัการนีก้ารด าเนินการอย่างระมัดระวงัและรับผิดชอบเป็นหวัใจส าคญัของการบริหาร
จัดการ การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในเกษตรอินทรีย์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสร้างหลกัประกนัความมัน่ใจว่า เกษตรอินทรีย์นัน้ปลอดภยัและเหมาะ
กับสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอ 
ประสบการณ์จากการปฏิบัติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสมถ่ายทอดกันมาก็อาจมีบทบาทในการ
แก้ปัญหา ได้เช่นกนั เกษตรกรและผู้ประกอบการควรมีการประเมินความเสี่ยง และเตรียมการปอ้งกนั
จากน าเทคโนโลยีมาใช้ และควรปฏิเสธเทคโนโลยีที่มีความแปรปรวนมาก เช่น เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี จะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและระบบคุณค่าของผู้ที่
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ และจะต้องมีการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและมีส่วน
ร่วม 
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ปัจจัยกำรผลิตที่อนุญำตให้ใช้ได้ในกำรผลิตอินทรีย์ อ้ำงอิงจำกส ำนักงำน
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
สญัลกัษณ์และความหมาย 

/ ให้ใช้ได้ หมายถึง ปัจจยัการผลิตที่อนญุาตให้ใช้ได้ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน มกท. 

! ใช้อย่างระมดัระวงั หมายถึง ปัจจยัการผลิตที่อนญุาตให้ใช้ได้ แต่จะต้องใช้ตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 
และใช้อย่างระมดัระวงั 

 
สว่นที่ 1: ปัจจยัการผลิตท่ีใช้เป็นปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงดิน 

รำยกำรวัสด ุ รำยละเอียด/ ข้อก ำหนด  
กระดกูป่น กระดูกสตัว์หรือกระดูกปลาบดละเอียดให้ธาตุฟอสฟอรัสและธาตุไนโตรเจนแก่

ดินที่ปลกู มีคณุสมบตัิเป็นด่างเล็กน้อยควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยค านงึถงึ
สมดลุของธาตอุาหารในดิน 

! 

กากน า้ตาล หรือโมลาส ใช้ในการหมกัท าปุ๋ ยน า้ชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารของจลิุนทรีย์ / 
กากเมล็ดพืช กากที่เหลือจากการบีบน า้มนั เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เมล็ดสะเดา เมล็ดละหุ่ง ให้

ธาตุไนโตรเจน ควรใช้ในสภาพที่ผ่านการหมกัแล้ว ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจท าให้พืช
ไหม้หรือเน่าตาย 

! 

แกลบ ใช้เป็นวสัดุคลมุดิน ช่วยปรับปรุงดินเหนียวให้โปร่งขึน้ แต่ควรใช้ร่วมกับวสัดุอื่น 
เพราะมีธาตอุาหารน้อยมาก และเก็บความชืน้ได้ไม่ดี ย่อยสลายช้า 

! 

ก ามนัถนั -- ! 
เ ก ลื อ ยิ ป ซั่ ม  ( แ ม กนี เ ซี่ ย ม
ซลัเฟต) 

จะต้องมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือไม่มาจาก
กระบวนการสงัเคราะห์ 

/ 

ขยะอินทรียวตัถ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตและผลพลอยได้ที่มาจากพืชอนุญาตให้ใช้เป็นปุ๋ ยและท าเป็นปุ๋ ยหมกัได้ 
เช่น กากเหลือจากการสกดัน า้มนั, เปลือกโกโก้, แกลบ 
ผลพลอยได้ที่ได้มาจากสตัว์ ได้แก่ 
*เลือดแห้งผง 
*กีบเท้าสตัว์ผง 
*เขาสตัว์ผง 
*กระดกูผง หรือ กระดกูผงที่สกดัเจลาตินออกไปแล้ว 
*ปลาป่น 
*เนือ้สตัว์ป่น 

/ 
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รำยกำรวัสด ุ รำยละเอียด/ ข้อก ำหนด  
 
 
 
ขยะอินทรียวตัถ ุ

*ขนสตัว์ปีกป่น และ ‘chiquette’ 
*ขนแกะ 
*ขนสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมป่น แต่ต้องไม่มีโครเมียม (VI) ปนเปือ้นในระดับที่
สามารถตรวจวดัได้ 
*เส้นผม 
*ผลผลิตจากนมสตัว์ 
*โปรตีนท่ีได้จากการไฮโดรไลซีสแต่ห้ามใช้ที่สมัผสัโดยตรงกบัส่วนของพืชที่น ามา
บริโภค 

 
 
 
 
 
/ 

ขีเ้ถ้าไม้, ขีเ้ถ้าแกลบ ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงความเป็นกรดของดิน เป็นแหล่งของธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม ไม่ควรใช้กบัต้นกล้าของพืช ห้ามใช้ขีเ้ถ้าที่มาจากการเผาปุ๋ ยมลูสตัว์ 
เพราะท าให้สญูเสียอินทรียวตัถแุละธาตอุาหาร 

! 

ขีเ้ลือ้ย ไม่อนญุาตถ้ามาจากไม้ที่มีการใช้สารเคมีเพื่อรักษาเนือ้ไม้  
เมื่อผสมกับดินปลูกจะช่วยท าให้ดินโปร่งขึน้ และเก็บความชืน้แต่ย่อยสลายช้า 
ควรผ่านการหมกัให้สลายตวัก่อนน าไปใช้ 

! 

ขีไ้ส้เดือน  / 
แคลเซียมคลอไรด์ จากแหล่งธรรมชาติเท่านัน้ ใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารเสริมแก่พืช แต่ต้องใช้อย่าง

ระมดัระวงัเพราะมีปริมาณธาตคุลอไรด์สงูมาก อาจเป็นอนัตรายต่อความสมดลุ
ของแร่ธาตใุนดิน 

! 

จลิุนทรีย์ อนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ทุกชนิดกับปุ๋ ยหมกั พืช เมล็ดพืช และดิน ยกเว้นจุลินทรีย์
ที่ได้มาจากกระบวนการทางพนัธุวิศวกรรม 

/ 

โดโลไมท์  (แมกนี เซียมและ
แคลเซียมคาร์บอเนต) 

• ต้องมาจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ใช้ปรับปรุง

ความเป็นกรดของดิน 

• อาจใช้เพื่อเสริมธาตุแมกนีเซียมที่มีราคาถูกแก่พืช การใช้เกินความ

จ าเป็นอาจเป็นอนัตรายต่อพืช 

/ 
 
! 

ปุ๋ ยจากถงุเห็ด ขีเ้ล่ือยและเศษวสัดเุหลือทิง้จากถุงเห็ดนางฟ้า นางรม ฯลฯ ควรผ่านการหมกัซ า้
อีกครัง้ก่อนน ามาใช้ 

/ 

ปุ๋ ยชีวภาพ อินทรีย์วตัถทุี่มีเชือ้จลิุนทรีย์ช่วยดดูซบัและช่วยย่อยสลายธาตอุาหารให้แก่พืช / 
ปุ๋ ยธาตอุาหารรอง เป็นสารสังเคราะห์ ได้แก่ คอปเปอร์ โคบอลด์ ซัลเฟต เซเลเนียม โบรอน 

แมงกานีส โมลิบดินมั สงักะสี เหล็ก ไอโอดีน อนุญาตให้ใช้เมื่อจ าเป็น เมื่อพืชอ
! 
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รำยกำรวัสด ุ รำยละเอียด/ ข้อก ำหนด  
สดงอาการขาดธาตอุาหารเท่านัน้ แต่ไม่อนญุาตให้ใช้สารสงัเคราะห์ที่อยู่ในรูปไน
เตรตหรือคลอไรด์ 

ปุ๋ ยน า้ชีวภาพ ได่จากการหมกัเศษพืช เพื่อให้เกิดจุลินทรีย์โดยธรรมชาติ ใช้เป็นปุ๋ ยฉีดพ่นหรือ
เติมลงดินเพื่อให้พืชแข็งแรง 

/ 

ปุ๋ ยคอกและผลพลอยได้จากปุ๋ ย
คอก 

*มูลสัตว์จากฟาร์มเลีย้งสัตว์ ที่ เป็นส่วนผสมของส่ิงขับถ่ายจากสัตว์และ
อินทรียวตัถจุากพืช (ที่ใช้ปพูืน้คอกสตัว์)  
*มลูสตัว์แห้งและมลูสตัว์ปีกแห้ง 
*สิ่งขบัถ่ายจากสตัว์ รวมทัง้มลูสตัว์ปีก และมลูสตัว์จากฟาร์มที่ผ่านการหมกั 
*ส่ิงขับถ่ายจากสตัว์ที่เป็นของเหลวต้องมีการหมกั และ/หรือ เจือจางในระดบัที่
เหมาะสม 
โดยห้ามใช้มูลสตัว์จากฟาร์มทีเ่ล้ียงแบบอตุสาหกรรม 

! 

ปุ๋ ยพืชสด เช่น โสน ปอเทือง พืชตระกลูถัว่ต่างๆ / 
ปุ๋ ยหมกั การหมักปุ๋ ยช่วยแก้ปัญหาวัชพืชที่ติดมากับมูลสัตว์ได้ อนุญาตให้ใช้เมื่อมี

ส่วนประกอบเป็นวสัดุตามที่ระบุอยู่ในภาคผนวกนี ้แต่ห้ามใช้ปุ๋ ยหมกัจากขยะ
เมือง 

/ 

ปุ๋ ยหมกัจากกองเห็ดฟาง อนุโลมให้ใช้ แม้ว่าฟางอาจมาจากนาข้าวที่ใช้สารเคมี แต่ในกองเห็ดฟางจะต้อง
ไม่ใช้สารต้องห้ามในเกษตรอินทรีย์ 

/ 

ปนูมาร์ล, หินปนูบด (แคลเซียม
คาร์บอเนต) 

ใช้เพื่อปรับปรุงความเป็นกรดด่างของดิน และควรใช้ในรูปที่บดละเอียดแล้วห้าม
ใช้ปนูเผา เป็นสารปรับปรุงดิน เน่ืองจากออกฤทธ์ิรุนแรง 

/ 

พืชหมนุเวียน ควรหมนุเวียนปลกูพืชต่างตระกูลกันเพราะระดบัรากต่างกัน การหมนุเวียนของ
ธาตุอาหารในดินจะสมบูรณ์ขึน้ การใช้ธาตุอาหารของพืชชนิดต่างๆจากน้อยไป
มาก เป็นดงันี ้

1. พืชตระกลูถัว่ 

2. พืชกินหวั 

3. พืชกินใบ 

4. พืชกินผล 

5. ธัญพืช 

/ 
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รำยกำรวัสด ุ รำยละเอียด/ ข้อก ำหนด  
ฟางข้าวและวัสดุคลุมดินจาก
ธรรมชาติ 

เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง เพื่อลดการระเหยน า้จากหน้าดิน ลดความรุนแรงของ
น า้ฝน ลดการชะล้างหน้าดิน ควบคุมวัชพืช ปรับอุณหภูมิของดินให้เหมาะสม 
และให้ปุ๋ ยแก่พืช อนโุลมให้ใช้ฟางที่มาจากนาเคมีได้ 

/ 

มลูค้างคาว เป็นแหล่งปุ๋ ยฟอสเฟสที่ส าคญั มีคณุสมบตัิเป็นด่างเล็กน้อย ! 
สาหร่ายสีน า้เงินแกมเขียว เป็นแหล่งปุ๋ ยไนโตรเจนธรรมชาติ เหมาะส าหรับนาข้าวน า้ขงั / 
สารเร่งปุ๋ ยหมกั จ าพวกจลิุนทรีย์ ยกเว้นจลิุนทรีย์ที่ได้จากกระบวนการทางพนัธุวิศวกรรม / 
เศษพืช, ผัก , วัสดุการเกษตร , 
สารสกัดจากการเกษตรชีวพล
วตัร 

ใช้ท าปุ๋ ยหมกัไม่ต้องเติมสารต้องห้าม / 

แหนแดง มีธาตุไนโตรเจนสูง ย่อยสลายได้เร็ว 80% ของธาตุอาหารในแหนแดงจะ
ปลดปล่อยออกมาหลงัจากไถกลบได้ 2 เดือน (8 สปัดาห์) 

/ 

 
สว่นที่ 2: ผลิตภณัฑ์และวิธีการท่ีอนญุาตให้ใช้ในการปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช/ โรคพืช/ วชัพืชและสารเร่ง
การเจริญเติบโต 

รำยกำรวัสด ุ รำยละเอียด/ ข้อก ำหนด  
กาวดกัแมลง ควรใช้วสัดสีุเหลืองเป็นวสัดทุากาวเพราะสามารถดกัแมลงได้มากกว่าสีอื่น (ดกั

แมลงได้มากกว่า 85%) แต่ต้องจัดการไม่ให้สัมผัสพืชที่ปลูกและปนเปือ้น
ส่ิงแวดล้อม ทัง้ขณะที่ใช้อยู่ในแปลงและหลงัจากเลิกใช้แล้ว 

/ 

ก ามะถนั ให้ใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชือ้ราได้ มีความเป็นกรดสงู จึงไม่ควรใช้ในช่วงที่
อากาศร้อนจดัเพราะอาจท าให้ใบพืชไหม้ 

! 

ไคติน ต้องมาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกสัตว์ทะเล เช่น เปลือกกุ้ งและป ูและต้องไม่มี
ส่วนผสมของสารต้องห้าม ใช้ส าหรับควบคมุไส้เดือนฝอยศตัรูพืช 

/ 

จลิุนทรีย์ ส าหรับ IFOAM โปรแกรม อนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์อะไรก็ได้ ยกเว้นจุลินทรีย์จาก
การดดัแปลงพนัธุกรรม 

/ 

จนุสี หรือคอปเปอร์ซลัเฟต ใช้แช่เมล็ดพืชก่อนปลูกเพื่อก าจดัเชือ้โรคที่ติดมากับเมล็ด โดยละลายจุนสี 19 
กรัม/น า้ 18 ลิตร (ไม่ควรใชเภาชนะที่เป็นโลหะ) ในกรณีเมล็ดข้าว แช่นาน 24 
ชม. แล้วจึงล้าง(แช่)น า้เปล่าก่อนน าไปปลกู 

! 

ผงฟ ูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนต ใช้อตัรา 5 กรัม/น า้ 1 ลิตร ส าหรับโรคราแป้ง อตัรา 10 กรัม/น า้ 1 ลิตร ส าหรับ
โรคราน า้ค้าง ใช้สบู่อ่อนผสมเป็นสารจบัใบ เตรียมแล้วใช้ทนัที ไม่ควรเก็บไว้นาน 

! 
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รำยกำรวัสด ุ รำยละเอียด/ ข้อก ำหนด  
ด่างทับทิมหรือโพแทสเซียม
เปอร์        แมงกาเนต 

สารป้องกนัก าจดัเชือ้รา อนญุาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนญุาตให้
ใช้ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

ดาวเรือง ควรปลกูไว้ในไร่นาเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัของแมลงที่เป็นประโยนช์และช่วยป้องกนั
ไส้เดือนฝอยศตัรูพืชในดิน 

/ 

ตวัห า้, ตวัเบียน เป็นการควบคมุโดยชีววิธี ใช้ปล่อยเพื่อก าจดัแมลงศตัรูพืช ! 
น า้มนัหอมระเหย จากพืช เช่น น า้มนัตะไคร้หอม น า้มนัสน ฯ ใช้เป็นสารก าจดัแมลง ก าจดัไร โรค

พืช และสารยบัยัง้การงอก  
อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพ
ยโุรป 

/ 

น า้ส้มสายช ู จากแหล่งธรรมชาติใช้ฉีดพ่นป้องกนัก าจดัโรคและแมลง โดยเจือจางก่อน / 
พลาสติก ใช้เมื่อจ าเป็น เช้น ใช้ในการห่อไม้ผล ใช้ในการคลมุดินเมื่อปลกูสตรอเบอร์ร่ี ฯลฯ ! 
พืชคลมุดิน ควรปลกูพืชตระกลูถัว่ เพื่อช่วยก าจดัวชัพืช ป้องกนัการชะล้างหน้าดินและรักษา

ความชืน้ของดิน 
/ 

พืชหมนุเวียน ช่วยลดการแพร่กระจายของศตัรูพืช / 
พืชไล่แมลง เช่น ตะไคร้หอม ! 
ยาสบู ให้ใช้อย่างระมดัระวงั อนญุาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนญุาตให้ใช้

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 
! 

โล่ติ๊น หรือหางไหล ห้ามใช้บริเวณใกล้แหล่งน า้ อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนญุาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

วสัดคุลมุดิน ให้ใช้วัสดุคลุมดินจากธรรมชาติ เช้น หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง ฟางข้าว ปุ๋ ยหมัก 
ควบคมุวชัพืช 

/ 

สบู่โพแทสเซี่ยมหรือสบู่อ่อน ใช้ควบคุมศตัรูพืชจ าพวกปากดูด เช่น ไร เพลีย้อ่อน แต่อาจท าให้ใบพืชไหม้ ใน
ภาวะที่อากาศร้อนจดั 

! 

สารจบัใบ ให้เลือกใช้น า้สบู่อน หรือลกูประค าดีควาย แทนสารจบัใบสงัเคราะห์ ! 
ฟีโรโมน สารล่อ, สารที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ, อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในกับดกัและ

อปุกรณ์กระจายกล่ิน 
/ 

สารเร่งการเจริญเติบโต หรือ
ฮอร์โมน 

ใช้ได้เฉพาะที่เป็นสารจากธรรมชาติ เช่น น า้มนัมะพร้าว และไซโตไคนิน / 

สะเดา ใช้ป้องกนัก าจดัแมลงและหนอนศตัรูพืช ! 
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รำยกำรวัสด ุ รำยละเอียด/ ข้อก ำหนด  
ไส้เดือนฝอย (ใช้ก าจดัศตัรูพืช) ใช้ควบคมุแมลงศตัรูในไม้ผล เช่น หนอนเปลือกลองกอง ลางสาด ชมพู่ เป็นต้น / 
เอทิลแอลกอฮอล์, เหล้าขาว สารก าจัดแมลง อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ใช้ใน

โปรแกรมสหภาพยโุรป 
/ 

 
ส่วนที่ 3: ผลิตภณัฑ์และวิธีการที่อนุญาตให้ใช้ในการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูและสตัว์ในสถานที่แปร
รูปและโรงเก็บ 

รำยกำรวัสด ุ รำยละเอียด/ ข้อก ำหนด  
กบัดกัหน,ู แมลงสาบ ดกัโดยวิธีกล ฝังซากให้มิดชิด / 
กบัดกัไฟล่อแมลง ใช้ล่อแมลงไม่ให้มารบกวน / 
ขีเ้ถ้าไม้ ใช้ขีเ้ถ้าแห้งคลกุเมล็ดพนัธุ์ป้องกนัแมลง / 
น า้มนัเคร่ืองที่ใช้แล้ว ใช้ร่วมกบักบัดกัไฟล่อแมลง ดกัแมลงที่มาเล่นไฟ ต้องจดัการไม่ให้ปนเปือ้นพืน้ท่ี

เพาะปลูก พืชที่ปลูกและผลผลิต อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนญุาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

น า้มนัพืช ใช้เป็นสารป้องกนัก าจดัแมลง, ไร, เชือ้รา และป้องกนัการงอก 
ในโปรแกรมสหภาพยโุรป อนญุาตให้ใช้เฉพาะน า้มนัจากพืชต่อไปนี ้
*น า้มนัดอกทานตะวนั 
*น า้มนัจากเมล็ดคาโนลา 
*น า้มนัสเปียร์มิน้ท์ 
*น า้มนักานพล ู

*น า้มนัตะไคร้หอม 
*น า้มนัจากส้ม 

/ 

แบล็กไลท์ ใช้ล่อแมลงกลางคืน ช่วงเวลาที่แมลงเร่ิมออกหากิน เร่ิมตะวันตกดินกระทั่ง
ประมาณ 20.00 น. 

/ 

สารล่อแมลง หรือฟีโรโมน ใช้ในกบัดกัล่อแมลงเพื่อดงึดดูแมลงบางชนิดเพื่อลดจ านวนประชากรแมลงให้ใช้
ร่วมกบัอปุกรณ์กบัดกัและอปุกรณ์กระจายกล่ินเท่านัน้ 

/ 
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สว่นที่ 4: ผลิตภณัฑ์และวิธีการท่ีอนญุาตให้ใช้ในกาท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
รำยกำรวัสด ุ รำยละเอียด/ ข้อก ำหนด  

กรดซิตริก  / 
กรดอาซีติก (น า้ส้มสายช)ู มาจากธรรมชาติ ใช้เป็นสารท าความสะอาด / 
คลอรีน ใช้ส าหรับฆ่าเชือ้โรคในอปุกรณ์ที่สมัผสัอาหาร กรณีที่ใช้ท าความสะอาดผลผลิต

หรือวัตถุดิบในการแปรรูป ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระจะต้องไม่เกิน 5 
มิลลิกรัม./ลิตร (ppm.) ไม่อนญุาตให้ใช้กบัผลิตภณัฑ์ที่ส่งออกไป EU 

/ 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)  / 
โซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ เช่น น า้ยาฟอกขาว ใช้ส าหรับฆ่าเชือ้โรคในอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารควรใช้ด้วย

ความระมดัระวงั 
กรณีที่ใช้ท าความสะอาดผลผลิตหรือวัตถุดิบในการแปรรูปความเข้มข้นของ
คลอรีนอิสระจะต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม./ลิตร (ppm.) 

/ 

น า้ยาล้างจาน ให้ใช้ในการท าความสะอาดอปุกรณ์และสถานท่ี ควรเลือกใช้สารช าระล้างที่ย่อย
สลายทางชีวภาพได้ (bio-degradable) และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

/ 

สบู่โซเดียม (สบู่แข็ง/ สบู่ก้อน)  / 
สบู่โปแตสเซียม (สบู่อ่อน)  / 
แอลกอฮอล์เอทิล ใช้ส าหรับฆ่าเชือ้โรค / 
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กำรใช้งำนเคร่ืองมือดิจิทัล podd PGS เพื่อกำรตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) 

1. การลงทะเบียนเพื่อใช้เคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS จะต้องมีการลงทะเบียนใน แอปพลิเคชัน่ ผ่อดีดีก่อน เพื่อให้ได้บญัชีผู้ ใช้งานและรหสัผ่านใน
การเข้าใช้งาน เคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS ต่อไป ในการลงทะเบียนสามารถรับรหสัพืน้ที่ได้จาก อปท. 

 

 

 



43 
 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดดีี                                               คู่มือผู้ตรวจฯรับรอง 24 กมุภาพนัธ์ 2564  

2. การเข้าใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS ในการลงทะเบียนสามารถรับรหสักลุม่ได้จาก อปท./กลุม่ต าบล 
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3. การเข้าใช้งานแดชบอร์ด podd PGS (นายกอปท. ก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมลู) 
3.1 เข้าสูร่ะบบผ่านเว็บไซต์ https://farmer.cmonehealth.org 
3.2 ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยใช้บญัชีผู้ ใช้งานและรหสัของเจ้าหน้าที่อปท.หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบหมายในการเข้าดขู้อมูลของเกษตรกรได้ 

(นายก อปท. มีหน้าที่จดัระบบชัน้ความลบั) 

 
 

https://farmer.cmonehealth.org/
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3.3 การใช้งานเมนหูลกั : เมนรูายชื่อเกษตรกร สามารถดรูายละเอียดข้อมลูของแต่ละแปลงที่อยู่ในกลุม่ผ่านการกด “ดรูายละเอียด” 
ประกอบด้วย - ข้อมลูสว่นตวัของเจ้าของแปลง 
    - ข้อมลูแปลงปลกู แสดงข้อมลูชนิดของพืชที่ปลกูและปัจจยัการผลิตท่ีใช้ในแปลงนัน้ 
    - ผลการตรวจรับรอง 
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3.4 การใช้งานเมนูหลกั : เมนูรายตารางแสดงผลผลิต ระบบสามารถประมวลผลได้ว่าในแต่ละเดือน มีวนัใดบ้างที่เกษตรกรคาดว่าจะสามารถ
เก็บผลผลิต ท าให้กลุม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีผลผลิตชนิดใด จ านวนเท่าไร ในวนัไหนที่จะออกสูต่ลาด 

 
3.5 เมนใูบรับรอง 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนส ำหรับกำรตรวจฯรับรองในแต่ละข้อ 
การตรวจรับรอง (ผู้ตรวจเป็นตวัแทนจากกลุม่อื่น/ ในกลุม่) ทกุๆ 1 ปี หรือตามที่ก าหนด  

ข้อที่ หัวข้อหลัก 
ข้อ
ย่อย 

ค ำถำม 

ระดับควำมเสี่ยง 

ตัวเลอืก คะแนน 
โอกำส      
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ควำม
เสี่ยง 

Major/ 
Minor 

1 เมล็ดพนัธุ์และท่อนพนัธุ์ 1.1 ใช้เมล็ดพนัธุ์หรือท่อนพนัธุ์อินทรีย์และไม่คลกุยาเคมี     o ใช ่
o ไม่ใช่ ระบ.ุ... 

ถ้าตอบไมใ่ช่ไมต้่องตอบข้อ 1.2 

5 
0 

  1.2 หากคลกุยาเคมี มกีารล้างและก าจดัอย่างเหมาะสมหรือไม่ กลาง สงู ต ่า Major o ใช ่
o ไม่ใช ่

0 
-20 

 การอนรัุกษ์ดินและน า้ 1.3 ไม่พบพืน้ท่ีที่เกิดการสญูเสียหรือท าลายหน้าดิน 
เช่น เป็นร่องทีเ่กิดจากการชะล้าง หรือเปลือยดิน 

ต ่า สงู สงู Minor o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
-10 

  1.4 มีการป้องกนัการพงัทลายของหน้าดิน 
เช่น ท าฝาย ท าคนักัน้ ปลูกพืชขวางแนวระดบั 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
0 

  1.5 มีการปลกูพชืหมนุเวียน พืชระหวา่งแถว พืชคลมุดิน     o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
0 

  1.6 ระบบนิเวศมีความสมดลุใช่หรือไม่     o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
0 
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ข้อที่ หัวข้อหลัก 
ข้อ
ย่อย 

ค ำถำม 

ระดับควำมเสี่ยง 

ตัวเลอืก คะแนน 
โอกำส      
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ควำม
เสี่ยง 

Major/ 
Minor 

2 การจดัการธาตอุาหารในดิน
และการส่งเสริมความอดุม
สมบรูณ์ของดิน 

2.1 มีการใช้ ดงันี ้
 
ได้ 5 คะแนนไม่วา่จะเลือกตอบก่ีข้อ 

    o ปลกูปุ๋ ยพืชสด 
o พืชหมนุเวียน 
o พืชแซมระหว่างแถว 
o ปุ๋ ยคอกในการดแูลของ

กลุ่ม 
o ปุ๋ ยหมกั 
o ฟืน้ฟดูิน 
o ใช้วสัดเุหลือจากพืชสตัว์

ในฟาร์มท าปุ๋ ย 
o ใช้จลุลินทรีย์จากการ

หมกัธรรมชาต ิ

5 
5 
5 
 
5 
 
5 
5 
5 
 
5 

  2.2 หากมกีารน ามลูสตัว์มาท าเป็นปุ๋ ย เกษตรกรท าตามมาตรฐาน
หรือไม่ 
เช่น ไม่มีมูลสตัว์ทีห่มกัไม่สมบูรณ์ หรือมีมูลสตัว์จากการเล้ียง
อตุสาหกรรม 

สงู ต ่า ต ่า Minor o ใช ่
o ไม่ใช ่

0 
-10 

  2.3 ใช้ปุ๋ ยนอกการดแูลของกลุ่มมากอ่นหน้านีห้รือไม่  
(ภายในระยะเวลา 1 เดือน) 

ต ่า สงู สงู Minor o ใช ่
o ไม่ใช ่

ถ้าตอบไมใ่ช่ไมต้่องตอบข้อ 2.4 

-10 
0 
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ข้อที่ หัวข้อหลัก 
ข้อ
ย่อย 

ค ำถำม 

ระดับควำมเสี่ยง 

ตัวเลอืก คะแนน 
โอกำส      
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ควำม
เสี่ยง 

Major/ 
Minor 

  2.4 หากเคยใช้ เป็นปุ๋ ยที่ผ่านการตรวจสอบส่วนผสม และที่ประชมุ
กลุ่มอนญุาตให้ใช้แล้วหรือไม่ 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่

10 
0 

  2.5 ชนิดปุ๋ ยและรายละเอียดการใช้     ชนิดของปุ๋ ยและรายละเอียดการใช้ 
free text 
-ชนิดพชืที่ใช้ 
-ปริมาณปุ๋ ย (กิโลกรัม/ แปลง) 
-จ านวนแปลง (ไร่) 
-แหล่งที่มา 
-อนญุาตให้ใช้ในระบบอินทรีย์ 

• ใช ่

• ไม่ใช ่

 

3 การจดัการศตัรูพืชและโรคพชื 3.1 พบโรคหรือแมลงที่เป็นปัญหาในการเพาะปลกูใช่หรือไม่     o ใช ่
o ไม่ใช ่

 

  3.2 ใช้วธีิใดในการป้องกนัโรคและแมลงศตัรูพืช     o ปลกูพืชหมนุเวียน 
o ปลกูพืชแซมระหว่างแถว 
o ทิง้ระยะไถพรวน 
o ใช้พนัธุ์พืชที่ทนทาน 
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ข้อที่ หัวข้อหลัก 
ข้อ
ย่อย 

ค ำถำม 

ระดับควำมเสี่ยง 

ตัวเลอืก คะแนน 
โอกำส      
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ควำม
เสี่ยง 

Major/ 
Minor 

o ใช้กลิ่นไล่แมลง 
o ใช้พืชเป็นเหยื่อล่อ 
o ใช้แสงไฟล่อ 
o วิธีอื่นๆ ระบ.ุ.. 

  3.3 ใช้วธีิใดในการแก้ปัญหาโรคและแมลงศตัรูพชืที่เกดิขึน้ก่อน
หน้านี ้

    free text 
-ชื่อสาร/ สมนุไพรที่ใช้ 
-ชนิดพชืที่มีปัญหา 
-ปริมาณต่อแปลง 
-ความถ่ีที่ใช้ 
-แหล่งที่มา 

 

4 วิธีปฏิบตัิในฟาร์มและแนวกนั
ชน เพื่อป้องกนัการปนเปือ้น
ในกระบวนการผลิต 

4.1 มีความเส่ียงจากการใช้สารเคมีหรือพืชตดัแตง่พนัธุกรรมของ
เพื่อนบ้าน 

กลาง สงู สงู Major o ใช ่
o ไม่ใช ่

ถ้าตอบไมใ่ช่ไมต้่องตอบข้อ 4.2 

-20 
0 

  4.2 หากมคีวามเส่ียงแนวกนัชนป้องกนัได้เพียงพอหรือไม่     o เพียงพอ 
o ไม่เพียงพอ ระบ.ุ.. 

20 
0 

  4.3 แนวกนัชนเป็นพืชตา่งชนิดกบัพืชในแปลงใช่หรือไม่ ต ่า สงู สงู Major o ใช ่
o ไม่ใช ่

0 
-20 
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ข้อที่ หัวข้อหลัก 
ข้อ
ย่อย 

ค ำถำม 

ระดับควำมเสี่ยง 

ตัวเลอืก คะแนน 
โอกำส      
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ควำม
เสี่ยง 

Major/ 
Minor 

  4.4 มีการแยกผลผลิต การเก็บรักษา และจ าหน่วยพืชกนัชน แยก
จากพชือินทรีย์หรือไม ่

    o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
0 

  4.5 อธิบายให้ลกูจ้างทราบเร่ืองสารทีอ่นญุาต/ ไม่อนญุาตให้ใช้ใน
การผลิต 
สอบถามความเขา้ใจของลูกจ้าง 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีลกูจ้าง 

0 
-5 
0 

  4.6 จากการสงัเกตเคร่ืองมือที่ใช้ มีการปะปนกบัการผลิตปกติ
หรือไม่ เช่น การล้างเคร่ืองมือ หรือภาชนะบรรจุ 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่

0 
5 

  4.7 มีการปลกูพชืในแปลงอินทรีย์และแปลงเคมีชนิดเดียวกนั
หรือไม่ (พืชคู่ขนาน) 

กลาง สงู สงู Major o ใช ่
o ไม่ใช ่

-20 
0 

5 การจดัการผลผลิต  5.1 ใช้บรรจภุณัฑ์ที่สะอาด ปราศจากสารเคมีปนเปือ้นหรือเป็นไป
ตามมาตรฐานกลุ่มหรือไม่ 

กลาง สงู สงู Major o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
-20 

  5.2 มีการบนัทึกวนัเก็บเก่ียว ชื่อพนัธุ์ ปริมาณผลผลิต และการ
จ าหน่ายหรือไม ่

    o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
0 

  5.3 สถานท่ีจดัการผลผลิต สะอาดปราศจากแมลง นก หน ูเชือ้รา 
โดยไม่พบการใช้สารเคมีจ ากดัโรคแมลงและศตัรูพืชในโรงเก็บ 

กลาง สงู สงู Major o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
-20 

6 การขนส่งจากเกษตรกรสู่
สหกรณ์ 

6.1 ยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่งมีสิ่งปกคลมุตลอดการขนส่ง
หรือไม่ 

    o มี 
o ไม่มี 

5 
-5 
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ข้อที่ หัวข้อหลัก 
ข้อ
ย่อย 

ค ำถำม 

ระดับควำมเสี่ยง 

ตัวเลอืก คะแนน 
โอกำส      
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ควำม
เสี่ยง 

Major/ 
Minor 

  6.2 ใช้กระสอบปุ๋ ยทีเ่คยบรรจยุาฆ่าแมลงหรือสารเคมี บรรจุ
ผลผลิตหรือไม่ 

กลาง สงู สงู Major o ใช ่
o ไม่ใช ่

-20 
5 

  6.3 ใช้น า้ยาล้างจานหรือสารเคมีอื่นๆผสมน า้ล้างผลผลิตหรือไม่     o ใช ่
o ไม่ใช ่

-5 
5 

  6.4 ใช้อปุกรณ์ล้างผลผลิตปนกบัการล้างท าความสะอาดอยา่งอื่น
หรือไม่ 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่

-5 
5 

  6.5 ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรับการขนส่งทกุครัง้
ก่อนและหลงัการขนส่งหรือไม่ 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
0 

7 การบรรจแุละการเก็บรักษา 7.1 ผู้ปฏิบตัิงานสวมเสือ้ผ้าที่สะอาด สวมเสือ้คลมุทบัตลอดการ
ปฏิบตัิงานหรือไม ่
 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
0 
0 

  7.2 ผู้ปฏิบตัิงานล้างมือทกุครัง้ก่อนและหลงัการปฏิบตัิงาน     o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-5 
0 

  7.3 ผู้ปฏิบตัิงานสวมถงุมือ ดแูลสขุอนามยัของมือและเล็บให้
สะอาดอยูเ่สมอหรือไม่ 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-5 
0 
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ข้อที่ หัวข้อหลัก 
ข้อ
ย่อย 

ค ำถำม 

ระดับควำมเสี่ยง 

ตัวเลอืก คะแนน 
โอกำส      
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ควำม
เสี่ยง 

Major/ 
Minor 

  7.4 พืน้ท่ีปฏิบตัิงานมีอปุกรณ์ป้องกนัสตัว์และแมลงอยู่ในสภาพ
สมบรูณ์หรือไม่ 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-5 
0 

  7.5 ภาชนะรองรับขยะมลูฝอยมีฝาปิดและอยู่ในสภาพสมบรูณ์
หรือไม่ 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-5 
0 

  7.6 บริเวณล้างท าความสะอาดมีทางระบายน า้ทิง้และส่ิงปฏิกลูที่
เหมาะสมหรือไม่  
ไม่มีส่ิงสกปรกหรือเศษปฏิกูลตกคา้งในทางระบายน ้าท้ิงและ
อปุกรณ์ล้างท าความสะอาด 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-5 
0 

  7.7 พืน้ท่ีปฏิบตัิงานท าความสะอาดทกุวนัหลงัปฏิบตัิงานหรือไม่     o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-5 
0 

  7.8 ท าความสะอาดโต๊ะส าหรับการบรรจ ุก่อนและหลงัการ
ปฏิบตัิงานหรือไม ่

    o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-5 
0 

  7.9 อปุกรณ์ส าหรับตดัแตง่ บรรจผุลผลิต ใช้ร่วมกบัการปฏิบตังิาน
อื่นๆท่ีไม่เก่ียวข้องกบักระบวนการบรรจหุรือไม่ 

    o ใช ่
o ไม่ใช ่

5 
-5 
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ข้อที่ หัวข้อหลัก 
ข้อ
ย่อย 

ค ำถำม 

ระดับควำมเสี่ยง 

ตัวเลอืก คะแนน 
โอกำส      
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ควำม
เสี่ยง 

Major/ 
Minor 

o ไม่มีข้อมลู 0 
  7.10 ตรวจสอบอณุหภมูิห้องแช่เย็นสม า่เสมอหรือไม่ 

ทกุๆสปัดาห์ หรือ ทกุ 3-6 ชัว่โมงเมื่อมีการใช้งาน 
กลาง สงู สงู Major o ใช ่

o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-20 
0 

8 รถขนส่ง 8.1 ท าความสะอาดรถขนส่งภายในตู้แช่ ก่อนและหลงัการขนส่ง
สินค้าหรือไม่ 

กลาง สงู สงู Major o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-20 
0 

  8.2 ตรวจเช็คสภาพรถ อณุหภมูิ ความชืน้ ภายในห้องแช่เย็นก่อน
การขนส่งหรือไม ่

กลาง สงู สงู Major o ใช ่
o ไม่ใช ่
o ไม่มีข้อมลู 

5 
-20 
0 

9 กิจกรรมอื่นๆท่ีส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ 

9.1 เคยท าการตรวจไขว้ภายในกลุ่มเกษตรหรือไม่ 
(ถ่ายรูปผลการตรวจไขว้ภายในกลุ่มเกษตร > 1 รูป  ท่ีท าเป็น
ประจ าทกุๆ 2 -3 เดือน) 

ถ่ายรูปผลการตรวจไขว้ภายในกลุ่มเกษตร ท่ี
ท าเป็นประจ าทกุๆ 2 เดือน 

o เคย 
o ไม่เคย 

5 
0 

10 สรุปผลการตรวจประเมิน  หมายเหต ุ free text ค าที่ควรใส ่  
   ผลการตรวจ ไม่ผ่าน - free text 

ระบหุลกัฐาน และสถานท่ีพบที่ท าให้ไม่ผ่าน
การรับรอง 

ค าที่ควรใส ่  

    ผ่านแต่ต้องแก้ไข - free text ค าที่ควรใส ่  
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ข้อที่ หัวข้อหลัก 
ข้อ
ย่อย 

ค ำถำม 

ระดับควำมเสี่ยง 

ตัวเลอืก คะแนน 
โอกำส      
ที่จะ
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ควำม
เสี่ยง 

Major/ 
Minor 

รายการแก้ไข ที่ต้องแก้ไขภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และต้องรายงานให้ผู้ตรวจทราบ 

    ผ่าน - free text 
ข้อเสนอแนะ 

ค าที่ควรใส ่  

   ข้อเสนอแนะ free text   
   ลายเซ็นเกษตรกร เพิ่ม ช่องให้พิมชื่อเกษตรกร   
   คณะผู้ตรวจ ชื่อ ลายเซ็นผู้ตรวจ   
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เกณฑ์กำรคิดคะแนนตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ฯ ด้วย podd PGS 
 เกณฑ์การรับรอง จะอ้างอิงจากคะแนนทัง้หมด 3 ส่วน คือ 1.คะแนนมีค่าเป็นบวก ได้จาก
การปฏิบติัที่ดีพืน้ฐาน  และคะแนนมีค่าเป็นลบ จาก 2.ข้อบกพร่องความเสี่ยงต ่า(Minor) และจาก 3.
ข้อบกพร่องความความเสี่ยงสูง (Major)  (ดูเอกสารเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการตรวจรับรองฯ) 
ซึง่ดคูะแนนได้จากหน้าจอหรือแดชบอร์ด ผลการพิจารณาจะเป็นไปได้ 3 ทาง ตามเงื่อนไขดงันี ้
1. พิจารณาผ่านการรับรอง  

1.1. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากบั 75 คะแนน และ คะแนนสมับรูณ์ผลค่าลบความ

เสี่ยงต ่า (Minor) และความเสี่ยงสงู (Major) เท่ากบั 0 

2. พิจารณาผ่านการรับรอง แบบมีเงื่อนไข 

2.1. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากบั 75,   คะแนนสมับูรณ์ผลค่าลบความเสี่ยงต ่า

(Minor) น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20,   และ คะแนนสมับรูณ์ความเสี่ยงสงู(Major) เท่ากบั 0 

3. พิจารณาไม่ผ่านการรับรอง 

3.1. คะแนนผลค่าบวก น้อยกว่า 75  

3.2. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากบั 75,    และ คะแนนสมับรูณ์ผลค่าลบความเสี่ยงต ่า 

(Minor) มากกว่า 20  

3.3. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากบั 75,     และ คะแนนสมับรูณ์ผลค่าลบความเสี่ยงสงู 

(Major) มากกว่าหรือเท่ากบั 20  
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แบบฟอร์มขอตรวจรับรอง เครือข่ำยอปท.อำหำรปลอดภัยดำวผ่อดีดี 
 

วันที่................................... 

ผู้ ย่ืนค ำขอ ........................................................... สังกัดกลุ่ม.................................................... 

ท่ีอยู่............................................................................................. โทร ..................................... 

มีควำมประสงค์   ⃞   ตรวจรับรองแรกเข้ำ 

 ⃞   ตรวจประจ ำปี 

 ⃞   ตรวจต่ออำยุ  ใบรับรองเดิมหมดอำยุ วันที่ ................................. 

 

ลงชื่อ ........................................ ผู้ ย่ืนค ำขอ 

        (..........................................) 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ รับค ำขอ 

        (.........................................) 
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