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ชุดเอกสารคู่มือดําเนินระบบรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี เป็ นผลผลิตของโครงการวิจัยดําเนินการ (Action Research) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เ ป็ น
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สําคัญ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากการรับรองการผลิตพืช ผัก
และปศุสตั ว์อินทรีย์ รวมถึงการรับรองร้านอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ผูบ้ ริโภค และสังคมมั่นใจ
และเชื่อถือได้ โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมและการตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบดิจิทลั ดาวผ่อดีดี
ชุดเอกสารนีม้ ี 5 เล่มหลัก คือ 1)มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ อง
เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 2)คู่มือเกษตรกร 3)คู่มือกลุม่ เกษตรกร 4)คู่มือผูต้ รวจฯรับรองคุณภาพ 5)คู่มือ
อปท. กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์ โดยระบบและกลไกรับรองเกษตรอินทรีย์ และชุดเอกสารดําเนินระบบ
เหล่านี ้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อเริ่มใช้ในกิจกรรมประกันคุณภาพอาหาร
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อาหารปลอดภัยของประเทศ โดยเน้นการทํางานในระดับตําบลและชุมชน ด้วยความร่วมมือของ
หลายภาคส่วน และสาขาวิชาตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว บนพืน้ ฐานของบริบทเชิงสังคมและความ
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การทํางานด้วยศรัทธาที่เกิดจากใจ เป็ นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่ย่ งั ยืน เครือข่ายจะเป็ น
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ขอบเขตมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
1.

มาตรฐานนี เ้ ป็ น ข้อ กํา หนดสํา หรับ การรับ รองการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย ์โ ดยกลุ่ม เกษตรกร
อิ ง ตามมาตรฐานสากล มุ่ง สร้า งความเชื่ อ มั่น สํา หรับ ตลาดภายในประเทศของผลผลิ ต
การเกษตร (พื ช และสัตว์) และผลิตภัณ ฑ์จ ากเกษตรอิน ทรีย์

2.

ผลผลิ ต ที่ ไ ด้จ ากกระบวนการผลิ ต ที่ ผ่ า นการรับ รองจากมาตรฐานนี ้ สามารถใช้ต รา
สิ น ค้า รับ รองเกษตรอิ น ทรี ย ์ข องเครื อ ข่ า ยอปท.ฯดาวผ่ อ ดี ดี ติ ด ที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ ทํา การ
โฆษณาได้

3.

หากมี ก ารตรวจพบการปนเปื ้ อ นสารเคมี ใ นผลผลิ ต ของเกษตรกรที่ ไ ด้ร ับ การรับ รอง
เกษตรกรเจ้า ของผลผลิ ต เป็ น ผู ้ร ับ ผิ ด ชอบโดยตรงต่ อ การกระทํา ที ่ ก ่ อ ให้เ กิ ด การ
ปนเปื ้ อ นสารเคมี นั้น และต้อ งถูก ลงโทษตามข้อ กํา หนดของกลุ่ม ตํา บลและเครื อ ข่ า ย
อปท.ฯดาวผ่อดี ดี

4.

ในเชิ ง ระบบกลุ่ ม ตํา บลมี ห น้า ที่ กาํ กับ ดูแ ล แก้ไ ข ปรับ ปรุ ง การปฏิ บ ัติ และธํา รงรัก ษา
มาตรฐานให้ร ะบบเป็ น ที่ เ ชื่ อถื อได้ต่อสาธารณชนอยู่ เ สมอ

5.

มาตรฐานฉบับ นี ร้ วบรวมสาระสํา คัญ จากมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ข องกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1) เอกสารการรับ รองเกษตรอิ น ทรี ย ์แ บบมี ส่ ว นร่ ว มพี จี
เอส (มกอท.) และระเบี ย บข้อ บัง คับ เครื อ ข่ า ยเกษตรกรรมยั่ ง ยื น แม่ ท า หมวดที่ 9 (แม่
ทาออร์แ กนิ ค ) เกษตรกรสมาชิ ก ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น (อปท.) หรื อ กลุ่ ม
ตําบลในเครื อ ข่ า ยอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี ต้องใช้ม าตรฐานนี เ้ ป็ น หลัก ปฏิ บัติขั้น ตํ่าของการทํา
เกษตรอิ น ทรี ย ์ และอปท.หรื อ กลุ ่ม ตํา บลสามารถกํา หนดเงื ่ อ นไขเพิ ่ ม เติ ม เพื ่ อ ให้
เหมาะสมยิ่ ง ขึ น้ กับ บริ บ ทของพื น้ ที่ ไ ด้ หากสอดคล้อ งและไม่ ขัด แย้ง กับ มาตรฐานของ
เครื อ ข่ า ยอปท.ฯดาวผ่ อ ดี ด ี โดยต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบในระดับ กลุ ่ม ตํา บล และ
ประกาศให้ทราบทั่วกัน
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หลักการของเกษตรอินทรีย ์
เกษตรอิ นทรี ย์เ ป็ น ระบบการจัดการผลิตด้านการเกษตร ทั้ง ในด้านสุขภาพ คน สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดการที่ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างความสมดุลของ
สภาพแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพืน้ ที่จะช่วยฟื ้ นฟูและสร้างสมดุลของ
ธรรมชาติให้คงอยู่และนําไปสู่ความเป็ นเกษตรอินทรียแ์ บบยั่งยืนต่อไป โดยมีหลักการและแนวทาง
ปฏิบตั ิท่สี าํ คัญ ดังนี ้
1.

พัฒนาระบบการผลิตสู่แนวทางการทําเกษตรอินทรียแ์ บบผสมผสาน มีการใช้ทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบการจัดการที่เป็ นประโยชน์เกือ้ กูลกันระหว่างพืช สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม

2.

พัฒนาระบบการผลิตที่พ่งึ พาตนเอง มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตภายในพืน้ ที่ หลีกเลี่ยงการใช้
ปั จจัยภายนอก โดยเฉพาะปุ๋ ยและสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชควรมาจากวัสดุธรรมชาติภายใน
ฟาร์ม

3.

ฟื ้ นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพนํา้ ด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ย
หมัก และปุ๋ ยพืชสดอย่างต่อเนื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนและให้เกิดประโยชน์สงู สุด

4.

รักษาความสมดุลของธรรมชาติ และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม

5.

ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิท่ที าํ ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

6.

ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ ยว และแปรรู ปที่เป็ นวิธีธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ

7.

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบการเกษตรภายในฟาร์มและระบบนิเวศรอบข้าง
รวมทัง้ อนุรกั ษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืช และสัตว์ป่า

8.

รักษาความเป็ นอินทรียต์ ลอดห่วงโซ่การผลิต แปรรูป เก็บรักษา และจําหน่าย

9.

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรักษา

10. ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ตอ้ งไม่มาจากการดัดแปลง พันธุกรรม
หรือ GMO
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11. ผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ผ่านการฉายแสง (สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557)

ข้อกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี
1. การปฏิบัติในแปลง
1.1 ไร่ หรือ ฟาร์ม จะต้องปลอดสารเคมีอย่างสิน้ เชิง รวมถึงสมุนไพรฆ่าแมลงที่มีส่วนผสม
ของสารเคมี
1.1.1 หากไร่หรื อฟาร์ม ยัง ไม่ไ ด้เ ปลี่ ย นเป็ น เกษตรอิน ทรีย์ทั้ง หมด เกษตรกร
สมาชิกสามารถทยอยเปลี่ยนพืน้ ที่บางส่วนได้ แต่ตอ้ งปลูกพืชต่างชนิด
หรือต่างพันธุท์ ่ีแยกแยะความแตกต่างของผลผลิตได้ มีการแบ่งแยกพืน้ ที่
และกระบวนการจัดการที่ ชัดเจน และผลผลิตเกษตรอิน ทรีย์จะต้องไม่
ปะปนกับผลผลิตจากพืน้ ที่ท่ไี ม่ใช่เกษตรอินทรีย์ (ไม่ให้เกษตรกรปลูกพืชที่
แยกแยะความแตกต่างของผลผลิตไม่ไ ด้ ทั้ง ที่เ ป็ น เกษตรอิน ทรีย และ
เกษตรทั่ว ไป หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า การปลูก พื ช แบบคู่ข นาน ในกรณี ท่ี มี ก าร
ปรับเปลี่ยนพืน้ ที่บางส่วนของไร่ หรือฟาร์มเป็ นเกษตรอินทรีย)์
1.1.2 การปลูกพืชล้มลุก มีระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน หลังระยะปรับเปลี่ยนจึง
ถือเป็ นพืชเกษตรอินทรีย์ และพืชยืนต้นมีระยะปรับเปลี่ยน 18 เดือน หลัง
ระยะปรับเปลี่ยนจึงถือเป็ นผลผลิตอินทรีย์
-

หากมีห ลักฐานว่าไม่มีการใช้ส ารเคมีใ นพืน้ ที่มากกว่า 12 เดือน
สําหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือนสําหรับพืชยืนต้น เกษตรกรสมาชิก
สามารถขอลดระยะการปรับเปลี่ยนลงได้ แต่ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับ
จากวันที่ย่นื ขอรับการรับรอง

-

การรับ รองอาจพิ จ ารณาเพิ่ ม ระยะการปรับ เปลี่ ย นมากกว่ า ที่
กําหนด หากพบว่าพืน้ ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากมาก่อน
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สรุ ปข้อมูลการปฏิบัติในแปลง
1. หลีกเลี่ยงการปลูกพืชคู่ขนาน แต่ในกรณีจาํ เป็ นสามารถปลูกพืชคู่ขนานได้ โดยต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
- พืชที่ปลูกต้องเป็ นพืชต่างชนิด ต่างพันธุ์ สามารถแยกความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน
- แยกพืน้ ที่การเพาะปลูกและกระบวนการจัดการผลผลิตอินทรียแ์ ละเคมีอย่างชัดเจน
2. มีระยะปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบเคมีเป็ นอินทรีย ์
2.1) การเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรสมาชิกที่ตอ้ งการเปลี่ยนการผลิตแบบเคมีเป็ นแบบ
อินทรีย ์ มีระยะปรับเปลี่ยนนับตัง้ แต่การนํามาตรฐานไปปฏิบตั ิและสมัครขอการรับรอง โดย
- การปลูกพืชล้มลุก มีระยะปรับเปลี่ยนจากเคมีเป็ นอินทรีย ์ อย่างน้อย 12 เดือน
- การปลูกพืชยืนต้น มีระยะปรับเปลี่ยนจากเคมีเป็ นอินทรีย ์ อย่างน้อย 18 เดือน
2.2) ระยะปรับเปลี่ยนอาจเพิ่มขึน้ หากตรวจพบว่ามีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก
2.3) ระยะปรับเปลี่ยนอาจลงลง เกษตรกรสมาชิกต้องแสดงหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าพืน้ ที่ไม่มี
การใช้สารเคมีนานเกิน 12 เดือนสําหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือนสําหรับพืชยืนต้น โดยสามารถ
ลดระยะปรับเปลี่ยนลงได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ยื่นขอการรับรอง

1.2 พืน้ ที่ท่ที าํ เกษตรอินทรียแ์ ล้วต้องไม่เปลี่ยนกลับไปทําการเกษตรแบบใช้สารเคมี
1.3 ห้ามตัดป่ าไม้ในที่สาธารณะและบุกรุกป่ าใหม่เพื่อทําเกษตรอินทรีย์
1.4 ห้ามมีการเผาเศษวัชพืช และตอซังในแปลงโดยเด็ดขาด (เว้นแต่กรณีมีโรคหรือแมลง
ระบาดอย่างรุ นแรง และเป็ นที่รูก้ ันภายในว่าสามารถเผากระตุน้ ความงอกได้ในกรณี
ปลูก งา ถั่ว ข้าวโพด)
1.5 เกษตรกรสมาชิกสามารถปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลง
1.6 เกษตรกรสมาชิ กต้องบํารุ ง รักษา เพิ่ม ความอุดมสมบูรณ์ใ นดิน และมีกิจ กรรมทาง
ชีวภาพที่เป็ นประโยชน์ในดิน ดังนี ้
1.6.1 มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว การใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้พืชรากลึก ในการปลูก
หมุนเวียน และให้ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมในแปลง
1.6.2 มีการใส่วสั ดุอินทรียท์ ่เี ป็ นผลพลอยได้จากแปลงปลูกพืชหรือฟาร์มปศุสตั ว์
ที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานอินทรีย์
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1.6.3 มีการเร่งปฏิกิริยาของปุ๋ ยอินทรีย์ อาจใช้เชือ้ จุลินทรียห์ รือวัสดุจากพืชที่
เหมาะสมได้
1.6.4 มีการใช้ส่ิงที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต (biodynamic preparations)
จากหินบด ปุ๋ ยคอก หรือวัสดุจากพืช
1.6.5 หากเกษตรกรสมาชิ กพ้นจากการเป็ นสมาชิกเครื อข่ ายดาวผ่ อดี ดีฯ ให้
พืน้ ที่แปลงพ้นจากการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องเครือข่ายอปท.ฯ
ดาวผ่อดีดีดว้ ย (ยกเว้นมีการถ่ายโอนแปลงให้กับสมาชิกเครือข่าย ท่าน
อื่น)
1.7 มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพในแปลงการผลิตอย่างต่อเนื่อง
1.7.1 เกษตรกรสมาชิกต้องได้รับการตรวจแรกเข้าเพื่อประเมินคุณภาพสําหรับ การ
รับ รองแปลงเกษตรอิ น ทรี ย์ และการตรวจรับ รองแปลงการผลิ ต อิ น ทรี ย์ข อง
เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีซ่งึ มีอายุการรับรอง 3 ปี
1.7.2 แปลงอินทรียจ์ ะต้องได้รบั การตรวจติดตาม และผ่านการตรวจสอบคุณภาพปี ละ
1 ครัง้
1.7.3 เกษตรกรสมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมแปลงเพื่อนทุกแปลง อย่างน้อย 3
เดื อ นต่ อ ครั้ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น ควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ดําเนินกิจกรรมกลุ่ม และเป็ นกําลังใจต่อกันระหว่างสมาชิก
ภายในกลุม่

2.

การป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมี
2.1 เกษตรกรสมาชิกต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื ้อนที่อาจมาทางดิน นํา้ อากาศ โดย
อาจทําสิ่งกีดขวาง คันดิน หรือปลูกพืชเป็ นแนวกันชน
2.1.1 ปลูก หากพื ช อิ น ทรี ย์ใ กล้กับ พื ช เคมี ต้อ งมี ร ะยะห่ า งระหว่ างพื ช ที่ ปลูก
อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือให้ปลูกพืชอื่นๆ เป็ นแนวกันชนกัน้ ในด้านที่ติด
กับแปลงเคมี พืชที่ปลูกเป็ นแนวกันชนไม่ถือว่าเป็ นพืชเกษตรอินทรีย์
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2.1.2 กรณีท่ีมีความเสี่ยงต่อการปนเปื ้อนทางนํา้ ต้องทําแนวกันชนคือ คันดิน คู
ดินระบายนํา้ หรือแนวพืชเพื่อกรองสารเคมี (พืชแนวกันชนไม่ถือว่าเป็ นพืช
เกษตรอินทรีย)์
2.1.3 ถ้าแปลงข้างเคียงฉีดพ่นสารเคมี แปลงเกษตรอินทรียต์ อ้ งปลูกพืชเป็ นแนว
กันลม ซึ่งสูงกว่าพืชเคมี (พืชแนวกันลมไม่ถือว่าเป็ นพืชเกษตรอินทรี ย์)
หรือใช้วสั ดุอปุ กรณ์ในการทําแนวป้องกัน
2.2 ในช่ ว งที่ มี ก ารผลิ ต พื ช ในระบบอิ น ทรี ย์ ห้า มเกษตรกรสมาชิ ก ทํา การผลิ ต พื ช ชนิ ด
เดียวกันในระบบเคมีในพืน้ ที่ของตนเองโดยเด็ดขาด และหลีกเลี่ยงการผลิตพืชชนิด
เดียวกันกับพืน้ ที่ใกล้เคียงที่ปลูกพืชในระบบเคมี
2.3 ห้ามเกษตรกรสมาชิกใช้สารเคมีฉีดพ่นในโรงเก็บผลผลิต
2.4 เกษตรกรสมาชิกต้องมีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

การปลูกปอเทืองเป็ นปุ๋ ยพืช

การไถกลบวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อใช้เป็ นปุ๋ ย

ภาพที่ 2 แนวทางการจัดการและปรับปรุ งบํารุ งดิน
อ้างอิงภาพจาก: คู่มือการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม พี จี เอส จากสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
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แนวกันชนถนนระหว่างข้าวเคมีและอ้อยอินทรีย ์
ถนนกว้าง 4 เมตรและแนวต้นไม้

การใช้คนั นาเป็ นแนวกันชน

แนวป่ าธรรมชาติเป็ นแนวกัน

การใช้หญ้าเนเปี ยร์แยกพืน้ ที่ปลูกข้าวอินทรีย ์ ออกจาก
ข้าว

ภาพที่ 3 แนวทางมาตรการป้ องกันการปนเปื้ อนจากพืชในระบบเคมี

อ้างอิงภาพจาก: คู่มือการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม พี จี เอส จากสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และ
เอกสารนําเสนอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ 9001เล่ม1-2552 จากสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

3.

การใช้ปัจจัยการผลิต
3.1 ให้ทาํ บันทึกปั จจัยการผลิตในฤดูกาลผลิตทุกครัง้
3.2 ห้ามนําพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) มาปลูกในแปลง
3.3 ให้ใช้ปัจจัยการผลิตจากภายในไร่หรือกลุม่ ให้ได้มากที่สดุ กรณีท่ีเกษตรกรสมาชิกจะใช้
ปั จ จัยการผลิ ตจากภายนอก ต้องแจ้ง ให้กลุ่ม ตําบลทําการตรวจสอบและพิ จ ารณา
อนุมตั ิก่อนการใช้งาน
3.4 ห้ามใช้สารเคมีกาํ จัดแมลงและวัชพืชในแปลงปลูก
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3.5 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
3.5.1 ใช้ส มุน ไพรในการป้ อ งกัน กํา จัด ศัต รู พื ช ได้ เช่ น สะเดา ข่ า ตะไคร้ห อม และ
ฮอร์โมนธรรมชาติท่ผี ลิตขึน้ เอง
3.5.2 มีมาตรการในการควบคุมหรือป้องกันความเสียหายจากศัตรู พืช โรคพืช และ
วัชพืชที่เหมาะสม ได้แก่
-

การเลือกใช้พนั ธุพ์ ืชที่เหมาะสม ได้แก่ การเลือกใช้พนั ธุพ์ ืชที่ตา้ นทานโรค

-

การปลูกพืชหมุนเวียน เช่น การปลูกปอเทืองเป็ นปุ๋ ยพืชสดในไร่ขา้ วโพด

การใช้เครื่องมือกลในการเพาะปลูก ได้แก่ การใช้รถไถไถกลบวัชพืชให้เป็ น
ปุ๋ ย
การอนุรกั ษ์ศัตรู ธรรมชาติของศัตรู พืช การใช้ศัตรู ธรรมชาติ รวมถึงการ
ปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ทาํ ลายศัตรูพืชได้ เช่น ใช้ตวั หํา้ (predator) และตัวเบียน
(parasite)
การรักษาระบบนิเวศ เช่น ทําพืน้ ที่ป้องกันการชะล้างของดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชหลากหลายชนิด เป็ นต้น
การใช้หินบด ปุ๋ ยคอก หรือวัสดุจากพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
ดิน
การคลุมหน้าดินและการรักษาหญ้าด้วยการตัดแต่ง (ไม่ใช่การไถออก)
การกําจัดวัชพืชโดยใช้สตั ว์เลีย้ ง ในกรณีพืชอาหารต้องระวังป้องกันการ
ปนเปื ้อนของจุลินทรียก์ ่อโรคจากมูลสัตว์สสู่ ว่ นที่บริโภคได้ของพืชด้วย
การควบคุมโดยวิธีกล เช่น การใช้กบั ดักหรือใช้ไฟล่อ ใช้เสียงขับไล่ เป็ นต้น
ห้ามใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เร่งการเจริญเติบโตของพืช
ห้ามใช้มูลสดจากสุกรหรือไก่จากฟาร์มที่ขังในกรงตับมาเป็ นปุ๋ย ควรใช้มูลไก่
จากฟาร์มทีเ่ ลีย้ งแบบปล่อยรวมฝูง
ห้ามนําเมล็ดพันธุม์ าคลุกสารกําจัดศัตรูพืช
ห้ามใช้อุจจาระคนมาทําปุ๋ยหมัก
ห้ามใช้ป๋ ุยหมักจากขยะเทศบาล
-

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
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3.11 ควรเลือกใช้เมล็ดพันธุห์ รือส่วนขยายพันธุท์ ่เี ป็ นเกษตรอินทรีย์
กรณีท่ีไม่สามารถหาเมล็ดพันธุห์ รือส่วนขยายพันธุเ์ กษตรอินทรียห์ รือที่ไม่
ใช้ส ารเคมีไ ด้ อนุญ าตให้ใ ช้เ มล็ดพัน ธุ์ห รือส่วนขยายพัน ธุ์ท่ ัวไปที่ค ลุก
สารเคมี ไ ด้ แต่ต้องมีวิธี การกําจัดสารเคมีนั้น ออกอย่างเหมาะสมก่ อ น
นํามาปลูก
กรณีมีการผลิตซํา้ พืน้ ที่เดิม เกษตรกรสมาชิกควรมีการใช้ปยพื
ุ๋ ชสดเพื่อไถ
กลบก่อนการเพาะปลูก หรือไถกลบตอซังข้าวก่อน

การปลูกพืชผสมผสานเพื่อไล่แมลง

การเลีย้ งไกผสมผสานกับการปลูกพืชเพื่อกำจัดวัชพืชใน
แปลงและนำมูลไปเพิ่มความอุดมสมบูรณในดิน

การอนุรกั ษ์แมลงศัตรูพืช เช่น มวนเพชรฆาตทําลายหนอนศัตรูพชื ด้วงเตาทองทําลายเพลีย้ อ่อน

ภาพที่ 4 แนวทางควบคุมและป้ องกันกําจัดศัตรูพืช

อ้างอิงภาพจาก : คู่มือการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม พี จี เอส จากสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
และ http://www.arkinthesky.com/media/rokgallery/d/d2aba01e-44ac-478c-f831-30f6d53a2e40/ladybird-eatingaphids.jpg
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ภาพที่ 5 ห้ามใช้มูลไก่ทเ่ี ลีย้ งในกรงตับและห้ามใช้มูลสัตว์สดเป็ นปุ๋ยบํารุ งดิน

อ้างอิงภาพจาก: คู่มือการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม พี จี เอส จากสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

ควรเลือกเมล็ดพันธุอ์ ินทรีย ์ หากเป็ นเมล็ดพันธุท์ ่คี ลุกสารเคมี ต้องล้างด้วยนํา้ สะอาดก่อนนําไปปลูก

ภาพที่ 6 การเลือกเมล็ดพันธุส์ าํ หรับทําเกษตรอินทรีย์

อ้างอิงภาพจาก: คู่มือการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม พี จี เอส จากสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

1.

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ในการผลิต
4.1 ผลผลิตจากพืชและสัตว์ทกุ ชนิด (เช่น เห็ด สมุนไพร นํา้ ผึง้ รังนก) ที่เก็บได้จากธรรมชาติ
จัดว่าเป็ นผลผลิตอินทรีย์ โดยผลผลิตต้องมาจากพืน้ ที่ท่มี ีการกําหนดขอบเขตชัดเจนว่า
เป็ นพืน้ ที่ธรรมชาติ ต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่เคยใช้ทาํ การเกษตรหรือไม่ใช้สารเคมีอย่าง
น้อย 3 ปี การเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศ
4.2 ให้แยกสถานที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และปั จจัยการผลิตในระบบอินทรียแ์ ละเคมีอย่าง
ชัดเจน
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4.3 ห้ามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ปะปนกันในระหว่างการทําเกษตรอินทรีย์ และการทําเคมี
เช่น ห้ามใช้กระสอบปุ๋ ยเคมี หรือกระสอบอาหารสัตว์ในกระบวนการทําเกษตรอินทรีย์
4.4 ต้องมีการตรวจสอบกรณีเกษตรกรสมาชิกได้ผลผลิตสูงกว่าที่ประมาณการไว้ และมีการ
ตรวจติดตามเป็ นพิเศษ

ห้ามนํากระสอบอาหารสัตว์บรรจุผลผลิตอินทรีย ์ มีการเก็บผลผลิตอินทรียท์ ่ถี กู สุขลักษณะ ไม่เสี่ยงต่อการ
ปนเปื ้อน และพาหะนําโรค

ผลผลิตอินทรียต์ อ้ งระบุแหล่งที่มา และไม่วางผลผลิตอินทรียบ์ นพืน้

ภาพที่ 7 กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทรีย์

อ้างอิงภาพจาก: คู่มือการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม พี จี เอส จากสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
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5.

กระบวนการผลิตและการแปรรูป
5.1 ควรแปรรู ปผลผลิตอินทรียด์ ว้ ยวิธีกล กายภาพ หรือชีวภาพ (เช่น การหมัก การรมควัน)
และลดการใช้สารเคมีในกรรมวิธีการผลิต
5.2 กระบวนการสกัด (extraction) ให้ใช้ได้เฉพาะการสกัดด้วยนํา้ เอทานอล นํา้ มันจากพืช
หรือสัตว์ นํา้ ส้มสายชู คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนเท่านัน้
5.3 มีการจัดการการแปรรูป และวิธีการปฏิบตั ิท่ีดีให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสุขลักษณะที่
ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.

การบรรจุหบี ห่อ

ควรเลือกวัสดุท่ีย่อยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ทาํ ลายสิ่งแวดล้อม เป็ นวัสดุในการทําบรรจุภณ
ั ฑ์
หรือเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่สี ามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
7.

การเก็บรักษาและการขนส่ง
7.1 รัก ษาความเป็ น ผลผลิ ต อิ น ทรี ย์ต ลอดทุ ก ช่ ว งของกระบวนการ โดยมี ก ารป้ อ งกั น
ผลิตภัณฑ์อินทรียไ์ ม่ให้ปะปนกับผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ใช่อินทรีย์ และไม่ให้สมั ผัสกับวัสดุ และ
สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการเกษตรอินทรีย์
7.2 กรณี ท่ี ผ ลิ ตภัณ ฑ์อิน ทรี ย์ไ ด้รับ การรับรองในบางส่วน ต้องมีการเก็ บรักษาและการ
จัดการแยกกันระหว่างผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่อินทรีย์ โดยมีการบ่งชีไ้ ว้
ชัดเจน

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี 24 กุมภาพันธ์ 2564

15

การกํ า หนด กฎ กติ ก า และบทลงโทษ เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
กระบวนการผลิตของกลุ่มตําบล
1.

2.

เพื่อให้เกิดคุณภาพในกระบวนการผลิต และระบบประกันคุณภาพการผลิตของเครือข่ายอปท.
ฯดาวผ่อดีดีเป็ นที่เชื่อถือได้ เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกจะต้องปฏิบตั ิตามกฎ กติกา และข้อกําหนดของ
กลุม่ ตําบลและของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ในกรณีท่ีเกษตรกรสมาชิกมีการละเมิดกฎ กติกา และ
ข้อกําหนดกลุ่มตําบล และเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดีอาจพิจารณาให้สมาชิกได้รบั การลงโทษตาม
ความรุนแรงของการละเมิด
พิจารณาลงโทษเกษตรกรสมาชิกตามความรุนแรงของการละเมิดตามแนวทาง ดังนี ้
2.1 ออกหนั ง สื อ เตื อ น ในกรณี ท่ี เ กษตรกรสมาชิ ก ไม่ ไ ด้ป ฏิ บัติ ต ามกฎ กติ ก า และ
ข้อกําหนด ให้กลุ่มตําบลออกหนังสือเพื่อตักเตือนการกระทําดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกร
สมาชิกปรับปรุงแก้ไข
2.2 ทํา การตรวจพิ เ ศษเพิ่ ม เติม เกษตรกรสมาชิ กที่ ล ะเมิ ดกฎ กติ กา และข้อกําหนด
หลังจากที่ได้รบั หนังสือเตือนต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อมูลที่กลุ่มตําบลแจ้ง โดย
หากจํา เป็ น ต้อ งมี ก ารตรวจติ ด ตามพิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ก ารรับ รองเป็ น ไปตาม
มาตรฐาน กลุ่มตําบลจะส่งเรื่องมายังเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี เพื่อพิจารณาการ
ติดตาม และการตรวจพิเศษเพิ่มเติม ทัง้ นีส้ มาชิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจที่
เกิดขึน้ นี ้
2.3 พักใช้ใบรับรองและตรารับรองการผลิตอินทรียข์ องเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
ชั่วคราว ในกรณีท่ีตรวจพบเกษตรกรสมาชิกมีการละเมิดมาตรฐานอย่างรุ นแรง กลุ่ม
ตํา บลสั่ง พั ก ใช้ใ บรับ รองมาตรฐานชั่ ว คราว เกษตรกรสมาชิ ก ต้อ งหยุ ด จํา หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ทัง้ นี ้ กลุ่มตําบล และเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี จะพิจารณาโดยยึด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็ นสําคัญ และให้เกิดผลเสียหายต่อเกษตรกรและกลุ่มน้อย
ที่สดุ จนกว่าจะได้รบั แจ้งผลอนุญาติให้ใช้ใบรับรองได้ใหม่โดยเร็วที่สดุ
2.4 การยกเลิ ก การรั บ รอง ในกรณี กลุ่ม ตําบลและเครื อ ข่ ายอปท.ฯดาวผ่ อ ดี ดี พ บว่ า
เกษตรกรสมาชิกทําการละเมิดมาตรฐานอย่างรุ นแรง มีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎ
กติ กา และข้อกําหนดของกลุ่ม ตํา บลและเครื อ ข่า ยอปท.ฯดาวผ่ อ ดี ดี โดยไม่ มี ก าร
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ปรับปรุ งแก้ไขตามมาตรฐานกลุ่ม ตําบลต้องดําเนิ นการยกเลิกการเป็ นสมาชิ ก และ
ยกเลิกการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสมาชิกรายนัน้
3.

กลุม่ ตําบลควรกําหนดและประกาศให้เกษตรกรสมาชิก และเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี ทราบ
ถึงข้อกําหนด และบทลงโทษเพิ่มเติมให้เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิในบริบทจําเพาะของชุมชน

่ บบ่อย
ตัวอย่างการกระทําผิดต่อข้อกําหนดมาตรฐานทีพ
1.

พืน้ ที่ลาดชันไม่มีการปลูกพืชกันหน้าดินพังทลาย

2.

แปลงเพาะปลูกเกษตรอินทรียอ์ ยู่ไม่ห่างจากแปลงเพาะปลูกเคมี ไม่มีการทําแนวกันสารเคมี

3.

ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)

4.

เผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในแปลงที่ผ่านการรับรอง

5.

มีการปนเปื ้อนจากการใช้สารเคมีจากแปลงข้างเคียงในดิน นํา้

6.

ไม่ดาํ เนินการแก้ไขปั ญหาตามระยะเวลาที่กาํ หนด

7.

จงใจใช้สารเคมีตอ้ งห้ามในแปลงที่ผ่านการรับรอง

8.

ใช้ตราสินค้า
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ประกาศ (ชื่อหน่วยงาน)
เรื่อง การกําหนดบทลงโทษแก่เกษตรกรสมาชิกทีไ่ ม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
การทําเกษตรอินทรียแ์ ละกติกาของกลุ่ม
................................................
ตามแนวปฏิบตั ิ การรับรองเกษตรอินทรียข์ องเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ซึ่งมีจุดประสงค์
เพื่อให้ได้ผลผลิตของแปลงสมาชิกที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานเชื่อถือได้ และปลอดภัยสําหรับผูบ้ ริโภค โดย
อาศัย...และมติของที่ประชุมสมาชิกกลุ่มตําบล... จึงได้กาํ หนดบทลงโทษให้เป็ นแนวปฏิบตั ิสาํ หรับ
สมาชิกกลุม่ ตําบล... ดังนี ้
1. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม เสียค่าปรับให้กลุม่ ตําบลครัง้ ละ100 บาท
2. ออกหนังสือตักเตือนเมื่อกระทําผิดมาตรฐาน
3. ภาคทัณฑ์โทษแก่สมาชิกที่ละเมิดข้อกําหนดของกลุม่
4. เสียค่าปรับ เช่น ค่าบริการสําหรับการตรวจประเมินพิเศษ เข้ารับการ
ตรวจประเมินล้าช้า
5. พักการจําหน่ายผลผลิต เป็ นเวลา 3 เดือน – 1 ปี
6. ออกจากการเป็ นสมาชิก
* ข้อ 5-6 จะทําการพิจารณาร่วมกับเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี กรณีละเมิดมาตรฐานรุนแรง
ทัง้ นี ้ ให้สมาชิกถือปฏิบตั ิและรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ...........................................

.........................................................
นายก อปท./ประธานกลุม่ ตําบล
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS)
สําหรับ
ศึกษาทําความเข้าใจการปฏิบัติเกษตรอินทรีย ์

มาตรฐานเกษตรอินทรีย

สมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์ นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี

คูมือเกษตรกรฯ

ปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย
ได้รับรหัสจาก อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์
ประกอบไปด้วย “รหัสพืน้ ที่” และ “รหัสกลุ่ม”

เกษตรกรต้องทําการ
•

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PODD หรือ ผ่อดีดี โดยใช้ “รหัสพืน้ ที”่
เพื่อสมัครรับ “ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน” เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน podd
PGS
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน podd PGS และเข้าสู่ระบบโดยใช้ “ชือ่
ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน” ทีไ่ ด้จากแอปพลิเคชัน PODD จากนั้นใส่ “รหัส
กลุ่ม” เพื่อยืนยันว่าเป็ นเกษตรกรในสังกัดกลุ่มใด

คูมือการใชงานแอปพลิเคชัน
podd PGS

บันทึกข้อมูลแปลงอินทรียท์ ุกกิจกรรม
ผ่านแอปพลิเคชัน podd PGS
แจ้งขอรับการรับรอง
รับนัดและให้ความร่วมมือผู้ตรวจฯแปลง
ได้หนังสือรับรองแปลงเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
ขายสินค้าอินทรียจ์ ากแปลง
ที่ได้รับการรับรอง

แจ้งประธานกลุ่ม อปท. กลุ่มตําบล
หรือสหกรณ์เพื่อแจ้งขอการรับรอง
ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้

เกษตรกรต้องมีส่วนร่วม
ในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ตรวจติตามประจําปี ตรวจประจําทุกปี

ตรวจต่ออายุ
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ขั้นตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS) สําหรับเกษตรกร
1.

เกษตรกรศึกษาทําความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และปฏิบตั ิตามหลักและมาตรฐาน
อินทรีย์ โดยศึกษาจากคู่มือเกษตรอินทรีย์ การผลิต & จัดการพืชผักอินทรีย์ และขัน้ ตอนการ
ขอรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
2. เมื่อศึกษาทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามหลักมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ล้ว เกษตรกรต้องจัดตัง้
กลุ่ม โดยการรวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน เพื่อจัดตัง้ เป็ นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรกร
อินทรีย์ โดยใช้แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (แบบฟอร์มดาว 01)
3. เกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรี ยใ์ นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่ อดี ดี โดยแจ้ง
ความจํานงมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ และทําการ
สมั ค รผ่ า นการกรอกแบบฟอร์ม ลงนามปฏิ ญ ญาเข้า ร่ ว มกลุ่ ม เกษตรกรอิ น ทรี ย์พี จี เ อส
(แบบฟอร์มดาว 02)
4. เกษตรกรจะได้รบั รหัสจาก อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ประกอบไปด้วย “รหัสพืน้ ที่” และ
“รหัสกลุม่ ”
5. เกษตรกรทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PODD หรือ ผ่อดีดี โดยใช้ “รหัสพืน้ ที่” เพื่อสมัครรับ
“ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน” เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS
6. เกษตรกรทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน podd PGS และเข้าสูร่ ะบบโดยใช้ “ชื่อผูใ้ ช้งานและ
รหัสผ่าน” ที่ได้จากแอปพลิเคชัน PODD จากนัน้ ใส่ “รหัสกลุ่ม” เพื่อยืนยันว่าเป็ นเกษตรกรใน
สังกัดกลุม่ ใด
7. เกษตรกรทํา การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แปลงอิ น ทรี ย์ทุ ก กิ จ กรรมผ่ า นแอปพลิ เ คชั น podd PGS
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกรและข้อมูลแปลงปลูก
8. เกษตรกรแจ้งความจํานงผ่านหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขอรับการรับรองจาก อปท. กลุ่มตําบล หรือ
สหกรณ์ โดยใช้แ บบฟอร์ม ขอตรวจรับ รองฯเครื อ ข่ า ยอปท.อาหารปลอดภัย ดาวผ่ อ ดี ดี
(แบบฟอร์มดาว 04)
9. เมื่อเกษตรกรผ่านการรับรองแล้วจะได้ “ใบรับรองเกษตรอินทรีย”์ จากอปท. และเครือข่าย
อปท.ฯดาวผ่อดีดี
10. เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองแล้วจะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
10.1 เกษตรกรต้องเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมของกลุม่ เป็ นประจํา โดยใช้แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของเกษตรกรภายในกลุม่
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10.2 เกษตรกรต้องเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน เพื่อแบ่งปั น แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และยกระดับคุณภาพการผลิตของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจเยี่ยม
แปลงเพื่ อ น โดยใช้แ บบฟอร์ม กิ จ กรรมการตรวจเยี่ ย มแปลงเพื่ อ นจากกลุ่ม เกษตร
อินทรียแ์ ม่ทาออแกร์นิก (แบบฟอร์มดาว 03)
10.3 เกษตรกรจะต้อ งถู ก ตรวจรับ รองประจํา ปี เพื่ อ ติ ด ตามและควบคุม การปฏิ บัติ แ ละ
กิจกรรมในแปลงให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิเกษตรอินทรียท์ ่ีดี (รักษา ดํารงมาตรฐานการ
ผลิต)
10.4 ในกรณีท่ีเกษตรกรสมัครขอการรับรองแปลงเพิ่มเติมหรือมีเงื่อนไขการรับรองประจําปี
การแก้ไขข้อบกพร่อง การร้องเรียนจากผูอ้ ่ืน มีขอ้ สงสัยหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ของเกษตรกร เป็ น ต้น โดยการตรวจเพิ่ ม เติ ม นี ้ คณะกรรมการตรวจฯรับ รองไม่
จําเป็ นต้องแจ้งเกษตรกรให้ทราบล่วงหน้า
11. เกษตรกรต้องทําการตรวจต่ออายุใบรับรองเมื่อครบ 3 ปี ซึ่งจะได้รบั การแจ้งเตือนผ่านแอป
พลิเคชัน podd PGS ใบแจ้งนัดหมายจาก อปท. หรือการแสดงผลในแดชบอร์ด podd PGS

ความหมาย หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย ์
ความหมายของเกษตรอินทรีย ์
สหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (International Federation of Agriculture : IFOM) ให้คาํ
นิยามของเกษตรอิ นทรี ยว์ ่ าเป็ น “ระบบการเกษตรที่ผ ลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่ง ยื น ทาง
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นที่การปรับปรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของ
พืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์ จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีสงั เคราะห์ เช่น ปุ๋ ย สารจํากัดศัตรู พืช และเวชภัณฑ์สาํ หรับสัตว์ แต่ในขณะเดียวกันก็
พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์
เลี ย้ ง หลัก การเกษตรอิ น ทรี ย์นี เ้ ป็ น หลัก การสากลที่ ส อดคล้อ งกับ เงื่ อ นไขทางเศรษฐกิ จ -สัง คม
ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย”1

1

โครงการเกษตรอินทรีย ์ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จํากัด, เกษตรอินทรีย ์ ฉบับการ์ตนู , (2547), 1.

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มือเกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

22

สี่หลักการเกษตรอินทรีย์
1.

มิติดา้ นสุขภาพ (Health) เกษตรอินทรียค์ วรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กบั สุขภาพ
อย่างเป็ นองค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก

2.

มิ ติ ด้า นนิ เ วศวิ ท ยา (Ecology) เกษตรอิ น ทรี ย์ค วรจะต้อ งตั้ ง อยู่ บ นรากฐานของระบบ
นิ เ วศวิ ท ยาและวั ฐ จั ก รแห่ ง ธรรมชาติ การผลิ ต การเกษตรจะต้อ งสอดคล้อ งกั บ วิ ถี แ ห่ ง
ธรรมชาติ และช่วยทําให้ระบบและวัฐจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและยั่งยืนมากขึน้

3.

มิติดา้ นความเป็ นธรรม (Fairness) เกษตรอินทรียค์ วรจะตัง้ อยู่บนความสัมพันธ์ท่ีมีความเป็ น
ธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิตในทุกระดับ ทัง้ เกษตรกร คนงาน ผูแ้ ปรรูป ผูจ้ ดั
จําหน่ าย ผู้ค้า และผู้บริโภค ทุกผู้คนควรได้รับโอกาสในการมีคุณ ภาพชีวิตที่ ดี และหมาย
รวมถึงการปฏิบตั ิต่อสัตว์เลีย้ งอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสภาพการเลีย้ งให้
สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์ รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ความ
เป็ นอยู่ของสัตว์อย่างเหมาะสม

4.

มิติดา้ นการดูแลเอาใจใส่ (Care) การบริหารจัดการเกษตรอินทรียค์ วรจะต้องดําเนินการอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็ นอยู่ของผูค้ นทั้งในปั จจุบันและ
อนาคต รวมทัง้ พิทกั ษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย

เกษตรอินทรีย์
1. ส่งเสริม/ สร้างความยั่งยืนให้กบั สุขภาพองค์รวมของ ดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก
2. ตัง้ บนรากฐานนิเวศวิทยา สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ช่วยทําให้ระบบและวัฏจักรธรรมชาติเพิ่มพูน
และยั่งยืนมากขึน้
4. ผูกสัมพันธ์อย่างเป็ นธรรม ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทุกระดับ ทัง้ เกษตรกร คนงาน ผูแ้ ปร
รูป ผูจ้ ดั จําหน่าย ผูค้ า้ และผูบ้ ริโภค ทุกผูค้ นได้รบั โอกาสในการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสัตว์เลีย้ ง
ต้องได้รบั ดูแลอย่างเหมาะสม
5. ดูแล เอาใจใส่ รับผิดชอบสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อมสําหรับสรรพชีววิทยาทัง้ ปั จจุบัน และ
อนาคต
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แนวทางเกษตรอินทรีย์
แนวคิดพืน้ ฐานของเกษตรอินทรียค์ ือ การทําการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างจากระบบ
เกษตรแผนใหม่ ท่ี มุ่ง เน้นการใช้ปัจ จัยการผลิตต่างๆ เพื่ อเพิ่ม ผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก โดยไม่ไ ด้
คํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สําหรับเกษตรอินทรียซ์ ่งึ เป็ นเกษตร
แบบองค์รวมจะให้ความสําคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตร
อิ น ทรี ย์จึ ง ปฏิ เ สธการใช้ส ารเคมี กาํ จัดศัตรู พืชและปุ๋ ยเคมี เนื่ องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านีม้ ี
ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยึด 6 แนวทางสําคัญ ดังนี ้
1.

หมุ นเวียนของธาตุอาหาร ด้วยการใช้ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรู ปของอินทรียว์ ัตถุท่ีสามารถ
ย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ ซึ่งจะทําให้วงจรธาตุอาหารหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่าง
ของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรียท์ ่ีสาํ คัญ คือ การใช้ปยหมั
ุ๋ ก, การคลุม
ดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุ การปลูกพืชเป็ นปุ๋ ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็ นต้น

2.

สร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน การหาอินทรียว์ ตั ถุต่างๆ มาคลุมหน้าดินอยู่
เสมอ ไม่ ว่ า จะเป็ น ฟาง ใบไม้ หรื อ แม้แ ต่ พื ช ขนาดเล็ ก (เช่ น พื ช ที่ ใ ช้ป ลู ก คลุ ม ดิ น ) ซึ่ ง
อินทรียว์ ตั ถุเหล่านีจ้ ะกลายเป็ นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียใ์ นดิน ทําให้ดินฟื ้ นกลับมามี
ชีวิตอีกครัง้ หนึ่ง นอกจากนีก้ ารไม่ใช้สารเคมีต่างๆ เป็ นการช่วยทําให้ดินสามารถฟื ้ นความ
สมบูรณ์ของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

3.

สร้างความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็ นการปลูกพืช
ร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิด
กัน

4.

อนุรักษ์และฟื้ นฟูนิเวศการเกษตร ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ทุกชนิด มีการ
ปรับปรุ งบํารุ งดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลูกพืช
ร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น หรือการฟื ้ นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเ วณ
ใกล้เคียง

5.

พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร เกษตรกรที่ทาํ เกษตรอินทรียจ์ ึงจําเป็ นที่จะต้อง
เรียนรูถ้ ึงสภาพเงื่อนไขของ ท้องถิ่นที่ตนเองทําการเกษตรอยู่ การหมั่นสังเกต เรียนรู ้ วิเคราะห์สังเคราะห์ และทําการทดลอง
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6.

พึ่งพาตนเองด้านปั จจัยการผลิต พยายามผลิตปั จจัย การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย์ เมล็ด
พันธุ์ ฯลฯ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สดุ

ผักเกษตรอินทรีย ์ ต่างจากผักของเกษตรแบบอื่นอย่างไร?
ผักอินทรีย์ หรือ ผักออร์แกนิค (Organic) คือ ผักที่มีระบบการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีใด ๆ
ทัง้ สิน้ และไม่ใช้พนั ธุพ์ ืชที่ตดั ต่อพันธุกรรม มีการใช้ปยที
ุ๋ ่มาจากธรรมชาติเท่านัน้ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
ได้จึงมีความสะอาดและปลอดภัย 100% ตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรียแ์ ละเป็ นระบบการผลิตที่
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผักปลอดภัยจากสารเคมี หรือเรียกว่า ผักปลอดสารพิษ (Pesticide Free) เน้นควบคุมการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูก โดยไม่ใช้สารเคมีในการกําจัดแมลง แต่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเร่ง
ผลผลิต แต่เป็ นสารเคมีท่ีไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกาย ผลผลิตจะมีสารเคมีตกค้างไม่เกินปริมาณที่
กําหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ตามมาตรฐานรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และกรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผักอนามัย หรือ ผักกางมุง้ (Pesticide Safe) มีการใช้ปยเคมี
ุ๋
เพื่อการเจริญเติบโต และการใช้
สารเคมีกาํ จัดแมลง แต่เป็ นสารเคมีท่ีมีพิษตกค้างในระยะสัน้ และหยุดฉีดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บ
เกี่ยวตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ โดยอาจมีการใช้มงุ้ หรือตาข่ายกางครอบแปลงเพาะปลูกหรือไม่ก็ได้
แต่ให้ความสําคัญกับการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานคือ เน้นปลูกพืชผักตามฤดูกาลร่วมกับ
ผักประเภทกะหลํ่าปลี ท่ีช่ วยลดการระบาดของแมลง ส่วนการรับรองมาตรฐานจะใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับผักปลอดสารพิษ
ผักไฮโดรโปนิ กส์ (Hydroponics) เป็ นผักปลอดสารที่ ปลูกโดยใช้นาํ้ แทนดิ น ด้วยการผสม
อาหารที่จาํ เป็ นของพืชลงในนํา้ รากพืชที่สมั ผัสนํา้ จะดูดซึมสารอาหารมาสะสมไว้ท่ีใบ ส่วนรากที่ไม่
สัมผัสนํา้ จะทําหน้าที่รบั ออกซิเจน ซึ่งยังคงมีการใช้สารเคมีและฮอร์โมนในกระบวนการเพาะปลูก
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สารเคมีที่ใช้ในการปลูก

เมล็ดพันธุ ์

ยาฆ่าแมลง

ปุ๋ ยเคมี

ฮอร์โมนเร่ง

GMO

ห้ามใช้

ห้ามใช้

ห้ามใช้

ห้ามใช้

ห้ามใช้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ผักอนามัย (Pesticide Safe)

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ผักทั่วไป

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ประเภทผัก
ผักอินทรีย ์ (Organic)
ผักปลอดภัยจากสารเคมี
(Pesticide Free)

การจัดการฟาร์มโดยรวม
1.

หลักการทั่วไป
1.1 ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ นปุ๋ ยเคมี สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช และฮอร์โมน
สังเคราะห์
1.2 ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค เพราะเกษตรอินทรียต์ อ้ งทําบนดินอันเป็ น
ธรรมชาติ
1.3 ห้ามใช้วัสดุนาโนทุกชนิดในการผลิตและแปรรู ปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งบรรจุ
ภัณฑ์และวัสดุอปุ กรณ์ท่ีสมั ผัสกับอาหาร
1.4 ห้ามตัดป่ าไม้ท่สี าธารณะและบุกรุกป่ าใหม่เพื่อทําเกษตรอินทรีย์
1.5 หากมี การเปลี่ ยนแปลงการผลิตในฟาร์ม เช่น การลดหรือขยายพื น้ ที่ การผลิต การ
เปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก ในกรณีท่ีตอ้ งการเพิ่มพืชที่ขอรับรอง ฯลฯ เกษตรกรต้องแจ้งให้
กลุม่ ทราบโดยทันที
1.6 กรณีท่ีมีลูกจ้าง เกษตรกรต้องดูแลและชีแ้ จงให้ลูกจ้าง หรือผูร้ บั ผิดชอบการผลิต หรือ
ผูร้ บั ช่วงการผลิต ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิ ตอินทรีย์ ได้เข้าใจรายละเอี ยดการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐาน
1.7 เกษตรกรต้องทําบันทึกให้ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้
มีบนั ทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรียแ์ ยกจากการผลิตพืช
ทั่วไปอย่างชัดเจน โดยใช้แอปพลิเคชัน podd PGS เป็ นเครื่องมือในการบันทึก
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2.

ระบบนิเวศภายในฟาร์ม

เกษตรกรต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟาร์ม โดยพยายามรักษาและฟื ้ นฟู
บริเวณที่เป็ นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์หลากหลายชนิดเอาไว้อย่างน้อย 5% ของพืน้ ที่การผลิต
และปล่อยให้พืชขึน้ ตามธรรมชาติในพืน้ ที่ว่างเปล่า
3.

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุ ์ (GMO)

ห้า มใช้สิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปรพั น ธุ์ (GMO) หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ท่ี ไ ด้จ ากสิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปรพั น ธุ์ ใ น
กระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย์

การผลิตพืชอินทรีย ์

1.

ระยะปรับเปลี่ยนเป็ นเกษตรอินทรีย์
1.1 ระยะปรับเปลี่ยนคืออะไร?
ระยะปรับเปลี่ยน คือ วันที่สมัครขอให้มีการรับรองมาตรฐานฯ ให้นบั เป็ นวันที่ 1 ของการ
เริ่มต้นของการเปลี่ยนเป็ นเกษตรอินทรีย์ หรือเป็ นวันเริ่มต้นของระยะการปรับเปลี่ยน โดย
เกษตรกรต้องเริ่มปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี นับตัง้ แต่วนั ดังกล่าว ซึ่งระยะเวลาขึน้ อยู่กบั ชนิดพืชที่ปลูก คือ
1.1.1 พื ช ล้ ม ลุ ก มี ร ะยะปรับ เปลี่ ย น 12 เดื อ น ผลผลิ ต ของพื ช ที่ ป ลู ก หลัง ระยะ
ปรับเปลี่ยนสามารถขายเป็ นอินทรียไ์ ด้
1.1.2 พืชยืนต้นมีระยะปรับเปลี่ยน 18 เดือน ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวหลังระยะปรับเปลี่ยน
สามารถขายเป็ นอินทรียไ์ ด้
1.2 ทําไมต้องมีข้อกําหนดเรื่องระยะปรับเปลี่ยน?
1.2.1 เกษตรกร: ระยะปรับเปลี่ยนเป็ นช่วงเวลาที่ให้เกษตรกรได้ทดลองปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการผลิตใหม่ ซึ่งเกษตรกรต้องใช้ระยะเวลาเรียนรู ช้ ่วงหนึ่ง อีกทัง้
เป็ นการ “วัดใจ” เกษตรกรว่า สามารถทําเกษตรอินทรียไ์ ด้ต่อเนื่องจริงหรือไม่
1.2.2 นักสิ่งแวดล้อม: ระยะปรับเปลี่ยนเป็ นช่วงที่ระบบนิเวศการเกษตรได้ปรับสภาพ
จากเดิมที่เสียสมดุลเนื่องจากการใช้สารเคมีการเกษตรและการจัดการฟาร์มที่ไม่
เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้อม (เช่น การเตรียมดิน ด้วยการเผาฟาง) ให้ระบบนิเ วศ
เกษตรได้มีเวลาฟื ้ นตัวจนเกิดความสมดุล
1.2.3 ผู้บริโภค: สารเคมีการเกษตรบางส่วนที่ตกค้างในฟาร์มน่าจะสลายตัวไปตาม
ธรรมชาติ ทําให้มีสารเคมีปนเปื ้อนในฟาร์มเกษตรอินทรียล์ ดลง
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1.3 ในช่วงระยะปรับเปลี่ยน ต้องทิง้ ทีด่ ินไว้เปล่าๆ หรือไม่?
มีเกษตรกรจํานวนมากที่เข้าใจผิดว่า ในช่วงระยะปรับเปลี่ยนนัน้ จะต้องปล่อยที่ดินทิง้
ไว้เปล่าๆ ห้ามทําการผลิต ที่จริงแล้วในช่วงนี ้ เกษตรกรจะทําการผลิตหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่ว่าจะ
ทําการผลิตหรือไม่ จะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ ่ขี อการรับรองไว้
1.4 ห้ามนําผลผลิตทีไ่ ด้จากพืชทีป่ ลูกในในระยะปรับเปลี่ยนไปจําหน่ายเป็ นผลผลิต
อินทรีย์
ระบบที่ไมใชอนิ ทรีย

-ปลูกโดยใชสารเคมี

พืชลมลุก

ผลิตผล

ผลิตผลจากฤดูปลูกพืชรุนใหม

ในระยะการปรับเปลีย่ น
ไมถือวาเปนอินทรีย

ที่ปลูกหลังระยะ
การปรับเปลี่ยนถือวาเปน

(เดือนที่ 0)

(เดือนที่ 12)

-หยุดใชสารเคมี

-เริ่มปลูกรอบ ใหม

-เปลี่ยนเปนอินทรีย
(ผลิตตามขอกำหนดวิธีผลิตพืช
อินทรีย)

ระบบที่ไมใชอนิ ทรีย

-ปลูกโดยใชสารเคมี

พืชยืนตน

ผลิตผล

ผลิตผลจากฤดูปลูกพืชรุนใหม

ในระยะการปรับเปลีย่ น
ไมถือวาเปนอินทรีย

ที่ปลูกหลังระยะ
การปรับเปลี่ยนถือวาเปน

(เดือนที่ 0)

(เดือนที่ 18)

-หยุดใชสารเคมี

-เริ่มปลูกรอบ ใหม

-เปลี่ยนเปนอินทรีย
(ผลิตตามขอกำหนดวิธีผลิตพืช
อินทรีย)

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการนับระยะการปรับเปลี่ยนของพืชล้มลุกและพืชยืนต้น
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2.

ชนิดและพันธุข์ องพืชทีป่ ลูก
2.1 เมล็ดพันธุแ์ ละส่วนขยายพันธุพ์ ืชที่นาํ มาปลูกต้องผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์
2.2 ควรเลือกใช้พนั ธุพ์ ืชที่ปรับตัวได้ดีในสภาพอากาศท้องถิ่น
2.3 เลือกใช้พนั ธุพ์ ืชที่ตา้ นทานต่อโรคและแมลงเพื่อลดปั ญหาศัตรูพืช
2.4 ควรตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุก์ ่อนเพาะปลูก
2.5 ห้ามใช้เมล็ดพันธุท์ ่คี ลุกสารเคมี เว้นแต่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุอ์ ินทรียไ์ ด้
2.6 ก่อนใช้เมล็ดพันธุต์ อ้ งทําความสะอาดโดยการล้างนํา้ อย่างน้อย 3 ครัง้ และจัดการนํา้ ทิง้
จากการล้างอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะเมื่อต้องล้างเมล็ดพันธุท์ ่ปี นเปื ้อนสารเคมี
2.7 ห้ามใช้เมล็ด/ ท่อนพันธุ์ หรือนําพืชที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) มาปลูกใน
แปลง

3.

ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม
3.1 ในการปลูกพืชล้มลุก เกษตรกรต้องสร้างความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม โดย
อย่างน้อยต้องปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช รวมทัง้
ปลูกพืชบํารุงดิน เพื่อเป็ นการเพิ่มอินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3.2 ในสวนไม้ยืนต้น เกษตรกรต้องสร้างความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม โดยอย่าง
น้อย ต้องปลูกพืชคลุมดิน และ/หรือปลูกพืชอื่นๆ หลากหลายชนิด

4.

การปลูกพืชคู่ขนาน
การปลูกพืชคู่ขนาน คือ การปลูกพืชชนิดเดียวกันในแปลงเกษตรทั่วไป(แปลงเคมี) และแปลง
ในระยะปรับเปลี่ยนเป็ นอินทรียห์ รือแปลงอินทรีย์ ซึ่งตามมาตรฐานการทําเกษตรอินทรีย์ ไม่ควร
ปลูกพืชคู่ขนาน ยกเว้น เป็ นพืชคนละพันธุ์ (varieties) ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างได้โดยง่าย
เช่น มีลกั ษณะรูปร่าง สี ฯลฯ แตกต่างกันหรือมีวนั เก็บเกี่ยวที่ต่างกัน

5.

การปรับปรุ งบํารุ งและการอนุรักษ์ดิน
5.1 ควรรักษาระดับความเป็ นกรด-ด่างของดินที่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูก ในกรณีท่จี าํ เป็ นอาจ
ใช้ปนู ขาว โดโลไมท์ ปูนมาร์ล หรือขีเ้ ถ้าไม้ เป็ นต้น
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5.2 ไม่ควรปล่อยหน้าดินให้ว่างเปล่า ควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เช่น ถั่วแป๋ ถั่วลาย ถั่ว
ดํา ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วพร้า ไมยราบไร้หนาม โสน ปอเทือง เป็ นต้น
5.3 ควรมีการปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชบํารุ งดินอื่นๆ เป็ นปุ๋ ยพืชสด โดยอาจปลูกก่อนหรือ
หลังพืชหลัก หรือปลูกเป็ นพืชหมุนเวียน
5.4 หากพืน้ ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน เกษตรกรต้องมีมาตรการป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน เช่น การปลูกพืชป้องกันการพังทลายของดิน การปลูกขวางแนว
ลาดเอียง
5.5 ห้ามขนย้ายดินออกจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ยกเว้นเศษดินที่ติดไปกับผลผลิตที่เก็ บ
เกี่ยว
5.6 ห้ามเผาเศษวัชพืชและตอซังในแปลง
5.7 ห้ามเผาขยะมีพิษภายในแปลง
6.

การจัดการนํ้า
6.1 เกษตรกรต้อ งมี ม าตรการป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เ กิ ด การใช้น ํ้า เกิ น ควร รวมไปถึ ง การรัก ษา
คุณภาพนํา้ การหมุนเวียนการใช้นาํ้ ภายในฟาร์ม และการบําบัดนํา้ ทิง้ เพื่อนํามาใช้ใหม่
6.2 ในกรณีท่ีมีการเลีย้ งสัตว์ภายในแปลงที่ขอรับรอง เกษตรกรต้องมีการจัดการการเลีย้ งที่
ไม่สง่ ผลกระทบให้แหล่งนํา้ เกิดมลพิษ
6.3 กรณี ท่ีมีการปนเปื ้อนทางนํา้ จะต้องมีการทําคันดินล้อมรอบแปลงหรือทําร่องนํา้ หรือ
ปลูกพืชกรองนํา้ เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนจากสารเคมีท่มี าจากนํา้

7.

การใช้ป๋ ุย
7.1 ปุ๋ ยคอก/ มูลสัตว์ (Manure): ตรวจสอบแหล่งที่มาและแหล่งกําเนิดของปุ๋ ยคอก และ
ต้องผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ โดยห้ามใช้ปุ๋ยคอกสดกับพืชในลักษณะที่อาจ
ปนเปื ้อนกับส่วนของพืชที่ใช้บริโภค
มูลสัตว์ท่ีนาํ มาใช้ตอ้ งผ่านการหมักเบือ้ งต้นหรืออบผ่านความร้อนจนแห้งดี หรือ
คลุกดินไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนก่อนการปลูกพืช
มูลสัตว์ปีก หรือ ผลพลอยได้จากการเลีย้ งสัตว์ตอ้ งมาจากฟาร์มที่เลีย้ งปล่อยรวม
เป็ นฝูงไม่จาํ กัดอาณาเขต ห้ามใช้มูลไก่จากฟาร์มทีข่ ังในกรงตับมาทําปุ๋ย
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8.

7.2 ปุ๋ ยหมัก (Compost): ตรวจสอบแหล่งที่มาของปุ๋ ยหมักหรือวัสดุเศษพืชที่ใช้ทาํ ปุ๋ ยหมัก
7.3 ปุ๋ ยพืชสด (Green manure): ปลูกพืชตระกูลถั่วไถกลบในแปลง
7.4 ห้ามใช้สารเคมีหรือฮอร์โมนสังเคราะห์มาทําปุ๋ ย
7.5 ห้ามใช้ของเสียจากบ้านเรือนหรือเทศบาลมาทําปุ๋ ยหมัก
7.6 ห้ามใช้อจุ จาระคนมาทําปุ๋ ย
การป้ องกันกําจัดศัตรู พืช/ โรคพืช/ วัชพืช
8.1 ใช้ส มุน ไพร หรื อ ปลูก พื ช ขับ ไล่ แ มลงแซมในแปลงปลูก พื ช จะช่ ว ยลดปั ญ หาแมลง
ศัตรูพืชได้
8.2 ใช้วิธีกล โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆ เพื่อทําลายหรือป้องกันศัตรูพืช วิธีการนีเ้ หมาะ
กับแปลงขนาดเล็กและมีแรงงานว่าง ตัวอย่างเช่น การเก็บ จับ หรือทําลายศัตรูพืช ด้วย
แรงคนและเครื่องมือกล การใช้ตาข่าย หรือกับดักจับแมลงศัตรูพืช
8.3 ใช้วิธีการทางชีววิธี เป็ นวิธีการใช้ศัตรู ธรรมชาติให้ควบคุมศัตรู พืชโดยอาศัยหลักการ
สมดุลธรรมชาติ วิธีการนีใ้ ช้ได้ผลในการควบคุมแมลงศัตรู และวัชพืชบางชนิด เช่น การ
ใช้ตัวหํา้ ตัวเบียน หรือโรค ในการควบคุมแมลงศัตรู พืช การใช้แมลง และปลาในการ
กํา จัด วัช พื ช นํ้า วิ ธี ก ารนี ้เ ป็ น วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สภาพแวดล้อ มในแง่ ข อง
มลภาวะต่างๆ และเชื่อว่าเป็ นวิธีการควบคุมศัตรูพืชได้ถาวรกว่าวิธีอ่ืนๆ แต่การค้นคว้า
ยังไม่แพร่หลายมากนัก
8.4 ใช้วิธีเขตกรรมเพื่ อควบคุม การเจริญเติ บโตของวัชพืช เช่น การไถกลบ การปลูกพื ช
หมุนเวียน
8.5 หลีกเลี่ยงการปลูกพืชชนิดเดิมซํา้ บนแปลงเดียวกัน เพื่อลดปั ญหาการระบาดของโรค
และแมลง
8.6 ห้ามใช้สารเคมีกาํ จัดแมลงและศัตรูพืช

9.

สารเร่งการเจริญเติบโตและสารอื่นๆ
9.1 ห้ามใช้สารเคมีสงั เคราะห์เร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช
9.2 ห้ามใช้สีสงั เคราะห์ในการย้อมสีผลไม้เพื่อให้ดสู วยงาม
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10. การป้ องกันการปนเปื้ อน
10.1 ในกรณี ท่ี แ ปลงเกษตรอิน ทรีย์อาจได้รับการปนเปื ้ อนจากแปลงข้างเคี ยงที่มี ก ารใช้
สารเคมีเกษตรกรต้องทําแนวกันชนป้องกันการปนเปื ้อนโดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
1.5 เมตร
10.1.1

กรณี ท่ี มี การปนเปื ้อนทางอากาศต้องมีก ารปลูกพืช เป็ น แนวกัน ลม เพื่ อ
ป้องกันการปนเปื ้อนที่มาจากการฉีดพ่นสารเคมีทางอากาศ โดยพืชกันชนนี ้
ต้องเป็ นพืชต่างชนิดกับพืชที่ปลูกในแปลงอินทรีย์ (พืชที่ปลูกเป็ นพืชกันชน
ไม่ถือว่าเป็ นพืชอินทรีย)์

10.1.2

กรณีท่ีมีการปนเปื ้อนทางนํา้ จะต้องมีการทําคันดินล้อมรอบแปลงหรือทํา
ร่องนํา้ หรือปลูกพืชกรองนํา้ เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนจากสารเคมีท่ีมาจาก
นํา้

10.2 ตามหลักการควรแยกเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น จอบ เสียม ฯลฯ ในการทําเกษตรอินทรีย์
ไว้เป็ น สัดส่วน ปราศจากการปนเปื ้อน และแยกไม่ให้ปะปนกับเครื่องมือ อุปกรณ์การ
ทําการเกษตรแบบอื่นๆ
10.3 ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวด ฯลฯ ร่วมกับ
ทัง้ ฟาร์มเกษตรเคมีและอินทรีย์ เกษตรกรต้องทําความสะอาดเครื่องจักรดังกล่าวก่อนที่
จะนําไปใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์
10.4 ห้ามเก็บหรือใช้เครื่องมือฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรู พืช หรือสารเคมีท่ีใช้ในแปลงเคมี
ปะปนกับเครื่องมือที่ใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทรีย ์
1.

การจัดการผลผลิตและการเก็บรักษา

1.1 ห้ามใช้นาํ้ ยาล้างจานหรือสารเคมีอ่นื ๆ ผสมนํา้ ล้างผลผลิต
1.2 ห้ามใช้อปุ กรณ์ลา้ งผลผลิตปนกับการล้างทําความสะอาดอย่างอื่น
1.3 มีการแยกสถานที่จดั เก็บระหว่างผลผลิตเกษตรอินทรียแ์ ละไม่อินทรียอ์ อกจากกัน เพื่อ
ไม่ให้เกิดการปะปนหรือการปนเปื ้อนข้าม
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1.4 ในกรณีสถานที่จดั เก็บมีพืน้ ที่จาํ กัด อาจมีการจัดเก็บผลผลิตเคมีและผลผลิตอินทรียไ์ ว้
ในโรงเรือนเดียวกัน แต่ตอ้ งมีกระบวนการป้องกันการปนเปื ้อน และแยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน เช่น แยกชัน้ เก็บ แยกกอง การตีเส้นแบ่งพืน้ ที่
1.5 สถานที่เก็บผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรียต์ อ้ งสะอาด ต้องกําจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของ
แมลงศัตรูพืชและสัตว์พาหะนําโรค (นก หนู แมลงสาบ)
2.

การบรรจุภัณฑ์
2.1 บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ใส่ผลผลิตอินทรีย์ ต้องไม่เคยบรรจุสารเคมี ปุ๋ ยเคมี หรือสิ่งเป็ นพิษมา
ก่อน
2.2 บรรจุภณ
ั ฑ์ท่นี าํ มาใช้ ต้องไม่ผ่านการอบด้วยสารฆ่าเชือ้ ราหรือสารเคมีอ่นื ๆ
2.3 บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีนาํ มาใส่ผลิตภัณฑ์สาํ เร็จที่ได้จากการแปรรูปต้องสะอาด ไม่เคยใส่อาหาร
หรือวัสดุอ่นื มาก่อน เว้นแต่ภาชนะบรรจุท่เี ป็ นแก้ว
2.4 ควรใช้บรรจุภัณฑ์ท่ี ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ง แวดล้อมน้อยที่สุด โดยควรเลือกใช้บ รรจุ
ภัณฑ์ท่สี ามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หรือนําไปผลิตซํา้ ใหม่ได้ เช่น การใช้วสั ดุจากกระดาษ
รีไซเคิล วัสดุท่ยี อ่ ยสลายได้
2.5 ไม่ควรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์หลายชัน้ เกินความจําเป็ น
2.6 ไม่อนุญาตให้ใช้โฟมเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์

3.

การขนส่ง
3.1 ในการขนส่งต้องทําการแยกผลผลิตเกษตรอินทรียก์ บั ไม่อินทรียอ์ ย่างชัดเจน
3.2 ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีสิ่งปกคลุมตลอดการขนส่ง
3.3 ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์สาํ หรับการขนส่งทุกครัง้ ก่อนและหลังการขนส่ง
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ขั้นตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS)
1.

ศึกษาทําความเข้าใจ
เกษตรกรต้องศึกษาทําความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และทําการประเมินตนเองว่ า
สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานและเกณฑ์ขอ้ กําหนดต่างๆได้หรือไม่ เพราะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เป็ นข้อกําหนดที่เกษตรกรต้องปฏิบตั ิตามโดยเคร่งครัด โดยจะใช้มาตรฐานเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
ตัดสินการรับรองฟาร์มของเกษตรกร ดังนัน้ ก่อนที่จะทําการสมัครเกษตรกรควรศึกษาข้อกําหนดใน
การผลิตแบบอินทรียท์ ่ขี อรับรองอย่างละเอียด และถี่ถว้ นจนมั่นใจ ตัดสินใจแน่วแน่เสียก่อน
2. สมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์ นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
2.1 เมื่อเกษตรกรศึกษาข้อกําหนดในการผลิตแบบอินทรียอ์ ย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว และ
ต้องการจะสมัครเข้าร่วมกลุม่ เกษตรอินทรียใ์ นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี เกษตรกรต้อง
ทําการติดต่อไปยังกลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานในพืน้ ที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์) เพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของกลุม่
2.2 การสมัครทําได้โดยการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
http://www.cmonehealth.org/home แบบฟอร์มใบสมัครดูได้จากเอกสารอ้างอิงสมัคร
เข้าร่วมกลุม่ ผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์ ในเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี
3. การตรวจแรกเข้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์ จะพิจารณาเอกสารและทําการตรวจแรก
เข้า ซึ่งการตรวจแรกเข้าหมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็ นการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองครัง้ แรก โดยเกษตรกรจะถูกตรวจอย่ างละเอียดในทุกข้อกําหนดของการ
ปฏิบตั ิทางเกษตรอินทรีย์
4. ปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย์
4.1 เมื่ อ สมัค รเข้า ร่ว มกลุ่ม ฯแล้ว เกษตรกรต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์
อย่างเคร่ง ครัด
4.2 อ้า งอิ ง แนวปฏิบ ัติ จ ากคู่ มื อ มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ข องเครื อ ข่ า ยอปท. อาหาร
ปลอดภัยดาวผ่ อ ดี ดี
4.3 ได้รับรหัส พื น้ ที่
4.4 เมื่ อเกษตรกรทํา การสมัครเข้า ร่วมกลุ่ม กับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น กลุ่ม ตํา บล
หรือ สหกรณ์เ รี ย บร้อ ยแล้ว องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น จะทํา การออกรหัส พื ้น ที่
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ให้กับ เกษตรกรเพื่อเป็ นการระบุว่าเกษตรกรนัน้ สังกัดอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใดหรือหน่วยงานใด และนําไปสูก่ ารลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชันผ่อดีดี
5.

อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ออกรหัสพืน้ ที่ให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรปฏิบัติ
ดังนี้
5.1 ลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชันผ่อดีดี โดย อปท. กลุ่มตําบลหรือสหกรณ์ แจ้งรหัส
พืน้ ทีข่ องเกษตร

ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่อดีดี หรือ podd
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพือ่ ขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
***หมายเหตุ หากเกษตรกรไม่สามารถกรอกข้อมูลเองได้ สามารถแจ้งกับกลุ่มเกษตรกรของตนเองได้

จะมีรหัสพื้นที่ใหคุณกรอก
กรุณาติดตอขอรหัสจาก อปท.ที่คุณอยู
กรอกขอมลสวนตัวใหครบแลวกด “ยืนยัน”

5.2 ได้รบั รหัสกลุม่
เมื่อเกษตรกรทําการสมัครเข้าร่วมกลุ่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตําบล
หรือสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานดังกล่าวจะทําการออกรหัสกลุ่มให้กบั เกษตรกรเพื่อเป็ น
การระบุว่าเกษตรนัน้ สังกัดอยู่ในกลุม่ เกษตรอินทรียใ์ นเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีกลุ่มใด และ
นําไปสูก่ ารลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มือเกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

36

5.3 เข้าสูร่ ะบบเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS เกษตรกรนําบัญชีผใู้ ช้และรหัสผ่านที่ได้
จากแอปพลิเคชันผ่อดีดี เข้าสูร่ ะบบเพื่อใช้งาน แอปพลิเคชัน podd PGS

5.4 บันทึกข้อมูล
เกษตรกรต้ อ งทํา การบั น ทึ ก ข้อ มู ล ในแอปพลิ เ คชั น podd PGS ซึ่ ง ข้อ มู ล สํา คั ญ
ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกร
ข้อมูลแปลงปลูก
 ปั จจัยการผลิต
 พืชที่ปลูก

6.

ขอรับการรับรอง

เกษตรกรสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตําบล หรือ
สหกรณ์) เพื่อขอการรับรองผลิตผลเกษตรอินทรียข์ องตนเอง โดยเกษตรกรจะถูกตรวจแรกเข้า ซึ่งเป็ น
การตรวจที่สาํ คัญมาก โดยจะตรวจสถานที่ประกอบการทุกแห่งที่เกี่ยวข้องและประเมิน เพื่อเป็ น
แนวทางให้เกษตรกรได้ปรับความเข้าใจและวิธีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ ่ีขอ
รับรอง ซึ่งจะนําไปสูก่ ารออกใบรับรอง
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7.

ได้รับใบรับรอง (หนังสือสําคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS))

เมื่อเกษตรกรได้รบั ใบรับรองเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในตลาดอินทรียไ์ ด้
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี ในระหว่างนีเ้ กษตรกรจะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
7.1 เกษตรกรต้องเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม และการฝึ กอบรมของกลุม่ เป็ นประจํา
7.2 เกษตรกรต้องเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน โดยมีการตรวจอย่างน้อย 3
เดือนครัง้ ซึ่งกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนนีเ้ ป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในกลุม่ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
7.3 เกษตรกรจะต้อ งถู ก ตรวจรับ รองประจํา ปี เพื่ อ ติ ด ตามและควบคุม การปฏิ บัติ แ ละ
กิจกรรมในแปลงให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิเกษตรอินทรียท์ ่ดี ี
7.4 เกษตรกรสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) เป็ นตราสินค้าได้เฉพาะกับ
ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์ ที่ขอรับรองกับเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดีเท่านัน้
ในกรณีท่ีเกษตรกรขอรับการรับรองแปลงเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไขการรับรองประจําปี เกิดการ
ร้องเรียนจากผูอ้ ่ืน มีขอ้ สงสัยหรือความเสี่ยงเกี่ ยวกับการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรจะถูกตรวจ
เพิ่มเติมโดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้ คณะผูต้ รวจไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งเกษตรกรให้ทราบล่วงหน้า
8. การตรวจต่ออายุ
ในการรับรองแต่ละครัง้ ใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี เพราะฉะนัน้ เกษตรกรจะต้องถูกตรวจต่ออายุ
เพื่อเป็ นการต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด ซึ่งจะ
ดําเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอายุ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนดําเนินการ สําหรับกลุ่มเกษตรกร

สงใบสมัครของเกษตรกร สงให อปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ
อนุมัตเิ ขารวมกลุมเกษตรกร
ผาน เครื่องมือ podd Star Automat (https://docs.google.com/forms)

จัดทําปฏิทินแผนกิจกรรมประจําปรวมกับอปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ
แผนตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
แผนการเขารวม อบรม สัมมนา ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียรวมกับ อปท. กลุมตําบล
หรือสหกรณ

กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

หัวหนากลุมเปนตัวแทนเขาประชุมกับอปท. กลุมตําบลหรือสหกรณ

หัวหนากลุมพิจารณาผานเรื่องขอรับรองฯของสมาชิก
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ขั้นตอนดําเนินการ สําหรับกลุ่มเกษตรกร
จัดตั้งกลุ่ม/การรับสมาชิกเกษตรกรรายใหม่ (ขนาดกลุ่ม 3-8 คน)
1.1 รวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน เพื่อจัดตัง้ เป็ นกลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์ โดย
ใช้แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (แบบฟอร์มดาว 01)
1.2 หัว หน้า กลุ่ม เกษตรกรช่ ว ยสมาชิ ก สมัค ร และลงนามในปฏิ ญ ญาการเข้า ร่ ว มกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรอินทรียภ์ ายใต้ระบบการรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ผ่าน
ทางเว็ บ ไซต์ podd Star Automat (https://docs.google.com/forms) เพื่ อ ขอขึ ้ น
ทะเบียน
1.3 รับ รหัส พื ้น ที่ แ ละรหั ส กลุ่ม เพื่ อ เปิ ด ใช้ง านแอปพลิ เ คชั น podd PGS เมื่ อ อปท.หรื อ
สหกรณ์ พิจารณาอนุมตั ิให้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นสมาชิกแล้ว
2. จัดทําปฏิทนิ แผนกิจกรรมประจําปี ร่วมกับอปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์
2.1 จัดทําปฏิทินแผนกิจกรรมประจําปี รว่ มกับอปท. กลุม่ ตําบลหรือสหกรณ์ ดังนี ้
2.1.1 แผนตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
2.1.2 แผนการเข้าร่วม อบรม สัม มนา ขับเคลื่อนเกษตรอิน ทรีย์ร่วมกับ อปท. กลุ่ม
ตําบล หรือสหกรณ์
3. กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
3.1 กําหนดพืน้ ที่แปลงตรวจเยี่ยม ตามบริบทแต่ละพืน้ ที่ของตนเองร่วมกับอปท. กลุม่ ตําบล
หรือสหกรณ์
3.2 กําหนด วัน เดือน ปี และเวลา ในการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนร่วมกับอปท. กลุ่มตําบล
หรือสหกรณ์
3.3 จัดเตรี ยมแบบฟอร์ม การตรวจเยี่ ย มแปลง (แบบฟอร์ม ดาว 03) โดยแต่ล ะท้อ งถิ่ น
สามารถจัดทําแบบฟอร์มให้เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่ของตนเอง
3.4 ให้ตวั แทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่อ่านออกเขียนได้อย่างดี เพื่อกรอกแบบฟอร์มบันทึก
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนสําหรับเก็บไว้ใช้ของกลุ่มเกษตรกรหรือส่งให้ตาํ บล
ตามที่ตาํ บลกําหนด
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรียร์ ่วมกับอปท. กลุ่มตําบลหรือสหกรณ์
หัว หน้า กลุ่ม เป็ น ตัว แทนเข้า ประชุ ม กับ อปท. กลุ่ม ตํา บลหรื อ สหกรณ์ ในการพัฒ นาและ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียภ์ ายในท้องถิ่น
5. หัวหน้ากลุ่มพิจารณาผ่านเรื่องขอรับรองฯของสมาชิก
1.
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ความจําเป็ นในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรภายในกลุม่ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง กลุม่ เกษตรกรที่เข้มแข็งเป็ น
ปั จ จัยพื น้ ฐานสําคัญ ที่ จ ะทําให้เ กิ ดคุณ ภาพที่ เ ชื่ อ ถื อได้ใ นระบบการผลิต ของกลุ่ม การรวมกลุ่ม
เกษตรกรยังเป็ นการสร้างกําลังใจให้กันระหว่างเกษตรกร และเป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ารผลิต
การปฏิบตั ิคณ
ุ ภาพทางเกษตรอินทรีย์ ทําให้การทําเกษตรอินทรียง์ ่ายขึน้ นอกจากนีย้ งั เป็ นการสร้าง
พลังกลุ่มให้มีอาํ นาจต่อรองทางการตลาด และเป็ นการควบคุมคุณภาพภายใน เป็ นพืน้ ฐานสําคัญที่
ทําให้การผลิตเป็ นไปตามมาตรฐาน ทําให้ผูบ้ ริโภคได้ผลผลิตอินทรียต์ ามที่ตอ้ งการ ในกรณีอปท.
กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์เพิ่งเริ่มต้นเกษตรอินทรีย์ ยังมีสมาชิกไม่มาก อาจเริ่มด้วยการยังไม่แบ่งเป็ น
กลุม่ ย่อย แต่ตอ้ งมีการดําเนินกิจกรรมของกลุม่ เกษตรกรอย่างสมํ่าเสมอ

ปั จจัยสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
1.

2.
3.

4.

มีการรวมกลุม่ เกษตรกรที่อาจมีลกั ษณะการผลิตเกษตรอินทรียท์ ่คี ล้ายกัน อยู่หมู่บา้ นหรือตําบ
เดียวกันตามที่กลุ่มตําบลกําหนด และพืน้ ที่การผลิตเหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย์ ขนาด
กลุ่มควรอยู่ระหว่าง 3-8 คน เพื่อให้เกษตรกรภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง
สมํ่าเสมอโดยเฉพาะกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนซึ่งแปลงควรถูกตรวจทุก 2–3 เดือน
เกษตรกรมี ความสมัครใจ และต้องการทําและขอรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผบู้ ริโภค และขยายฐานการตลาด
สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสมํ่าเสมอตามกติกากลุม่ และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มเกษตรกร
ในตําบลและในเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีเมื่อโอกาสอํานวย เช่น การร่วมกิจกรรมการตรวจ
เยี่ยมแปลงเพื่อนการประชุมประจําเดือน เป็ นต้น
หัวหน้ากลุ่ม มีคุณสมบัติผูน้ าํ ที่ดี และจะเหมาะสมยิ่งขึน้ ถ้ามีความสามารถในการใช้สมาร์ท
โฟนบันทึกข้อมูล
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บทบาทหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรียต์ ามระบบรับรองเกษตร
อินทรียพีจีเอส (PGS)
ขั้นที่ 1 ขั้นการสมัครสมาชิก
1.

รวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน โดยใช้แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (แบบฟอร์มดาว 01)
เพื่อจัดตัง้ เป็ นกลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรอินทรียภ์ ายในกลุ่มตําบลของเครือข่ายอปท.ฯ
ดาวผ่อดีดี เสนอกลุ่มตําบลแต่งตัง้ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนผูน้ าํ และ
ผูช้ ่วยเหลือสมาชิกในกิจกรรมทัง้ หมด

2.

หัว หน้า กลุ่ม เกษตรกรช่ ว ยสมาชิ ก สมั ค รและลงนามในปฏิ ญ ญาการเข้า ร่ ว มกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรอินทรียภ์ ายใต้ระบบการรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ผ่าน
ทางเว็ บ ไซต์ podd Star Automat (https://docs.google.com/forms) เพื่ อ ขอขึ ้ น
ทะเบียน

3.

รับรหัสเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเปิ ดใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS เมื่ออปท. กลุ่มตําบลหรือ
สหกรณ์พิจารณาอนุมตั ิให้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นสมาชิกแล้ว

4.

จัดทําแผนการกิจกรรมประจําปี ของกลุ่มเกษตรกร เช่น ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน และ
แผนการเข้าร่วม อบรม สัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรียร์ ่วมกับ อปท. กลุ่มตําบลหรือ
สหกรณ์

5.

อธิบายและสร้างความเข้าใจหรือมาตรฐาน ข้อกําหนดและแนวทางการปฏิบัติระบบ
การรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) การรับรอง กฎกติกา บทลงโทษกรณีสมาชิกไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาและข้อกําหนดของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี

6.

ตรวจสอบการปฏิบตั ิของสมาชิก หากยังมีการผลิตแบบปกติในบางแปลงสมาชิกต้อง
แจ้งมาตรการป้องกันการปนเปื ้อนของผลผลิต และดําเนินการปรับปรุ งแปลงตามแนว
ปฏิบตั ิเกษตรอินทรีย์

7.

จัดกิจกรรมระหว่างกลุม่ เพื่อสร้างสัมพันธ์ท่ดี ี และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เช่น การตรวจเยี่ยม
ฟาร์มเพื่อน การประชุมระหว่างกลุ่มเกษตรกร เป็ นต้น เพื่อเป็ นการควบคุมภายในและ
ความโปร่งใสของกลุม่ เกษตรกร
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(แบบฟอร์มดาว 01)
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
อปท./กลุ่มตําบล……………………………………… อําเภอ........................จังหวัด........................
จํานวนสมาชิก................... คน
1.หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อ....................................... นามสกุล..............................

เบอร์โทรศัพท์....................

อีเมล์ (ถ้ามี)..........................................................................
2.รายชื่อสมาชิก

จํานวนแปลง.............แปลง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

(

)
นายก/เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบ
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แบบฟอร์มการกรอกลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร
(podd Star Automat)

สแกน QR CODE
เพื่อเขาแบบฟอรม podd Star Automat
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(แบบฟอร์มดาว 02)

แบบฟอร์มลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร

(อนาคตจะอยู่ในระบบดิจิทลั ทัง้ หมด)
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ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู แ้ ละพัฒนาคุณภาพการผลิต
ของกลุม่
เข้าร่วมฝึ กอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS และการประชุมอื่นๆที่ตาํ บลเชิญ
โดยเกษตรกรเข้าร่วมต้องบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ช่วยติดตามการบันทึกการผลิต ด้วยเครื่องมือ podd PGS เพราะจะเป็ นข้อมูลจําเป็ น
สําหรับการตรวจรับรองระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
มีสว่ นร่วมและช่วยขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
กําหนดแผนการตลาด การหาตลาดใหม่ๆ ให้กับสมาชิกร่วมกับอปท. กลุ่มตําบลหรือ
สหกรณ์
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กิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่ น

จุดประสงค์และลักษณะเฉพาะของการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
เกษตรกรควรเข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนทุกครัง้ เว้นแต่มีกิจธุระสําคัญจริงๆ เพราะ
การตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนเป็ นหัวใจของการทําเกษตรอินทรีย์ และการรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส
(PGS) ให้เป็ นผลสําเร็จ เป็ นกิจกรรมประเมินการปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุ่ม โดย
คณะผูต้ รวจเยี่ยมซึ่งเป็ นเกษตรกรสมาชิกภายในกลุ่ม รู ปแบบการตรวจเน้นความเป็ นกัลยาณมิตร
ไม่ใช่การจับผิดหรือตรวจตามข้อกําหนด แต่เป็ นการช่วยกันสร้างความเข้าใจในมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และวิธีปฏิบตั ิในฟาร์มและแลกเปลี่ยนความรูแ้ นวทางการเพาะปลูก และการตลาด การตรวจ
เยี่ยมแปลงเพื่อน ควรทําอย่างน้อย 2-3 เดือนครัง้ เทคนิคการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน ต้องกระตุน้ ให้
เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก และกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีถือเป็ นการควบคุมโดยสังคม ซึ่งจะเชื่อถือได้
ก็ ต่ อ เมื่ อ เกษตรกรผู้ผ ลิต มี เ ป้ า หมายร่ วมกัน ร่ ว มรับ ผิ ด ชอบในระบบร่ว มกัน เช่ น หากมี อ งค์กร
ภายนอกตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิต อาจถูกถอนใบอนุญาตทัง้ กลุ่ม หากกลุ่มไม่มีคาํ ชีแ้ จง
หรือเพิกเฉยไม่แก้ไขกลุ่มผูผ้ ลิตมีการตกลงกฎ กติกา บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน การไม่
ผ่านการตรวจประเมินไม่ได้หมายความว่าทําผิด แต่เป็ นการให้ผผู้ ลิตต้องเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาการผลิต
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน แปลงอินทรียแ์ ต่ละแปลงควรได้รบั การตรวจผ่านกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลง
เพื่อนทุก 2-3 เดือน
ขั้นตอนการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
1.

จัดทําแผนการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

2.

ทําปฏิทินการตรวจเยี่ยมแปลง

3.

จัดเตรียมแบบฟอร์มการตรวจเยี่ยมแปลง โดยแต่ละท้องถิ่นสามารถจัดทําแบบฟอร์มให้
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่ของตนเอง

4.

ให้มีตวั แทนสมาชิกกลุม่ เกษตรกรที่อ่านออกเขียนได้อย่างดี เพื่อกรอกแบบฟอร์มบันทึก
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนสําหรับเก็บไว้ในกลุ่ม หรือส่งให้ตาํ บลตามที่ตาํ บล
กําหนด
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ตัวอย่างปฏิทนิ กิจกรรมกลุม่ เกษตรกร

สิงหาคม

2021
จันทร ์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร ์

เสาร ์

อาทิตย ์

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

หมายเหตุ :

ตรวจแปลง นาง A

ตรวจแปลง นางศรี

วัน เดือน ปี

การประชุมการอบรม
เกษตรกร
ณ หอประชุม

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม

3 สิงหาคม 2564

ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

นาย A , นาย B

5 สิงหาคม 2564

การอบรมเกษตรกรฯ

นาย A , นาย B

17 มกราคม 2565

ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

นายศรี, นางแก้ว
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(แบบฟอร์มดาว 03)
แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

กลุม............................................ สังกัด.................................วันที่.........................
รายงานการตรวจฟาร์มเครือข่ายกลุม่ ผูผ้ ลิตเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา
ชื่อผูผ้ ลิต

วันที่ตรวจ

ชื่อผูต้ รวจ
1. เอกสารฟาร์ม
1.1 การบันทึกกิจกรรมการผลิต
ปั จจัยการผลิต

บันทึกครบถ้วน

บันทึกไม่ครบถ้วน

บันทึกการขาย

บันทึกครบถ้วน

บันทึกไม่ครบถ้วน

1.2 ผลการตรวจ
พืช (ระบุชนิด)

ชื่อ
แปลง

ต้นกล้า

กําลังเจริญเติบโต

สามารถ

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ขายได้แล้ว

ที่พบ

ระบบการปลูก

หญ้า วัชพืช

อินทรีย์

หอย

ปรับเปลี่ยน

อื่นๆ ............

ปกติ

อ้างอิง: แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ ม่ทาออแกร์นคิ
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(แบบฟอร์มดาว 03)
2. การจําหน่าย
จําหน่ายเอง
ชื่อพืชจําหน่าย

จํานวน

รับซือ้
ผูร้ บั ซือ้

ชื่อพืชรับซือ้

จํานวน

ผูข้ าย

ของแปรรูป/อาหาร/ขนม ที่นาํ ไปจําหน่าย (ดังข้อมูลด้านล่างในตาราง)
ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องระบบปลูก
ชื่ออาหาร/ขนมที่แปรรู ป

ใช้วตั ถุดิบระบบอินทรีย์

ใช้วตั ถุดิบทั่วไป

1.
2.
่ บ (ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่อง
3. ความเสี่ยงทีพ

)

ความเสี่ยงการปนเปื ้อน
ความเสี่ยงการปะปนของผลผลิตอินทรียแ์ ละทั่วไป
กรณีพนื ้ ที่ดอน : มีการผลิตในระบบอินทรียท์ กุ แปลง
อื่นๆ ระบุ...................................................................................................
4. ความเสีย่ งแนวกันชน
ไม่มีความเสี่ยง
มีความเสี่ยง ชื่อแปลง.................ระยะห่างแนวกันชน ทิศ................ระยะห่าง........เมตร
ชื่อแปลง.................ระยะห่างแนวกันชน ทิศ................ระยะห่าง........เมตร
ลงชื่อผู้ตรวจ
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แผนภาพแสดงขั้นตอนดําเนินระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส
สําหรับ อปท. กลุ่มตําบลหรือสหกรณ์
อปท. สมัครเข้าร่วมเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี

กําหนดเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ แสวงหาและสร้างผูต้ รวจรับรอง
- ส่งอบรมการทําเกษตรอินทรีย ์

กําหนดแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย ์

ทวนสอบระบบ

- ส่งอบรมการทําระบบรับรอง
- ขึน้ ทะเบียนสมาชิก และกําหนด

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

โครงสร้างหน้าที่ของอปท. และ
กลุ่มตําบล

แต่งตัง้ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร , เลือกเกษตรกรส่งอบรมผูต้ รวจ
รับรอง
เสนอเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี แต่งตัง้ ขึน้ บัญชีผตู้ รวจฯรับรองของ
เครือข่าย
กําหนดแผนปฏิบตั ิประจําปี และรับเรื่องการตรวจรับรองแปลง
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับรองแปลง
และประธานคณะผูต้ รวจ
คระกรรมการฯ ลงตรวจประเมินคุณภาพแปลง

เห็นแย้ง
*กรณีมีเหตุสงสัย

นายกรับทราบหรือไม่เห็นชอบผลการตรวจแปลง
เห็นชอบ
นายกฯ ร่วมอนุมตั ิและออกใบรับรองเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
ส่งใบรับรองให้สมาชิก
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สรุปขั้นตอนดําเนินระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส
สําหรับ อปท. กลุ่มตําบลหรือสหกรณ์
1.

กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบของ อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ เพื่อทํางานร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และประสานกับเครือข่าย แสวงหาและสร้างผูต้ รวจของ อปท. กลุ่ม
ตําบล หรือสหกรณ์

2.

ทําแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย และแผนงบประมาณของตําบล

3.

ส่งเสริมกลุม่
3.1 ส่งอบรมการทําเกษตรอินทรีย์
3.2 ส่งเกษตรกรระดับหัวหน้ากลุม่ /เจ้าหน้าที่ อปท. อบรมการทํา รับรองระบบ (หลักสูตร
ผูต้ รวจประเมิน)
3.3 ส่งเสริมและขึน้ ทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนกลุม่ (ด้วยระบบ podd STARS Automat)
3.4 กําหนดกระบวนการดําเนินงานระบบงานในตําบล

4.

แต่งตัง้ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร/เลือกเกษตรกรที่มีศกั ยภาพส่งอบรมผูต้ รวจรับรอง (อาจเสนอมา
จากกลุม่ โดยคํานึงถึงหลักความสามารถ ความเท่าเทียม และมีสว่ นร่วม อายุวาระ 3 หรือ 4 ปี )

5.

เสนอผูม้ ีคณ
ุ สมบัติในท้องถิ่น/จังหวัด ให้เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีแต่งตัง้ และขึน้ บัญชีเป็ น
ผูต้ รวจรับรอง ตามแบบฟอร์ม (เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี กําหนดคุณสมบัติกลาง)

6.

รับเรื่องขอการตรวจรับรองแปลงจากเกษตรกร + กําหนดแผนปฏิบตั ิการตรวจรับรองประจําปี
ของตําบล

7.

แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับรองแปลง

8.

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจแปลงแล้วแจ้งผล เพื่อขออนุมตั ิใบรับรองจากประธาน
เครือข่าย
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9.

รับแจ้งผลการยืนยันอนุมตั ิใบรับรองจากเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี จากนัน้ นายก อปท. อนุมตั ิ
ใบรับรองพร้อมพิมพ์สง่ ให้เกษตรกรผูย้ ่นื ขอ

10. ปรับปรุงแผนการตรวจประจําปี อตั โนมัติ
11. ประชุมหรือมีระบบติดตาม เพื่อทราบและแก้ไขปั ญหาการทํางานของระบบอย่างน้อยเดือนละ
1 ครัง้ ในปี ท่ี 1 และทุก 3-4 ครัง้ ในปี ถดั ไป
12. สัมมนากําหนดเป้าหมาย ประเมินผลแผนพัฒนา/วิสยั ทัศน์ตาํ บล ปี ละ 1 ครัง้ โดยอาศัยกรอบ
วิสยั ทัศน์ ความต้องการของตําบล และแนวทางปฏิบตั ิกลางของเครือข่ายเป็ นตัวตัง้ ต้น

หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย ์

ความหมายเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)

เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) คือ ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่
เกื อ้ หนุนต่ อระบบนิ เ วศ รวมถึ ง ความหลากหลายทางชี วภาพ วงจรชี วภาพ โดยเน้นการใช้วัส ดุ
ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้ พืช สัตว์หรือจุลินทรียท์ ่ีได้จากการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็ นเกษตรอินทรียแ์ ละคุณภาพที่สาํ คัญของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน
(สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552; 2554; 2559; IFOAM,2013)
นอกจากนี ้ สมาพันธ์เ กษตรอิ น ทรี ย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ใ ห้ความหมายเกษตรอิ น ทรี ย์
หมายถึง การเกษตรที่ทาํ ตามหลักการเกษตรอินทรียท์ ่ีนานาชาติยอมรับ 4 ประการคือ หลักสุขภาพ
หลักระบบนิเวศความเป็ นอินทรียใ์ ห้กบั ผูบ้ ริโภค สามารถขอการรับรองได้ ทัง้ ในระบบการรับรองโดย
บุ ค คลที่ ส าม (third party certified body, CB) และระบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว มพี จี เ อส
(participatory guarantee system, PGS) (UNCTAD, FAO and IFOAM, 2012; FAO, IFOAM and
UNCTAD,2016)

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มืออปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564

55

เกษตรอินทรีย์ มีหลักการสําคัญ 4 ด้าน ดังนี ้
1.

สุขภาพให้ความสําคัญกับสุขภาพดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก อย่างครอบคลุม

2.

นิเวศวิทยา โดยการฟื ้ นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น และการสร้างความหลากหลายทางพันธุ กรรม
และกิจกรรมทางการเกษตร

3.

ความเป็ นธรรม ควรจะตัง้ อยู่บนความสัมพันธ์ท่ีมีความเป็ นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวม
และสิ่งมีชีวิต

4.

การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งต้องดําเนินการอย่างระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความ
เป็ นอยู่ของผูค้ นทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต รวมทัง้ พิทกั ษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวม

แนวทางเกษตรอินทรีย์
แนวคิดพืน้ ฐานของเกษตรอินทรียค์ ือ การทําการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างจากระบบ
เกษตรแผนใหม่ ท่ี มุ่ง เน้นการใช้ปัจ จัยการผลิตต่างๆ เพื่ อเพิ่ม ผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก โดยไม่ไ ด้
คํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สําหรับเกษตรอินทรียซ์ ่งึ เป็ นเกษตร
แบบองค์รวมจะให้ความสําคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศการเกษตร เกษตร
อิ น ทรี ย์จึ ง ปฏิ เ สธการใช้ส ารเคมี กาํ จัดศัตรู พืชและปุ๋ ยเคมี เนื่ องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านีม้ ี
ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยึด 6 แนวทางสําคัญ ดังนี ้
1. หมุนเวียนของธาตุอาหาร ด้วยการใช้ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรู ปของอินทรียวัตถุท่สี ามารถย่อย
สลายได้ โดยจุลินทรีย์ ซึ่งจะทําให้วงจรธาตุอาหารหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรียท์ ่สี าํ คัญ คือ การใช้ปยหมั
ุ๋ ก การคลุมดินด้วย
อินทรียว์ ตั ถุ การปลูกพืชเป็ นปุ๋ ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็ นต้น
2. สร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน การหาอินทรียว์ ตั ถุต่างๆ มาคลุมหน้าดินอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นฟาง ใบไม้ หรือแม้แต่พืชขนาดเล็ก (เช่น พืชที่ใช้ปลูกคลุมดิน) ซึ่งอินทรียว์ ตั ถุ
เหล่านีจ้ ะกลายเป็ นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียใ์ นดิน ทําให้ดินฟื ้ นกลับมามีชีวิตอีกครัง้
หนึ่ง นอกจากนีก้ ารไม่ใช้สารเคมีต่างๆ เป็ นการช่วยทําให้ดินสามารถฟื ้ นความสมบูรณ์ของ
ตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
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3. สร้างความหลากหลายทีส่ ัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็ นการปลูก พืช
ร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิด
กัน
4. อนุรักษ์และฟื้ นฟูนิเวศการเกษตร ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ทกุ ชนิด มีการ
ปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลูกพืช
ร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น หรือการฟื ้ นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นา หรือบริเวณ
ใกล้เคียง
5. พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร เกษตรกรที่ทาํ เกษตรอินทรียจ์ ึงจําเป็ นที่จะต้องเรียนรู ้
ถึงสภาพเงื่อนไขของ ท้องถิ่นที่ตนเองทําการเกษตรอยู่ การหมั่นสังเกต เรียนรู ว้ ิเคราะห์
สังเคราะห์ และทําการทดลอง
6. พึ่งพาตนเองด้านปั จจัยการผลิตพยายามผลิตปั จจัย การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย์ เมล็ด
พันธุ์ ฯลฯ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สดุ

ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS)
ความหมาย และหลักการ

พีจีเอส หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ ดยชุมชน ตามหลักการและมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ ากล ด้วยการมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียของชุมชน ภายใต้
การสร้างพืน้ ฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเป็ นเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(IFOAM, 2014; 2015)
หลักการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
พีจีเอส เป็ นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ ดยชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรองผูผ้ ลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบตั ิไม่มีสูตร
สําเร็จ แต่กลุม่ พีจีเอสจะใช้หลักการพืน้ ฐานของ IFOAM (กองวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน, 2558;
มูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ ทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 6 หลักการ ดังนี ้
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1.

วิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภคในหลักการพืน้ ฐานของ
Participatory Guarantee Systems (PGS) หรื อ “ระบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม” หรื อ
“ชุมชนรับรอง” ซึ่งการมีสว่ นร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการก็ได้

2.

การมีส่วนร่วม (participatory) ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการผลิต และบริโภคที่สนใจ
ในการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรียห์ ลักการ และมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้ จากการมีส่วนร่วม
ของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง (ผูผ้ ลิต หน่วยงานสนับสนุน ผูบ้ ริโภค) มาร่วมกันกําหนดกฎระเบียบ และ
กระบวนการดําเนินกิจกรรม เพื่อทําให้การรับรองคุณภาพผลผลิตเป็ นที่เชื่อถือได้

3.

ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึน้ จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสัตย์และเกือ้ กูลของมนุษย์

4.

ความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้ (trust) ระบบชุ ม ชนรับ รองตั้ง อยู่ บ นฐานความเชื่ อ ว่ า ความ
น่าเชื่อถื อสามารถสร้างขึน้ ได้ และการใช้กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมของชุมชนเป็ น
เครื่องมือร่วมกับกลไกจัดการอื่นๆ และสามารถพิสจู น์ให้เห็นได้ว่า ชุมชนสามารถผลิตเกษตร
อินทรียต์ ามมาตรฐานสากลได้จริง

5.

กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้การ
รับรองผลผลิต แต่เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรีย์
โดยรวม

6.

ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ที่เป็ นการแบ่งปั นอํานาจและความรับผิ ดชอบ
ของผูค้ นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เป็ นเรื่องของคนเพียง 2-3 คน และไม่ใช่ระบบสั่งการจากบนลงล่าง

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มืออปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564

58

บทบาทหน้าทีข่ องอปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์
บทบาทหน้าที่ในการดําเนินระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอสของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
ของอปท. กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์มี 4 ประการ ดังนี ้
1.

การเริ่มต้นทําเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)

2.

การตรวจประเมินระบบรับรองการดําเนินระบบคุณภาพการผลิตเกษตรอินทรียต์ ามแนวทาง
ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี

3.

การสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์

4.

การติ ดตามผลการดําเนิ นงาน และรับรองเกษตรอิน ทรีย์ของตําบลผ่านแผงตรวจติดตาม
ระบบงานผ่อดีดีพีจีเอส (Dashboard)

1.

การเริ่มต้นทําเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
1.1 การสมั ค รเข้ า ร่ ว มเพื่ อ ทํ า ระบบรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย์ พี จี เ อส (PGS)
อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ท่ีมีความสนใจทําหรือส่งเสริมเกษตรอินทรียต์ ามระบบ
รับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีในพืน้ ที่ของตนเอง
สามารถสมัครเข้าร่วมเครือข่ายใช้งานระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของ
เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ได้ท่ีสาํ นักจัดการเครือข่าย (ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1.2 การวางแผน และแนวทางการดําเนินงานของตําบล
อปท. กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์ ประชุมวางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
ตนเองกับเจ้าหน้าที่ โดยครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนีว้ ิสยั ทัศน์และเป้าหมายร่วม
ของตําบลแผนกลยุทธ์ (Road Map) ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ในการทํา และ
รับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ตามแนวทางของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีในพืน้ ที่
1.2.1 แผนงบประมาณ
1.2.2 การสร้างความรูเ้ รื่อง หลักการเกษตรอินทรีย์ แนวทางการทําเกษตรอินทรียร์ ะบบ
การตรวจรับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS)
1.2.3 แนวทางพัฒนาและจัดฝึ กอบรมกลุม่ เกษตรกร
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1.3 การจัดประชุม / เวทีชุมชน
เพื่อให้แผนตําบลมีความสมบูรณ์ และให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างทั่วถึงอปท. กลุม่ ตําบล
หรือสหกรณ์ ต้องมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีชุมชนให้กบั ประชาชนภายในพืน้ ที่ของตน
ที่มีความสนใจในการทําเกษตรอินทรีย์ หรือมีการทําเกษตรอินทรียอ์ ยู่แล้วแต่ต้องการ
ต่อยอด และพัฒนาการทําเกษตรของตนเอง โดยการจัดประชุมหรือเวทีชุมชนดังกล่าว
ควรมีการจัดทําเป้าหมายร่วม รายละเอียดแผน งานของกลุม่ แบ่งบทบาทหน้าที่ภายใน
กลุม่ รวมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ มูลรายบุคคลของสมาชิกกลุม่ เช่น พืน้ ที่ทงั้ หมด พืน้ ที่แปลงที่จะ
เข้าร่วม พืชหลัก พืชรอง ปั จจัยการผลิต ปั ญหา ข้อเสนอแนะ หรืออื่นๆ ตามที่ทางอปท.
กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์เห็นสมควร
1.4 การจัดตั้ง/รวมกลุ่มเกษตรกรในพืน้ ทีด่ าํ เนินการ
ภายหลังจากที่เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมการทําเกษตรอินทรีย์ และการใช้งาน
ระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีแล้วนัน้ อปท.
กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ จะต้องจัดตัง้ กลุ่มเกษตรกรที่มีลกั ษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์
ที่คล้ายกัน หรืออยู่หมู่บา้ นเดียวกัน 3 รายขึน้ ไป อย่างน้อย 1 กลุม่ โดยให้มีหวั หน้ากลุ่ม
เป็ นผูแ้ ทนรับผิ ดชอบดําเนิน กิจ กรรมของกลุ่ม เมื่อกลุ่มเติบโตมี สมาชิ กเพิ่ม ขึน้ ควร
ขยายจัดตัง้ กลุ่มใหม่เพื่อให้กลุ่มมีขนาดเหมาะสมกับกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่ อน
อย่างทั่วถึง คือประมาณ 8 คนต่อกลุม่
1.5 การจัดฝึ กอบรมเกษตรกร เรื่องการทําเกษตรอิ นทรี ย์ และขอรั บรองเกษตร
อินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ควรวางแผนและกําหนดจัดฝึ กอบรมให้ความรู แ้ ก่กลุม่
เกษตรกรที่ได้จัดตัง้ ขึน้ มา เพื่อให้เข้าใจหลักการ วิธีปฏิบตั ิ กฎ กติกา และขัน้ ตอนการ
ขอรับรองเกษตรอินทรียโ์ ดยการฝึ กอบรมดังกล่าวอาจมี 2 หลักสูตร ดังนี ้
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หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาความรู้และทักษะการทําเกษตรอินทรีย์ โดยมีประเด็น
สําคัญในหลักสูตร คือ หลักการและแนวทางการทําเกษตรอินทรีย์ การทําเกษตรตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ ากล
-

ระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี

-

การใช้แอปพลิเคชัน podd PGS ในการบันทึกข้อมูลแปลง ปัจจัยการผลิต
และผลผลิต

การอบรมในหลักสูตรข้างต้น จะจัดฝึ กอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนมาทํา
เกษตรอินทรีย์ หรือมีการทําเกษตรอินทรียเ์ ป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยควรจัดเป็ นอันดับแรกในระยะ
เริ่มต้นก่อนที่เกษตรกรจะเริ่มปรับเปลี่ยนแปลงในการทําเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทําเกษตรอินทรีย์ และสามารถนําไปปรับใช้กับการเกษตรในพืน้ ที่ของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยทาง อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ อาจมีกาํ หนดจัดฝึ กอบรมหลักสูตร
ที่เป็ นระยะเวลา 1 วัน หรือตามที่ อปท. หรือสหกรณ์เห็นแก่สมควร (ตัวอย่าง : หลักสูตร 1 วัน อบรม
เกษตรกรใช้เครื่องมือ podd PGS)
หลักสูตรที่ 2 : การฝึ กปฏิบัติในระยะเริ่มต้น อปท. ควรส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
การตรวจประเมิน เพื่อรับรองเกษตรอินทรียด์ ว้ ยพีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาว
ผ่อดีดี มีประเด็นสําคัญในหลักสูตร คือ
-

หลักการตรวจรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (PGS)

-

หลักและวิธีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตตามระบบสากลต่างๆ

-

การเตรียมตัวก่อนลงตรวจประเมินแปลง เช่น การศึกษาทําความเข้าใจ
แบบฟอร์ม ตรวจประเมิน เพื่อรับรองแปลงเกษตรอิน ทรีย์แบบมีส่วนร่วม
(PGS) ก่อนลงตรวจประเมินแปลงวิธีปฏิบตั ิตัวขณะลงตรวจประเมินแปลง
เป็ นต้น

-

หลักการตรวจรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (PGS)

-

หลักและวิธีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตตามระบบสากลต่างๆ
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-

การเตรียมตัวก่อนลงตรวจประเมินแปลง เช่น การศึกษาทําความเข้าใจ
แบบฟอร์ม ตรวจประเมิน เพื่อรับรองแปลงเกษตรอิน ทรีย์แบบมีส่วนร่วม
(PGS) ก่อนลงตรวจประเมินแปลงวิธีปฏิบตั ิตัวขณะลงตรวจประเมินแปลง
เป็ นต้น

-

การปฏิ บัติตัวขณะลงตรวจประเมิน แปลง เช่น การสัม ภาษณ์เ กษตรกร
เจ้าของแปลง การลงตรวจแปลงการสังเกตสภาพแวดล้อมบริเวณแปลง
เกษตรอินทรีย์ การประเมินแนวกันชน เป็ นต้น

-

การสะท้อนข้อมูลให้เกษตรกรหลังลงตรวจประเมินแปลง เช่น การชีแ้ จง
ข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ ในแปลงเกษตรอินทรีย์ รวมทัง้ แนะนําแนวทางแก้ไขให้
เกษตรกรทราบภายหลังลงตรวจประเมินแปลง

-

การใช้ง านเครื่องมื อดิ จิทัล podd PGS ในการตรวจประเมิน เพื่ อรับ รอง
เกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)

-

การสรุ ปผลการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ จะมีทงั้ หมด 3 แนวทาง
คือ
1. ผ่าน
2. ผ่านแบบมีเงื่อนไข
3. ไม่ผ่าน

หลักสูตรนี ้ ควรจัดฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อปท. กลุ่มตําบล สหกรณ์ เกษตรกร หรือบุคคลที่
ทาง อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ได้คดั เลือกมาเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูต้ รวจฯรับรอง อปท. อาจจัดขึน้
เองร่วมกับเครือข่ายของตําบล หรือส่งบุคลากรของตนเข้าอบรมกับเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยจะ
มี บ ทบาทในการลงตรวจประเมิ น แนวปฏิ บัติ เ กษตรอิ น ทรี ย์ใ นแปลงเกษตรของสมาชิ ก ในกลุ่ม
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการรับรองเบือ้ งต้น ตลอดจนให้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ
กลุ่มในการให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยคณะกรรมการกลุ่มจะใช้ผลการตรวจรับรองนีเ้ ป็ น
ข้อมูลในการพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรียแ์ ก่เกษตรกรต่อไป หลักสูตรนีใ้ ช้เวลาจัด
ฝึ กอบรม 3 วัน หรือตามที่ อปท. กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์เห็นสมควร (ตัวอย่าง : กําหนดการฝึ กอบรม
ผูต้ รวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี)
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2.

การดําเนิ นระบบ การตรวจประเมินคุณภาพ และรั บรองมาตรฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ตามแนวทางของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทํา
หน้าที่คดั เลือกและสร้างบุคคล สําหรับเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพเพื่อรับรองแปลงของ
เกษตรกรในตําบลและเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพแปลง โดยเลือกจากบัญชีของเครือข่าย ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน (1) ผูต้ รวจฯอาวุโส เป็ นหัวหน้าคณะกรรมการ (2) ผูต้ รวจฯ (3) ผูต้ รวจ
ฯฝึ กหัดหรือคณะทํางานของนายกฯ ที่มีความรูเ้ กษตรอินทรีย์ เพื่อทําหน้าที่ตรวจรับรอง
แปลงเกษตรอิ น ทรี ย์ (ทั้ง นี ้ต ามหลัก การระบบมาตรฐานของตํา บลนี ้ จะมี ค วาม
น่าเชื่อถือสูงยิ่งๆ ขึน้ และยั่งยืน ถ้าผูบ้ ริโภค คู่คา้ หรือคนอื่นสนใจติดตามและขอดูระบบ
แม้กระทั่งการร้องเรียนก็จะส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของระบบในระยะยาว อปท.จึงควร
คํา นึ ง ถึ ง การดึ ง ภาคส่ว นนี ้เ ข้า มาร่ ว มสัง เกตการณ์ใ นกระบวนการตรวจแปลงของ
คณะกรรมการ) จากนั้น นายกฯ หรือประธานกลุ่ม ลงนามอนุมัติ อ อกใบรับ รองแก่
เกษตรกรผูข้ อรับการตรวจประเมิ น หลังจากที่เครือข่ ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยคณะ
ทบทวนยืนยันความถูกต้องของการรับรองฯแล้ว โดยคณะทํางานของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินระบบตรวจรับรองฯ ควรมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (ดูรายละเอียดในเอกสารคู่มือมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์ องเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีด)ี
2.3 ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพแปลงแต่ละครัง้ อปท. หรือกลุ่ม
ตําบล ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของการมีส่วนร่วมตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิต
จากผูบ้ ริโภค และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆด้วย โดยการจัดการให้รว่ มตรวจประเมินแปลงด้วย
จะทําให้ระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของตําบลมีความเข้มแข็ง มั่นคงและ
ยั่งยืน
2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็ นปั จจุบนั จากเกษตรกร และเป็ นผูร้ บั คําร้องขอต่อ
อายุการรับรอง เมื่ อเกษตรกรมีความประสงค์จ ะต่ อ อายุการรับรอง ก่อนใบรับ รอง
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หมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ทัง้ นีโ้ ดยอาศัยแบบฟอร์มการต่ออายุการรับรอง
(podd STAR Automat)
2.5 องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น (อปท.) กลุ่ม ตํา บล หรื อ สหกรณ์ เป็ น ผู้พิ จ ารณาออก
ใบรับรองใหม่ ให้แ ก่ เกษตรกร ในกรณี ท่ี ใ บรับรองเกิดการชํารุ ดหรือเสียหาย โดยให้
เกษตรกรนํา ใบรับ รองที่ ช ํา รุ ด หรื อ หลัก ฐานการแจ้ง ความเอกสารสูญ หายมาเป็ น
หลักฐานยืนยันเพื่อขอออกใบรับรองใหม่ โดยใบรับรองจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่
เหลืออยู่และเทียบเท่าใบรับรองฉบับเดิม และมีค่าธรรมเนียมตามที่กลุม่ ตําบลกําหนด
2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์ เป็ นผูร้ บั สมัครเกษตรกรใน
พืน้ ที่ท่ีตอ้ งการเข้าร่วมการทําเกษตรอินทรียแ์ ละการรับรองเกษตรอินทรียข์ องเครือข่าย
อปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยสมัครผ่านหัวหน้ากลุ่มและแบบฟอร์มการกรอกลงนามปฏิญญา
เข้าร่วมกลุม่ เกษตรกรใน podd STAR Automat
2.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ รับพิจารณาเกษตรกร
หลังจากที่หัวหน้ากลุ่ม ตรวจสอบคุณสมบัติเ บือ้ งต้นของเกษตรกร ก่อนอนุมัติใ ห้ช่ื อ
ผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS ซึ่งการตรวจรับรองแรกเข้าจะ
เป็ นการดําเนิ น งานของ อปท. กลุ่ม ตําบล หรือสหกรณ์ ก่อนที่ จ ะจัดสรรให้ผู้ต รวจ
ประเมินตรวจรับรองแรกเข้า พิจารณาดังนี ้
2.7.1 เอกสารลงทะเบียนที่แสดงคําปฏิญาณตนของเกษตรกร
2.7.2 แยกประเภทเกษตรกรเป็ น 3 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีท่ี 1 เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์ และมีใบรับรองจากระบบอื่นทีเ่ ชื่อถือได้
อยู่แล้ว มีการยื่นขอรับการรับรองในระยะเวลา 1-3 เดือนขึน้ ไปหลังจาก
ยื่นเอกสาร (อปท. กลุม่ ตําบลหรือสหกรณ์ จะต้องส่งเรื่องเข้าเครือข่ายอปท.
ฯดาวผ่ อ ดี ดี เพื่ อ พิ จ ารณาดํา เนิ น กระบวนการตามขั้ น ตอนเพื่ อ ออก
ใบรับรองของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีด)ี
กรณีท่ี 2 เกษตรกรทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์ แต่ ไ ม่ เ คยได้ ใ บรั บ รอง จะต้อ งเข้า
กระบวนการรับรองตามปกติ
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กรณีท่ี 3 เกษตรกรไม่เคยทําเกษตรอินทรีย์ จะต้องทําขัน้ ตอนขอรับรองตามปกติ
โดยมีระยะปรับเปลี่ยนแปลง 1 ปี จึงจะได้รบั การรับรอง
2.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ภายใน
ของอปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ จํานวน 1-2 คน เพื่อกํากับติดตามการตรวจรับรอง
และการใช้งานเครื่องมือดิจิทลั podd PGS ผ่านการใช้งานแผงตรวจติดตามระบบงาน
ผ่อดีดีพีจีเอส (PGS) / Dashboard
2.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ร่วมกําหนดตารางการลง
ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรียป์ ระจําปี ของตําบล และทําการตรวจแปลงที่เกษตรกร
ยื่นขอ (แบบฟอร์มการตรวจรับรองฯ) โดยคณะผูต้ รวจรับรอง และทําการนัดหมาย
เกษตรกรเพื่อลงตรวจแปลง ซึ่งระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่าย
อปท.ฯดาวผ่อดีดี มี 5 ประเภท ดังนี ้
2.9.1 การตรวจเยี่ ยมแปลงเพื่อ น (Peer Review) ในปี ตั้งต้นควรมีกิจกรรมทุก 2
เดือน เมื่อระบบตัง้ มั่นดีแล้ว จึงค่อยลดลง ผ่านหัวหน้ากลุ่มแต่อย่างน้อยต้องมี
การตรวจ 3 ครัง้ ต่อปี โดยไม่มีการแจ้งเกษตรกรให้ทราบล่วงหน้าเป็ นกิจกรรมที่
ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
รู ปแบบการตรวจจะเป็ นการให้คาํ แนะนํา หรือการเรียนรู ร้ ่วมกันเพื่อการพัฒนา
เป็ นระบบควบคุมภาพที่สาํ คัญของพีจีเอส
2.9.2 การตรวจรับรองฯแรกเข้า (Initial Audit) เป็ นการตรวจลําดับแรกที่สาํ คัญมาก
เพื่อกระบวนการรับรองของเกษตรกรเพื่อรับเข้าเป็ นสมาชิกกลุม่ ซึ่งจะตรวจอย่าง
ละเอียดในทุกข้อกําหนดของการปฏิบตั ิทางเกษตรอินทรีย์
2.9.3 การตรวจติ ด ตาม (Surveillance Audit) เป็ นการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์
ของเกษตรกรในกลุ่ม เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบัติและกิจกรรมในแปลง
ให้เ ป็ น ไปตามการปฏิ บัติ เ กษตรอิ น ทรี ย์ท่ี ดี ไ ด้ม าตรฐาน โดยใช้แ บบฟอร์ม
เดียวกันกับการตรวจรับรอง ซึ่งจะทําการตรวจปี ละ 1 ครัง้ และต้องมีการนัด
หมายล่วงหน้า โดยคณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะตรวจทุก 10 - 12 เดือน แต่
ต้องห่างกันไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบรับรอง หรือวันที่ตรวจประเมิน ซึ่ง
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คณะกรรมการตรวจฯรับรองไม่ตอ้ งเป็ นชุดเดิมที่เคยตรวจแปลงนัน้ ก็ได้ ภายหลัง
การตรวจประเมินเสร็จแล้ว คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะแจ้งผลการตรวจ
เบื ้อ งต้น ให้เ กษตรกรรับ ทราบตามกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี ้ กรณี ไ ม่ พ บข้อ บกพร่ อ ง
คณะกรรมการตรวจฯรับรองพิจารณาให้คงไว้ซ่งึ การรับรอง กรณีพบข้อบกพร่อง
ไม่รุนแรงคณะกรรมการตรวจฯรับรองพิจารณาให้คงไว้ซ่ึงการรับรอง กรณี พบ
ข้อบกพร่องรุ นแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะนัดหมายเกษตรกรเพื่อตรวจ
เพิ่มเติม ถือเป็ นการติดตามผลการแก้ไข ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง
ได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครัง้ แรก หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะยุติการตรวจ และเสนอเรื่อง
ต่ อ กลุ่ ม ตํา บล/อปท.พักใช้ก ารรับรอง หากเกษตรกรสามารถดํ า เนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด คณะกรรมการตรวจฯ
รับรองพิจารณาให้คงไว้ซง่ึ การรับรอง
2.9.4 การตรวจต่ อ อายุ (Recertification Audit) เป็ นการตรวจประเมิ นเพื่อการต่ อ
อายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีอายุ 3 ปี โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดใน
ทุกข้อกําหนด ซึ่งจะดําเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอายุ 6 เดือน
2.9.5 การตรวจเพิ่ ม เติ ม (Special Audit) เป็ นการตรวจนอกเหนื อ จากการตรวจ
รับรองหรือการตรวจติดตาม ซึ่งอาจกําหนดขึน้ จากเหตุผลและความจําเป็ นบาง
ประการ เช่น เกษตรกรสมัครขอรับการรับรองแปลงเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไขการ
รับรองประจําปี เกิดการร้องเรียนจากผูอ้ ่ืน มีขอ้ สงสัยหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ผลิตของเกษตรกร เป็ นต้น โดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้ คณะผูต้ รวจไม่จาํ เป็ นต้อง
แจ้งเกษตรกรให้ทราบล่วงหน้า
3.

การสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ร่วมสนับสนุนหรือเป็ นพี่
เลี ย้ งในการเริ่ม ต้น ทําเกษตรอิน ทรีย์และพัฒ นาระบบรับรองเกษตรอิน ทรีย์พีจีเอส
(PGS) ในตําบลร่วมกับเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี รวมทัง้ การจัดทําโครงการต่างๆ ของ
กลุม่ เกษตร เช่น การจัดโครงการฝึ กอบรมความรูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการทําและรับรองเกษตร
อินทรีย์ เป็ นต้น
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3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ร่วมสร้างตลาดทางเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยสนับสนุนให้เกษตรกรนําผลผลิตไปจําหน่ายในตลาดสีเขียว (Green
Market) ประจําสัปดาห์ หรือประจําเดือน ที่หน่วยราชการได้จัดตลาดขึน้ ตามโอกาส
และเทศกาลต่างๆ เพื่อขายสินค้าให้กับผูบ้ ริโภคและกลุ่มสมาชิกโดยตรง รวมทัง้ เพื่อ
เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดด้วยวิธีการอื่นๆ ให้กบั ผลผลิตอินทรีย์
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
หรือกลุ่มสหกรณ์ เข้าสู่ระบบการค้าที่เ ป็ นธรรม และส่งเสริมการค้าที่เป็ นธรรม โดย
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่าย กลุ่มเกษตรกรหรือ สหกรณ์) สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มี
กําไร ในขณะที่บริโภคสามารถซือ้ สินค้าที่มีคุณภาพดีได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งแนว
ปฏิบตั ิของการค้าที่เป็ นธรรม มีดงั ต่อไปนี ้
3.3.1 คน: ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกๆ คน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิทางเพศ ศาสนา ผิวสี
ชาติพนั ธุ์ อายุ ฯลฯ ในการจ้างงาน และการจ่ายค่าตอบแทน
3.3.2 สุขภาพ: จัดสภาพแวดล้อมของการทํางานที่มีความปลอดภัยต่อพนักงานและ
คนงาน
3.3.3 สิ่ ง แวดล้ อ ม: การผลิ ต และการดํา เนิ น การต่ า งๆ ขององค์ก ร ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการวางแผนการใช้พลังงานและทรัพยากร
ต่างๆ อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
3.3.4 ขบวนการ: การเผยแพร่ ตระหนักและให้ความสําคัญกับเรื่องการค้าที่เป็ นธรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจกับผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและ
ผลกระทบต่อผูผ้ ลิตสิ่งแวดล้อม
3.4 การประสานและเชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานเอกชนหรื อ องค์ก รต่ า งๆ โดยการนํา สิ น ค้า สู่
ผูบ้ ริโภคผ่านคนกลางหรือผูค้ า้ ส่ง โดยที่คนกลางมีอาํ นาจกําหนดราคาซือ้ จากผู้ผลิต
(กลุม่ เกษตรกรหรือสหกรณ์) และกําหนดราคาต่อกลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริโภค โดยราคาต้อง
เป็ นธรรมกับทัง้ สองฝ่ าย เพื่อขยายโอกาสเติบโตทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่ ม เกษตรกรหรื อ สหกรณ์ ไปยั ง ตลาดสิ น ค้ า ที่ ห ลากหลายเพิ่ ม ขึ ้น เช่ น
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าส่ง ร้านสะดวกซือ้ เป็ นต้น
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3.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์ สนับสนุนให้กลุม่ เกษตรกร
หรื อ กลุ่ม สหกรณ์มี ช่ อ งทางการนํา สิ น ค้า ไปสู่ ก ลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคได้โ ดยตรง โดยใช้ช่ อ ง
ทางผ่านการขายหน้าร้าน การตัง้ แผงลอย หรือขายผ่านสื่อออนไลน์ของกลุม่ ตนเอง เช่น
การสนับสนุนพืน้ ที่สาธารณะประโยชน์ในอปท. เปิ ดร้านค้าชุมชน เพื่อขายผลผลิตทาง
การเกษตร หรือสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มชาวบ้าน เป็ นต้น เพื่อเป็ นการสร้าง
รายได้และกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน
3.6 สนับสนุนวัสดุและงบประมาณทางการเกษตร ตามความต้องการของเกษตรกร เช่น
การสนับสนุนเมล็ดพันธุพ์ ืชให้แก่เกษตรกรในกลุม่ เป็ นต้น
4.

การติ ด ตามผลการดําเนิ นงาน และรั บ รองเกษตรอิ นทรี ย์ของตําบลผ่านแผงตรวจ
ติดตามระบบงานผ่อดีดี พีจีเอส (PGS) /Dashboard

อปท. กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์ สามารถติดตามข้อมูลของเกษตรกรและผลผลิตอินทรียไ์ ด้ผ่าน
ทางแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี พีจีเอส หรือ Dashboard (https://farmer.cmonehealth.org)
ที่มีเจ้าหน้าที่ อปท. หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์กาํ กับดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีขอ้ มูลที่สาํ คัญ
แสดงอยู่อย่างละเอียด ดังนี ้
4.1 รายชือ่ เกษตรกรในพืน้ ที่ จะแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกร ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
วัน/เดือน/ปี เกิด
เพศ
สถานะสมรส / จํานวนบุตร
ตําแหน่งที่ตงั้ แปลง
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4.2 แปลงปลูก จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแปลง ดังนี ้
-

ข้อมูลแปลงปลูก: ชื่อแปลง ผูถ้ ือครองกรรมสิทธิ์ การจัดการ ลักษณะพืน้ ที่ พืชที่
ปลูกในแปลงชนิดแปลง ชนิดโฉนด แหล่งนํา้ ที่ใช้ทาํ เกษตรแปลงนี ้ ประเภทของ
กรรมสิทธิ์กายภาพของแปลง

-

พืชที่ปลูก: ประเภทของพืช ชนิดพืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ปริมาณที่
คาดว่าจะได้ปริมาณที่ผลิตได้จริง ปริมาณที่ขายให้กลุม่

-

ปั จจัยการผลิต : วันที่ใช้ ปั จจัยที่ใช้ (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย นํา้ หมัก หรือสารชีวภัณฑ์ท่ี
เกษตรกรใช้ในแปลง) แหล่งที่มา รายจ่ายต่อไร่

4.3 ข้อมูลการตรวจรับรองแปลงอินทรีย์ มีรายละเอียด ดังนี ้
-

ข้อมูลทั่วไปของการตรวจรับรอง (ผูต้ รวจ, วันที่ตรวจ)

-

เอกสารฟาร์มที่เกษตรกรบันทึก

-

เงื่อนไขการรับรองและสภาพนิเวศฟาร์ม

-

การปรับปรุงดินและการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย์

-

การจัดการศัตรูพืช

-

ปั จจัยการผลิตอื่นๆ และความเสี่ยงในการปนเปื ้อน

-

แผนการเก็บเกี่ยวและการจัดการผลิตผล

-

สรุปผลการตรวจ

4.4 ตารางคาดการณ์ผลผลิต จะแสดงรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่ผลผลิตที่เกษตรกรปลูก
จะออกสู่ทอ้ งตลาด ทําให้สามารถนําข้อมูลไปใช้วางแผนการตลาดเพื่อจัดจํา หน่ าย
ผลผลิตได้อย่างเหมาะสม
4.5 ใบรั บ รองแปลงอิ น ทรี ย์ อปท. กลุ่ม ตํา บล หรื อ สหกรณ์ สามารถใช้ข้อ มู ล และ
รายละเอียดทัง้ หมด ในการจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกร ที่มีแปลงอินทรียใ์ นพืน้ ที่ได้ และ
ใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานเพื่อวางแผนการผลิตพืชผักอินทรีย์ รวมถึงวางแผนการตลาดและ
การจัดจําหน่ายผลผลิตตามฤดูกาลต่อไป
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ขั้นตอนดําเนินระบบที่สาํ คัญ พร้อมเครื่องมือดิจิทัลช่วยจัดการ
สําหรับ อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์
ลําดับที่
วิธีการดําเนินระบบฯ
เครือ่ งมือที่ใช้
1
อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ สมัครเข้าร่วมเครือข่ายอปท.ฯดาว -แบบฟอร์ม สมั ค รเข้ า ร่ ว ม
ผ่อดีดี กับสํานักจัดการเครือข่ายฯ
เครื อข่ ายอปท.ฯดาวผ่ อดี ดี
สํา หรั บ อปท. (podd Star
Automat)
2
อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ร่วมตกลงบันทึกข้อตกลงความ -บ ัน ท ึก ข ้อ ต ก ล ง ค ว า ม
ร่วมมือเครือข่ายฯ (MOU) ร่วมกับผ่อดีดีกลาง
ร่วมมื อเครื อข่ าย (MOU)
3
อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ จัดประชุมหรือจัดเวทีชุมชนให้กับ -แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล
เกษตรกร
ประชาชนภายในพืน้ ที่ของตน
-แนวประเด็ น การสนทนา
กลุม่ (Focus group)
4
อปท. กลุม่ ตําบล หรือสหกรณ์ เปิ ดรับสมาชิกเกษตรกร และจัดตัง้ -แบบฟอร์มลงนามปฏิญญา
เข้าร่วมกลุม่ เกษตรอินทรียพ์ ี
กลุม่ เกษตรกรขึน้ มาอย่างน้อย 1 กลุม่
จีเอส (podd Star Automat)
5
กลุ่มเกษตรกร อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ จัดพิธีปฏิญาณตน -ข้อกําหนด กฎ กติ กา และ
ของสมาชิก และชีแ้ จงกฎ กติกาของตําบล ตามข้อกําหนด ข้อควร บทลง โทษ เพื่ อคว บ คุ ม
คุณภาพในกระบวนการผลิ ต
ปฏิบตั ิของเครือข่ายฯ และร่วมแต่งตัง้ คณะกรรมการกลุม่
ของกลุม่ ตําบล
-คู่มือเกษตรกร
-คู่มือกลุม่ เกษตรกร
-คู่ มื อ ม า ต ร ฐ า น เ ก ษ ต ร
อินทรีย์ podd PGS
6
อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ วางแผนและกําหนดวิสัยทัศน์ , -แบบฟอร์มข้อมูลเกษตรกร
เป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานของตําบล ผ่านกระบวนการ
เวทีชมุ ชนหรือประชาคม
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ลําดับที่
วิธีการดําเนินระบบฯ
7
อปท. กลุ่ม ตํา บล หรื อ สหกรณ์ จัด ฝึ ก อบรมให้ค วามรู ้แ ก่ ก ลุ่ม
เกษตรกรในพื น้ ที่ ตามหลั ก สู ต รที่ 1 : การพัฒ นาความรู แ้ ละ
ทักษะการทําเกษตรอินทรีย์ โดยประสานงานกับผ่อดี ดีกลางใน
การจัดฝึ กอบรม
8
เกษตรกรในกลุ่มเริ่มการบันทึกข้อมูลการผลิต ภายใต้การติดตาม
ช่วยเหลือของหัวหน้ากลุม่ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของอปท.
9
อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ คัดเลือกเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่
มีความพร้อม 2-4 คน เพื่อส่งเข้าอบรมเป็ นผูต้ รวจ , จัดอบรมการ
ดําเนินระบบรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่าย ในหลักสูตร
ที่ 2 : การฝึ กปฏิบัติการตรวจประเมินเพื่ อรับรองเกษตรอิ นทรี ย์
ด้วยพีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

10

อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับรอง
แปลง เพื่อทําหน้าที่ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์

11

อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ เริ่มตรวจแรกเข้าให้กับเกษตรใน
กลุม่

12

อปท. กลุ่ ม ตํา บล หรื อ สหกรณ์ เสนออนุ มั ติ ใ บรับ รองให้แ ก่
เกษตรกรที่ทาํ เกษตรอินทรียอ์ ยู่แล้ว และมีใบรับรองจากระบบอื่น
ที่ผ่านการตรวจประเมินตามระบบของเครือข่ายฯ

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

เครื่องมือที่ใช้
-หลั ก สู ต รที่ 1: การพั ฒ นา
ความรู ้แ ละทั ก ษะการทํ า
เกษตรอินทรีย์
-แอปพลิเคชัน podd PGS
-แอปพลิเคชัน podd PGS
-ห ลั ก สู ต ร ที่ 2: ก า ร ฝึ ก
ปฏิบตั ิการตรวจประเมินเพื่อ
รับรองเกษตรอินทรียด์ ว้ ยพีจี
เอส (PGS) ของเครื อ ข่ า ย
อปท.อาหารปลอดภั ย ดาว
ผ่อดีดี
-แอปพลิเคชัน podd PGS
-ประกาศของเครื อ ข่ า ยฯ
-คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจฯรับรอง
-เอกสารลงทะเบียนที่ แสดง
คําปฏิญาณ
-ข้อ มู ล การตรวจบัน ทึ ก ใน
pod PGS
-สรุปผลการตรวจรับรองแรก
เข้า
-แบบฟอร์มการออกใบรับรอง
(podd Star Automat)
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ลําดับที่
วิธีการดําเนินระบบฯ
13
อปท. กลุ่ม ตําบล หรื อสหกรณ์ ร่วมตรวจรับรอง (Initial Audit)
เมื่อพ้นระยะปรับเปลี่ยนแปลง 1 ปี สาํ หรับ
- เกษตรกรที่ทาํ เกษตรอินทรีย์ แต่ไม่เคยได้ใบรับรอง
- เกษตรกรไม่เคยทําเกษตรอินทรีย์
14
15
16

อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ อนุมัติใบรับรองให้แก่ผูผ้ ่านการ
ตรวจประเมิน แล้วส่งเรื่องให้เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
คณะทบทวนของเครือข่ายฯ ยืนยันความเห็นชอบ แล้วประธาน
เครือข่ายร่วมกับสํานักจัดการเครือข่ายฯ ออกใบรับรอง
อปท. อนุมตั ิและออกใบรับรองพร้อมแจ้งสมาชิก

เครื่องมือที่ใช้
-แอปพลิเคชัน podd PGS
-บัญ ชี ผู้ต รวจประเมิ น ของ
เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
- ฟ อ ร์ ม ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ตั้ ง
ผูต้ รวจของอปท.
-แบบฟอร์มการออกใบรับรอง
(podd Star Automat)
-แบบฟอร์มการออกใบรับรอง
(podd Star Automat)
-แบบฟอร์มการออกใบรับรอง
(podd Star Automat)
-คู่มือ อปท. กลุ่มตําบลหรือ
สหกรณ์ การดํา เนิ น ระบบ
รับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส
(PGS) เครือข่ายอปท.ฯดาว
ผ่อดีดี

17

ระหว่างปี ท่ีกลุ่มเกษตรกรมีการทําเกษตรอินทรีย์ ทาง อปท. กลุ่ม
ตําบล หรือสหกรณ์ กํากับดูแลกลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่ของตน ตาม
รายละเอียดในหมวดบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแลระบบรับรอง
เกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ฯ

18

อปท. กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ร่วมสนับสนุนหรือเป็ นพี่เลีย้ ง ใน -คู่มือ อปท. กลุ่มตําบลหรือ
การทําเกษตรอินทรียแ์ ละพัฒนาระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจี สหกรณ์ การดํา เนิ น ระบบ
รับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส
เอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยฯ
(PGS) เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
ในช่วงระหว่างที่มีการทําเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มเกษตรกร อปท. -แอปพลิเคชัน podd PGS
กลุ่มตําบล หรือสหกรณ์ ต้องจัดให้มีการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน -แบบฟอร์ม การตรวจเยี่ ย ม
แ ป ล ง เ พื่ อ น ( podd Star
(Peer Review) อย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อปี
Automat)

19
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วิธีการดําเนินระบบฯ
20
จัดการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) ปี ละ 1 ครัง้

21

22

เครื่องมือที่ใช้
-แอปพลิเคชัน podd PGS
-แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี
ของตําบล
เมื่อกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจดังข้างต้นและมีการทําเกษตร -แอปพลิเคชัน podd PGS
อินทรีย์ ครบ 3 ปี หรือใบรับรองหมดอายุ อปท. กลุ่มตําบล หรือ -แบบฟอร์ ม การตรวจต่ อ
สหกรณ์ ต้อ งจัด ให้มี ก ารตรวจต่ อ อายุ (Recertification Audit) อายุ (podd Star Automat)
ให้กบั เกษตรกรในกลุม่
ในกรณี ท่ีเกษตรกรสมัครขอรับการรับรองแปลงเพิ่ม เติม หรือมี -แอปพลิเคชัน podd PGS
เงื่อนไขการรับรองประจําปี พร้อมข้อร้องเรียนจากผูอ้ ่ืน มีขอ้ สงสัย -แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ต ร ว จ
หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิตของเกษตรกร อปท. กลุ่มตําบล เ พิ่ ม เ ติ ม ( podd Star
Automat)
หรือสหกรณ์ ต้องจัดให้มีตรวจเพิ่มเติม (Special Audit)
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เกษตรอินทรีย ์ และระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS)
เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) เป็ นระบบการเกษตรที่ให้คงสภาพความสมบูรณ์ของดิ น
ระบบนิ เวศ และมนุษย์ พึ่งพาปั จจัยการผลิ ตภายในท้องถิ่ น มากกว่ าการพึ่งพาปั จจัยการผลิ ตจาก
ภายนอก โดยเชื่อมโยงกับวิ ธี ปฏิ บัติท่ี เป็ นวัฒนธรรมของท้องถิ่ น การประยุกต์ใช้ความรู ภ้ ูมิ ปั ญญา
ท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนีแ้ ต่ละประเทศจึงมีมาตรฐาน และการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ท่ี
แตกต่างกัน จากความร่วมมือขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), สมาพันธ์
เกษตรอิ นทรี ย์นานาชาติ (IFOAM) และการประชุ ม สหประชาชาติ ว่ าด้วยการค้าและการพั ฒ นา
(UNCTAD) ในปี พ.ศ. 2546 ได้ริเริ่ม International Task Force on Harmonization and Equivalence in
Organic Agriculture (ITF) ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการยอมรับความทัดเทียมของมาตรฐาน 3
ด้าน คือ EquiTool เครื่องมือประเมินความทัดเทียมมาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ COROS เกณฑ์ขอ้ กําหนด
กลางและเป้าหมายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ IROCB ข้อกําหนดในการตรวจรับรองเกษตรอิ นทรีย์
สากล เป็ นทางออกให้กับอุปสรรคของการค้าเกษตรอินทรียร์ ะหว่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กฎระเบียบ
ทางเทคนิค และข้อกําหนดในการตรวจรับรองที่แตกต่างกัน รวมทัง้ ช่วยสนับสนุนให้ประเทศกําลังพัฒนา
สามารถเข้าถึงตลาดเกษตรอินทรียร์ ะหว่างประเทศได้สะดวกมากขึน้
ความหมายของเกษตรอินทรีย์ คือ ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกือ้ หนุนต่อ
ระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วสั ดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการ
ใช้วตั ถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้ พืช สัตว์หรือจุลินทรียท์ ่ีได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic
Modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรู ปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการ
เป็ นเกษตรอินทรียแ์ ละคุณภาพที่สาํ คัญของผลิตภัณฑ์ทุกขัน้ ตอน (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2552; 2554; 2559; IFOAM,2013)
นอกจากนี ้ สมาพันธ์เ กษตรอิ น ทรี ย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ใ ห้ความหมายเกษตรอิ น ทรี ย์
หมายถึงการเกษตรที่ทาํ ตามหลักการเกษตรอินทรียท์ ่ีนานาชาติยอมรับ 4 ประการคือ หลักสุขภาพ
หลักระบบนิเวศความเป็ นอินทรียใ์ ห้กบั ผูบ้ ริโภค สามารถขอการรับรองได้ ทัง้ ในระบบการรับรองโดย
บุคคลที่สาม (third party certified body, CB) และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมพีจีเอส (PGS)
(UNCTAD, FAO and IFOAM, 2012; FAO, IFOAM and UNCTAD,2016)
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เกษตรอินทรีย์ มีหลักการสําคัญ 4 ด้าน ดังนี้
1.

สุขภาพ ให้ความสําคัญกับสุขภาพดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก อย่างครอบคลุม

2.

นิเวศวิทยา โดยการฟื ้ นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น และการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม
และกิจกรรมทางการเกษตร

3.

ความเป็ นธรรม ควรจะตัง้ อยู่บนความสัมพันธ์ท่มี ีความเป็ นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวม
และสิ่งมีชีวิต

4.

การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งต้องดําเนินการอย่างระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความ
เป็ นอยู่ของผูค้ นทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต รวมทัง้ พิทกั ษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวม
แนวคิดพืน้ ฐานของเกษตรอินทรียค์ ือ การทําการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างจากระบบ

เกษตรแผนใหม่ท่มี ่งุ เน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูกโดยไม่ได้
คํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สําหรับเกษตรอินทรียซ์ ่งึ เป็ นเกษตร
แบบองค์รวมจะให้ความสําคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตร
อินทรียจ์ ึงปฏิเสธการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชและปุ๋ ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านีม้ ี
ผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ โดยยึด 6 แนวทางสําคัญ ดังนี ้
1.

หมุนเวียนของธาตุอาหาร ด้วยการใช้ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปของอินทรียว์ ตั ถุท่สี ามารถย่อย
สลายได้โดยจุลินทรีย์ ซึ่งจะทําให้วงจรธาตุอาหารหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรียท์ ่สี าํ คัญ คือ การใช้ปยหมั
ุ๋ ก การคลุมดินด้วย
อินทรียว์ ตั ถุ การปลูกพืชเป็ นปุ๋ ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็ นต้น

2.

สร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน การหาอินทรียว์ ตั ถุต่างๆ มาคลุมหน้าดินอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นฟาง ใบไม้ หรือแม้แต่พืชขนาดเล็ก (พืชที่ใช้ปลูกคลุมดิน) ซึ่งอินทรียว์ ตั ถุ
เหล่านีจ้ ะกลายเป็ นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียใ์ นดิน ทําให้ดินฟื ้ นกลับมามีชีวิตอีกครัง้
หนึ่ง นอกจากนีก้ ารไม่ใช้สารเคมีต่างๆ เป็ นการช่วยทําให้ดินสามารถฟื ้ นควาฒสมบูรณ์ของ
ตัวเอง ได้อย่างรวดเร็ว

3.

สร้างความหลากหลายที่สมั พันธ์กนั อย่างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็ นการปลูกพืชร่วม
หลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกัน
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4.

อนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูนิเวศการเกษตร ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ทกุ ชนิด มีการ
ปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลูกพืช
ร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น หรือการฟื ้ นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเวณ
ใกล้เคียง

5.

พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร เกษตรกรที่ทาํ เกษตรอินทรียจ์ ึงจําเป็ นที่จะต้องเรียนรูถ้ ึง
สภาพเงื่อนไขของ ท้องถิ่นที่ตนเองทําการเกษตรอยู่ การหมั่นสังเกต เรียนรู ้ วิเคราะห์
สังเคราะห์ และทําการทดลอง

6.

พึ่งพาตนเองด้านปั จจัยการผลิต พยายามผลิตปั จจัย การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย์ เมล็ด
พันธุ์ ฯลฯ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สดุ
ระบบการรับ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Guarantee Systems PGS) เกิ ด ขึ ้น จาก

สมาพัน ธ์เ กษตรอิ นทรี ย์น านาชาติ (IFOAM) ได้ตระหนักถึง ปั ญ หาที่พ บว่ าเกษตรกรรายย่ อ ยไม่
สามารถขยายช่องทางการตลาดได้ จึงได้รว่ มกับเครือข่ายประเทศต่างๆ พัฒนาระบบพีจีเอสขึน้ และ
ทดลองนําร่องใน 8 ประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา จนถึงปั จจุบันมีประเทศที่นาํ ระบบพีจี
เอสไปใช้รบั รองเกษตรอินทรียก์ ว่า 70 ประเทศทั่วโลกและกําลังเพิ่มจํานวนขึน้ เรื่อย ๆ เนื่องจากระบบ
พีจีเอสทําให้เกิดการขยายตัวของการทําเกษตรอินทรียใ์ นชนบท และช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้
เกษตรกรได้มากขึน้ เช่น ตลาดนัดสีเขียวในพืน้ ที่ ระบบสมาชิกล่วงหน้า ระบบเครือข่ายดิจิทัล เป็ น
ต้น เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทําให้ผูบ้ ริโภคภายในประเทศเข้าถึงแหล่งอาหาร
อินทรียใ์ นราคาที่ซือ้ หาได้ รวมทัง้ เป็ นการฟื ้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบพีจีเอสเป็ นระบบที่แตกต่าง
จากระบบการรับรองด้วยบุคคลที่สาม หรือหน่วยตรวจรับรองที่คนุ้ เคยกันมานานโดยกระตุน้ ให้ผผู้ ลิต
เกิ ดการพัฒ นาการผลิ ตเข้าสู่ม าตรฐานเกษตรอิน ทรี ย์ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค มีผลทําให้เกิดการวางแผนการผลิตตามที่ตลาดต้องการ เมื่อ
เกษตรกรรายย่อยได้รบั การรับรอง ส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดความเชื่อมั่นและบริโภคสินค้าอินทรียม์ ากขึน้
ผลสุดท้ายจะทําให้มีการทําเกษตรอินทรียเ์ พิ่มขึน้ เกิดการพัฒนาที่ย่งั ยืน ทัง้ ต่อรายได้ของเกษตรกร
การฟื ้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค และเกิดสังคม
เข้มแข็งในที่สดุ
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ระบบการตรวจรับรองแบบมีสว่ นร่วม หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ ดยชุมชน ตาม
หลักการและมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ ากล ด้วยการมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียของชุมชน ภายใต้การสร้างพืน้ ฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกันการเป็ นเครือข่ายทาง
สังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (IFOAM, 2014; 2015)
หลักการระบบการรับรองแบบมีสว่ นร่วมเป็ นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ ดยชุมชนที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรองผูผ้ ลิตมี
หลากหลาย วิธีปฏิบตั ิไม่มีสตู รสําเร็จ แต่กลุม่ พีจีเอสจะใช้หลักการพืน้ ฐานของ IFOAM (กองวิจยั และ
พัฒนาการจัดการที่ดิน, 2558; มูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ ทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 6
หลักการ ดังนี ้
1.

2.

3.
4.

5.

6.

วิสยั ทัศน์ร่วม (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภคในหลักการพืน้ ฐานของ
Participatory Guarantee Systems (PGS) หรื อ “ระบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม” หรื อ
“ชุมชนรับรอง” ซึ่งการมีสว่ นร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการก็ได้
การมีสว่ นร่วม ( participatory) ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในระบบการผลิตและบริโภค ที่สนใจใน
การบริโภคและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้ จาก
การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (ผูผ้ ลิต หน่วยงานสนับสนุน ผูบ้ ริโภค) มาร่วมกันกําหนด
กฎระเบียบ และกระบวนการดําเนินกิจกรรม เพื่อทําให้การรับรองคุณภาพผลผลิตเป็ นที่เชื่อถือได้
ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึน้ จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสัตย์และเกือ้ กูลของ มนุษย์
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (trust) ระบบชุมชนรับรองตัง้ อยู่บนฐานความเชื่อว่า ความน่าเชื่อถือ
สามารถสร้างขึน้ ได้ และการใช้กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมของชุมชนเป็ นเครื่องมือ
ร่วมกับกลไกจัดการอื่นๆ และสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ชุมชนสามารถผลิตเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานสากลได้จริง
กระบวนการเรียนรู ้ (learning process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้การ
รับรองผลผลิต แต่เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรีย์
โดยรวม
ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ที่เป็ นการแบ่งปั นอํานาจและความรับผิดชอบของ
ผูค้ นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เป็ นเรื่องของคนเพียง 2-3 คน และไม่ใช่ระบบสั่งการจากบนลงล่าง
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สรุปขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับผู้ตรวจฯรับรอง
1.

อปท.ส่งรายชื่อผูต้ รวจฯ ที่มีความชํานาญตามคุณสมบัติท่ีกาํ หนด ไปยังเครือข่ายอปท.ฯดาว
ผ่อดีดี เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ และขึน้ บัญชีเป็ นผูต้ รวจฯอาวุโสของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี

2.

อปท.ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรที่มีศกั ยภาพเพื่อเข้าฝึ กอบรม “หลักสูตรผูต้ รวจฯรับรอง
เกษตรอินทรี ยพ์ ีจีเ อส (PGS) เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี” และทําการสอบ
ภาคทฤษฎี ใ ห้ผ่ า นเกณฑ์ 70% ขึ น้ ไป ผู้ท่ี ส อบผ่ า นตามเกณฑ์ท่ี ก ํา หนด จะได้รับ การขึ น้
ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจฯฝึ กหัด

3.

ผูต้ รวจฯฝึ กหัดสั่งสมประสบการณ์โดยเข้าร่วมการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรียก์ บั ผูต้ รวจฯ
รับรองของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้

4.

อปท.เสนอชื่อผูต้ รวจฯฝึ กหัด ที่มีประสบการณ์ตามกําหนดเข้าสอบปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นผูต้ รวจฯ
รับรองของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี

5.

ก่อนการลงตรวจแปลงผูต้ รวจฯรับรองศึกษาเอกสารและเตรียมความพร้อมก่อนลงตรวจแปลง
โดยดูขอ้ มูลได้จากแดชบอร์ด podd PGS

6.

ลงตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรียด์ ว้ ยเครื่องมือดิจิทลั podd PGS

7.

เมื่อผูต้ รวจฯรับรองได้ทาํ การตรวจประเมินแปลงทัง้ หมดแล้ว ผลการตรวจโดยคณะกรรมการ
ตรวจฯรับรอง ให้ใช้ขอ้ มูลการตรวจแปลงในแดชบอร์ด podd PGS เป็ นฐานการพิจารณา ถ้า
พิจารณาให้ผ่านแบบมีเงื่อนไข เกษตรกรต้องทําการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ ตามระยะเวลาที่
กําหนด เมื่ อผลพิ จ ารณาผ่านจะรายงานผลการพิจ ารณาให้แก่อปท.เพื่อส่งต่ อไปยังคณะ
ทบทวนเพื่อพิจารณายืนยันความถูกต้องผลการตรวจรับรอง ทัง้ นีเ้ มื่อทําการตรวจแปลงเสร็จ
แล้วให้สรุ ปผลการตรวจประเมินคุณภาพการผลิตเบือ้ งต้น ให้การแนะนําเกษตรกรเจ้าของ
แปลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร
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8.

ประธานคณะกรรมการตรวจฯรับรองร่วมประชุมกับคณะทบทวน โดยเป็ นผูน้ าํ เสนอผลการ
ตรวจแปลงของคณะกรรมการฯให้กับคณะทบทวน เมื่อคณะทบทวนเห็นชอบยืนยันความ
ถูกต้องของผลการตรวจแปลงแล้ว สํานักจัดการเครือข่ายในฐานะของเลขาคณะทบทวนจะ
ดํา เนิ น การเสนออนุ มัติ อ อกใบรับ รอง หรื อ หากคณะทบทวนมี ฉัน ทามติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบ ก็ จ ะ
ดําเนินการแจ้งอบต. หรือกลุ่มตําบล เพื่อดําเนินการชีแ้ จงแก่เกษตรกรให้ดาํ เนินการแก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่อไป

9.

สํานักจัดการเครือข่าย เริ่มกระบวนการออกใบรับรอง โดยเสนอผูอ้ าํ นวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง
ลงนาม และประธานเครือข่ายฯลงนาม ตามลําดับ

10. นายกอปท.ลงนามและทําการออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรเจ้าของแปลง
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คุณสมบัติและข้อกําหนดทั่วไปของผู้ตรวจฯรับรอง
1.

ผู้ตรวจฯรับรอง
1.1 เป็ นคนช่างสังเกต สนใจใฝ่ รู ้ มีความสงสัย มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี พูดจาสุภาพ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ และความรูส้ กึ ส่วนตัวในขณะที่ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดี
1.2 มีความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานการทําเกษตรอินทรียเ์ ป็ นอย่างดี
1.3 มี ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ใ นการตรวจรับรองการผลิ ตเกษตรอิ นทรี ย์ต าม
มาตรฐานสากล
1.4 ได้ ร ั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ นผู้ ต รวจฯรั บ รองของเครื อ ข่ า ยอปท.ฯดาวผ่ อ ดี ดี ตามมติ ข อง
คณะกรรมการเครือข่ายฯ
1.5 สําหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่มีคุณสมบัติเป็ นผูต้ รวจฯรับรอง จะต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ด้วยคะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ าํ กว่า 70%
เพื่อได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจฯฝึ กหัด หลังจากนัน้ จะต้องสะสมประสบการณ์การ
ตรวจแปลงร่วมกับคณะกรรมการตรวจฯรับรอง ไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ จึงจะมีสิทธิ์สอบ
ภาคปฏิ บัติ เมื่ อ สอบผ่ า นจะได้รับ การแต่ ง ตั้ง ขึ น้ ทะเบี ย นเป็ น ผู้ต รวจฯรับ รองของ
เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
1.6 ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการตรวจรับรอง

2.

ผู้ตรวจฯอาวุโส
2.1 เป็ นปราชญ์ชาวบ้านได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรเกษตรอินทรียร์ ะดับภูมิภาคหรือระดับชาติ
หรือมี ความรู ข้ ั้นตํ่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์เป็ นผูต้ รวจฯรับรองแปลงเกษตร
อิ น ทรี ย์ ร ะบบใดระบบหนึ่ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี หรื อ มี ความรู ้ขั้ น ตํ่า ปวส. และมี
ประสบการณ์เป็ นผูต้ รวจฯรับรองแปลงเกษตรอินทรียร์ ะบบใดระบบหนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 7
ปี หรือ สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีประสบการณ์เป็ นผูต้ รวจฯรับรองแปลงเกษตร
อินทรียร์ ะบบใดระบบหนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
2.2 มีการประกาศรายชื่อเป็ นผูต้ รวจฯอาวุโสของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
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2.3 ผูต้ รวจฯรับรองจะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูต้ รวจฯอาวุโส เมื่อมีประสบการณ์ ทักษะความ
ชํานาญในการตรวจประเมินคุณภาพการทําเกษตรอินทรียต์ ามมาตรฐานสากลอย่ าง
ต่อเนื่อง ขัน้ ตํ่า 5 ปี และได้รบั การแต่งตัง้ จากเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
2.4 ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการตรวจรับรองครัง้ นัน้ ๆ

3.

คณะกรรมการตรวจฯรับรอง
3.1 อปท.แต่งตัง้ ผูต้ รวจฯอาวุโส ผูต้ รวจฯรับรอง ผูต้ รวจฯฝึ กหัดหรือคณะทํางานของนายก
อปท. โดย A+1+ก (+ …) (+๑+๒+...)
A,B,C มาจากบัญชีผตู้ รวจฯอาวุโส หรืออาจใช้จากบัญชีท่ปี รึกษาวิชาการก็ได้
1,2,3 ผูต้ รวจฯรับรอง
ก,ข,ค เป็ นบุคคลในคณะทํางานที่นายกไว้วางใจ ควรเป็ นผูต้ รวจฝึ กหัด หรือผูม้ ี
ความรูเ้ รื่องเกษตรอินทรีย์
๑,๒,๓ ผูร้ ว่ มสังเกตการณ์ เช่น ผูบ้ ริโภค,คู่คา้ ,ผูส้ นใจอื่นๆ
3.2 มีความเป็ นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการตรวจแปลงที่ได้รบั มอบหมาย

4.

คณะทบทวน
4.1 เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีแต่งตัง้ จากบัญชีผตู้ รวจฯอาวุโสหรือบัญชีท่ปี รึกษาวิชาการ
4.2 มีความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ ตาม
ข้อกําหนดของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ในการรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
เป็ นอย่างดี ทําหน้าที่ยืนยันความถูกต้องเชิงระบบของการตรวจรับรองแปลงอินทรียท์ ่ี
ตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการฯตรวจรับรองที่อปท.แต่งตัง้
4.3 มีความเป็ นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในขณะทําหน้าที่
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5.

ทีป่ รึกษาวิชาการ
5.1 เป็ นผูท้ ่ีมีความรู ค้ วามสามารถ และได้รบั การเสนอชื่อจากอปท. หรือกรรมการให้กับ
คณะกรรมการเครือข่ายฯเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ และขึน้ บัญชี
5.2 มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ทางเกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองมาตรฐานฯ อย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่งเป็ นอย่างดี
5.3 มี ความเป็ นกลาง และไม่มีผ ลประโยชน์ทับซ้อนในการทําหน้าที่ ตรวจประเมิน หรือ
รับรองคุณภาพ
5.4 ที่ปรึกษาวิชาการทําหน้าที่ให้คาํ ปรึกษา แนะนํา แก่เครือข่าย หรือ อปท. และอาจได้รบั
แต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าที่ในฐานะผูต้ รวจฯอาวุโส เมื่อการตรวจประเมินคุณภาพครัง้ นัน้ ๆ ตรง
กับความรูค้ วามชํานาญของตน

กลไกระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่าย
อปท.ฯดาวผ่อดีดี
1.

กลไกระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS) และบทบาทหน้าที่
1.1 ผู้ตรวจฯรับรอง
1.1.1 ผู้ต รวจฯรับ รองมี ห น้า ที่ ต รวจ และบัน ทึ ก การตรวจแปลงเกษตรอิ น ทรี ย์ว่ า
สอดคล้อ งตามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ข องเครื อ ข่ า ยอปท.ฯดาวผ่ อ ดี ดี (ดู
รายละเอียดในเอกสารคู่มือมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี) และมีการนําระบบการ
จัดการคุณภาพและเกษตรอินทรียไ์ ปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล
1.1.2 หลัง การตรวจแปลงแล้ว เสร็ จ ให้ส รุ ป ผลการตรวจเบื ้อ งต้น ให้ก ารแนะนํา
เกษตรกรเจ้าของแปลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร
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1.2 ผู้ตรวจฯอาวุโส
1.2.1 ทําหน้าที่เป็ นผูต้ รวจฯรับรอง หรือหัวหน้าผูต้ รวจฯรับรอง หรือตามที่อปท. แต่งตัง้
1.2.2 เป็ น วิ ทยากรจัดฝึ กอบรมและประเมิน ผู้ตรวจฯรับรองที่ เ ข้ารับ “การฝึ กอบรม
ผูต้ รวจฯรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี” และเป็ นพี่เลีย้ งของผูต้ รวจฯฝึ กหัด
1.2.3 ผูต้ รวจฯอาวุโส อาจได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในคณะทบทวนของเครือข่าย
อปท.ฯดาวผ่อดีดี ซึ่งทําหน้าที่ร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบผลการตรวจรับรอง
ก่อนเสนอประธานเครือข่ายฯอนุมตั ิ หรือไม่อนุมตั ิการออกใบรับรองแปลงตามที่
กลุม่ ตําบล/อปท.เสนอขึน้ มา
1.2.4 ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาให้มีการแต่งตัง้ คณะทบทวนคําอุทธรณ์
อีกคณะหนึ่งขึน้ มาพิจารณา และผลการพิจารณาของคณะนีถ้ ือเป็ นที่สนิ ้ สุด
1.3 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง
1.3.1 พิ จ ารณาผลการตรวจรับ รอง โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจฯรับ รอง
ประกอบด้วย ผูต้ รวจฯอาวุโส 1 คน ผูต้ รวจฯรับรอง 1 คน และผูต้ รวจฯฝึ กหัดหรือ
คณะทํางานของนายก อปท. ผูท้ ่มี ีความรูเ้ รื่องเกษตรอินทรีย์ 1 คน
1.3.2 นําเสนอผลการพิจารณาต่อกลุ่มตําบล/อปท. และอปท.และประธาน/หัวหน้า
กรรมการตรวจฯรับ รองนํา เรื่ อ งผลการพิ จ ารณาเสนอต่ อ คณะทบทวน เพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบและออกใบรับรอง
1.3.3 วางแผนและร่วมกําหนดมาตรฐาน
1.4 คณะทบทวน
1.4.1 ตรวจสอบ ยืนยันผลการพิจารณารับรองจากอปท. คณะทบทวนชุดหนึ่งๆ
ประชุมพิจารณาทวนสอบผลการตรวจผ่านคุณภาพทีละแปลง โดยการประชุม
ครัง้ หนึ่งอาจพิจารณาแล้วเสร็จหลายแปลง
1.4.2 กรรมการในคณะทบทวนประกอบด้วยผูต้ รวจฯอาวุโส 3 คน โดย 1 คน ทําหน้าที่
เป็ นประธานตามประกาศแต่งตัง้ ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
1.4.3 เสนอมาตรการทวนสอบอื่นๆ เช่น สุม่ สอบความถูกต้องของการออกใบรับรอง
แปลงเกษตรอินทรีย์ สุม่ ทวนสอบการแต่งตัง้ คณะผูต้ รวจฯรับรอง หรือสุม่ ตรวจ
กระบวนการอนุมตั ิขึน้ บัญชีผตู้ รวจรับรอง
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2.

1.4.4 เป็ นที่ปรึกษาให้กบั อปท.
1.5 ทีป่ รึกษาวิชาการ
1.5.1 เป็ นที่ปรึกษาให้กับคณะทบทวน คณะกรรมการตรวจฯรับรอง และหน่วยงาน
อื่นๆ ในเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีท่ตี อ้ งการความช่วยเหลือหรือคําแนะนํา
1.5.2 สามารถทําหน้าที่ในฐานะผูต้ รวจฯอาวุโสในคณะกรรมการตรวจฯรับรอง ผูต้ รวจ
ฯรับรองหรือคณะทบทวนได้

การตรวจรับรองแรกเข้า (Initial Audit)

การตรวจรับรองแรกเข้าเป็ นการตรวจที่สาํ คัญมาก โดยเป็ นการตรวจแปลงของเกษตรกรครัง้
แรกเพื่อออกใบรับรองการปฏิบตั ิเกษตรอินทรียท์ ่ีดี หลังจากนีจ้ ะตรวจซํา้ ทุกปี และจะตรวจเพื่อต่อ
อายุใบรับรองทุก 3 ปี ในการตรวจรับรองจะต้องมีการซักประวัติแปลงเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
ตรวจทุกแปลงที่ เ กษตรกรถื อครอง ทั้ง ที่ ขอรับรองและไม่ขอรับรอง รวมทั้ง อาจเป็ น การประเมิน
เกษตรกรเบือ้ งต้นว่าเกษตรกรมีความเข้าใจในการปฏิบัติเกษตรอินทรียห์ รือไม่ และได้ปฏิบัติดว้ ย
ความเข้าใจหรือไม่ โดยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า
2.1 เกษตรกรยื่นความจํานงขอรับการตรวจรับรองต่อกลุ่มตําบล/อปท. ผ่านหัวหน้ากลุ่ม
เกษตรกร
2.2 ก่ อนการตรวจรับรอง เกษตรกรต้องมีการนําข้อกําหนดไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้ง มีการ
ดําเนินกิจกรรมตามมาตรฐานในทุกข้อที่กาํ หนด
2.3 คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะดําเนินการเดินตรวจแปลงร่วมกับเกษตรกร และตรวจ
ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล podd PGS ภายหลังการตรวจแล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะสรุ ปผลการตรวจเบือ้ งต้นให้เกษตรกรรับทราบ และให้
คําแนะนําพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ผ่านการรับรอง
กรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ผ่านการ
รับรอง
กรณีพบข้อบกพร่องรุ นแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะนัดหมายเกษตรกร
เพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็ นการแก้ไข ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2
ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครัง้ แรก หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะยุติการตรวจประเมิน เมื่อเกษตรกรมี
ความพร้อมสามารถยื่นขอรับรองได้อีกครัง้
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หากเกษตรกรสามารถดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ผ่านการรับรอง
คณะกรรมการตรวจฯรับรองและเกษตรกรลงชื่ อเป็ นหลักฐานการตรวจในเครื่ องมื อ
ดิจิทลั podd PGS
เมื่อคณะกรรมการตรวจฯรับรอง มีผลการพิจารณาให้ผ่านการรับรองแล้ว จะส่งผลการ
พิ จ ารณาให้แ ก่ น ายก อปท.และคณะทบทวนเพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ก ารรับ รอง
ตามลําดับ
หากคณะทบทวนพิจารณาเห็นชอบให้การรับรองแล้ว เครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีจะ
อนุมตั ิออกใบรับรอง โดยมีผลตัง้ แต่วันที่คณะกรรมการตรวจฯรับรองพิจารณาให้ผ่าน
การรับรอง ใบรับรองมีอายุ 3 ปี และไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้แก่ผอู้ ่นื ได้ ทัง้ นีใ้ บรับรอง
จะออกให้ในนามของเกษตรกรผูไ้ ด้รบั การรับรองเท่านัน้
กรณีท่ีคณะทบทวนไม่เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะแจ้ง
ผลไปยังกลุ่มตําบล/อปท. และให้เกษตรปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่
กําหนด และเมื่อมีการปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้คณะกรรมการตรวจฯรับรองเข้าไปตรวจ
ข้อบกพร่องนัน้ และส่งผลการตรวจให้คณะทบทวนพิจารณาให้การรับรอง
-

2.4
2.5

2.6

2.7

เงือ่ นไขสําหรับเกษตรกรผู้ทไี่ ด้รับการรับรอง
2.8 รักษาไว้ซ่งึ การปฏิบตั ิเกษตรอินทรียท์ ่ีดี ตลอดระยะเวลาที่ได้รบั การรับรอง
2.9 อ้างถึงการรับรองในขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองเท่านัน้
2.10 ต้องไม่นาํ ใบรับรองไปใช้ในทางที่ทาํ ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
2.11 ยุติการอ้างถึ ง การได้รับการรับรองทั้งหมด เมื่ อมี การพักใช้การรับรอง เพิ กถอนการ
รับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
2.12 ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจฯรับรอง ในการตรวจประเมิ นทุกครั้ง ยินยอมให้ผู้ต รวจฯ
รับรองเข้าตรวจสอบในพืน้ ที่ทงั้ หมดที่ถือครอง ทัง้ พืน้ ที่ของตนเอง พืน้ ที่เช่า และพืน้ ที่ให้
เช่ า ตลอดจนสถานที่ เ ก็ บ เครื่ อ งมื อ สถานที่ เ ก็ บ ปั จ จัย การผลิ ต และยิ น ยอมให้สุ่ม
ตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี
2.13 จัดทําบันทึกตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มือการปฏิบตั ิงานและข้อกําหนดด้วยเครื่องมือดิจิทัล
podd PGS อย่ างต่ อเนื่อง เพื่ อให้ผู้ตรวจฯรับรองสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน
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2.14 หากต้องการยกเลิกการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อักษร
พร้อมแนบใบรับรองคื น แก่กลุ่ม ตําบล/อปท. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่แ จ้ง ความ
ประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง
2.15 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เช่น เพิ่ม/ลดจํานวนแปลง
เกษตร เพิ่ม/ลดจํานวนพืน้ ที่ ปรับปรุงพืน้ ที่ ให้แจ้งกลุ่มตําบล/อปท.ผ่านหัวหน้ากลุ่ม
เกษตรกรทันที ซึ่งในกรณีนีก้ ลุ่มตําบล/อปท. อาจพิจารณาคงไว้ซ่ึงการรับรอง หรือ
อาจกําหนดให้มีการตรวจเพิ่มเติม
2.16 กรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ท่ีกลุม่ ตําบล/
อปท. พร้อมส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม
2.17 กรณีท่ใี บรับรองชํารุดหรือสูญหาย สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมนําใบรับรองที่ชาํ รุ ด
หรือเอกสารการแจ้งความเอกสารสูญหาย เพื่อรับใบแทนได้ท่ีกลุ่มตําบล/อปท. ซึ่งมี
อายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่

3.

การตรวจติดตาม (Surveillance Audit)

การตรวจติดตาม เป็ นการตรวจประเมินแปลงอินทรียข์ องเกษตรกรในกลุ่ม เพื่อติดตามและ
ควบคุมการปฏิบตั ิและกิจกรรมในแปลงให้เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิเกษตรอินทรียท์ ่ีดี โดยใช้
แบบฟอร์ม เดี ย วกัน กับ การตรวจรับ รอง ซึ่ง จะทําการตรวจปี ล ะ 1 ครั้ง และต้องมี ก ารนัด หมาย
ล่วงหน้า
3.1 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะตรวจทุก 10 - 12 เดือน แต่ตอ้ งห่างกันไม่เกิน 12 เดือน
นับจากวันที่ออกใบรับรอง หรือวันที่ตรวจประเมิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจฯรับรองไม่
ต้องเป็ นชุดเดิมที่เคยตรวจแปลงนัน้ ก็ได้
3.2 ตรวจประเมินให้ครบทุกข้อกําหนดเหมือนการตรวจรับรอง
3.3 ภายหลังการตรวจประเมินเสร็จแล้ว คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จะแจ้งผลการตรวจ
เบือ้ งต้นให้เกษตรกรรับทราบ ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
3.3.1 กรณี ไม่พบข้อบกพร่อง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้คงไว้ซ่ึงการ
รับรอง
3.3.2 กรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้คงไว้ซ่ึง
การรับรอง
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3.3.3 กรณีพบข้อบกพร่องรุ นแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะนัดหมายเกษตรกร
เพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็ นการติดตามผลการแก้ไข ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินครัง้
แรก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯรับรองจะยุติการตรวจ และ
เสนอเรื่องต่อกลุม่ ตําบล/อปท.พักใช้การรับรอง
3.3.4 หากเกษตรกรสามารถดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้คงไว้ซ่งึ การรับรอง
3.4 คณะกรรมการตรวจฯรับรองรายงานผลการตรวจแปลงให้ประธานเครือข่ายฯทราบ โดย
ผ่านทางคณะทบทวน
3.4.1 กรณีผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขคณะทบทวนไม่ตอ้ งพิจารณาผลการตรวจแปลงแล้ว
3.4.2 กรณีท่เี กษตรกรปฏิบตั ิในข้อบกพร่องความความเสี่ยงสูง (Major) ต้องเสนอคณะ
ทบทวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบรับรอง
3.4.3 กรณีท่ีเกษตรกรปฏิบตั ิในข้อบกพร่องความเสี่ยงตํ่า (Minor) เสนอคณะทบทวน
เพื่อพิจารณาให้มีการปรับปรุงแก้ไข
3.4.4 หากเกษตรกรมีการปฏิบัติในข้อบกพร่องความเสี่ยงตํ่า(Minor)หลายข้อ หรือมี
ปฏิบตั ิซาํ้ ๆ โดยไม่มีการปรับปรุ งแก้ไข ให้ถือว่ามีความผิดร้ายแรงเทียบเท่ากับ
ข้อบกพร่องความความเสี่ยงสูง (Major) ทั้งนีใ้ ห้ผูต้ รวจฯรับรองดูท่ีเจตนาและ
ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขของเกษตรกรด้วย
ในอนาคตคณะทบทวนอาจพิจารณาให้การตรวจติดตามไม่จาํ เป็ นต้องตรวจครบทุกข้อในปี
เดียว โดยยังคงความน่าเชื่อถือของคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอยู่

4.

การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit)

การตรวจต่ออายุ เป็ นการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยตรวจ
ประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด ซึ่งจะดําเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอายุ
4.1 การต่ออายุใบรับรองแปลงเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วมจะดําเนินการทุก 3 ปี
4.1.1 หากประสงค์ต่ออายุการรับรอง ให้ย่ืนแบบฟอร์มการขอต่ออายุการรับรองต่ อ
กลุม่ ตําบล/อปท. ล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุ 5 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
4.1.2 กระบวนการตรวจประเมินทุกข้อกําหนดเหมือนกับการตรวจรับรองในครัง้ แรก
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-

-

5.

กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ต่ออายุ
การรับรอง
กรณีพบข้อบกพร่องไม่รุนแรง คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้
การรับรอง
กรณี พ บข้อ บกพร่ อ งรุ น แรง คณะกรรมการตรวจฯรับ รองจะนัด หมาย
เกษตรกรเพื่อตรวจเพิ่มเติม ถือเป็ นการติดตามผลการแก้ไข ซึ่งเกษตรกร
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่
ตรวจประเมินครัง้ แรก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจฯ
รับรองจะยุติการตรวจประเมิน และเสนอเรื่องต่อกลุ่มตําบล/อปท.พักใช้
การรับรอง
หากเกษตรกรสามารถดําเนิน การปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่องได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พิจารณาให้ต่ออายุการ
รับรอง

การตรวจเพิม่ เติม (Special Audit)

การตรวจเพิ่มเติม เป็ นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรือการตรวจติดตาม ซึ่งอาจ
กําหนดขึน้ จากเหตุผลและความจําเป็ นบางประการ เช่น เกษตรกรสมัครขอการรับรองแปลงเพิ่มเติม
หรือมีเงื่อนไขการรับรองประจําปี การแก้ไขข้อบกพร่อง การร้องเรียนจากผูอ้ ่ืน มีขอ้ สงสัยหรือความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการผลิตของเกษตรกร เป็ นต้น โดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้ คณะกรรมการตรวจฯรับรองไม่
จําเป็ นต้องแจ้งเกษตรกรให้ทราบล่วงหน้า

6.

การตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่ น
6.1 มีการตรวจทุกแปลงอย่างน้อย 3 เดือนครัง้ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิงานและปฏิทิน
การตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนประจําปี
6.2 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุม่ และกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
6.3 รูปแบบการตรวจจะเป็ นการให้คาํ แนะนํา หรือการเรียนรูร้ ว่ มกันเพื่อการพัฒนา
6.4 เป็ นระบบควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อรองรับเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
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7.

ยกเลิกการรับรอง ในกรณี ดังต่อไปนี ้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.

เกษตรกรเสียชีวิต และไม่มีผรู้ บั โอนกิจการจากการเป็ นสมาชิก
เกษตรกรแจ้งยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เกษตรกรเลิกทําการเกษตรที่ได้รบั การรับรอง หรือออกจากการเป็ นสมาชิกกลุม่
ใบรับรองสิน้ สภาพ กรณีท่เี กษตรกรไม่ดาํ เนินการยื่นต่ออายุการรับรอง
เกษตรกรทําผิดกฎระเบียบของเครือข่ายขัน้ ร้ายแรง

พักใช้การรับรอง
8.1 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง พบว่าเกษตรกรได้กระทําสิ่งต่อไปนีอ้ ย่างใดอย่างหนึ่งให้
ทํา การรวบรวมหลัก ฐาน และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ ง เสนอต่ อ กลุ่ม ตํา บล/อปท. เพื่ อ
พิจารณาพักใช้การรับรอง
8.1.1 กรณีท่ีตรวจพบข้อบกพร่อง และเกษตรกรไม่ดาํ เนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด
8.1.2 พ้นระยะเวลาที่ให้เกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่อง
8.1.3 พบสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ท่กี าํ หนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากเกษตรกรเอง
8.2 เกษตรกรที่ถูกพักใช้การรับรอง ให้หยุดอ้างถึงการได้รบั การรับรอง โดยการพักใช้การ
รับรองแต่ละครัง้ มีระยะไม่เกิน 180 วัน
8.3 คณะกรรมการตรวจฯรับรอง ติดตามผลการแก้ไขอีกครัง้ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาพัก
ใช้การรับรอง หากเกษตรกรสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เสนอกลุ่มตําบล/
อปท. พิ จ ารณาคงไว้ซ่ึง การรับรองต่อไป กรณี ท่ี ยัง อยู่ใ นช่วงอายุการรับรอง แต่ถ้า
ใบรับรองหมดอายุ ให้ย่นื ขอการรับรองใหม่
8.4 กรณี ท่ี เ กษตรกรไม่ ส ามารถแก้ไ ขได้ ให้ดาํ เนิ นการส่ง ผลตรวจให้ก ลุ่ม ตํา บล/อปท.
พิจารณาพักใช้การรับรองอีกครัง้ หากมีการถูกพักใช้การรับรอง 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา
3 ปี จะดําเนินการเพิกถอนการรับรองต่อไป

9.

เพิกถอนการรับรอง
9.1 หากคณะกรรมการตรวจฯรับรอง พบว่าเกษตรกรได้กระทําสิ่งต่อไปนีอ้ ย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ทาํ การรวบรวมหลักฐาน และเอกสารที่เ กี่ ยวข้อง เสนอต่อกลุ่ม ตําบล/อปท. เพื่ อ
พิจารณาเพิกถอนการรับรอง
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9.1.1 ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสําหรับเกษตรกรที่ได้รบั การรับรอง หรือมีผลกระทบร้ายแรง
ต่ อ การรับ รอง เช่ น การปลอมแปลงเอกสาร การปลอมใบรับ รอง การแก้ไ ข
ใบรับรอง การนําผลผลิตที่ไม่ได้รบั การรับรองมากล่าวอ้าง
9.1.2 มีการใช้สารต้องห้ามในแปลงการผลิต หรือตรวจพบในผลผลิต
9.1.3 ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดระบบที่ได้รบั การรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง 2
ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 ปี
9.2 กรณีท่ีผลการพิจารณาจากกลุ่มตําบล/อปท. เพิกถอนการรับรอง จะจัดทําหนังสือแจ้ง
เกษตรกรทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง และให้หยุดการอ้างถึงการได้รบั การรับรอง
นับตัง้ แต่วนั ที่ทราบคําสั่งเพิกถอนการรับรอง กําหนดวันเพิกถอนการรับรองให้มีผลทันที
ที่มีผลการพิจารณาจากกลุ่มตําบล/อปท. และขอใบรับรองเดิมคืนภายใน 15 วัน นับ
จากวันที่ทราบคําสั่งนัน้
9.3 ผูท้ ่ีถูกเพิกถอนการรับรอง จะไม่ได้รบั การพิจารณารับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
อีก

10. การร้องเรียน
กรณีท่พี บการกระทําผิดของผูต้ รวจฯรับรอง เช่น มีการเรียกร้องค่าตอบแทนในการตรวจรับรอง
เป็ นผูท้ ่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจรับรอง สามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อักษร พร้อม
หลักฐานที่สนับสนุนข้อร้องเรียนมายังกลุ่มตําบล/อปท. เมื่อกลุม่ ตําบล/อปท.ได้พิจารณาแล้ว จะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ

11. การอุทธรณ์
กรณีท่ีไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจรับรองของคณะกรรมการตรวจฯรับรอง หรือการพิจารณา
ลงโทษ เกษตรกรสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการพิจารณา โดยให้ทาํ
หนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งไปที่นายก อปท.และหรืออาจทําสําเนาแจ้งประธานเครือข่ายทราบ
ด้วย ซึ่งในช่วงระหว่างการอุทธรณ์ให้ถือว่าคําตัดสินเดิมของคณะกรรมการตรวจฯรับรองยังมีผล
บังคับใช้อยู่ ทัง้ นีค้ ณะทบทวนอาจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการพิจารณาใหม่ได้ และจะแจ้งผล
การพิจารณาให้เกษตรกรทราบโดยทันที
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12. การรักษาความลับ
ชื่อบัญชีผใู้ ช้ และรหัสผ่าน สําหรับเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดของอปท./กลุม่ ตําบล/สหกรณ์ อปท.
และเจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบจะต้องเก็บเป็ นความลับ และต้องรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รบั
จากเกษตรกร ไม่เผยแพร่โดยพลการ เว้นแต่ได้รบั การยินยอมและการอนุญาติเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากนายก อปท. หรือประธานกลุม่ ตําบลหรือสหกรณ์

หลักการ วิธกี าร และขั้นตอนการตรวจรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส
(PGS)
1.

หลักการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
1.1 เป็ นการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่ามีคณ
ุ ภาพตามข้อกําหนดของมาตรฐานเพียงใด
มีการปนเปื ้อนสารเคมี หรือ GMOs หรือไม่
-

แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุแ์ ละกล้าพันธุ์

-

แหล่งที่มาและการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก นํา้ หมัก เป็ นต้น

-

การปฏิบตั ิและกิจกรรมในฟาร์ม ได้แก่ การปลูก การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว
แนวกันชน เป็ นต้น

-

การเก็บรักษาผลผลิต จนถึงบรรจุขายส่งถึงผูบ้ ริโภค

1.2 การตรวจรับ รองแปลง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ผู้บ ริ โ ภคเกิ ด ความมั่น ใจในคุณ ภาพ
ผลผลิตของกลุม่ /เกษตรกร ผูท้ ่จี ะทําหน้าที่ในการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ต้องมีความ
เข้าใจข้อกําหนดและมาตรฐานภายในของกลุ่ม ที่ ไ ด้มี การสร้างกฎระเบี ย บร่ ว มกัน
ผูต้ รวจฯฝึ กหัดควรผ่านการอบรมความรู เ้ กษตรอินทรียภ์ าคทฤษฎี “การอบรมหลักสูตร
ผูต้ รวจฯรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี”
และฝึ กปฏิบัติการลงตรวจแปลงตามระยะเวลาที่กาํ หนด จึงจะได้รบั การแต่งตั้งเป็ น
ผูต้ รวจฯรับรองของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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2.

วิธีการมอบหมายงานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
2.1 นายกอปท./ประธานกลุ่มตําบล จัดการประชุมวางแผนและมอบหมายงานตรวจแปลง
เกษตรอิ น ทรี ย์ใ ห้ผู้ตรวจฯรับรอง โดยจัดทํารายชื่ อ จํานวนเกษตรกร แปลงที่ ตรวจ
มอบหมายให้ผตู้ รวจฯรับรอง ลงพืน้ ที่ในการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
2.2 ในการตรวจแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจฯรับรอง จํานวน 3 คน ประกอบด้วยผูต้ รวจฯ
อาวุโส, ผูต้ รวจฯรับรอง และผูต้ รวจฯฝึ กหัดหรือคณะทํางานของนายก อปท. และอาจมี
ผูร้ ว่ มสังเกตการณ์ดว้ ย
2.3 ผู้ต รวจฯรับ รอง ที่ ไ ด้รับ มอบหมายการตรวจ จะต้อ งไม่ มี ผ ลประโยชน์ร่ ว มกั น กับ
เกษตรกร หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนทางใดทางหนึ่งในแปลงนัน้ ๆ เช่น ผูต้ รวจฯรับรอง
เป็ นเจ้าของที่ดินที่ให้เกษตรกรเช่าทําแปลงเกษตรอินทรีย์ ผูต้ รวจฯรับรอง เป็ นผูผ้ ลิต/จัด
จําหน่ายปั จจัยการผลิตให้เกษตรกร เป็ นต้น
2.4 ผูต้ รวจฯรับรอง จะต้องไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเกษตรกร เช่น เป็ นสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเป็ นญาติพ่นี อ้ งกัน
2.5 ผูต้ รวจฯรับรอง ต้องไม่มีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกับเกษตรกร หรือคนในครอบครัวของ
เกษตรกร
2.6 เกษตรกรสามารถปฏิเสธผูต้ รวจฯรับรอง ได้ หากรู ส้ ึกว่าอาจไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
จากผูต้ รวจฯรับรอง รายนัน้ ๆ เกษตรกรสามารถเรียกร้องการเปลี่ยนผูต้ รวจฯรับรอง โดย
ทําหนังสือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังกลุม่ ตําบล/อปท.
2.7 กรณีการตรวจรับรอง และการตรวจติดตาม จะต้องแจ้งนัดหมายวันเวลากับเกษตรกร
ก่อนทุกครัง้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

3.

บทบาทหน้าทีข่ องผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรียข์ องเครือข่ายอปท.ฯ
ดาวผ่อดีดี
3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติและกิจกรรมที่เกิดขึน้ จริงในแปลงเกษตรหรือสถานที่ ว่าตรงกับ
ข้อมูลที่ได้ถกู บันทึกเอาไว้ในระบบหรือไม่
3.2 ตรวจประเมินและรับรองการผลิตในแปลงเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร ว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีหรือไม่ อย่างไร
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3.3 ผูต้ รวจฯรับรองต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทํางานจากเกษตรกร รวมถึงการรับ
ของขวัญหรือสิ่งของที่มีมลู ค่าจากเกษตรกร

4.

ขั้นตอนการลงตรวจแปลงเพือ่ รับรองแปลงเกษตรอินทรีย ์
4.1 ผูต้ รวจฯรับรอง รับข้อมูลการบันทึกกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรที่จะทําการตรวจ
รับรองจากแดชบอร์ด podd PGS ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลในแดชบอร์ด podd PGS ของแต่
ละอปท.นัน้ นายกอปท. จะเป็ นผูก้ าํ หนดสิทธิ์การเข้าถึง
4.2 ผูต้ รวจฯรับรอง ต้องศึกษารายละเอียดการบันทึกกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรที่จะลง
ตรวจอย่างละเอียดล่วงหน้า
4.3 ผูต้ รวจฯรับรอง ต้องตรงเวลา แต่งกายให้เหมาะสม สะดวกกับการปฏิบัติงาน และ
จะต้องแนะนําตัวเองแก่เกษตรกรว่าเป็ นใคร มาทําอะไร
4.4 ผูต้ รวจฯรับรอง ต้องชีแ้ จงแผนการตรวจให้เกษตรกรทราบ โดยหัวหน้าผูต้ รวจฯเป็ นผู้
กําหนดแผนและประชุมทําความเข้าใจกับทีมผูต้ รวจฯก่อนลงตรวจแปลง
4.5 ทําการสแกน QR CODE ของเกษตรกร ที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทัล podd PGS และ
ดําเนินการสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบตามเกณฑ์กาํ หนดของเครือข่าย
อปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยจะมีเกณฑ์กาํ หนดอยู่ 9 หัวข้อ ดังนี ้
- เมล็ดพันธุแ์ ละท่อนพันธุ์
- การจัดการธาตุอาหารในดินและการส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน
- การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช
- วิธีปฏิบตั ิในฟาร์มและแนวกันชน เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนในกระบวนการผลิต
- การจัดการผลผลิต
- การขนส่งจากเกษตรกรสูส่ หกรณ์
- การบรรจุและการเก็บรักษา
- รถขนส่ง
- แปลงถูกตรวจโดยกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน ซึ่งเสมือนระบบควบคุมภายใน
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สง่ เสริมการทําเกษตรอินทรีย์
4.6 เดินตรวจโดยรอบพืน้ ที่รว่ มกับเกษตรกร โดยต้องตรวจทุกแปลงของเกษตรกร
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4.7 ผูต้ รวจฯรับรอง สรุ ปข้อมูลให้เกษตรกรฟั งเมื่อเสร็จสิน้ การตรวจแปลงเกษตร เพื่อให้
เนือ้ หาถูกต้องตามที่ตรวจพบจริงในแปลง เช่น จํานวนไร่ ชื่อแปลง ความเสี่ยง แนวกัน
ชน ปั จจัยการผลิต เป็ นต้น หากพบข้อมูลที่ไม่เป็ นไปตามที่ปฏิบตั ิจริง เกษตรกรสามารถ
ชีแ้ จงกับผูต้ รวจฯรับรองได้ทันทีในวันที่ ตรวจ พร้อมทั้งให้คาํ แนะนําและแลกเปลี่ ยน
ความเห็นกับเกษตรกรเจ้าของแปลง
4.8 ผูต้ รวจฯรับรอง และเกษตรกรลงชื่อรับรองข้อมูลในเครื่องมือ podd PGS และกดบันทึก
ข้อมูลการตรวจแปลงจะถูกบันทึกในแดชบอร์ด podd PGS ด้วย
4.9 เมื่อผูต้ รวจฯรับรองได้ทาํ การตรวจประเมินแปลงทัง้ หมดแล้ว ผลการตรวจจะนําเข้าที่
ประชุมโดยคณะกรรมการตรวจฯรับรองพิจารณาผลการตรวจรับรองแปลง โดยใช้ขอ้ มูล
การตรวจแปลงในแดชบอร์ด podd PGS หากพิจารณาผ่านจะทําเอกสารรายงานผล
การพิจารณาให้แก่อปท.เพื่อส่งต่อไปยังคณะทบทวนเพื่อยืนยันผลการตรวจรับรอง และ
ส่งข้อมูลผลการพิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรียใ์ ห้กับเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
เพื่อออกใบรับรองแปลงเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วมให้กบั เกษตรกร

ตัวอย่างแสดงการใช้งานเครื่องมือดิจิทัล podd PGS สําหรับการตรวจรับรอง

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของ

1. เข้าสูเ่ ครื่องมือดิจิทลั podd PGS ที่โทรศัพท์ของเกษตรกร กดแสดง QR CODE ของเกษตรกร
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2. ผูต้ รวจฯรับรองเข้าสูเ่ ครื่องมือดิจิทลั podd PGS กด “ตรวจรับรอง”

3. ผูต้ รวจฯรับรองทําการสแกน QR CODE ของเกษตรกร และเข้าสูห่ น้า “ตรวจรับรอง”
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4. ทําการตรวจตามข้อกําหนดที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทลั podd PGS เมื่อจบหน้าแล้วกด “ต่อไป”

5. ทําการตรวจตามข้อกําหนดที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทลั podd PGS เมื่อจบหน้าแล้วกด “ต่อไป”
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6. ทําการตรวจตามข้อกําหนดที่ปรากฏในเครื่องมือดิจิทลั podd PGS

7. เมื่อถึงหน้าที่ 9 ขอดูบนั ทึกการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากเกษตกร ถ้ามีบนั ทึกเลือก “เคย”ไม่มี
บันทึกเลือก “ไม่เคย” พร้อมกับถ่ายรูปบันทึกการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน แล้วกด “ต่อไป”
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8. หน้าที่ 10 สรุปผลการตรวจประเมิน และกด “บันทึก”
เมื่อคณะทบทวนได้รับ เอกสารรายงานผลการตรวจจากอปท. คณะทบทวนจะพิ จ ารณา
เห็นชอบผลการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรียโ์ ดยใช้ขอ้ มูลการตรวจแปลงในแดชบอร์ด podd
PGS หากให้การยืนยันความถูกต้องผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจฯรับรองจะส่งให้แก่สาํ นัก
จัดการเครือข่ายฯ เพื่ออนุมตั ิออกใบรับรอง หากไม่เห็นชอบดําเนินการแจ้งอปท./กลุ่มตําบล เพื่อให้
เกษตรกรดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จากนัน้ สํานักจัดการเครือข่ายฯ ดําเนินการขอออกใบรับรอง
โดยประธานเครือข่ายฯเป็ นผูอ้ นุมตั ิออกใบรับรองรับรอง นายกอปท.อนุมตั ิและทําการออกใบรับรอง
ซึ่งเกษตรกรสามารถรับใบรับรองยัง อปท.ที่สงั กัดอยู่

5.

ข้อแนะนําสําหรับผู้ตรวจฯรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS) ของ
เครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี
5.1 ควรเป็ นคนช่างสังเกต สนใจใฝ่ รู ้ มีความสงสัย และชอบตัง้ คําถามเพื่อหาคําตอบ
5.2 สังเกตลักษณะทางกายภาพเบือ้ งต้นของพืน้ ที่ เช่น ที่ตงั้ ของแปลงเกษตรเป็ นที่ราบลุ่ม
หรือที่ดอน ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในแปลง โดยดูจากการมีแมลงหลากหลาย
มีกงุ้ หอย ปู ปลา ไส้เดือน สิ่งมีชีวิต วัชพืชต่างๆ เป็ นต้น
5.3 แผนการผลิตที่บนั ทึกในระบบ ตรงตามที่ตรวจพบจริงในแปลงเกษตรหรือไม่
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5.4 ปริมานผลผลิตที่เกษตรกรนําไปจําหน่าย สมดุลกับพืน้ ที่เพาะปลูกหรือไม่
5.5 ปริมาณปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก เพียงพอต่อการผลิตในแปลงหรือไม่
5.6 ลักษณะสภาพของดิน เช่น สีของดิน ดินร่วนซุย ดินเหนียว ดินทราย อื่นๆ ที่บ่งบอกความ
สมบูรณ์ของดิน
5.7 ความหนาและความสูงของพืชแนวกันชน ลักษณะการเพาะปลูกและการเจริญเติบโต
ของพืชแปลงข้างเคียง ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันการปนเปื ้อนจากสารเคมีจากแปลง
ข้างเคียง
5.8 ตัง้ คําถามจากประเด็นที่พบว่าน่าเรียนรู ห้ รือน่าสงสัยในระหว่างที่ลงตรวจแปลง เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิคการเพาะปลูกกับเกษตรกร
5.9 เมื่อพบจุดที่น่าสงสัย หรือเกษตรกรมีพิรุธในการตอบคําถาม ให้ตงั้ ประเด็นคําถามแก่
เกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องชัดเจน
5.10 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี พูดจาสุภาพ สามารถควบคุมอารมณ์และความรู ส้ ึกส่วนตัวได้ดี
ในขณะไปปฏิบตั ิหน้าที่

6.

ขั้นตอนการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย ์
6.1 เกษตรกรยื่นความจํานงขอรับการตรวจรับรองต่อกลุม่ ตําบล/อปท. ผ่านหัวหน้ากลุม่
เกษตรกร แบ่งออกเป็ น 3 กรณี ได้แก่
6.1.1 การตรวจรับรองแรกเข้า เป็ นการตรวจเพื่อรับรองครัง้ แรก ตรวจครบทุกข้อ และ
ได้รบั ใบรับรอง
6.1.2 การตรวจติดตาม ดําเนินการตรวจทุกปี หลังจากที่ได้รบั ใบรับรอง ตรวจครบทุก
ข้อ ซึ่งในอนาคตเมื่อระบบตัง้ มั่นดีแล้ว มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง การตรวจ
ติดตามในแต่ละปี อาจจะไม่มีความจําเป็ นต้องตรวจครบทุกข้อ แต่ตอ้ งครบทุก
ข้อภายใน 3 ปี และเชื่อถือได้ว่าระบบการผลิตมีมาตรฐาน
6.1.3 การตรวจต่ อ อายุ จากนั้นกลุ่ม ตํา บล/อปท. จะแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจฯ
รับ รองจากบัญ ชี ผู้ต รวจฯรับ รอของเครื อ ข่ า ยอปท.ฯดาวผ่ อ ดี ดี เพื่ อ ลงตรวจ
ประเมินแปลง และรายงานผลการพิจารณา
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6.2 เมื่อกลุ่มตําบล/อปท.ได้รบั ผลการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจฯรับรองแล้วจะ
ดํา เนิ น การส่ ง ผลการพิ จ ารณานั้น ให้แ ก่ ค ณะทบทวน ภายใน 10 วัน ทํา การ ซึ่ ง ใน
ระหว่างนีท้ างกลุ่มตําบล/อปท. สามารถแย้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจฯ
รับรองได้
6.3 จากนัน้ สํานักจัดการเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ดําเนินการเรียกประชุมคณะทบทวน
โดยประธานคณะกรรมการตรวจฯรับรอง นําผลการพิจารณาเสนอต่อคณะทบทวน และ
ทําการยืนยันผลการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ หากมีมติให้ความเห็นชอบยืนยัน
ความถูกต้องผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจฯรับรองของ อปท. สํานักจัดการ
เครือข่ายฯในฐานะของเลขาคณะทบทวนจะดําเนินการเสนอขออนุมัติออกใบรับรอง
หากมี ม ติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบจะดํา เนิ น การแจ้ง อปท./กลุ่ม ตํา บล เพื่ อ ดํา เนิ น การชี ้แ จงแก่
เกษตรกรให้ดาํ เนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป
6.4 สํา นั ก จั ด การเครื อ ข่ า ยอปท.ฯดาวผ่ อ ดี ดี เริ่ ม ดํา เนิ น การออกใบรั บ รอง โดยมี
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง ประธานเครือข่าย และนายก อปท. ลงนามตามลําดับ
กรณีท่ีเป็ นการตรวจรับรองแรกเข้า และการตรวจต่ออายุ เกษตรกรจะได้รบั ใบรับรอง
ถ้าเป็ นการตรวจติดตาม ข้อมูลจะเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งใบรับรองนัน้ จะมีอายุ 3 ปี
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นิ ย ามและอัก ษรย่ อสํา หรั บเอกสารและคู่มือ ปฏิ บัติก ารรั บรองเกษตร
อินทรียข์ องเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
ระบบรับรองเกษตรอินทรียพ
์ ีจีเอส หรือ Participatory Guarantee Systems (PGS) หมายถึง ระบบ
การรับรองคุณภาพเกษตรอินทรียท์ ่ีม่งุ เน้นการรับประกันคุณภาพในท้องถิ่น โดยการรับรองเกษตรกร
ผูผ้ ลิตขึน้ อยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของความไว้วางใจ
สังคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู ้
เครื่องมือ podd PGS หมายถึง เครื่องมือดิจิทัล ที่ช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย์ โดยเครื่ องมือช่วยจดบันทึกการผลิ ต จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
อัตโนมัติ เพื่อการใช้ขอ้ มูลในการตรวจรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) เครื่องมือนีถ้ กู ออกแบบสําหรับ
ผูส้ นใจทั่วไป โดยไม่จาํ กัดว่าผูใ้ ช้จะต้องเป็ นสมาชิกเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีเท่านัน้
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผูท้ ่ีมีความประสงค์ตอ้ งการเข้าร่วมเพื่อขอรับการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี
กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีสมาชิกตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมีหวั หน้า
กลุม่ และกลุม่ ขึน้ กับกลุม่ ตําบล
กลุ่มตําบล หมายถึง กลุม่ เกษตรกรกลุม่ ย่อยที่รวมกันเป็ นหนึ่งกลุม่ ระดับตําบล เช่น วิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์ตาํ บล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็ นสมาชิก เครือข่าย
อปท.ฯดาวผ่อดีดี สนับสนุนการดําเนินงานของกลุม่ เกษตรกร
ผู้ตรวจอาวุโสฯ หมายถึง ผูต้ รวจประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิทางเกษตรอินทรีย์ ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ มีคุณสมบัติตามที่กาํ หนด และได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ บัญชีจากเครือข่าย
อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
ผู้ตรวจฯรับรอง หมายถึง ผูต้ รวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการปฏิบตั ิทางเกษตรอินทรียต์ ามมาตรฐาน
ของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี โดยเป็ นบุคคลที่เข้าร่วมฝึ กอบรมการเป็ นผูต้ รวจรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจี
เอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึ กหัดการตรวจประเมินตาม
คุณสมบัติท่กี าํ หนด
ผู้ตรวจฯฝึ กหัด หมายถึง ผูต้ รวจที่ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูต้ รวจรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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เครือข่ายฯ, เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี หรือเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี หมายถึง เครือข่ายอปท.อาหาร
ปลอดภัยดาวผ่อดีดี
คณะกรรมการเครื อข่ ายฯ หมายถึง คณะกรรมการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดี ดี ที่มี
ประกาศแต่งตัง้ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดีท่ีเริ่มจัดตัง้ ขึน้
ตามมติท่ปี ระชุมการประชุมเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ ผลผลิตพืช
คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการที่กรรมการเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี แต่งตัง้ จากบัญชีผูต้ รวจ
อาวุโส เพื่อทวนสอบการตรวจรับรองเกษตรอินทรี ย์ โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามที่กาํ หนด และมี
ประกาศแต่งตัง้
คณะกรรมการกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุ่มตําบล หรือ อปท. ที่กลุ่มตําบลตัง้ ขึน้ เพื่อดําเนิน
ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของเครือข่ ายอปท.ฯดาวผ่ อดี ดี ระบบประกันคุณภาพอาหาร
ปลอดภัยของเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตัง้ แต่ ไร่นา สวนหรือฟาร์ม
ตลอดจนถึงร้านอาหาร
การตรวจรับรองฯแรกเข้า (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
เป็ นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครัง้ แรก โดยจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนดของการปฏิบตั ิ
ทางเกษตรอินทรีย์
การรับรอง (Certification) หมายถึง การรับรองเกษตรอินทรีย์
ให้การรับรอง (Granting Certification) หมายถึง การให้การรับรองเกษตรอินทรียแ์ ก่เกษตรกรที่ย่ืนขอการ
รับรองแปลงอินทรีย์
คงไว้ซึ่งการรั บรอง (Maintaining Certification) หมายถึง การให้คงไว้ซ่ึงการรับรองเกษตรอินทรียแ์ ก่
เกษตรกรที่ได้รบั การรับรอง และยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง
ต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่ย่ืนขอ
ต่ออายุการรับรอง โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี
พักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพักใช้การรับรองเกษตรอินทรีย์
เพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรับรองเกษตรอินทรีย์
ยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรับรองเกษตรอินทรีย์
การตรวจติ ดตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอิ นทรีย์ท่ีได้รับการ
รับรองปี ละ 1 ครัง้ ตามระบบของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี เพื่อติดตามมาตรฐานการ
ปฏิ บัติเกษตรอิ นทรี ย์ท่ี ได้รับการรับรองอย่างต่ อเนื่ อง โดยจะตรวจอย่ างละเอี ยดทุกข้อกําหนดของ
มาตรฐาน
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การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรองเกษตร
อินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด ซึ่งจะดําเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอายุ
การตรวจเพิ่มเติม (Special Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรือการตรวจ
ติดตาม ซึ่งอาจกําหนดขึน้ จากเหตุผลหรือความจําเป็ นของสถานการณ์
ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่เกษตรกรผูข้ อรับรองเกษตรอินทรีย์ ยังไม่ได้จัดทําระบบ
หรือจัดทําระบบไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐาน หรือจัดทําระบบแล้วแต่ไม่ได้นาํ ไปปฏิบตั ิ หรือ
นําไปปฏิบตั ิบา้ งไม่ปฏิบตั ิบา้ ง
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดการปฏิบตั ิเกษตร
อินทรียใ์ นบางส่วน ไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องรุ นแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดการปฏิบตั ิเกษตร
อินทรียแ์ ละส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็ นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลย อาจ
นําไปสูข่ อ้ บกพร่องได้
หนั งสื อสํ าคั ญรั บรองแปลงเกษตรอิ นทรี ย์แบบมี ส่ วนร่ วม (podd PGS Certificate) หมายถึ ง
ใบรับรองที่เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์ PGS
ใบประกาศนี ยบัตรผู้ตรวจฯรั บรอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรที่เครือข่าย
อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้แก่ผูต้ รวจรับรองที่ผ่านการฝึ กอบรมการเป็ นผูต้ รวจรับรองเกษตร
อินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
ระยะการปรั บเปลี่ยน หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่มต้นผลิตแบบเกษตรอินทรี ยต์ ามข้อกําหนดใน
มาตรฐาน จนถึงได้รบั การรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์ว่าเป็ นเกษตรอินทรีย์
แนวกันชน หมายถึง แนวเขตที่ใช้กนั้ บริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีขึน้ เพื่อป้องกัน
การปนเปื ้อนสารเคมีจากบริเวณข้างเคียง
การปลู กพื ชหมุ นเวี ยน หมายถึ ง การปลูกพื ชต่ างชนิ ดสลับกันบนพื น้ ที่ เดี ยวกัน เพื่ อลดปริมาณ
การระบาดของศัตรูพืช หรือ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มปริมาณอินทรียว์ ตั ถุในดิน
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วิสัยทัศน์ ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
วิสัยทัศน์
เครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยเติบโตมั่นคง
มุ่งสร้างสุขภาวะให้ชุมชนท้องถิ่น
เครือข่าย

หมายถึง เครือข่ายชุมชน อปท. เกษตรกร นักท่องเที่ยว ตลาดและร้านค้า
นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง นักสื่อสารมวลชน ผูแ้ ทนจําหน่าย
อาหารปลอดภัย หมายถึง อาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน รับรองแบบมีสว่ นร่วมโดย
ระบบดาวผ่อดีดี
สุขภาวะ
หมายถึง การมีความสุขทางการบริโภคอาหารและผลิตผลทางการเกษตร
ที่ปลอดภัย การได้อยู่ในธรรมชาติแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจที่ดี
เป้ าประสงค์ของเครือข่าย
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายอปทฯดาวผ่อดีดี ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อให้
ประชนชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
มีบริการประทับใจ ผ่านระบบประกันคุณภาพ รับรองอาหารปลอดภัย ที่ผบู้ ริโภคและชุมชนมีสว่ นร่วม
ตรวจสอบย้อนกลับได้ดว้ ยระบบดิจิทลั ดาวผ่อดีดี โดยเครือข่ายอปท. เชื่อมโยงระบบเกษตรชุมชนกับ
ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและใช้วตั ถุดิบปลอดภัย ทําให้ผลผลิตคุณภาพของชุมชน
มีคณ
ุ ค่าและราคาสูงขึน้
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ปั จจัยการผลิตทีอ่ นุญาตให้ใช้ได้ในการผลิตอินทรีย:์ อ้างอิงจากสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
สัญลักษณ์และความหมาย
/

ให้ใช้ได้ หมายถึง ปั จจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน มกท.

!

ใช้อย่างระมัดระวัง หมายถึง ปั จจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ได้ แต่จะต้องใช้ตามข้อกําหนด
อย่างเคร่งครัด และใช้อย่างระมัดระวัง

ส่วนที่ 1: ปั จจัยการผลิตที่ใช้เป็ นปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงดิน
รายการวัสดุ

รายละเอียด/ ข้อกําหนด

กระดูกป่ น

กระดูก สัต ว์ห รื อ กระดูก ปลาบดละเอี ย ดให้ธ าตุฟ อสฟอรัส และธาตุ
ไนโตรเจนแก่ดินที่ปลูก มีคณ
ุ สมบัติเป็ นด่างเล็กน้อยควรใช้ในปริมาณที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสมดุลของธาตุอาหารในดิน
กากนํา้ ตาล หรือโมลาส
ใช้ในการหมักทําปุ๋ ยนํา้ ชีวภาพ เพื่อเป็ นอาหารของจุลินทรีย ์
กากเมล็ดพืช
กากที่เหลือจากการบีบนํา้ มัน เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เมล็ดสะเดา เมล็ด
ละหุ่ง ให้ธาตุไนโตรเจน ควรใช้ในสภาพที่ผ่านการหมักแล้ว ถ้าใช้ไม่
ถูกต้องอาจทําให้พืชไหม้หรือเน่าตาย
แกลบ
ใช้เป็ นวัสดุคลุมดิน ช่วยปรับปรุงดินเหนียวให้โปร่งขึน้ แต่ควรใช้รว่ มกับ
วัสดุอื่น เพราะมีธาตุอาหารน้อยมาก และเก็บความชืน้ ได้ไม่ดี ย่อย
สลายช้า
กํามันถัน
-เกลือยิปซั่ม (แมกนีเซี่ยมซัลเฟต) จะต้องมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือไม่
มาจากกระบวนการสังเคราะห์
ขยะอินทรียวัตถุ
ผลผลิตและผลพลอยได้ท่ีมาจากพืชอนุญาตให้ใช้เป็ นปุ๋ ยและทําเป็ น
ปุ๋ ยหมักได้ เช่น กากเหลือจากการสกัดนํา้ มัน, เปลือกโกโก้, แกลบ
ผลพลอยได้ท่ไี ด้มาจากสัตว์ ได้แก่
*เลือดแห้งผง
*กีบเท้าสัตว์ผง
*เขาสัตว์ผง
*กระดูกผง หรือ กระดูกผงที่สกัดเจลาตินออกไปแล้ว
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รายการวัสดุ
ขยะอินทรียวัตถุ

ขีเ้ ถ้าไม้, ขีเ้ ถ้าแกลบ

ขีเ้ ลือ้ ย

ขีไ้ ส้เดือน
แคลเซียมคลอไรด์

จุลินทรีย ์

รายละเอียด/ ข้อกําหนด
*ปลาป่ น
*เนือ้ สัตว์ป่น
*ขนสัตว์ปีกป่ น และ ‘chiquette’
*ขนแกะ
*ขนสัต ว์เลี ย้ งลูกด้วยนมป่ น แต่ ต ้อ งไม่มีโ ครเมีย ม (VI) ปนเปื ้ อ นใน
ระดับที่สามารถตรวจวัดได้
*เส้นผม
*ผลผลิตจากนมสัตว์
*โปรตีนที่ได้จากการไฮโดรไลซีสแต่หา้ มใช้ท่ีสมั ผัสโดยตรงกับส่วนของ
พืชที่นาํ มาบริโภค
ใช้เป็ นวัสดุปรับปรุงความเป็ นกรดของดิน เป็ นแหล่งของธาตุฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม ไม่ควรใช้กบั ต้นกล้าของพืช ห้ามใช้ขเี ้ ถ้าที่มาจากการ
เผาปุ๋ ยมูลสัตว์ เพราะทําให้สญ
ู เสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
ไม่อนุญาตถ้ามาจากไม้ท่มี ีการใช้สารเคมีเพื่อรักษาเนือ้ ไม้
เมื่อผสมกับดินปลูกจะช่วยทําให้ดินโปร่งขึน้ และเก็บความชืน้ แต่ย่อย
สลายช้า ควรผ่านการหมักให้สลายตัวก่อนนําไปใช้
จากแหล่งธรรมชาติเท่านัน้ ใช้เป็ นแหล่งธาตุอาหารเสริมแก่พืช แต่ตอ้ ง
ใช้อ ย่ า งระมัด ระวัง เพราะมี ป ริ ม าณธาตุ ค ลอไรด์สูง มาก อาจเป็ น
อันตรายต่อความสมดุลของแร่ธาตุในดิน
อนุญาตให้ใช้จลุ ินทรียท์ ุกชนิดกับปุ๋ ยหมัก พืช เมล็ดพืช และดิน ยกเว้น
จุลินทรียท์ ่ีได้มาจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

โดโลไมท์ (แมกนี เ ซี ย มและ •
ต้องมาจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ใช้
แคลเซียมคาร์บอเนต)
ปรับปรุงความเป็ นกรดของดิน
อาจใช้เพื่อเสริมธาตุแมกนีเซียมที่มีราคาถูกแก่พืช การใช้เกิน
•
ความจําเป็ นอาจเป็ นอันตรายต่อพืช
ปุ๋ ยจากถุงเห็ด
ขีเ้ ลื่อยและเศษวัสดุเหลือทิง้ จากถุงเห็ดนางฟ้า นางรม ฯลฯ ควรผ่าน
การหมักซํา้ อีกครัง้ ก่อนนํามาใช้
ปุ๋ ยชีวภาพ
อินทรียว์ ัตถุท่ีมีเชือ้ จุลินทรียช์ ่วยดูดซับและช่วยย่อยสลายธาตุอาหาร
ให้แก่พืช
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ปุ๋ ยธาตุอาหารรอง

รายละเอียด/ ข้อกําหนด
เป็ นสารสังเคราะห์ ได้แก่ คอปเปอร์ โคบอลด์ ซัลเฟต เซเลเนียม โบรอน
แมงกานีส โมลิบดินมั สังกะสี เหล็ก ไอโอดีน อนุญาตให้ใช้เมื่อจําเป็ น
เมื่ อ พื ช อสดงอาการขาดธาตุอาหารเท่านั้น แต่ ไ ม่ อ นุญ าตให้ใช้สาร
สังเคราะห์ท่ีอยู่ในรูปไนเตรตหรือคลอไรด์
ได้จากการหมักเศษพืช เพื่อให้เกิดจุลินทรียโ์ ดยธรรมชาติ ใช้เป็ นปุ๋ ยฉีด
พ่นหรือเติมลงดินเพื่อให้พืชแข็งแรง

!

ปุ๋ ยคอกและผลพลอยได้จ าก *มูลสัตว์จากฟาร์มเลีย้ งสัตว์ ที่เป็ นส่วนผสมของสิ่งขับถ่ายจากสัตว์และ
ปุ๋ ยคอก
อินทรียวัตถุจากพืช (ที่ใช้ปพู นื ้ คอกสัตว์)
*มูลสัตว์แห้งและมูลสัตว์ปีกแห้ง
ปุ๋ ยคอกและผลพลอยได้จ าก *สิ่งขับถ่ายจากสัตว์ รวมทัง้ มูลสัตว์ปีก และมูลสัตว์จากฟาร์มที่ผ่านการ
ปุ๋ ยคอก
หมัก
*สิ่งขับถ่ายจากสัตว์ท่เี ป็ นของเหลวต้องมีการหมัก และ/หรือ เจือจางใน
ระดับที่เหมาะสม
โดยห้ามใช้มูลสัตว์จากฟาร์มทีเ่ ลีย้ งแบบอุตสาหกรรม
ปุ๋ ยพืชสด
เช่น โสน ปอเทือง พืชตระกูลถั่วต่างๆ
ปุ๋ ยหมัก
การหมักปุ๋ ยช่วยแก้ปัญหาวัชพืชที่ตดิ มากับมูลสัตว์ได้ อนุญาตให้ใช้เมื่อ
มีส่วนประกอบเป็ นวัสดุตามที่ระบุอยู่ในภาคผนวกนี ้ แต่หา้ มใช้ปยหมั
ุ๋ ก
จากขยะเมือง
ปุ๋ ยหมักจากกองเห็ดฟาง
อนุโลมให้ใช้ แม้ว่าฟางอาจมาจากนาข้าวที่ใช้สารเคมี แต่ในกองเห็ด
ฟางจะต้องไม่ใช้สารต้องห้ามในเกษตรอินทรีย ์
ปูนมาร์ล, หินปูนบด (แคลเซียม ใช้เพื่อปรับปรุงความเป็ นกรดด่างของดิน และควรใช้ในรูปที่บดละเอียด
คาร์บอเนต)
แล้วห้ามใช้ปนู เผา เป็ นสารปรับปรุงดิน เนื่องจากออกฤทธิ์รุนแรง
พืชหมุนเวียน
ควรหมุน เวี ย นปลูก พื ช ต่ า งตระกูล กั น เพราะระดับ รากต่ า งกั น การ
หมุนเวียนของธาตุอาหารในดินจะสมบูรณ์ขนึ ้ การใช้ธาตุอาหารของพืช
ชนิดต่างๆจากน้อยไปมาก เป็ นดังนี ้
1.
พืชตระกูลถั่ว
2.
พืชกินหัว
3.
พืชกินใบ
4.
พืชกินผล

!

ปุ๋ ยนํา้ ชีวภาพ
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รายละเอียด/ ข้อกําหนด

5.
ธัญพืช
ฟางข้าวและวัสดุคลุมดินจาก เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง เพื่อลดการระเหยนํา้ จากหน้าดิน ลดความ
ธรรมชาติ
รุ นแรงของนํา้ ฝน ลดการชะล้างหน้าดิน ควบคุมวัชพืช ปรับอุณหภูมิ
ของดินให้เหมาะสม และให้ปยแก่
ุ๋ พืช อนุโลมให้ใช้ฟางที่มาจากนาเคมี
ได้
มูลค้างคาว
เป็ นแหล่งปุ๋ ยฟอสเฟสที่สาํ คัญ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นด่างเล็กน้อย
สาหร่ายสีนาํ้ เงินแกมเขียว
เป็ นแหล่งปุ๋ ยไนโตรเจนธรรมชาติ เหมาะสําหรับนาข้าวนํา้ ขัง
สารเร่งปุ๋ ยหมัก
จํา พวกจุ ลิ น ทรี ย ์ ยกเว้น จุ ลิ น ทรี ย ์ท่ี ไ ด้จ ากกระบวนการทางพั น ธุ
วิศวกรรม
เศษพืช, ผัก, วัสดุการเกษตร, ใช้ทาํ ปุ๋ ยหมักไม่ตอ้ งเติมสารต้องห้าม
สารสกัดจากการเกษตรชีวพล
วัตร
แหนแดง
มีธาตุไนโตรเจนสูง ย่อยสลายได้เร็ว 80% ของธาตุอาหารในแหนแดง
จะปลดปล่อยออกมาหลังจากไถกลบได้ 2 เดือน (8 สัปดาห์)

/

!
/
/
/

/

ส่ ว นที่ 2: ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ อ นุญ าตให้ใ ช้ใ นการป้ อ งกัน กํา จัด ศัต รู พื ช / โรคพื ช / วัช พื ช และสารเร่ง การ
เจริญเติบโต
รายการวัสดุ
รายละเอียด/ ข้อกําหนด
กาวดัดแมลง
ควรใช้วสั ดุสีเหลืองเป็ นวัสดุทากาวเพราะสามารถดักแมลงได้มากกว่า /
สีอื่น (ดักแมลงได้มากกว่า 85%) แต่ตอ้ งจัดการไม่ให้สมั ผัสพืชที่ปลูก
และปนเปื ้อนสิ่งแวดล้อม ทัง้ ขณะที่ใช้อยู่ในแปลงและหลังจากเลิกใช้
แล้ว
กํามะถัน
ให้ใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชือ้ ราได้ มีความเป็ นกรดสูง จึงไม่ควรใช้ !
ในช่วงที่อากาศร้อนจัดเพราะอาจทําให้ใบพืชไหม้
ไคติน
ต้องมาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกสัตว์ทะเล เช่น เปลือกกุง้ และปู และ /
ต้อ งไม่ มีส่ วนผสมของสารต้อ งห้าม ใช้ส าํ หรับ ควบคุมไส้เดื อนฝอย
ศัตรูพืช
จุลินทรีย ์
สํา หรับ IFOAM โปรแกรม อนุญ าตให้ใ ช้จุลิ น ทรี ยอ์ ะไรก็ ไ ด้ ยกเว้น /
จุลินทรียจ์ ากการดัดแปลงพันธุกรรม
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จุนสี หรือคอปเปอร์ซลั เฟต

รายละเอียด/ ข้อกําหนด
ใช้แช่เมล็ดพืชก่อนปลูกเพื่อกําจัดเชือ้ โรคที่ติดมากับเมล็ด โดยละลาย
จุนสี 19 กรัม/นํา้ 18 ลิตร (ไม่ควรใชเภาชนะที่เป็ นโลหะ) ในกรณีเมล็ด
ข้าว แช่นาน 24 ชม. แล้วจึงล้าง(แช่)นํา้ เปล่าก่อนนําไปปลูก
ผงฟู หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต ใช้อตั รา 5 กรัม/นํา้ 1 ลิตร สําหรับโรคราแป้ง อัตรา 10 กรัม/นํา้ 1 ลิตร
สําหรับโรครานํา้ ค้าง ใช้สบู่อ่อนผสมเป็ นสารจับใบ เตรียมแล้วใช้ทนั ที
ไม่ควรเก็บไว้นาน
ด่ า งทั บ ทิ ม หรื อ โพแทสเซี ย ม สารป้องกันกําจัดเชือ้ รา อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
เปอร์แมงกาเนต
อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
ดาวเรือง
ควรปลูกไว้ในไร่นาเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยของแมลงที่เป็ นประโยนช์แ ละ
ช่วยป้องกันไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในดิน
ตัวหํา้ , ตัวเบียน
เป็ นการควบคุมโดยชีววิธี ใช้ปล่อยเพื่อกําจัดแมลงศัตรูพืช
นํา้ มันหอมระเหย
จากพืช เช่น นํา้ มันตะไคร้หอม นํา้ มันสน ฯ ใช้เป็ นสารกําจัดแมลง
กําจัดไร โรคพืช และสารยับยัง้ การงอก
อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรม
สหภาพยุโรป
นํา้ ส้มสายชู
จากแหล่งธรรมชาติใช้ฉีดพ่นป้องกันกําจัดโรคและแมลง โดยเจือจาง
ก่อน
พลาสติก
ใช้เมื่อจําเป็ น เช่น ใช้ในการห่อไม้ผล ใช้ในการคลุมดินเมื่อปลูกสตรอ
เบอร์รี่ ฯลฯ
พืชคลุมดิน
ควรปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อช่วยกําจัดวัชพืช ป้องกันการชะล้างหน้าดิน
และรักษาความชืน้ ของดิน
พืชหมุนเวียน
ช่วยลดการแพร่กระจายของศัตรูพืช
พืชไล่แมลง
เช่น ตะไคร้หอม
ยาสูบ
ให้ใช้อย่างระมัดระวัง อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
โล่ตนิ๊ หรือหางไหล
ห้ามใช้บริเวณใกล้แหล่งนํา้ อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม
ไม่อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
วัสดุคลุมดิน
ให้ใช้วสั ดุคลุมดินจากธรรมชาติ เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง ฟางข้าว ปุ๋ ย
หมัก ควบคุมวัชพืช
สบู่โพแทสเซี่ยมหรือสบู่อ่อน
ใช้ควบคุมศัตรูพืชจําพวกปากดูด เช่น ไร เพลีย้ อ่อน แต่อาจทําให้ใบพืช
ไหม้ ในภาวะที่อากาศร้อนจัด
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สารจับใบ
ฟี โรโมน

รายละเอียด/ ข้อกําหนด
ให้เลือกใช้นาํ้ สบู่อน หรือลูกประคําดีควาย แทนสารจับใบสังเคราะห์
สารล่อ, สารที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ, อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในกับ
ดักและอุปกรณ์กระจายกลิ่น
สารเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โต หรื อ ใช้ได้เฉพาะที่เป็ นสารจากธรรมชาติ เช่น นํา้ มันมะพร้าว และไซโตไค
ฮอร์โมน
นิน
สะเดา
ใช้ป้องกันกําจัดแมลงและหนอนศัตรูพืช
ไส้เดือนฝอย (ใช้กาํ จัดศัตรูพืช) ใช้ควบคุมแมลงศัตรูในไม้ผล เช่น หนอนเปลือกลองกอง ลางสาด ชมพู่
เป็ นต้น
เอทิลแอลกอฮอล์, เหล้าขาว
สารกําจัดแมลง อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาต
ให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป

!
/
/
!
/
/

ส่วนที่ 3: ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่อนุญาตให้ใช้ในการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูและสัตว์ในสถานที่แปรรูปและโรงเก็บ
รายการวัสดุ
รายละเอียด/ ข้อกําหนด
กับดักหนู, แมลงสาบ
ดักโดยวิธีกล ฝังซากให้มิดชิด
/
กับดักไฟล่อแมลง
ใช้ล่อแมลงไม่ให้มารบกวน
/
ขีเ้ ถ้าไม้
ใช้ขเี ้ ถ้าแห้งคลุกเมล็ดพันธุป์ ้องกันแมลง
/
นํา้ มันเครื่องที่ใช้แล้ว
ใช้ร่ว มกับกับดักไฟล่ อแมลง ดัก แมลงที่ มาเล่ น ไฟ ต้อ งจัดการไม่ให้ !
ปนเปื ้อนพืน้ ที่เพาะปลูก พืชที่ปลูกและผลผลิต อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน
IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
นํา้ มันพืช
ใช้เป็ นสารป้องกันกําจัดแมลง, ไร, เชือ้ รา และป้องกันการงอก
/
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป อนุญาตให้ใช้เฉพาะนํา้ มันจากพืชต่อไปนี ้
*นํา้ มันดอกทานตะวัน
*นํา้ มันจากเมล็ดคาโนลา
*นํา้ มันสเปี ยร์มนิ ้ ท์
*นํา้ มันกานพลู
*นํา้ มันตะไคร้หอม
*นํา้ มันจากส้ม
แบล็กไลท์
ใช้ล่อแมลงกลางคืน ช่วงเวลาที่แมลงเริ่มออกหากิน เริ่มตะวันตกดิน /
กระทั่งประมาณ 20.00 น.
สารล่อแมลง หรือฟี โรโมน
ใช้ในกับดักล่อแมลงเพื่อดึงดูดแมลงบางชนิดเพื่อลดจํานวนประชากร /
แมลงให้ใช้รว่ มกับอุปกรณ์กบั ดักและอุปกรณ์กระจายกลิ่นเท่านัน้
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ส่วนที่ 4: ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่อนุญาตให้ใช้ในกาทําความสะอาดและฆ่าเชือ้
รายการวัสดุ
รายละเอียด/ ข้อกําหนด
กรดซิตริก
กรดอาซีติก (นํา้ ส้มสายชู)
มาจากธรรมชาติ ใช้เป็ นสารทําความสะอาด
คลอรีน
ใช้สาํ หรับฆ่าเชือ้ โรคในอุปกรณ์ท่สี มั ผัสอาหาร
กรณีท่ีใช้ทาํ ความสะอาดผลผลิตหรือวัตถุดิบในการแปรรูป ความ
เข้มข้นของคลอรีนอิสระจะต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม./ลิตร (ppm.)
ไม่อนุญาตให้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ท่สี ่งออกไป EU
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)
โซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์
เช่น นํา้ ยาฟอกขาว ใช้สาํ หรับฆ่าเชือ้ โรคในอุปกรณ์ท่สี มั ผัสอาหารควร
ใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
กรณีท่ีใช้ทาํ ความสะอาดผลผลิตหรือวัตถุดิบในการแปรรูปความ
เข้มข้นของคลอรีนอิสระจะต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม./ลิตร (ppm.)
นํา้ ยาล้างจาน
ให้ใช้ในการทําความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ ควรเลือกใช้สารชําระ
ล้างที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ (bio-degradable) และมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย
สบู่โซเดียม (สบู่แข็ง/ สบู่กอ้ น)
สบู่โปแตสเซียม (สบู่อ่อน)
แอลกอฮอล์เอทิล
ใช้สาํ หรับฆ่าเชือ้ โรค
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ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS)
พีจีเอส (PGS) เป็ นการจัดระบบการตรวจและรับรองเกษตรอินทรียข์ องสมาชิกกลุม่ เกษตรกรที่
เป็ นเครือข่ายกัน ให้สามารถรับรองผูผ้ ลิตได้อย่างน่าเชื่อถื อ ไม่ได้ย่ิงหย่อนไปกว่าการรับรองโดย
หน่วยตรวจรับรองภายนอก ซึ่งไม่มีระบบการรับรองใดสมบูรณ์แบบ 100% หากผูผ้ ลิตไม่มีความ
ซื่อสัตย์ก็จะหาแนวทางจนได้ แต่ระบบพีจีเอส สร้างความเชื่อมั่นให้ผูบ้ ริโภคด้วยกระบวนการทาง
สังคม กระบวนการรับรองออกแบบมาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ นักพัฒนา นักวิชาการ และผูบ้ ริโภค โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม
การมีส่วนร่วม พบปะแลกเปลี่ยน บนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความโปร่งใส ความ
เชื่อมั่น และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากเวทีของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย โยมีเอกสารหรือให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มน้อยที่สุด และร่วมกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่
สําคัญร่วมกัน
พี จี เ อส (PGS) เป็ น กระบวนการที่ ไ ม่ มี สูต รสํา เร็ จ มี ค วามเฉพาะของแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ตาม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเหมาะกับการทําฟาร์มขนาดเล็ก ขายตรง มีการพบปะแลกเปลี่ยน
กันเป็ นประจําระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคหรือผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิตพีจีเอสทุกคนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิจริงจาก
จิตวิญญาณ มากกว่าเป็ นผูผ้ ลิตที่ตอ้ งพิสจู น์ให้ผูต้ รวจของหน่วยรับรองบุคคลที่ 3 จากการดูบนั ทึก
และเอกสารเป็ นหลัก ถึงแม้ว่ากลุ่มที่ทาํ พีจีเอสในประเทศต่างๆจะมีวิธีการที่หลากหลาย แต่ทุกกลุ่ม
ต้องอยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน
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ความหมายของระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee
Systems : PGS)
พีจีเอส หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรี ย์โดยชุมชน ตามหลักการและมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ ากล ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน
ภายใต้ก ารสร้า งพื ้น ฐาน ความไว้ว างใจซึ่ ง กั น และกั น การเป็ น เครื อ ข่ า ยทางสัง คม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (IFOAM, 2014; 2015)
หลักการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
พีจีเอส เป็ นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ ดยชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรองผูผ้ ลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบตั ิไม่มีสูตร
สําเร็จ แต่กลุม่ พีจีเอสจะใช้หลักการพืน้ ฐานของ IFOAM (กองวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน, 2558;
มูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ ทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 6 หลักการ ดังนี ้
1.

2.

3.
4.

5.

มี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผู้ผ ลิต และผู้บริโภคในหลักการ
พื น้ ฐานของ Participatory Guarantee Systems (PGS) หรือ “ระบบการรับรองแบบมีส่ว น
ร่วม” หรือ ชุมชนรับรอง ซึ่งการมีสว่ นร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการก็ได้
การมีส่วนร่วม (participatory) ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการผลิตและบริโภค ที่สนใจ
ในการผลิตและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้ จาก
การมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง (ผูผ้ ลิต หน่วยงานสนับสนุน ผูบ้ ริโภค) มาร่วมันกําหนดกฎ
ระเบียบ และกระบวนการดําเนินกิจกรรม เพื่อทําให้การรับรองคุณภาพผลผลิตเป็ นที่เชื่อถือได้
ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึน้ จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสัตย์และเกือ้ กูลของมนุษย์
ความเชื่อ ถื อ ไว้ ว างใจได้ (trust) ระบบชุมชนรับรองตั้งอยู่บนพืน้ ฐานความเชื่ อว่า ความ
น่าเชื่อถื อสามารถสร้างขึน้ ได้ และการใช้กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมของชุมชนเป็ น
เครื่องมือร่วมกับกลไกจัดการอื่นๆ และสามารถพิสจู น์ให้เห็นได้ว่า ชุมชนสามารถผลิตเกษตร
อินทรียต์ ามมาตรฐานสากลได้จริง
กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้การ
รับรองผลผลิต แต่เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรีย์
โดยรวม

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

ภาคผนวก 24 กุมภาพันธ์ 2564

115

6.

ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความเสมอ
ภาคใช้ระบบประชาธิปไตย ด้วยการแลกเปลี่ยน หมุนเวียน มีความรับผิดชอบ ยินยอมให้คณะ
ตรวจสอบฟาร์มและยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการกลุม่
เป็ นองค์กรชาวบ้าน เหมาะกับวิถีชีวติ

มีมาตรฐานและกฎ กติกา ที่ยอมรับร่วมกัน

มีส่วนร่วม
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

กระบวนการเรียนรู้
มีขอ้ สรุปการไม่ปฏิบตั ติ าม

ความสัมพันธ์
แนวราบ

มีกาํ หนดการประชุม

หลักการและ
องค์ประกอบ
พีจีเอส

การแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น

มีระบบการจัดการเอกสารและ
กระบวนการตรวจเยี่ยมแปลง

ความโปร่งใส

มีกลไกสนับสนุนผูผ้ ลิต

ผูบ้ ริโภคมีส่วนร่วมในการ
ตรวจเยี่ยมแปลงได้

ความไว้วางใจ
มีการใช้ตราสัญลักษณ์รว่ มกัน

มีคาํ ปฏิญาณร่วมกัน

และมีกลไกทวนสอบ

รูปที่ 2 แสดงหลักการและองค์ประกอบของพีจเี อส
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(แบบฟอร์มดาว 01)
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
อปท./กลุ่มตําบล……………………………………… อําเภอ........................จังหวัด........................
จํานวนสมาชิก................... คน
1.หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อ....................................... นามสกุล..............................

เบอร์โทรศัพท์....................

อีเมล์ (ถ้ามี)..........................................................................
2.รายชื่อสมาชิก

จํานวนแปลง.............แปลง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จํานวนแปลง............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
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(แบบฟอร์มดาว 02)

แบบฟอร์มลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร

(อนาคตจะอยู่ในระบบดิจิทลั ทัง้ หมด)
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(แบบฟอร์มดาว 03)
แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

กลุม............................................ สังกัด.................................วันที่.........................
รายงานการตรวจฟาร์มเครือข่ายกลุม่ ผูผ้ ลิตเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา
ชื่อผูผ้ ลิต

วันที่ตรวจ

ชื่อผูต้ รวจ
1. เอกสารฟาร์ม
1.1 การบันทึกกิจกรรมการผลิต
ปั จจัยการผลิต

บันทึกครบถ้วน

บันทึกไม่ครบถ้วน

บันทึกการขาย

บันทึกครบถ้วน

บันทึกไม่ครบถ้วน

1.2 ผลการตรวจ
พืช (ระบุชนิด)

ชื่อ
แปลง

ต้นกล้า

กําลังเจริญเติบโต

สามารถ

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ขายได้แล้ว

ที่พบ

ระบบการปลูก

หญ้า วัชพืช

อินทรีย์

หอย

ปรับเปลี่ยน

อื่นๆ ............

ปกติ

อ้างอิง: แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ ม่ทาออแกร์นคิ
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(แบบฟอร์มดาว 03)
2. การจําหน่าย
จําหน่ายเอง
ชื่อพืชจําหน่าย

จํานวน

รับซือ้
ผูร้ บั ซือ้

ชื่อพืชรับซือ้

จํานวน

ผูข้ าย

ของแปรรูป/อาหาร/ขนม ที่นาํ ไปจําหน่าย (ดังข้อมูลด้านล่างในตาราง)
ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องระบบปลูก
ชื่ออาหาร/ขนมที่แปรรู ป

ใช้วตั ถุดิบระบบอินทรีย์

ใช้วตั ถุดิบทั่วไป

1.
2.
่ บ (ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่อง
3. ความเสี่ยงทีพ

)

ความเสี่ยงการปนเปื ้อน
ความเสี่ยงการปะปนของผลผลิตอินทรียแ์ ละทั่วไป
กรณีพนื ้ ที่ดอน : มีการผลิตในระบบอินทรียท์ กุ แปลง
อื่นๆ ระบุ...................................................................................................
4. ความเสีย่ งแนวกันชน
ไม่มีความเสี่ยง
มีความเสี่ยง ชื่อแปลง.................ระยะห่างแนวกันชน ทิศ................ระยะห่าง........เมตร
ชื่อแปลง.................ระยะห่างแนวกันชน ทิศ................ระยะห่าง........เมตร
ลงชื่อผู้ตรวจ
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(แบบฟอร์มดาว 04)

แบบฟอร์มขอตรวจรับรองฯเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
วันที.่ ..................................
ผู้ยื่นคําขอ ..................................................... สังกัดกลุ่ม.............................................
ทีอ่ ยู่................................................................... โทร .....................................
มีความประสงค์

ตรวจรับรองแรกเข้า
⃞ ตรวจประจําปี

⃞ ตรวจต่ออายุ ใบรับรองเดิมหมดอายุ วันที่ ...................................
ลงชื่อ ........................................ ผู้ยื่นคําขอ
(.....................................)
ลงชื่อ ......................................... ผู้รับคําขอ
(.........................................)
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ตัวอย่างปฏิทนิ กิจกรรมกลุม่ เกษตรกร

สิงหาคม

2021
จันทร ์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร ์

เสาร ์

อาทิตย ์

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

หมายเหตุ :

ตรวจแปลง นาง A

ตรวจแปลง นางศรี

วัน เดือน ปี

การประชุมการอบรม
เกษตรกร
ณ หอประชุม

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม

3 สิงหาคม 2564

ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

นาย A , นาย B

5 สิงหาคม 2564

การอบรมเกษตรกรฯ

นาย A , นาย B

17 มกราคม 2565

ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

นายศรี, นางแก้ว
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หมายเหตุ
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1. การลงทะเบียนเพื่อใช้เครื่องมือดิจิทลั podd PGS จะต้องมีการลงทะเบียนใน แอปพลิเคชัน ผ่อดีดีก่อน เพื่อให้ได้บญ
ั ชีผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านในการ
เข้าใช้งาน เครื่องมือดิจิทลั podd PGS ต่อไป ในการลงทะเบียนสามารถรับรหัสพืน้ ที่ได้จาก อปท.

การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล podd PGS เพือ่ การตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS)
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1. การเข้าใช้งานเครื่องมือดิจิทลั podd PGS ในการลงทะเบียนสามารถรับรหัสกลุม่ ได้จาก อปท./กลุม่ ตําบล
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เกษตรกรได้ (นายก อปท. มีหน้าที่จดั ระบบชัน้ ความลับ)

o ลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบโดยใช้บญ
ั ชีผใู้ ช้งานและรหัสของเจ้าหน้าที่อปท.หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั มอบหมายในการเข้าดูขอ้ มูลของ

o เข้าสูร่ ะบบผ่านเว็บไซต์ https://farmer.cmonehealth.org

o การเข้าใช้งานแดชบอร์ด podd PGS (นายกอปท. กําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล)
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- ผลการตรวจรับรอง

- ข้อมูลแปลงปลูก แสดงข้อมูลชนิดของพืชที่ปลูกและปั จจัยการผลิตที่ใช้ในแปลงนัน้

ประกอบด้วย - ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของแปลง

o การใช้งานเมนูหลัก : เมนูรายชื่อเกษตรกร สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของแต่ละแปลงที่อยู่ในกลุม่ ผ่านการกด “ดูรายละเอียด”
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o

เมนูใบรับรอง

เก็บผลผลิต ทําให้กลุม่ สามารถประเมินได้ว่าจะมีผลผลิตชนิดใด จํานวนเท่าไร ในวันไหนที่จะออกสูต่ ลาด

o การใช้งานเมนูหลัก : เมนูรายตารางแสดงผลผลิต ระบบสามารถประมวลผลได้ว่าในแต่ละเดือน มีวนั ใดบ้างที่เกษตรกรคาดว่าจะสามารถ
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การตรวจรับรอง (ผูต้ รวจเป็ นตัวแทนจากกลุม่ อื่น/ ในกลุม่ ) ทุกๆ 1 ปี หรือตามที่กาํ หนด

เกณฑ์การให้คะแนนสําหรับการตรวจฯรับรองในแต่ละข้อ
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เกณฑ์การคิดคะแนนตรวจรับรองเกษตรอินทรีย ์ ฯ ด้วย podd PGS
เกณฑ์การรับรอง จะอ้างอิงจากคะแนนทัง้ หมด 3 ส่วน คือ 1.คะแนนมีค่าเป็ นบวก ได้จาก
การปฏิบตั ิท่ีดีพนื ้ ฐาน และคะแนนมีค่าเป็ นลบ จาก 2.ข้อบกพร่องความเสี่ยงตํ่า(Minor) และจาก 3.
ข้อบกพร่องความความเสี่ยงสูง (Major) (ดูเอกสารเกณฑ์การให้คะแนนสําหรับการตรวจรับรองฯ)
ซึ่งดูคะแนนได้จากหน้าจอหรือแดชบอร์ด ผลการพิจารณาจะเป็ นไปได้ 3 ทาง ตามเงื่อนไขดังนี ้
1. พิจารณาผ่านการรับรอง
1.1. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน และ คะแนนสัมบูรณ์ผลค่าลบความ
เสี่ยงตํ่า (Minor) และความเสี่ยงสูง (Major) เท่ากับ 0
2. พิจารณาผ่านการรับรอง แบบมีเงื่อนไข
2.1. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากับ 75, คะแนนสัมบูรณ์ผลค่าลบความเสี่ยงตํ่า
(Minor) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20, และ คะแนนสัมบูรณ์ความเสี่ยงสูง(Major) เท่ากับ 0
3. พิจารณาไม่ผ่านการรับรอง
3.1. คะแนนผลค่าบวก น้อยกว่า 75
3.2. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากับ 75, และ คะแนนสัมบูรณ์ผลค่าลบความเสี่ยงตํ่า
(Minor) มากกว่า 20
3.3. คะแนนผลค่าบวก มากกว่าหรือเท่ากับ 75, และ คะแนนสัมบูรณ์ผลค่าลบความเสี่ยงสูง
(Major) มากกว่าหรือเท่ากับ 20
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ตรารับรอง
การใช้ตรารับรอง จะใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบั การรับรองภายใต้เครือข่ายอปท.อาหาร
ปลอดภัยดาวผ่อดีดีเท่านัน้ โดยเกษตรกรต้องไม่โฆษณาชวนเชื่อโดย และ/หรือ ทําให้ผอู้ ่ืนเข้าใจผิด
ว่า ผลิตภัณฑ์อินทรียท์ ่ไี ด้รบั การรับรองและขอใช้ตรานีม้ ีคณ
ุ สมบัติพิเศษเหนือว่าผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ และ
เกินจากที่เป็ นจริง
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ตัวอย่าง : หลักสูตร 1 วัน : อบรมเกษตรกรใช้เครื่องมือ podd PGS
1. ชื่อโครงการ :
โครงการฝึ กอบรมการทําเกษตรอินทรียโ์ ดยใช้เครื่องมือดิจิทลั podd PGS กลุม่ ผลผลิตพืชผัก
2. หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั การทําเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกือ้ หนุนต่อระบบ
นิเวศ ได้รบั ความแพร่หลายไปในหลายพืน้ ที่ เกษตรกรในชุมชนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนจากการทํา
เกษตรในรู ปแบบเดิ ม ที่ ใ ช้ส ารเคมี มาเป็ น การทําเกษตรอิน ทรีย์กัน มากขึ น้ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่ น ซึ่ง มี อาํ นาจหน้าที่ พัฒ นาชุม ชนและท้องถิ่น ให้ก้าวหน้า จึง เข้ามามีบทบาทหน้าที่ ใ นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพืน้ ที่ให้เข้มแข็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ได้มีการนํา
เครื่องมือดิจิทลั เข้ามาช่วยเกษตรกรและกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ที่อปท. โดยดําเนินการตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (PGS) หรือเรียกว่า podd PGS ซึ่งมีส่วนช่วยเกษตรกรใน
การบันทึกการผลิต จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลอัตโนมัติ จึงได้จัดโครงการฝึ กอบรมนีข้ ึน้ มา เพื่อ
สนับสนุนการทําเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ที่ให้เข้มแข็ง และถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะการใช้งานเครื่องมือ
podd PGS ให้แก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนในพืน้ ที่ รวมถึง อปท.พันธมิตร หรือที่
มีพนื ้ ที่ใกล้เคียงกัน โดยผูเ้ ข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1-2 คน และ เกษตรกร 2-3 คน
3. วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็ นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้เครื่องมือดิจิทลั
podd PGS แก่ ผู้ใ ช้ง านระบบ ให้ส ามารถใช้ง านได้ถู ก ต้อ งและเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้เ กิ ด
ผลประโยชน์สงู สุดแก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน อปท. และอปท.พันธมิตร หรือที่มี
พืน้ ที่ใกล้เคียงกัน

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

ภาคผนวก 24 กุมภาพันธ์ 2564

142

4. เป้ าหมาย:
เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ อปท. รวมถึงอปท.พันธมิตร หรือที่มีพืน้ ที่
ใกล้เคียงกัน สามารถใช้เครื่องมือดิจิทลั podd PGS ช่วยในการทําเกษตรและการผลิต รวมถึงการใช้
ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเพื่อวางแผนการตลาด
5. กลุ่มเป้ าหมาย:
5.1 เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ อปท. จํานวน 50 คน
5.2 อปท.พันธมิตร หรือที่มีพืน้ ที่ใกล้เคียงกัน โดยผูเ้ ข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1-2 คน
และ เกษตรกร 2-3 คน
6. วิธีการดําเนินงาน:
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี กลุม่ ผลผลิต
พืชผัก
6.2 จัดอบรมความรูเ้ กี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เครื่องมือดิจิทลั podd PGS
6.3 ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ผูเ้ ข้าอบรม อปท. ละ 50 คน
7. ระยะเวลาดําเนินการ:
16 พฤศจิกายน 2563
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ :
ผูน้ าํ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ อปท. มีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์ และมี
การใช้เครื่องมือดิจิทลั podd PGS อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ
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9. การประเมินผลโครงการ :
9.1 การทดสอบการใช้งานเครื่องมือดิจิทลั podd PGS
9.2 ประเมินความพึงพอใจการฝึ กอบรมการใช้งานระบบฯ
9.3 ระบบติดตามหลังการฝึ กอบรมโดยผ่านระบบแดชบอร์ด และการกระตุน้ /เตือน/ให้
คําแนะนํา
10. กําหนดการหลักสูตร 1 วัน : อบรมเกษตรกรใช้เครื่องมือ podd PGS
เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.30 น.

แนะนําหลักการแนวคิด โครงสร้างความสําคัญของระบบงานผ่อดีดี
และแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

09.30 – 10.00 น.

การทําเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม PGS และ
เครื่องมือดิจิทลั podd PGS

10.00 - 11.00 น.

เรียนรูก้ ารใช้งานเครื่องมือดิจิทลั podd PGS (แอปพลิเคชัน) รวมถึง
เทคนิคเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

11.00 – 11.30 น.

การใช้งานแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี (Dashboard)

11.30 – 12.00 น.

สรุปบทบาทหน้าที่ของผูด้ แู ลระบบ ตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และปิ ดการฝึ กอบรม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
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ตัวอย่าง : ตารางฝึ กอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย ์ PGS
ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
กําหนดการหลักสูตร 3 วัน : ตารางฝึ กอบรมผูต้ รวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.
อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
เวลา
16 ธันวาคม 2563
08.00-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-09.20 น.
09.20-10.00 น.

10.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-15.30 น.

15.30-17.30 น.
18.00-20.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
ทําแบบทดสอบ Pretest
กล่าวเปิ ดงานและแนะนําเครือข่าย อปท. เครือข่ายอาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีด”ี
โดย นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตาํ บลแม่ทา
เครือข่ายอปท. กับ กิจกรรมอาหารปลอดภัยจากไร่นาถึงร้านอาหารสูเ่ ป้าหมาย
ชุมชนอยู่ดีมีสขุ
โดย รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
หลักและวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบสากล
โดย น.สพ.ธนบดี รอดสม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพอาหาร
สัตว์อตุ สาหกรรม กรมปศุสตั ว์
รับประทานอาหารกลางวัน
หลักการและแนวทางปฏิบตั ิ PGS : ต้องรูอ้ ะไร และต้องทําสิ่งสําคัญอะไรบ้าง จึงจะ
ขับเคลื่อน PGS ได้สาํ เร็จ
โดย อาจารย์จินตนา อินทรมงคล มูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ ทย
แนะนําและฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื่องมือดิจิทลั podd PGS ช่วยบันทึก การผลิตและ
ตรวจรับรองพืชผักอินทรีย์ บนสมาร์ทโฟน
โดย สพ.ญ.สกุลรัตน์ ปัทมแก้ว และทีมงานจากศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
ใจความสําคัญของมาตรฐานพืชอินทรีย์ และปศุสตั ว์อินทรียท์ ่ี มกอช.กําหนด
โดย อาจารย์จินตนา อินทรมงคล มูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ ทย
รับประทานอาหารเย็น : ขันโตกสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
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เวลา
17 ธันวาคม 2563
08.30-09.30 น.

09.30-10.30 น.

10.30-11.30 น.

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

กิจกรรม
จุดเริ่มต้นการทําเกษตรอินทรีย์ สูว่ ิถีชีวิตที่ย่งั ยืนในปั จจุบนั
โดย น.ส.สาริณี นามจันทร์ ผูต้ รวจฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
เทคนิคและวิธีการขับเคลื่อนกลุม่ เกษตรอินทรีย์ ในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วน
โดย นายสราวุธ วงค์กาวิน เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมและการตลาดเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์
การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จาํ กัด
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละวิธีการตรวจรับรองทุกขัน้ ตอน ของสหกรณ์เกษตรยั่งยืน
แม่ทา จํากัด
โดย น.ส.สมจิตร อินต๊ะปวง เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมเกษตรอินทรียส์ หกรณ์กรีนเนท
จาํ กัด
เทคนิควิธีการใช้แอปพลิเคชัน podd เพื่อตรวจรับรอง
โดย สพ.ญ.สกุลรัตน์ ปัทมแก้ว และทีมงานจากศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน
ทบทวนใจความสําคัญก่อนการลงตรวจแปลง ผ่านแอปพลิเคชัน podd PGS
-กระบวนการตรวจตัง้ แต่เริ่มต้นจนสรุปผลการตรวจรับรอง
-เทคนิค/วิธีการตัง้ คําถาม
-ข้อควรสังเกต
แบ่งงาน เตรียมความพร้อมของคณะผูต้ รวจก่อนลงตรวจประเมินคุณภาพแปลง
เกษตร
ลงแปลงเพื่อฝึ กปฏิบตั กิ ารตรวจประเมินแปลงผลิตเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ
ทีมวิทยากรภาคปฏิบตั ิ ได้แก่
น.ส.สมจิตร อินต๊ะปวง เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมเกษตรอินทรียส์ หกรณ์กรีนเนท จาํ กัด
น.ส.จิรฐั ิติกาล คาํ กาศ เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์กรีนเนท จาํ กัด
น.ส.สาริณี นามจันทร์ ผูต้ รวจฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
นายอภิศกั ดิ์ กาํ เพ็ญ วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
น.ส.กุสมุ า โปธาสุ วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
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เวลา
18 ธันวาคม 2563
08.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

15.00-15.30 น.
15.30-16.30 น.

กิจกรรม
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิตโดยผูเ้ ข้าอบรมแต่ละท่าน และการ
สะท้อนกลับ เพื่อสร้างความเข้าใจ ชีแ้ นะ และแก้ไข จากผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจ
ประเมินของแม่ทา
ทีมวิทยากร ได้แก่
1) น.ส.สมจิตร อินต๊ะปวง เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมเกษตรอินทรียส์ หกรณ์กรีนเนท
จาํ กัด
2) น.ส.จิรฐั ิติกาล คาํ กาศ เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์กรีนเนท
จาํ กัด
3) น.ส.สาริณี นามจันทร์ ผูต้ รวจฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
4) นายอภิศกั ดิ์ กาํ เพ็ญ วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
5) น.ส.กุสมุ า โปธาสุ วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
รับประทานอาหารกลางวัน
วางแผนการดําเนินงานต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนพืน้ ที่ของตนเองไปสูก่ ารเป็ นชุมชน
เกษตรอินทรีย์
ทีมวิทยากร ได้แก่
1) น.ส.สมจิตร อินต๊ะปวง เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมเกษตรอินทรียส์ หกรณ์กรีนเนท
จาํ กัด
2) น.ส.จิรฐั ิติกาล คาํ กาศ เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์กรีนเนท
จาํ กัด
3) น.ส.สาริณี นามจันทร์ ผูต้ รวจฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
4) นายอภิศกั ดิ์ กาํ เพ็ญ วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
5) น.ส.กุสมุ า โปธาสุ วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัย ดาวผ่อดีดี
สรุปผลการอบรมและกล่าวปิ ดงาน โดย นายกกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
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