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โครงการ 265 : การพฒันาระบบดิจิทลัเพื่อยกระดบัและโปรโมทอาหารปลอดภยัในชมุชน โดยระบบประกนั
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ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม และมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
 

ชุดเอกสาร คู่มือด าเนินระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์PGS  
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คณะบรรณาธิการ 
    

คณะกรรมการเครือข่ายฯ 
กนกศกัด์ิ ดวงแกว้เรือน (ประธาน) 
บญัชา ศรีชาหลวง 

รุง่สาง แสงสกลุพงษ์ 
วรชาติ ลิลา  
 
 

สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์
สมนึก ดวงใน 
 

ส ารวย ผดัผล 
สินธพ อินทรตัน ์
 

อปท.เครือข่ายฯ 

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

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

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

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

คณะผู้วิจัย 

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

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

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

   
 

 เลิศรกั       ศรีกิจการ 
เอกชยั       ลยัยะ 
ณฐักานต ์อวยัวานนท ์
สกลุรตัน ์   ปัทมแกว้ 

 
 
 

พชัราภรณ ์ ทาแกง 

ณฐันรี   รกัอคัรโภคิน 

พิทยารตัน ์ ศรีซอ้น 

สตรีรตัน ์    จมุพิศ 

ภทัรน์ิธิ      ญาวิลาศ 

(เนือ้หาสว่น มาตรฐานและแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย)์ 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ กลุ่มเกษตรกร) 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ เกษตรกร) 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ ผูต้รวจรบัรอง) 

(เนือ้หาสว่น คู่มือ อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ)์ 

รูปเล่ม ณฐันรี รกัอคัรโภคิน 

 



ค ำน ำ 
 

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

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

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

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

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ช่วยใหก้ารเริ่มตน้งานของเครือข่ายเป็นจริงขึน้ได ้และ
ขอขอบคณุกองทนุพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ผูส้นบัสนนุหลกั และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ที่สมทบงบประมาณบางสว่น ในการด าเนินโครงการที่มุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชนต่์อสาธารณชนนี ้

เลิศรกั ศรีกิจการ 

ผูอ้  านวยการศนูยเ์ฝ้าระวงัสขุภาพหนึ่งเดียว 

กนกศกัดิ์ ดวงแกว้เรือน 

ประธานเครือข่ายฯ 
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ขอบเขตมำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์

ของเครือข่ำยอปท.อำหำรปลอดภัยดำวผ่อดีด ี

1. มาตรฐานนี เ้ป็นข ้อก าหนดส าหร ับการร ับรองการผลิตเกษตรอินทรีย ์โดยกลุ่มเกษตรกร    
อิงตามมาตรฐานสากล มุ่งสรา้งความเชื่อมั่นส าหร ับตลาดภายในประเทศของผลผลิต
การเกษตร (พืชและสัตว์) และผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ 

2. ผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการผลิตที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐานนี ้ สามารถใช้ตราสินค้า
รับรองเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีติดที่ผลิตภัณฑ์ หรือท าการโฆษณาได้ 

3. หากมีการตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีในผลผลิตของเกษตรกรที ่ได ้ร ับการร ับรอง 
เกษตรกรเจ้าของผลผลิตเป็นผู ้ร ับผิดชอบโดยตรงต่อการกระท าที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
สารเคมีนั้น และต้องถูกลงโทษตามข้อก าหนดของกลุ่มต าบลและเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี  

4. ในเชิงระบบ กลุ่มต าบลมีหน้าที่ก ากับดูแล แก้ไข ปร ับปรุง การปฏิบัติ และธ ารงร ักษา
มาตรฐานให้ระบบเป็นที่เชื่อถือได้ต่อสาธารณชนอยู่เสมอ  

5. มาตรฐานฉบับนี ้รวบรวมสาระส าคัญจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล ่ม 1)  เอกสารการร ับรองเกษตรอินทรีย ์แบบมีส่วนร ่วม         
พี จี เอส (มกอท.) และระเบียบข้อบังคับเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา หมวดที่ 9 (แม่
ทาออรแ์กนิค) เกษตรกรสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือกลุ่มต าบล
ในเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีต้องใช้มาตรฐานนี ้เป็นหลักปฏิบัติขั้นต ่าของการท าเกษตรอินทรีย์ 
หาก อปท.หรือกลุ่มต าบลสามารถก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึน้กับบริบท
ของพืน้ที่ได้ หากสอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานของเครือข่ายฯ  ดาวผ่อดีดี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบในระดับกลุ่มต าบลและประกาศให้ทราบทั่วกัน  
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หลักกำรของเกษตรอินทรยี ์

เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการจัดการผลิตด้านการเกษตร ทั้งในด้านสุขภาพ คน สัตว์ และ
สิ ่งแวดล้อม มีการจัดการที ่ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างความสมดุลของ
สภาพแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่จะช่วยฟื้นฟูและสร้างสมดุลของ
ธรรมชาติคงอยู่และนำไปสู่ความเป็นเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนต่อไป 

โดยมหีลักการและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้  

1. พัฒนาระบบการผลิตสู่แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างระบบการจัดการทีเ่ป็นประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม  

2. พัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเอง มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตภายในพื้นที่ หลีกเลี่ยงการใช้
ปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรมาจากวัสดุธรรมชาติภายในฟาร์ม  

3. ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
และปุ๋ยพืชสดอย่างต่อเนื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. รักษาความสมดุลของธรรมชาติ และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 
5. ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปที่เป็นวิธีธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
7. รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบการเกษตรภายในฟาร์มและระบบนิเว ศรอบข้าง 

รวมทั้งอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ป่า 
8. รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต แปรรูป เก็บรักษา และจำหน่าย 
9. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรักษา 
10. ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต้องไม่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม หรือ 

GMO 
11. ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ผ่านการฉายแสง  

(สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) 
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ข้อก ำหนดมำตรฐำนเกษตรอินทรียข์องเครือข่ำยฯ 

1. กำรปฏิบัติในแปลง 
1.1  ไร่หรือฟารม์จะตอ้งปลอดสารเคมีอย่างสิน้เชิง รวมถึงสมุนไพรฆ่าแมลงที่มีส่วนผสมของ

สารเคมี  
1.1.1 หากไรห่รือฟารม์ยงัไม่ไดเ้ปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรียท์ัง้หมด เกษตรกรสมาชิกสามารถ

ทยอยเปลี่ยนพืน้ที่บางส่วนได้ แต่ต้องปลูกพืชต่างชนิดหรือต่างพันธุ์ ที่แยกแยะ
ความแตกต่างของผลผลิตได ้มีการแบ่งแยกพืน้ที่และกระบวนการจัดการที่ชัดเจน 
และผลผลิตเกษตรอินทรียจ์ะตอ้งไม่ปะปนกบัผลผลิตจากพืน้ที่ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย ์
(ไม่ใหเ้กษตรกรปลูกพืชที่แยกแยะความแตกต่างของผลผลิตไม่ได ้ทัง้ที่เป็นเกษตร
อินทรียแ์ละเกษตรทั่วไป หรือที่เรียกว่า การปลูกพืชแบบคู่ขนาน ในกรณีที่มีการ
ปรบัเปลี่ยนพืน้ที่บางสว่นของไรห่รือฟารม์เป็นเกษตรอินทรีย)์ 

1.1.2 การปลูกพืชลม้ลกุมีระยะปรบัเปลี่ยน 12 เดือน หลงัระยะปรบัเปลี่ยนจึงถือเป็นพืช
เกษตรอินทรีย ์และพืชยืนตน้มีระยะปรบัเปลี่ยน 18 เดือน หลงัระยะปรบัเปลี่ยนจึง
ถือเป็นผลผลิตอินทรีย ์
1) หากมีหลกัฐานว่าไม่มีการใชส้ารเคมีในพืน้ที่มากกว่า 12 เดือนส าหรบัพืชลม้ลกุ 

และ 18 เดือนส าหรับพืชยืนต้น เกษตรกรสมาชิกสามารถขอลดระยะการ
ปรบัเปลี่ยนลงได ้แต่ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่ยื่นขอรบัการรบัรอง 

2) การรบัรองอาจพิจารณาเพิ่มระยะการปรบัเปลี่ยนมากกว่าที่ก าหนด หากพบว่า
พืน้ที่มีการใชส้ารเคมีในปรมิาณมากมาก่อน 
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สรุปข้อมูลกำรปฏิบัติในแปลง 

1.หลีกเลี่ยงการปลกูพืชคู่ขนาน แต่ในกรณีจ าเป็นสามารถปลกูพืชคู่ขนานได ้โดยตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
- พืชที่ปลกูตอ้งเป็นพืชต่างชนิด ต่างพนัธุ ์สามารถแยกความแตกต่างกนัไดอ้ย่างชดัเจน 
- แยกพืน้ที่การเพาะปลกูและกระบวนการจดัการผลผลิตอินทรียแ์ละเคมีอย่างชดัเจน 

2. มีระยะปรบัเปลี่ยนจากเกษตรแบบเคมีเป็นอินทรีย ์
1.) การเขา้สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรสมาชิกที่ตอ้งการเปลี่ยนการผลิตแบบเคมีเป็นแบบ

อินทรีย ์มีระยะปรบัเปลี่ยนนบัตัง้แต่การน ามาตรฐานไปปฏิบตัิและสมคัรขอการรบัรอง โดย 
- การปลกูพืชลม้ลกุ มีระยะปรบัเปลี่ยนจากเคมีเป็นอินทรีย ์อย่างนอ้ย 12 เดือน 
- การปลกูพืชยืนตน้ มีระยะปรบัเปลี่ยนจากเคมีเป็นอินทรีย ์อย่างนอ้ย 18 เดือน 

2.) ระยะปรบัเปลีย่นอาจเพิ่มขึน้ หากตรวจพบว่ามีการใชส้ารเคมีในปรมิาณมาก 
3.) ระยะปรบัเปลี่ยนอาจลงลง เกษตรกรสมาชิกตอ้งแสดงหลกัฐานยืนยันชดัเจนว่าพืน้ที่ไม่มี
การใชส้ารเคมีนานเกิน 12 เดือนส าหรบัพืชลม้ลกุ และ 18 เดือนส าหรบัพืชยืนตน้ โดยสามารถ
ลดระยะปรบัเปลี่ยนลงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัยื่นขอการรบัรอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  พืน้ที่ที่ท าเกษตรอินทรียแ์ลว้ตอ้งไม่เปลี่ยนกลบัไปท าการเกษตรแบบใชส้ารเคมี 
1.3  หา้มตดัป่าไมใ้นที่สาธารณะและบกุรุกป่าใหม่เพื่อท าเกษตรอินทรีย ์

1.4 หา้มมีการเผาเศษวชัพืชและตอซงัในแปลงโดยเด็ดขาด (เวน้แต่กรณีมีโรคหรือแมลงระบาด
อย่างรุนแรง และเป็นที่รูก้นัภายในว่าสามารถเผากระตุน้ความงอกไดใ้นกรณี ปลกู งา ถั่ว 
ขา้วโพด) 

1.5  เกษตรกรสมาชิกสามารถปลกูพืชหลากหลายชนิดในแปลง 
1.6 เกษตรกรสมาชิกตอ้งบ ารุงรกัษา เพิ่มความอดุมสมบูรณใ์นดิน และมีกิจกรรมทางชีวภาพที่

เป็นประโยชนใ์นดิน ดงันี ้
1.6.1 มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว การใชปุ้๋ ยพืชสด การใชพ้ืชรากลึก ในการปลูกหมุนเวียน

และใหป้ลกูพืชตระกลูถั่วแซมในแปลง 
1.6.2 มีการใส่วสัดุอินทรียท์ี่เป็นผลพลอยไดจ้ากแปลงปลูกพืชหรือฟารม์ปศสุตัวท์ี่ปฏิบติั

ตามมาตรฐานอินทรีย ์
1.6.3 มีการเรง่ปฏิกิรยิาของปุ๋ ยอินทรีย ์อาจใชเ้ชือ้จลุินทรียห์รือวสัดจุากพืชที่เหมาะสมได ้
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1.6.4 มีการ ใช้สิ่ งที่ ได้จากการ เตรี ยมทางชี วพลวัต  ( biodynamic preparations)              
จากหินบด ปุ๋ ยคอก หรือวสัดจุากพืช  

1.6.5 หากเกษตรกรสมาชิกพน้จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายดาวผ่อดีดีฯ ใหพ้ืน้ที่แปลงพน้
จากการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายดาวผ่อดีดีฯดว้ย (ยกเวน้มีการ
ถ่ายโอนแปลงใหก้บัสมาชิกเครือข่าย ท่านอ่ืน) 

1.7  มีการติดตามและตรวจสอบคณุภาพในแปลงการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
1.7.1 เกษตรกรสมาชิกตอ้งไดร้บัการตรวจแรกเขา้เพื่อประเมินคณุภาพส าหรบัการรบัรอง

แปลงเกษตรอินทรีย์ และการตรวจรับรองแปลงการผลิตอินทรีย์ของเครือข่ายฯ     
ดาวผ่อดีดีซึ่งมีอายกุารรบัรอง 3 ปี 

1.7.2 แปลงอินทรีย์จะต้องไดร้ับการตรวจติดตามและผ่านการตรวจสอบคุณภาพปีละ      
1 ครัง้  

1.7.3 เกษตรกรสมาชิกตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมแปลงเพื่อนทุกแปลง อย่างนอ้ย 3 เดือน
ต่อครัง้ เพื่อร่วมกนัควบคมุคณุภาพการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ด าเนินกิจกรรมกลุม่ และเป็นก าลงัใจต่อกนัระหว่างสมาชิกภายในกลุม่  

 
2. กำรป้องกันกำรปนเป้ือนสำรเคมี 

2.1 เกษตรกรสมาชิกตอ้งมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนที่อาจมาทางดิน น า้ อากาศ โดยอาจ
ท าสิ่งกีดขวาง คนัดิน หรือปลกูพืชเป็นแนวกนัชน 
2.1.1 หากปลูกพืชอินทรียใ์กล้กับพืชเคมี ตอ้งมีระยะห่างระหว่างพืชที่ปลูก อย่ำงน้อย   

1.5 เมตร หรือใหป้ลกูพืชอ่ืนๆ เป็นแนวกนัชนกัน้ในดา้นที่ติดกบัแปลงเคมี พืชที่ปลกู
เป็นแนวกนัชนไม่ถือว่าเป็นพืชเกษตรอินทรีย ์

2.1.2 กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนทางน า้ ตอ้งท าแนวกนัชนคือ คนัดิน, คดิูนระบาย
น า้ หรือแนวพืชเพื่อกรองสารเคมี (พืชแนวกนัชนไม่ถือว่าเป็นพืชเกษตรอินทรีย)์ 

2.1.3 ถา้แปลงขา้งเคียงฉีดพ่นสารเคมี แปลงเกษตรอินทรียต์อ้งปลกูพืชเป็นแนวกนัลม ซึ่ง
สงูกว่าพืชเคมี (พืชแนวกนัลมไม่ถือว่าเป็นพืชเกษตรอินทรีย)์ หรือใชว้สัดอุปุกรณใ์น
การท าแนวปอ้งกนั 
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2.2 ในช่วงที่มีการผลิตพืชในระบบอินทรีย ์หา้มเกษตรกรสมาชิกท าการผลิตพืชชนิดเดียวกนัใน
ระบบเคมีในพืน้ที่ของตนเองโดยเด็ดขาด และหลีกเลี่ยงการผลิตพืชชนิดเดียวกันกับพืน้ที่
ใกลเ้คียงที่ปลกูพืชในระบบเคม ี

2.3 หา้มเกษตรกรสมาชิกใชส้ารเคมีฉีดพ่นในโรงเก็บผลผลิต 
2.4 เกษตรกรสมาชิกตอ้งมีมาตรการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 

 

ภำพที ่2 แนวทำงกำรจัดกำรและปรับปรุงบ ำรุงดิน 
อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

การปลกูปอเทืองเป็นปุ๋ ยพชื
สด 

การไถกลบวชัพืชในแปลงปลกูเพื่อใชเ้ป็นปุ๋ ย 
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ภำพที ่3 แนวทำงมำตรกำรป้องกันกำรปนเป้ือนจำกพืชในระบบเคมี 
อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) และ 
เอกสารน าเสนอมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มกษ 9001เล่ม1-2552 จากส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที่ 1 
 
 

3. กำรใช้ปัจจัยกำรผลิต 
3.1 ใหท้ าบนัทกึปัจจยัการผลิตในฤดกูาลผลิตทุกครัง้ 

3.2 ห้ำมน ำพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) มำปลูกในแปลง 

3.3 ใหใ้ชปั้จจัยการผลิตจากภายในไร่หรือกลุ่มใหไ้ดม้ากที่สุด กรณีที่ เกษตรกรสมาชิกจะใช้
ปัจจัยการผลิตจากภายนอก ตอ้งแจง้ใหก้ลุ่มต าบลท าการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ
ก่อนการใชง้าน 

3.4 ห้ำมใช้สำรเคมีก าจดัแมลงและวชัพืชในแปลงปลกู 
3.5 การจดัการศตัรูพืชและสตัว ์

การใชห้ญา้เนเปียรแ์ยกพืน้ท่ีปลกูขา้วอินทรีย ์ออกจากขา้ว
ปกต ิ

การใชค้นันาเป็นแนวกนั
ชน 

แนวป่าธรรมชาติเป็นแนวกนั
ชน 

แนวกนัชนถนนระหวา่งขา้วเคมีและออ้ยอินทรีย ์ 
ถนนกวา้ง 4 เมตรและแนวตน้ไม ้
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3.5.1 ใชส้มนุไพรในการป้องกันก าจดัศัตรูพืชได ้เช่น สะเดา ข่า ตะไครห้อม และฮอรโ์มน
ธรรมชาติที่ผลิตขึน้เอง 

3.5.2 มีมาตรการในการควบคมุหรือป้องกนัความเสียหายจากศัตรูพืช โรคพืช และวชัพืช             
ที่เหมาะสม ไดแ้ก่ 
(1) การเลือกใชพ้นัธุพ์ืชที่เหมาะสม ไดแ้ก่ การเลือกใชพ้นัธุพ์ืชที่ตา้นทานโรค 
(2) การปลกูพืชหมนุเวียน เช่น การปลกูปอเทืองเป็นปุ๋ ยพืชสดในไรข่า้วโพด 
(3) การใชเ้ครื่องมือกลในการเพาะปลกู ไดแ้ก่ การใชร้ถไถไถกลบวชัพืชใหเ้ป็นปุ๋ ย 
(4) การอนุรกัษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช การใชศ้ัตรูธรรมชาติ รวมถึงการปล่อย

สิ่งมีชีวิตที่ท าลายศตัรูพืชได ้เช่น ใชต้วัห า้ (predator) และตวัเบียน (parasite) 
(5) การรักษาระบบนิเวศ เช่น ท าพื ้นที่ป้องกันการชะล้างของดิน  การปลูกพืช

หมนุเวียน การปลกูพืชหลากหลายชนิด เป็นตน้ 
(6) การใชห้ินบด ปุ๋ ยคอก หรือวสัดจุากพืช เพื่อเพิ่มความอดุมสมบรูณใ์หก้บัดิน  
(7) การคลมุหนา้ดินและการรกัษาหญา้ดว้ยการตดัแต่ง (ไม่ใช่การไถออก) 
(8) การก าจดัวชัพืชโดยใชส้ตัวเ์ลีย้ง ในกรณีพืชอาหารตอ้งระวงัป้องกนัการปนเป้ือน

ของจลุินทรียก์่อโรคจากมลูสตัวส์ูส่ว่นที่บรโิภคไดข้องพืชดว้ย 
(9) การควบคมุโดยวิธีกล เช่น การใชก้บัดกัหรือใชไ้ฟลอ่ ใชเ้สียงขบัไล่ เป็นตน้ 

3.6 ห้ำมใช้ฮอรโ์มนสังเครำะหเ์รง่การเจรญิเติบโตของพืช 
3.7 ห้ำมใช้มูลสดจากสกุรหรือไก่จากฟารม์ที่ขงัในกรงตับมาเป็นปุ๋ ย ควรใชม้ลูไก่จากฟารม์ที่

เลีย้งแบบปลอ่ยรวมฝงู 
3.8 หา้มน าเมล็ดพนัธุม์าคลกุสารก าจดัศตัรูพืช 
3.9 ห้ำมใช้อุจจำระคนมาท าปุ๋ ยหมกั 
3.10 ห้ำมใช้ปุ๋ ยหมักจำกขยะเทศบำล  
3.11 ควรเลือกใชเ้มล็ดพนัธุห์รือสว่นขยายพนัธุท์ี่เป็นเกษตรอินทรีย ์

3.11.1  กรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์เกษตรอินทรีย์หรือที่ไม่ใช้
สารเคมีได ้อนุญาตใหใ้ชเ้มล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ทั่วไปที่คลุกสารเคมีได ้แต่
ตอ้งมีวิธีการก าจดัสารเคมีนัน้ออกอย่างเหมาะสมก่อนน ามาปลกู 

3.11.2  กรณีมีการผลิตซ า้พืน้ที่เดิม เกษตรกรสมาชิกควรมีการใชปุ้๋ ยพืชสดเพื่อไถกลบก่อน
การเพาะปลกู หรือไถกลบตอซงัขา้วก่อน 
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ภำพที ่4 แนวทำงควบคุมและป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
อา้งอิงภาพจาก : คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
และ http://www.arkinthesky.com/media/rokgallery/d/d2aba01e-44ac-478c-f831-30f6d53a2e40/ladybird-eating-
aphids.jpg 
 

 

การอนุรักษ์แมลงศัตรูพืช เช่น มวนเพชรฆาตทำลายหนอนศตัรูพืช ด้วงเตาทองทำลายเพลี้ยอ่อน 

การปลกูพืชผสมผสานเพื่อไล่แมลง การเลีย้งไก่ผสมผสานกับการปลูกพืชเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลง
และนำมลูไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน 
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ภำพที ่5 ห้ำมใช้มูลไก่ทีเ่ลีย้งในกรงตับและห้ำมใช้มูลสัตวส์ดเป็นปุ๋ ยบ ำรุงดิน 

อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
 

ภำพที ่6 กำรเลือกเมล็ดพันธุส์ ำหรับท ำเกษตรอินทรีย ์
อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

 
4. กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรใช้เคร่ืองมือ-อุปกรณใ์นกำรผลิต 

4.1 ผลผลิตจากพืชและสตัวท์กุชนิด (เช่น เห็ด สมนุไพร น า้ผึง้ รงันก) ที่เก็บไดจ้ากธรรมชาติ จดั
ว่าเป็นผลผลิตอินทรีย ์โดยผลผลิตตอ้งมาจากพืน้ที่ที่มีการก าหนดขอบเขตชัดเจนว่าเป็น
พืน้ที่ธรรมชาติ ตอ้งอยู่ในบริเวณที่ไม่เคยใชท้ าการเกษตรหรือไม่ใชส้ารเคมีอย่ำงน้อย 3 ปี 
การเก็บเก่ียวผลผลิตตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ 

4.2 ใหแ้ยกสถานที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตในระบบอินทรีย์และเคมีอย่าง
ชดัเจน 

4.3 หา้มใชเ้ครื่องมือและอปุกรณ์ปะปนกนัในระหว่างการท าเกษตรอินทรียแ์ละการท าเคมี เช่น 
หา้มใชก้ระสอบปุ๋ ยเคมีหรือกระสอบอาหารสตัวใ์นกระบวนการท าเกษตรอินทรีย ์ 

ควรเลือกเมล็ดพนัธุอ์ินทรีย ์หากเป็นเมล็ดพนัธุท์ี่คลกุสารเคมี ตอ้งลา้งดว้ยน า้สะอาดก่อนน าไปปลกู 
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4.4 ตอ้งมีการตรวจสอบกรณีเกษตรกรสมาชิกไดผ้ลผลิตสูงกว่าที่ประมาณการไว ้และมีการ
ตรวจติดตามเป็นพิเศษ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่7 กระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตอินทรีย ์
อา้งอิงภาพจาก: คู่มือการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนรว่ม พี จี เอส จากส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

 
 
 
 
 

หา้มน ากระสอบอาหารสตัวบ์รรจผุลผลิตอินทรีย ์มีการเก็บผลผลิตอินทรียท์ี่ถกูสขุลกัษณะ ไม่เส่ียงต่อการ
ปนเป้ือนและพาหะน าโรค 

ผลผลิตอินทรียต์อ้งระบแุหล่งที่มา และไม่วางผลผลิตอินทรีย์
บนพืน้ 
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5.กระบวนกำรผลิตและกำรแปรรูป 
5.1 ควรแปรรูปผลผลิตอินทรียด์ว้ยวิธีกล กายภาพ หรือชีวภาพ (เช่น การหมกั และการรมควัน) 

และลดการใชส้ารเคมใีนกรรมวิธีการผลิต 
5.2 กระบวนการสกดั (extraction) ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะการสกดัดว้ยน า้ เอทานอล น า้มนัจากพืชหรือ

สตัว ์น า้สม้สายช ูคารบ์อนไดออกไซด ์และไนโตรเจนเท่านัน้ 
5.3 มีการจดัการการแปรรูป และวิธีการปฏิบติัที่ดีใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสขุลกัษณะที่ดีใน

การผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 
 
6.กำรบรรจุหบีห่อ 

6.1 ควรเลือกวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได ้ไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม เป็นวัสดุในการท าบรรจุ
ภณัฑ ์หรือเลือกใชบ้รรจภุณัฑท์ี่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

7.กำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง 
7.1 รกัษาความเป็นผลผลิตอินทรียต์ลอดทุกช่วงของกระบวนการ โดยมีการป้องกันผลิตภัณฑ์

อินทรีย์ไม่ให้ปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ และไม่ให้สัมผัสกับวัสดุและสารที่ไม่
อนญุาตใหใ้ชใ้นการเกษตรอินทรีย ์

7.2 กรณีที่ผลิตภัณฑอิ์นทรียไ์ดร้บัการรบัรองในบางส่วน ตอ้งมีการเก็บรกัษาและการจัดการ
แยกกนัระหว่างผลิตภณัฑอิ์นทรียแ์ละผลิตภณัฑท์ี่ไม่ใช่อินทรีย ์โดยมีการบ่งชีไ้วช้ดัเจน 
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กำรก ำหนด กฎ กติกำ และบทลงโทษ เพื่อควบคุมคุณภำพใน
กระบวนกำรผลิตของกลุ่มต ำบล 

1. เพื่อใหเ้กิดคุณภาพในกระบวนการผลิต และระบบประกันคุณภาพการผลิตของเครือข่ายฯดาว
ผ่อดีดีเป็นที่เชื่อถือได ้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะตอ้งปฏิบัติตามกฎ กติกา และขอ้ก าหนดของกลุ่ม
ต าบลและของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ในกรณีที่เกษตรกรสมาชิกมีการละเมิดกฎ กติกา และขอ้ก าหนด 
กลุ่มต าบลและเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี อาจพิจารณาใหส้มาชิกไดร้บัการลงโทษตามความรุนแรงของการ
ละเมิด 

2. พิจารณาลงโทษเกษตรกรสมาชิกตามความรุนแรงของการละเมิดตามแนวทาง ดงันี ้
2.1 ออกหนังสือเตือน  ในกรณีที่ เกษตรกรสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ

ขอ้ก าหนด ใหก้ลุ่มต าบลออกหนังสือเพื่อตักเตือนการกระท าดงักล่าว เพื่อใหเ้กษตรกร
สมาชิกปรบัปรุงแกไ้ข 

2.2 ท ำกำรตรวจพิเศษเพ่ิมเติม เกษตรกรสมาชิกที่ละเมิดกฎ กติกา และข้อก าหนด 
หลงัจากที่ไดร้บัหนังสือเตือนตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้มูลที่กลุ่มต าบลแจง้ โดย
หากจ าเป็นตอ้งมีการตรวจติดตามพิเศษเพิ่มเติม เพื่อใหก้ารรบัรองเป็นไปตามมาตรฐาน 
กลุ่มต ำบลจะส่งเร่ืองมำยังเครือข่ำยฯดำวผ่อดีดี เพื่อพิจารณาการติดตามและการ
ตรวจพิเศษเพิ่มเติม ทัง้นีส้มาชิกจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการตรวจที่เกิดขึน้นี ้

2.3 พักใช้ใบรับรองและตรำรับรองกำรผลิตอินทรีย์ของเครือข่ำยฯดำวผ่อดีดี
ชั่วครำว ในกรณีที่ตรวจพบเกษตรกรสมาชิกมีการละเมิดมาตรฐานอย่างรุนแรง กลุ่ม
ต าบลสั่ งพักใช้ใบรับรองมาตรฐานชั่ วคราว เกษตรกรสมาชิกต้องหยุดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ทั้งนี ้ กลุ่มต าบลและเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีจะพิจารณา โดยยึด
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ป็นส าคัญ และใหเ้กิดผลเสียหายต่อเกษตรกรและกลุ่มน้อย
ที่สดุ จนกว่าจะไดร้บัแจง้ผลอนญุาติใหใ้ชใ้บรบัรองไดใ้หม่โดยเรว็ที่สดุ 

2.4 กำรยกเลิกกำรรับรอง ในกรณีกลุ่มต าบลและเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีพบว่าเกษตรกร
สมาชิกท าการละเมิดมาตรฐานอย่างรุนแรง มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎ กติกา และ
ข้อก าหนดของกลุ่มต าบลและเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขตาม
มาตรฐาน กลุ่มต าบลต้องด าเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกและยกเลิกการรับรอง
มาตรฐานของเกษตรกรสมาชิกรายนัน้  
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3. กลุ่มต าบลควรก าหนดและประกาศให้เกษตรกรสมาชิกและเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีทราบถึง
ขอ้ก าหนดและบทลงโทษเพิ่มเติม ใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติัในบรบิทจ าเพาะของชมุชน   
ตัวอย่างการกระทำผิดต่อข้อกำหนดมาตรฐานที่พบบ่อย 

- พ้ืนที่ลาดชันไม่มีการปลูกพืชกันหน้าดินพังทลาย 
- แปลงเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์อยู่ไม่ห่างจากแปลงเพาะปลูกเคมี ไม่มีการทำแนวกันสารเคมี 
- ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) 
- เผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในแปลงที่ผ่านการรับรอง 
- มีการปนเปื้อนจากการใช้สารเคมีจากแปลงข้างเคียงในดิน น้ำ 
- ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่กำหนด 
- จงใจใช้สารเคมีต้องห้ามในแปลงที่ผ่านการรับรอง 
- ใช้ตราสินค้ารับรองของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง 
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ประกำศ(ชื่อหน่วยงำน) 
เร่ือง กำรก ำหนดบทลงโทษแก่เกษตรกรสมำชิกทีไ่ม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

กำรท ำเกษตรอินทรียแ์ละกติกำของกลุ่ม 
................................................ 

 ตามแนวปฏิบติั การรบัรองเกษตรอินทรียข์องเครือข่ายฯอปท.ดาวผ่อดีดี ซึ่งมีจุดประสงค์
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตของแปลงสมาชิกที่มีคณุภาพมาตรฐานเชื่อถือได ้และปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค โดย
อาศยั...และมติของที่ประชุมสมาชิกกลุ่มต าบล... จึงไดก้ าหนดบทลงโทษใหเ้ป็นแนวปฏิบติัส าหรบั
สมาชิกกลุม่ต าบล... ดงันี ้  

1. ไม่เขา้รว่มกิจกรรมของกลุ่ม เสียค่าปรบัใหก้ลุม่ต าบลครัง้ละ 100 บาท 
2. ออกหนงัสือตกัเตือนเมื่อกระท าผิดมาตรฐาน 
3. ภาคทณัฑโ์ทษแก่สมาชิกที่ละเมิดขอ้ก าหนดของกลุม่ 
4. เสียค่าปรบั เช่น ค่าบรกิารส าหรบัการตรวจประเมินพิเศษ เขา้รบัการ                                             
ตรวจประเมินลา้ชา้ 

5. พกัการจ าหน่ายผลผลิต เป็นเวลา 3 เดือน – 1 ปี 
6 .ออกจากการเป็นสมาชิก 
* ขอ้ 5-6 จะท าการพิจารณารว่มกบัเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี กรณีละเมิดมาตรฐานรุนแรง 

 ทัง้นี ้ใหส้มาชิกถือปฏิบติัและรบัทราบโดยทั่วกนั 
 
  

ประกาศ ณ วนัที่ ........................................... 
 
 

......................................................... 
นายก อปท./ประธานกลุม่ต าบล... 
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ภำคผนวก 
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นิยำมและอักษรย่อส ำหรับเอกสำรและคู่มือปฏิบัติกำรรับรองเกษตร
อินทรียข์องเครือข่ำยฯดำวผ่อดีดี 

ระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส หรือ Participatory Guarantee Systems (PGS) หมายถึง 
ระบบการรบัรองคณุภาพเกษตรอินทรียท์ี่มุ่งเนน้การรบัประกนัคณุภาพในทอ้งถิ่น โดยการรบัรอง
เกษตรกรผูผ้ลิตขึน้อยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของ
ความไวว้างใจ สงัคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู ้

เคร่ืองมือ podd PGS หมายถึง เครื่องมือดิจิทลั ที่ช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบติัเพื่อขอ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเครื่องมือช่วยจดบันทึกการผลิต จัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลอตัโนมติั เพื่อการใชข้อ้มลูในการตรวจรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) เครื่องมือนี ้
ถูกออกแบบส าหรับผู้สนใจทั่วไป โดยไม่จ ากัดว่าผู้ใช้จะต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
เท่านัน้ 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผูท้ี่มีความประสงคต์อ้งการเขา้ร่วมเพื่อขอรบัการตรวจ
รบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 

กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีสมาชิกตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมี
หวัหนา้กลุม่และกลุม่ขึน้กบักลุม่ต าบล 

กลุ่มต ำบล หมายถึง กลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อยที่รวมกันเป็นหนึ่งกลุ่มระดับต าบล เช่น วิสาหกิจ
ชมุชนหรือสหกรณต์ าบล 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก     
เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี สนบัสนนุการด าเนินงานของกลุม่เกษตรกร 

ผู้ตรวจอำวุโสฯ หมายถึง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์มีคุณสมบติัตามที่ก าหนด และไดร้บัการแต่งตั้งขึน้
บญัชีจากเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

ผู้ตรวจฯรับรอง หมายถึง ผูต้รวจประเมินเพื่อรบัรองคุณภาพการปฏิบติัทางเกษตรอินทรียต์าม
มาตรฐานของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยเป็นบุคคลที่เขา้ร่วมฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจรบัรองเกษตร



19 
 

เครือข่ายอาหารปลอดภยัดาวผ่อดีด ี               มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ครือข่ายฯ  24 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 

อินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึกหดัการตรวจ
ประเมินตามคณุสมบติัที่ก าหนด 

ผู้ตรวจฯฝึกหัด หมายถึง ผูต้รวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส 
(PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

เครือข่ำยฯ, เครือข่ำยฯดำวผ่อดีดี หรือเครือข่ำยอปท.ฯดำวผ่อดีดี หมายถึง เครือข่ายอปท.
อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

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

คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการที่กรรมการเครือข่ายฯ แต่งตัง้จากบญัชีผูต้รวจอาวโุส เพื่อ          
ทวนสอบการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์โดยมีคณุสมบติัและหนา้ที่ตามที่ก าหนด และมีประกาศ
แต่งตัง้ 

คณะกรรมกำรกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุ่มต าบล หรือ อปท. ที่กลุ่มต าบลตัง้ขึน้เพื่อ
ด าเนินระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี  ระบบประกันคุณภาพ
อาหารปลอดภยัของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ครอบคลมุห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตัง้แต่ ไร่นา สวนหรื อ
ฟารม์ ตลอดจนถึงรา้นอาหาร 

กำรตรวจรับรองฯแรกเข้ำ (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตร
อินทรีย์  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก โดยจะตรวจอย่างละเอียดในทุก
ขอ้ก าหนดของการปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย ์

กำรรับรอง (Certification) หมายถึง การรบัรองเกษตรอินทรีย ์ 

ให้กำรรับรอง (Granting Certification) หมายถึง การใหก้ารรบัรองเกษตรอินทรียแ์ก่เกษตรกรที่
ยื่น    ขอการรบัรองแปลงอินทรีย ์
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คงไว้ซึ่งกำรรับรอง (Maintaining Certification) หมายถึง การให้คงไว้ซึ่งการรับรองเกษตร
อินทรียแ์ก่เกษตรกรที่ไดร้บัการรบัรอง และยงัอยู่ระหว่างอายกุารรบัรอง 

ต่ออำยุกำรรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรบัรองเกษตรอินทรีย ์แก่เกษตรกร
ที่ยื่นขอต่ออายกุารรบัรอง โดยใบรบัรองมีอายุ 3 ปี 

พักใช้กำรรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพกัใชก้ารรบัรองเกษตรอินทรีย ์

เพิกถอนกำรรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรบัรองเกษตรอินทรีย ์

ยกเลิกกำรรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรบัรองเกษตรอินทรีย ์ 

กำรตรวจติดตำม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรียท์ี่ไดร้บั
การรบัรองปีละ 1 ครัง้ ตามระบบของ เครือข่ายอปท .อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี  เ พื่อ
ติดตามมาตรฐานการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยจะตรวจอย่าง
ละเอียดทกุขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 

กำรตรวจต่ออำยุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรบัรอง
เกษตรอินทรีย ์โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกขอ้ก าหนด ซึ่งจะด าเนินการตรวจก่อนใบรบัรอง
หมดอาย ุ

กำรตรวจเพ่ิมเติม (Special  Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรบัรองหรือการ
ตรวจติดตาม ซึ่งอาจก าหนดขึน้จากเหตผุลหรือความจ าเป็นของสถานการณ ์

ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่เกษตรกรผูข้อรบัรองเกษตรอินทรีย ์ยังไม่ไดจ้ัดท า
ระบบ หรือจัดท าระบบไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน หรือจัดท าระบบแลว้แต่ไม่ไดน้ าไป
ปฏิบติั หรือน าไปปฏิบติับา้งไม่ปฏิบติับา้ง 

ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดการปฏิบติั
เกษตรอินทรียใ์นบางสว่น ไม่มีผลรา้ยแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดการปฏิบัติ
เกษตรอินทรียแ์ละสง่ผลรา้ยแรงต่อระบบการผลิต 
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ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยไวห้รือละเลย          
อาจน าไปสูข่อ้บกพรอ่งได ้

หนังสือส ำคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (podd PGS Certificate) หมายถึง 
ใบรบัรองที่เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกใหแ้ก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย ์PGS 

ใบประกำศนียบัตรผู้ตรวจฯรับรอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรที่
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกใหแ้ก่ผู ้ตรวจรับรองที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็น
ผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

ระยะกำรปรับเปลี่ยน  หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่มต ้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐาน จนถึงได้รับการรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 

แนวกันชน หมายถึง แนวเขตที่ใชก้ั้นบริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ซึ่งมีขึน้เพื่อ
ปอ้งกนัการปนเป้ือนสารเคมีจากบรเิวณขา้งเคียง 

กำรปลูกพืชหมุนเวียน หมายถึง การปลูกพืชต่างชนิดสลบักันบนพืน้ที่เดียวกัน เพื่อลดปริมาณ         
การระบาดของศตัรูพืช หรือ ปรบัปรุงความอดุมสมบรูณแ์ละเพิ่มปรมิาณอินทรียว์ตัถใุนดิน 
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