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เครือขายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผอดีดี

คูมือเกษตรกร

การผลิ ต & จั ด การพื ช ผั ก อิ น ทรี ย  และ
ขั้นตอนขอรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมพีจีเอส (PGS)

โครงการ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับและโปรโมทอาหารปลอดภัยในชุมชน
โดยระบบประกันคุณภาพของเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระบบ “ดาวผอดีดี”

โครงการ 265 : การพัฒนาระบบดิจิทลั เพื่อยกระดับและโปรโมทอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยระบบประกัน
คุณภาพของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบ “ดาวผ่อดีดี”
ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชุดเอกสาร คู่มือดาเนินระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ PGS
ของเครือข่ายอปท.ดาวผ่อดีดี
คณะบรรณาธิการ

เลิศรัก ศรีกิจการ
เอกชัย ลัยยะ
ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
สกุลรัตน์ ปั ทมแก้ว
(เนือ้ หาส่วน มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย)์

ณัฐนรี รักอัครโภคิน

(เนือ้ หาส่วน คู่มือ กลุ่มเกษตรกร)

พิทยารัตน์ ศรีซอ้ น

(เนือ้ หาส่วน คู่มือ เกษตรกร)

สตรีรตั น์ จุมพิศ

(เนือ้ หาส่วน คู่มือ ผูต้ รวจรับรอง)

ภัทร์นิธิ

(เนือ้ หาส่วน คู่มือ อปท. กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์)

ญาวิลาศ

ณัฐนรี รักอัครโภคิน

รูปเล่ม
คณะผู้วิจัย
เลิศรัก ศรีกิจการ
สุรสิงห์ วิศรุตรัตน
ณพศิษฏ์ จักรพิทกั ษ์
จินตนา อินทรมงคล
ธนบดี รอดสม
ไพรัช ตระการศิรินนท์
บุญต่วน แก้วปิ นตา

พัชราภรณ์ ทาแกง

หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
นักวิจยั
นักวิจัย

พฤษภ์ บุญมา
สุธีรตั น์ มหาสิงห์
ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
วรางคณา ไชยซาววงษ์
เอกชัย ลัยยะ
สกุลรัตน์ ปัทมแก้ว
กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน

นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจัย

ทะนงศักดิ์ ปวงสายใจ
พัชราภรณ์ ทาแกง
กมลเทพ บุญทอง
พิทยารัตน์ ศรีซอ้ น
ณัฐนรี รักอัครโภคิน
สตรีรตั น์ จุมพิศ
ภัทร์นิธิ ญาวิลาศ

นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั
ผูช้ ่วยนักวิจยั

อปท.เครือข่ายฯ
อบต.ข่วงเปา จ.เชียงใหม่
อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
อบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
ทต.ทาปลาดุก จ.ลาพูน
อบต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี
อบต.ทาเหนือ จ.เชียงใหม่
อบต.ไทยสามัคคี จ.นครราชสีมา
อบต.นาโส่ จ.ยโสธร

อบต.นา้ เลา จ.แพร่
อบต.บ้านกาด จ.เชียงใหม่
ทต. บ้านธิ จ.ลาพูน
ทต. บ้านหลวง จ.เชียงใหม่
ทต. ป่ าไผ่ จ.เชียงใหม่
อบต. เปี ยงหลวง จ.เชียงใหม่
อบต. พิมาน จ.นครพนม
อบต. เมืองจัง จ.น่าน

อบต.เมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน
อบต.แม่ทา จ.เชียงใหม่
ทต. แม่แรม จ.เชียงใหม่
อบต.รับร่อ จ.ชุมพร
อบต. ร้องวัวแดงจ.เชียงใหม่
อบต. สบเปิ ง จ.เชียงใหม่
ทต.สันป่ าเปา จ.เชียงใหม่
ทต. หนองแฝก จ.เชียงใหม่

อบต.หนองยาง จ.อุทยั ธานี
อบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่
อบต.ห้วยยางขาม จ.พะเยา
อบต.หัวง้ม จ.เชียงราย
ทต.อุโมงค์ จ.ลาพูน
อบต.แม่วิน จ.เชียงใหม่
ทม.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

คณะกรรมการเครือข่ายฯ
กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน (ประธาน)
บัญชา ศรีชาหลวง

รุง่ สาง แสงสกุลพงษ์
วรชาติ ลิลา

สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์
สมนึก ดวงใน

สารวย ผัดผล
สินธพ อินทรัตน์

คำนำ
ชุดเอกสารคู่มือดาเนินระบบรับรอง เกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี เป็ นผลผลิตของโครงการวิจัยดาเนินการ (Action Research) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็ น
แนวทางและคู่มือดาเนิน ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัย ของเครือข่ายอปท.ฯ เป็ นสาคัญ โดย
มีเป้าหมาย ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากการรับรองการผลิตพืชผักและปศุสัตว์
อินทรีย์ รวมถึงการรับรองร้านอาหาร ที่มีคุณภาพปลอดภัย ผูบ้ ริโภคและสังคมมั่นใจและเชื่อถือได้
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมและการตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบดิจิทลั ดาวผ่อดีดี
ชุดเอกสารนีม้ ี 5 เล่มหลัก คือ มาตรฐานและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ อง
เครือข่ายฯ คู่มือเกษตรกร คู่มือกลุม่ เกษตรกร คู่มือผูต้ รวจฯรับรองคุณภาพ คู่มืออปท. กลุม่ ตาบล หรือ
สหกรณ์ โดยระบบและกลไกรับรองเกษตรอินทรีย์ และชุดเอกสารดาเนินระบบเหล่านี ้ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อเริ่มใช้ในกิจกรรมประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของ
เครือข่ายฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อ ดีดีได้จัดตัง้ ขึน้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระ
อาหารปลอดภัยของประเทศ โดยเน้นการทางานในระดับตาบลและชุมชน ด้วยความร่วมมือของ
หลายภาคส่วนและสาขาวิชา ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว บนพืน้ ฐานของบริบทเชิงสังคม และ
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลก ที่อาจเป็ นภัยใหญ่ของมนุษย์
การทางานด้วยศรัทธาที่เกิดจากใจ เป็ นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จที่ย่งั ยืน เครือข่ายจะเป็ น
ความหวัง ของเกษตรกร ชุม ชน และสัง คมได้ จึ ง ขึน้ อยู่กับพลัง ของเพื่ อนพี่ น้องในชุม ชนและใน
เครือข่าย ช่วยกันทาหน้าที่การงานให้สาเร็จลุล่วง ช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่อง และช่ วยกันพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึน้ อย่างต่อเนื่องต่อไป
ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ช่วยให้การเริ่มต้นงานของเครือข่ายเป็ นจริงขึน้ ได้ และ
ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผูส้ นับสนุนหลัก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่สมทบงบประมาณบางส่วน ในการดาเนินโครงการที่ม่งุ หวังให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนนี ้

เลิศรัก ศรีกิจการ
ผูอ้ านวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
ประธานเครือข่ายฯ
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หน้า
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS)
สาหรับเกษตรกร
ศึกษาทำความเข้าใจการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี

คู่มือเกษตรกรฯ

ปฏิบัตติ ามหลักเกษตรอินทรีย์
ได้รับรหัสจาก อปท., กลุ่มตำบล หรือสหกรณ์
ประกอบไปด้วย “รหัสพื้นที่” และ “รหัสกลุ่ม”

เกษตรกรต้องทำการ
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PODD หรือ ผ่อดีดี โดยใช้ “รหัสพื้นที่”
เพื่อสมัครรับ “ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน” เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน
podd PGS
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน podd PGS และเข้าสู่ระบบโดยใช้
“ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน” ที่ได้จากแอปพลิเคชัน PODD
จากนัน้ ใส่ “รหัสกลุ่ม” เพื่อยืนยันว่าเป็นเกษตรกรในสังกัดกลุม่ ใด

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน
podd PGS

บันทึกข้อมูลแปลงอินทรีย์ทุกกิจกรรม
ผ่านแอปพลิเคชัน podd PGS
แจ้งขอรับการรับรอง

รับนัดและให้ความร่วมมือผู้ตรวจฯแปลง

แจ้งประธานกลุ่ม, อปท., กลุ่มตำบล
หรือสหกรณ์เพื่อแจ้งขอการรับรอง
ตรวจเยีย่ มแปลงเพื่อน
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ได้หนังสือรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
ขายสินค้าอินทรีย์จากแปลง
ที่ได้รับการรับรอง

ตรวจต่ออายุ

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

เกษตรกรต้องมีส่วนร่วม
ในการดำเนินกิจกรรมของกลุม่
ตรวจติตามประจำปี

ตรวจประจำทุกปี

ตรวจเมื่อครบ 3
ปี

คู่มือเกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

2

ขั้นตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS) สาหรับเกษตรกร
1. เกษตรกรศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และปฏิบตั ิตามหลักและมาตรฐานอินทรีย์
โดยศึกษาจากคู่มื อเกษตรอินทรีย์ การผลิต & จัดการพืชผักอินทรีย์ และขั้นตอนการขอรับรอง
เกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
2. เมื่อศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ล้ว เกษตรกรต้องจัดตัง้
กลุ่ม โดยการรวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน เพื่อจัดตัง้ เป็ นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรกอินทรีย์
โดยใช้แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (FG-01)
3. เกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์ นเครือ ข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี โดยแจ้งความ
จานงมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), กลุม่ ตาบล หรือสหกรณ์ และทาการสมัครผ่านการ
กรอกแบบฟอร์มลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุม่ เกษตรกรอินทรียพ์ ีจีเอส (F-01)
4. เกษตรกรจะได้รบั ได้รบั รหัสจาก อปท., กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์ ประกอบไปด้วย “รหัสพื ้นที่” และ
“รหัสกลุม่ ”
5. เกษตรกรทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PODD หรือ ผ่อดีดี โดยใช้ “รหัสพืน้ ที่” เพื่อสมัครรับ “ชื่อ
ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน” เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS
6. เกษตรกรทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน podd PGS และเข้าสู่ระบบโดยใช้ “ชื่อผูใ้ ช้งานและ
รหัสผ่าน” ที่ได้จากแอปพลิเคชัน PODD จากนัน้ ใส่ “รหัสกลุม่ ” เพื่อยืนยันว่าเป็ นเกษตรกรในสังกัด
กลุม่ ใด
7. เกษตรกรทาการบันทึกข้อมูลแปลงอินทรียท์ ุกกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน podd PGS ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกรและข้อมูลแปลงปลูก
8. เกษตรกรแจ้งความจานงผ่านหัวหน้ากลุม่ เพื่อขอรับการรับรองจาก อปท., กลุม่ ตาบล หรือสหกรณ์
โดยใช้แบบฟอร์มขอตรวจรับรองฯเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี (F-03)
9. เมื่อเกษตรกรผ่านการรับรองแล้วจะได้ “ใบรับรองเกษตรอินทรีย”์ จาก อปท. และเครือข่ายฯ
10. เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองแล้วจะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
10.1 เกษตรกรต้องเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป็ นประจา โดยใช้แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของเกษตรกรภายในกลุม่ (F-05)
10.2 เกษตรกรต้องเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และยกระดับคุณภาพการผลิตของกลุม่ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจเยี่ยมแปลง
เพื่อน โดยใช้แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากกลุม่ เกษตรอินทรียแ์ ม่ทา
ออแกร์นิค (F-02)
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10.3 เกษตรกรจะต้องถูกตรวจรับรองประจาปี เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิและกิจกรรม
ในแปลงให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิเกษตรอินทรียท์ ่ีดี (รักษา ดารงมาตรฐานการผลิต)
10.4 ในกรณีท่ีเกษตรกรขอรับการรับรองแปลงเพิ่มเติม เกษตรกรจะถูกตรวจเพิ่มเติมโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งเกษตรกรให้ทราบล่วงหน้า โดยใช้แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เครือข่าย
อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี (F-04)
10.5 เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
11. เกษตรกรต้องทาการตรวจต่ออายุใบรับรองเมื่อครบ 3 ปี ซึ่งจะได้รบั การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
podd PGS, ใบแจ้งนัดหมายจาก อปท. หรือการแสดงผลในแดชบอร์ด podd PGS

ความหมาย หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย ์
ความหมายของเกษตรอินทรีย์
สหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (International Federation of Agriculture : IFOM) ให้คานิยาม
ของเกษตรอินทรียว์ ่าเป็ น “ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ โดยเน้นที่การปรับปรุ ง ดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศ
การเกษตร เกษตรอินทรีย์ จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสงั เคราะห์
เช่น ปุ๋ ย สารจากัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติใน
การเพิ่ม ผลผลิต และพัฒ นาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี ย้ ง หลักการเกษตรอินทรีย์นีเ้ ป็ น
หลักการสากลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคม ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้วย”1

1

โครงการเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จากัด, เกษตรอินทรีย์ ฉบับการ์ตนู , (2547), 1.
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สี่หลักการเกษตรอินทรีย์
1. มิติดา้ นสุขภาพ (Health) เกษตรอินทรียค์ วรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพ
อย่างเป็ นองค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก
2. มิติดา้ นนิเวศวิทยา (Ecology) เกษตรอินทรียค์ วรจะต้องตัง้ อยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยา
และวัฐจักรแห่ง ธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยทาให้
ระบบและวัฐจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและยั่งยืนมากขึน้
3. มิติดา้ นความเป็ นธรรม (Fairness) เกษตรอินทรียค์ วรจะตัง้ อยู่บนความสัมพันธ์ท่มี ีความเป็ นธรรม
ระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิตในทุกระดับ ทัง้ เกษตรกร คนงาน ผูแ้ ปรรูป ผูจ้ ดั จาหน่าย
ผูค้ า้ และผูบ้ ริโภค ทุกผูค้ นควรได้รบั โอกาสในการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และหมายรวมถึงการปฏิบัติ
ต่อสัตว์เลีย้ งอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสภาพการเลีย้ งให้สอดคล้องกับลักษณะ
และความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์ รวมทัง้ ดูแลเอาใจใส่ความเป็ นอยู่ของสัตว์อย่างเหมาะสม
4. มิติดา้ นการดูแลเอาใจใส่ (Care) การบริหารจัดการเกษตรอินทรียค์ วรจะต้องดาเนินการอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็ นอยู่ของผูค้ นทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
รวมทัง้ พิทกั ษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย
เกษตรอินทรีย์
- ส่งเสริม/ สร้างความยั่งยืนให้กบั สุขภาพองค์รวมของ ดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก
- ตัง้ บนรากฐานนิเวศวิทยา สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ช่วยทาให้ระบบและวัฏจักรธรรมชาติเพิ่มพูน
และยั่งยืนมากขึน้
- ผูกสัม พันธ์อย่างเป็ นธรรม ระหว่างสิ่ง แวดล้อมและสิ่ง มี ชี วิ ต ทุก ระดับ ทั้ง เกษตรกร คนงาน
ผูแ้ ปรรูป ผูจ้ ดั จาหน่าย ผูค้ า้ และผูบ้ ริโภค ทุกผูค้ นได้รบั โอกาสในการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสัตว์
เลีย้ งต้องได้รบั ดูแลอย่างเหมาะสม
- ดูแล เอาใจใส่ รับผิดชอบสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อมสาหรับสรรพชีววิทยาทัง้ ปั จจุบันและ
อนาคต
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แนวทางเกษตรอินทรีย์
แนวคิดพืน้ ฐานของเกษตรอินทรียค์ ือ การทาการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างจากระบบเกษตร
แผนใหม่ท่ีม่งุ เน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก โดยไม่ได้คานึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพ ยากรการเกษตรหรือ นิเ วศการเกษตร ส าหรับเกษตรอิ นทรี ย์ซ่ึง เป็ นเกษตรแบบองค์ร วมจะให้
ความสาคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจ์ ึงปฏิเสธการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและปุ๋ ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านีม้ ีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการ
ของระบบนิเวศ โดยยึด 6 แนวทางสาคัญ ดังนี ้
1. หมุนเวียนของธาตุอาหาร ด้วยการใช้ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปของอินทรียว์ ตั ถุท่ีสามารถย่อย
สลายได้ โดยจุลินทรีย์ ซึ่งจะทาให้วงจรธาตุอาหารหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรีย์ท่ีส าคัญ คือ การใช้ปุ๋ยหมัก , การคลุม ดินด้ว ย
อินทรียว์ ตั ถุ, การปลูกพืชเป็ นปุ๋ ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็ นต้น
2. สร้ างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน การหาอินทรียว์ ัตถุต่างๆ มาคลุมหน้าดินอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นฟาง ใบไม้ หรือแม้แต่พืชขนาดเล็ก (เช่น พืชที่ใช้ปลูกคลุมดิน) ซึ่งอินทรียว์ ัตถุ
เหล่านีจ้ ะกลายเป็ นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียใ์ นดิน ทาให้ดินฟื ้ นกลับมามีชีวิตอีกครัง้ หนึ่ง
นอกจากนีก้ ารไม่ใช้สารเคมีต่างๆ เป็ นการช่วยทาให้ดินสามารถฟื ้ นความสมบูรณ์ของตัวเองได้
อย่างรวดเร็ว
3. สร้างความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็ นการปลูกพืชร่ว ม
หลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกัน
4. อนุ รัก ษ์และฟื้ นฟู นิเ วศการเกษตร ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด มีการ
ปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียว์ ตั ถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลูกพืชร่วม,
พืชแซม,พืชหมุนเวียน, ไม้ยืนต้น หรือการฟื ้ นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเวณใกล้เคียง
5. พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทาเกษตร เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรียจ์ ึงจาเป็ นที่จะต้องเรียนรูถ้ ึง
สภาพเงื่อนไขของ ท้องถิ่นที่ตนเองทาการเกษตรอยู่ การหมั่นสังเกต เรียนรู ้ วิเคราะห์ -สังเคราะห์
และทาการทดลอง

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มือเกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

6
6. พึ่งพาตนเองด้านปั จจัยการผลิต พยายามผลิตปัจจัย การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์
ฯลฯ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สดุ

ผักเกษตรอินทรีย ์ ต่างจากผักของเกษตรแบบอื่นอย่างไร?
ผักอินทรีย์ (Organic) หรือผักออร์แกนิค คือ ผักที่มีระบบการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทัง้ สิน้
และไม่ใช้พนั ธุพ์ ืชที่ตดั ต่อพันธุกรรม มีการใช้ปยที
ุ๋ ่มาจากธรรมชาติเท่านัน้ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีความ
สะอาดและปลอดภัย 100% ตามกรรมวิ ธี ข องเกษตรอิ น ทรี ย์แ ละเป็ น ระบบการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
ผักปลอดภัยจากสารเคมี (Pesticide Free) หรือเรียกว่า “ผักปลอดสารพิษ” เน้นควบคุมการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูก โดยไม่ใช้สารเคมีในการกาจัดแมลง แต่ยงั คงใช้ปยเคมี
ุ๋
และฮอร์โมนเร่งผลผลิต แต่
เป็ นสารเคมีท่ีไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกาย ผลผลิตจะมีสารเคมีตกค้างไม่เกินปริมาณที่กาหนดไว้เพื่อความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ตามมาตรฐานรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ผักอนามัย (Pesticide Safe) หรือ “ผักกางมุง้ ” มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต และการใช้
สารเคมีกาจัดแมลง แต่เป็ นสารเคมีท่ีมีพิษตกค้างในระยะสัน้ และหยุดฉีดพ้นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยอาจมีการใช้มุง้ หรือตาข่ายกางครอบแปลงเพาะปลูกหรือไม่ก็ได้ แต่ให้
ความสาคัญกับการป้องกันกาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานคือ เน้นปลูกพืชผักตามฤดู กาลร่วมกับผักประเภท
กะหล่าปลีท่ีช่วยลดการระบาดของแมลง ส่วนการรับรองมาตรฐานจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผัก ปลอด
สารพิษ
ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็ นผักปลอดสารที่ปลูกโดยใช้นา้ แทนดิน ด้วยการผสมอาหารที่
จาเป็ นของพืชลงในนา้ รากพืชที่สมั ผัสนา้ จะดูดซึมสารอาหารมาสะสมไว้ท่ีใบ ส่วนรากที่ไม่สมั ผัสนา้ จะทา
หน้าที่รบั ออกซิเจน ซึ่งยังคงมีการใช้สารเคมีและฮอร์โมนในกระบวนการเพาะปลูก
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สารเคมีทใี่ ช้ในการปลูก
ยาฆ่า
ปุ๋ยเคมี
ฮอร์โมน
แมลง
เร่ง
ห้ามใช้
ห้ามใช้
ห้ามใช้

เมล็ด
พันธุ์
GMO
ห้ามใช้

ผักปลอดภัยจากสารเคมี (Pesticide
Free)

ห้ามใช้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ผักอนามัย (Pesticide Safe)

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ผักทั่วไป

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ประเภทผัก

ผักอินทรีย์ (Organic)

การจัดการฟาร์มโดยรวม
1. หลักการทั่วไป
- ห้า มใช้ส ารเคมี ทุก ชนิ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น ปุ๋ ยเคมี สารเคมี ป้อ งกัน ก าจัด ศัต รู พื ช และฮอร์โ มน
สังเคราะห์
- ไม่อนุญาตการผลิตพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิค เพราะเกษตรอินทรียต์ อ้ งทาบนดิน อันเป็ นธร
มชาติ
- ห้ามใช้วสั ดุนาโนทุกชนิดในการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทัง้ บรรจุภณ
ั ฑ์และ
วัสดุอปุ กรณ์ท่สี มั ผัสกับอาหาร
- ห้ามตัดป่ าไม้ท่สี าธารณะและบุกรุกป่ าใหม่เพื่อทาเกษตรอินทรีย์
- หากมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตในฟาร์ม เช่น การลดหรือขยายพืน้ ที่การผลิต การเปลี่ยนชนิด
พืชที่ปลูก ในกรณีท่ตี อ้ งการเพิ่มพืชที่ขอรับรอง ฯลฯ เกษตรกร ต้องแจ้งให้กลุม่ ทราบโดยทันที
- กรณีท่ีมีลกู จ้าง เกษตรกรต้องดูแลและชีแ้ จงให้ลกู จ้าง หรือผูร้ บั ผิดชอบการผลิต หรือผูร้ บั ช่วง
การผลิ ต ซึ่ง มี ห น้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต อิ น ทรี ย์ ได้เ ข้า ใจรายละเอี ย ดการปฏิ บัติ ตาม
มาตรฐานและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐาน
- เกษตรกรต้องทาบันทึกให้ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้
• มีบนั ทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรียแ์ ยกจากการผลิตพืชทั่วไป
อย่างชัดเจน โดยใช้แอปพลิเคชัน podd PGS เป็ นเครื่องมือในการบันทึก
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2. ระบบนิเวศภายในฟาร์ม
เกษตรกรต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟาร์ม โดยพยายามรักษาและฟื ้ นฟูบริเวณ
ที่เป็ นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์หลากหลายชนิดเอาไว้อย่างน้อย 5% ของพืน้ ที่การผลิต และ
ปล่อยให้พืชขึน้ ตามธรรมชาติในพืน้ ที่ว่างเปล่า
3. สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุ ์ (GMO)
ห้ามใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุ์ (GMO) หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุ์ในกระบวนการ
ผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย์

การผลิตพืชอินทรีย ์
1. ระยะปรับเปลี่ยนเป็ นเกษตรอินทรีย์
- 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
- พืชล้มลุกมีระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน ผลผลิตของพืชที่ปลูกหลังระยะปรับเปลี่ยน
สามารถขายเป็ นอินทรียไ์ ด้
- พืช ยืนต้ น มีระยะปรับเปลี่ยน 18 เดือน ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวหลังระยะปรับเปลี่ยน
สามารถขายเป็ นอินทรียไ์ ด้
- ทาไมต้องมีขอ้ กาหนดเรื่องระยะปรับเปลี่ยน?
- เกษตรกร: ระยะปรับเปลี่ยนเป็ นช่วงเวลาที่ให้เกษตรกรได้ทดลองปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการผลิตใหม่ ซึ่งเกษตรกรต้องใช้ระยะเวลาเรียนรู ช้ ่วงหนึ่ง อีกทัง้ เป็ นการ
“วัดใจ” เกษตรกรว่า สามารถทาเกษตรอินทรียไ์ ด้ต่อเนื่องจริงหรือไม่
- นักสิ่งแวดล้อม: ระยะปรับเปลี่ยนเป็ นช่วงที่ ระบบนิเวศการเกษตรได้ปรับสภาพ จาก
เดิมที่เสียสมดุลเนื่องจากการใช้สารเคมีการเกษตรและการจัดการฟาร์มที่ไม่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น การเตรียมดินด้วยการเผาฟาง) ให้ระบบนิเวศเกษตรได้มีเวลาฟื ้ น
ตัวจนเกิดความสมดุล
- ผู้บ ริ โ ภค: สารเคมี ก ารเกษตรบางส่ ว นที่ ต กค้า งในฟาร์ ม น่ า จะสลายตั ว ไปตาม
ธรรมชาติ ทาให้มีสารเคมีปนเปื ้อนในฟาร์มเกษตรอินทรียล์ ดลง
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- ในช่วงระยะปรับเปลี่ยน ต้องทิง้ ที่ดินไว้เปล่าๆ หรือไม่?
มีเกษตรกรจานวนมากที่เข้าใจผิดว่า ในช่วงระยะปรับเปลี่ยนนัน้ จะต้องปล่อยที่ดินทิง้ ไว้
เปล่าๆ ห้ามทาการผลิต ที่จริงแล้วในช่วงนี ้ เกษตรกรจะทาการผลิตหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่ว่าจะทา
การผลิตหรือไม่ จะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ ่ขี อการรับรองไว้
- ห้ า มน าผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ากพื ช ที่ ป ลู ก ในในระยะปรั บ เปลี่ ย นไปจ าหน่ า ยเป็ นผลผลิ ต
อินทรีย์

ระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์

ผลิตผล
ในระยะการปรับเปลีย่ น
ไม่ถือว่าเป็นอินทรีย์

ผลิตผลจากฤดูปลูกพืชรุ่นใหม่
ที่ปลูกหลังระยะ
การปรับเปลี่ยนถือว่าเป็นอินทรีย์

พืชล้มลุก
-ปลูกโดยใช้สารเคมี

(เดือนที่ 0)

(เดือนที่ 12)

-หยุดใช้สารเคมี

-เริ่มปลูกรอบ ใหม่

-เปลี่ยนเป็นอินทรีย์
(ผลิตตามข้อกำหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์)
-ยื่นขอรับการรับรอง

ระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์

ผลิตผล
ในระยะการปรับเปลีย่ น
ไม่ถือว่าเป็นอินทรีย์

ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวหลังระยะ
การปรับเปลี่ยนถือว่าเป็น
อินทรีย์

พืชยืนต้น
-ปลูกโดยใช้สารเคมี

(เดือนที่ 0)

(เดือนที่ 18)

-หยุดใช้สารเคมี

-เริม่ เก็บเกี่ยวผลิตผล

-เปลี่ยนเป็นอินทรีย์
(ผลิตตามข้อกำหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์)
-ยื่นขอรับการรับรอง

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการนับระยะการปรับเปลี่ยนของพืชล้มลุกและพืชยืนต้น
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2. ชนิดและพันธุข์ องพืชทีป่ ลูก
- เมล็ดพันธุแ์ ละส่วนขยายพันธุพ์ ืชที่นามาปลูกต้องผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์
- ควรเลือกใช้พนั ธุพ์ ืชที่ปรับตัวได้ดีในสภาพอากาศท้องถิ่น
- เลือกใช้พนั ธุพ์ ืชที่ตา้ นทานต่อโรคและแมลงเพื่อลดปัญหาศัตรูพืช
- ควรตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุก์ ่อนเพาะปลูก
- ห้ามใช้เมล็ดพันธุท์ ่คี ลุกสารเคมี เว้นแต่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุอ์ ินทรียไ์ ด้
- ก่อนใช้เมล็ดพันธุ์ตอ้ งทาความสะอาดโดยการล้างนา้ อย่างน้อย 3 ครัง้ และจัดการนา้ ทิง้ จาก
การล้างอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะเมื่อต้องล้างเมล็ดพันธุท์ ่ปี นเปื ้อนสารเคมี
- ห้ามใช้เมล็ด/ ท่อนพันธุ์ หรือนาพืชที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) มาปลูกในแปลง
3. ความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม
- ในการปลูกพืชล้มลุก เกษตรกรต้องสร้างความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม โดยอย่างน้อย
ต้องปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช รวมทัง้ ปลูกพืชบารุ งดิน
เพื่อเป็ นการเพิ่มอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
- ในสวนไม้ยืนต้น เกษตรกรต้องสร้างความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม โดยอย่างน้อยต้อง
ปลูกพืชคลุมดิน และ/หรือปลูกพืชอื่นๆ หลากหลายชนิด
4. การปลูกพืชคู่ขนาน
- การปลูกพืชคู่ขนาน คือ การปลูกพืชชนิดเดียวกันในแปลงเกษตรทั่วไป(แปลงเคมี) และแปลง
ในระยะปรับเปลี่ยนเป็ นอินทรียห์ รือแปลงอินทรีย์ ซึ่งตามมาตรฐานการทาเกษตรอินทรีย์ ไม่
ควรปลูกพืชคู่ขนาน
ยกเว้น เป็ นพืชคนละพันธุ์(varieties) ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างได้โดยง่าย เช่น มีลกั ษณะ
รูปร่าง สี ฯลฯ แตกต่างกันหรือมีวนั เก็บเกี่ยวที่ต่างกัน
5. การปรับปรุ งบารุ งและการอนุรักษ์ดิน

- ควรรักษาระดับความเป็ นกรด-ด่างของดินที่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูก ในกรณีท่ีจาเป็ นอาจใช้ปนู
ขาว โดโลไมท์ ปูนมาร์ล หรือขีเ้ ถ้าไม้ เป็ นต้น
- ไม่ควรปล่อยหน้าดินให้ว่างเปล่า ควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เช่น ถั่วแป๋ ถั่วลาย ถั่วดา ถั่ว
เขียว ถั่วแดง ถั่วพร้า ไมยราบไร้หนาม โสน ปอเทือง เป็ นต้น
- ควรมีการปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชบารุงดินอื่นๆ เป็ นปุ๋ ยพืชสด โดยอาจปลูกก่อนหรือหลังพืช
หลัก หรือปลูกเป็ นพืชหมุนเวียน
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- หากพืน้ ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน เกษตรกรต้องมีมาตรการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน เช่น การปลูกพืชป้องกันการพังทลายของดิน การปลูกขวางแนวลาดเอียง
- ห้ามขนย้ายดินออกจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ยกเว้นเศษดินที่ติดไปกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
- ห้ามเผาเศษวัชพืชและตอซังในแปลง
- ห้ามเผาขยะมีพิษภายในแปลง
6. การจัดการน้า
- เกษตรกรต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้นา้ เกินควร รวมไปถึงการรักษาคุณภาพนา้
การหมุนเวียนการใช้นา้ ภายในฟาร์ม และการบาบัดนา้ ทิง้ เพื่อนามาใช้ใหม่
- ในกรณีท่ีมีการเลีย้ งสัตว์ภายในแปลงที่ขอรับรอง เกษตรกรต้องมีการจัดการการเลีย้ งที่ไ ม่
ส่งผลกระทบให้แหล่งนา้ เกิดมลพิษ
- กรณีท่ีมีการปนเปื ้อนทางนา้ จะต้องมีการทาคันดินล้อมรอบแปลงหรือทาร่องนา้ หรือปลูกพืช
กรองนา้ เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนจากสารเคมีท่ีมาจากนา้
7. การใช้ป๋ ยุ
- ปุ๋ ยคอก/ มูลสัตว์ (Manure): ตรวจสอบแหล่งที่มาและแหล่งกาเนิดของปุ๋ ยคอก และต้องผ่าน
การย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ โดยห้ามใช้ปยคอกสดกั
ุ๋
บพืชในลักษณะที่อาจปนเปื ้อนกับส่วน
ของพืชที่ใช้บริโภค
• มูลสัตว์ทนี่ ำมำใช้ตอ้ งผ่ำนกำรหมักเบือ้ งต้นหรืออบผ่ำนควำมร้อนจนแห้งดี หรือคลุก
ดินไม่นอ้ ยกว่ำ 1 เดือน ก่อนกำรปลูกพืช
• มูลสัตว์ปีก หรือผลพลอยได้จำกกำรเลีย้ งสัตว์ตอ้ งมำจำกฟำร์มทีเ่ ลีย้ งปล่อยรวมเป็ น
ฝูง ไม่จำกัดอำณำเขต ห้ ามใช้ มูลไก่จากฟาร์มทีข่ ังในกรงตับมาทาปุ๋ย
- ปุ๋ ยหมัก (Compost): ตรวจสอบแหล่งที่มาของปุ๋ ยหมักหรือวัสดุเศษพืชที่ใช้ทาปุ๋ ยหมัก
- ปุ๋ ยพืชสด (Green manure): ปลูกพืชตระกูลถั่วไถกลบในแปลง
- ห้ามใช้สารเคมีหรือฮอร์โมนสังเคราะห์มาทาปุ๋ ย
- ห้ามใช้ของเสียจากบ้านเรือนหรือเทศบาลมาทาปุ๋ ยหมัก
- ห้ามใช้อจุ จาระคนมาทาปุ๋ ย
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8. การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช/ โรคพืช/ วัชพืช
- ใช้สมุนไพร หรือปลูกพืชขับไล่แมลงแซมในแปลงปลูกพืช จะช่วยลดปัญหาแมลงศัตรูพืชได้
- ใช้วิธีกล โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆ เพื่อทาลายหรือป้องกันศัตรู พืช วิธีการนีเ้ หมาะกับ
แปลงขนาดเล็ก และมีแรงงานว่าง ตัวอย่างเช่น การเก็บ จับ หรือทาลายศัตรู พืช ด้วยแรงคน
และเครื่องมือกล การใช้ตาข่าย หรือกับดักจับแมลงศัตรูพืช
- ใช้วิธีการทางชีววิธี เป็ นวิธีการใช้ศัตรู ธรรมชาติให้ควบคุมศัตรู พืชโดยอาศัยหลักการสมดุล
ธรรมชาติ วิธีการนีใ้ ช้ได้ผลในการควบคุมแมลงศัตรู และวัชพืชบางชนิด เช่น การใช้ตวั หา้ ตัว
เบียน หรือโรค ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช การใช้แมลง และปลาในการกาจัดวัชพืชนา้ วิธีการ
นีเ้ ป็ นวิธีการที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมในแง่ของมลภาวะต่างๆ และเชื่อว่าเป็ นวิธีการ
ควบคุมศัตรูพืชได้ถาวรกว่าวิธีอ่นื ๆ แต่การค้นคว้ายังไม่แพร่หลายมากนัก
- ใช้วิธีเขตกรรมเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช เช่น การไถกลบ การปลูกพืชหมุนเวียน
- หลีกเลี่ยงการปลูกพืชชนิดเดิมซา้ บนแปลงเดียวกัน เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลง
- ห้ามใช้สารเคมีกาจัดแมลงและศัตรูพืช
9. สารเร่งการเจริญเติบโตและสารอื่นๆ
- ห้ามใช้สารเคมีสงั เคราะห์เร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช
- ห้ามใช้สีสงั เคราะห์ในการย้อมสีผลไม้เพื่อให้ดสู วยงาม
10. การป้ องกันการปนเปื้ อน
- ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์อาจได้รบั การปนเปื ้อนจากแปลงข้างเคียงที่มีการใช้สารเคมี
เกษตรกรต้องทาแนวกันชนป้องกันการปนเปื ้อนโดยมีขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เมตร
• กรณีที่มีกำรปนเปื ้ อนทำงอำกำศต้องมีกำรปลูกพืชเป็ นแนวกันลม เพื่อป้องกันกำร
ปนเปื ้อนทีม่ ำจำกกำรฉีดพ่นสำรเคมีทำงอำกำศ โดยพืชกันชนนีต้ อ้ งเป็ นพืชต่ำงชนิด
กับพืชทีป่ ลูกในแปลงอินทรีย์ (พืชทีป่ ลูกเป็ นพืชกันชนไม่ถอื ว่ำเป็ นพืชอินทรีย)์
• กรณีทมี่ ีกำรปนเปื ้ อนทำงน้ำจะต้องมีกำรทำคันดินล้อมรอบแปลงหรือทำร่องน้ำหรือ
ปลูกพืชกรองนำ้ เพือ่ ป้องกันกำรปนเปื ้อนจำกสำรเคมีทมี่ ำจำกน้ำ
- ตามหลักการควรแยกเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น จอบ เสียม ฯลฯ ในการทาเกษตรอินทรียไ์ ว้เป็ น
สัดส่วน ปราศจากการปนเปื ้อน และแยกไม่ให้ปะปนกับเครื่องมือ อุปกรณ์การทาการเกษตร
แบบอื่นๆ
- ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวด ฯลฯ ร่วมกับทั้ง
ฟาร์ม เกษตรเคมี และอิ นทรีย์ เกษตรกรต้องท าความสะอาดเครื่ องจัก รดัง กล่า วก่ อ นที่ จ ะ
นาไปใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มือเกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

13
- ห้ามเก็บหรือใช้เครื่องมือฉีดพ่นสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีท่ีใช้ในแปลงเคมี ปะปน
กับเครื่องมือที่ใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทรีย ์
1. การจัดการผลผลิตและการเก็บรักษา
- ห้ามใช้นา้ ยาล้างจานหรือสารเคมีอ่นื ๆ ผสมนา้ ล้างผลผลิต
- ห้ามใช้อปุ กรณ์ลา้ งผลผลิตปนกับการล้างทาความสะอาดอย่างอื่น
- มีการแยกสถานที่จัดเก็บระหว่างผลผลิตเกษตรอินทรียแ์ ละไม่อินทรียอ์ อกจากกัน เพื่อไม่ให้
เกิดการปะปนหรือการปนเปื ้อนข้าม
- ในกรณีสถานที่จัดเก็บมีพืน้ ที่จากัด อาจมีการจัดเก็บ ผลผลิตเคมีและผลผลิตอินทรีย์ไ ว้ใ น
โรงเรือนเดียวกัน แต่ตอ้ งมีกระบวนการป้องกันการปนเปื ้อน และแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
เช่น แยกชัน้ เก็บ แยกกอง การตีเส้นแบ่งพืน้ ที่
- สถานที่เก็บผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรียต์ อ้ งสะอาด ต้องกาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลง
ศัตรูพืชและสัตว์พาหะนาโรค (นก หนู แมลงสาบ)
2. การบรรจุภัณฑ์
- บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ใี ช้ใส่ผลผลิตอินทรีย์ ต้องไม่เคยบรรจุสารเคมี ปุ๋ ยเคมี หรือสิ่งเป็ นพิษมาก่อน
- บรรจุภณ
ั ฑ์ท่นี ามาใช้ ต้องไม่ผ่านการอบด้วยสารฆ่าเชือ้ ราหรือสารเคมีอ่นื ๆ
- บรรจุภัณฑ์ท่ีนามาใส่ผลิตภัณฑ์สาเร็จที่ได้จากการแปรรู ปต้องสะอาด ไม่เคยใส่อาหารหรือ
วัสดุอ่นื มาก่อน เว้นแต่ภาชนะบรรจุท่เี ป็ นแก้ว
- ควรใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ี
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ หรือนาไปผลิตซา้ ใหม่ได้ เช่น การใช้วสั ดุจากกระดาษรีไซเคิล วัสดุท่ี
ย่อยสลายได้
- ไม่ควรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์หลายชัน้ เกินความจาเป็ น
- ไม่อนุญาตให้ใช้โฟมเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์
3. การขนส่ง
- ในการขนส่งต้องทาการแยกผลผลิตเกษตรอินทรียก์ บั ไม่อินทรียอ์ ย่างชัดเจน
- ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีสิ่งปกคลุมตลอดการขนส่ง
- ทาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการขนส่งทุกครัง้ ก่อนและหลังการขนส่ง
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ขั้นตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์ จี ีเอส (PGS)
1. ศึกษาทาความเข้าใจ
เกษตรกรต้องศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละทาการประเมินตนเองว่าสามารถ
ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานและเกณฑ์ข้อ ก าหนดต่ า งๆได้ห รื อ ไม่ เพราะมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์เ ป็ น
ข้อกาหนดที่เกษตรกรต้องปฏิบัติตามโดยเคร่ง ครัด โดยจะใช้มาตรฐานเป็ นเกณฑ์ในการพิจ ารณา
ตัดสินการรับรองฟาร์มของเกษตรกร ดังนัน้ ก่อนที่จะทาการสมัครเกษตรกรควรศึกษาข้อกาหนดในการ
ผลิตแบบอินทรียท์ ่ขี อรับรองอย่างละเอียดและถี่ถว้ นจนมั่นใจ ตัดสินใจแน่วแน่เสียก่อน
2. สมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์ นเครือข่าย อปท.ฯ ดาวผ่อดีดี
2.1. เมื่อเกษตรกรศึกษาข้อกาหนดในการผลิตแบบอินทรียอ์ ย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว และต้องการจะ
สมัครเข้าร่วมกลุม่ เกษตรอินทรียใ์ นเครือข่ายฯ เกษตรกรต้องทาการติดต่อไปยังกลุม่ เกษตรกรหรือ
หน่วยงานในพืน้ ที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์) เพื่อสมัครเป็ นสมาชิ ก
ของกลุม่
2.2. การสมัครทาได้โดยการกรอกข้อมูลผ่าน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.cmonehealth.org/home
แบบฟอร์มใบสมัครดูได้จากเอกสารอ้างอิงสมัครเข้าร่วมกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์ ในเครือข่าย
อปท.ฯ ดาวผ่อดีดี
3. การตรวจแรกเข้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กลุม่ ตาบล หรือสหกรณ์ จะพิจารณาเอกสารและทาการตรวจแรกเข้า
ซึ่งการตรวจแรกเข้าหมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็ นการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองครัง้ แรก โดยเกษตรกรจะถูกตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกาหนดของการปฏิบัติทาง
เกษตรอินทรีย์
4. ปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย์
4.1 เมื่อสมัครเข้าร่วมกลุม่ ฯแล้ว เกษตรกรต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ ย่างเคร่งครัด
4.2 อ้างอิงแนวปฏิบตั ิจากคู่มือ มาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องเครือข่ายอปท. อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
4.3 ได้รบั รหัสพืน้ ที่
4.4 เมื่อเกษตรกรทาการสมัครเข้าร่วมกลุ่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์
เรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาการออกรหัสพืน้ ที่ให้กบั เกษตรกรเพื่อเป็ นการระบุ
ว่ า เกษตรนั้น สัง กั ด อยู่ ใ นองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ใดหรื อ หน่ ว ยงานใด และน าไปสู่ ก าร
ลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชันผ่อดีดี
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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5. อปท. กลุ่มตาบล หรือสหกรณ์ ออกรหัสพืน้ ทีใ่ ห้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรปฏิบัติดังนี้
5.1 ลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชันผ่อดีดี โดย อปท. กลุ่มตาบลหรือสหกรณ์ แจ้ง รหั สพื้นที่ของ
เกษตร
ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่อดีดี หรือ podd

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
***หมำยเหตุ หำกเกษตรกรไม่สำมำรถกรอกข้อมูลเองได้ สำมำรถแจ้งกับกลุ่มเกษตรกรของตนเองได้
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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5.2 ได้รบั รหัสกลุม่
เมื่อเกษตรกรทาการสมัครเข้าร่วมกลุ่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กลุ่มตาบล หรือ
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานดังกล่าวจะทาการออกรหัสกลุ่มให้กบั เกษตรกรเพื่อเป็ นการระบุ
ว่าเกษตรนัน้ สังกัดอยู่ในกลุม่ เกษตรอินทรียใ์ นเครือข่าย อปท.ฯ ดาวผ่อดีดีกลุม่ ใด และนาไปสูก่ าร
ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน podd PGS

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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5.3 เข้าสูร่ ะบบเพื่อใช้งานแอพพลิเคชัน podd PGS
เกษตรกรนาบัญชีผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่ได้จากแอปพลิเคชันผ่อดีดี เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแอพ
พลิเคชัน podd PGS

5.4 บันทึกข้อมูล
เกษตรกรต้องทาการบันทึกข้อมูลในแอพพลิเคชัน podd PGS ซึ่งข้อมูลสาคัญประกอบด้วย
• ข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกร
• ข้อมูลแปลงปลูก
- ปัจจัยการผลิต
- พืชที่ปลูก
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6. ขอรับการรับรอง
เกษตรกรสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ ย วข้อง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กลุ่ม ตาบล หรือ
สหกรณ์) เพื่อขอการรับรองผลิตผลเกษตรอินทรียข์ องตนเอง โดยเกษตรกรจะถูกตรวจแรกเข้า ซึ่งเป็ น
การตรวจที่ส าคัญ มาก โดยจะตรวจสถานที่ประกอบการทุกแห่ง ที่เกี่ ยวข้องและประเมิ น เพื่อเป็ น
แนวทางให้เกษตรกรได้ปรับความเข้าใจและวิธีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ ่ีขอ
รับรอง ซึ่งจะนาไปสูก่ ารออกใบรับรอง
7. ได้รับใบรับรอง (หนังสือสาคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม)
เมื่ อเกษตรกรได้รับใบรับรองเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในตลาดอินทรีย์ได้ โดย
ใบรับรองมีอายุ 3 ปี ในระหว่างนีเ้ กษตรกรจะต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
- เกษตรกรต้องเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม และการฝึ กอบรมของกลุม่ เป็ นประจา
- เกษตรกรต้องเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน โดยมีการตรวจอย่างน้อย 3 เดือนครัง้
ซึ่งกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนนีเ้ ป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กลุม่ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- เกษตรกรจะต้องถูกตรวจรับรองประจาปี เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิและกิจกรรมใน
แปลงให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิเกษตรอินทรียท์ ่ดี ี
- เกษตรกรสามารถใช้ต รารับรองเกษตรอิน ทรีย์พีจี เ อส (PGS) เป็ นตราสินค้าได้เฉพาะกับ
ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์ ที่ขอรับรองกับเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดีเท่านัน้
ในกรณี ท่ีเ กษตรกรขอรับการรับรองแปลงเพิ่ม เติม หรือมี เงื่ อนไขการรับรองประจาปี เกิดการ
ร้องเรียนจากผู้อ่ืน มีขอ้ สงสัยหรือความเสี่ยงเกี่ ยวกับการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรจะถูก ตรวจ
เพิ่มเติมโดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้ คณะผูต้ รวจไม่จาเป็ นต้องแจ้งเกษตรกรให้ทราบล่วงหน้า
8. การตรวจต่ออายุ
ในการรับรองแต่ละครัง้ ใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี เพราะฉะนัน้ เกษตรกรจะต้องถูกตรวจต่ออายุ เพื่อ
เป็ นการต่ออายุการรับรองเกษตรอิน ทรีย์ โดยตรวจประเมิ นอย่ างละเอียดในทุกข้อ กาหนด ซึ่ง จะ
ดาเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอายุ
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ภาคผนวก
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ปั จจัยการผลิตทีอ่ นุญาตให้ใช้ได้ในการผลิตอินทรีย:์ อ้างอิงจากสานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (มกท.)
สัญลักษณ์และความหมาย
/
!

ให้ใช้ได้ หมายถึง ปั จจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน มกท.
ใช้อย่างระมัดระวัง หมายถึง ปั จจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ได้ แต่จะต้องใช้ตามข้อกาหนดอย่าง
เคร่งครัด และใช้อย่างระมัดระวัง

ส่วนที่ 1: ปั จจัยการผลิตที่ใช้เป็ นปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงดิน
รายการวัสดุ
กระดูกป่ น

รายละเอียด/ ข้อกาหนด
กระดูกสัตว์หรือกระดูกปลาบดละเอียดให้ธาตุฟอสฟอรัสและธาตุไนโตรเจน
แก่ดินที่ปลูก มีคุณสมบัติเป็ นด่างเล็กน้อยควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม โดย
คานึงถึงสมดุลของธาตุอาหารในดิน
กากนา้ ตาล หรือโมลาส
ใช้ในการหมักทาปุ๋ ยนา้ ชีวภาพ เพื่อเป็ นอาหารของจุลินทรีย ์
กากเมล็ดพืช
กากที่เหลือจากการบีบนา้ มัน เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เมล็ดสะเดา เมล็ดละหุง่
ให้ธาตุไนโตรเจน ควรใช้ในสภาพที่ผ่านการหมักแล้ว ถ้าใช้ไม่ถกู ต้องอาจทา
ให้พืชไหม้หรือเน่าตาย
แกลบ
ใช้เป็ นวัสดุคลุมดิน ช่วยปรับปรุงดินเหนียวให้โปร่งขึน้ แต่ควรใช้รว่ มกับวัสดุ
อื่น เพราะมีธาตุอาหารน้อยมาก และเก็บความชืน้ ได้ไม่ดี ย่อยสลายช้า
กามันถัน
-เ ก ลื อ ยิ ป ซั่ ม ( แ ม ก นี เ ซี่ ย ม จะต้องมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือไม่มา
ซัลเฟต)
จากกระบวนการสังเคราะห์
ขยะอินทรียวัตถุ
ผลผลิตและผลพลอยได้ท่มี าจากพืชอนุญาตให้ใช้เป็ นปุ๋ ยและทาเป็ นปุ๋ ยหมัก
ได้ เช่น กากเหลือจากการสกัดนา้ มัน, เปลือกโกโก้, แกลบ
ผลพลอยได้ท่ไี ด้มาจากสัตว์ ได้แก่
*เลือดแห้งผง
*กีบเท้าสัตว์ผง
*เขาสัตว์ผง
*กระดูกผง หรือ กระดูกผงที่สกัดเจลาตินออกไปแล้ว
*ปลาป่ น
*เนือ้ สัตว์ป่น
*ขนสัตว์ปีกป่ น และ ‘chiquette’
*ขนแกะ
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ขยะอินทรียวัตถุ

ขีเ้ ถ้าไม้, ขีเ้ ถ้าแกลบ

ขีเ้ ลือ้ ย

ขีไ้ ส้เดือน
แคลเซียมคลอไรด์

จุลินทรีย ์
โดโลไมท์ (แมกนี เ ซี ย มและ
แคลเซียมคาร์บอเนต)

ปุ๋ ยจากถุงเห็ด
ปุ๋ ยชีวภาพ
ปุ๋ ยธาตุอาหารรอง

ปุ๋ ยนา้ ชีวภาพ

*ขนสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมป่ น แต่ตอ้ งไม่มีโครเมียม (VI) ปนเปื ้อนในระดับที่
สามารถตรวจวัดได้
*เส้นผม
*ผลผลิตจากนมสัตว์
*โปรตีนที่ได้จากการไฮโดรไลซีสแต่หา้ มใช้ท่ีสมั ผัสโดยตรงกับส่วนของพืชที่
นามาบริโภค
ใช้เป็ นวัสดุปรับปรุงความเป็ นกรดของดิน เป็ นแหล่งของธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม ไม่ควรใช้กบั ต้นกล้าของพืช ห้ามใช้ขเี ้ ถ้าที่มาจากการเผาปุ๋ ยมูล
สัตว์ เพราะทาให้สญ
ู เสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
ไม่อนุญาตถ้ามาจากไม้ท่มี ีการใช้สารเคมีเพื่อรักษาเนือ้ ไม้
เมื่อผสมกับดินปลูกจะช่วยทาให้ดินโปร่งขึน้ และเก็บความชืน้ แต่ย่อยสลาย
ช้า ควรผ่านการหมักให้สลายตัวก่อนนาไปใช้
จากแหล่งธรรมชาติเท่านั้น ใช้เป็ นแหล่งธาตุอาหารเสริมแก่พืช แต่ตอ้ งใช้
อย่างระมัดระวังเพราะมีปริมาณธาตุคลอไรด์สูงมาก อาจเป็ นอันตรายต่อ
ความสมดุลของแร่ธาตุในดิน
อนุญ าตให้ใ ช้จุลิน ทรี ย ์ทุกชนิ ดกับ ปุ๋ ยหมัก พื ช เมล็ ด พื ช และดิ น ยกเว้น
จุลินทรียท์ ่ไี ด้มาจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
• ต้อ งมาจากแหล่ ง ธรรมชาติ ไม่ ผ่ า นกระบวนการทางเคมี ใช้
ปรับปรุงความเป็ นกรดของดิน
• อาจใช้เพื่อเสริมธาตุแมกนีเซียมที่มีราคาถูกแก่พืช การใช้เกินความ
จาเป็ นอาจเป็ นอันตรายต่อพืช
ขีเ้ ลื่อยและเศษวัสดุเหลือทิง้ จากถุงเห็ดนางฟ้า นางรม ฯลฯ ควรผ่านการหมัก
ซา้ อีกครัง้ ก่อนนามาใช้
อินทรียว์ ตั ถุท่ีมีเชือ้ จุลินทรียช์ ่วยดูดซับและช่วยย่อยสลายธาตุอาหารให้แก่
พืช
เป็ นสารสังเคราะห์ ได้แก่ คอปเปอร์ โคบอลด์ ซัลเฟต เซเลเนียม โบรอน
แมงกานีส โมลิบดินมั สังกะสี เหล็ก ไอโอดีน อนุญาตให้ใช้เมื่อจาเป็ น เมื่อ
พืชอสดงอาการขาดธาตุอาหารเท่านัน้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้สารสังเคราะห์ท่ี
อยู่ในรูปไนเตรตหรือคลอไรด์
ได่จากการหมักเศษพืช เพื่อให้เกิดจุลินทรียโ์ ดยธรรมชาติ ใช้เป็ นปุ๋ ยฉีดพ่น
หรือเติมลงดินเพื่อให้พืชแข็งแรง
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ปุ๋ ยคอกและผลพลอยได้จากปุ๋ ย *มูลสัตว์จากฟาร์มเลีย้ งสัตว์ ที่เป็ นส่วนผสมของสิ่งขับถ่ายจากสัต ว์แ ละ
คอก
อินทรียวัตถุจากพืช (ที่ใช้ปพู นื ้ คอกสัตว์)
*มูลสัตว์แห้งและมูลสัตว์ปีกแห้ง
*สิ่งขับถ่ายจากสัตว์ รวมทัง้ มูลสัตว์ปีก และมูลสัตว์จากฟาร์มที่ผ่านการหมัก
*สิ่งขับถ่ายจากสัตว์ท่เี ป็ นของเหลวต้องมีการหมัก และ/หรือ เจือจางในระดับ
ที่เหมาะสม
โดยห้ำมใช้มูลสัตว์จำกฟำร์มทีเ่ ลีย้ งแบบอุตสำหกรรม
ปุ๋ ยพืชสด
เช่น โสน ปอเทือง พืชตระกูลถั่วต่างๆ
ปุ๋ ยหมัก
การหมักปุ๋ ยช่วยแก้ปัญหาวัชพืชที่ติดมากับมูลสัตว์ได้ อนุญาตให้ใช้เมื่อมี
ส่วนประกอบเป็ นวัสดุตามที่ระบุอยู่ในภาคผนวกนี ้ แต่หำ้ มใช้ปยหมั
ุ๋ กจำก
ขยะเมือง
ปุ๋ ยหมักจากกองเห็ดฟาง
อนุโลมให้ใช้ แม้ว่าฟางอาจมาจากนาข้าวที่ใช้สารเคมี แต่ในกองเห็ดฟาง
จะต้องไม่ใช้สารต้องห้ามในเกษตรอินทรีย ์
ปูนมาร์ล, หินปูนบด (แคลเซียม ใช้เพื่อปรับปรุงความเป็ นกรดด่างของดิน และควรใช้ในรูปที่บดละเอียดแล้ว
คาร์บอเนต)
ห้ามใช้ปนู เผา เป็ นสารปรับปรุงดิน เนื่องจากออกฤทธิ์รุนแรง
พืชหมุนเวียน
ควรหมุนเวียนปลูกพืชต่างตระกูลกันเพราะระดับรากต่างกัน การหมุนเวียน
ของธาตุอาหารในดินจะสมบูรณ์ขนึ ้ การใช้ธาตุอาหารของพืชชนิดต่างๆจาก
น้อยไปมาก เป็ นดังนี ้
1. พืชตระกูลถั่ว
2. พืชกินหัว
3. พืชกินใบ
4. พืชกินผล
5. ธัญพืช
ฟางข้า วและวัส ดุ ค ลุม ดิ น จาก เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง เพื่อลดการระเหยนา้ จากหน้าดิน ลดความรุนแรง
ธรรมชาติ
ของนา้ ฝน ลดการชะล้างหน้าดิน ควบคุมวัชพืช ปรับอุณหภูมิของดิ น ให้
เหมาะสม และให้ปยแก่
ุ๋ พืช อนุโลมให้ใช้ฟางที่มาจากนาเคมีได้
มูลค้างคาว
เป็ นแหล่งปุ๋ ยฟอสเฟสที่สาคัญ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นด่างเล็กน้อย
สาหร่ายสีนา้ เงินแกมเขียว
เป็ นแหล่งปุ๋ ยไนโตรเจนธรรมชาติ เหมาะสาหรับนาข้าวนา้ ขัง
สารเร่งปุ๋ ยหมัก
จาพวกจุลินทรีย ์ ยกเว้นจุลินทรียท์ ่ไี ด้จากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
เศษพื ช , ผัก , วัส ดุ ก ารเกษตร, ใช้ทาปุ๋ ยหมักไม่ตอ้ งเติมสารต้องห้าม
สารสกัด จากการเกษตรชีวพล
วัตร
แหนแดง
มีธาตุไนโตรเจนสูง ย่อยสลายได้เร็ว 80% ของธาตุอาหารในแหนแดงจะ
ปลดปล่อยออกมาหลังจากไถกลบได้ 2 เดือน (8 สัปดาห์)
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ส่วนที่ 2: ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่อนุญาตให้ใช้ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช/ โรคพืช/ วัชพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต
รายการวัสดุ
กาวดัดแมลง

รายละเอียด/ ข้อกาหนด
ควรใช้วสั ดุสีเหลืองเป็ นวัสดุทากาวเพราะสามารถดักแมลงได้มากกว่าสีอื่น
(ดัก แมลงได้ม ากกว่ า 85%) แต่ ต ้อ งจัด การไม่ ใ ห้สัม ผัส พื ช ที่ ป ลู ก และ
ปนเปื ้อนสิ่งแวดล้อม ทัง้ ขณะที่ใช้อยู่ในแปลงและหลังจากเลิกใช้แล้ว
กามะถัน
ให้ใ ช้ควบคุมโรคพื ชที่เ กิดจากเชือ้ ราได้ มี ค วามเป็ น กรดสูง จึ ง ไม่ ควรใช้
ในช่วงที่อากาศร้อนจัดเพราะอาจทาให้ใบพืชไหม้
ไคติน
ต้องมาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกสัตว์ทะเล เช่น เปลือกกุง้ และปู และต้องไม่
มีส่วนผสมของสารต้องห้าม ใช้สาหรับควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรูพืช
จุลินทรีย ์
สาหรับ IFOAM โปรแกรม อนุญาตให้ใช้จุลินทรียอ์ ะไรก็ได้ ยกเว้นจุลินทรีย ์
จากการดัดแปลงพันธุกรรม
จุนสี หรือคอปเปอร์ซลั เฟต
ใช้แช่เมล็ดพืชก่อนปลูกเพื่อกาจัดเชือ้ โรคที่ติดมากับเมล็ด โดยละลายจุนสี
19 กรัม/นา้ 18 ลิตร (ไม่ควรใชเภาชนะที่เป็ นโลหะ) ในกรณีเมล็ดข้าว แช่
นาน 24 ชม. แล้วจึงล้าง(แช่)นา้ เปล่าก่อนนาไปปลูก
ผงฟู หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต ใช้อัต รา 5 กรัม /น ้า 1 ลิ ต ร สาหรั บ โรคราแป้ ง อัต รา 10 กรัม /น ้า 1 ลิ ต ร
สาหรับโรครานา้ ค้าง ใช้สบู่อ่อนผสมเป็ นสารจับใบ เตรียมแล้วใช้ทันที ไม่
ควรเก็บไว้นาน
ด่ า งทั บ ทิ ม หรื อ โพแทสเซี ย ม สารป้ อ งกั น ก าจัด เชื ้อ รา อนุ ญ าตให้ใ ช้เ ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
เปอร์ แมงกาเนต
อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
ดาวเรือง
ควรปลูกไว้ในไร่นาเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยของแมลงที่เป็ นประโยนช์และช่วย
ป้องกันไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในดิน
ตัวหา้ , ตัวเบียน
เป็ นการควบคุมโดยชีววิธี ใช้ปล่อยเพื่อกาจัดแมลงศัตรูพืช
นา้ มันหอมระเหย
จากพืช เช่น นา้ มันตะไคร้หอม นา้ มันสน ฯ ใช้เป็ นสารกาจัดแมลง กาจัดไร
โรคพืช และสารยับยัง้ การงอก
อนุญ าตให้ใ ช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่ อ นุญ าตให้ใ ช้ในโปรแกรม
สหภาพยุโรป
นา้ ส้มสายชู
จากแหล่งธรรมชาติใช้ฉีดพ่นป้องกันกาจัดโรคและแมลง โดยเจือจางก่อน
พลาสติก
ใช้เมื่อจาเป็ น เช้น ใช้ในการห่อไม้ผล ใช้ในการคลุมดินเมื่อปลูกสตรอเบอร์รี่
ฯลฯ
พืชคลุมดิน
ควรปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อช่วยกาจัดวัชพืช ป้องกันการชะล้างหน้าดินและ
รักษาความชืน้ ของดิน
พืชหมุนเวียน
ช่วยลดการแพร่กระจายของศัตรูพืช
พืชไล่แมลง
เช่น ตะไคร้หอม
ยาสูบ
ให้ใช้อย่างระมัดระวัง อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาต
ให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
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โล่ตนิ๊ หรือหางไหล

ห้ามใช้บริเวณใกล้แหล่งนา้ อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
วัสดุคลุมดิน
ให้ใช้วสั ดุคลุมดินจากธรรมชาติ เช้น หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง ฟางข้าว ปุ๋ ยหมัก
ควบคุมวัชพืช
สบู่โพแทสเซี่ยมหรือสบู่อ่อน
ใช้ควบคุมศัตรูพืชจาพวกปากดูด เช่น ไร เพลีย้ อ่อน แต่อาจทาให้ใบพืชไหม้
ในภาวะที่อากาศร้อนจัด
สารจับใบ
ให้เลือกใช้นา้ สบู่อน หรือลูกประคาดีควาย แทนสารจับใบสังเคราะห์
ฟี โรโมน
สารล่อ, สารที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ, อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในกับดัก
และอุปกรณ์กระจายกลิ่น
สารเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โต หรื อ ใช้ได้เฉพาะที่เป็ นสารจากธรรมชาติ เช่น นา้ มันมะพร้าว และไซโตไคนิน
ฮอร์โมน
สะเดา
ใช้ป้องกันกาจัดแมลงและหนอนศัตรูพืช
ไส้เดือนฝอย (ใช้กาจัดศัตรูพืช) ใช้ควบคุมแมลงศัตรูในไม้ผล เช่น หนอนเปลือกลองกอง ลางสาด ชมพู่ เป็ น
ต้น
เอทิลแอลกอฮอล์, เหล้าขาว
สารกาจัดแมลง อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ใช้
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
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ส่วนที่ 3: ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่อนุญาตให้ใช้ในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูและสัตว์ในสถานที่แปรรูปและโรงเก็บ
รายการวัสดุ
กับดักหนู, แมลงสาบ
กับดักไฟล่อแมลง
ขีเ้ ถ้าไม้
นา้ มันเครื่องที่ใช้แล้ว

นา้ มันพืช

รายละเอียด/ ข้อกาหนด
ดักโดยวิธีกล ฝังซากให้มิดชิด
ใช้ล่อแมลงไม่ให้มารบกวน
ใช้ขเี ้ ถ้าแห้งคลุกเมล็ดพันธุป์ ้องกันแมลง
ใช้ร่วมกับกับดักไฟล่อแมลง ดักแมลงที่มาเล่นไฟ ต้องจัดการไม่ให้ปนเปื ้อน
พื ้น ที่ เ พาะปลูก พื ช ที่ ป ลูก และผลผลิ ต อนุ ญ าตให้ใ ช้เ ฉพาะใน IFOAM
โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรมสหภาพยุโรป
ใช้เป็ นสารป้องกันกาจัดแมลง, ไร, เชือ้ รา และป้องกันการงอก
ในโปรแกรมสหภาพยุโรป อนุญาตให้ใช้เฉพาะนา้ มันจากพืชต่อไปนี ้
*นา้ มันดอกทานตะวัน
*นา้ มันจากเมล็ดคาโนลา
*นา้ มันสเปี ยร์มิน้ ท์
*นา้ มันกานพลู
*นา้ มันตะไคร้หอม
*นา้ มันจากส้ม
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แบล็กไลท์
สารล่อแมลง หรือฟี โรโมน

ใช้ล่อแมลงกลางคืน ช่วงเวลาที่แมลงเริ่มออกหากิน เริ่มตะวันตกดินกระทั่ง
ประมาณ 20.00 น.
ใช้ในกับดักล่อแมลงเพื่อดึงดูดแมลงบางชนิดเพื่ อลดจานวนประชากรแมลง
ให้ใช้รว่ มกับอุปกรณ์กบั ดักและอุปกรณ์กระจายกลิ่นเท่านัน้

/
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ส่วนที่ 4: ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่อนุญาตให้ใช้ในกาทาความสะอาดและฆ่าเชือ้
รายการวัสดุ
กรดซิตริก
กรดอาซีติก (นา้ ส้มสายชู)
คลอรีน

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)
โซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์

นา้ ยาล้างจาน

สบู่โซเดียม (สบู่แข็ง/ สบู่กอ้ น)
สบู่โปแตสเซียม (สบู่อ่อน)
แอลกอฮอล์เอทิล

รายละเอียด/ ข้อกาหนด
มาจากธรรมชาติ ใช้เป็ นสารทาความสะอาด
ใช้สาหรับฆ่าเชือ้ โรคในอุปกรณ์ท่สี มั ผัสอาหาร
กรณีท่ใี ช้ทาความสะอาดผลผลิตหรือวัตถุดิบในการแปรรูป ความเข้มข้นของ
คลอรีนอิสระจะต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม./ลิตร (ppm.)
ไม่อนุญาตให้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ท่สี ่งออกไป EU
เช่น นา้ ยาฟอกขาว ใช้สาหรับฆ่าเชือ้ โรคในอุปกรณ์ท่สี มั ผัสอาหารควรใช้
ด้วยความระมัดระวัง
กรณีท่ใี ช้ทาความสะอาดผลผลิตหรือวัตถุดิบในการแปรรูปความเข้มข้นของ
คลอรีนอิสระจะต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม./ลิตร (ppm.)
ให้ใช้ในการทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ ควรเลือกใช้สารชาระล้างที่
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ (bio-degradable) และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย

/
/

/

/
/
/

ใช้สาหรับฆ่าเชือ้ โรค
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นิยามและอักษรย่อสาหรับเอกสารและคู่มือปฏิบัติการรับรองเกษตรอินทรีย์
ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม หรือระบบรับรองเกษตรอินทรียพ
์ ีจีเอส หรือ
Participatory Guarantee Systems (PGS) หมายถึง ระบบการรับรองคุณภาพเกษตรอินทรียท์ ่ีม่งุ เน้น
การรับประกันคุณภาพในท้องถิ่น โดยการรับรองเกษตรกรผูผ้ ลิตขึน้ อยู่กบั กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูท้ ่ี
เกี่ยวข้อง และถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของความไว้วางใจ สังคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู ้
เครื่องมือ podd PGS หมายถึง เครื่องมือดิจิทัล ที่ช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบตั ิเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเครื่องมื อช่ วยจดบันทึกการผลิต จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
อัตโนมัติ เพื่อการใช้ข้อมูลในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เครื่องมื อนีถ้ ูกออกแบบ
สาหรับผูส้ นใจทั่วไป โดยไม่จากัดว่าผูใ้ ช้จะต้องเป็ นสมาชิกเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีเท่านัน้
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผูท้ ่ีมีความประสงค์ตอ้ งการเข้าร่วมเพื่อขอรับการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี
กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีสมาชิกตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมีหวั หน้า
กลุม่ และกลุม่ ขึน้ กับกลุม่ ตาบล
กลุ่มตาบล หมายถึง กลุม่ เกษตรกรกลุม่ ย่อยที่รวมกันเป็ นหนึ่งกลุม่ ระดับตาบล เช่น วิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์ตาบล
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) หมายถึ ง องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่ น ที ่ เ ป็ น สมาชิ ก
เครือข่ายฯดาวผ่ อดี ดี สนับสนุนการดาเนินงานของกลุม่ เกษตรกร
ผู้ ต รวจฯรั บ รองอาวุ โ ส หมายถึง ผู้ตรวจประเมิ นคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ ที่มี ความ
เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด และได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ บัญชีจาก
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
ผู้ ต รวจฯรั บ รอง หมายถึ ง ผู้ต รวจประเมิ น เพื่ อ รับ รองคุณ ภาพการปฏิบัติ ท างเกษตรอิ น ทรี ย์ต าม
มาตรฐานของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยเป็ น บุคคลที่เข้าร่วมฝึ กอบรมการเป็ นผูต้ รวจรับรองเกษตรอินทรีย์
พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย ดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึ กหัดการตรวจประเมิ น
ตามคุณสมบัติท่กี าหนด
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ผู้ตรวจฯฝึ กหัด หมายถึง ผูต้ รวจที่ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูต้ รวจรับรองเกษตรอินทรียพ์ ีจีเอส (PGS)
ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
เครือข่ายฯ, เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี หรือเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี หมายถึง เครือข่ายอปท.อาหาร
ปลอดภัยดาวผ่อดีดี
คณะกรรมการเครือข่ายฯ หมายถึง คณะกรรมการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ที่มีประกาศ
แต่งตัง้ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีท่ีเริ่ มจัดตัง้ ขึน้ ตามมติท่ี
ประชุมการประชุมเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ ผลผลิตพืช
คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการที่กรรมการเครือข่ายฯ แต่ง ตั้ง จากบัญชี ผู้ตรวจอาวุโส เพื่อ
ทวนสอบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยมีคณ
ุ สมบัติและหน้าที่ตามที่กาหนด และมีประกาศแต่งตัง้
คณะกรรมการกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุ่มตาบล หรือ อปท. ที่กลุ่มตาบลตัง้ ขึน้ เพื่อดาเนิน
ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัย
ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่ ไร่นา สวนหรือฟาร์ม ตลอดจนถึง
ร้านอาหาร
การตรวจรับรองฯแรกเข้า (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรอินทรีย์
ซึ่ง เป็ น การตรวจประเมิ น เพื่ อ การรับ รองครั้ง แรก โดยจะตรวจอย่ า งละเอี ย ดในทุ ก ข้อ ก าหนดของ
การปฏิบตั ิทางเกษตรอินทรีย์
การรับรอง (Certification) หมายถึง การรับรองเกษตรอินทรีย์
ให้การรับรอง (Granting Certification) หมายถึง การให้การรับรองเกษตรอินทรียแ์ ก่เกษตรกรที่ย่ืน
ขอการรับรองแปลงอินทรีย์
คงไว้ ซึ่ งการรั บ รอง (Maintaining Certification) หมายถึง การให้คงไว้ซ่ึงการรับรองเกษตรอิน ทรี ย์
แก่เกษตรกรที่ได้รบั การรับรอง และยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง
ต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่ย่ืน
ขอต่ออายุการรับรอง โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี
พักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพักใช้การรับรองเกษตรอินทรีย์
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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เพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรับรองเกษตรอินทรีย์
ยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรับรองเกษตรอินทรีย์
การตรวจติ ด ตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรียท์ ่ีได้รับการ
รับรองปี ล ะ 1 ครั้ง ตามร ะ บ บ ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย อ ป ท . อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย ด า ว ผ่ อ ดี ด ี เ พื่อติ ด ตาม
มาตรฐานการปฏิ บัติ เ กษตรอิ น ทรี ย์ท่ี ไ ด้รับ การรับ รองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจะตรวจอย่ า งละเอี ย ด
ทุกข้อกาหนดของมาตรฐาน
การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรองเกษตร
อินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกาหนด ซึ่งจะดาเนินการตรวจก่อนใบรับรองหมดอายุ
การตรวจเพิ่มเติม (Special Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรับรองหรือการตรวจ
ติดตาม ซึ่งอาจกาหนดขึน้ จากเหตุผลหรือความจาเป็ นของสถานการณ์
ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่เกษตรกรผูข้ อรับรองเกษตรอินทรีย์ ยังไม่ได้จัดทาระบบ
หรือจัดทาระบบไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐาน หรือจัดทาระบบแล้วแต่ไม่ได้นาไปปฏิบัติ หรือ
นาไปปฏิบตั ิบา้ งไม่ปฏิบตั ิบา้ ง
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดการปฏิบตั ิเกษตร
อินทรียใ์ นบางส่วน ไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องรุ นแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดการปฏิบตั ิเกษตร
อินทรียแ์ ละส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้ อ สั ง เกต (Recommendation) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ม่ ถื อ เป็ น ข้อ บกพร่ อ ง แต่ ห ากปล่ อ ยไว้ห รื อ ละเลย
อาจนาไปสูข่ อ้ บกพร่องได้
หนั ง สื อ ส าคั ญ รั บ รองแปลงเกษตรอิ น ทรี ย์แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (podd PGS Certificate) หมายถึ ง
ใบรับรองที่เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์ PGS
ใบประกาศนี ยบัตรผู้ตรวจฯรั บรอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรที่เครือข่าย
อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกให้แก่ผตู้ รวจรับรองที่ผ่านการฝึ กอบรมการเป็ นผูต้ รวจรับรองเกษตร
อินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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ระยะการปรั บ เปลี่ ย น หมายถึง ช่ว งเวลานับ จากเริ่ม ต้น ผลิ ต แบบเกษตรอิ น ทรีย ์ต ามข้อ กาหนด
ในมาตรฐาน จนถึง ได้รับการรับรองผลิ ตผลและผลิ ตภัณฑ์ว่าเป็ นเกษตรอิ นทรี ย์
แนวกันชน หมายถึง แนวเขตที่ใช้กั้นบริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีขึน้ เพื่อป้องกัน
การปนเปื ้อนสารเคมีจากบริเวณข้างเคียง
การปลูกพืชหมุ นเวี ยน หมายถึง การปลูกพืชต่างชนิดสลับกันบนพืน้ ที่เดียวกัน เพื่อลดปริมาณการ
ระบาดของศัตรูพืช หรือ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มปริมาณอินทรียว์ ตั ถุในดิน
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ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS)
พีจีเอส (PGS) เป็ นการจัดระบบการตรวจและรับรองเกษตรอินทรียข์ องสมาชิกกลุม่ เกษตรกรที่เป็ น
เครือข่ายกัน ให้สามารถรับรองผูผ้ ลิตได้อย่างน่าเชื่อถือ ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการรับรองโดยหน่วยตรวจ
รับรองภายนอก ซึ่ง ไม่ มี ระบบการรับรองใดสมบูรณ์แบบ 100% หากผู้ผลิตไม่ มี ความซื่ อสัตย์ก็ จ ะหา
แนวทางจนได้ แต่ระบบพีจีเอส สร้างความเชื่อมั่นให้ผูบ้ ริโภคด้วยกระบวนการทางสังคม กระบวนการ
รับรองออกแบบมาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ผทู้ ่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ
นักพัฒนา นักวิชาการ และผูบ้ ริโภค โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมการมีสว่ นร่วม พบปะแลกเปลี่ยน บน
พืน้ ฐานของความซื่ อสัตย์ ความไว้วางใจ ความโปร่ง ใส ความเชื่ อมั่น และมี การพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากเวทีของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โยมีเอกสารหรือให้เกษตรกรกรอก
แบบฟอร์มน้อยที่สดุ และร่วมกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่สาคัญร่วมกัน
พีจีเอส (PGS) เป็ นกระบวนการที่ไม่มีสูตรสาเร็จ มีความเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ตามทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเหมาะกับการทาฟาร์มขนาดเล็ก ขายตรง มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็ นประจา
ระหว่างผู้ผ ลิ ตและผู้บ ริโภคหรื อผู้ป ระกอบการ ผู้ผลิตพีจี เอสทุก คนเป็ น ผู้ปฏิบัติ จ ริง จากจิ ต วิ ญ ญาณ
มากกว่าเป็ นผูผ้ ลิตที่ตอ้ งพิสจู น์ให้ผตู้ รวจของหน่วยรับรองบุคคลที่ 3 จากการดูบนั ทึกและเอกสารเป็ นหลัก
ถึงแม้ว่ากลุ่มที่ทาพีจี เ อสในประเทศต่างๆจะมี วิธี การที่หลากหลาย แต่ทุกกลุ่มต้องอยู่ภ ายใต้หลักการ
เดียวกัน
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ความหมายของระบบการตรวจรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Guarantee
Systems : PGS)
พีจีเอส หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ ดยชุมชน ตามหลักการและมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ ากล ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน ภายใต้การ
สร้างพืน้ ฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเป็ นเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (IFOAM,
2014; 2015)
หลักการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
พีจีเอส เป็ นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ ดยชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรองผูผ้ ลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบตั ิไม่มีสตู รสาเร็จ แต่กลุม่
พีจีเอสจะใช้หลักการพืน้ ฐานของ IFOAM (กองวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน, 2558; มูลนิธิเกษตรอินทรีย์
ไทย, 2558ก; 2558ข; IFOAM,2014) มี 6 หลักการ ดังนี ้
1. มีเป้ าหมายร่วมกัน (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภคในหลักการพืน้ ฐาน
ของ Participatory Guarantee Systems (PGS) หรื อ “ระบบการรับ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม” หรื อ
ชุมชนรับรอง ซึ่งการมีสว่ นร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการก็ได้
2. การมีส่วนร่วม (participatory) ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในระบบการผลิตและบริโภค ที่สนใจในการ
ผลิตและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้ จากการมีส่วน
ร่วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (ผูผ้ ลิต หน่วยงานสนับสนุน ผูบ้ ริโภค) มาร่วมันกาหนดกฎ ระเบียบ และ
กระบวนการดาเนินกิจกรรม เพื่อทาให้การรับรองคุณภาพผลผลิตเป็ นที่เชื่อถือได้
3. ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึน้ จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสัตย์และเกือ้ กูลของมนุษย์
4. ความเชือ่ ถือไว้วางใจได้ (trust) ระบบชุมชนรับรองตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความเชื่อว่า ความน่าเชื่อถือ
สามารถสร้างขึน้ ได้ และการใช้กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมของชุมชนเป็ นเครื่องมือร่วมกับ
กลไกจัด การอื่ น ๆ และสามารถพิ สูจ น์ใ ห้เ ห็ น ได้ว่ า ชุ ม ชนสามารถผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ต าม
มาตรฐานสากลได้จริง
5. กระบวนการเรี ยนรู้ (learning process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้การ
รับรองผลผลิ ต แต่เ ป็ นเครื่องมื อในการพัฒ นาการเรียนรู เ้ พื่อพัฒ นาชุม ชนและเกษตรอิ น ทรี ย์
โดยรวม
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6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความเสมอภาค
ใช้ร ะบบประชาธิ ป ไตย ด้ว ยการแลกเปลี่ ย น หมุน เวี ย น มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ ยิ น ยอมให้ค ณะ
ตรวจสอบฟาร์มและยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการกลุม่

เป็ นองค์กรชาวบ้าน เหมาะกับวิถีชีวติ

มีมาตรฐานและกฎ กติกา ที่ยอมรับร่วมกัน

มีส่วนร่วม
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

กระบวนการเรียนรู้
มีขอ้ สรุปการไม่ปฏิบตั ติ าม

ความสัมพันธ์
แนวราบ

หลักการและ
องค์ประกอบ
พีจีเอส

มีกาหนดการประชุม
และร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
มีระบบการจัดการเอกสารและ
กระบวนการตรวจเยี่ยมแปลง

ความโปร่งใส

มีกลไลสนับสนุนผูผ้ ลิต

ผูบ้ ริโภคมีส่วนร่วมในการ
ตรวจเยี่ยมแปลงได้

ความไว้วางใจ
มีการใช้ตราสัญลักษณ์รว่ มกัน
และมีกลไกทวนสอบ

มีคาปฏิญาณร่วมกัน

รูปที่ 2 แสดงหลักการและองค์ประกอบของพีจเี อส
(แบบฟอร์ม FG-01)
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แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
อปท./กลุ่มตาบล……………………………………… อาเภอ........................จังหวัด........................
จานวนสมาชิก................... คน
1.หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อ....................................... นามสกุล.............................. เบอร์โทรศัพท์............................
อีเมล์ (ถ้ามี)..........................................................................

จานวนแปลง......................แปลง

2.รายชื่อสมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
ชื่อ……………………………. นามสกุล………………………. จานวนแปลง...............แปลง
เบอร์โทรศัพท์............................................
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
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(แบบฟอร์ม F-01)

แบบฟอร์มลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร
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แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่ น
กลุ่ม............................................ สังกัด...........................................วันที่.........................
1. เอกสารฟาร์ม
1.1 การบันทึกกิจกรรมการผลิต
ปัจจัยการผลิต

บันทึกครบถ้วน

บันทึกไม่ครบถ้วน

บันทึกการขาย

บันทึกครบถ้วน

บันทึกไม่ครบถ้วน

1.2 ผลการตรวจ
ชื่อแปลง

ศรีสวัสดิ์

พืช (ระบุชนิด)
ต้นกล้า

ผักกาด

กาลังเจริญเติบโต

ผักบุง้

ระบบการปลูก

สามารถขายได้แล้ว

สิ่งแวดล้อมอื่นๆที่พบ

-

หญ้า วัชพืช
หอย
อื่นๆ
ระบุ...........................

อินทรีย์
ปรับเปลี่ยน
ปกติ

หญ้า วัชพืช
หอย
อื่นๆ
ระบุ...........................

อินทรีย์
ปรับเปลี่ยน
ปกติ

อ้างอิง: แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากกุลม่ เกษตรอินทรียแ์ ม่ทาออร์แกนิค
(แบบฟอร์ม FG-02)
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

คู่มือเกษตรกร 24 กุมภาพันธ์ 2564

37
2. การจาหน่าย
ชื่อพืชจาหน่าย

จาหน่ายเอง
จานวน

ผูร้ บั ซือ้

ชื่อพืชรับซือ้

รับซือ้
จานวน

ผูข้ าย

ของแปรรูป/อาหาร/ขนม ที่นาไปจาหน่าย (ดังข้อมูลด้านล่างในตาราง)
ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องระบบปลูก
ชื่ออาหาร/ขนมที่แปรรูป

ใช้วตั ถุดิบระบบอินทรีย์

ใช้วตั ถุดิบทั่วไป

1.
2.
่ บ (ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่อง )
3. ความเสี่ยงทีพ
ความเสี่ยงการปนเปื ้อน
ความเสี่ยงการปะปนของผลผลิตอินทรียแ์ ละทั่วไป
กรณีพนื ้ ที่ดอน : มีการผลิตในระบบอินทรียท์ กุ แปลง
อื่นๆ ระบุ...................................................................................................
4. ความเสี่ยงแนวกันชน
ไม่มีความเสี่ยง
มีความเสี่ยง ชื่อแปลง...........................................ระยะห่างแนวกันชน ทิศ................ระยะห่าง..................เมตร
ชื่อแปลง............................................ระยะห่างแนวกันชน ทิศ................ระยะห่าง..................เมตร
ลงชื่อผู้ตรวจ
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(แบบฟอร์ม FG-03)

ตัวอย่างปฏิทนิ กิจกรรมกลุม่ เกษตรกร
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

แปลง นาง A
แปลง นาย B
9
10

11

12

13

14
การอบรมเกษตรกรฯ
1.นาย A
2.นาง B

15

16

17
แปลง นางศรี
แปลง นางแก้ว
23
24

22

18

19

20

21

25

26

27

28

ประชุมหารือ
การใช้นา้ ปุ๋ ยหมัก
ณ อปท......
1.นายวรรณ
2.นางศิรลิ กั ษณ์

29

วัน เดือน ปี

30

31

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม

3 มกราคม 2564

ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

นาย A , นาย B

14 มกราคม 2564

การอบรมเกษตรกรฯ

นาย A , นาย B

17 มกราคม 2564

ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน

นายศรี, นางแก้ว

23 มกราคม 2564

ประชุมหารือการใช้นา้ ปุ๋ ยหมัก ณ
อปท.

นายวรรณ, นางศิรลิ กั ษณ์
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ตรารับรอง
การใช้ตรารับรอง จะใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบั การรับรองภายใต้เครือข่ายอปท.อาหาร
ปลอดภัยดาวผ่อดีดีเท่านัน้ โดยเกษตรกรต้องไม่โฆษณาชวนเชื่อโดย และ/หรือ ทาให้ผอู้ ่ืนเข้าใจผิด
ว่า ผลิตภัณฑ์อินทรียท์ ่ไี ด้รบั การรับรองและขอใช้ตรานีม้ ีคณ
ุ สมบัติพิเศษเหนือว่าผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ และ
เกินจากที่เป็ นจริง

ตรารับรองของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
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