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ขอบเขตมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์

ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี 

1. มาตรฐานนีเ้ป็นข้อกาํหนดสาํหรับการรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์โดยกลุ่มเกษตรกร

อิงตามมาตรฐานสากล มุ่งสรา้งความเชื่อมั่นสาํหรับตลาดภายในประเทศของผลผลิต

การเกษตร (พืชและสัตว์) และผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย  ์

2. ผลผลิตที่ได ้จากกระบวนการผลิตที่ผ่านการร ับรองจากมาตรฐานนี ้สามารถใช ้ตรา

สินค้ารับรองเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีติดท่ีผลิตภัณฑ์ หรือทาํการ

โฆษณาได ้

3. หากมีการตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีในผลผลิตของเกษตรกรที่ได ้ร ับการร ับรอง

เกษตรกรเจ ้าของผลผลิตเ ป็นผู ้ร ับผ ิดชอบโดยตรงต่อการกระทํา ที ่ก ่อให ้เก ิดการ

ปนเปื้อนสารเคมีนั ้น และต้องถูกลงโทษตามข้อกาํหนดของกลุ่มตาํบลและเครือข่าย

อปท.ฯดาวผ่อดีดี  

4. ในเชิงระบบกลุ่มตาํบลมีหน้าที่กาํกับดูแล แก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติ และธาํรงร ักษา

มาตรฐานให้ระบบเป็นท่ีเชื่อถือได้ต่อสาธารณชนอยู่เสมอ 

5. มาตรฐานฉบับนีร้วบรวมสาระสาํคัญจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1) เอกสารการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมพีจี

เอส (มกอท.) และระเบียบข้อบังคับเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา หมวดที่ 9 (แม่

ทาออรแ์กนิค) เกษตรกรสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น (อปท.) หรือกลุ่ม

ตาํบลในเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดีต้องใช้มาตรฐานนีเ้ป็นหลักปฏิบัติขั้นตํ่าของการทาํ

เกษตรอินทรีย ์ และอปท.หรือกลุ ่มตําบลสามารถกําหนดเงื ่อนไขเพิ ่ม เติม เพื ่อ ให้

เหมาะสมยิ่งขึน้กับบริบทของพืน้ที่ได้ หากสอดคล้องและไม่ขัดแยง้กับมาตรฐานของ

เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยต ้องได ้ร ับความเห็นชอบในระดับกลุ ่มตําบล และ

ประกาศให้ทราบทั่วกัน 
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หลักการของเกษตรอินทรยี ์

เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการจัดการผลิตด้านการเกษตร ทั้งในด้านสุขภาพ คน สัตว์ และ

สิ่งแวดลอ้ม มีการจัดการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวภาพ การสรา้งความสมดุลของ

สภาพแวดลอ้มกบัสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพืน้ท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูและสรา้งสมดุลของ

ธรรมชาติใหค้งอยู่และนาํไปสู่ความเป็นเกษตรอินทรียแ์บบยั่งยืนต่อไป โดยมีหลกัการและแนวทาง

ปฏิบติัท่ีสาํคญั ดงันี ้ 

1. พัฒนาระบบการผลิตสู่แนวทางการทาํเกษตรอินทรียแ์บบผสมผสาน มีการใชท้รพัยากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สรา้งระบบการจัดการท่ีเป็นประโยชนเ์กือ้กูลกันระหว่างพืช สตัว ์และ

สิ่งแวดลอ้ม  

2. พฒันาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเอง มุ่งเนน้การใชปั้จจยัการผลิตภายในพืน้ที่ หลีกเลี่ยงการใช้

ปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะปุ๋ ยและสารป้องกันกาํจัดศัตรูพืชควรมาจากวัสดธุรรมชาติภายใน

ฟารม์  

3. ฟ้ืนฟูและรกัษาความอุดมสมบูรณข์องดินและคุณภาพนํา้ดว้ยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ย

หมกั และปุ๋ ยพืชสดอย่างต่อเนื่อง ใชท้รพัยากรอย่างหมนุเวียนและใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

4. รกัษาความสมดลุของธรรมชาติ และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 

5. ปอ้งกนัและหลีกเลี่ยงการปฏิบติัท่ีทาํใหเ้กิดมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม 

6. ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว และแปรรูปท่ีเป็นวิธีธรรมชาติ ประหยัดพลงังาน และ

สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ 

7. รกัษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบการเกษตรภายในฟารม์และระบบนิเวศรอบขา้ง

รวมทัง้อนรุกัษแ์หลง่ท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติของพืช และสตัวป่์า 

8. รกัษาความเป็นอินทรียต์ลอดห่วงโซ่การผลิต แปรรูป เก็บรกัษา และจาํหน่าย 

9. หลีกเลี่ยงการใชส้ารเคมีสงัเคราะหต์ลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรกัษา 

10. ผลผลิต ผลิตภณัฑ ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑต์อ้งไม่มาจากการดัดแปลง พันธุกรรม

หรือ GMO 
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11. ผลิตภัณฑ ์หรือ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ ์ตอ้งไม่ผ่านการฉายแสง (สาํนักงานมาตรฐาน

สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2557) 

 

ข้อกาํหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี 

1. การปฏิบัติในแปลง 

1.1 ไร่ หรือ ฟารม์ จะตอ้งปลอดสารเคมีอย่างสิน้เชิง รวมถึงสมนุไพรฆ่าแมลงท่ีมีส่วนผสม 

ของสารเคม ี

1.1.1 หากไร่หรือฟารม์ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด เกษตรกร

สมาชิกสามารถทยอยเปลี่ยนพืน้ท่ีบางส่วนได ้แต่ตอ้งปลูกพืชต่างชนิด

หรือต่างพนัธุท่ี์แยกแยะความแตกต่างของผลผลิตได ้มีการแบ่งแยกพืน้ท่ี

และกระบวนการจัดการท่ีชัดเจน และผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องไม่

ปะปนกบัผลผลิตจากพืน้ที่ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย ์(ไม่ใหเ้กษตรกรปลกูพืชท่ี

แยกแยะความแตกต่างของผลผลิตไม่ได้ ทั้งท่ีเป็นเกษตรอินทรีย และ

เกษตรทั่วไป หรือท่ีเรียกว่า การปลูกพืชแบบคู่ขนาน ในกรณีท่ีมีการ

ปรบัเปลี่ยนพืน้ที่บางสว่นของไร ่หรือฟารม์เป็นเกษตรอินทรีย)์ 

1.1.2 การปลกูพืชลม้ลกุ มีระยะปรบัเปลี่ยน 12 เดือน หลงัระยะปรบัเปลี่ยนจึง

ถือเป็นพืชเกษตรอินทรีย ์และพืชยืนตน้มีระยะปรบัเปลี่ยน 18 เดือน หลงั

ระยะปรบัเปลี่ยนจึงถือเป็นผลผลิตอินทรีย ์

- หากมีหลักฐานว่าไม่มีการใช้สารเคมีในพืน้ท่ีมากกว่า 12 เดือน

สาํหรบัพืชลม้ลกุ และ 18 เดือนสาํหรบัพืชยืนตน้ เกษตรกรสมาชิก

สามารถขอลดระยะการปรบัเปลี่ยนลงได ้แต่ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นบั

จากวนัท่ีย่ืนขอรบัการรบัรอง 

- การรับรองอาจพิจารณาเพิ่มระยะการปรับเปลี่ยนมากกว่าท่ี

กาํหนด หากพบว่าพืน้ที่มีการใชส้ารเคมีในปรมิาณมากมาก่อน 
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สรุปข้อมูลการปฏิบัติในแปลง 

 1. หลีกเลี่ยงการปลกูพืชคู่ขนาน แต่ในกรณีจาํเป็นสามารถปลกูพืชคู่ขนานได ้โดยตอ้งปฏิบติัดงันี ้

- พืชที่ปลกูตอ้งเป็นพืชต่างชนิด ต่างพนัธุ ์สามารถแยกความแตกต่างกนัไดอ้ย่างชดัเจน 

- แยกพืน้ที่การเพาะปลกูและกระบวนการจดัการผลผลิตอินทรียแ์ละเคมีอย่างชดัเจน 

 2. มีระยะปรบัเปลี่ยนจากเกษตรแบบเคมีเป็นอินทรีย ์

2.1) การเขา้สู่ระบบเกษตรอนิทรีย์ เกษตรกรสมาชิกที่ตอ้งการเปลี่ยนการผลิตแบบเคมีเป็นแบบ

อินทรีย ์มีระยะปรบัเปลี่ยนนบัตัง้แต่การนาํมาตรฐานไปปฏิบติัและสมคัรขอการรบัรอง โดย 

- การปลกูพืชลม้ลกุ มีระยะปรบัเปลี่ยนจากเคมีเป็นอินทรีย ์อย่างนอ้ย 12 เดือน 

- การปลกูพืชยืนตน้ มีระยะปรบัเปลี่ยนจากเคมีเป็นอินทรีย ์อย่างนอ้ย 18 เดือน 

2.2) ระยะปรบัเปลี่ยนอาจเพิ่มขึน้ หากตรวจพบว่ามีการใชส้ารเคมีในปรมิาณมาก 

2.3) ระยะปรบัเปลี่ยนอาจลงลง เกษตรกรสมาชิกตอ้งแสดงหลกัฐานยืนยนัชดัเจนว่าพืน้ที่ไม่มี 

การใชส้ารเคมีนานเกิน 12 เดือนสาํหรบัพืชลม้ลกุ และ 18 เดือนสาํหรบัพืชยืนตน้ โดยสามารถ

ลดระยะปรบัเปลี่ยนลงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัยื่นขอการรบัรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 พืน้ที่ที่ทาํเกษตรอินทรียแ์ลว้ตอ้งไม่เปลี่ยนกลบัไปทาํการเกษตรแบบใชส้ารเคม ี

1.3 หา้มตดัป่าไมใ้นที่สาธารณะและบกุรุกป่าใหม่เพื่อทาํเกษตรอินทรีย ์

1.4 หา้มมีการเผาเศษวัชพืช และตอซงัในแปลงโดยเด็ดขาด (เวน้แต่กรณีมีโรคหรือแมลง

ระบาดอย่างรุนแรง และเป็นท่ีรูก้ันภายในว่าสามารถเผากระตุน้ความงอกไดใ้นกรณี

ปลกู งา ถั่ว ขา้วโพด) 

1.5 เกษตรกรสมาชิกสามารถปลกูพืชหลากหลายชนิดในแปลง 

1.6 เกษตรกรสมาชิกต้องบาํรุงรักษา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน และมีกิจกรรมทาง

ชีวภาพท่ีเป็นประโยชนใ์นดิน ดงันี ้

1.6.1 มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว การใชปุ้๋ ยพืชสด การใชพ้ืชรากลึก ในการปลูก

หมนุเวียน และใหป้ลกูพืชตระกลูถั่วแซมในแปลง 

1.6.2 มีการใสว่สัดอิุนทรียท์ี่เป็นผลพลอยไดจ้ากแปลงปลกูพืชหรือฟารม์ปศสุตัว์

ที่ปฏิบติัตามมาตรฐานอินทรีย ์
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1.6.3 มีการเร่งปฏิกิริยาของปุ๋ ยอินทรีย ์อาจใชเ้ชือ้จุลินทรียห์รือวัสดุจากพืชท่ี

เหมาะสมได ้

1.6.4 มีการใชส้ิ่งท่ีไดจ้ากการเตรียมทางชีวพลวตั (biodynamic preparations)

จากหินบด ปุ๋ ยคอก หรือวสัดจุากพืช 

1.6.5 หากเกษตรกรสมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกเครือข่ายดาวผ่อดีดีฯ ให้

พืน้ที่แปลงพน้จากการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเครือข่ายอปท.ฯ

ดาวผ่อ ดีดีดว้ย (ยกเวน้มีการถ่ายโอนแปลงใหก้ับสมาชิกเครือข่าย ท่าน

อ่ืน) 

1.7 มีการติดตามและตรวจสอบคณุภาพในแปลงการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

1.7.1 เกษตรกรสมาชิกต้องไดร้บัการตรวจแรกเขา้เพื่อประเมินคุณภาพสาํหรับการ

รับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และการตรวจรับรองแปลงการผลิตอินทรีย์ของ

เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีซึ่งมีอายกุารรบัรอง 3 ปี 

1.7.2 แปลงอินทรียจ์ะตอ้งไดร้บัการตรวจติดตาม และผ่านการตรวจสอบคณุภาพปีละ 

1 ครัง้ 

1.7.3 เกษตรกรสมาชิกตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเย่ียมแปลงเพื่อนทุกแปลง อย่างนอ้ย 3 

เดือนต่อครั้ง  เพื่อร่วมกันควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม และเป็นกาํลงัใจต่อกันระหว่างสมาชิก

ภายในกลุม่ 

2. การป้องกันการปนเป้ือนสารเคม ี

2.1 เกษตรกรสมาชิกตอ้งมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนท่ีอาจมาทางดิน นํา้ อากาศ โดย

อาจทาํสิ่งกีดขวาง คนัดิน หรือปลกูพืชเป็นแนวกนัชน 

2.1.1 ปลูกหากพืชอินทรีย์ใกล้กับพืชเคมี ต้องมีระยะห่างระหว่างพืชท่ีปลูก 

อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือใหป้ลกูพืชอ่ืนๆ เป็นแนวกนัชนกัน้ในดา้นท่ีติด

กบัแปลงเคมี พืชที่ปลกูเป็นแนวกนัชนไม่ถือว่าเป็นพืชเกษตรอินทรีย ์
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2.1.2 กรณีท่ีมีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนทางนํา้ ตอ้งทาํแนวกนัชนคือ คนัดิน คู

ดินระบายนํา้ หรือแนวพืชเพื่อกรองสารเคมี (พืชแนวกนัชนไม่ถือว่าเป็นพืช

เกษตรอินทรีย)์ 

2.1.3 ถา้แปลงขา้งเคียงฉีดพ่นสารเคมี แปลงเกษตรอินทรียต์อ้งปลกูพืชเป็นแนว

กันลม ซึ่งสูงกว่าพืชเคมี (พืชแนวกันลมไม่ถือว่าเป็นพืชเกษตรอินทรีย์) 

หรือใชว้สัดอุปุกรณใ์นการทาํแนวปอ้งกนั 

2.2 ในช่วงท่ีมีการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ ห้ามเกษตรกรสมาชิกทําการผลิตพืชชนิด

เดียวกันในระบบเคมีในพืน้ท่ีของตนเองโดยเด็ดขาด และหลีกเลี่ยงการผลิตพืชชนิด

เดียวกนักบัพืน้ที่ใกลเ้คียงที่ปลกูพืชในระบบเคม ี

2.3 หา้มเกษตรกรสมาชิกใชส้ารเคมีฉีดพ่นในโรงเก็บผลผลิต 

2.4 เกษตรกรสมาชิกตอ้งมีมาตรการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 

 

 

 

 

 

 

การปลกูปอเทืองเป็นปุ๋ ยพืช การไถกลบวชัพืชในแปลงปลกูเพ่ือใชเ้ป็นปุ๋ ย 

ภาพที ่2 แนวทางการจัดการและปรับปรุงบาํรุงดิน 
อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
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แนวกนัชนถนนระหวา่งขา้วเคมีและออ้ยอินทรีย ์ 

ถนนกวา้ง 4 เมตรและแนวตน้ไม ้
การใชค้นันาเป็นแนวกนัชน 

 

 

 

 

 

 

 

แนวป่าธรรมชาติเป็นแนวกนั การใชห้ญา้เนเปียรแ์ยกพืน้ท่ีปลกูขา้วอินทรีย ์ออกจาก

ขา้ว 

ภาพที ่3 แนวทางมาตรการป้องกันการปนเป้ือนจากพืชในระบบเคมี 
อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) และ 

เอกสารนาํเสนอมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มกษ 9001เล่ม1-2552 จากสาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที่ 1 

3. การใช้ปัจจัยการผลิต 

3.1 ใหท้าํบนัทกึปัจจยัการผลิตในฤดกูาลผลิตทุกครัง้ 

3.2 ห้ามนําพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) มาปลูกในแปลง 

3.3 ใหใ้ชปั้จจยัการผลิตจากภายในไรห่รือกลุม่ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ กรณีท่ีเกษตรกรสมาชิกจะใช้

ปัจจัยการผลิตจากภายนอก ต้องแจ้งให้กลุ่มตาํบลทาํการตรวจสอบและพิจารณา

อนมุติัก่อนการใชง้าน 

3.4 ห้ามใช้สารเคมีกาํจัดแมลงและวัชพืชในแปลงปลูก 
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3.5 การจดัการศตัรูพืชและสตัว ์

3.5.1 ใช้สมุนไพรในการป้องกันกาํจัดศัตรูพืชได้ เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม และ

ฮอรโ์มนธรรมชาติที่ผลิตขึน้เอง 

3.5.2 มีมาตรการในการควบคุมหรือป้องกันความเสียหายจากศัตรูพืช โรคพืช และ

วชัพืชที่เหมาะสม ไดแ้ก่ 

- การเลือกใชพ้นัธุพ์ืชที่เหมาะสม ไดแ้ก่ การเลือกใชพ้นัธุพ์ืชที่ตา้นทานโรค 

- การปลกูพืชหมนุเวียน เช่น การปลกูปอเทืองเป็นปุ๋ ยพืชสดในไรข่า้วโพด 

- การใชเ้ครื่องมือกลในการเพาะปลกู ไดแ้ก่ การใชร้ถไถไถกลบวชัพืชใหเ้ป็น

ปุ๋ ย 

- การอนุรกัษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช การใชศ้ัตรูธรรมชาติ รวมถึงการ

ปล่อยสิ่งมีชีวิตท่ีทาํลายศตัรูพืชได ้เช่น ใชต้วัหํา้ (predator) และตวัเบียน 

(parasite) 

- การรกัษาระบบนิเวศ เช่น ทาํพืน้ท่ีป้องกนัการชะลา้งของดิน การปลกูพืช

หมนุเวียน การปลกูพืชหลากหลายชนิด เป็นตน้ 

- การใชหิ้นบด ปุ๋ ยคอก หรือวสัดจุากพืช เพื่อเพิ่มความอดุมสมบูรณใ์หก้ับ

ดิน  

- การคลมุหนา้ดินและการรกัษาหญา้ดว้ยการตดัแต่ง (ไม่ใช่การไถออก) 

- การกาํจัดวัชพืชโดยใชส้ตัวเ์ลีย้ง ในกรณีพืชอาหารตอ้งระวงัป้องกันการ

ปนเป้ือนของจลุินทรียก่์อโรคจากมลูสตัวส์ูส่ว่นที่บริโภคไดข้องพืชดว้ย 

- การควบคมุโดยวิธีกล เช่น การใชก้บัดกัหรือใชไ้ฟลอ่ ใชเ้สียงขบัไล ่เป็นตน้ 

3.6 ห้ามใช้ฮอรโ์มนสังเคราะหเ์ร่งการเจริญเติบโตของพืช 

3.7 ห้ามใช้มูลสดจากสุกรหรือไก่จากฟารม์ที่ขังในกรงตับมาเป็นปุ๋ ย ควรใช้มูลไก่

จากฟารม์ทีเ่ลีย้งแบบปล่อยรวมฝูง 

3.8 หา้มนาํเมล็ดพนัธุม์าคลกุสารกาํจดัศตัรูพืช 

3.9 ห้ามใช้อุจจาระคนมาทาํปุ๋ ยหมัก 

3.10 ห้ามใช้ปุ๋ ยหมักจากขยะเทศบาล  
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3.11 ควรเลือกใชเ้มล็ดพนัธุห์รือสว่นขยายพนัธุท่ี์เป็นเกษตรอินทรีย ์

- กรณีท่ีไม่สามารถหาเมล็ดพนัธุห์รือส่วนขยายพนัธุเ์กษตรอินทรียห์รือท่ีไม่

ใช้สารเคมีได้ อนุญาตให้ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ทั่วไปท่ีคลุก

สารเคมีได้ แต่ต้องมีวิธีการกาํจัดสารเคมีนั้นออกอย่างเหมาะสมก่อน

นาํมาปลกู 

- กรณีมีการผลิตซํา้พืน้ท่ีเดิม เกษตรกรสมาชิกควรมีการใชปุ้๋ ยพืชสดเพื่อไถ

กลบก่อนการเพาะปลกู หรือไถกลบตอซงัขา้วก่อน 
 

 

 

 

 

 

 

การปลกูพืชผสมผสานเพ่ือไล่แมลง การเลีย้งไกผสมผสานกับการปลูกพืชเพ่ือกำจัดวัชพืชใน

แปลงและนำมูลไปเพ่ิมความอุดมสมบูรณในดิน 

 

 

 

 

 

 

 

การอนรุกัษ์แมลงศตัรูพืช เช่น มวนเพชรฆาตทาํลายหนอนศตัรูพืช ดว้งเตาทองทาํลายเพลีย้อ่อน 

ภาพที ่4 แนวทางควบคุมและป้องกันกาํจัดศัตรูพืช 
อา้งอิงภาพจาก : คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

และ http://www.arkinthesky.com/media/rokgallery/d/d2aba01e-44ac-478c-f831-30f6d53a2e40/ladybird-eatingaphids.jpg 
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ภาพที ่5 ห้ามใช้มูลไก่ทีเ่ลีย้งในกรงตับและห้ามใช้มูลสัตวส์ดเป็นปุ๋ ยบาํรุงดิน 

อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ควรเลือกเมล็ดพนัธุอิ์นทรีย ์หากเป็นเมล็ดพนัธุท่ี์คลกุสารเคมี ตอ้งลา้งดว้ยนํา้สะอาดก่อนนาํไปปลกู 

ภาพที ่6 การเลือกเมล็ดพันธุส์าํหรับทาํเกษตรอินทรีย ์
อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

 

1. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้เคร่ืองมือ-อุปกรณใ์นการผลิต 

4.1 ผลผลิตจากพืชและสตัวท์กุชนิด (เช่น เห็ด สมนุไพร นํา้ผึง้ รงันก) ที่เก็บไดจ้ากธรรมชาติ 

จดัว่าเป็นผลผลิตอินทรีย ์โดยผลผลิตตอ้งมาจากพืน้ที่ที่มีการกาํหนดขอบเขตชดัเจนว่า

เป็นพืน้ท่ีธรรมชาติ ตอ้งอยู่ในบริเวณท่ีไม่เคยใชท้าํการเกษตรหรือไม่ใชส้ารเคมีอย่าง

น้อย 3 ปี การเก็บเก่ียวผลผลิตตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและระบบ

นิเวศ 

4.2 ใหแ้ยกสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ อปุกรณ ์และปัจจยัการผลิตในระบบอินทรียแ์ละเคมีอย่าง

ชดัเจน 



13 
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4.3 หา้มใชเ้คร่ืองมือและอปุกรณป์ะปนกนัในระหว่างการทาํเกษตรอินทรีย ์และการทาํเคมี

เช่น หา้มใชก้ระสอบปุ๋ ยเคมี หรือกระสอบอาหารสตัวใ์นกระบวนการทาํเกษตรอินทรีย ์  

4.4 ตอ้งมีการตรวจสอบกรณีเกษตรกรสมาชิกไดผ้ลผลิตสงูกว่าท่ีประมาณการไว ้และมีการ

ตรวจติดตามเป็นพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

หา้มนาํกระสอบอาหารสตัวบ์รรจผุลผลิตอินทรีย ์มีการเก็บผลผลิตอินทรียท่ี์ถกูสขุลกัษณะ ไม่เส่ียงต่อการ

ปนเป้ือน และพาหะนาํโรค 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตอินทรียต์อ้งระบแุหล่งท่ีมา และไม่วางผลผลิตอินทรียบ์นพืน้ 

ภาพที ่7 กระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตอินทรีย ์
อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
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5. กระบวนการผลิตและการแปรรูป 

5.1 ควรแปรรูปผลผลิตอินทรียด์ว้ยวิธีกล กายภาพ หรือชีวภาพ (เช่น การหมกั การรมควนั) 

และลดการใชส้ารเคมีในกรรมวิธีการผลิต 

5.2 กระบวนการสกดั (extraction) ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะการสกดัดว้ยนํา้ เอทานอล นํา้มนัจากพืช 

หรือสตัว ์นํา้สม้สายช ูคารบ์อนไดออกไซด ์และไนโตรเจนเท่านัน้ 

5.3 มีการจดัการการแปรรูป และวิธีการปฏิบติัที่ดีใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสขุลกัษณะที่

ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

6. การบรรจุหบีห่อ 

ควรเลือกวสัดท่ีุย่อยสลายทางชีวภาพได ้ไม่ทาํลายสิ่งแวดลอ้ม เป็นวสัดใุนการทาํบรรจุภณัฑ ์

หรือเลือกใชบ้รรจภุณัฑท์ี่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้

7. การเก็บรักษาและการขนส่ง 

7.1 รักษาความเป็นผลผลิตอินทรีย์ตลอดทุกช่วงของกระบวนการ โดยมีการป้องกัน

ผลิตภณัฑอิ์นทรียไ์ม่ใหป้ะปนกบัผลิตภณัฑท์ี่ไม่ใช่อินทรีย ์และไม่ใหส้มัผสักบัวสัด ุและ

สารที่ไม่อนญุาตใหใ้ชใ้นการเกษตรอินทรีย ์

7.2 กรณีท่ีผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้รับการรับรองในบางส่วน ต้องมีการเก็บรักษาและการ

จดัการแยกกนัระหว่างผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์และผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่อินทรีย ์โดยมีการบ่งชีไ้ว้

ชดัเจน 
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การกําหนด กฎ กติกา และบทลงโทษ เพื่อควบคุมคุณภาพใน

กระบวนการผลิตของกลุ่มตาํบล 

1. เพื่อใหเ้กิดคณุภาพในกระบวนการผลิต และระบบประกนัคณุภาพการผลิตของเครือข่ายอปท.

ฯดาวผ่อดีดีเป็นท่ีเชื่อถือได ้เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกจะตอ้งปฏิบติัตามกฎ กติกา และขอ้กาํหนดของ

กลุม่ตาํบลและของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ในกรณีท่ีเกษตรกรสมาชิกมีการละเมิดกฎ กติกา และ

ขอ้กาํหนดกลุ่มตาํบล และเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดีอาจพิจารณาใหส้มาชิกไดร้บัการลงโทษตาม

ความรุนแรงของการละเมิด 

2. พิจารณาลงโทษเกษตรกรสมาชิกตามความรุนแรงของการละเมิดตามแนวทาง ดงันี ้

2.1 ออกหนังสือเตือน  ในกรณีท่ีเกษตรกรสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ

ขอ้กาํหนด ใหก้ลุ่มตาํบลออกหนงัสือเพื่อตกัเตือนการกระทาํดงักล่าว เพื่อใหเ้กษตรกร

สมาชิกปรบัปรุงแกไ้ข 

2.2 ทําการตรวจพิเศษเพ่ิมเติม เกษตรกรสมาชิกท่ีละเมิดกฎ กติกา และข้อกาํหนด

หลงัจากท่ีไดร้บัหนังสือเตือนตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้มูลท่ีกลุ่มตาํบลแจง้ โดย

หากจําเป็นต้องมีการตรวจติดตามพิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้การรับรองเป็นไปตาม

มาตรฐาน กลุ่มตาํบลจะส่งเร่ืองมายังเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี เพื่อพิจารณาการ

ติดตาม และการตรวจพิเศษเพิ่มเติม ทัง้นีส้มาชิกจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการตรวจท่ี

เกิดขึน้นี ้

2.3 พักใช้ใบรับรองและตรารับรองการผลิตอินทรียข์องเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี

ชั่วคราว ในกรณีท่ีตรวจพบเกษตรกรสมาชิกมีการละเมิดมาตรฐานอย่างรุนแรง กลุ่ม

ตําบลสั่ งพักใช้ใบรับรองมาตรฐานชั่ วคราว เกษตรกรสมาชิกต้องหยุดจําหน่าย

ผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์ทัง้นี ้กลุ่มตาํบล และเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี จะพิจารณาโดยยึด

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เป็นสาํคญั และใหเ้กิดผลเสียหายต่อเกษตรกรและกลุ่มน้อย

ที่สดุจนกว่าจะไดร้บัแจง้ผลอนญุาติใหใ้ชใ้บรบัรองไดใ้หม่โดยเรว็ที่สดุ 

2.4 การยกเลิกการรับรอง ในกรณีกลุ่มตาํบลและเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีพบว่า 

เกษตรกรสมาชิกทาํการละเมิดมาตรฐานอย่างรุนแรง มีการกระทาํท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎ 

กติกา และข้อกาํหนดของกลุ่มตาํบลและเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยไม่มีการ
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ปรบัปรุงแก้ไขตามมาตรฐานกลุ่มตาํบลต้องดาํเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิก และ

ยกเลิกการรบัรองมาตรฐานของเกษตรกรสมาชิกรายนัน้  

3. กลุม่ตาํบลควรกาํหนดและประกาศใหเ้กษตรกรสมาชิก และเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี ทราบ

ถึงขอ้กาํหนด และบทลงโทษเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติัในบรบิทจาํเพาะของชมุชน 

ตัวอย่างการกระทาํผิดต่อข้อกาํหนดมาตรฐานทีพ่บบ่อย 

1. พืน้ที่ลาดชนัไม่มีการปลกูพืชกนัหนา้ดินพงัทลาย 

2. แปลงเพาะปลกูเกษตรอินทรียอ์ยู่ไม่ห่างจากแปลงเพาะปลกูเคมี ไม่มีการทาํแนวกนัสารเคมี 

3. ใชพ้ืชดดัแปลงพนัธุกรรม (GMOs) 

4. เผาเศษวสัดทุางการเกษตร ในแปลงที่ผ่านการรบัรอง 

5. มีการปนเป้ือนจากการใชส้ารเคมีจากแปลงขา้งเคียงในดิน นํา้ 

6. ไม่ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามระยะเวลาที่กาํหนด 

7. จงใจใชส้ารเคมีตอ้งหา้มในแปลงท่ีผ่านการรบัรอง 

8. ใชต้ราสินคา้ 
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ประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) 

เร่ือง การกาํหนดบทลงโทษแก่เกษตรกรสมาชิกทีไ่ม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนด 

การทาํเกษตรอินทรียแ์ละกติกาของกลุ่ม 

................................................ 

 ตามแนวปฏิบติั การรบัรองเกษตรอินทรียข์องเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ซึ่งมีจุดประสงค์

เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตของแปลงสมาชิกท่ีมีคณุภาพมาตรฐานเชื่อถือได ้และปลอดภยัสาํหรบัผูบ้รโิภค โดย

อาศยั...และมติของท่ีประชุมสมาชิกกลุ่มตาํบล... จึงไดก้าํหนดบทลงโทษใหเ้ป็นแนวปฏิบติัสาํหรบั

สมาชิกกลุม่ตาํบล... ดงันี ้  

1. ไม่เขา้รว่มกิจกรรมของกลุ่ม เสียค่าปรบัใหก้ลุม่ตาํบลครัง้ละ100 บาท 

2. ออกหนงัสือตกัเตือนเมื่อกระทาํผิดมาตรฐาน 

3. ภาคทณัฑโ์ทษแก่สมาชิกท่ีละเมิดขอ้กาํหนดของกลุม่ 

4. เสียค่าปรบั เช่น ค่าบรกิารสาํหรบัการตรวจประเมินพิเศษ เขา้รบัการ                                             

ตรวจประเมินลา้ชา้ 

5. พกัการจาํหน่ายผลผลิต เป็นเวลา 3 เดือน – 1 ปี 

6. ออกจากการเป็นสมาชิก 

* ขอ้ 5-6 จะทาํการพิจารณารว่มกบัเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี กรณีละเมิดมาตรฐานรุนแรง 

 ทัง้นี ้ใหส้มาชิกถือปฏิบติัและรบัทราบโดยทั่วกนั 

 

  

ประกาศ ณ วนัท่ี ........................................... 

 

 

......................................................... 

นายก อปท./ประธานกลุม่ตาํบล 

 



การผลิต&จัดการพืชผักอินทรีย และ

ขั้นตอนขอรับรองเกษตรอินทรียพีจีเอส (PGS)

เครือขายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผอดีดี

คูมือเกษตรกร
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการขอรับรองเกษตรอินทรยีพ์จีีเอส (PGS) 

สาํหรับ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาทาํความเข้าใจการปฏิบัติเกษตรอินทรีย ์

สมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

ได้รับรหัสจาก อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์

 ประกอบไปด้วย “รหัสพืน้ที่” และ “รหัสกลุ่ม” 

บันทึกข้อมูลแปลงอินทรียทุ์กกิจกรรม 

ผ่านแอปพลิเคชัน podd PGS 

 

ปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย 

แจ้งขอรับการรับรอง 

รับนัดและให้ความร่วมมือผู้ตรวจฯแปลง 

ได้หนังสือรับรองแปลงเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 
เกษตรกรต้องมีส่วนร่วม 

ในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

ตรวจติตามประจาํปี 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

คูมือการใชงานแอปพลิเคชัน 

podd PGS 

ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน 

อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ 

ตรวจประจาํทุกปี 

ตรวจต่ออายุ 

ขายสินค้าอินทรียจ์ากแปลง 

ท่ีได้รับการรับรอง 

คูมือเกษตรกรฯ 

เกษตรกรต้องทาํการ 

• ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชัน PODD หรือ ผ่อดีดี โดยใช้ “รหสัพืน้ที”่  

เพื่อสมัครรับ “ช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน” เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน podd 

PGS 

• ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชัน podd PGS และเข้าสู่ระบบโดยใช้      “ช่ือ

ผู้ใช้งานและรหสัผ่าน” ทีไ่ด้จากแอปพลิเคชัน PODD จากน้ันใส่ “รหสั

กลุ่ม” เพื่อยืนยันว่าเป็นเกษตรกรในสังกัดกลุ่มใด 

แจ้งประธานกลุ่ม อปท. กลุ่มตาํบล 

หรือสหกรณเ์พื่อแจ้งขอการรับรอง 
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ข้ันตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส (PGS) สาํหรับเกษตรกร 

1. เกษตรกรศึกษาทาํความเขา้ใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และปฏิบติัตามหลักและมาตรฐาน

อินทรีย ์โดยศึกษาจากคู่มือเกษตรอินทรีย ์การผลิต & จัดการพืชผักอินทรีย ์และขัน้ตอนการ

ขอรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 

2. เมื่อศกึษาทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามหลกัมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ลว้ เกษตรกรตอ้งจดัตัง้

กลุ่ม โดยการรวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน เพื่อจัดตัง้เป็นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรกร

อินทรีย ์โดยใชแ้บบฟอรม์สมคัรสมาชิก (แบบฟอรม์ดาว 01) 

3. เกษตรกรสามารถสมัครเขา้ร่วมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยแจ้ง

ความจาํนงมายังองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์และทาํการ

สมัครผ่านการกรอกแบบฟอร์มลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์พีจีเอส 

(แบบฟอรม์ดาว 02) 

4. เกษตรกรจะไดร้บัรหัสจาก อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์ประกอบไปดว้ย “รหัสพืน้ท่ี” และ

“รหสักลุม่” 

5. เกษตรกรทาํการดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั PODD หรือ ผ่อดีดี โดยใช ้“รหสัพืน้ที่” เพื่อสมคัรรบั 

“ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน” เพื่อเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS 

6. เกษตรกรทาํการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั podd PGS และเขา้สูร่ะบบโดยใช ้ “ชื่อผูใ้ชง้านและ

รหสัผ่าน” ท่ีไดจ้ากแอปพลิเคชนั PODD จากนัน้ใส่ “รหสักลุ่ม” เพื่อยืนยนัว่าเป็นเกษตรกรใน

สงักดักลุม่ใด 

7. เกษตรกรทําการบันทึกข้อมูลแปลงอินทรีย์ทุกกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน podd PGS 

ประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นตวัของเกษตรกรและขอ้มลูแปลงปลกู 

8. เกษตรกรแจง้ความจาํนงผ่านหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขอรบัการรบัรองจาก อปท. กลุ่มตาํบล หรือ

สหกรณ ์ โดยใช้แบบฟอร์มขอตรวจรับรองฯเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี 

(แบบฟอรม์ดาว 04) 

9. เมื่อเกษตรกรผ่านการรบัรองแลว้จะได ้“ใบรบัรองเกษตรอินทรีย”์ จากอปท. และเครือข่าย

อปท.ฯดาวผ่อดีดี 

10. เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรบัรองแลว้จะตอ้งปฏิบติัดงันี ้

10.1 เกษตรกรตอ้งเขา้รว่มเขา้รว่มกิจกรรมของกลุม่เป็นประจาํ โดยใชแ้บบบนัทกึการเขา้ร่วม

กิจกรรมของเกษตรกรภายในกลุม่ 
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10.2 เกษตรกรตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

และยกระดบัคณุภาพการผลิตของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง โดยใชแ้บบฟอรม์การตรวจเย่ียม

แปลงเพื่อน โดยใช้แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนจากกลุ่มเกษตร

อินทรียแ์ม่ทาออแกรนิ์ก (แบบฟอรม์ดาว 03) 

10.3 เกษตรกรจะต้องถูกตรวจรับรองประจําปี เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบัติและ

กิจกรรมในแปลงใหเ้ป็นไปตามการปฏิบติัเกษตรอินทรียท่ี์ดี (รกัษา ดาํรงมาตรฐานการ

ผลิต) 

10.4 ในกรณีท่ีเกษตรกรสมัครขอการรบัรองแปลงเพิ่มเติมหรือมีเงื่อนไขการรบัรองประจาํปี

การแกไ้ขขอ้บกพร่อง การรอ้งเรียนจากผูอ่ื้น มีขอ้สงสยัหรือความเสี่ยงเก่ียวกบัการผลิต

ของเกษตรกร เป็นต้น โดยการตรวจเพิ่มเติมนี้ คณะกรรมการตรวจฯรับรองไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้เกษตรกรใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เกษตรกรตอ้งทาํการตรวจต่ออายุใบรบัรองเมื่อครบ 3 ปี ซึ่งจะไดร้บัการแจง้เตือนผ่านแอป

พลิเคชนั podd PGS ใบแจง้นดัหมายจาก อปท. หรือการแสดงผลในแดชบอรด์ podd PGS 

ความหมาย หลักการและแนวทางเกษตรอินทรยี ์

ความหมายของเกษตรอินทรีย ์

 สหพนัธเ์กษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Agriculture : IFOM) ใหค้าํ

นิยามของเกษตรอินทรียว่์าเป็น “ระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและเสน้ใย ดว้ยความยั่งยืนทาง

สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ โดยเนน้ที่การปรบัปรุงดิน การเคารพต่อศกัยภาพทางธรรมชาติของ

พืช สตัว ์และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย ์จึงลดการใชปั้จจยัการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยง

การใชส้ารเคมีสงัเคราะห ์เช่น ปุ๋ ย สารจาํกดัศตัรูพืช และเวชภณัฑส์าํหรบัสตัว ์แต่ในขณะเดียวกนัก็

พยายามประยุกตใ์ชธ้รรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และพฒันาความตา้นทานต่อโรคของพืชและสัตว์

เลีย้ง หลักการเกษตรอินทรีย์นีเ้ป็นหลักการสากลท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคม 

ภมูิศาสตร ์สภาพอากาศ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินดว้ย”1 
 

 

 

 

1โครงการเกษตรอินทรีย ์สหกรณก์ารเกษตรยั่งยืนแม่ทา จาํกดั, เกษตรอินทรีย ์ฉบบัการต์นู, (2547), 1. 
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สี่หลักการเกษตรอินทรีย ์

1. มิติดา้นสขุภาพ (Health) เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งสง่เสรมิและสรา้งความยั่งยืนใหก้บัสุขภาพ

อย่างเป็นองคร์วมของดิน พืช สตัว ์มนษุย ์และโลก 

2. มิติด้านนิเวศวิทยา (Ecology) เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบ

นิเวศวิทยาและวัฐจักรแห่ง ธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่ง

ธรรมชาติ และช่วยทาํใหร้ะบบและวฐัจกัรธรรมชาติเพิ่มพนูและยั่งยืนมากขึน้ 

3. มิติดา้นความเป็นธรรม (Fairness) เกษตรอินทรียค์วรจะตัง้อยู่บนความสมัพนัธท่ี์มีความเป็น

ธรรมระหว่างสิ่งแวดลอ้มโดยรวมและสิ่งมีชีวิตในทุกระดบั ทัง้เกษตรกร คนงาน ผูแ้ปรรูป ผูจ้ดั

จาํหน่าย ผู้ค้า และผู้บริโภค ทุกผู้คนควรได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และหมาย

รวมถึงการปฏิบติัต่อสตัวเ์ลีย้งอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดสภาพการเลีย้งให้

สอดคลอ้งกับลักษณะและความตอ้งการทางธรรมชาติของสตัว ์รวมทัง้ดูแลเอาใจใส่ความ

เป็นอยู่ของสตัวอ์ย่างเหมาะสม 

4. มิติดา้นการดแูลเอาใจใส ่(Care) การบริหารจดัการเกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งดาํเนินการอย่าง

ระมัดระวังและรบัผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผูค้นทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต รวมทัง้พิทกัษป์กปอ้งสภาพแวดลอ้มโดยรวมดว้ย 

 

 เกษตรอินทรีย ์

1. สง่เสรมิ/ สรา้งความยั่งยืนใหก้บัสขุภาพองคร์วมของ ดิน พืช สตัว ์มนษุย ์และโลก 

2. ตัง้บนรากฐานนิเวศวิทยา สอดคลอ้งกบัวิถีธรรมชาติ ช่วยทาํใหร้ะบบและวฏัจกัรธรรมชาติเพิ่มพูน 

และยั่งยืนมากขึน้ 

4. ผูกสมัพนัธอ์ย่างเป็นธรรม ระหว่างสิ่งแวดลอ้มและสิ่งมีชีวิตทุกระดบั ทัง้เกษตรกร คนงาน ผูแ้ปร

รูป ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูค้า้ และผูบ้รโิภค ทกุผูค้นไดร้บัโอกาสในการมีคณุภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสตัวเ์ลีย้ง

ตอ้งไดร้บัดแูลอย่างเหมาะสม 

5. ดูแล เอาใจใส่ รบัผิดชอบสุขภาพของคนและสิ่งแวดลอ้มสาํหรบัสรรพชีววิทยาทัง้ปัจจุบัน และ

อนาคต 
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แนวทางเกษตรอินทรีย ์

แนวคิดพืน้ฐานของเกษตรอินทรียคื์อ การทาํการเกษตรแบบองคร์วม ซึ่งแตกต่างจากระบบ

เกษตรแผนใหม่ท่ีมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชท่ีปลูก โดยไม่ได้

คาํนึงถึงผลกระทบต่อทรพัยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สาํหรบัเกษตรอินทรียซ์ึ่งเป็นเกษตร

แบบองคร์วมจะใหค้วามสาํคญักบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตร

อินทรีย์จึงปฏิเสธการใชส้ารเคมีกาํจัดศัตรูพืชและปุ๋ ยเคมี เน่ืองจากสารเคมีการเกษตรเหล่านีม้ี

ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยดึ 6 แนวทางสาํคญั ดงันี ้  

1. หมุนเวียนของธาตุอาหาร ดว้ยการใชธ้าตุอาหารพืชท่ีอยู่ในรูปของอินทรียว์ัตถุท่ีสามารถ

ย่อยสลายได ้โดยจุลินทรีย ์ซึ่งจะทาํใหว้งจรธาตุอาหารหมุนเวียนไดอ้ย่างต่อเน่ือง ตัวอย่าง

ของการหมนุเวียนธาตอุาหารในแนวทางเกษตรอินทรียท่ี์สาํคญั คือ การใชปุ้๋ ยหมกั, การคลุม

ดินดว้ยอินทรียว์ตัถ ุการปลกูพชืเป็นปุ๋ ยพืชสด และการปลกูพืชหมนุเวียน เป็นตน้ 

2. สร้างความอุดมสมบูรณข์องธาตุอาหารในดิน การหาอินทรียว์ตัถตุ่างๆ มาคลมุหนา้ดินอยู่

เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม้ หรือแม้แต่พืชขนาดเล็ก (เช่น พืชท่ีใช้ปลูกคลุมดิน) ซึ่ง

อินทรียว์ตัถุเหล่านีจ้ะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียใ์นดิน ทาํใหดิ้นฟ้ืนกลบัมามี

ชีวิตอีกครัง้หน่ึง นอกจากนีก้ารไม่ใชส้ารเคมีต่างๆ เป็นการช่วยทาํใหดิ้นสามารถฟ้ืนความ

สมบรูณข์องตวัเองไดอ้ย่างรวดเรว็ 

3. สร้างความหลากหลายที่สัมพันธก์ันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการปลกูพืช

ร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลกูพืชหมนุเวียนต่างชนิด

กนั  

4. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูนิเวศการเกษตร ดว้ยการปฏิเสธการใชส้ารเคมีสงัเคราะหท์ุกชนิด มีการ

ปรบัปรุงบาํรุงดินดว้ยอินทรียว์ตัถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลกูพืช

ร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไมยื้นตน้ หรือการฟ้ืนฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเวณ

ใกลเ้คียง 

5. พ่ึงพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร  เกษตรกรท่ีทาํเกษตรอินทรียจ์ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

เรียนรูถึ้งสภาพเงื่อนไขของ ทอ้งถ่ินที่ตนเองทาํการเกษตรอยู่ การหมั่นสงัเกต เรียนรู ้วิเคราะห-์

สงัเคราะห ์และทาํการทดลอง 
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6. พ่ึงพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต  พยายามผลิตปัจจยั การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย ์เมล็ด

พนัธุ ์ฯลฯ ดว้ยตนเองในฟารม์ใหไ้ดม้ากที่สดุ 

ผักเกษตรอินทรีย ์ต่างจากผักของเกษตรแบบอื่นอย่างไร? 

ผักอินทรีย ์หรือ ผักออรแ์กนิค (Organic)  คือ ผักท่ีมีระบบการผลิตแบบไม่ใชส้ารเคมีใด ๆ 

ทัง้สิน้ และไม่ใชพ้นัธุพ์ืชท่ีตดัต่อพนัธุกรรม มีการใชปุ้๋ ยท่ีมาจากธรรมชาติเท่านัน้ ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว

ไดจ้ึงมีความสะอาดและปลอดภัย 100% ตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรียแ์ละเป็นระบบการผลิตท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ผกัปลอดภยัจากสารเคมี หรือเรียกว่า ผกัปลอดสารพิษ (Pesticide Free)  เนน้ควบคมุการใช้

สารเคมีในการเพาะปลูก โดยไม่ใชส้ารเคมีในการกาํจัดแมลง แต่ยังคงใชปุ้๋ ยเคมีและฮอรโ์มนเร่ง

ผลผลิต แต่เป็นสารเคมีท่ีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผลผลิตจะมีสารเคมีตกคา้งไม่เกินปริมาณท่ี

กาํหนดไวเ้พื่อความปลอดภัยของผูบ้ริโภค ตามมาตรฐานรบัรองจากกรมวิชาการเกษตร และกรม

สง่เสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ผกัอนามยั หรือ ผกักางมุง้ (Pesticide Safe)  มีการใชปุ้๋ ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต และการใช้

สารเคมีกาํจัดแมลง แต่เป็นสารเคมีท่ีมีพิษตกคา้งในระยะสัน้ และหยุดฉีดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บ

เก่ียวตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้โดยอาจมีการใชมุ้ง้หรือตาข่ายกางครอบแปลงเพาะปลกูหรือไม่ก็ได ้

แต่ใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชแบบผสมผสานคือ เนน้ปลกูพืชผกัตามฤดกูาลร่วมกับ

ผักประเภทกะหลํ่าปลีท่ีช่วยลดการระบาดของแมลง ส่วนการรับรองมาตรฐานจะใช้หลักเกณฑ์

เดียวกบัผกัปลอดสารพิษ 

ผักไฮโดรโปนิกส ์(Hydroponics) เป็นผักปลอดสารท่ีปลูกโดยใชน้ํา้แทนดิน ด้วยการผสม

อาหารท่ีจาํเป็นของพืชลงในนํา้ รากพืชท่ีสมัผสันํา้จะดดูซึมสารอาหารมาสะสมไวท่ี้ใบ ส่วนรากท่ีไม่

สมัผสันํา้จะทาํหนา้ที่รบัออกซิเจน ซึ่งยงัคงมีการใชส้ารเคมีและฮอรโ์มนในกระบวนการเพาะปลกู 
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การจัดการฟารม์โดยรวม 

1. หลักการท่ัวไป 

1.1 หา้มใชส้ารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยเคมี สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช และฮอรโ์มน

สงัเคราะห ์

1.2 ไม่อนญุาตการผลิตพืชดว้ยระบบไฮโดรโปนิค เพราะเกษตรอินทรียต์อ้งทาํบนดินอันเป็น

ธรรมชาติ 

1.3 หา้มใชว้ัสดุนาโนทุกชนิดในการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย ์รวมทัง้บรรจุ

ภณัฑแ์ละวสัดอุปุกรณท่ี์สมัผสักบัอาหาร 

1.4 หา้มตดัป่าไมท่ี้สาธารณะและบกุรุกป่าใหม่เพื่อทาํเกษตรอินทรีย ์

1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตในฟารม์ เช่น การลดหรือขยายพืน้ท่ีการผลิต การ

เปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูก ในกรณีท่ีตอ้งการเพิ่มพืชท่ีขอรบัรอง ฯลฯ เกษตรกรตอ้งแจง้ให้

กลุม่ทราบโดยทนัที 

1.6 กรณีท่ีมีลูกจา้ง เกษตรกรตอ้งดูแลและชีแ้จงใหลู้กจา้ง หรือผูร้บัผิดชอบการผลิต หรือ

ผูร้บัช่วงการผลิต ซึ่งมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตอินทรีย ์ไดเ้ขา้ใจรายละเอียดการ

ปฏิบติัตามมาตรฐาน และเงื่อนไขในการรบัรองมาตรฐาน 

1.7 เกษตรกรตอ้งทาํบนัทกึใหช้ดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

- มีบนัทึกหลกัฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรียแ์ยกจากการผลิตพืช

ทั่วไปอย่างชดัเจน โดยใชแ้อปพลิเคชนั podd PGS เป็นเครื่องมือในการบนัทกึ 

ยาฆ่าแมลง ปุ๋ ยเคมี ฮอรโ์มนเร่ง

ผกัอินทรีย ์(Organic) หา้มใช้ หา้มใช้ หา้มใช้ หา้มใช้

ผกัปลอดภยัจากสารเคมี 

(Pesticide Free)
หา้มใช้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ผกัอนามยั (Pesticide Safe) ใชไ้ด้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ผกัไฮโดรโปนิกส ์(Hydroponics) ใชไ้ด้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ผกัทั่วไป ใชไ้ด้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ประเภทผกั
สารเคมีที่ใชใ้นการปลูก เมล็ดพนัธุ ์

 GMO
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2. ระบบนิเวศภายในฟารม์ 

เกษตรกรตอ้งรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟารม์ โดยพยายามรกัษาและฟ้ืนฟู

บริเวณท่ีเป็นแหล่งอาศัยของพืชและสตัวห์ลากหลายชนิดเอาไวอ้ย่างน้อย 5% ของพืน้ท่ีการผลิต 

และปลอ่ยใหพ้ืชขึน้ตามธรรมชาติในพืน้ที่ว่างเปลา่ 

3. สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุ ์(GMO) 

ห้ามใช้สิ่งมีชี วิตดัดแปรพันธุ์ (GMO) หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสิ่งมีชี วิตดัดแปรพันธุ์ใน

กระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย ์

การผลิตพชือินทรีย ์

1. ระยะปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย ์ 

1.1 ระยะปรับเปลี่ยนคืออะไร?  

ระยะปรบัเปลี่ยน คือ วนัที่สมคัรขอใหม้ีการรบัรองมาตรฐานฯ ใหน้บัเป็นวนัที่ 1 ของการ

เริ่มตน้ของการเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย ์หรือเป็นวันเริ่มตน้ของระยะการปรบัเปลี่ยน โดย 

เกษตรกรตอ้งเริ่มปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย

ดาวผ่อดีดี นบัตัง้แต่วนัดงักลา่ว ซึ่งระยะเวลาขึน้อยู่กบัชนิดพืชที่ปลกู คือ 

1.1.1 พืชล้มลุกมีระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน  ผลผลิตของพืชท่ีปลูกหลังระยะ

ปรบัเปลี่ยนสามารถขายเป็นอินทรียไ์ด ้

1.1.2 พืชยืนต้นมีระยะปรบัเปลี่ยน 18 เดือน ผลผลิตที่เก็บเก่ียวหลงัระยะปรบัเปลี่ยน

สามารถขายเป็นอินทรียไ์ด ้

1.2 ทาํไมต้องมีข้อกาํหนดเร่ืองระยะปรับเปล่ียน? 

1.2.1 เกษตรกร: ระยะปรบัเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาท่ีใหเ้กษตรกรไดท้ดลองปรบัเปลี่ยน

การบริหารจัดการผลิตใหม่ ซึ่งเกษตรกรตอ้งใชร้ะยะเวลาเรียนรูช้่วงหน่ึง อีกทัง้

เป็นการ “วดัใจ” เกษตรกรว่า สามารถทาํเกษตรอินทรียไ์ดต่้อเนื่องจรงิหรือไม่  

1.2.2 นักส่ิงแวดล้อม: ระยะปรบัเปลี่ยนเป็นช่วงที่ระบบนิเวศการเกษตรไดป้รบัสภาพ 

จากเดิมท่ีเสียสมดลุเน่ืองจากการใชส้ารเคมีการเกษตรและการจดัการฟารม์ท่ีไม่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น การเตรียมดินด้วยการเผาฟาง) ให้ระบบนิเวศ

เกษตรไดม้ีเวลาฟ้ืนตวัจนเกิดความสมดลุ 

1.2.3 ผู้บริโภค: สารเคมีการเกษตรบางส่วนท่ีตกคา้งในฟารม์น่าจะสลายตัวไปตาม

ธรรมชาติ ทาํใหม้ีสารเคมีปนเป้ือนในฟารม์เกษตรอินทรียล์ดลง 
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1.3 ในช่วงระยะปรับเปล่ียน ต้องทิง้ทีด่ินไว้เปล่าๆ หรือไม่? 

มีเกษตรกรจาํนวนมากท่ีเขา้ใจผิดว่า ในช่วงระยะปรบัเปลี่ยนนัน้ จะตอ้งปล่อยท่ีดินทิง้

ไวเ้ปล่าๆ หา้มทาํการผลิต ท่ีจริงแลว้ในช่วงนี ้เกษตรกรจะทาํการผลิตหรือไม่ก็ได ้แต่ไม่ว่าจะ

ทาํการผลิตหรือไม่ จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ขอการรบัรองไว ้

1.4 ห้ามนําผลผลิตทีไ่ด้จากพืชทีป่ลูกในในระยะปรับเปล่ียนไปจาํหน่ายเป็นผลผลิต

อินทรีย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แผนภูมิแสดงการนับระยะการปรับเปล่ียนของพืชล้มลุกและพืชยืนต้น 

 

 

  

   

พืชลมลุก 

ระบบที่ไมใชอนิทรยี 

ผลิตผล 

ในระยะการปรับเปล่ียน 

ไมถือวาเปนอินทรีย 

ผลิตผลจากฤดูปลูกพืชรุนใหม   

ที่ปลูกหลังระยะ 

การปรับเปล่ียนถอืวาเปน

-ปลูกโดยใชสารเคม ี (เดือนที่ 0) 

-หยุดใชสารเคมี 

-เปล่ียนเปนอินทรีย 

(ผลิตตามขอกำหนดวิธีผลิตพืช

อินทรีย) 

 

(เดือนท่ี 12) 

-เร่ิมปลูกรอบ ใหม 

พืชยืนตน 

ระบบที่ไมใชอนิทรยี 

ผลิตผล 

ในระยะการปรับเปล่ียน 

ไมถือวาเปนอินทรีย 

ผลิตผลจากฤดูปลูกพืชรุนใหม   

ที่ปลูกหลังระยะ 

การปรับเปล่ียนถอืวาเปน

-ปลูกโดยใชสารเคม ี (เดือนที่ 0) 

-หยุดใชสารเคมี 

-เปล่ียนเปนอินทรีย 

(ผลิตตามขอกำหนดวิธีผลิตพืช

อินทรีย) 

 

(เดือนท่ี 18) 

-เร่ิมปลูกรอบ ใหม 
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2. ชนิดและพันธุข์องพืชทีป่ลูก 

2.1 เมล็ดพนัธุแ์ละสว่นขยายพนัธุพ์ืชท่ีนาํมาปลกูตอ้งผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย ์

2.2 ควรเลือกใชพ้นัธุพ์ืชท่ีปรบัตวัไดดี้ในสภาพอากาศทอ้งถ่ิน 

2.3 เลือกใชพ้นัธุพ์ืชที่ตา้นทานต่อโรคและแมลงเพื่อลดปัญหาศตัรูพืช 

2.4 ควรตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพนัธุก่์อนเพาะปลกู 

2.5 หา้มใชเ้มล็ดพนัธุท่ี์คลกุสารเคมี เวน้แต่ไม่สามารถหาเมล็ดพนัธุอิ์นทรียไ์ด ้

2.6 ก่อนใชเ้มล็ดพนัธุต์อ้งทาํความสะอาดโดยการลา้งนํา้อย่างนอ้ย 3 ครัง้ และจดัการนํา้ทิง้

จากการลา้งอย่างถกูวิธี โดยเฉพาะเมื่อตอ้งลา้งเมล็ดพนัธุท่ี์ปนเป้ือนสารเคมี 

2.7 หา้มใชเ้มล็ด/ ท่อนพันธุ์ หรือนาํพืชท่ีผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) มาปลูกใน

แปลง 
 

3. ความหลากหลายของพืชภายในฟารม์ 

3.1 ในการปลูกพืชลม้ลุก เกษตรกรตอ้งสรา้งความหลากหลายของพืชภายในฟารม์ โดย

อย่างนอ้ยตอ้งปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช รวมทัง้

ปลกูพืชบาํรุงดิน เพื่อเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถ ุและความอดุมสมบรูณข์องดิน 

3.2 ในสวนไมยื้นตน้ เกษตรกรตอ้งสรา้งความหลากหลายของพืชภายในฟารม์ โดยอย่าง

นอ้ย ตอ้งปลกูพืชคลมุดิน และ/หรือปลกูพืชอ่ืนๆ หลากหลายชนิด 
 

4. การปลูกพืชคู่ขนาน 

 การปลกูพืชคู่ขนาน คือ การปลกูพืชชนิดเดียวกนัในแปลงเกษตรทั่วไป(แปลงเคมี) และแปลง

ในระยะปรบัเปลี่ยนเป็นอินทรียห์รือแปลงอินทรีย ์ซึ่งตามมาตรฐานการทาํเกษตรอินทรีย ์ไม่ควร

ปลูกพืชคู่ขนาน ยกเวน้ เป็นพืชคนละพันธุ ์(varieties) ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างไดโ้ดยง่าย 

เช่น มีลกัษณะรูปรา่ง สี ฯลฯ แตกต่างกนัหรือมีวนัเก็บเก่ียวที่ต่างกนั 
 

5. การปรับปรุงบาํรุงและการอนุรักษด์ิน 

5.1 ควรรกัษาระดบัความเป็นกรด-ด่างของดินที่เหมาะสมต่อพืชที่ปลกู ในกรณีที่จาํเป็นอาจ

ใชป้นูขาว โดโลไมท ์ปนูมารล์ หรือขีเ้ถา้ไม ้เป็นตน้ 
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5.2 ไม่ควรปล่อยหนา้ดินใหว่้างเปล่า ควรปลกูพืชตระกูลถั่วคลมุดิน เช่น ถั่วแป๋ ถั่วลาย ถั่ว

ดาํ ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วพรา้ ไมยราบไรห้นาม โสน ปอเทือง เป็นตน้ 

5.3 ควรมีการปลกูพืชตระกูลถั่วหรือพืชบาํรุงดินอ่ืนๆ เป็นปุ๋ ยพืชสด โดยอาจปลูกก่อนหรือ

หลงัพืชหลกั หรือปลกูเป็นพืชหมนุเวียน 

5.4 หากพืน้ท่ีมีความเสี่ยงต่อการพงัทลายของดิน เกษตรกรตอ้งมีมาตรการป้องกนัการชะ

ลา้งพังทลายของดิน เช่น การปลูกพืชป้องกันการพังทลายของดิน การปลูกขวางแนว

ลาดเอียง 

5.5 หา้มขนยา้ยดินออกจากฟารม์เกษตรอินทรีย ์ยกเวน้เศษดินท่ีติดไปกับผลผลิตท่ีเก็บ

เก่ียว 

5.6 หา้มเผาเศษวชัพืชและตอซงัในแปลง  

5.7 หา้มเผาขยะมีพิษภายในแปลง 
 

6. การจัดการน้ํา 

6.1 เกษตรกรต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้นํ้าเกินควร รวมไปถึงการรักษา

คณุภาพนํา้การหมนุเวียนการใชน้ํา้ภายในฟารม์ และการบาํบดันํา้ทิง้เพื่อนาํมาใชใ้หม ่

6.2 ในกรณีท่ีมีการเลีย้งสตัวภ์ายในแปลงท่ีขอรบัรอง เกษตรกรตอ้งมีการจดัการการเลีย้งท่ี

ไม่สง่ผลกระทบใหแ้หลง่นํา้เกิดมลพิษ 

6.3 กรณีท่ีมีการปนเป้ือนทางนํา้จะตอ้งมีการทาํคันดินลอ้มรอบแปลงหรือทาํร่องนํา้หรือ

ปลกูพืชกรองนํา้ เพื่อปอ้งกนัการปนเป้ือนจากสารเคมีที่มาจากนํา้ 

7. การใช้ปุ๋ ย 

7.1 ปุ๋ ยคอก/ มูลสัตว ์(Manure): ตรวจสอบแหล่งท่ีมาและแหล่งกาํเนิดของปุ๋ ยคอก และ

ตอ้งผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ โดยหา้มใชปุ้๋ ยคอกสดกับพืชในลักษณะท่ีอาจ

ปนเป้ือนกบัสว่นของพืชที่ใชบ้รโิภค 

- มลูสตัวท่ี์นาํมาใชต้อ้งผ่านการหมกัเบือ้งตน้หรืออบผ่านความรอ้นจนแหง้ดี หรือ

คลกุดินไมน่อ้ยกว่า 1 เดือนก่อนการปลกูพืช  

- มลูสตัวปี์ก หรือ ผลพลอยไดจ้ากการเลีย้งสตัวต์อ้งมาจากฟารม์ท่ีเลีย้งปลอ่ยรวม

เป็นฝงูไม่จาํกดัอาณาเขต ห้ามใช้มูลไก่จากฟารม์ทีข่ังในกรงตับมาทาํปุ๋ ย 
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7.2 ปุ๋ ยหมกั (Compost): ตรวจสอบแหลง่ที่มาของปุ๋ ยหมกัหรือวสัดเุศษพืชที่ใชท้าํปุ๋ ยหมกั 

7.3 ปุ๋ ยพืชสด (Green manure): ปลกูพืชตระกลูถั่วไถกลบในแปลง 

7.4 หา้มใชส้ารเคมีหรือฮอรโ์มนสงัเคราะหม์าทาํปุ๋ ย 

7.5 หา้มใชข้องเสียจากบา้นเรือนหรือเทศบาลมาทาํปุ๋ ยหมกั 

7.6 หา้มใชอ้จุจาระคนมาทาํปุ๋ ย 

8. การป้องกันกาํจัดศัตรูพืช/ โรคพืช/ วัชพืช 

8.1 ใช้สมุนไพร หรือปลูกพืชขับไล่แมลงแซมในแปลงปลูกพืช จะช่วยลดปัญหาแมลง

ศตัรูพืชได ้

8.2 ใชวิ้ธีกล โดยการใชเ้ครื่องมืออย่างง่ายๆ เพื่อทาํลายหรือป้องกนัศตัรูพืช วิธีการนีเ้หมาะ

กบัแปลงขนาดเล็กและมีแรงงานว่าง ตวัอย่างเช่น การเก็บ จบั หรือทาํลายศตัรูพืช ดว้ย

แรงคนและเครื่องมือกล การใชต้าข่าย หรือกบัดกัจบัแมลงศตัรูพืช 

8.3 ใชวิ้ธีการทางชีววิธี เป็นวิธีการใชศ้ัตรูธรรมชาติใหค้วบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยหลักการ

สมดลุธรรมชาติ วิธีการนีใ้ชไ้ดผ้ลในการควบคมุแมลงศตัรูและวชัพืชบางชนิด เช่น การ

ใชต้ัวหํา้ ตัวเบียน หรือโรค ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช การใชแ้มลง และปลาในการ

กําจัดวัชพืชนํ้า วิธีการนี้เป็นวิธีการท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมในแง่ของ

มลภาวะต่างๆ และเชื่อว่าเป็นวิธีการควบคมุศตัรูพืชไดถ้าวรกว่าวิธีอ่ืนๆ แต่การคน้ควา้

ยงัไม่แพรห่ลายมากนกั 

8.4 ใชวิ้ธีเขตกรรมเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช เช่น การไถกลบ การปลูกพืช

หมนุเวียน 

8.5 หลีกเลี่ยงการปลูกพืชชนิดเดิมซํา้บนแปลงเดียวกัน เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค

และแมลง 

8.6 หา้มใชส้ารเคมีกาํจดัแมลงและศตัรูพืช 

9. สารเร่งการเจริญเติบโตและสารอื่นๆ 

9.1 หา้มใชส้ารเคมีสงัเคราะหเ์รง่การเจรญิเติบโตทกุสว่นของพืช 

9.2 หา้มใชส้ีสงัเคราะหใ์นการยอ้มสีผลไมเ้พื่อใหด้สูวยงาม 
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10. การป้องกันการปนเป้ือน 

10.1 ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์อาจได้รับการปนเป้ือนจากแปลงข้างเคียงท่ีมีการใช้

สารเคมีเกษตรกรตอ้งทาํแนวกันชนป้องกันการปนเป้ือนโดยมีขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 

1.5 เมตร  

10.1.1 กรณีท่ีมีการปนเป้ือนทางอากาศต้องมีการปลูกพืชเป็นแนวกันลม เพื่อ

 ปอ้งกนัการปนเป้ือนท่ีมาจากการฉีดพ่นสารเคมีทางอากาศ โดยพืชกนัชนนี้

 ตอ้งเป็นพืชต่างชนิดกบัพืชท่ีปลูกในแปลงอินทรีย ์(พืชท่ีปลกูเป็นพืชกันชน

 ไม่ถือว่าเป็นพืชอินทรีย)์ 

10.1.2 กรณีท่ีมีการปนเป้ือนทางนํา้จะตอ้งมีการทาํคันดินลอ้มรอบแปลงหรือทาํ

 ร่องนํา้หรือปลกูพืชกรองนํา้ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากสารเคมีท่ีมาจาก

 นํา้ 

10.2 ตามหลกัการควรแยกเคร่ืองมือ อปุกรณ ์เช่น จอบ เสียม ฯลฯ ในการทาํเกษตรอินทรีย์

ไวเ้ป็น   สดัส่วน ปราศจากการปนเป้ือน และแยกไม่ใหป้ะปนกบัเคร่ืองมือ อปุกรณก์าร

ทาํการเกษตรแบบอ่ืนๆ 

10.3 ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตร เช่น เคร่ืองเก็บเก่ียว เคร่ืองนวด ฯลฯ ร่วมกบั

ทัง้ฟารม์เกษตรเคมีและอินทรีย ์เกษตรกรตอ้งทาํความสะอาดเคร่ืองจกัรดงักลา่วก่อนท่ี

จะนาํไปใชใ้นแปลงเกษตรอินทรีย ์

10.4 หา้มเก็บหรือใชเ้คร่ืองมือฉีดพ่นสารป้องกนักาํจัดศตัรูพืช หรือสารเคมีท่ีใชใ้นแปลงเคมี

ปะปนกบัเครื่องมือที่ใชใ้นแปลงเกษตรอินทรีย ์

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทรีย ์
1. การจัดการผลผลิตและการเก็บรักษา 

1.1 หา้มใชน้ํา้ยาลา้งจานหรือสารเคมีอ่ืนๆ ผสมนํา้ลา้งผลผลิต 

1.2 หา้มใชอ้ปุกรณล์า้งผลผลิตปนกบัการลา้งทาํความสะอาดอย่างอ่ืน 

1.3 มีการแยกสถานท่ีจดัเก็บระหว่างผลผลิตเกษตรอินทรียแ์ละไม่อินทรียอ์อกจากกนั เพื่อ

ไม่ใหเ้กิดการปะปนหรือการปนเป้ือนขา้ม  



32 
 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีด ี     คู่มือเกษตรกร 24 กุมภาพนัธ ์2564 

1.4 ในกรณีสถานท่ีจดัเก็บมีพืน้ท่ีจาํกดั อาจมีการจดัเก็บผลผลิตเคมีและผลผลิตอินทรียไ์ว้

ในโรงเรือนเดียวกัน แต่ตอ้งมีกระบวนการป้องกันการปนเป้ือน และแยกออกจากกัน

อย่างชดัเจน เช่น แยกชัน้เก็บ แยกกอง การตีเสน้แบ่งพืน้ที่ 

1.5 สถานท่ีเก็บผลิตผลและผลิตภัณฑอิ์นทรียต์อ้งสะอาด ตอ้งกาํจัดแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ

แมลงศตัรูพืชและสตัวพ์าหะนาํโรค (นก หน ูแมลงสาบ) 

2. การบรรจุภัณฑ ์

2.1 บรรจุภัณฑท่ี์ใชใ้ส่ผลผลิตอินทรีย ์ตอ้งไม่เคยบรรจุสารเคมี ปุ๋ ยเคมี หรือสิ่งเป็นพิษมา

ก่อน 

2.2 บรรจภุณัฑท่ี์นาํมาใช ้ตอ้งไม่ผ่านการอบดว้ยสารฆ่าเชือ้ราหรือสารเคมีอ่ืนๆ 

2.3 บรรจุภณัฑท่ี์นาํมาใส่ผลิตภณัฑส์าํเร็จท่ีไดจ้ากการแปรรูปตอ้งสะอาด ไม่เคยใส่อาหาร

หรือวสัดอ่ืุนมาก่อน เวน้แต่ภาชนะบรรจทุี่เป็นแกว้ 

2.4 ควรใชบ้รรจุภัณฑ์ท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยควรเลือกใช้บรรจุ

ภณัฑท์ี่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ หรือนาํไปผลิตซํา้ใหม่ได ้เช่น การใชว้สัดจุากกระดาษ

รีไซเคิล วสัดท่ีุย่อยสลายได ้ 

2.5 ไม่ควรใชบ้รรจภุณัฑห์ลายชัน้เกินความจาํเป็น 

2.6 ไม่อนญุาตใหใ้ชโ้ฟมเป็นบรรจภุณัฑ ์

3. การขนส่ง 

3.1 ในการขนสง่ตอ้งทาํการแยกผลผลิตเกษตรอินทรียก์บัไม่อินทรียอ์ย่างชดัเจน 

3.2 ยานพาหนะที่ใชใ้นการขนสง่มีสิ่งปกคลมุตลอดการขนสง่ 

3.3 ทาํความสะอาดเครื่องมือและอปุกรณส์าํหรบัการขนสง่ทกุครัง้ก่อนและหลงัการขนสง่ 
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ข้ันตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส (PGS) 
1. ศึกษาทาํความเข้าใจ  

เกษตรกรตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และทาํการประเมินตนเองว่า

สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานและเกณฑข์อ้กาํหนดต่างๆไดห้รือไม่ เพราะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เป็นขอ้กาํหนดที่เกษตรกรตอ้งปฏิบติัตามโดยเครง่ครดั โดยจะใชม้าตรฐานเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา

ตดัสินการรบัรองฟารม์ของเกษตรกร ดงันัน้ ก่อนท่ีจะทาํการสมคัรเกษตรกรควรศึกษาขอ้กาํหนดใน

การผลิตแบบอินทรียท์ี่ขอรบัรองอย่างละเอียด และถ่ีถว้นจนมั่นใจ ตดัสินใจแน่วแน่เสียก่อน 

2. สมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

2.1 เมื่อเกษตรกรศึกษาขอ้กาํหนดในการผลิตแบบอินทรียอ์ย่างละเอียดเรียบรอ้ยแลว้ และ

ตอ้งการจะสมคัรเขา้รว่มกลุม่เกษตรอินทรียใ์นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี เกษตรกรตอ้ง

ทาํการติดต่อไปยงักลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานในพืน้ท่ี (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 

กลุม่ตาํบล หรือสหกรณ)์ เพื่อสมคัรเป็นสมาชิกของกลุม่ 

2.2 การสมคัรทาํไดโ้ดยการกรอกขอ้มลูผ่านทางเว็บไซต ์

http://www.cmonehealth.org/home แบบฟอรม์ใบสมคัรดไูดจ้ากเอกสารอา้งอิงสมคัร

เขา้รว่มกลุม่ผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์ในเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี 

3. การตรวจแรกเข้า 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุม่ตาํบล หรือสหกรณ ์จะพิจารณาเอกสารและทาํการตรวจแรก

เขา้ ซึ่งการตรวจแรกเขา้หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรบัรองเกษตรอินทรีย ์ซึ่งเป็นการตรวจ

ประเมินเพื่อการรบัรองครัง้แรก โดยเกษตรกรจะถูกตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกาํหนดของการ

ปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย ์

4. ปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย ์

4.1 เมื่อสมัครเข้าร่วมกลุ่มฯแล้ว เกษตรกรต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

อย่างเคร่งครดั 

4.2 อ้างอิงแนวปฏิบัติจากคู่มือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ของเครือข่ายอปท. อาหาร

ปลอดภัยดาวผ่อดีดี 

4.3 ได้รับรหัสพืน้ที่ 

4.4 เมื่อเกษตรกรทาํการสมัครเข้าร่วมกลุ่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มตาํบล 

หรือสหกรณ์เรียบร ้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาํการออกรหัสพื ้นท่ี
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ให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการระบุว่าเกษตรกรนัน้สงักดัอยู่ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ใดหรือหน่วยงานใด และนาํไปสูก่ารลงทะเบียนใชง้าน แอปพลิเคชนัผ่อดีดี 

5. อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ ์ออกรหัสพืน้ที่ให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรปฏิบัติ

ดังนี ้

5.1 ลงทะเบียนใชง้าน แอปพลิเคชันผ่อดีดี โดย อปท. กลุ่มตาํบลหรือสหกรณ์ แจง้รหัส

พืน้ทีข่องเกษตร  

ขั้นตอนการดาวนโ์หลดแอปพลิเคชัน ผ่อดีดี หรือ podd 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพือ่ขอรับช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

***หมายเหต ุหากเกษตรกรไม่สามารถกรอกขอ้มูลเองได ้สามารถแจง้กบักลุ่มเกษตรกรของตนเองได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ไดร้บัรหสักลุม่ 

 เมื่อเกษตรกรทาํการสมัครเขา้ร่วมกลุ่มกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มตาํบล 

หรือสหกรณเ์รียบรอ้ยแลว้ หน่วยงานดงักล่าวจะทาํการออกรหสักลุ่มใหก้บัเกษตรกรเพื่อเป็น

การระบุว่าเกษตรนัน้สงักดัอยู่ในกลุม่เกษตรอินทรียใ์นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีกลุ่มใด และ

นาํไปสูก่ารลงทะเบียนใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS 

จะมีรหัสพ้ืนที่ใหคุณกรอก 

กรุณาติดตอขอรหัสจาก อปท.ที่คุณอยู 

กรอกขอมลสวนตัวใหครบแลวกด “ยืนยัน” 
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5.3 เขา้สูร่ะบบเพื่อใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS เกษตรกรนาํบญัชีผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านท่ีได้

จากแอปพลิเคชนัผ่อดีดี เขา้สูร่ะบบเพื่อใชง้าน แอปพลิเคชนั podd PGS 
 

 

 

 

 

 

5.4 บนัทกึขอ้มลู 

เกษตรกรต้องทําการบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน  podd PGS ซึ่งข้อมูลสําคัญ

ประกอบดว้ย 

- ขอ้มลูสว่นตวัของเกษตรกร 

- ขอ้มลูแปลงปลกู 

 ปัจจยัการผลิต 

 พืชที่ปลกู 

 

 

 

 

6. ขอรับการรับรอง 

เกษตรกรสามารถติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มตาํบล หรือ

สหกรณ)์ เพื่อขอการรบัรองผลิตผลเกษตรอินทรียข์องตนเอง โดยเกษตรกรจะถกูตรวจแรกเขา้ ซึ่งเป็น

การตรวจท่ีสาํคัญมาก โดยจะตรวจสถานท่ีประกอบการทุกแห่งท่ีเก่ียวขอ้งและประเมิน เพื่อเป็น

แนวทางใหเ้กษตรกรไดป้รบัความเขา้ใจและวิธีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ขอ

รบัรอง ซึ่งจะนาํไปสูก่ารออกใบรบัรอง 
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7. ได้รับใบรับรอง (หนังสือสาํคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรียพี์จีเอส (PGS)) 

เมื่อเกษตรกรไดร้บัใบรบัรองเรียบรอ้ยแลว้ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในตลาดอินทรียไ์ด ้

โดยใบรบัรองมีอาย ุ3 ปี ในระหว่างนีเ้กษตรกรจะตอ้งปฏิบติัดงันี ้

7.1 เกษตรกรตอ้งเขา้รว่มเขา้รว่มกิจกรรม การประชมุ และการฝึกอบรมของกลุม่เป็นประจาํ 

7.2 เกษตรกรตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน โดยมีการตรวจอย่างนอ้ย 3 

เดือนครัง้ ซึ่งกิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหเ้กิดการมีส่วน

รว่มของสมาชิกในกลุม่ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

7.3 เกษตรกรจะต้องถูกตรวจรับรองประจําปี เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบัติและ

กิจกรรมในแปลงใหเ้ป็นไปตามการปฏิบติัเกษตรอินทรียท์ี่ดี 

7.4 เกษตรกรสามารถใชต้รารบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) เป็นตราสินคา้ไดเ้ฉพาะกบั

ผลผลิต/ ผลิตภณัฑ ์ที่ขอรบัรองกบัเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดีเท่านัน้ 

ในกรณีท่ีเกษตรกรขอรบัการรบัรองแปลงเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไขการรบัรองประจาํปี เกิดการ

รอ้งเรียนจากผูอ่ื้น มีขอ้สงสยัหรือความเสี่ยงเก่ียวกับการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรจะถูกตรวจ

เพิ่มเติมโดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้คณะผูต้รวจไม่จาํเป็นตอ้งแจง้เกษตรกรใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

8. การตรวจต่ออายุ 

ในการรบัรองแต่ละครัง้ ใบรบัรองจะมีอายุ 3 ปี เพราะฉะนัน้เกษตรกรจะตอ้งถูกตรวจต่ออายุ 

เพื่อเป็นการต่ออายุการรบัรองเกษตรอินทรีย ์โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกขอ้กาํหนด ซึ่งจะ

ดาํเนินการตรวจก่อนใบรบัรองหมดอาย ุ

  



บทบาทหนาที่และการจัดการกลุม

ในระบบรับรองเกษตรอินทรียพีจีเอส (PGS)

เครือขายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผอดีดี

คูมือกลุมเกษตรกร
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนดาํเนินการ สาํหรับกลุ่มเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงใบสมัครของเกษตรกร สงให อปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ
อนุมัตเิขารวมกลุมเกษตรกร

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

จัดทําปฏิทินแผนกิจกรรมประจําปรวมกับอปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ

แผนตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
แผนการเขารวม อบรม สัมมนา ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียรวมกับ อปท. กลุมตําบล

หรือสหกรณ

หัวหนากลุมเปนตัวแทนเขาประชุมกับอปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ

กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

หัวหนากลุมพิจารณาผานเรื่องขอรับรองฯของสมาชิก
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ข้ันตอนดาํเนินการ สาํหรับกลุ่มเกษตรกร 

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

1.1 รวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน เพื่อจดัตัง้เป็นกลุม่เกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์โดย

ใชแ้บบฟอรม์สมคัรสมาชิก (แบบฟอรม์ดาว 01) 

1.2 หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรช่วยสมาชิกสมัคร และลงนามในปฏิญญาการเข้าร่วมกลุ่ม

เกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรียภ์ายใตร้ะบบการรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ผ่าน

ทาง เ ว็บไ ซ ต์  podd Star Automat (https://docs.google.com/forms) เ พื่ อขอ ขึ ้น

ทะเบียน 

1.3 รับรหัสพื ้นท่ีและรหัสกลุ่มเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS เมื่ออปท.หรือ

สหกรณ ์พิจารณาอนมุติัใหข้ึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกแลว้  

2. จัดทาํปฏิทนิแผนกิจกรรมประจาํปีร่วมกับอปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์

2.1 จดัทาํปฏิทินแผนกิจกรรมประจาํปีรว่มกบัอปท. กลุม่ตาํบลหรือสหกรณ ์ดงันี ้

2.1.1 แผนตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน 

2.1.2 แผนการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ร่วมกับ อปท. กลุ่ม

ตาํบล หรือสหกรณ ์ 

3. กิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพ่ือน 

3.1 กาํหนดพืน้ท่ีแปลงตรวจเย่ียม ตามบรบิทแต่ละพืน้ที่ของตนเองรว่มกบัอปท. กลุม่ตาํบล

หรือสหกรณ ์

3.2 กาํหนด วัน เดือน ปี และเวลา ในการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนร่วมกับอปท. กลุ่มตาํบล

หรือสหกรณ ์

3.3 จัดเตรียมแบบฟอรม์การตรวจเย่ียมแปลง (แบบฟอรม์ดาว 03) โดยแต่ละท้องถ่ิน

สามารถจดัทาํแบบฟอรม์ใหเ้หมาะสมตามบรบิทของพืน้ที่ของตนเอง 

3.4 ใหต้วัแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีอ่านออกเขียนไดอ้ย่างดี เพื่อกรอกแบบฟอรม์บันทึก

กิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนสาํหรบัเก็บไวใ้ชข้องกลุ่มเกษตรกรหรือส่งใหต้าํบล

ตามท่ีตาํบลกาํหนด 

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรียร่์วมกับอปท. กลุ่มตาํบลหรือสหกรณ ์

หัวหน้ากลุ่มเป็นตัวแทนเข้าประชุมกับอปท. กลุ่มตาํบลหรือสหกรณ์ ในการพัฒนาและ

ขบัเคลื่อนเกษตรอินทรียภ์ายในทอ้งถ่ิน 

5. หัวหน้ากลุ่มพิจารณาผ่านเร่ืองขอรับรองฯของสมาชิก  
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ความจาํเป็นในการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร 

เพื่อใหเ้กษตรกรภายในกลุม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมไดอ้ย่างทั่วถึง กลุม่เกษตรกรท่ีเขม้แข็งเป็น

ปัจจัยพืน้ฐานสาํคัญท่ีจะทาํให้เกิดคุณภาพท่ีเชื่อถือได้ในระบบการผลิตของกลุ่ม การรวมกลุ่ม

เกษตรกรยังเป็นการสรา้งกาํลงัใจใหก้ันระหว่างเกษตรกร และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารผลิต 

การปฏิบติัคณุภาพทางเกษตรอินทรีย ์ทาํใหก้ารทาํเกษตรอินทรียง์่ายขึน้ นอกจากนีย้งัเป็นการสรา้ง

พลงักลุ่มใหม้ีอาํนาจต่อรองทางการตลาด และเป็นการควบคมุคณุภาพภายใน เป็นพืน้ฐานสาํคญัท่ี

ทาํใหก้ารผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน ทาํใหผู้บ้ริโภคไดผ้ลผลิตอินทรียต์ามท่ีตอ้งการ ในกรณีอปท. 

กลุ่มตาํบล หรือสหกรณเ์พิ่งเริ่มตน้เกษตรอินทรีย ์ยงัมีสมาชิกไม่มาก อาจเริ่มดว้ยการยงัไม่แบ่งเป็น

กลุม่ย่อย แต่ตอ้งมีการดาํเนินกิจกรรมของกลุม่เกษตรกรอย่างสมํ่าเสมอ 

ปัจจยัสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 

1. มีการรวมกลุม่เกษตรกรที่อาจมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท์ี่คลา้ยกนั อยู่หมู่บา้นหรือตาํบ

เดียวกนัตามท่ีกลุ่มตาํบลกาํหนด และพืน้ท่ีการผลิตเหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย ์ขนาด

กลุ่มควรอยู่ระหว่าง 3-8 คน เพื่อใหเ้กษตรกรภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง

สมํ่าเสมอโดยเฉพาะกิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนซึ่งแปลงควรถกูตรวจทกุ 2–3 เดือน 

2. เกษตรกรมีความสมัครใจ และต้องการทาํและขอรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย ์เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหผู้บ้รโิภค และขยายฐานการตลาด 

3. สมาชิกเขา้รว่มกิจกรรมกลุ่มสมํ่าเสมอตามกติกากลุม่ และมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มเกษตรกร

ในตาํบลและในเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีเมื่อโอกาสอาํนวย เช่น การร่วมกิจกรรมการตรวจ

เย่ียมแปลงเพื่อนการประชมุประจาํเดือน เป็นตน้ 

4. หัวหนา้กลุ่ม มีคุณสมบติัผูน้าํท่ีดี และจะเหมาะสมย่ิงขึน้ถา้มีความสามารถในการใชส้มารท์

โฟนบนัทกึขอ้มลู 
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บทบาทหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรียต์ามระบบรับรองเกษตร

อินทรียพจีีเอส (PGS) 

ขั้นที ่1 ขั้นการสมัครสมาชิก 

1. รวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน โดยใชแ้บบฟอรม์สมคัรสมาชิก (แบบฟอรม์ดาว 01) 

เพื่อจดัตัง้เป็นกลุม่เกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรียภ์ายในกลุ่มตาํบลของเครือข่ายอปท.ฯ

ดาวผ่อดีดี เสนอกลุ่มตาํบลแต่งตัง้หวัหนา้กลุ่มเกษตรกร ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนผูน้าํและ

ผูช้่วยเหลือสมาชิกในกิจกรรมทัง้หมด 

2. หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรช่วยสมาชิกสมัครและลงนามในปฏิญญาการเข้าร่วมกลุ่ม

เกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรียภ์ายใตร้ะบบการรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ผ่าน

ทาง เ ว็บไ ซ ต์  podd Star Automat (https://docs.google.com/forms) เ พื่ อขอ ขึ ้น

ทะเบียน 

3. รบัรหสัเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อเปิดใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS เมื่ออปท. กลุ่มตาํบลหรือ

สหกรณพ์ิจารณาอนมุติัใหข้ึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกแลว้ 

4. จัดทาํแผนการกิจกรรมประจาํปีของกลุ่มเกษตรกร เช่น ตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน และ

แผนการเขา้ร่วม อบรม สมัมนาขบัเคลื่อนเกษตรอินทรียร์่วมกับ อปท. กลุ่มตาํบลหรือ

สหกรณ ์

5. อธิบายและสรา้งความเขา้ใจหรือมาตรฐาน ขอ้กาํหนดและแนวทางการปฏิบัติระบบ

การรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) การรบัรอง กฎกติกา บทลงโทษกรณีสมาชิกไม่

ปฏิบติัตามสญัญาและขอ้กาํหนดของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

6. ตรวจสอบการปฏิบติัของสมาชิก หากยังมีการผลิตแบบปกติในบางแปลงสมาชิกตอ้ง

แจง้มาตรการป้องกนัการปนเป้ือนของผลผลิต และดาํเนินการปรบัปรุงแปลงตามแนว

ปฏิบติัเกษตรอินทรีย ์

7. จดักิจกรรมระหว่างกลุม่เพื่อสรา้งสมัพนัธท์ี่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เช่น การตรวจเย่ียม

ฟารม์เพื่อน การประชุมระหว่างกลุ่มเกษตรกร เป็นตน้ เพื่อเป็นการควบคมุภายในและ

ความโปรง่ใสของกลุม่เกษตรกร 
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(แบบฟอรม์ดาว 01) 

แบบฟอรม์สมัครสมาชิก 

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

จาํนวนสมาชิก................... คน 

1.หัวหน้ากลุ่ม 

ช่ือ.............................. ......... นามสกลุ..............................  เบอรโ์ทรศพัท.์................... 

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

2.รายชื่อสมาชิก 

1. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

2. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

3. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

4. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

5. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

6. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

7. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

 
(                                          )  

  นายก/เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบ 

อนมุตั ิ

ไมอ่นมุตั ิ
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แบบฟอรม์การกรอกลงนามปฏญิญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร 

(podd Star Automat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สแกน QR CODE 

เพ่ือเขาแบบฟอรม podd Star Automat 
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แบบฟอรม์ลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร  

 

  

(แบบฟอรม์ดาว 02) 

(อนาคตจะอยู่ในระบบดิจิทลัทัง้หมด) 
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ขั้นที ่2 ขั้นดาํเนินกิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละพัฒนาคุณภาพการผลิต

ของกลุม่ 

2. เขา้ร่วมฝึกอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS และการประชุมอ่ืนๆท่ีตาํบลเชิญ 

โดยเกษตรกรเขา้รว่มตอ้งบนัทึกการเขา้รว่มกิจกรรม  

3. ช่วยติดตามการบนัทึกการผลิต ดว้ยเคร่ืองมือ podd PGS เพราะจะเป็นขอ้มูลจาํเป็น

สาํหรบัการตรวจรบัรองระบบรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 

4. มีสว่นรว่มและช่วยขบัเคลื่อนวิสยัทศันข์องเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

5. กาํหนดแผนการตลาด การหาตลาดใหม่ๆ ใหก้ับสมาชิกร่วมกบัอปท. กลุ่มตาํบลหรือ

สหกรณ ์
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กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่น 
จุดประสงคแ์ละลักษณะเฉพาะของการตรวจเย่ียมแปลงเพ่ือน 

เกษตรกรควรเขา้รว่มกิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนทุกครัง้ เวน้แต่มีกิจธุระสาํคญัจรงิๆ เพราะ

การตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนเป็นหัวใจของการทาํเกษตรอินทรีย ์และการรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส 

(PGS) ใหเ้ป็นผลสาํเร็จ เป็นกิจกรรมประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม โดย

คณะผูต้รวจเย่ียมซึ่งเป็นเกษตรกรสมาชิกภายในกลุ่ม รูปแบบการตรวจเนน้ความเป็นกัลยาณมิตร

ไม่ใช่การจับผิดหรือตรวจตามขอ้กาํหนด แต่เป็นการช่วยกันสรา้งความเขา้ใจในมาตรฐานเกษตร

อินทรีย ์และวิธีปฏิบติัในฟารม์และแลกเปลี่ยนความรูแ้นวทางการเพาะปลกู และการตลาด การตรวจ

เย่ียมแปลงเพื่อน ควรทาํอย่างนอ้ย 2-3 เดือนครัง้ เทคนิคการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน ตอ้งกระตุน้ให้

เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก และกระบวนการเรียนรูท่ี้ถือเป็นการควบคมุโดยสงัคม ซึ่งจะเชื่อถือได้

ก็ต่อเมื่อเกษตรกรผู้ผลิตมีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบในระบบร่วมกัน เช่น หากมีองค์กร

ภายนอกตรวจพบสารเคมีตกคา้งในผลผลิต อาจถูกถอนใบอนุญาตทัง้กลุ่ม หากกลุ่มไม่มีคาํชีแ้จง

หรือเพิกเฉยไม่แกไ้ขกลุ่มผูผ้ลิตมีการตกลงกฎ กติกา บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน การไม่

ผ่านการตรวจประเมินไม่ไดห้มายความว่าทาํผิด แต่เป็นการใหผู้ผ้ลิตตอ้งเรียนรูเ้พื่อพฒันาการผลิต

ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน แปลงอินทรียแ์ต่ละแปลงควรไดร้บัการตรวจผ่านกิจกรรมตรวจเย่ียมแปลง

เพื่อนทกุ 2-3 เดือน 

ขั้นตอนการตรวจเย่ียมแปลงเพ่ือน 

1. จดัทาํแผนการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน 

2. ทาํปฏิทินการตรวจเย่ียมแปลง 

3. จดัเตรียมแบบฟอรม์การตรวจเย่ียมแปลง โดยแต่ละทอ้งถ่ินสามารถจดัทาํแบบฟอรม์ให้

เหมาะสมตามบรบิทของพืน้ท่ีของตนเอง 

4. ใหม้ีตวัแทนสมาชิกกลุม่เกษตรกรท่ีอ่านออกเขียนไดอ้ย่างดี เพื่อกรอกแบบฟอรม์บนัทึก

กิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนสาํหรบัเก็บไวใ้นกลุ่ม หรือส่งใหต้าํบลตามท่ีตาํบล

กาํหนด 
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ตัวอย่างปฏิทนิกจิกรรมกลุ่มเกษตรกร 

 

 
 

 

 

 

2021
จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์ อาทติย ์

26 27 28 29 30 31 01

02 03 04 05 06 07 08
ตรวจแปลง นาง A การประชมุการอบรม

เกษตรกร              
 ณ หอประชมุ

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
ตรวจแปลง นางศรี

23 24 25 26 27 28 29

30 31

สงิหาคม

หมายเหตุ:

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

3 สิงหาคม   2564 ตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน นาย A , นาย B  

5 สิงหาคม 2564 การอบรมเกษตรกรฯ นาย A , นาย B  

17 มกราคม 2565 ตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน นายศรี, นางแกว้  
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(แบบฟอรม์ดาว 03) 

แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพ่ือน 

 

1. เอกสารฟารม์ 

1.1 การบันทกึกิจกรรมการผลิต 

          ปัจจยัการผลิต         บนัทกึครบถว้น         บนัทกึไม่ครบถว้น 

          บนัทกึการขาย         บนัทกึครบถว้น         บนัทกึไม่ครบถว้น 

 

ชื่อ

แปลง 

พืช (ระบชุนิด) 

ระบบการปลกู 
ตน้กลา้ กาํลงัเจรญิเติบโต 

สามารถ

ขายไดแ้ลว้ 

สิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ 

ท่ีพบ 

    

      หญา้ วชัพืช  

      หอย  

       อ่ืนๆ ............ 

     อินทรีย ์

     ปรบัเปลี่ยน 

     ปกติ 

 

อา้งอิง: แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพ่ือนจากกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ม่ทาออแกรนิ์ค 

 

รายงานการตรวจฟารม์เครือข่ายกลุม่ผูผ้ลิตเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา 

ชื่อผูผ้ลิต วนัที่ตรวจ 

ชื่อผูต้รวจ  

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

 1.2 ผลการตรวจ 
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(แบบฟอรม์ดาว 03) 

2. การจาํหน่าย 

จาํหน่ายเอง รบัซือ้ 

ชื่อพืชจาํหน่าย จาํนวน ผูร้บัซือ้ ชื่อพืชรบัซือ้ จาํนวน ผูข้าย 

      

      

      ของแปรรูป/อาหาร/ขนม ท่ีนาํไปจาํหน่าย (ดงัขอ้มลูดา้นลา่งในตาราง)  

ใสเ่ครื่องหมาย (/) ในช่องระบบปลกู 

ชื่ออาหาร/ขนมท่ีแปรรูป ใชว้ตัถุดิบระบบอินทรีย ์ ใชว้ตัถุดิบทั่วไป 

1.   

2.   

3. ความเส่ียงทีพ่บ (ใส่เคร่ืองหมาย (/) ในช่อง     ) 

ความเสี่ยงการปนเป้ือน  

ความเสี่ยงการปะปนของผลผลิตอินทรียแ์ละทั่วไป 

กรณีพืน้ที่ดอน : มีการผลิตในระบบอินทรียท์กุแปลง 

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

4. ความเสี่ยงแนวกันชน 

      ไม่มีความเสี่ยง 

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

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

  

 

ลงชื่อผู้ตรวจ ลงชื่อผู้ผลิต 

 



การดำเนินระบบรับรองเกษตรอินทรียพีจีเอส (PGS)

เครือขายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผอดีดี

คูมืออปท. กลุมตำบล หรือสหกรณ
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แผนภาพแสดงขั้นตอนดาํเนินระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส  

สาํหรับ อปท. กลุ่มตาํบลหรือสหกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตัง้หวัหนา้กลุ่มเกษตรกร , เลือกเกษตรกรส่งอบรมผูต้รวจ

รบัรอง 

 

อปท. สมคัรเขา้รว่มเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีด ี

กาํหนดเจา้หนา้ทีผู่ร้บัผิดชอบ แสวงหาและสรา้งผูต้รวจรบัรอง  

 

กาํหนดแผนพฒันาเกษตรอินทรีย ์ 

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 

- ส่งอบรมการทาํเกษตรอินทรีย ์

- ส่งอบรมการทาํระบบรบัรอง 

- ขึน้ทะเบียนสมาชิก และกาํหนด

โครงสรา้งหนา้ที่ของอปท. และ

กลุ่มตาํบล  

 

เสนอเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี แต่งตัง้ขึน้บญัชีผูต้รวจฯรบัรองของ

เครือข่าย 

กาํหนดแผนปฏบิตัิประจาํปี และรบัเร่ืองการตรวจรบัรองแปลง 

 

ทวนสอบระบบ 

แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัรองแปลง  

และประธานคณะผูต้รวจ 

 

นายกรบัทราบหรือไม่เห็นชอบผลการตรวจแปลง 

นายกฯ รว่มอนมุตัิและออกใบรบัรองเครือข่ายอปท.ฯดาวผอ่ดีด ี

เหน็ชอบ 

ส่งใบรบัรองใหส้มาชิก 

เหน็แย้ง 

*กรณีมีเหตุสงสัย 

คระกรรมการฯ ลงตรวจประเมินคณุภาพแปลง 
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สรุปข้ันตอนดาํเนินระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส  

สาํหรับ อปท. กลุ่มตาํบลหรือสหกรณ ์

1. กาํหนดเจา้หน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบของ อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์เพื่อทาํงานร่วมกับกลุ่ม

เกษตรกรเกษตรอินทรีย ์และประสานกับเครือข่าย แสวงหาและสรา้งผูต้รวจของ อปท. กลุ่ม

ตาํบล หรือสหกรณ ์

2. ทาํแผนพฒันาเกษตรอินทรีย ์อาหารปลอดภยั และแผนงบประมาณของตาํบล 

3. สง่เสรมิกลุม่  

3.1 สง่อบรมการทาํเกษตรอินทรีย ์

3.2 สง่เกษตรกรระดบัหวัหนา้กลุม่/เจา้หนา้ท่ี อปท. อบรมการทาํ รบัรองระบบ (หลกัสูตร

ผูต้รวจประเมิน) 

3.3 สง่เสรมิและขึน้ทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนกลุม่ (ดว้ยระบบ podd STARS Automat) 

3.4 กาํหนดกระบวนการดาํเนินงานระบบงานในตาํบล 

4. แต่งตัง้หวัหนา้กลุ่มเกษตรกร/เลือกเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพสง่อบรมผูต้รวจรบัรอง (อาจเสนอมา

จากกลุม่โดยคาํนึงถึงหลกัความสามารถ ความเท่าเทียม และมีสว่นรว่ม อายวุาระ 3 หรือ 4 ปี) 

5. เสนอผูม้ีคณุสมบติัในทอ้งถ่ิน/จงัหวัด ใหเ้ครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีแต่งตัง้ และขึน้บญัชีเป็น

ผูต้รวจรบัรอง ตามแบบฟอรม์ (เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี กาํหนดคณุสมบติักลาง) 

6.  รบัเร่ืองขอการตรวจรบัรองแปลงจากเกษตรกร + กาํหนดแผนปฏิบติัการตรวจรบัรองประจาํปี

ของตาํบล 

7. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัรองแปลง 

8. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการตรวจแปลงแลว้แจง้ผล เพื่อขออนมุติัใบรบัรองจากประธาน

เครือข่าย 
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9. รบัแจง้ผลการยืนยนัอนมุติัใบรบัรองจากเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี จากนัน้นายก อปท. อนมุติั

ใบรบัรองพรอ้มพิมพส์ง่ใหเ้กษตรกรผูย่ื้นขอ 

10. ปรบัปรุงแผนการตรวจประจาํปีอตัโนมติั 

11. ประชมุหรือมีระบบติดตาม เพื่อทราบและแกไ้ขปัญหาการทาํงานของระบบอย่างนอ้ยเดือนละ 

1 ครัง้ ในปีที่ 1 และทกุ 3-4 ครัง้ในปีถดัไป 

12. สมัมนากาํหนดเปา้หมาย ประเมินผลแผนพฒันา/วิสยัทศันต์าํบล ปีละ 1 ครัง้ โดยอาศยักรอบ

วิสยัทศัน ์ความตอ้งการของตาํบล และแนวทางปฏิบติักลางของเครือข่ายเป็นตวัตัง้ตน้  

หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย ์
ความหมายเกษตรอินทรีย ์(Organic Agriculture)  

เกษตรอินทรีย ์(organic agriculture) คือ ระบบจดัการการผลิตดา้นการเกษตรแบบองคร์วมท่ี

เกือ้หนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุ

ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชว้ัตถุดิบจากการสงัเคราะหแ์ละไม่ใช ้พืช สตัวห์รือจุลินทรียท่ี์ไดจ้ากการ

ดดัแปลงพนัธุกรรม (genetic modification) มีการจดัการกบัผลิตภณัฑโ์ดยเนน้การแปรรูปดว้ยความ

ระมัดระวัง เพื่อรกัษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรียแ์ละคุณภาพท่ีสาํคัญของผลิตภัณฑท์ุกขั้นตอน 

(สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552; 2554; 2559; IFOAM,2013)  

นอกจากนี  ้สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ 

หมายถึง การเกษตรท่ีทาํตามหลกัการเกษตรอินทรียท่ี์นานาชาติยอมรบั 4 ประการคือ หลกัสขุภาพ 

หลกัระบบนิเวศความเป็นอินทรียใ์หก้บัผูบ้ริโภค สามารถขอการรบัรองได ้ทัง้ในระบบการรบัรองโดย

บุคคลท่ีสาม ( third party certified body, CB) และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมพีจี เอส 

(participatory guarantee system, PGS) (UNCTAD, FAO and IFOAM, 2012; FAO, IFOAM and 

UNCTAD,2016) 
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เกษตรอินทรีย ์มีหลักการสาํคัญ 4 ด้าน ดงันี ้ 

1. สขุภาพใหค้วามสาํคญักบัสขุภาพดิน พืช สตัว ์มนษุย ์และโลก อย่างครอบคลมุ 

2. นิเวศวิทยา โดยการฟ้ืนฟูระบบนิเวศทอ้งถ่ิน และการสรา้งความหลากหลายทางพันธุกรรม

และกิจกรรมทางการเกษตร 

3. ความเป็นธรรม ควรจะตัง้อยู่บนความสมัพนัธท่ี์มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดลอ้มโดยรวม

และสิ่งมีชีวิต 

4. การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งตอ้งดาํเนินการอย่างระวงัและรบัผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความ

เป็นอยู่ของผูค้นทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้พิทกัษป์กปอ้งสภาพแวดลอ้มโดยรวม 

แนวทางเกษตรอนิทรีย ์ 

แนวคิดพืน้ฐานของเกษตรอินทรียคื์อ การทาํการเกษตรแบบองคร์วม ซึ่งแตกต่างจากระบบ

เกษตรแผนใหม่ท่ีมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชท่ีปลูก โดยไม่ได้

คาํนึงถึงผลกระทบต่อทรพัยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สาํหรบัเกษตรอินทรียซ์ึ่งเป็นเกษตร

แบบองคร์วมจะใหค้วามสาํคญักบัการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศการเกษตร เกษตร

อินทรีย์จึงปฏิเสธการใชส้ารเคมีกาํจัดศัตรูพืชและปุ๋ ยเคมี เน่ืองจากสารเคมีการเกษตรเหล่านีม้ี

ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยดึ 6 แนวทางสาํคญั ดงันี ้

1. หมุนเวียนของธาตุอาหาร ดว้ยการใชธ้าตอุาหารพืชที่อยู่ในรูปของอินทรียวตัถทุี่สามารถย่อย

สลายได ้โดยจลุินทรีย ์ซึ่งจะทาํใหว้งจรธาตอุาหารหมนุเวียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตวัอย่างของการ

หมนุเวียนธาตอุาหารในแนวทางเกษตรอินทรียท์ี่สาํคญั คือ การใชปุ้๋ ยหมกั การคลมุดินดว้ย

อินทรียว์ตัถ ุการปลกูพืชเป็นปุ๋ ยพืชสด และการปลกูพืชหมนุเวียน เป็นตน้ 

2. สร้างความอุดมสมบูรณข์องธาตุอาหารในดิน การหาอินทรียว์ตัถตุ่างๆ มาคลมุหนา้ดินอยู่

เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม ้หรือแมแ้ต่พืชขนาดเล็ก (เช่น พืชที่ใชป้ลกูคลมุดิน) ซึ่งอินทรียว์ตัถุ

เหลา่นีจ้ะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจลุินทรียใ์นดิน ทาํใหดิ้นฟ้ืนกลบัมามีชีวิตอีกครัง้

หน่ึง นอกจากนีก้ารไม่ใชส้ารเคมีต่างๆ เป็นการช่วยทาํใหดิ้นสามารถฟ้ืนความสมบรูณข์อง

ตวัเองไดอ้ย่างรวดเร็ว  



56 
 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีด ี           คู่มืออปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์ 24 กุมภาพนัธ ์2564 

3. สร้างความหลากหลายทีส่ัมพันธก์ันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการปลกู พืช

รว่มหลายชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหลื่อมเวลากนั ตลอดจนการปลกูพืชหมนุเวียนต่างชนิด

กนั 

4. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูนิเวศการเกษตร ดว้ยการปฏิเสธการใชส้ารเคมีสงัเคราะหท์กุชนิด มีการ

ปรบัปรุงบาํรุงดินดว้ยอินทรียว์ตัถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลกูพืช

รว่ม พืชแซม พืชหมนุเวียน ไมยื้นตน้ หรือการฟ้ืนฟแูหลง่นิเวศธรรมชาติในไรน่า หรือบรเิวณ

ใกลเ้คียง 

5. พ่ึงพากลไกธรรมชาติในการทาํเกษตร เกษตรกรที่ทาํเกษตรอินทรียจ์ึงจาํเป็นที่จะตอ้งเรียนรู้

ถึงสภาพเงื่อนไขของ ทอ้งถ่ินท่ีตนเองทาํการเกษตรอยู่ การหมั่นสงัเกต เรียนรูวิ้เคราะห ์

สงัเคราะห ์และทาํการทดลอง 

6. พ่ึงพาตนเองด้านปัจจัยการผลิตพยายามผลิตปัจจยั การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย ์ เมล็ด

พนัธุ ์ฯลฯ ดว้ยตนเองในฟารม์ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS)
ความหมาย และหลักการ 

พีจีเอส หมายถึง ระบบการรบัรองเกษตรอินทรียโ์ดยชมุชน ตามหลกัการและมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากล ดว้ยการมีสว่นรว่มอย่างเขม้แข็ง และต่อเน่ืองของผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียของชุมชน ภายใต้

การสรา้งพืน้ฐาน ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั การเป็นเครือข่ายทางสงัคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

(IFOAM, 2014; 2015) 

หลักการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

พีจีเอส เป็นการรบัประกนัคณุภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชมุชน ที่เหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคมวิถี

ชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตรของทอ้งถ่ิน ซึ่งวิธีการรบัรองผูผ้ลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบติัไม่มีสูตร

สาํเรจ็ แต่กลุม่พีจีเอสจะใชห้ลกัการพืน้ฐานของ IFOAM (กองวิจยัและพฒันาการจดัการท่ีดิน, 2558; 

มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 6 หลกัการ ดงันี ้
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1. วิสัยทัศนร่์วม (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผูผ้ลิต และผูบ้รโิภคในหลกัการพืน้ฐานของ 

Participatory Guarantee Systems (PGS) หรือ  “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม” หรือ 

“ชมุชนรบัรอง” ซึ่งการมีสว่นรว่มอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการก็ได ้

2. การมีส่วนร่วม (participatory) ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในระบบการผลิต และบริโภคท่ีสนใจ

ในการบรโิภคผลผลิตเกษตรอินทรียห์ลกัการ และมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้จากการมีส่วนร่วม

ของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง (ผูผ้ลิต หน่วยงานสนบัสนนุ ผูบ้รโิภค) มารว่มกนักาํหนดกฎระเบียบ และ

กระบวนการดาํเนินกิจกรรม เพื่อทาํใหก้ารรบัรองคณุภาพผลผลิตเป็นที่เชื่อถือได ้

3. ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึน้จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสตัยแ์ละเกือ้กลูของมนษุย ์

4. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (trust) ระบบชุมชนรับรองตั้งอยู่บนฐานความเชื่อว่า ความ

น่าเชื่อถือสามารถสรา้งขึน้ได ้และการใชก้ลไกควบคุมทางสงัคม/วฒันธรรมของชุมชนเป็น

เคร่ืองมือร่วมกบักลไกจดัการอ่ืนๆ และสามารถพิสจูนใ์หเ้ห็นไดว่้า ชุมชนสามารถผลิตเกษตร

อินทรียต์ามมาตรฐานสากลไดจ้รงิ 

5. กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ระบบชมุชนรบัรองไม่ใช่มีเปา้หมายเพียงเพื่อใหก้าร

รบัรองผลผลิต แต่เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรูเ้พื่อพฒันาชุมชนและเกษตรอินทรีย์

โดยรวม 

6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ท่ีเป็นการแบ่งปันอาํนาจและความรบัผิดชอบ

ของผูค้นที่เก่ียวขอ้ง ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเพียง 2-3 คน และไม่ใช่ระบบสั่งการจากบนลงลา่ง 
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บทบาทหน้าทีข่องอปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์

บทบาทหนา้ท่ีในการดาํเนินระบบรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอสของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี

ของอปท. กลุม่ตาํบล หรือสหกรณม์ี 4 ประการ ดงันี ้

1. การเริ่มตน้ทาํเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 

2. การตรวจประเมินระบบรบัรองการดาํเนินระบบคณุภาพการผลิตเกษตรอินทรียต์ามแนวทาง

ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

3. การสนบัสนนุการทาํเกษตรอินทรีย ์

4. การติดตามผลการดาํเนินงาน และรับรองเกษตรอินทรีย์ของตาํบลผ่านแผงตรวจติดตาม

ระบบงานผ่อดีดีพีจีเอส (Dashboard) 

1. การเร่ิมต้นทาํเกษตรอินทรียพี์จีเอส (PGS) 

1.1 การสมัครเข้ า ร่วมเ พ่ือทําระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจี เอส (PGS)                 

อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณท่ี์มีความสนใจทาํหรือส่งเสริมเกษตรอินทรียต์ามระบบ

รบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีในพืน้ท่ีของตนเอง 

สามารถสมัครเขา้ร่วมเครือข่ายใชง้านระบบรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของ

เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ไดท่ี้สาํนกัจดัการเครือข่าย (ศนูยเ์ฝ้าระวงัสขุภาพหน่ึงเดียว 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1.2 การวางแผน และแนวทางการดาํเนินงานของตาํบล                                         

อปท. กลุม่ตาํบล หรือสหกรณ ์ประชมุวางแผนและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของ

ตนเองกบัเจา้หนา้ท่ี โดยครอบคลมุในประเด็นดงัต่อไปนีวิ้สยัทศันแ์ละเปา้หมายรว่ม

ของตาํบลแผนกลยทุธ ์(Road Map) ขัน้ตอนการปฏิบติังานในพืน้ที่ในการทาํ และ

รบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ตามแนวทางของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีในพืน้ที่ 

1.2.1 แผนงบประมาณ 

1.2.2 การสรา้งความรูเ้รื่อง หลกัการเกษตรอินทรีย ์แนวทางการทาํเกษตรอินทรียร์ะบบ

การตรวจรบัรองแบบมีสว่นรว่ม (PGS) 

1.2.3 แนวทางพฒันาและจดัฝึกอบรมกลุม่เกษตรกร 
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1.3 การจัดประชุม / เวทชุีมชน       

เพื่อใหแ้ผนตาํบลมีความสมบรูณ ์และใหเ้กิดการมีสว่นรว่มอย่างทั่วถึงอปท. กลุม่ตาํบล

หรือสหกรณ ์ตอ้งมีการจดัประชุมหรือจดัเวทีชุมชนใหก้บัประชาชนภายในพืน้ท่ีของตน 

ท่ีมีความสนใจในการทาํเกษตรอินทรีย ์หรือมีการทาํเกษตรอินทรียอ์ยู่แลว้แต่ต้องการ

ต่อยอด และพฒันาการทาํเกษตรของตนเอง โดยการจดัประชุมหรือเวทีชุมชนดงักล่าว 

ควรมีการจดัทาํเปา้หมายรว่ม รายละเอียดแผน งานของกลุม่ แบ่งบทบาทหนา้ที่ภายใน

กลุม่รวมทัง้วิเคราะหข์อ้มลูรายบคุคลของสมาชิกกลุม่ เช่น พืน้ที่ทัง้หมด พืน้ที่แปลงท่ีจะ

เขา้ร่วม พืชหลกั พืชรอง ปัจจยัการผลิต ปัญหา ขอ้เสนอแนะ หรืออ่ืนๆ ตามท่ีทางอปท. 

กลุม่ตาํบล หรือสหกรณเ์ห็นสมควร 

1.4 การจดัตั้ง/รวมกลุ่มเกษตรกรในพืน้ทีด่าํเนินการ                

ภายหลังจากท่ีเกษตรกรใหค้วามสนใจเขา้ร่วมการทาํเกษตรอินทรีย ์และการใชง้าน

ระบบรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีแลว้นัน้ อปท. 

กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์จะตอ้งจดัตัง้กลุ่มเกษตรกรท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์

ที่คลา้ยกนั หรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 3 รายขึน้ไป อย่างนอ้ย 1 กลุม่ โดยใหม้ีหวัหนา้กลุ่ม

เป็นผูแ้ทนรบัผิดชอบดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม เมื่อกลุ่มเติบโตมีสมาชิกเพิ่มขึน้ ควร

ขยายจัดตัง้กลุ่มใหม่เพื่อใหก้ลุ่มมีขนาดเหมาะสมกับกิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน

อย่างทั่วถึง คือประมาณ 8 คนต่อกลุม่ 

1.5 การจัดฝึกอบรมเกษตรกร เร่ืองการทําเกษตรอินทรีย ์และขอรับรองเกษตร

อินทรียพี์จีเอส (PGS)           

อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์ควรวางแผนและกาํหนดจัดฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่กลุม่

เกษตรกรท่ีไดจ้ัดตัง้ขึน้มา เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ วิธีปฏิบติั กฎ กติกา และขัน้ตอนการ

ขอรบัรองเกษตรอินทรียโ์ดยการฝึกอบรมดงักล่าวอาจมี 2 หลกัสตูร ดงันี ้
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หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาความรู้และทักษะการทาํเกษตรอินทรีย ์โดยมีประเด็น

สาํคัญในหลกัสูตร คือ หลกัการและแนวทางการทาํเกษตรอินทรีย ์การทาํเกษตรตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 

- ระบบรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

- การใชแ้อปพลิเคชนั podd PGS ในการบนัทึกขอ้มลูแปลง ปัจจยัการผลิต

และผลผลิต 

การอบรมในหลกัสูตรขา้งตน้ จะจดัฝึกอบรมใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรท่ีตอ้งการปรบัเปลี่ยนมาทาํ

เกษตรอินทรีย ์หรือมีการทาํเกษตรอินทรียเ์ป็นทุนเดิมอยู่แลว้ โดยควรจัดเป็นอันดับแรกในระยะ

เริ่มตน้ก่อนท่ีเกษตรกรจะเริ่มปรบัเปลี่ยนแปลงในการทาํเกษตรอินทรีย ์เพื่อใหเ้กษตรกรเกิดความรู้

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการทาํเกษตรอินทรีย ์และสามารถนาํไปปรบัใชก้ับการเกษตรในพืน้ท่ีของ

ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม โดยทาง อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์อาจมีกาํหนดจดัฝึกอบรมหลกัสตูร

ท่ีเป็นระยะเวลา 1 วนั หรือตามท่ี อปท. หรือสหกรณเ์ห็นแก่สมควร (ตวัอย่าง : หลกัสตูร 1 วนั อบรม

เกษตรกรใชเ้ครื่องมือ podd PGS) 

หลักสูตรที่ 2 : การฝึกปฏิบัติในระยะเร่ิมต้น อปท. ควรส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม

การตรวจประเมิน เพื่อรบัรองเกษตรอินทรียด์ว้ยพีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาว

ผ่อดีดี มีประเด็นสาํคญัในหลกัสตูร คือ 

- หลกัการตรวจรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีสว่นร่วม (PGS) 

- หลกัและวิธีการตรวจรบัรองคณุภาพการผลิตตามระบบสากลต่างๆ 

-  การเตรียมตัวก่อนลงตรวจประเมินแปลง เช่น การศึกษาทาํความเขา้ใจ

 แบบฟอรม์ตรวจประเมินเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

 (PGS) ก่อนลงตรวจประเมินแปลงวิธีปฏิบติัตัวขณะลงตรวจประเมินแปลง 

 เป็นตน้ 

-  หลกัการตรวจรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีสว่นร่วม (PGS) 

-  หลกัและวิธีการตรวจรบัรองคณุภาพการผลิตตามระบบสากลต่างๆ 
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- การเตรียมตัวก่อนลงตรวจประเมินแปลง เช่น การศึกษาทาํความเข้าใจ

 แบบฟอรม์ตรวจประเมินเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

 (PGS) ก่อนลงตรวจประเมินแปลงวิธีปฏิบติัตัวขณะลงตรวจประเมินแปลง 

 เป็นตน้ 

- การปฏิบัติตัวขณะลงตรวจประเมินแปลง เช่น การสัมภาษณ์เกษตรกร

 เจา้ของแปลง การลงตรวจแปลงการสังเกตสภาพแวดลอ้มบริเวณแปลง

 เกษตรอินทรีย ์การประเมินแนวกนัชน เป็นตน้ 

- การสะทอ้นขอ้มูลใหเ้กษตรกรหลังลงตรวจประเมินแปลง เช่น การชีแ้จง

 ขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ในแปลงเกษตรอินทรีย ์รวมทัง้แนะนาํแนวทางแกไ้ขให้

 เกษตรกรทราบภายหลงัลงตรวจประเมินแปลง 

- การใช้งานเคร่ืองมือดิจิทัล podd PGS ในการตรวจประเมินเพื่อรับรอง

 เกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 

- การสรุปผลการตรวจรบัรองแปลงเกษตรอินทรีย ์จะมีทัง้หมด 3 แนวทาง 

 คือ 

1. ผ่าน 

2. ผ่านแบบมีเงื่อนไข 

3. ไม่ผ่าน 

หลกัสตูรนี ้ควรจดัฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีอปท. กลุ่มตาํบล สหกรณ ์เกษตรกร หรือบุคคลท่ี

ทาง อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์ไดค้ดัเลือกมาเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจฯรบัรอง อปท. อาจจดัขึน้

เองรว่มกบัเครือข่ายของตาํบล หรือสง่บคุลากรของตนเขา้อบรมกบัเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยจะ

มีบทบาทในการลงตรวจประเมินแนวปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ในแปลงเกษตรของสมาชิกในกลุ่ม 

วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการรบัรองเบือ้งตน้ ตลอดจนใหข้อ้มลูเพื่อการตดัสินใจของคณะกรรมการ

กลุ่มในการใหก้ารรบัรองแปลงเกษตรอินทรีย ์โดยคณะกรรมการกลุ่มจะใชผ้ลการตรวจรบัรองนีเ้ป็น

ขอ้มูลในการพิจารณาใหก้ารรบัรองแปลงเกษตรอินทรียแ์ก่เกษตรกรต่อไป หลักสูตรนีใ้ชเ้วลาจัด

ฝึกอบรม 3 วนั หรือตามที่ อปท. กลุม่ตาํบล หรือสหกรณเ์ห็นสมควร (ตวัอย่าง : กาํหนดการฝึกอบรม

ผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี) 
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2. การดําเนินระบบ การตรวจประเมินคุณภาพ และรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตร

อินทรีย ์ตามแนวทางของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

2.1 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกรทาํ

หนา้ที่คดัเลือกและสรา้งบุคคล สาํหรบัเป็นผูต้รวจประเมินคณุภาพเพื่อรบัรองแปลงของ

เกษตรกรในตาํบลและเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

2.2 องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพแปลง โดยเลือกจากบญัชีของเครือข่าย ประกอบดว้ยกรรมการ

อย่างนอ้ย 3 คน (1) ผูต้รวจฯอาวโุส เป็นหวัหนา้คณะกรรมการ (2) ผูต้รวจฯ (3) ผูต้รวจ

ฯฝึกหดัหรือคณะทาํงานของนายกฯ ท่ีมีความรูเ้กษตรอินทรีย ์เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจรบัรอง

แปลงเกษตรอินทรีย์ (ทั้งนี ้ตามหลักการระบบมาตรฐานของตําบลนี้ จะมีความ

น่าเชื่อถือสงูย่ิงๆ ขึน้และยั่งยืน ถา้ผูบ้รโิภค คู่คา้ หรือคนอ่ืนสนใจติดตามและขอดรูะบบ 

แมก้ระทั่งการรอ้งเรียนก็จะส่งผลดีต่อความเขม้แข็งของระบบในระยะยาว อปท.จึงควร

คาํนึงถึงการดึงภาคส่วนนี้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการตรวจแปลงของ

คณะกรรมการ) จากนั้น นายกฯ หรือประธานกลุ่มลงนามอนุมัติออกใบรับรองแก่

เกษตรกรผูข้อรับการตรวจประเมิน หลังจากท่ีเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยคณะ

ทบทวนยืนยันความถูกตอ้งของการรบัรองฯแลว้ โดยคณะทาํงานของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการดาํเนินระบบตรวจรบัรองฯ ควรมีความเขา้ใจอย่างดีเก่ียวกับมาตรฐานเกษตร

อินทรีย ์(ดูรายละเอียดในเอกสารคู่มือมาตรฐานและแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานเกษตร

อนิทรียข์องเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีด)ี 

2.3 ในการแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินคณุภาพแปลงแต่ละครัง้ อปท. หรือกลุ่ม

ตาํบล ควรคาํนึงถึงหลกัการสาํคญัของการมีส่วนร่วมตรวจประเมินคณุภาพแปลงผลิต

จากผูบ้รโิภค และผูม้ีสว่นไดเ้สียอ่ืนๆดว้ย โดยการจดัการใหร้ว่มตรวจประเมินแปลงดว้ย 

จะทาํใหร้ะบบรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของตาํบลมีความเขม้แข็ง มั่นคงและ

ยั่งยืน 

2.4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์เป็นผูเ้ก็บรวบรวมเอกสาร

หลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองที่เป็นปัจจบุนัจากเกษตรกร และเป็นผูร้บัคาํรอ้งขอต่อ

อายุการรับรอง เมื่อเกษตรกรมีความประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรอง
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หมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ทัง้นีโ้ดยอาศัยแบบฟอรม์การต่ออายุการรับรอง 

(podd STAR Automat) 

2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาออก

ใบรับรองใหม่ให้แก่เกษตรกร ในกรณีท่ีใบรับรองเกิดการชาํรุดหรือเสียหาย โดยให้

เกษตรกรนําใบรับรองท่ีชํารุดหรือหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายมาเป็น

หลกัฐานยืนยนัเพื่อขอออกใบรบัรองใหม่ โดยใบรบัรองจะมีอายเุท่าใบรบัรองฉบบัเดิมท่ี

เหลืออยู่และเทียบเท่าใบรบัรองฉบบัเดิม และมีค่าธรรมเนียมตามที่กลุม่ตาํบลกาํหนด 

2.6 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุม่ตาํบล หรือสหกรณ ์เป็นผูร้บัสมคัรเกษตรกรใน

พืน้ท่ีท่ีตอ้งการเขา้ร่วมการทาํเกษตรอินทรียแ์ละการรบัรองเกษตรอินทรียข์องเครือข่าย

อปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยสมคัรผ่านหวัหนา้กลุ่มและแบบฟอรม์การกรอกลงนามปฏิญญา

เขา้รว่มกลุม่เกษตรกรใน podd STAR Automat 

2.7 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ รบัพิจารณาเกษตรกร

หลังจากท่ีหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งต้นของเกษตรกร ก่อนอนุมัติใหช้ื่อ

ผูใ้ชง้านและรหสัผ่านเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS ซึ่งการตรวจรบัรองแรกเขา้จะ

เป็นการดาํเนินงานของ อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ ก่อนท่ีจะจัดสรรให้ผู ้ตรวจ

ประเมินตรวจรบัรองแรกเขา้ พิจารณาดงันี ้

2.7.1 เอกสารลงทะเบียนท่ีแสดงคาํปฏิญาณตนของเกษตรกร 

2.7.2 แยกประเภทเกษตรกรเป็น 3 กรณี ดงัต่อไปนี ้

กรณีที ่1 เกษตรกรทาํเกษตรอินทรีย ์และมีใบรับรองจากระบบอื่นทีเ่ชื่อถือได้

 อยู่แล้ว มีการย่ืนขอรบัการรบัรองในระยะเวลา 1-3 เดือนขึน้ไปหลังจาก

 ย่ืนเอกสาร (อปท. กลุม่ตาํบลหรือสหกรณ ์จะตอ้งสง่เรื่องเขา้เครือข่ายอปท.

 ฯดาวผ่อดีดี เพื่อพิจารณาดําเนินกระบวนการตามขั้นตอนเพื่อออก

 ใบรบัรองของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี) 

กรณีที ่2 เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่เคยได้ใบรับรอง  จะต้องเข้า

 กระบวนการรบัรองตามปกติ 
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กรณีที ่3 เกษตรกรไม่เคยทาํเกษตรอินทรีย ์จะตอ้งทาํขัน้ตอนขอรบัรองตามปกติ 

 โดยมีระยะปรบัเปลี่ยนแปลง 1 ปี จึงจะไดร้บัการรบัรอง 

2.8 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์แต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีภายใน

ของอปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์จาํนวน 1-2 คน เพื่อกาํกบัติดตามการตรวจรบัรอง

และการใชง้านเคร่ืองมือดิจิทลั podd PGS ผ่านการใชง้านแผงตรวจติดตามระบบงาน

ผ่อดีดีพีจีเอส (PGS) / Dashboard 

2.9 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์ร่วมกาํหนดตารางการลง

ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรียป์ระจาํปีของตาํบล และทาํการตรวจแปลงที่เกษตรกร

ย่ืนขอ (แบบฟอรม์การตรวจรบัรองฯ)  โดยคณะผูต้รวจรบัรอง และทาํการนัดหมาย

เกษตรกรเพื่อลงตรวจแปลง ซึ่งระบบรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่าย

อปท.ฯดาวผ่อดีดี มี 5 ประเภท ดงันี ้

2.9.1 การตรวจเย่ียมแปลงเพ่ือน (Peer Review) ในปีตัง้ตน้ควรมีกิจกรรมทุก 2 

เดือน เมื่อระบบตัง้มั่นดีแลว้ จึงค่อยลดลง ผ่านหัวหนา้กลุ่มแต่อย่างนอ้ยตอ้งมี

การตรวจ 3 ครัง้ต่อปี โดยไม่มีการแจง้เกษตรกรใหท้ราบล่วงหนา้เป็นกิจกรรมท่ี

ช่วยใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปแบบการตรวจจะเป็นการใหค้าํแนะนาํ หรือการเรียนรูร้่วมกันเพื่อการพัฒนา

เป็นระบบควบคมุภาพที่สาํคญัของพีจีเอส 

2.9.2 การตรวจรับรองฯแรกเข้า (Initial Audit) เป็นการตรวจลาํดบัแรกท่ีสาํคญัมาก 

เพื่อกระบวนการรบัรองของเกษตรกรเพื่อรบัเขา้เป็นสมาชิกกลุม่ ซึ่งจะตรวจอย่าง

ละเอียดในทกุขอ้กาํหนดของการปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย ์

2.9.3 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) เป็นการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์

ของเกษตรกรในกลุ่ม เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบัติและกิจกรรมในแปลง 

ให้เป็นไปตามการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ท่ีดีได้มาตรฐาน โดยใช้แบบฟอรม์

เดียวกันกับการตรวจรบัรอง ซึ่งจะทาํการตรวจปีละ 1 ครัง้ และตอ้งมีการนัด

หมายล่วงหนา้ โดยคณะกรรมการตรวจฯรบัรอง จะตรวจทุก 10 - 12 เดือน แต่

ตอ้งห่างกนัไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัที่ออกใบรบัรอง หรือวนัที่ตรวจประเมิน ซึ่ง
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คณะกรรมการตรวจฯรบัรองไม่ตอ้งเป็นชุดเดิมท่ีเคยตรวจแปลงนัน้ก็ได ้ภายหลงั

การตรวจประเมินเสร็จแลว้ คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง จะแจง้ผลการตรวจ

เบื ้องต้นให้เกษตรกรรับทราบตามกรณีดังต่อไปนี้ กรณีไม่พบข้อบกพร่อง 

คณะกรรมการตรวจฯรบัรองพิจารณาใหค้งไวซ้ึ่งการรบัรอง กรณีพบขอ้บกพร่อง

ไม่รุนแรงคณะกรรมการตรวจฯรบัรองพิจารณาใหค้งไวซ้ึ่งการรบัรอง กรณีพบ

ขอ้บกพร่องรุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรบัรองจะนัดหมายเกษตรกรเพื่อตรวจ

เพิ่มเติม ถือเป็นการติดตามผลการแกไ้ข ซึ่งเกษตรกรสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ได ้2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจประเมินครัง้แรก หากพน้

ระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯรบัรองจะยุติการตรวจ และเสนอเร่ือง

ต่อกลุ่มตําบล/อปท.พักใช้การรับรอง หากเกษตรกรสามารถดําเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด คณะกรรมการตรวจฯ

รบัรองพจิารณาใหค้งไวซ้ึง่การรบัรอง 

2.9.4 การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อการต่อ

อายุการรบัรองเกษตรอินทรีย ์ซึ่งมีอายุ 3 ปี โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดใน

ทกุขอ้กาํหนด ซึ่งจะดาํเนินการตรวจก่อนใบรบัรองหมดอาย ุ6 เดือน 

2.9.5 การตรวจเพ่ิมเติม (Special Audit) เป็นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจ

รบัรองหรือการตรวจติดตาม ซึ่งอาจกาํหนดขึน้จากเหตผุลและความจาํเป็นบาง

ประการ เช่น เกษตรกรสมัครขอรบัการรบัรองแปลงเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไขการ

รบัรองประจาํปี เกิดการรอ้งเรียนจากผูอ่ื้น มีขอ้สงสยัหรือความเสี่ยงเก่ียวกับการ

ผลิตของเกษตรกร เป็นตน้ โดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้คณะผูต้รวจไม่จาํเป็นตอ้ง

แจง้เกษตรกรใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. การสนับสนุนการทาํเกษตรอินทรีย ์

3.1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์ร่วมสนับสนุนหรือเป็นพี่

เลีย้งในการเริ่มต้น ทาํเกษตรอินทรีย์และพัฒนาระบบรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส 

(PGS) ในตาํบลรว่มกบัเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี รวมทัง้การจดัทาํโครงการต่างๆ ของ

กลุม่เกษตร เช่น การจดัโครงการฝึกอบรมความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการทาํและรบัรองเกษตร

อินทรีย ์เป็นตน้ 
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3.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์ร่วมสรา้งตลาดทางเลือก

ใหก้บัผูบ้รโิภค โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรนาํผลผลิตไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว (Green 

Market) ประจาํสัปดาห ์หรือประจาํเดือน ท่ีหน่วยราชการไดจ้ัดตลาดขึน้ตามโอกาส

และเทศกาลต่างๆ เพื่อขายสินคา้ใหก้ับผูบ้ริโภคและกลุ่มสมาชิกโดยตรง รวมทัง้เพื่อ

เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ใหก้บัผลผลิตอินทรีย ์

3.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

หรือกลุ่มสหกรณ์ เขา้สู่ระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม และส่งเสริมการคา้ท่ีเป็นธรรม โดย

ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย กลุ่มเกษตรกรหรือ สหกรณ)์ สามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาท่ีมี

กาํไร ในขณะท่ีบริโภคสามารถซือ้สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม ซึ่งแนว

ปฏิบติัของการคา้ที่เป็นธรรม มีดงัต่อไปนี ้

3.3.1 คน: ใหค้วามเท่าเทียมกนักับทุกๆ คน โดยไม่เลือกปฏิบติัทางเพศ ศาสนา ผิวสี 

ชาติพนัธุ ์อาย ุฯลฯ ในการจา้งงาน และการจ่ายค่าตอบแทน 

3.3.2 สุขภาพ: จัดสภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัต่อพนักงานและ

คนงาน 

3.3.3 สิ่งแวดล้อม: การผลิตและการดาํเนินการต่างๆ ขององค์กร ต้องคาํนึงถึง

ผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนมีการวางแผนการใชพ้ลงังานและทรพัยากร

ต่างๆ อย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ 

3.3.4 ขบวนการ: การเผยแพร่ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองการคา้ท่ีเป็นธรรม 

เพื่อสรา้งความเขา้ใจกับผูบ้ริโภคเก่ียวกับความสมัพันธร์ะหว่างการบริโภคและ

ผลกระทบต่อผูผ้ลิตสิ่งแวดลอ้ม 

3.4 การประสานและเชื่อมโยงหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรต่างๆ โดยการนําสินค้าสู่

ผูบ้ริโภคผ่านคนกลางหรือผูค้า้ส่ง โดยท่ีคนกลางมีอาํนาจกาํหนดราคาซือ้จากผู้ผลิต 

(กลุม่เกษตรกรหรือสหกรณ)์ และกาํหนดราคาต่อกลุ่มเปา้หมายผูบ้ริโภค โดยราคาตอ้ง

เป็นธรรมกบัทัง้สองฝ่าย เพื่อขยายโอกาสเติบโตทางการตลาดของสินคา้เกษตรอินทรีย์

ของกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ ไปยังตลาดสินค้า ท่ีหลากหลายเพิ่ม ขึ ้น เช่น 

หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้สง่ รา้นสะดวกซือ้ เป็นตน้ 



67 
 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีด ี           คู่มืออปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์ 24 กุมภาพนัธ ์2564 

3.5 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (อปท.) กลุม่ตาํบล หรือสหกรณ ์สนบัสนนุใหก้ลุม่เกษตรกร

หรือกลุ่มสหกรณ์มีช่องทางการนําสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง โดยใช้ช่อง

ทางผ่านการขายหนา้รา้น การตัง้แผงลอย หรือขายผ่านสื่อออนไลนข์องกลุม่ตนเอง เช่น 

การสนบัสนุนพืน้ท่ีสาธารณะประโยชนใ์นอปท. เปิดรา้นคา้ชุมชน เพื่อขายผลผลิตทาง

การเกษตร หรือสินคา้จากวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มชาวบา้น เป็นตน้ เพื่อเป็นการสรา้ง

รายไดแ้ละกระจายรายไดใ้หแ้ก่คนในชมุชน 

3.6 สนับสนุนวัสดุและงบประมาณทางการเกษตร ตามความตอ้งการของเกษตรกร เช่น 

การสนบัสนนุเมล็ดพนัธุพ์ืชใหแ้ก่เกษตรกรในกลุม่ เป็นตน้ 

4. การติดตามผลการดําเนินงาน และรับรองเกษตรอินทรีย์ของตําบลผ่านแผงตรวจ

ติดตามระบบงานผ่อดีดี พีจีเอส (PGS) /Dashboard 

อปท. กลุม่ตาํบล หรือสหกรณ ์สามารถติดตามขอ้มลูของเกษตรกรและผลผลิตอินทรียไ์ดผ้่าน

ทางแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี พีจีเอส หรือ Dashboard (https://farmer.cmonehealth.org) 

ท่ีมีเจา้หน้าท่ี อปท. หรือเจา้หน้าท่ีสหกรณก์าํกับดูแลไดต้ลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีขอ้มูลท่ีสาํคัญ

แสดงอยู่อย่างละเอียด ดงันี ้

4.1 รายชื่อเกษตรกรในพืน้ที ่จะแสดงรายละเอียดขอ้มลูสว่นตวัของเกษตรกร ดงันี ้ 

- ชื่อ-นามสกลุ / ท่ีอยู่ / เบอรโ์ทรศพัท ์

- วนั/เดือน/ปีเกิด 

-  เพศ  

- สถานะสมรส / จาํนวนบตุร 

- ตาํแหน่งท่ีตัง้แปลง 
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4.2 แปลงปลูก จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูแปลง ดงันี ้ 

- ขอ้มลูแปลงปลกู: ชื่อแปลง ผูถื้อครองกรรมสิทธิ์ การจดัการ ลกัษณะพืน้ท่ี พืชท่ี

ปลกูในแปลงชนิดแปลง ชนิดโฉนด แหล่งนํา้ท่ีใชท้าํเกษตรแปลงนี ้ประเภทของ

กรรมสิทธิ์กายภาพของแปลง 

- พืชท่ีปลกู: ประเภทของพืช ชนิดพืช วนัท่ีปลกู วนัท่ีคาดว่าจะเก็บเก่ียว ปริมาณท่ี

คาดว่าจะไดป้รมิาณท่ีผลิตไดจ้รงิ ปรมิาณท่ีขายใหก้ลุม่ 

- ปัจจัยการผลิต : วันท่ีใช ้ปัจจัยท่ีใช ้(เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย นํา้หมกั หรือสารชีวภณัฑท่ี์

เกษตรกรใชใ้นแปลง) แหลง่ที่มา รายจ่ายต่อไร ่

4.3 ข้อมูลการตรวจรับรองแปลงอินทรีย ์มีรายละเอียด ดงันี ้  

- ขอ้มลูทั่วไปของการตรวจรบัรอง (ผูต้รวจ, วนัที่ตรวจ) 

- เอกสารฟารม์ท่ีเกษตรกรบนัทกึ 

- เงื่อนไขการรบัรองและสภาพนิเวศฟารม์ 

- การปรบัปรุงดินและการใชปุ้๋ ยอินทรีย ์

- การจดัการศตัรูพืช 

- ปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ และความเสี่ยงในการปนเป้ือน 

- แผนการเก็บเก่ียวและการจดัการผลิตผล 

- สรุปผลการตรวจ 

4.4 ตารางคาดการณผ์ลผลิต จะแสดงรายละเอียด วนั/เดือน/ปี ท่ีผลผลิตท่ีเกษตรกรปลกู

จะออกสู่ทอ้งตลาด ทาํใหส้ามารถนาํขอ้มูลไปใชว้างแผนการตลาดเพื่อจัดจาํหน่าย

ผลผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.5 ใบรับรองแปลงอินทรีย์ อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ สามารถใช้ข้อมูลและ

รายละเอียดทัง้หมด ในการจดัทาํฐานขอ้มลูเกษตรกร ท่ีมีแปลงอินทรียใ์นพืน้ท่ีได ้และ

ใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อวางแผนการผลิตพืชผักอินทรีย ์รวมถึงวางแผนการตลาดและ

การจดัจาํหน่ายผลผลิตตามฤดกูาลต่อไป 
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ขั้นตอนดาํเนินระบบที่สาํคัญ พร้อมเคร่ืองมือดิจิทัลช่วยจัดการ 

สาํหรับ อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์

ลาํดับที ่ วิธีการดาํเนินระบบฯ เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์สมคัรเขา้ร่วมเครือข่ายอปท.ฯดาว

ผ่อดีดี กบัสาํนกัจดัการเครือข่ายฯ 

-แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม

เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

สําหรับอปท.  (podd Star 

Automat) 

2 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ ร่วมตกลงบันทึกข้อตกลงความ

รว่มมือเครือข่ายฯ (MOU) รว่มกบัผ่อดีดีกลาง  

-บ ัน ท ึก ข ้อ ต ก ล ง ค ว า ม

ร่วมมือเครือข่าย (MOU) 

3 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์จดัประชุมหรือจัดเวทีชุมชนใหก้ับ

ประชาชนภายในพืน้ที่ของตน  

-แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล

เกษตรกร 

-แนวประเด็นการสนทนา

กลุม่ (Focus group) 

4 อปท. กลุม่ตาํบล หรือสหกรณ ์เปิดรบัสมาชิกเกษตรกร และจดัตัง้

กลุม่เกษตรกรขึน้มาอย่างนอ้ย 1 กลุม่  

-แบบฟอรม์ลงนามปฏิญญา

เขา้รว่มกลุม่เกษตรอินทรียพ์ี

จีเอส (podd Star Automat) 

5 กลุ่มเกษตรกร อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์จดัพิธีปฏิญาณตน

ของสมาชิก และชีแ้จงกฎ กติกาของตาํบล ตามขอ้กาํหนด ขอ้ควร

ปฏิบติัของเครือข่ายฯ และรว่มแต่งตัง้คณะกรรมการกลุม่ 

-ข้อกําหนด กฎ กติกา และ

บทล ง โ ท ษ เ พื่ อค ว บ คุ ม

คุณภาพในกระบวนการผลิต

ของกลุม่ตาํบล 

-คู่มือเกษตรกร 

-คู่มือกลุม่เกษตรกร 

-คู่ มื อ ม า ต ร ฐ า น เ ก ษ ต ร

อินทรีย ์podd PGS 

6 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์วางแผนและกาํหนดวิสัยทัศน ์, 

เปา้หมายและแนวทางการดาํเนินงานของตาํบล ผ่านกระบวนการ

เวทีชมุชนหรือประชาคม 

 

-แบบฟอรม์ขอ้มลูเกษตรกร 
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ลาํดับที ่ วิธีการดาํเนินระบบฯ เคร่ืองมือที่ใช้ 

7 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม

เกษตรกรในพืน้ท่ี ตามหลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะการทาํเกษตรอินทรีย ์โดยประสานงานกับผ่อดีดีกลางใน

การจดัฝึกอบรม 

-หลักสูตรท่ี 1: การพัฒนา

ความรู้และทักษะการทํา

เกษตรอินทรีย ์

-แอปพลิเคชนั podd PGS  

8 เกษตรกรในกลุ่มเริ่มการบนัทกึขอ้มลูการผลิต ภายใตก้ารติดตาม

ช่วยเหลือของหวัหนา้กลุม่เกษตรกร และเจา้หนา้ที่ของอปท.  

-แอปพลิเคชนั podd PGS 

 

9 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์คดัเลือกเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกรท่ี

มีความพรอ้ม 2-4 คน เพื่อส่งเขา้อบรมเป็นผูต้รวจ , จดัอบรมการ

ดาํเนินระบบรบัรองเกษตรอินทรีย ์PGS ของเครือข่าย ในหลกัสตูร

ท่ี 2 : การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินเพื่อรบัรองเกษตรอินทรีย์

ดว้ยพีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

-ห ลั ก สู ต ร ท่ี  2:  ก า ร ฝึ ก

ปฏิบติัการตรวจประเมินเพื่อ

รบัรองเกษตรอินทรียด์ว้ยพีจี

เอส (PGS) ของเครือข่าย

อปท.อาหารปลอดภัยดาว

ผ่อดีดี 

-แอปพลิเคชนั podd PGS 

10 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัรอง

แปลง เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจรบัรองแปลงเกษตรอินทรีย ์

-ประกาศของเครือข่ายฯ 

-คาํสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจฯรบัรอง 

11 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์เริ่มตรวจแรกเขา้ใหก้ับเกษตรใน

กลุม่ 

-เอกสารลงทะเบียนท่ีแสดง

คาํปฏิญาณ  

-ข้อมูลการตรวจบันทึกใน 

pod PGS 

12 อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ เสนออนุมัติใบรับรองให้แก่

เกษตรกรท่ีทาํเกษตรอินทรียอ์ยู่แลว้ และมีใบรบัรองจากระบบอ่ืน

ที่ผ่านการตรวจประเมินตามระบบของเครือข่ายฯ 

-สรุปผลการตรวจรบัรองแรก

เขา้ 

-แบบฟอรม์การออกใบรบัรอง

(podd Star Automat) 
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ลาํดับที ่ วิธีการดาํเนินระบบฯ เคร่ืองมือที่ใช้ 

13 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ ร่วมตรวจรับรอง (Initial Audit) 

เมื่อพน้ระยะปรบัเปลี่ยนแปลง 1 ปีสาํหรบั 

- เกษตรกรที่ทาํเกษตรอินทรีย ์แต่ไม่เคยไดใ้บรบัรอง  

- เกษตรกรไม่เคยทาํเกษตรอินทรีย ์

-แอปพลิเคชนั podd PGS 

-บัญชีผู้ตรวจประเมินของ

เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

- ฟ อ ร์ม ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ตั้ ง

ผูต้รวจของอปท. 

14 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ อนุมัติใบรบัรองใหแ้ก่ผูผ้่านการ

ตรวจประเมิน แลว้สง่เรื่องใหเ้ครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี  

-แบบฟอรม์การออกใบรบัรอง

(podd Star Automat) 

15 คณะทบทวนของเครือข่ายฯ ยืนยันความเห็นชอบ แลว้ประธาน

เครือข่ายรว่มกบัสาํนกัจดัการเครือข่ายฯ ออกใบรบัรอง 

-แบบฟอรม์การออกใบรบัรอง

(podd Star Automat) 

16 อปท. อนมุติัและออกใบรบัรองพรอ้มแจง้สมาชิก -แบบฟอรม์การออกใบรบัรอง

(podd Star Automat) 

17 ระหว่างปีท่ีกลุ่มเกษตรกรมีการทาํเกษตรอินทรีย ์ทาง อปท. กลุ่ม

ตาํบล หรือสหกรณ ์กาํกบัดแูลกลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีของตน ตาม

รายละเอียดในหมวดบทบาทหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลระบบรบัรอง

เกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS)  ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยั

ฯ 

-คู่มือ อปท. กลุ่มตาํบลหรือ

สหกรณ์ การดําเนินระบบ

รบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส 

(PGS) เครือข่ายอปท.ฯดาว

ผ่อดีดี 

 

18 อปท. กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ ์ร่วมสนับสนุนหรือเป็นพี่เลีย้ง ใน

การทาํเกษตรอินทรียแ์ละพัฒนาระบบรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจี

เอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัฯ 

-คู่มือ อปท. กลุ่มตาํบลหรือ

สหกรณ์ การดําเนินระบบ

รบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส 

(PGS) เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 

19 ในช่วงระหว่างท่ีมีการทาํเกษตรอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร อปท. 

กลุ่มตาํบล หรือสหกรณ์ ตอ้งจัดใหม้ีการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน 

(Peer Review) อย่างนอ้ย 3 ครัง้ต่อปี  

-แอปพลิเคชนั podd PGS 

-แบบฟอร์มการตรวจเย่ียม

แ ป ล ง เ พื่ อ น  ( podd Star 

Automat) 
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ลาํดับที ่ วิธีการดาํเนินระบบฯ เคร่ืองมือที่ใช้ 

20 จดัการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) ปีละ 1 ครัง้ -แอปพลิเคชนั podd PGS 

-แผนปฏิบัติการประจํา ปี

ของตาํบล 

21 เมื่อกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านการตรวจดังขา้งตน้และมีการทาํเกษตร

อินทรีย ์ครบ 3 ปี หรือใบรบัรองหมดอายุ อปท. กลุ่มตาํบล หรือ

สหกรณ์ ต้องจัดให้มีการตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) 

ใหก้บัเกษตรกรในกลุม่ 

-แอปพลิเคชนั podd PGS 

-แบบฟอร์มการตรวจต่อ

อาย ุ(podd Star Automat) 

22 ในกรณีท่ีเกษตรกรสมัครขอรับการรับรองแปลงเพิ่มเติม หรือมี

เงื่อนไขการรบัรองประจาํปี พรอ้มขอ้รอ้งเรียนจากผูอ่ื้น มีขอ้สงสยั

หรือความเสี่ยงเก่ียวกับการผลิตของเกษตรกร อปท. กลุ่มตาํบล 

หรือสหกรณ ์ตอ้งจดัใหม้ีตรวจเพิ่มเติม (Special Audit) 

-แอปพลิเคชนั podd PGS 

-แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ต ร ว จ

เ พิ่ ม เ ติ ม  ( podd Star 

Automat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตรวจรับรองเกษตรอินทรียพีจีเอส (PGS)

เครือขายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผอดีดี

คูมือผูตรวจฯรับรอง
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เกษตรอินทรยี ์และระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส (PGS) 

เกษตรอินทรีย ์(Organic Agriculture) เป็นระบบการเกษตรที่ให้คงสภาพความสมบูรณ์ของดิน 

ระบบนิเวศ และมนุษย์ พึ่งพาปัจจัยการผลิตภายในท้องถ่ิน มากกว่าการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจาก

ภายนอก โดยเชื่อมโยงกับวิธีปฏิบัติท่ีเป็นวัฒนธรรมของท้องถ่ิน การประยุกต์ใช้ความรูภู้มิปัญญา

ทอ้งถ่ินกับวิทยาศาสตร ์ดว้ยเหตุนีแ้ต่ละประเทศจึงมีมาตรฐาน และการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย์ท่ี

แตกต่างกัน จากความร่วมมือขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), สมาพันธ์

เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 

(UNCTAD) ในปี พ.ศ. 2546 ไดร้ิเริ่ม International Task Force on Harmonization and Equivalence in 

Organic Agriculture (ITF) ซึ่งมีการพฒันาเครื่องมือและกลไกการยอมรบัความทดัเทียมของมาตรฐาน 3 

ดา้น คือ EquiTool เคร่ืองมือประเมินความทัดเทียมมาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ COROS เกณฑข์อ้กาํหนด

กลางและเป้าหมายมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และ IROCB ขอ้กาํหนดในการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย์

สากล เป็นทางออกใหก้ับอุปสรรคของการคา้เกษตรอินทรียร์ะหว่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์กฎระเบียบ

ทางเทคนิค และขอ้กาํหนดในการตรวจรบัรองท่ีแตกต่างกนั รวมทัง้ช่วยสนบัสนุนใหป้ระเทศกาํลงัพัฒนา

สามารถเขา้ถึงตลาดเกษตรอินทรียร์ะหว่างประเทศไดส้ะดวกมากขึน้ 

ความหมายของเกษตรอินทรีย ์คือ ระบบจดัการการผลิตดา้นการเกษตรแบบองคร์วมท่ีเกือ้หนุนต่อ

ระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนน้การใชว้สัดธุรรมชาติ หลีกเลี่ยงการ

ใชว้ตัถุดิบจากการสงัเคราะหแ์ละไม่ใช ้พืช สตัวห์รือจุลินทรียท่ี์ไดจ้ากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic 

Modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑโ์ดยเนน้การแปรรูปดว้ยความระมัดระวัง เพื่อรกัษาสภาพการ

เป็นเกษตรอินทรียแ์ละคณุภาพท่ีสาํคญัของผลิตภณัฑท์ุกขัน้ตอน (สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ

อาหารแห่งชาติ, 2552; 2554; 2559; IFOAM,2013) 

นอกจากนี ้สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ 

หมายถึงการเกษตรท่ีทาํตามหลกัการเกษตรอินทรียท่ี์นานาชาติยอมรบั 4 ประการคือ หลกัสขุภาพ 

หลกัระบบนิเวศความเป็นอินทรียใ์หก้บัผูบ้ริโภค สามารถขอการรบัรองได ้ทัง้ในระบบการรบัรองโดย

บุคคลท่ีสาม (third party certified body, CB) และระบบการรบัรองแบบมีส่วนร่วมพีจีเอส (PGS) 

(UNCTAD, FAO and IFOAM, 2012; FAO, IFOAM and UNCTAD,2016) 
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เกษตรอินทรีย ์มีหลักการสาํคัญ 4 ด้าน ดังนี ้  

1. สุขภาพ ใหค้วามสาํคญักบัสขุภาพดิน พืช สตัว ์มนษุย ์และโลก อย่างครอบคลมุ 

2. นิเวศวิทยา โดยการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศทอ้งถ่ิน และการสรา้งความหลากหลายทางพนัธุกรรม

และกิจกรรมทางการเกษตร 

3. ความเป็นธรรม ควรจะตัง้อยู่บนความสมัพนัธท์ี่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดลอ้มโดยรวม 

และสิ่งมีชีวิต 

4. การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งตอ้งดาํเนินการอย่างระวงัและรบัผิดชอบ เพื่อปกป้องสขุภาพและความ

เป็นอยู่ของผูค้นทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต รวมทัง้พิทกัษ์ปกป้องสภาพแวดลอ้มโดยรวม 

แนวคิดพืน้ฐานของเกษตรอินทรียคื์อ การทาํการเกษตรแบบองคร์วม ซึ่งแตกต่างจากระบบ

เกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเนน้การใชปั้จจยัการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชท่ีปลกูโดยไม่ได้

คาํนึงถึงผลกระทบต่อทรพัยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สาํหรบัเกษตรอินทรียซ์ึ่งเป็นเกษตร

แบบองคร์วมจะใหค้วามสาํคญักบัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตร

อินทรียจ์ึงปฏิเสธการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและปุ๋ ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหลา่นีม้ี

ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยึด 6 แนวทางสาํคญั ดงันี ้

1. หมนุเวียนของธาตอุาหาร ดว้ยการใชธ้าตอุาหารพืชที่อยู่ในรูปของอินทรียว์ตัถทุี่สามารถย่อย

สลายไดโ้ดยจลุินทรีย ์ซึ่งจะทาํใหว้งจรธาตอุาหารหมนุเวียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตวัอย่างของการ

หมนุเวียนธาตอุาหารในแนวทางเกษตรอินทรียท์ี่สาํคญั คือ การใชปุ้๋ ยหมกั การคลมุดินดว้ย

อินทรียว์ตัถ ุการปลกูพืชเป็นปุ๋ ยพืชสด และการปลกูพืชหมนุเวียน เป็นตน้ 

2. สรา้งความอดุมสมบรูณข์องธาตอุาหารในดิน การหาอินทรียว์ตัถตุ่างๆ มาคลมุหนา้ดินอยู่

เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม ้หรือแมแ้ต่พืชขนาดเล็ก (พืชที่ใชป้ลกูคลมุดิน) ซึ่งอินทรียว์ตัถุ

เหลา่นีจ้ะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจลุินทรียใ์นดิน ทาํใหดิ้นฟ้ืนกลบัมามีชีวิตอีกครัง้

หน่ึง นอกจากนีก้ารไม่ใชส้ารเคมีต่างๆ เป็นการช่วยทาํใหดิ้นสามารถฟ้ืนควาฒสมบรูณข์อง

ตวัเอง ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

3. สรา้งความหลากหลายท่ีสมัพนัธก์นัอย่างสมดลุในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการปลกูพืชรว่ม

หลายชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหลื่อมเวลากนั ตลอดจนการปลกูพืชหมนุเวียนต่างชนิดกนั 
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4. อนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟนิูเวศการเกษตร ดว้ยการปฏิเสธการใชส้ารเคมีสงัเคราะหท์กุชนิด มีการ

ปรบัปรุงบาํรุงดินดว้ยอินทรียว์ตัถ ุและการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลกูพืช

รว่ม พืชแซม พืชหมนุเวียน ไมยื้นตน้ หรือการฟ้ืนฟแูหลง่นิเวศธรรมชาติในไรน่าหรือบรเิวณ

ใกลเ้คียง 

5. พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทาํเกษตร เกษตรกรท่ีทาํเกษตรอินทรียจ์ึงจาํเป็นที่จะตอ้งเรียนรูถึ้ง

สภาพเงื่อนไขของ ทอ้งถ่ินที่ตนเองทาํการเกษตรอยู่ การหมั่นสงัเกต เรียนรู ้วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์และทาํการทดลอง 

6. พึ่งพาตนเองดา้นปัจจยัการผลิต พยายามผลิตปัจจยั การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย ์เมล็ด

พนัธุ ์ฯลฯ ดว้ยตนเองในฟารม์ใหไ้ดม้ากที่สดุ 

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems PGS) เกิดขึ ้นจาก

สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีพบว่าเกษตรกรรายย่อยไม่

สามารถขยายช่องทางการตลาดได ้จึงไดร้ว่มกบัเครือข่ายประเทศต่างๆ พฒันาระบบพีจีเอสขึน้ และ

ทดลองนาํร่องใน 8 ประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบันมีประเทศท่ีนาํระบบพีจี

เอสไปใชร้บัรองเกษตรอินทรียก์ว่า 70 ประเทศทั่วโลกและกาํลงัเพิ่มจาํนวนขึน้เรื่อย ๆ เน่ืองจากระบบ

พีจีเอสทาํใหเ้กิดการขยายตัวของการทาํเกษตรอินทรียใ์นชนบท และช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้

เกษตรกรไดม้ากขึน้ เช่น ตลาดนัดสีเขียวในพืน้ท่ี ระบบสมาชิกล่วงหนา้ ระบบเครือข่ายดิจิทัล เป็น

ตน้ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทาํใหผู้บ้ริโภคภายในประเทศเขา้ถึงแหล่งอาหาร

อินทรียใ์นราคาที่ซือ้หาได ้รวมทัง้เป็นการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ ระบบพีจีเอสเป็นระบบท่ีแตกต่าง

จากระบบการรบัรองดว้ยบคุคลที่สาม หรือหน่วยตรวจรบัรองที่คุน้เคยกนัมานานโดยกระตุน้ใหผู้ผ้ลิต

เกิดการพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการสรา้ง

เครือข่ายระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค มีผลทาํใหเ้กิดการวางแผนการผลิตตามท่ีตลาดตอ้งการ เมื่อ

เกษตรกรรายย่อยไดร้บัการรบัรอง สง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกิดความเชื่อมั่นและบรโิภคสินคา้อินทรียม์ากขึน้ 

ผลสดุทา้ยจะทาํใหม้ีการทาํเกษตรอินทรียเ์พิ่มขึน้ เกิดการพฒันาท่ียั่งยืน ทัง้ต่อรายไดข้องเกษตรกร 

การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ส่งเสรมิสขุภาพของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และเกิดสงัคม

เขม้แข็งในท่ีสดุ 
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ระบบการตรวจรบัรองแบบมีสว่นรว่ม หมายถึง ระบบการรบัรองเกษตรอินทรียโ์ดยชมุชน ตาม

หลกัการและมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล ดว้ยการมีสว่นรว่มอย่างเขม้แข็ง และต่อเนื่องของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสียของชมุชน ภายใตก้ารสรา้งพืน้ฐาน ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนัการเป็นเครือข่ายทาง

สงัคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(IFOAM, 2014; 2015) 

หลกัการระบบการรบัรองแบบมีสว่นรว่มเป็นการรบัประกนัคณุภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชมุชนท่ี

เหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคมวิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของทอ้งถ่ิน ซึ่งวิธีการรบัรองผูผ้ลิตมี

หลากหลาย วิธีปฏิบติัไม่มีสตูรสาํเรจ็ แต่กลุม่พีจีเอสจะใชห้ลกัการพืน้ฐานของ IFOAM (กองวิจยัและ

พฒันาการจดัการท่ีดิน, 2558; มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 6 

หลกัการ ดงันี ้

1. วิสยัทศันร์่วม (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคในหลกัการพืน้ฐานของ 

Participatory Guarantee Systems (PGS) หรือ“ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม” หรือ 

“ชมุชนรบัรอง” ซึ่งการมีสว่นรว่มอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการก็ได ้

2. การมีสว่นรว่ม ( participatory) ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในระบบการผลิตและบริโภค ที่สนใจใน

การบริโภคและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย ์หลกัการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้จาก

การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง (ผูผ้ลิต หน่วยงานสนบัสนุน ผูบ้ริโภค) มาร่วมกนักาํหนด

กฎระเบียบ และกระบวนการดาํเนินกิจกรรม เพื่อทาํใหก้ารรบัรองคณุภาพผลผลิตเป็นที่เชื่อถือได ้

3. ความโปรง่ใส (transparency) ที่เกิดขึน้จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสตัยแ์ละเกือ้กลูของ มนษุย ์

4. ความเชื่อถือไวว้างใจได ้(trust) ระบบชุมชนรบัรองตัง้อยู่บนฐานความเชื่อว่า ความน่าเชื่อถือ

สามารถสรา้งขึน้ได ้และการใชก้ลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือ

ร่วมกับกลไกจัดการอ่ืนๆ และสามารถพิสูจนใ์หเ้ห็นไดว่้า ชุมชนสามารถผลิตเกษตรอินทรีย์

ตามมาตรฐานสากลไดจ้รงิ 

5. กระบวนการเรียนรู ้(learning process) ระบบชุมชนรบัรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อใหก้าร

รบัรองผลผลิต แต่เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรูเ้พื่อพฒันาชุมชนและเกษตรอินทรีย์

โดยรวม 

6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ท่ีเป็นการแบ่งปันอาํนาจและความรบัผิดชอบของ

ผูค้นที่เก่ียวขอ้ง ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเพียง 2-3 คน และไม่ใช่ระบบสั่งการจากบนลงลา่ง 
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สรุปข้ันตอนการดาํเนินงานสาํหรับผู้ตรวจฯรับรอง 

1. อปท.ส่งรายชื่อผูต้รวจฯ ท่ีมีความชาํนาญตามคณุสมบติัท่ีกาํหนด ไปยงัเครือข่ายอปท.ฯดาว

ผ่อดีดี เพื่อพิจารณาแต่งตัง้และขึน้บญัชีเป็นผูต้รวจฯอาวโุสของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

2. อปท.สง่รายชื่อเจา้หนา้ที่หรือเกษตรกรที่มีศกัยภาพเพื่อเขา้ฝึกอบรม “หลกัสตูรผูต้รวจฯรบัรอง

เกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี” และทาํการสอบ

ภาคทฤษฎีให้ผ่านเกณฑ์ 70% ขึน้ไป ผู้ท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกําหนด จะได้รับการขึน้

ทะเบียนเป็นผูต้รวจฯฝึกหดั 

3. ผูต้รวจฯฝึกหดัสั่งสมประสบการณโ์ดยเขา้รว่มการตรวจรบัรองแปลงเกษตรอินทรียก์บัผูต้รวจฯ

รบัรองของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีไม่นอ้ยกว่า 3 ครัง้  

4. อปท.เสนอชื่อผูต้รวจฯฝึกหัด ท่ีมีประสบการณต์ามกาํหนดเขา้สอบปฏิบติั เพื่อเป็นผูต้รวจฯ

รบัรองของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

5. ก่อนการลงตรวจแปลงผูต้รวจฯรบัรองศึกษาเอกสารและเตรียมความพรอ้มก่อนลงตรวจแปลง 

โดยดขูอ้มลูไดจ้ากแดชบอรด์ podd PGS 

6. ลงตรวจรบัรองแปลงเกษตรอินทรียด์ว้ยเครื่องมือดิจิทลั podd PGS  

7. เมื่อผูต้รวจฯรบัรองไดท้าํการตรวจประเมินแปลงทัง้หมดแลว้ ผลการตรวจโดยคณะกรรมการ

ตรวจฯรบัรอง ใหใ้ชข้อ้มลูการตรวจแปลงในแดชบอรด์ podd PGS เป็นฐานการพิจารณา ถา้

พิจารณาใหผ้่านแบบมีเงื่อนไข เกษตรกรตอ้งทาํการแกไ้ขขอ้บกพร่องที่เกิดขึน้ตามระยะเวลาท่ี

กาํหนด เมื่อผลพิจารณาผ่านจะรายงานผลการพิจารณาให้แก่อปท.เพื่อส่งต่อไปยังคณะ

ทบทวนเพื่อพิจารณายืนยนัความถูกตอ้งผลการตรวจรบัรอง ทัง้นีเ้มื่อทาํการตรวจแปลงเสร็จ

แลว้ใหส้รุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการผลิตเบือ้งตน้ ใหก้ารแนะนาํเกษตรกรเจา้ของ

แปลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเกษตรกร 
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8. ประธานคณะกรรมการตรวจฯรบัรองร่วมประชุมกับคณะทบทวน โดยเป็นผูน้าํเสนอผลการ

ตรวจแปลงของคณะกรรมการฯใหก้ับคณะทบทวน เมื่อคณะทบทวนเห็นชอบยืนยันความ

ถูกตอ้งของผลการตรวจแปลงแลว้ สาํนักจัดการเครือข่ายในฐานะของเลขาคณะทบทวนจะ

ดาํเนินการเสนออนุมัติออกใบรับรอง หรือหากคณะทบทวนมีฉันทามติไม่เห็นชอบ ก็จะ

ดาํเนินการแจง้อบต. หรือกลุ่มตาํบล เพื่อดาํเนินการชีแ้จงแก่เกษตรกรใหด้าํเนินการแก้ไข

ขอ้บกพรอ่งต่อไป 

9. สาํนกัจดัการเครือข่าย เริ่มกระบวนการออกใบรบัรอง โดยเสนอผูอ้าํนวยการศนูยผ์่อดีดีกลาง

ลงนาม และประธานเครือข่ายฯลงนาม ตามลาํดบั 

10. นายกอปท.ลงนามและทาํการออกใบรบัรองใหแ้ก่เกษตรกรเจา้ของแปลง 
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คุณสมบัติและข้อกาํหนดทั่วไปของผู้ตรวจฯรับรอง 

1. ผู้ตรวจฯรับรอง 

1.1 เป็นคนช่างสงัเกต สนใจใฝ่รู ้มีความสงสยั มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดี พูดจาสุภาพ สามารถ

ควบคมุอารมณ ์และความรูส้กึสว่นตวัในขณะท่ีปฏิบติัหนา้ที่ไดดี้ 

1.2 มีความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการทาํเกษตรอินทรียเ์ป็นอย่างดี  

1.3 มีความรู  ้ทักษะ และประสบการณ์ในการตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์ตาม

มาตรฐานสากล 

1.4 ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจฯรับรองของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี  ตามมติของ

คณะกรรมการเครือข่ายฯ 

1.5 สาํหรบับุคคลทั่วไป ท่ียังไม่มีคุณสมบติัเป็นผูต้รวจฯรบัรอง จะตอ้งผ่านการอบรมตาม

หลกัสูตรของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ดว้ยคะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ตํ่ากว่า 70% 

เพื่อไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นผูต้รวจฯฝึกหดั หลงัจากนัน้จะตอ้งสะสมประสบการณก์าร

ตรวจแปลงร่วมกับคณะกรรมการตรวจฯรบัรอง ไม่นอ้ยกว่า 3 ครัง้ จึงจะมีสิทธิ์สอบ

ภาคปฏิบัติ เมื่อสอบผ่านจะได้รับการแต่งตั้งขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจฯรับรองของ

เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

1.6 ไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นในการตรวจรบัรอง 

2. ผู้ตรวจฯอาวุโส 

2.1 เป็นปราชญช์าวบา้นไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรเกษตรอินทรียร์ะดบัภูมิภาคหรือระดับชาติ

หรือมี ความรูข้ั้นตํ่าปริญญาตรี และมีประสบการณเ์ป็นผูต้รวจฯรบัรองแปลงเกษตร

อินทรีย์ระบบใดระบบหน่ึงไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือมี  ความรู้ขั้นตํ่ า ปวส. และมี

ประสบการณเ์ป็นผูต้รวจฯรบัรองแปลงเกษตรอินทรียร์ะบบใดระบบหน่ึงไม่นอ้ยกว่า 7 

ปี หรือ สามารถอ่านออกเขียนได ้และมีประสบการณเ์ป็นผูต้รวจฯรบัรองแปลงเกษตร

อินทรียร์ะบบใดระบบหนึ่งไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 

2.2 มีการประกาศรายชื่อเป็นผูต้รวจฯอาวโุสของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 
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2.3 ผูต้รวจฯรบัรองจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูต้รวจฯอาวโุส เมื่อมีประสบการณ ์ทกัษะความ

ชาํนาญในการตรวจประเมินคุณภาพการทาํเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากลอย่าง

ต่อเน่ือง ขัน้ตํ่า 5 ปี และไดร้บัการแต่งตัง้จากเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

2.4 ไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นในการตรวจรบัรองครัง้นัน้ๆ 

3. คณะกรรมการตรวจฯรับรอง 

3.1 อปท.แต่งตัง้ผูต้รวจฯอาวุโส ผูต้รวจฯรบัรอง ผูต้รวจฯฝึกหดัหรือคณะทาํงานของนายก

อปท. โดย A+1+ก (+ …) (+๑+๒+...) 

A,B,C  มาจากบญัชีผูต้รวจฯอาวโุส หรืออาจใชจ้ากบญัชีท่ีปรกึษาวิชาการก็ได ้

1,2,3  ผูต้รวจฯรบัรอง 

ก,ข,ค  เป็นบุคคลในคณะทาํงานท่ีนายกไวว้างใจ ควรเป็นผูต้รวจฝึกหัด หรือผูม้ี

 ความรูเ้รื่องเกษตรอินทรีย ์

๑,๒,๓ ผูร้ว่มสงัเกตการณ ์เช่น ผูบ้รโิภค,คู่คา้,ผูส้นใจอ่ืนๆ 

3.2 มีความเป็นกลาง และไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นในการตรวจแปลงท่ีไดร้บัมอบหมาย 

4. คณะทบทวน 

4.1 เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีแต่งตัง้จากบญัชีผูต้รวจฯอาวโุสหรือบญัชีท่ีปรกึษาวิชาการ 

4.2 มีความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณเ์ก่ียวกับการปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย ์ตาม

ขอ้กาํหนดของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ในการรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 

เป็นอย่างดี ทาํหนา้ท่ียืนยันความถูกตอ้งเชิงระบบของการตรวจรบัรองแปลงอินทรียท่ี์

ตรวจประเมินคณุภาพโดยคณะกรรมการฯตรวจรบัรองท่ีอปท.แต่งตัง้ 

4.3 มีความเป็นกลาง และไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นในขณะทาํหนา้ท่ี  
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5. ทีป่รึกษาวิชาการ 

5.1 เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ และไดร้บัการเสนอชื่อจากอปท. หรือกรรมการใหก้ับ

คณะกรรมการเครือข่ายฯเพื่อพิจารณาแต่งตัง้และขึน้บญัชี 

5.2 มีคณุสมบติัเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ มีความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณเ์ก่ียวกบัการปฏิบติั

ทางเกษตรอินทรีย ์และระบบรบัรองมาตรฐานฯ อย่างนอ้ยดา้นใดดา้นหนึ่งเป็นอย่างดี 

5.3 มีความเป็นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทาํหน้าท่ีตรวจประเมิน หรือ

รบัรองคณุภาพ 

5.4 ท่ีปรกึษาวิชาการทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรกึษา แนะนาํ แก่เครือข่าย หรือ อปท. และอาจไดร้บั

แต่งตัง้ใหท้าํหนา้ท่ีในฐานะผูต้รวจฯอาวโุส เมื่อการตรวจประเมินคณุภาพครัง้นัน้ๆ ตรง

กบัความรูค้วามชาํนาญของตน 

กลไกระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่าย

อปท.ฯดาวผ่อดีดี 

1. กลไกระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส (PGS) และบทบาทหน้าที ่

1.1 ผู้ตรวจฯรับรอง  

1.1.1 ผู้ตรวจฯรับรองมีหน้าท่ีตรวจ และบันทึกการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ว่า

สอดคล้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี (ดู

รายละเอียดในเอกสารคู่มือมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี) และมีการนาํระบบการ

จดัการคณุภาพและเกษตรอินทรียไ์ปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล  

1.1.2 หลังการตรวจแปลงแล้วเสร็จให้สรุปผลการตรวจเบื ้องต้น ให้การแนะนํา

เกษตรกรเจา้ของแปลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเกษตรกร  
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1.2 ผู้ตรวจฯอาวุโส 

1.2.1 ทาํหนา้ที่เป็นผูต้รวจฯรบัรอง หรือหวัหนา้ผูต้รวจฯรบัรอง หรือตามท่ีอปท. แต่งตัง้ 

1.2.2 เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมและประเมินผู้ตรวจฯรับรองท่ีเข้ารับ “การฝึกอบรม

ผูต้รวจฯรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยั

ดาวผ่อดีดี” และเป็นพี่เลีย้งของผูต้รวจฯฝึกหดั 

1.2.3 ผูต้รวจฯอาวโุส อาจไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะทบทวนของเครือข่าย

อปท.ฯดาวผ่อดีดี ซึ่งทาํหนา้ท่ีร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบผลการตรวจรบัรอง

ก่อนเสนอประธานเครือข่ายฯอนุมติั หรือไม่อนุมติัการออกใบรบัรองแปลงตามท่ี

กลุม่ตาํบล/อปท.เสนอขึน้มา  

1.2.4 ในกรณีท่ีมีการอุทธรณผ์ลการพิจารณาใหม้ีการแต่งตัง้คณะทบทวนคาํอุทธรณ์

อีกคณะหนึ่งขึน้มาพิจารณา และผลการพิจารณาของคณะนีถื้อเป็นที่สิน้สดุ 

1.3 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง  

1.3.1 พิจารณาผลการตรวจรับรอง โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจฯรับรอง

ประกอบดว้ย ผูต้รวจฯอาวโุส 1 คน ผูต้รวจฯรบัรอง 1 คน และผูต้รวจฯฝึกหดัหรือ

คณะทาํงานของนายก อปท. ผูท้ี่มีความรูเ้รื่องเกษตรอินทรีย ์1 คน 

1.3.2 นาํเสนอผลการพิจารณาต่อกลุ่มตาํบล/อปท. และอปท.และประธาน/หัวหน้า

กรรมการตรวจฯรับรองนําเร่ืองผลการพิจารณาเสนอต่อคณะทบทวน เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบและออกใบรบัรอง 

1.3.3 วางแผนและรว่มกาํหนดมาตรฐาน 

1.4 คณะทบทวน  

1.4.1 ตรวจสอบ ยืนยนัผลการพิจารณารบัรองจากอปท. คณะทบทวนชุดหน่ึงๆ 

ประชมุพิจารณาทวนสอบผลการตรวจผ่านคณุภาพทีละแปลง โดยการประชมุ

ครัง้หนึ่งอาจพิจารณาแลว้เสรจ็หลายแปลง 

1.4.2 กรรมการในคณะทบทวนประกอบดว้ยผูต้รวจฯอาวโุส 3 คน โดย 1 คน ทาํหนา้ท่ี

เป็นประธานตามประกาศแต่งตัง้ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

1.4.3 เสนอมาตรการทวนสอบอ่ืนๆ เช่น สุม่สอบความถกูตอ้งของการออกใบรบัรอง

แปลงเกษตรอินทรีย ์สุม่ทวนสอบการแต่งตัง้คณะผูต้รวจฯรบัรอง หรือสุม่ตรวจ

กระบวนการอนมุติัขึน้บญัชีผูต้รวจรบัรอง 
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1.4.4 เป็นท่ีปรกึษาใหก้บัอปท. 

1.5 ทีป่รึกษาวิชาการ  

1.5.1 เป็นท่ีปรึกษาใหก้ับคณะทบทวน คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง และหน่วยงาน

อ่ืนๆ ในเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือหรือคาํแนะนาํ 

1.5.2 สามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะผูต้รวจฯอาวโุสในคณะกรรมการตรวจฯรบัรอง ผูต้รวจ

ฯรบัรองหรือคณะทบทวนได ้ 

2. การตรวจรับรองแรกเข้า (Initial Audit) 

การตรวจรบัรองแรกเขา้เป็นการตรวจท่ีสาํคัญมาก โดยเป็นการตรวจแปลงของเกษตรกรครัง้

แรกเพื่อออกใบรบัรองการปฏิบติัเกษตรอินทรียท่ี์ดี หลงัจากนีจ้ะตรวจซํา้ทุกปี และจะตรวจเพื่อต่อ

อายุใบรบัรองทุก 3 ปี ในการตรวจรบัรองจะตอ้งมีการซกัประวัติแปลงเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร 

ตรวจทุกแปลงท่ีเกษตรกรถือครอง ทั้งท่ีขอรับรองและไม่ขอรับรอง รวมทั้งอาจเป็นการประเมิน

เกษตรกรเบือ้งตน้ว่าเกษตรกรมีความเขา้ใจในการปฏิบัติเกษตรอินทรียห์รือไม่ และไดป้ฏิบัติดว้ย

ความเขา้ใจหรือไม่ โดยตอ้งมีการนดัหมายลว่งหนา้  

2.1 เกษตรกรย่ืนความจาํนงขอรบัการตรวจรบัรองต่อกลุ่มตาํบล/อปท. ผ่านหัวหนา้กลุ่ม

เกษตรกร 

2.2 ก่อนการตรวจรับรอง เกษตรกรต้องมีการนาํข้อกาํหนดไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการ

ดาํเนินกิจกรรมตามมาตรฐานในทกุขอ้ที่กาํหนด  

2.3 คณะกรรมการตรวจฯรบัรองจะดาํเนินการเดินตรวจแปลงร่วมกบัเกษตรกร และตรวจ

ตามเกณฑม์าตรฐานโดยใชเ้คร่ืองมือดิจิทัล podd PGS ภายหลังการตรวจแลว้เสร็จ 

คณะกรรมการตรวจฯรบัรองจะสรุปผลการตรวจเบือ้งตน้ใหเ้กษตรกรรบัทราบ และให้

คาํแนะนาํพรอ้มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเกษตรกร ตามกรณีดงัต่อไปนี ้

- กรณีไม่พบขอ้บกพรอ่ง คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พิจารณาใหผ้่านการรบัรอง 

- กรณีพบขอ้บกพร่องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พิจารณาใหผ้่านการ

รบัรอง 

- กรณีพบขอ้บกพร่องรุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรบัรองจะนัดหมายเกษตรกร

เพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็นการแกไ้ข ซึ่งเกษตรกรสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้2 

ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจประเมินครัง้แรก หากพน้ระยะเวลา

ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯรบัรองจะยุติการตรวจประเมิน เมื่อเกษตรกรมี

ความพรอ้มสามารถย่ืนขอรบัรองไดอี้กครัง้  
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- หากเกษตรกรสามารถดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พิจารณาใหผ้่านการรบัรอง  

2.4 คณะกรรมการตรวจฯรบัรองและเกษตรกรลงชื่อเป็นหลกัฐานการตรวจในเคร่ืองมือ

ดิจิทลั podd PGS  

2.5 เมื่อคณะกรรมการตรวจฯรบัรอง มีผลการพิจารณาใหผ้่านการรบัรองแลว้ จะส่งผลการ

พิจารณาให้แก่นายก อปท.และคณะทบทวนเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้การรับรอง

ตามลาํดบั 

2.6 หากคณะทบทวนพิจารณาเห็นชอบใหก้ารรบัรองแลว้ เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีจะ

อนุมติัออกใบรบัรอง โดยมีผลตัง้แต่วันท่ีคณะกรรมการตรวจฯรบัรองพิจารณาใหผ้่าน

การรบัรอง ใบรบัรองมีอาย ุ3 ปี และไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้ทัง้นีใ้บรบัรอง

จะออกใหใ้นนามของเกษตรกรผูไ้ดร้บัการรบัรองเท่านัน้  

2.7 กรณีท่ีคณะทบทวนไม่เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจฯรบัรอง จะแจง้

ผลไปยงักลุ่มตาํบล/อปท. และใหเ้กษตรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด และเมื่อมีการปรบัปรุงแก้ไขแลว้ใหค้ณะกรรมการตรวจฯรบัรองเขา้ไปตรวจ

ขอ้บกพรอ่งนัน้และสง่ผลการตรวจใหค้ณะทบทวนพิจารณาใหก้ารรบัรอง 

เงือ่นไขสาํหรับเกษตรกรผู้ทีไ่ด้รับการรับรอง  

2.8 รกัษาไวซ้ึ่งการปฏิบติัเกษตรอินทรียท่ี์ดี ตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัการรบัรอง  

2.9 อา้งถึงการรบัรองในขอบข่ายที่ไดร้บัการรบัรองเท่านัน้  

2.10 ตอ้งไม่นาํใบรบัรองไปใชใ้นทางท่ีทาํใหเ้กิดความเสื่อมเสียต่อเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี  

2.11 ยุติการอ้างถึงการได้รับการรับรองทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้การรับรอง เพิกถอนการ

รบัรอง หรือยกเลิกการรบัรองไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด  

2.12 ใหค้วามร่วมมือกับผู้ตรวจฯรับรอง ในการตรวจประเมินทุกครั้ง ยินยอมใหผู้้ตรวจฯ

รบัรองเขา้ตรวจสอบในพืน้ที่ทัง้หมดท่ีถือครอง ทัง้พืน้ที่ของตนเอง พืน้ท่ีเช่า และพืน้ท่ีให้

เช่า ตลอดจนสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ สถานท่ีเก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้สุ่ม

ตวัอย่างไปตรวจวิเคราะหแ์ลว้แต่กรณี 

2.13 จดัทาํบนัทึกตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบติังานและขอ้กาํหนดดว้ยเคร่ืองมือดิจิทัล 

podd PGS อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู ้ตรวจฯรบัรองสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดของมาตรฐาน  
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2.14 หากตอ้งการยกเลิกการรบัรอง ใหย่ื้นแบบฟอรม์การขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร 

พรอ้มแนบใบรับรองคืนแก่กลุ่มตาํบล/อปท. ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีแจ้งความ

ประสงคข์อยกเลิกการรบัรอง  

2.15 หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขระบบการผลิตในสาระสาํคัญ เช่น เพิ่ม/ลดจาํนวนแปลง

เกษตร เพิ่ม/ลดจาํนวนพืน้ที่ ปรบัปรุงพืน้ท่ี ให้แจ้งกลุ่มตาํบล/อปท.ผ่านหัวหน้ากลุ่ม

เกษตรกรทันที ซึ่งในกรณีนีก้ลุ่มตาํบล/อปท. อาจพิจารณาคงไวซ้ึ่งการรบัรอง หรือ

อาจกาํหนดใหม้ีการตรวจเพิ่มเติม 

2.16 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในใบรบัรอง สามารถแจง้ความประสงคไ์ดท่ี้กลุม่ตาํบล/

อปท. พรอ้มสง่คืนใบรบัรองฉบบัเดิม  

2.17 กรณีท่ีใบรบัรองชาํรุดหรือสญูหาย สามารถแจง้ความประสงคพ์รอ้มนาํใบรบัรองที่ชาํรุด

หรือเอกสารการแจง้ความเอกสารสูญหาย เพื่อรบัใบแทนไดท่ี้กลุ่มตาํบล/อปท. ซึ่งมี

อายเุท่าใบรบัรองฉบบัเดิมที่เหลืออยู่  

3. การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) 

การตรวจติดตาม เป็นการตรวจประเมินแปลงอินทรียข์องเกษตรกรในกลุ่ม เพื่อติดตามและ

ควบคมุการปฏิบติัและกิจกรรมในแปลงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติัเกษตรอินทรียท่ี์ดี โดยใช้

แบบฟอรม์เดียวกันกับการตรวจรับรอง ซึ่งจะทาํการตรวจปีละ 1 ครั้ง และต้องมีการนัดหมาย

ลว่งหนา้  

3.1 คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง จะตรวจทุก 10 - 12 เดือน แต่ตอ้งห่างกนัไม่เกิน 12 เดือน

นับจากวันท่ีออกใบรบัรอง หรือวันท่ีตรวจประเมิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจฯรบัรองไม่

ตอ้งเป็นชดุเดิมที่เคยตรวจแปลงนัน้ก็ได ้

3.2 ตรวจประเมินใหค้รบทกุขอ้กาํหนดเหมือนการตรวจรบัรอง  

3.3 ภายหลงัการตรวจประเมินเสร็จแลว้ คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง จะแจง้ผลการตรวจ

เบือ้งตน้ใหเ้กษตรกรรบัทราบ ตามกรณีดงัต่อไปนี ้

3.3.1 กรณีไม่พบขอ้บกพร่อง คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พิจารณาใหค้งไวซ้ึ่งการ

รบัรอง 

3.3.2 กรณีพบขอ้บกพร่องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พิจารณาใหค้งไวซ้ึ่ง

การรบัรอง 
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3.3.3 กรณีพบขอ้บกพร่องรุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรบัรองจะนัดหมายเกษตรกร

เพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็นการติดตามผลการแกไ้ข ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไข

ขอ้บกพร่องได ้2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันท่ีตรวจประเมินครัง้

แรก หากพน้ระยะเวลาดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจฯรบัรองจะยติุการตรวจ และ

เสนอเรื่องต่อกลุม่ตาํบล/อปท.พกัใชก้ารรบัรอง 

3.3.4 หากเกษตรกรสามารถดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พิจารณาใหค้งไวซ้ึ่งการรบัรอง  

3.4 คณะกรรมการตรวจฯรบัรองรายงานผลการตรวจแปลงใหป้ระธานเครือข่ายฯทราบ โดย

ผ่านทางคณะทบทวน 

3.4.1 กรณีผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขคณะทบทวนไม่ตอ้งพิจารณาผลการตรวจแปลงแลว้ 

3.4.2 กรณีท่ีเกษตรกรปฏิบติัในขอ้บกพร่องความความเสี่ยงสงู (Major) ตอ้งเสนอคณะ

ทบทวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบรบัรอง 

3.4.3 กรณีท่ีเกษตรกรปฏิบติัในขอ้บกพร่องความเสี่ยงตํ่า (Minor) เสนอคณะทบทวน

เพื่อพิจารณาใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข 

3.4.4 หากเกษตรกรมีการปฏิบัติในขอ้บกพร่องความเสี่ยงตํ่า(Minor)หลายขอ้ หรือมี

ปฏิบติัซ ํา้ๆ โดยไม่มีการปรบัปรุงแกไ้ข ใหถื้อว่ามีความผิดรา้ยแรงเทียบเท่ากับ

ขอ้บกพร่องความความเสี่ยงสูง (Major) ทั้งนีใ้หผู้ต้รวจฯรบัรองดูท่ีเจตนาและ

ความพยายามในการปรบัปรุงแกไ้ขของเกษตรกรดว้ย 

ในอนาคตคณะทบทวนอาจพิจารณาใหก้ารตรวจติดตามไม่จาํเป็นตอ้งตรวจครบทุกขอ้ในปี

เดียว โดยยงัคงความน่าเชื่อถือของคณุภาพการผลิตตามมาตรฐานอยู ่

4. การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) 

การตรวจต่ออายุ เป็นการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรบัรองเกษตรอินทรีย ์โดยตรวจ

ประเมินอย่างละเอียดในทกุขอ้กาํหนด ซึ่งจะดาํเนินการตรวจก่อนใบรบัรองหมดอาย ุ

4.1 การต่ออายใุบรบัรองแปลงเกษตรอินทรียแ์บบมีสว่นรว่มจะดาํเนินการทกุ 3 ปี  

4.1.1 หากประสงคต่์ออายุการรบัรอง ใหย่ื้นแบบฟอรม์การขอต่ออายุการรบัรองต่อ

กลุม่ตาํบล/อปท. ลว่งหนา้ก่อนใบรบัรองหมดอาย ุ5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  

4.1.2 กระบวนการตรวจประเมินทกุขอ้กาํหนดเหมือนกบัการตรวจรบัรองในครัง้แรก  
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- กรณีไม่พบขอ้บกพร่อง คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พิจารณาใหต่้ออายุ

การรบัรอง  

- กรณีพบขอ้บกพร่องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พิจารณาให้

การรบัรอง  

- กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะนัดหมาย

เกษตรกรเพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็นการติดตามผลการแกไ้ข ซึ่งเกษตรกร

สามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งได ้2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัที่

ตรวจประเมินครัง้แรก หากพน้ระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯ

รบัรองจะยุติการตรวจประเมิน และเสนอเร่ืองต่อกลุ่มตาํบล/อปท.พักใช้

การรบัรอง 

- หากเกษตรกรสามารถดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องได ้ภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พิจารณาใหต่้ออายุการ

รบัรอง  

5. การตรวจเพิม่เติม (Special Audit) 

การตรวจเพิ่มเติม เป็นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจรบัรองหรือการตรวจติดตาม ซึ่งอาจ

กาํหนดขึน้จากเหตผุลและความจาํเป็นบางประการ เช่น เกษตรกรสมคัรขอการรบัรองแปลงเพิ่มเติม 

หรือมีเงื่อนไขการรบัรองประจาํปี การแกไ้ขขอ้บกพร่อง การรอ้งเรียนจากผูอ่ื้น มีขอ้สงสยัหรือความ

เสี่ยงเก่ียวกบัการผลิตของเกษตรกร เป็นตน้ โดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้คณะกรรมการตรวจฯรบัรองไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้เกษตรกรใหท้ราบลว่งหนา้  

6. การตรวจเย่ียมแปลงเพือ่น  

6.1 มีการตรวจทุกแปลงอย่างนอ้ย 3 เดือนครัง้ โดยมีการจัดทาํแผนปฏิบติังานและปฏิทิน

การตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนประจาํปี  

6.2 เป็นกิจกรรมที่ช่วยใหเ้กิดการมีสว่นรว่มของสมาชิกในกลุม่ และกระบวนการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ้

6.3 รูปแบบการตรวจจะเป็นการใหค้าํแนะนาํ หรือการเรียนรูร้ว่มกนัเพื่อการพฒันา  

6.4 เป็นระบบควบคมุคณุภาพการผลิตเพื่อรองรบัเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 
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7. ยกเลิกการรับรอง ในกรณี ดงัต่อไปนี ้

7.1 เกษตรกรเสียชีวิต และไม่มีผูร้บัโอนกิจการจากการเป็นสมาชิก  

7.2 เกษตรกรแจง้ยกเลิกการรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

7.3 เกษตรกรเลิกทาํการเกษตรท่ีไดร้บัการรบัรอง หรือออกจากการเป็นสมาชิกกลุม่  

7.4 ใบรบัรองสิน้สภาพ กรณีที่เกษตรกรไม่ดาํเนินการย่ืนต่ออายุการรบัรอง  

7.5 เกษตรกรทาํผิดกฎระเบียบของเครือข่ายขัน้รา้ยแรง  

8. พักใช้การรับรอง  

8.1 คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พบว่าเกษตรกรไดก้ระทาํสิ่งต่อไปนีอ้ย่างใดอย่างหน่ึงให้

ทาํการรวบรวมหลักฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เสนอต่อกลุ่มตําบล/อปท. เพื่อ

พิจารณาพกัใชก้ารรบัรอง 

8.1.1 กรณีท่ีตรวจพบขอ้บกพรอ่ง และเกษตรกรไม่ดาํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด 

8.1.2 พน้ระยะเวลาที่ใหเ้กษตรกรแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

8.1.3 พบสารเคมีตกคา้งเกินเกณฑท่ี์กาํหนด ซึ่งมีสาเหตมุาจากเกษตรกรเอง 

8.2 เกษตรกรท่ีถูกพกัใชก้ารรบัรอง ใหห้ยุดอา้งถึงการไดร้บัการรบัรอง โดยการพักใชก้าร

รบัรองแต่ละครัง้มีระยะไม่เกิน 180 วนั 

8.3 คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง ติดตามผลการแกไ้ขอีกครัง้ ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาพกั

ใชก้ารรบัรอง หากเกษตรกรสามารถแกไ้ขไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ใหเ้สนอกลุ่มตาํบล/

อปท. พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป กรณีท่ียังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง แต่ถ้า

ใบรบัรองหมดอาย ุใหย่ื้นขอการรบัรองใหม่ 

8.4 กรณีท่ีเกษตรกรไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ดาํเนินการส่งผลตรวจให้กลุ่มตาํบล/อปท. 

พิจารณาพกัใชก้ารรบัรองอีกครัง้ หากมีการถกูพกัใชก้ารรบัรอง 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 

3 ปี จะดาํเนินการเพิกถอนการรบัรองต่อไป  

9. เพกิถอนการรับรอง  

9.1 หากคณะกรรมการตรวจฯรบัรอง พบว่าเกษตรกรไดก้ระทาํสิ่งต่อไปนีอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง

ใหท้าํการรวบรวมหลักฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เสนอต่อกลุ่มตาํบล/อปท. เพื่อ

พิจารณาเพิกถอนการรบัรอง 
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9.1.1 ไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขสาํหรบัเกษตรกรที่ไดร้บัการรบัรอง หรือมีผลกระทบรา้ยแรง

ต่อการรับรอง เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การปลอมใบรับรอง การแก้ไข

ใบรบัรอง การนาํผลผลิตท่ีไม่ไดร้บัการรบัรองมากลา่วอา้ง 

9.1.2 มีการใชส้ารตอ้งหา้มในแปลงการผลิต หรือตรวจพบในผลผลิต 

9.1.3 ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดระบบท่ีไดร้บัการรบัรองหลงัจากถูกพกัใชก้ารรบัรอง 2 

ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 ปี 

9.2 กรณีท่ีผลการพิจารณาจากกลุ่มตาํบล/อปท. เพิกถอนการรบัรอง จะจดัทาํหนงัสือแจง้

เกษตรกรทราบว่าถูกเพิกถอนการรบัรอง และใหห้ยุดการอา้งถึงการไดร้บัการรับรอง

นบัตัง้แต่วนัที่ทราบคาํสั่งเพิกถอนการรบัรอง กาํหนดวนัเพิกถอนการรบัรองใหม้ีผลทนัที

ท่ีมีผลการพิจารณาจากกลุ่มตาํบล/อปท. และขอใบรบัรองเดิมคืนภายใน 15 วัน นับ

จากวนัท่ีทราบคาํสั่งนัน้ 

9.3 ผูท่ี้ถูกเพิกถอนการรบัรอง จะไม่ไดร้บัการพิจารณารบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 

อีก 

10. การร้องเรียน  

กรณีท่ีพบการกระทาํผิดของผูต้รวจฯรบัรอง เช่น มีการเรียกรอ้งค่าตอบแทนในการตรวจรบัรอง 

เป็นผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสียในการตรวจรบัรอง สามารถย่ืนขอ้รอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์ักษร พรอ้ม

หลกัฐานที่สนบัสนนุขอ้รอ้งเรียนมายงักลุ่มตาํบล/อปท. เมื่อกลุม่ตาํบล/อปท.ไดพ้ิจารณาแลว้ จะแจง้

ผลการพิจารณาใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ 

11. การอุทธรณ ์

กรณีท่ีไม่เห็นดว้ยกับผลการตรวจรบัรองของคณะกรรมการตรวจฯรบัรอง หรือการพิจารณา

ลงโทษ เกษตรกรสามารถอุทธรณ์ไดภ้ายใน 30 วัน นับจากวันท่ีทราบผลการพิจารณา โดยใหท้าํ

หนงัสือเป็นลายลกัษณอ์กัษรแจง้ไปท่ีนายก อปท.และหรืออาจทาํสาํเนาแจง้ประธานเครือข่ายทราบ

ดว้ย ซึ่งในช่วงระหว่างการอุทธรณ์ใหถื้อว่าคาํตัดสินเดิมของคณะกรรมการตรวจฯรบัรองยังมีผล

บงัคบัใชอ้ยู่ ทัง้นีค้ณะทบทวนอาจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงแกไ้ขการพิจารณาใหม่ได ้และจะแจง้ผล

การพิจารณาใหเ้กษตรกรทราบโดยทนัที 
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12. การรักษาความลับ  

ชื่อบญัชีผูใ้ช ้และรหสัผ่าน สาํหรบัเขา้สู่ระบบแดชบอรด์ของอปท./กลุม่ตาํบล/สหกรณ ์อปท.

และเจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบจะตอ้งเก็บเป็นความลบั และตอ้งรกัษาขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ท่ีไดร้บั

จากเกษตรกร ไม่เผยแพรโ่ดยพลการ เวน้แต่ไดร้บัการยินยอมและการอนญุาติเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากนายก อปท. หรือประธานกลุม่ตาํบลหรือสหกรณ ์

 

หลักการ วิธกีาร และข้ันตอนการตรวจรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส 

(PGS) 

1. หลักการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย ์

1.1 เป็นการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่ามีคณุภาพตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานเพียงใด 

มีการปนเป้ือนสารเคมี หรือ GMOs หรือไม่ 

- แหลง่ที่มาของเมล็ดพนัธุแ์ละกลา้พนัธุ ์ 

- แหลง่ที่มาและการใชปั้จจยัการผลิต เช่น ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก นํา้หมกั เป็นตน้ 

- การปฏิบติัและกิจกรรมในฟารม์ ไดแ้ก่ การปลกู การบาํรุงรกัษา การเก็บเก่ียว 

แนวกนัชน เป็นตน้ 

- การเก็บรกัษาผลผลิต จนถึงบรรจขุายสง่ถึงผูบ้รโิภค 

1.2 การตรวจรับรองแปลง เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู ้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ

ผลผลิตของกลุม่/เกษตรกร ผูท้ี่จะทาํหนา้ที่ในการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย ์ตอ้งมีความ

เข้าใจข้อกาํหนดและมาตรฐานภายในของกลุ่มท่ีได้มีการสร้างกฎระเบียบร่วมกัน 

ผูต้รวจฯฝึกหดัควรผ่านการอบรมความรูเ้กษตรอินทรียภ์าคทฤษฎี “การอบรมหลกัสตูร

ผูต้รวจฯรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี” 

และฝึกปฏิบัติการลงตรวจแปลงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด จึงจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

ผูต้รวจฯรบัรองของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี  
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2. วิธีการมอบหมายงานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย ์

2.1 นายกอปท./ประธานกลุ่มตาํบล จดัการประชุมวางแผนและมอบหมายงานตรวจแปลง

เกษตรอินทรีย์ให้ผู ้ตรวจฯรับรอง โดยจัดทาํรายชื่อ จาํนวนเกษตรกร แปลงท่ีตรวจ 

มอบหมายใหผู้ต้รวจฯรบัรอง ลงพืน้ที่ในการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย ์

2.2 ในการตรวจแต่ละครัง้คณะกรรมการตรวจฯรบัรอง จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ยผูต้รวจฯ

อาวโุส, ผูต้รวจฯรบัรอง และผูต้รวจฯฝึกหดัหรือคณะทาํงานของนายก อปท. และอาจมี

ผูร้ว่มสงัเกตการณด์ว้ย 

2.3 ผู้ตรวจฯรับรอง ท่ีได้รับมอบหมายการตรวจ จะต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ

เกษตรกร หรือมีผลประโยชนท์บัซอ้นทางใดทางหน่ึงในแปลงนัน้ๆ เช่น ผูต้รวจฯรบัรอง 

เป็นเจา้ของที่ดินที่ใหเ้กษตรกรเช่าทาํแปลงเกษตรอินทรีย ์ผูต้รวจฯรบัรอง เป็นผูผ้ลิต/จดั

จาํหน่ายปัจจยัการผลิตใหเ้กษตรกร เป็นตน้ 

2.4 ผูต้รวจฯรบัรอง จะตอ้งไม่มีความสมัพันธ์เก่ียวขอ้งกับเกษตรกร เช่น เป็นสมาชิกใน

ครอบครวัหรือเป็นญาติพี่นอ้งกนั 

2.5 ผูต้รวจฯรบัรอง ตอ้งไม่มีปัญหาขัดแยง้ส่วนตัวกับเกษตรกร หรือคนในครอบครัวของ

เกษตรกร 

2.6 เกษตรกรสามารถปฏิเสธผูต้รวจฯรบัรอง ได ้ หากรูส้ึกว่าอาจไม่ไดร้บัความเป็นธรรม

จากผูต้รวจฯรบัรอง รายนัน้ๆ เกษตรกรสามารถเรียกรอ้งการเปลี่ยนผูต้รวจฯรบัรอง โดย

ทาํหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรมายงักลุม่ตาํบล/อปท. 

2.7 กรณีการตรวจรบัรอง และการตรวจติดตาม จะตอ้งแจง้นดัหมายวันเวลากับเกษตรกร

ก่อนทกุครัง้ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 สปัดาห ์

3. บทบาทหน้าทีข่องผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรียข์องเครือข่ายอปท.ฯ       

ดาวผ่อดดี ี

3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริงในแปลงเกษตรหรือสถานท่ี ว่าตรงกับ

ขอ้มลูที่ไดถ้กูบนัทกึเอาไวใ้นระบบหรือไม่  

3.2 ตรวจประเมินและรบัรองการผลิตในแปลงเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร ว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีหรือไม่ อย่างไร 
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3.3 ผูต้รวจฯรบัรองตอ้งไม่เรียกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆ ในการทาํงานจากเกษตรกร รวมถึงการรบั

ของขวญัหรือสิ่งของที่มีมลูค่าจากเกษตรกร 

4. ขั้นตอนการลงตรวจแปลงเพือ่รับรองแปลงเกษตรอินทรีย ์

4.1 ผูต้รวจฯรบัรอง รบัขอ้มูลการบนัทึกกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรท่ีจะทาํการตรวจ

รบัรองจากแดชบอรด์ podd PGS ซึ่งการเขา้ถึงขอ้มลูในแดชบอรด์ podd PGS ของแต่

ละอปท.นัน้ นายกอปท. จะเป็นผูก้าํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึง 

4.2 ผูต้รวจฯรบัรอง ตอ้งศกึษารายละเอียดการบนัทึกกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรท่ีจะลง

ตรวจอย่างละเอียดลว่งหนา้ 

4.3 ผูต้รวจฯรบัรอง ตอ้งตรงเวลา แต่งกายใหเ้หมาะสม สะดวกกับการปฏิบัติงาน และ

จะตอ้งแนะนาํตวัเองแก่เกษตรกรว่าเป็นใคร มาทาํอะไร 

4.4 ผูต้รวจฯรบัรอง ตอ้งชีแ้จงแผนการตรวจใหเ้กษตรกรทราบ โดยหัวหนา้ผูต้รวจฯเป็นผู้

กาํหนดแผนและประชมุทาํความเขา้ใจกบัทีมผูต้รวจฯก่อนลงตรวจแปลง 

4.5 ทาํการสแกน QR CODE ของเกษตรกร ที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทัล podd PGS และ

ดาํเนินการสัมภาษณเ์กษตรกร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบตามเกณฑก์าํหนดของเครือข่าย

อปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยจะมีเกณฑก์าํหนดอยู่ 9 หวัขอ้ ดงันี ้

- เมล็ดพนัธุแ์ละท่อนพนัธุ ์

- การจดัการธาตอุาหารในดินและการสง่เสรมิความอดุมสมบรูณข์องดิน 

- การจดัการศตัรูพืชและโรคพืช 

- วิธีปฏิบติัในฟารม์และแนวกนัชน เพื่อปอ้งกนัการปนเป้ือนในกระบวนการผลิต 

- การจดัการผลผลิต 

- การขนสง่จากเกษตรกรสูส่หกรณ ์

- การบรรจแุละการเก็บรกัษา 

- รถขนสง่ 

- แปลงถกูตรวจโดยกิจกรรมตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน ซึ่งเสมือนระบบควบคมุภายใน 

- กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สง่เสรมิการทาํเกษตรอินทรีย ์

4.6 เดินตรวจโดยรอบพืน้ที่รว่มกบัเกษตรกร โดยตอ้งตรวจทกุแปลงของเกษตรกร 
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4.7 ผูต้รวจฯรบัรอง สรุปขอ้มูลใหเ้กษตรกรฟังเมื่อเสร็จสิน้การตรวจแปลงเกษตร เพื่อให้

เนือ้หาถูกตอ้งตามท่ีตรวจพบจริงในแปลง เช่น จาํนวนไร่ ชื่อแปลง ความเสี่ยง แนวกัน

ชน ปัจจยัการผลิต เป็นตน้ หากพบขอ้มลูที่ไม่เป็นไปตามที่ปฏิบติัจรงิ เกษตรกรสามารถ

ชีแ้จงกับผูต้รวจฯรบัรองไดท้ันทีในวันท่ีตรวจ พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนาํและแลกเปลี่ยน

ความเห็นกบัเกษตรกรเจา้ของแปลง 

4.8 ผูต้รวจฯรบัรอง และเกษตรกรลงชื่อรบัรองขอ้มลูในเครื่องมือ podd PGS และกดบนัทึก 

ขอ้มลูการตรวจแปลงจะถกูบนัทกึในแดชบอรด์ podd PGS ดว้ย 

4.9 เมื่อผูต้รวจฯรบัรองไดท้าํการตรวจประเมินแปลงทัง้หมดแลว้ ผลการตรวจจะนาํเขา้ท่ี

ประชมุโดยคณะกรรมการตรวจฯรบัรองพิจารณาผลการตรวจรบัรองแปลง โดยใชข้อ้มลู

การตรวจแปลงในแดชบอรด์ podd PGS หากพิจารณาผ่านจะทาํเอกสารรายงานผล

การพิจารณาใหแ้ก่อปท.เพื่อสง่ต่อไปยงัคณะทบทวนเพื่อยืนยนัผลการตรวจรบัรอง และ

ส่งขอ้มูลผลการพิจารณารบัรองแปลงเกษตรอินทรียใ์หก้ับเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

เพื่อออกใบรบัรองแปลงเกษตรอินทรียแ์บบมีสว่นรว่มใหก้บัเกษตรกร  

ตัวอย่างแสดงการใช้งานเคร่ืองมือดิจิทัล podd PGS สาํหรับการตรวจรับรอง 

 

1. เขา้สูเ่คร่ืองมือดิจิทลั podd PGS ท่ีโทรศพัทข์องเกษตรกร กดแสดง QR CODE ของเกษตรกร 

ท่ีอยู่และเบอรโ์ทรศพัทข์อง
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2. ผูต้รวจฯรบัรองเขา้สูเ่ครื่องมือดิจิทลั podd PGS กด “ตรวจรบัรอง” 

  

3. ผูต้รวจฯรบัรองทาํการสแกน QR CODE ของเกษตรกร และเขา้สูห่นา้ “ตรวจรบัรอง” 
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4. ทาํการตรวจตามขอ้กาํหนดที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทลั podd PGS เมื่อจบหนา้แลว้กด “ต่อไป” 

  

5. ทาํการตรวจตามขอ้กาํหนดที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทลั podd PGS เมื่อจบหนา้แลว้กด “ต่อไป” 
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6. ทาํการตรวจตามขอ้กาํหนดที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทลั podd PGS 

  

7. เมื่อถึงหนา้ท่ี 9 ขอดบูนัทึกการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อนจากเกษตกร ถา้มีบนัทกึเลือก “เคย”ไม่มี

บนัทกึเลือก “ไม่เคย” พรอ้มกบัถ่ายรูปบนัทึกการตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน แลว้กด “ต่อไป” 
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8. หนา้ท่ี 10 สรุปผลการตรวจประเมิน และกด “บนัทกึ” 

เมื่อคณะทบทวนได้รับเอกสารรายงานผลการตรวจจากอปท. คณะทบทวนจะพิจารณา

เห็นชอบผลการตรวจรบัรองแปลงเกษตรอินทรียโ์ดยใชข้อ้มูลการตรวจแปลงในแดชบอรด์ podd 

PGS หากใหก้ารยืนยันความถูกตอ้งผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจฯรบัรองจะส่งใหแ้ก่สาํนัก

จดัการเครือข่ายฯ เพื่ออนุมติัออกใบรบัรอง หากไม่เห็นชอบดาํเนินการแจง้อปท./กลุ่มตาํบล เพื่อให้

เกษตรกรดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง จากนัน้สาํนักจัดการเครือข่ายฯ ดาํเนินการขอออกใบรบัรอง

โดยประธานเครือข่ายฯเป็นผูอ้นุมติัออกใบรบัรองรบัรอง นายกอปท.อนุมติัและทาํการออกใบรบัรอง 

ซึ่งเกษตรกรสามารถรบัใบรบัรองยงั อปท.ที่สงักดัอยู่  

5. ข้อแนะนําสาํหรับผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส (PGS) ของ

เครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีด ี

5.1 ควรเป็นคนช่างสงัเกต สนใจใฝ่รู ้มีความสงสยั และชอบตัง้คาํถามเพื่อหาคาํตอบ 

5.2 สงัเกตลกัษณะทางกายภาพเบือ้งตน้ของพืน้ท่ี เช่น ท่ีตัง้ของแปลงเกษตรเป็นท่ีราบลุ่ม

หรือท่ีดอน ความสมบูรณข์องระบบนิเวศนใ์นแปลง โดยดจูากการมีแมลงหลากหลาย  

มีกุง้ หอย ป ูปลา ไสเ้ดือน สิ่งมีชีวิต วชัพืชต่างๆ เป็นตน้ 

5.3 แผนการผลิตที่บนัทกึในระบบ ตรงตามท่ีตรวจพบจรงิในแปลงเกษตรหรือไม่ 
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5.4 ปรมิานผลผลิตที่เกษตรกรนาํไปจาํหน่าย สมดลุกบัพืน้ท่ีเพาะปลกูหรือไม่ 

5.5 ปรมิาณปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก เพียงพอต่อการผลิตในแปลงหรือไม่ 

5.6 ลักษณะสภาพของดิน เช่น สีของดิน ดินร่วนซุย ดินเหนียว ดินทราย อ่ืน  ๆท่ีบ่งบอกความ

สมบรูณข์องดิน 

5.7 ความหนาและความสงูของพืชแนวกนัชน ลกัษณะการเพาะปลูกและการเจริญเติบโต

ของพืชแปลงขา้งเคียง ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันการปนเป้ือนจากสารเคมีจากแปลง

ขา้งเคียง 

5.8 ตัง้คาํถามจากประเด็นท่ีพบว่าน่าเรียนรูห้รือน่าสงสัยในระหว่างท่ีลงตรวจแปลง เพื่อ

แลกเปลี่ยนขอ้มลูและเทคนิคการเพาะปลกูกบัเกษตรกร 

5.9 เมื่อพบจุดท่ีน่าสงสยั หรือเกษตรกรมีพิรุธในการตอบคาํถาม ใหต้ัง้ประเด็นคาํถามแก่

เกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ถกูตอ้งชดัเจน 

5.10 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี พูดจาสุภาพ สามารถควบคุมอารมณแ์ละความรูส้ึกส่วนตัวไดดี้ 

ในขณะไปปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

6. ขั้นตอนการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย ์

6.1 เกษตรกรย่ืนความจาํนงขอรบัการตรวจรบัรองต่อกลุม่ตาํบล/อปท. ผ่านหวัหนา้กลุม่

เกษตรกร แบ่งออกเป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 

6.1.1 การตรวจรบัรองแรกเขา้  เป็นการตรวจเพื่อรบัรองครัง้แรก ตรวจครบทุกขอ้ และ

ไดร้บัใบรบัรอง 

6.1.2 การตรวจติดตาม ดาํเนินการตรวจทุกปี หลงัจากท่ีไดร้บัใบรบัรอง ตรวจครบทุก

ขอ้ ซึ่งในอนาคตเมื่อระบบตัง้มั่นดีแลว้ มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง การตรวจ

ติดตามในแต่ละปีอาจจะไม่มีความจาํเป็นตอ้งตรวจครบทุกขอ้ แต่ตอ้งครบทุก

ขอ้ภายใน 3 ปี และเชื่อถือไดว่้าระบบการผลิตมีมาตรฐาน 

6.1.3 การตรวจต่ออายุ จากนั้นกลุ่มตาํบล/อปท. จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจฯ

รับรองจากบัญชีผู้ตรวจฯรับรอของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี เพื่อลงตรวจ

ประเมินแปลง และรายงานผลการพิจารณา 
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6.2 เมื่อกลุ่มตาํบล/อปท.ไดร้บัผลการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจฯรบัรองแลว้จะ

ดาํเนินการส่งผลการพิจารณานั้นให้แก่คณะทบทวน ภายใน 10 วันทําการ ซึ่งใน

ระหว่างนีท้างกลุ่มตาํบล/อปท. สามารถแยง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจฯ

รบัรองได ้

6.3 จากนัน้สาํนักจัดการเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ดาํเนินการเรียกประชุมคณะทบทวน 

โดยประธานคณะกรรมการตรวจฯรบัรอง นาํผลการพิจารณาเสนอต่อคณะทบทวน และ

ทาํการยืนยนัผลการตรวจรบัรองแปลงเกษตรอินทรีย ์หากมีมติใหค้วามเห็นชอบยืนยัน

ความถูกตอ้งผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจฯรบัรองของ อปท. สาํนักจัดการ

เครือข่ายฯในฐานะของเลขาคณะทบทวนจะดาํเนินการเสนอขออนุมัติออกใบรับรอง 

หากมีมติไม่เห็นชอบจะดาํเนินการแจ้งอปท./กลุ่มตาํบล เพื่อดาํเนินการชี ้แจงแก่

เกษตรกรใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่อไป 

6.4 สํานักจัดการเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี  เริ่มดําเนินการออกใบรับรอง  โดยมี  

ผูอ้าํนวยการศูนยผ์่อดีดีกลาง ประธานเครือข่าย และนายก อปท. ลงนามตามลาํดับ 

กรณีท่ีเป็นการตรวจรบัรองแรกเขา้ และการตรวจต่ออายุ เกษตรกรจะไดร้บัใบรบัรอง 

ถา้เป็นการตรวจติดตาม ขอ้มลูจะเก็บไวใ้นฐานขอ้มลู ซึ่งใบรบัรองนัน้จะมีอาย ุ3 ปี  
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นิยามและอักษรย่อสําหรับเอกสารและคู่มือปฏิบัติการรับรองเกษตร

อินทรียข์องเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

ระบบรับรองเกษตรอินทรียพี์จีเอส หรือ Participatory Guarantee Systems (PGS) หมายถึง ระบบ

การรบัรองคุณภาพเกษตรอินทรียท่ี์มุ่งเน้นการรบัประกันคุณภาพในทอ้งถ่ิน โดยการรบัรองเกษตรกร

ผูผ้ลิตขึน้อยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความไวว้างใจ 

สงัคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู ้

เคร่ืองมือ podd PGS หมายถึง เคร่ืองมือดิจิทัล ท่ีช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเพื่อขอการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเครื่องมือช่วยจดบันทึกการผลิต จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

อตัโนมติั เพื่อการใชข้อ้มลูในการตรวจรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) เคร่ืองมือนีถ้กูออกแบบสาํหรบั

ผูส้นใจทั่วไป โดยไม่จาํกดัว่าผูใ้ชจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีเท่านัน้ 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผูท่ี้มีความประสงคต์อ้งการเขา้ร่วมเพื่อขอรบัการตรวจรบัรอง

เกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 

กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีมีสมาชิกตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมีหวัหนา้

กลุม่และกลุม่ขึน้กบักลุม่ตาํบล 

กลุ่มตาํบล หมายถึง กลุม่เกษตรกรกลุม่ย่อยท่ีรวมกนัเป็นหน่ึงกลุม่ระดบัตาํบล เช่น วิสาหกิจชมุชนหรือ

สหกรณต์าํบล 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หมายถึง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นสมาชิก    เครือข่าย

อปท.ฯดาวผ่อดีดี สนบัสนนุการดาํเนินงานของกลุม่เกษตรกร 

ผู้ตรวจอาวุโสฯ หมายถึง ผูต้รวจประเมินคณุภาพการปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย ์ท่ีมีความเชี่ยวชาญใน

การตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์มีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด และไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้บญัชีจากเครือข่าย

อปท.อาหารปลอดภยัดาวผอ่ดีดี 

ผู้ตรวจฯรับรอง หมายถึง ผูต้รวจประเมินเพื่อรบัรองคณุภาพการปฏิบติัทางเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐาน

ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยเป็นบุคคลท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจี

เอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึกหัดการตรวจประเมินตาม

คณุสมบติัท่ีกาํหนด 

ผู้ตรวจฯฝึกหัด หมายถึง ผูต้รวจท่ีผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 

ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 
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เครือข่ายฯ, เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี หรือเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี หมายถึง เครือข่ายอปท.อาหาร

ปลอดภยัดาวผอ่ดีดี 

คณะกรรมการเครือข่ายฯ หมายถึง คณะกรรมการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ท่ีมี

ประกาศแต่งตัง้ตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารจดัการเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีท่ีเริ่มจดัตัง้ขึน้

ตามมติท่ีประชมุการประชมุเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภยั “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ผลผลิตพืช 

คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการท่ีกรรมการเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี แต่งตัง้จากบญัชีผูต้รวจ

อาวุโส เพื่อทวนสอบการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์โดยมีคุณสมบัติและหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนด และมี

ประกาศแต่งตัง้ 

คณะกรรมการกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุ่มตาํบล หรือ อปท. ท่ีกลุ่มตาํบลตัง้ขึน้เพื่อดาํเนิน

ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ระบบประกันคุณภาพอาหาร

ปลอดภัยของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตัง้แต่ ไร่นา สวนหรือฟารม์ 

ตลอดจนถึงรา้นอาหาร 

การตรวจรับรองฯแรกเข้า (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรบัรองเกษตรอินทรีย ์ ซึ่ง

เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรบัรองครัง้แรก โดยจะตรวจอย่างละเอียดในทุกขอ้กาํหนดของการปฏิบติั

ทางเกษตรอินทรีย ์

การรับรอง (Certification) หมายถึง การรบัรองเกษตรอินทรีย ์ 

ให้การรับรอง (Granting Certification) หมายถึง การใหก้ารรบัรองเกษตรอินทรียแ์ก่เกษตรกรท่ีย่ืนขอการ

รบัรองแปลงอินทรีย ์

คงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายถึง การใหค้งไวซ้ึ่งการรบัรองเกษตรอินทรียแ์ก่

เกษตรกรท่ีไดร้บัการรบัรอง และยงัอยู่ระหว่างอายกุารรบัรอง 

ต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายกุารรบัรองเกษตรอินทรีย ์แก่เกษตรกรท่ีย่ืนขอ

ต่ออายกุารรบัรอง โดยใบรบัรองมีอาย ุ3 ปี 

พักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพกัใชก้ารรบัรองเกษตรอินทรีย ์

เพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรบัรองเกษตรอินทรีย ์

ยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรบัรองเกษตรอินทรีย ์ 

การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการ

รบัรองปีละ 1 ครัง้ ตามระบบของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี เพื่อติดตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองอย่างต่อเน่ือง โดยจะตรวจอย่างละเอียดทุกข้อกาํหนดของ

มาตรฐาน 
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การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรบัรองเกษตร

อินทรีย ์โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทกุขอ้กาํหนด ซึ่งจะดาํเนินการตรวจก่อนใบรบัรองหมดอาย ุ

การตรวจเพ่ิมเติม (Special  Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรบัรองหรือการตรวจ

ติดตาม ซึ่งอาจกาํหนดขึน้จากเหตผุลหรือความจาํเป็นของสถานการณ ์

ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งท่ีเกษตรกรผูข้อรบัรองเกษตรอินทรีย ์ยังไม่ไดจ้ัดทาํระบบ 

หรือจัดทาํระบบไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน หรือจัดทาํระบบแลว้แต่ไม่ไดน้าํไปปฏิบติั หรือ

นาํไปปฏิบติับา้งไม่ปฏิบติับา้ง 

ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดการปฏิบติัเกษตร

อินทรียใ์นบางสว่น ไม่มีผลรา้ยแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดการปฏิบติัเกษตร

อินทรียแ์ละสง่ผลรา้ยแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นขอ้บกพรอ่ง แต่หากปลอ่ยไวห้รือละเลย          อาจ

นาํไปสูข่อ้บกพรอ่งได ้

หนังสือสําคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (podd PGS Certificate) หมายถึง 

ใบรบัรองท่ีเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกใหแ้ก่เกษตรกรท่ีผ่านการตรวจรบัรองเกษตร

อินทรีย ์PGS 

ใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจฯรับรอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรท่ีเครือข่าย

อปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี ออกใหแ้ก่ผูต้รวจรบัรองท่ีผ่านการฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจรบัรองเกษตร

อินทรีย ์PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

ระยะการปรับเปล่ียน หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่มตน้ผลิตแบบเกษตรอินทรียต์ามขอ้กาํหนดใน

มาตรฐาน จนถึงไดร้บัการรบัรองผลิตผลและผลิตภณัฑว่์าเป็นเกษตรอินทรีย ์

แนวกันชน หมายถึง แนวเขตท่ีใชก้ัน้บริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ซึ่งมีขึน้เพื่อป้องกัน

การปนเป้ือนสารเคมีจากบรเิวณขา้งเคียง 

การปลูกพืชหมุนเวียน หมายถึง การปลูกพืชต่างชนิดสลับกันบนพืน้ท่ีเดียวกัน เพื่อลดปริมาณ         

การระบาดของศตัรูพืช หรือ ปรบัปรุงความอดุมสมบรูณแ์ละเพิ่มปรมิาณอินทรียว์ตัถใุนดิน 
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วิสัยทัศน ์ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดดี ี

วิสัยทัศน ์

 

 

 

เครือข่าย หมายถึง  เครือข่ายชมุชน อปท. เกษตรกร นกัท่องเที่ยว ตลาดและรา้นคา้ 

     นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง นกัสื่อสารมวลชน ผูแ้ทนจาํหน่าย 

อาหารปลอดภยั หมายถึง  อาหารที่ผ่านเกณฑก์ารตรวจประเมิน รบัรองแบบมีสว่นร่วมโดย 

     ระบบดาวผ่อดีดี 

สขุภาวะ หมายถึง  การมีความสขุทางการบริโภคอาหารและผลิตผลทางการเกษตร 

     ท่ีปลอดภยั การไดอ้ยู่ในธรรมชาติแวดลอ้มสงัคมและเศรษฐกิจที่ดี 

 

เป้าประสงคข์องเครือข่าย 

 เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายอปทฯดาวผ่อดีดี ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อให ้

ประชนชนในชมุชนและนกัท่องเที่ยวไดบ้รโิภคผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล

มีบรกิารประทบัใจ ผ่านระบบประกนัคณุภาพ รบัรองอาหารปลอดภยั ที่ผูบ้รโิภคและชมุชนมีสว่นรว่ม 

ตรวจสอบยอ้นกลบัไดด้ว้ยระบบดิจิทลัดาวผ่อดีดี โดยเครือข่ายอปท. เชื่อมโยงระบบเกษตรชุมชนกบั

รา้นอาหารท่ีไดม้าตรฐานสขุาภิบาลอาหารและใชว้ตัถุดิบปลอดภยั ทาํใหผ้ลผลิตคณุภาพของชมุชน

มีคณุค่าและราคาสงูขึน้ 

 

 

 

เครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยเติบโตมั่นคง 

มุ่งสร้างสุขภาวะให้ชุมชนท้องถ่ิน 



106 

 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี                                                                        ภาคผนวก  24 กมุภาพนัธ ์2564 

ปัจจัยการผลิตทีอ่นุญาตให้ใช้ได้ในการผลิตอนิทรีย:์ อ้างอิงจากสาํนักงาน

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) 

สัญลักษณแ์ละความหมาย 

/ ใหใ้ชไ้ด ้หมายถึง ปัจจยัการผลิตท่ีอนญุาตใหใ้ชไ้ดต้ามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน มกท. 

! ใชอ้ย่างระมัดระวัง หมายถึง ปัจจัยการผลิตท่ีอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้แต่จะตอ้งใชต้ามขอ้กาํหนด

อย่างเครง่ครดั และใชอ้ย่างระมดัระวงั 

 

ส่วนท่ี 1: ปัจจยัการผลิตท่ีใชเ้ป็นปุ๋ ยหรือสารปรบัปรุงดิน 

รายการวสัด ุ รายละเอียด/ ข้อกาํหนด  

กระดกูป่น กระดูกสัตว์หรือกระดูกปลาบดละเอียดให้ธาตุฟอสฟอรัสและธาตุ

ไนโตรเจนแก่ดินท่ีปลกู มีคณุสมบตัิเป็นด่างเล็กนอ้ยควรใชใ้นปรมิาณท่ี

เหมาะสม โดยคาํนึงถึงสมดลุของธาตอุาหารในดิน 

! 

กากนํา้ตาล หรือโมลาส ใชใ้นการหมกัทาํปุ๋ ยนํา้ชีวภาพ เพ่ือเป็นอาหารของจลิุนทรีย ์ / 

กากเมล็ดพืช กากท่ีเหลือจากการบีบนํา้มนั เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เมล็ดสะเดา เมล็ด

ละหุ่ง ใหธ้าตุไนโตรเจน ควรใชใ้นสภาพท่ีผ่านการหมักแลว้ ถา้ใชไ้ม่

ถกูตอ้งอาจทาํใหพื้ชไหมห้รือเน่าตาย 

! 

แกลบ ใชเ้ป็นวสัดคุลมุดิน ช่วยปรบัปรุงดนิเหนียวใหโ้ปรง่ขึน้ แต่ควรใชร้ว่มกบั

วัสดุอ่ืน เพราะมีธาตุอาหารน้อยมาก และเก็บความชืน้ไดไ้ม่ดี ย่อย

สลายชา้ 

! 

กาํมนัถนั -- ! 

เกลือยิปซั่ม (แมกนีเซี่ยมซลัเฟต) จะตอ้งมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือไม่

มาจากกระบวนการสงัเคราะห ์

/ 

ขยะอินทรียวตัถ ุ

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตและผลพลอยไดท่ี้มาจากพืชอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นปุ๋ ยและทาํเป็น

ปุ๋ ยหมกัได ้เช่น กากเหลือจากการสกดันํา้มนั, เปลือกโกโก,้ แกลบ 

ผลพลอยไดท่ี้ไดม้าจากสตัว ์ไดแ้ก ่

*เลือดแหง้ผง 

*กีบเทา้สตัวผ์ง 

*เขาสตัวผ์ง 

*กระดกูผง หรือ กระดกูผงท่ีสกดัเจลาตินออกไปแลว้ 

/ 
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รายการวสัด ุ รายละเอียด/ ข้อกาํหนด  

 

ขยะอินทรียวตัถ ุ

*ปลาป่น 

*เนือ้สตัวป่์น 

*ขนสตัวปี์กป่น และ ‘chiquette’ 

*ขนแกะ 

*ขนสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมป่น แต่ต้องไม่มีโครเมียม (VI) ปนเป้ือนใน

ระดบัท่ีสามารถตรวจวดัได ้

*เสน้ผม 

*ผลผลิตจากนมสตัว ์

*โปรตีนท่ีไดจ้ากการไฮโดรไลซีสแต่หา้มใชท่ี้สมัผสัโดยตรงกับส่วนของ

พืชท่ีนาํมาบรโิภค 

 

 

 

 

 

/ 

ขีเ้ถา้ไม,้ ขีเ้ถา้แกลบ ใชเ้ป็นวสัดปุรบัปรุงความเป็นกรดของดิน เป็นแหล่งของธาตฟุอสฟอรสั

และโพแทสเซียม ไม่ควรใชก้บัตน้กลา้ของพืช หา้มใชข้ีเ้ถา้ท่ีมาจากการ

เผาปุ๋ ยมลูสตัว ์เพราะทาํใหส้ญูเสียอินทรียวตัถแุละธาตอุาหาร 

! 

ขีเ้ลือ้ย ไม่อนญุาตถา้มาจากไมท่ี้มีการใชส้ารเคมีเพ่ือรกัษาเนือ้ไม ้ 

เมื่อผสมกับดินปลกูจะช่วยทาํใหด้ินโปร่งขึน้ และเก็บความชืน้แต่ย่อย

สลายชา้ ควรผ่านการหมกัใหส้ลายตวัก่อนนาํไปใช ้

! 

ขีไ้สเ้ดือน  / 

แคลเซียมคลอไรด ์ จากแหล่งธรรมชาติเท่านัน้ ใชเ้ป็นแหล่งธาตอุาหารเสริมแก่พืช แต่ตอ้ง

ใช้อย่างระมัดระวังเพราะมีปริมาณธาตุคลอไรด์สูงมาก อาจเป็น

อนัตรายต่อความสมดลุของแรธ่าตใุนดิน 

! 

จลิุนทรีย ์ อนุญาตใหใ้ชจ้ลิุนทรียท์ุกชนิดกับปุ๋ ยหมกั พืช เมล็ดพืช และดิน ยกเวน้

จลิุนทรียท่ี์ไดม้าจากกระบวนการทางพนัธุวิศวกรรม 

/ 

โดโลไมท์ (แมกนีเซียมและ

แคลเซียมคารบ์อเนต) 

• ตอ้งมาจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ใช้

ปรบัปรุงความเป็นกรดของดิน 

• อาจใชเ้พ่ือเสริมธาตุแมกนีเซียมท่ีมีราคาถูกแก่พืช การใชเ้กิน

ความจาํเป็นอาจเป็นอนัตรายต่อพืช 

/ 

 

! 

ปุ๋ ยจากถงุเห็ด ขีเ้ล่ือยและเศษวัสดุเหลือทิง้จากถุงเห็ดนางฟ้า นางรม ฯลฯ ควรผ่าน

การหมกัซํา้อีกครัง้ก่อนนาํมาใช ้

/ 

ปุ๋ ยชีวภาพ อินทรียว์ัตถุท่ีมีเชือ้จุลินทรียช์่วยดูดซบัและช่วยย่อยสลายธาตุอาหาร

ใหแ้ก่พืช 

/ 
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รายการวสัด ุ รายละเอียด/ ข้อกาํหนด  

ปุ๋ ยธาตอุาหารรอง เป็นสารสงัเคราะห ์ไดแ้ก่ คอปเปอร ์โคบอลด ์ซลัเฟต เซเลเนียม โบรอน 

แมงกานีส โมลิบดินมั สงักะสี เหล็ก ไอโอดีน อนุญาตใหใ้ชเ้มื่อจาํเป็น 

เมื่อพืชอสดงอาการขาดธาตุอาหารเท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ใช้สาร

สงัเคราะหท่ี์อยู่ในรูปไนเตรตหรือคลอไรด ์

! 

ปุ๋ ยนํา้ชีวภาพ ไดจ้ากการหมกัเศษพืช เพ่ือใหเ้กิดจลิุนทรียโ์ดยธรรมชาติ ใชเ้ป็นปุ๋ ยฉีด

พ่นหรือเติมลงดินเพ่ือใหพื้ชแข็งแรง 

/ 

ปุ๋ ยคอกและผลพลอยได้จาก

ปุ๋ ยคอก 

 

ปุ๋ ยคอกและผลพลอยได้จาก

ปุ๋ ยคอก 

*มลูสตัวจ์ากฟารม์เลีย้งสตัว ์ท่ีเป็นส่วนผสมของส่ิงขบัถ่ายจากสตัวแ์ละ

อินทรียวตัถจุากพืช (ท่ีใชป้พืูน้คอกสตัว)์  

*มลูสตัวแ์หง้และมลูสตัวปี์กแหง้ 

*ส่ิงขบัถ่ายจากสตัว ์รวมทัง้มลูสตัวปี์ก และมลูสตัวจ์ากฟารม์ท่ีผ่านการ

หมกั 

*ส่ิงขบัถ่ายจากสตัวท่ี์เป็นของเหลวตอ้งมกีารหมกั และ/หรือ เจือจางใน

ระดบัท่ีเหมาะสม 

โดยหา้มใชมู้ลสตัวจ์ากฟาร์มทีเ่ลีย้งแบบอตุสาหกรรม 

! 

ปุ๋ ยพืชสด เช่น โสน ปอเทือง พืชตระกลูถั่วต่างๆ / 

ปุ๋ ยหมกั การหมกัปุ๋ ยช่วยแกปั้ญหาวชัพืชท่ีตดิมากบัมลูสตัวไ์ด ้อนญุาตใหใ้ชเ้มื่อ

มีส่วนประกอบเป็นวสัดตุามท่ีระบอุยู่ในภาคผนวกนี ้แต่หา้มใชปุ้๋ ยหมกั

จากขยะเมือง 

/ 

ปุ๋ ยหมกัจากกองเห็ดฟาง อนุโลมใหใ้ช ้แมว้่าฟางอาจมาจากนาขา้วท่ีใชส้ารเคมี แต่ในกองเห็ด

ฟางจะตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งหา้มในเกษตรอินทรีย ์

/ 

ปนูมารล์, หินปนูบด (แคลเซียม

คารบ์อเนต) 

ใชเ้พ่ือปรบัปรุงความเป็นกรดด่างของดิน และควรใชใ้นรูปท่ีบดละเอียด

แลว้หา้มใชป้นูเผา เป็นสารปรบัปรุงดิน เน่ืองจากออกฤทธิ์รุนแรง 

/ 

พืชหมนุเวียน ควรหมุนเวียนปลูกพืชต่างตระกูลกันเพราะระดับรากต่างกัน การ

หมนุเวียนของธาตอุาหารในดินจะสมบรูณข์ึน้ การใชธ้าตอุาหารของพืช

ชนิดต่างๆจากนอ้ยไปมาก เป็นดงันี ้

1. พืชตระกลูถั่ว 

2. พืชกินหวั 

3. พืชกินใบ 

4. พืชกินผล 

/ 
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รายการวสัด ุ รายละเอียด/ ข้อกาํหนด  

5. ธัญพืช 

ฟางขา้วและวัสดุคลุมดินจาก

ธรรมชาติ 

เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง เพ่ือลดการระเหยนํา้จากหนา้ดิน ลดความ

รุนแรงของนํา้ฝน ลดการชะลา้งหน้าดิน ควบคุมวัชพืช ปรับอุณหภูมิ

ของดินใหเ้หมาะสม และใหปุ้๋ ยแก่พืช อนุโลมใหใ้ชฟ้างท่ีมาจากนาเคมี

ได ้

/ 

มลูคา้งคาว เป็นแหล่งปุ๋ ยฟอสเฟสท่ีสาํคญั มีคณุสมบตัิเป็นด่างเล็กนอ้ย ! 

สาหรา่ยสีนํา้เงินแกมเขียว เป็นแหล่งปุ๋ ยไนโตรเจนธรรมชาติ เหมาะสาํหรบันาขา้วนํา้ขงั / 

สารเรง่ปุ๋ ยหมกั จําพวกจุลินทรีย์ ยกเว้นจุลินทรีย์ท่ีได้จากกระบวนการทางพันธุ

วิศวกรรม 

/ 

เศษพืช, ผัก, วัสดุการเกษตร, 

สารสกัดจากการเกษตรชีวพล

วตัร 

ใชท้าํปุ๋ ยหมกัไม่ตอ้งเติมสารตอ้งหา้ม / 

แหนแดง มีธาตุไนโตรเจนสงู ย่อยสลายไดเ้ร็ว 80% ของธาตุอาหารในแหนแดง

จะปลดปล่อยออกมาหลงัจากไถกลบได ้2 เดอืน (8 สปัดาห)์ 

/ 

 

ส่วนท่ี 2: ผลิตภัณฑ์และวิธีการท่ีอนุญาตให้ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช/ โรคพืช/ วัชพืชและสารเร่งการ

เจรญิเติบโต 

รายการวสัด ุ รายละเอียด/ ข้อกาํหนด  

กาวดดัแมลง ควรใชว้สัดสีุเหลืองเป็นวสัดุทากาวเพราะสามารถดกัแมลงไดม้ากกว่า

สีอ่ืน (ดกัแมลงไดม้ากกว่า 85%) แต่ตอ้งจดัการไม่ใหส้มัผสัพืชท่ีปลกู

และปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ขณะท่ีใชอ้ยู่ในแปลงและหลงัจากเลิกใช้

แลว้ 

/ 

กาํมะถนั ใหใ้ชค้วบคมุโรคพืชท่ีเกิดจากเชือ้ราได ้มีความเป็นกรดสงู จึงไม่ควรใช้

ในช่วงท่ีอากาศรอ้นจดัเพราะอาจทาํใหใ้บพืชไหม ้

! 

ไคติน ตอ้งมาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกสตัวท์ะเล เช่น เปลือกกุง้และป ูและ

ต้องไม่มีส่วนผสมของสารตอ้งห้าม ใช้สาํหรับควบคุมไสเ้ดือนฝอย

ศตัรูพืช 

/ 

จลิุนทรีย ์ สาํหรับ IFOAM โปรแกรม อนุญาตให้ใช้จุลินทรียอ์ะไรก็ได ้ยกเว้น

จลิุนทรียจ์ากการดดัแปลงพนัธุกรรม 

/ 
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รายการวสัด ุ รายละเอียด/ ข้อกาํหนด  

จนุสี หรือคอปเปอรซ์ลัเฟต ใชแ้ช่เมล็ดพืชก่อนปลกูเพ่ือกาํจดัเชือ้โรคท่ีติดมากับเมล็ด โดยละลาย

จนุสี 19 กรมั/นํา้ 18 ลิตร (ไม่ควรใชเภาชนะท่ีเป็นโลหะ) ในกรณีเมล็ด

ขา้ว แช่นาน 24 ชม. แลว้จึงลา้ง(แช่)นํา้เปล่าก่อนนาํไปปลกู 

! 

ผงฟ ูหรือโซเดียมไบคารบ์อเนต ใชอ้ตัรา 5 กรมั/นํา้ 1 ลิตร สาํหรบัโรคราแป้ง อตัรา 10 กรมั/นํา้ 1 ลิตร 

สาํหรบัโรครานํา้คา้ง ใชส้บู่อ่อนผสมเป็นสารจบัใบ เตรียมแลว้ใชท้นัที 

ไม่ควรเก็บไวน้าน 

! 

ด่างทับทิมหรือโพแทสเซียม

เปอรแ์มงกาเนต 

สารป้องกันกาํจดัเชือ้รา อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่

อนญุาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

ดาวเรือง ควรปลูกไวใ้นไร่นาเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของแมลงท่ีเป็นประโยนช์และ

ช่วยป้องกนัไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืชในดิน 

/ 

ตวัหํา้, ตวัเบียน เป็นการควบคมุโดยชีววิธี ใชป้ล่อยเพ่ือกาํจดัแมลงศตัรูพืช ! 

นํา้มนัหอมระเหย จากพืช เช่น นํา้มันตะไครห้อม นํา้มันสน ฯ ใช้เป็นสารกาํจัดแมลง 

กาํจดัไร โรคพืช และสารยบัยัง้การงอก  

อนญุาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนญุาตใหใ้ชใ้นโปรแกรม

สหภาพยโุรป 

/ 

นํา้สม้สายช ู จากแหล่งธรรมชาติใชฉี้ดพ่นป้องกันกาํจดัโรคและแมลง โดยเจือจาง

ก่อน 

/ 

พลาสติก ใชเ้มื่อจาํเป็น เช่น ใชใ้นการห่อไมผ้ล ใชใ้นการคลมุดินเมื่อปลกูสตรอ

เบอรร่ี์ ฯลฯ 

! 

พืชคลมุดิน ควรปลกูพืชตระกูลถั่ว เพ่ือช่วยกาํจดัวชัพืช ป้องกันการชะลา้งหนา้ดิน

และรกัษาความชืน้ของดิน 

/ 

พืชหมนุเวียน ช่วยลดการแพรก่ระจายของศตัรูพืช / 

พืชไล่แมลง เช่น ตะไครห้อม ! 

ยาสบู ให้ใช้อย่างระมัดระวัง อนุญาตให้ใชเ้ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่

อนญุาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

โล่ติน๊ หรือหางไหล หา้มใชบ้ริเวณใกลแ้หล่งนํา้ อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม 

ไม่อนญุาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

วสัดคุลมุดิน ใหใ้ชว้สัดคุลมุดินจากธรรมชาติ เช่น หญา้แหง้ ใบไมแ้หง้ ฟางขา้ว ปุ๋ ย

หมกั ควบคมุวชัพืช 

/ 

สบู่โพแทสเซี่ยมหรือสบู่อ่อน ใชค้วบคมุศตัรูพืชจาํพวกปากดดู เช่น ไร เพลีย้อ่อน แต่อาจทาํใหใ้บพืช

ไหม ้ในภาวะท่ีอากาศรอ้นจดั 

! 
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รายการวสัด ุ รายละเอียด/ ข้อกาํหนด  

สารจบัใบ ใหเ้ลือกใชน้ํา้สบู่อน หรือลกูประคาํดีควาย แทนสารจบัใบสงัเคราะห ์ ! 

ฟีโรโมน สารล่อ, สารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ, อนญุาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในกบั

ดกัและอปุกรณก์ระจายกล่ิน 

/ 

สารเร่งการเจริญเติบโต หรือ

ฮอรโ์มน 

ใชไ้ดเ้ฉพาะท่ีเป็นสารจากธรรมชาติ เช่น นํา้มันมะพรา้ว และไซโตไค

นิน 

/ 

สะเดา ใชป้้องกนักาํจดัแมลงและหนอนศตัรูพืช ! 

ไสเ้ดือนฝอย (ใชก้าํจดัศตัรูพืช) ใชค้วบคมุแมลงศตัรูในไมผ้ล เช่น หนอนเปลือกลองกอง ลางสาด ชมพู่ 

เป็นตน้ 

/ 

เอทิลแอลกอฮอล,์ เหลา้ขาว สารกาํจดัแมลง อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาต

ใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

/ 

 

ส่วนท่ี 3: ผลิตภณัฑแ์ละวิธีการท่ีอนญุาตใหใ้ชใ้นการป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูและสตัวใ์นสถานท่ีแปรรูปและโรงเก็บ 

รายการวสัด ุ รายละเอียด/ ข้อกาํหนด  

กบัดกัหน,ู แมลงสาบ ดกัโดยวิธีกล ฝังซากใหม้ิดชิด / 

กบัดกัไฟล่อแมลง ใชล่้อแมลงไม่ใหม้ารบกวน / 

ขีเ้ถา้ไม ้ ใชข้ีเ้ถา้แหง้คลกุเมล็ดพนัธุป้์องกนัแมลง / 

นํา้มนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ ใช้ร่วมกับกับดักไฟล่อแมลง ดักแมลงท่ีมาเล่นไฟ ต้องจัดการไม่ให้

ปนเป้ือนพืน้ท่ีเพาะปลกู พืชท่ีปลกูและผลผลิต อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน 

IFOAM โปรแกรม ไม่อนญุาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

นํา้มนัพืช ใชเ้ป็นสารป้องกนักาํจดัแมลง, ไร, เชือ้รา และป้องกนัการงอก 

ในโปรแกรมสหภาพยโุรป อนญุาตใหใ้ชเ้ฉพาะนํา้มนัจากพืชต่อไปนี ้

*นํา้มนัดอกทานตะวนั 

*นํา้มนัจากเมล็ดคาโนลา 

*นํา้มนัสเปียรม์ิน้ท ์

*นํา้มนักานพล ู

*นํา้มนัตะไครห้อม 

*นํา้มนัจากสม้ 

/ 

แบล็กไลท ์ ใชล่้อแมลงกลางคืน ช่วงเวลาท่ีแมลงเริ่มออกหากิน เริ่มตะวันตกดิน

กระทั่งประมาณ 20.00 น. 

/ 

สารล่อแมลง หรือฟีโรโมน ใชใ้นกับดกัล่อแมลงเพ่ือดึงดูดแมลงบางชนิดเพ่ือลดจาํนวนประชากร

แมลงใหใ้ชร้ว่มกบัอปุกรณก์บัดกัและอปุกรณก์ระจายกล่ินเท่านัน้ 

/ 
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ส่วนท่ี 4: ผลิตภณัฑแ์ละวิธีการท่ีอนญุาตใหใ้ชใ้นกาทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้ 

รายการวสัด ุ รายละเอียด/ ข้อกาํหนด  

กรดซิตรกิ  / 

กรดอาซีติก (นํา้สม้สายช)ู มาจากธรรมชาติ ใชเ้ป็นสารทาํความสะอาด / 

คลอรีน ใชส้าํหรบัฆา่เชือ้โรคในอปุกรณท่ี์สมัผสัอาหาร 

กรณีท่ีใชท้าํความสะอาดผลผลิตหรือวตัถดุิบในการแปรรูป ความ

เขม้ขน้ของคลอรีนอิสระจะตอ้งไม่เกิน 5 มิลลิกรมั./ลิตร (ppm.) 

ไม่อนญุาตใหใ้ชก้บัผลิตภณัฑท่ี์ส่งออกไป EU 

/ 

โซเดียมไฮดรอกไซด ์(โซดาไฟ)  / 

โซเดียมไฮเปอรค์ลอไรท ์ เช่น นํา้ยาฟอกขาว ใชส้าํหรบัฆา่เชือ้โรคในอปุกรณท่ี์สมัผสัอาหารควร

ใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

กรณีท่ีใชท้าํความสะอาดผลผลิตหรือวตัถดุิบในการแปรรูปความ

เขม้ขน้ของคลอรีนอิสระจะตอ้งไม่เกิน 5 มิลลิกรมั./ลิตร (ppm.) 

/ 

นํา้ยาลา้งจาน ใหใ้ชใ้นการทาํความสะอาดอปุกรณแ์ละสถานท่ี ควรเลือกใชส้ารชาํระ

ลา้งท่ีย่อยสลายทางชีวภาพได ้(bio-degradable) และมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ย 

/ 

สบู่โซเดียม (สบู่แข็ง/ สบู่กอ้น)  / 

สบู่โปแตสเซียม (สบู่อ่อน)  / 

แอลกอฮอลเ์อทิล ใชส้าํหรบัฆ่าเชือ้โรค / 
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ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) 

พีจีเอส (PGS) เป็นการจดัระบบการตรวจและรบัรองเกษตรอินทรียข์องสมาชิกกลุม่เกษตรกรท่ี

เป็นเครือข่ายกัน ใหส้ามารถรบัรองผูผ้ลิตไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ ไม่ไดย่ิ้งหย่อนไปกว่าการรบัรองโดย

หน่วยตรวจรบัรองภายนอก ซึ่งไม่มีระบบการรบัรองใดสมบูรณ์แบบ 100% หากผูผ้ลิตไม่มีความ

ซื่อสตัยก็์จะหาแนวทางจนได ้แต่ระบบพีจีเอส สรา้งความเชื่อมั่นใหผู้บ้ริโภคดว้ยกระบวนการทาง

สังคม กระบวนการรบัรองออกแบบมาใหเ้หมาะสมกับทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ นกัพัฒนา นักวิชาการ และผูบ้ริโภค โดยอาศัยกระบวนการทางสงัคม

การมีส่วนร่วม พบปะแลกเปลี่ยน บนพืน้ฐานของความซื่อสตัย ์ความไวว้างใจ ความโปรง่ใส ความ

เชื่อมั่น และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลาจากเวทีของผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย โยมีเอกสารหรือใหเ้กษตรกรกรอกแบบฟอรม์น้อยท่ีสุด และร่วมกาํหนดกฎเกณฑต่์างๆท่ี

สาํคญัรว่มกนั 

พีจีเอส (PGS) เป็นกระบวนการท่ีไม่มีสูตรสาํเร็จ มีความเฉพาะของแต่ละท้องถ่ิน ตาม

ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มในชุมชน ซึ่งเหมาะกบัการทาํฟารม์ขนาดเล็ก ขายตรง มีการพบปะแลกเปลี่ยน

กนัเป็นประจาํระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิตพีจีเอสทกุคนเป็นผูป้ฏิบติัจริงจาก

จิตวิญญาณ มากกว่าเป็นผูผ้ลิตท่ีตอ้งพิสจูนใ์หผู้ต้รวจของหน่วยรบัรองบุคคลท่ี 3 จากการดูบนัทึก

และเอกสารเป็นหลกั ถึงแมว่้ากลุ่มท่ีทาํพีจีเอสในประเทศต่างๆจะมีวิธีการท่ีหลากหลาย แต่ทุกกลุ่ม

ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการเดียวกนั 
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ความหมายของระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 

Systems : PGS) 

 พีจีเอส หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน ตามหลกัการและมาตรฐาน

เกษตรอินทรียส์ากล ดว้ยการมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็ง และต่อเน่ืองของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของชุมชน 

ภายใต้การสร้างพื ้นฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเป็นเครือข่ายทางสังคม และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้(IFOAM, 2014; 2015) 

หลักการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

พีจีเอส เป็นการรบัประกนัคณุภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชมุชน ที่เหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคมวิถี

ชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตรของทอ้งถ่ิน ซึ่งวิธีการรบัรองผูผ้ลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบติัไม่มีสูตร

สาํเรจ็ แต่กลุม่พีจีเอสจะใชห้ลกัการพืน้ฐานของ IFOAM (กองวิจยัและพฒันาการจดัการท่ีดิน, 2558; 

มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 6 หลกัการ ดงันี ้

1. มีเป้าหมายร่วมกัน (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคในหลักการ

พืน้ฐานของ Participatory Guarantee Systems (PGS) หรือ “ระบบการรับรองแบบมีส่วน

รว่ม” หรือ ชมุชนรบัรอง ซึ่งการมีสว่นรว่มอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการก็ได ้

2. การมีส่วนร่วม (participatory) ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในระบบการผลิตและบริโภค ท่ีสนใจ

ในการผลิตและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย ์หลกัการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้จาก

การมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง (ผูผ้ลิต หน่วยงานสนบัสนนุ ผูบ้รโิภค) มารว่มนักาํหนดกฎ 

ระเบียบ และกระบวนการดาํเนินกิจกรรม เพื่อทาํใหก้ารรบัรองคณุภาพผลผลิตเป็นท่ีเชื่อถือได ้

3. ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึน้จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสตัยแ์ละเกือ้กลูของมนษุย ์

4. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (trust) ระบบชุมชนรบัรองตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเชื่อว่า ความ

น่าเชื่อถือสามารถสรา้งขึน้ได ้และการใชก้ลไกควบคุมทางสงัคม/วัฒนธรรมของชุมชนเป็น

เคร่ืองมือร่วมกบักลไกจดัการอ่ืนๆ และสามารถพิสจูนใ์หเ้ห็นไดว่้า ชมุชนสามารถผลิตเกษตร

อินทรียต์ามมาตรฐานสากลไดจ้รงิ 

5. กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ระบบชมุชนรบัรองไม่ใช่มีเปา้หมายเพียงเพื่อใหก้าร

รบัรองผลผลิต แต่เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรูเ้พื่อพฒันาชุมชนและเกษตรอินทรีย์

โดยรวม 
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6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ผูม้ีส่วนได ้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความเสมอ

ภาคใชร้ะบบประชาธิปไตย ดว้ยการแลกเปลี่ยน หมนุเวียน มีความรบัผิดชอบ ยินยอมใหค้ณะ

ตรวจสอบฟารม์และยอมรบัการตดัสินของคณะกรรมการกลุม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 แสดงหลักการและองคป์ระกอบของพจีเีอส 

 

 

 

 

 

มีมาตรฐานและกฎ กติกา ที่ยอมรบัรว่มกนั 

มีกาํหนดการประชมุ                    

และรว่มกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

มีระบบการจดัการเอกสารและ

กระบวนการตรวจเยี่ยมแปลง 

ผูบ้ริโภคมีส่วนรว่มในการ                     

ตรวจเยี่ยมแปลงได ้

มีคาํปฏิญาณรว่มกนั มีการใชต้ราสญัลกัษณร์ว่มกนั                       

และมีกลไกทวนสอบ 

มีกลไกสนบัสนนุผูผ้ลติ 

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์                    

ระหว่างการตรวจเยี่ยมแปลงเพ่ือน 

มีขอ้สรุปการไม่ปฏิบตัติาม 

เป็นองคก์รชาวบา้น เหมาะกบัวิถีชีวติ 

มีส่วนร่วม 

การแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ 

ความโปร่งใส 

ความไว้วางใจ 

ความสมัพันธ์

แนวราบ 

กระบวนการเรียนรู้ 
หลักการและ

องคป์ระกอบ              

พจีีเอส 
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(แบบฟอรม์ดาว 01) 

แบบฟอรม์สมัครสมาชิก 

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

จาํนวนสมาชิก................... คน 

1.หัวหน้ากลุ่ม 

ช่ือ.............................. ......... นามสกลุ..............................  เบอรโ์ทรศพัท.์................... 

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

2.รายชื่อสมาชิก 

1. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

2. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

3. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

4. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

5. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

6. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

7. 
ช่ือ……………………………. นามสกลุ………………………. จาํนวนแปลง............แปลง 

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

 
(                                          )  

  นายก/เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบ 

อนมุตั ิ

ไมอ่นมุตั ิ
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แบบฟอรม์ลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร  

 

  

(อนาคตจะอยู่ในระบบดิจิทลัทัง้หมด) 

(แบบฟอรม์ดาว 02) 
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(แบบฟอรม์ดาว 03) 

แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเย่ียมแปลงเพ่ือน 

 

1. เอกสารฟารม์ 

1.1 การบันทกึกิจกรรมการผลิต 

          ปัจจยัการผลิต         บนัทกึครบถว้น         บนัทกึไม่ครบถว้น 

          บนัทกึการขาย         บนัทกึครบถว้น         บนัทกึไม่ครบถว้น 

 

ชื่อ

แปลง 

พืช (ระบชุนิด) 

ระบบการปลกู 
ตน้กลา้ กาํลงัเจรญิเติบโต 

สามารถ

ขายไดแ้ลว้ 

สิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ 

ท่ีพบ 

    

      หญา้ วชัพืช  

      หอย  

       อ่ืนๆ ............ 

     อินทรีย ์

     ปรบัเปลี่ยน 

     ปกติ 

 

อา้งอิง: แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพ่ือนจากกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ม่ทาออแกรนิ์ค 

 

รายงานการตรวจฟารม์เครือข่ายกลุม่ผูผ้ลิตเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา 

ชื่อผูผ้ลิต วนัที่ตรวจ 

ชื่อผูต้รวจ  

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

 1.2 ผลการตรวจ 
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(แบบฟอรม์ดาว 03) 

2. การจาํหน่าย 

จาํหน่ายเอง รบัซือ้ 

ชื่อพืชจาํหน่าย จาํนวน ผูร้บัซือ้ ชื่อพืชรบัซือ้ จาํนวน ผูข้าย 

      

      

      ของแปรรูป/อาหาร/ขนม ท่ีนาํไปจาํหน่าย (ดงัขอ้มลูดา้นลา่งในตาราง)  

ใสเ่ครื่องหมาย (/) ในช่องระบบปลกู 

ชื่ออาหาร/ขนมท่ีแปรรูป ใชว้ตัถุดิบระบบอินทรีย ์ ใชว้ตัถุดิบทั่วไป 

1.   

2.   

3. ความเส่ียงทีพ่บ (ใส่เคร่ืองหมาย (/) ในช่อง     ) 

ความเสี่ยงการปนเป้ือน  

ความเสี่ยงการปะปนของผลผลิตอินทรียแ์ละทั่วไป 

กรณีพืน้ที่ดอน : มีการผลิตในระบบอินทรียท์กุแปลง 

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

4. ความเสี่ยงแนวกันชน 

      ไม่มีความเสี่ยง 

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

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

  
 

ลงชื่อผู้ตรวจ ลงชื่อผู้ผลิต 
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(แบบฟอรม์ดาว 04) 

แบบฟอรม์ขอตรวจรับรองฯเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี 

วันที.่.................................. 

ผู้ย่ืนคาํขอ ..................................................... สังกัดกลุ่ม............................................. 

ทีอ่ยู่................................................................... โทร ..................................... 

มีความประสงค ์     ตรวจรับรองแรกเข้า 

⃞   ตรวจประจาํปี 

⃞   ตรวจต่ออายุ  ใบรับรองเดิมหมดอายุ วันที่ ................................... 

ลงชื่อ ........................................ ผู้ย่ืนคาํขอ 

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

ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคาํขอ

(.........................................) 
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ตัวอย่างปฏิทนิกจิกรรมกลุ่มเกษตรกร 

2021
จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์ อาทติย ์

26 27 28 29 30 31 01

02 03 04 05 06 07 08
ตรวจแปลง นาง A การประชมุการอบรม

เกษตรกร
 ณ หอประชมุ

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
ตรวจแปลง นางศรี

23 24 25 26 27 28 29

30 31

สงิหาคม

หมายเหตุ:

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

3 สิงหาคม   2564 ตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน นาย A , นาย B 

5 สิงหาคม 2564 การอบรมเกษตรกรฯ นาย A , นาย B 

17 มกราคม 2565 ตรวจเย่ียมแปลงเพื่อน นายศรี, นางแกว้ 
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เกณฑก์ารคิดคะแนนตรวจรับรองเกษตรอินทรยี ์ฯ ด้วย podd PGS 

 เกณฑก์ารรบัรอง จะอา้งอิงจากคะแนนทัง้หมด 3 ส่วน คือ 1.คะแนนมีค่าเป็นบวก ไดจ้าก

การปฏิบติัที่ดีพืน้ฐาน  และคะแนนมีค่าเป็นลบ จาก 2.ขอ้บกพรอ่งความเสี่ยงตํ่า(Minor) และจาก 3.

ขอ้บกพร่องความความเสี่ยงสงู (Major)  (ดเูอกสารเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํหรบัการตรวจรบัรองฯ) 

ซึ่งดคูะแนนไดจ้ากหนา้จอหรือแดชบอรด์ ผลการพิจารณาจะเป็นไปได ้3 ทาง ตามเงื่อนไขดงันี ้

1. พิจารณาผ่านการรบัรอง  

1.1. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากบั 75 คะแนน และ คะแนนสมับรูณผ์ลค่าลบความ

เสี่ยงตํ่า (Minor) และความเสี่ยงสงู (Major) เท่ากบั 0 

2. พิจารณาผ่านการรบัรอง แบบมีเงื่อนไข 

2.1. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากบั 75,   คะแนนสมับูรณผ์ลค่าลบความเสี่ยงตํ่า

(Minor) นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20,   และ คะแนนสมับรูณค์วามเสี่ยงสงู(Major) เท่ากบั 0 

3. พิจารณาไม่ผ่านการรบัรอง 

3.1. คะแนนผลค่าบวก นอ้ยกว่า 75  

3.2. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากบั 75,    และ คะแนนสมับรูณผ์ลค่าลบความเสี่ยงตํ่า 

(Minor) มากกว่า 20  

3.3. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากบั 75,     และ คะแนนสมับรูณผ์ลค่าลบความเสี่ยงสงู 

(Major) มากกว่าหรือเท่ากบั 20  

 

 

  



139 

 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี                                                                        ภาคผนวก  24 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัว
อย่

าง
ห

นั
งส

ือส
าํค

ัญ
รับ

รอ
งแ

ป
ลง

เก
ษ

ตร
อิน

ท
รีย

พ์
จีีเ

อส
 

 



140 

 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี                                                                        ภาคผนวก  24 กมุภาพนัธ ์2564 

ตรารับรอง 

การใชต้รารบัรอง จะใชไ้ดเ้ฉพาะกับผลิตภัณฑท่ี์ไดร้บัการรบัรองภายใตเ้ครือข่ายอปท.อาหาร

ปลอดภยัดาวผ่อดีดีเท่านัน้ โดยเกษตรกรตอ้งไม่โฆษณาชวนเชื่อโดย และ/หรือ ทาํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิด

ว่า ผลิตภณัฑอิ์นทรียท์ี่ไดร้บัการรบัรองและขอใชต้รานีม้ีคณุสมบติัพิเศษเหนือว่าผลิตภณัฑอ่ื์นๆ และ

เกินจากท่ีเป็นจรงิ 
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ตัวอย่าง : หลักสูตร 1 วัน : อบรมเกษตรกรใช้เคร่ืองมือ podd PGS 

1. ชื่อโครงการ :   

โครงการฝึกอบรมการทาํเกษตรอินทรียโ์ดยใชเ้ครื่องมือดิจิทลั podd PGS กลุม่ผลผลิตพืชผกั  

2. หลักการและเหตุผล:  

 ปัจจุบนัการทาํเกษตรอินทรีย ์หรือการผลิตดา้นการเกษตรแบบองคร์วมท่ีเกือ้หนุนต่อระบบ

นิเวศ ไดร้บัความแพร่หลายไปในหลายพืน้ท่ี เกษตรกรในชุมชนเริ่มมีการปรบัเปลี่ยนจากการทาํ

เกษตรในรูปแบบเดิมท่ีใช้สารเคมี มาเป็นการทาํเกษตรอินทรีย์กันมากขึน้ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินซึ่งมีอาํนาจหน้าท่ีพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินให้ก้าวหน้า จึงเข้ามามีบทบาทหน้าท่ีในการ

สง่เสรมิคณุภาพชีวิตของคนในพืน้ที่ใหเ้ขม้แข็ง  

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ไดม้ีการนาํ

เคร่ืองมือดิจิทลัเขา้มาช่วยเกษตรกรและกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นพืน้ที่อปท. โดยดาํเนินการตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) หรือเรียกว่า podd PGS ซึ่งมีส่วนช่วยเกษตรกรใน

การบนัทึกการผลิต จัดเก็บขอ้มูลและประมวลผลอัตโนมัติ จึงไดจ้ัดโครงการฝึกอบรมนีขึ้น้มา เพื่อ

สนบัสนนุการทาํเกษตรอินทรียใ์นพืน้ที่ใหเ้ขม้แข็ง และถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะการใชง้านเคร่ืองมือ 

podd PGS ใหแ้ก่เกษตรกร สหกรณก์ารเกษตร วิสาหกิจชุมชนในพืน้ท่ี รวมถึง อปท.พนัธมิตร หรือท่ี

มีพืน้ที่ใกลเ้คียงกนั โดยผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ย เจา้หนา้ที่ 1-2 คน และ เกษตรกร 2-3 คน 

3. วัตถุประสงค:์ 

 เพื่อเป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํเกษตรอินทรีย ์โดยการใชเ้คร่ืองมือดิจิทลั 

podd PGS แก่ผู้ใช้งานระบบ ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด

ผลประโยชนส์งูสดุแก่เกษตรกร สหกรณก์ารเกษตร วิสาหกิจชมุชน อปท. และอปท.พนัธมิตร หรือที่มี

พืน้ที่ใกลเ้คียงกนั 
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4. เป้าหมาย:  

 เกษตรกร สหกรณก์ารเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ อปท. รวมถึงอปท.พนัธมิตร หรือท่ีมีพืน้ท่ี

ใกลเ้คียงกนั สามารถใชเ้ครื่องมือดิจิทลั podd PGS ช่วยในการทาํเกษตรและการผลิต รวมถึงการใช้

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการบนัทกึเพื่อวางแผนการตลาด 

5. กลุ่มเป้าหมาย: 

 5.1 เกษตรกร สหกรณก์ารเกษตร วิสาหกิจชมุชน และ อปท. จาํนวน 50 คน  

 5.2 อปท.พนัธมิตร หรือที่มีพืน้ที่ใกลเ้คียงกนั โดยผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ย เจา้หนา้ที่ 1-2 คน  

       และ เกษตรกร 2-3 คน 

6. วิธีการดาํเนินงาน: 

 6.1 ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ ใหเ้ครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี กลุม่ผลผลติ

       พืชผกั 

 6.2 จดัอบรมความรูเ้ก่ียวกบัการทาํเกษตรอินทรีย ์โดยใชเ้ครื่องมือดิจิทลั podd PGS  

 6.3 ระยะเวลาในการอบรม 1 วนั ผูเ้ขา้อบรม อปท. ละ 50 คน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ: 

 16 พฤศจิกายน 2563 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : 

 ผูน้าํเกษตรกร และเจา้หนา้ท่ี อปท. มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํเกษตรอินทรีย ์และมี

การใชเ้ครื่องมือดิจิทลั podd PGS อย่างแพรห่ลายและมีประสิทธิภาพ  
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9. การประเมินผลโครงการ : 

 9.1 การทดสอบการใชง้านเครื่องมือดิจิทลั podd PGS 

 9.2 ประเมินความพงึพอใจการฝึกอบรมการใชง้านระบบฯ 

 9.3 ระบบติดตามหลงัการฝึกอบรมโดยผ่านระบบแดชบอรด์ และการกระตุน้/เตือน/ให้

       คาํแนะนาํ 

10. กาํหนดการหลักสูตร 1 วัน : อบรมเกษตรกรใช้เคร่ืองมือ podd PGS 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน พรอ้มรบัประทานอาหารว่าง 

09.00 – 09.30 น.

  

แนะนาํหลกัการแนวคิด โครงสรา้งความสาํคญัของระบบงานผ่อดีดี 

และแนวคิดสขุภาพหนึ่งเดียว 

09.30 – 10.00 น.

  

การทาํเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีสว่นร่วม PGS และ

เครื่องมือดิจิทลั podd PGS 

10.00 - 11.00 น. เรียนรูก้ารใชง้านเครื่องมือดิจิทลั podd PGS (แอปพลิเคชนั) รวมถึง

เทคนิคเพื่อใหใ้ชง้านไดง้่ายและมีประสิทธิภาพ 

11.00 – 11.30 น.

  

การใชง้านแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี (Dashboard) 

11.30 – 12.00 น. สรุปบทบาทหนา้ท่ีของผูด้แูลระบบ ตอบขอ้ซกัถามแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และปิดการฝึกอบรม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
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ตัวอย่าง : ตารางฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย ์PGS 

ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดดีี 

กาํหนดการหลกัสูตร 3 วัน : ตารางฝึกอบรมผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์PGS ของเครือข่ายอปท.

อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี  

เวลา กิจกรรม 

16 ธันวาคม 2563 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.00 น. ทาํแบบทดสอบ Pretest 

09.00-09.20 น. กลา่วเปิดงานและแนะนาํเครือข่าย อปท. เครือข่ายอาหารปลอดภยั “ดาวผ่อดีดี”  

โดย นายกนกศกัดิ ์ดวงแกว้เรือน นายกองค์การบริหารสว่นตาํบลแม่ทา 

09.20-10.00 น. เครือข่ายอปท. กบั กิจกรรมอาหารปลอดภยัจากไรน่าถึงรา้นอาหารสูเ่ป้าหมาย

ชมุชนอยู่ดีมีสขุ  

โดย รศ.ดร.เลศิรกั ศรีกิจการ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ฝา้ระวงัสขุภาพหนึ่งเดยีว 

10.00-12.00 น. 

 

หลกัและวิธีการตรวจรบัรองมาตรฐานการผลิตตามระบบสากล 

โดย น.สพ.ธนบดี รอดสม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพฒันาระบบและรบัรองคณุภาพอาหาร

สตัวอ์ตุสาหกรรม กรมปศสุตัว ์

12.00-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น. หลกัการและแนวทางปฏิบติั  PGS : ตอ้งรูอ้ะไร และตอ้งทาํสิ่งสาํคญัอะไรบา้ง จึงจะ

ขบัเคลื่อน PGS ไดส้าํเรจ็ 

โดย อาจารยจ์ินตนา อนิทรมงคล มูลนธิิเกษตรอนิทรียไ์ทย 

14.30-15.30 น. แนะนาํและฝึกปฏิบติัการใชเ้ครื่องมือดิจิทลั podd PGS ช่วยบนัทึก การผลิตและ

ตรวจรบัรองพืชผกัอินทรีย ์บนสมารท์โฟน 

โดย สพ.ญ.สกลุรตัน์ ปัทมแกว้ และทมีงานจากศูนยเ์ฝา้ระวงัสขุภาพหนึ่งเดยีว 

15.30-17.30 น. ใจความสาํคญัของมาตรฐานพืชอินทรีย ์และปศสุตัวอิ์นทรียท์ี่ มกอช.กาํหนด 

โดย อาจารยจ์ินตนา อนิทรมงคล มูลนธิิเกษตรอนิทรียไ์ทย 

18.00-20.00 น. รบัประทานอาหารเย็น : ขนัโตกสืบสานวฒันธรรมลา้นนา 
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เวลา กิจกรรม 

17 ธันวาคม 2563 

08.30-09.30 น. 

 

 

09.30-10.30 น. 

 

 

10.30-11.30 น. 

จดุเริ่มตน้การทาํเกษตรอินทรีย ์สูวิ่ถีชีวิตท่ียั่งยืนในปัจจบุนั 

 โดย น.ส.สาริณี นามจนัทร์ ผูต้รวจฟาร์ม วสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 

 

เทคนิคและวิธีการขบัเคลื่อนกลุม่เกษตรอินทรีย ์ในชมุชนแบบมีสว่นรว่มของทุกภาค

สว่น 

 โดย นายสราวธุ วงคก์าวนิ เจา้หนา้ทีส่ง่เสริมและการตลาดเกษตรอนิทรีย ์สหกรณ์

การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จาํกดั 

มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละวิธีการตรวจรบัรองทกุขัน้ตอน ของสหกรณเ์กษตรยั่งยืน

แม่ทา จาํกดั 

 โดย น.ส.สมจิตร อนิต๊ะปวง เจา้หนา้ทีส่ง่เสริมเกษตรอนิทรียส์หกรณ์กรีนเนท 

จาํกดั     

11.30-12.00 น. เทคนิควิธีการใชแ้อปพลิเคชนั podd เพื่อตรวจรบัรอง  

โดย สพ.ญ.สกลุรตัน์ ปัทมแกว้ และทมีงานจากศูนยเ์ฝา้ระวงัสขุภาพหนึ่งเดยีว 

12.00-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00–16.30 น. 

 

 

 

 

 

ทบทวนใจความสาํคญัก่อนการลงตรวจแปลง ผ่านแอปพลิเคชนั podd PGS  

-กระบวนการตรวจตัง้แต่เริ่มตน้จนสรุปผลการตรวจรบัรอง 

-เทคนิค/วิธีการตัง้คาํถาม 

-ขอ้ควรสงัเกต 

แบ่งงาน เตรียมความพรอ้มของคณะผูต้รวจก่อนลงตรวจประเมินคณุภาพแปลง

เกษตร  

ลงแปลงเพื่อฝึกปฏิบติัการตรวจประเมินแปลงผลิตเพื่อพฒันาและรบัรองคณุภาพ 

ทมีวทิยากรภาคปฏิบตัิ ไดแ้ก่ 

 น.ส.สมจิตร อนิต๊ะปวง เจา้หนา้ทีส่ง่เสริมเกษตรอนิทรียส์หกรณ์กรีนเนท จาํกดั    

 น.ส.จิรฐัิติกาล คาํกาศ เจา้หนา้ทีส่ง่เสริมเกษตรอนิทรีย ์สหกรณ์กรีนเนท จาํกดั  

 น.ส.สาริณี นามจนัทร์ ผูต้รวจฟาร์ม วสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนคิ 

 นายอภิศกัดิ ์กาํเพญ็ วสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 

 น.ส.กสุมุา โปธาส ุวสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 
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เวลา กิจกรรม 

18 ธันวาคม 2563 

08.30-12.00 น. รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพแปลงผลิตโดยผูเ้ขา้อบรมแต่ละท่าน และการ

สะทอ้นกลบั เพื่อสรา้งความเขา้ใจ ชีแ้นะ และแกไ้ข จากผูเ้ชี่ยวชาญการตรวจ

ประเมินของแม่ทา 

ทมีวทิยากร ไดแ้ก่ 

1) น.ส.สมจิตร อนิต๊ะปวง เจา้หนา้ทีส่ง่เสริมเกษตรอนิทรียส์หกรณ์กรีนเนท 

จาํกดั    

2) น.ส.จิรฐัิติกาล คาํกาศ เจา้หนา้ทีส่ง่เสริมเกษตรอนิทรีย ์สหกรณ์กรีนเนท 

จาํกดั  

3) น.ส.สาริณี นามจนัทร์ ผูต้รวจฟาร์ม วสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนคิ 

4) นายอภิศกัดิ ์กาํเพญ็ วสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 

5) น.ส.กสุมุา โปธาส ุวสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 

12.00-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00-15.00 น. วางแผนการดาํเนินงานต่อเนื่อง เพื่อขบัเคลื่อนพืน้ที่ของตนเองไปสูก่ารเป็นชมุชน

เกษตรอินทรีย ์ 

ทมีวทิยากร ไดแ้ก่ 

1) น.ส.สมจิตร อนิต๊ะปวง เจา้หนา้ทีส่ง่เสริมเกษตรอนิทรียส์หกรณ์กรีนเนท 

จาํกดั    

2) น.ส.จิรฐัิติกาล คาํกาศ เจา้หนา้ทีส่ง่เสริมเกษตรอนิทรีย ์สหกรณ์กรีนเนท 

จาํกดั  

3) น.ส.สาริณี นามจนัทร์ ผูต้รวจฟาร์ม วสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนคิ 

4) นายอภิศกัดิ ์กาํเพญ็ วสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 

5) น.ส.กสุมุา โปธาส ุวสิาหกิจชมุชนแม่ทาออร์แกนิค 

15.00-15.30 น. สอบเพื่อรบัประกาศนียบตัรของเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภยั ดาวผ่อดีดี  

15.30-16.30 น.  สรุปผลการอบรมและกลา่วปิดงาน โดย นายกกนกศกัดิ ์ดวงแกว้เรือน 
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