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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
สหกรณ ์โดยระบบและกลไกรบัรองเกษตรอินทรีย ์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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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการขอรับรองเกษตรอินทรยีพ์จีีเอส (PGS) 

ส าหรับเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาทำความเข้าใจการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ 

สมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี 

ได้รับรหัสจาก อปท., กลุ่มตำบล หรือสหกรณ์ 
 ประกอบไปด้วย “รหัสพ้ืนที่” และ “รหัสกลุ่ม” 

บันทึกข้อมูลแปลงอินทรีย์ทุกกจิกรรม 

ผ่านแอปพลิเคชัน podd PGS 
 

ปฏิบัตติามหลักเกษตรอินทรีย ์

แจ้งขอรับการรับรอง 

รับนัดและให้ความร่วมมือผู้ตรวจฯแปลง 

ได้หนังสือรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เกษตรกรต้องมีส่วนร่วม 

ในการดำเนินกิจกรรมของกลุม่ 

ตรวจติตามประจำปี 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชนั 
podd PGS 

ตรวจเยีย่มแปลงเพื่อน 

อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

ตรวจประจำทุกป ี

ตรวจต่ออายุ 
ตรวจเมื่อครบ 3 

ปี 

ขายสินค้าอินทรีย์จากแปลง 

ท่ีได้รับการรับรอง 

คู่มือเกษตรกรฯ 

เกษตรกรต้องทำการ 
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PODD หรือ ผ่อดีดี โดยใช้ “รหัสพ้ืนที่”  

เพ่ือสมัครรับ “ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน” เพ่ือเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 
podd PGS 

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน podd PGS และเข้าสู่ระบบโดยใช้      
“ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน” ที่ได้จากแอปพลิเคชัน PODD 

จากนัน้ใส่ “รหัสกลุ่ม” เพ่ือยืนยันว่าเป็นเกษตรกรในสังกัดกลุม่ใด 

แจ้งประธานกลุ่ม, อปท., กลุ่มตำบล 
หรือสหกรณ์เพ่ือแจ้งขอการรับรอง 
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ข้ันตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส (PGS) ส าหรับเกษตรกร 

1. เกษตรกรศึกษาท าความเขา้ใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และปฏิบติัตามหลกัและมาตรฐานอินทรีย์        
โดยศึกษาจากคู่มือเกษตรอินทรีย ์การผลิต & จัดการพืชผักอินทรีย ์และขั้นตอนการขอรับรอง
เกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 

2. เมื่อศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบัติตามหลักมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ลว้ เกษตรกรตอ้งจัดตัง้
กลุ่ม โดยการรวบรวมสมาชิกเกษตรกร 3-8 คน เพื่อจดัตัง้เป็นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรกอินทรีย ์
โดยใชแ้บบฟอรม์สมคัรสมาชิก (FG-01) 

3. เกษตรกรสามารถสมัครเขา้ร่วมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นเครือข่ายอปท.ฯ ดาวผ่อดีดี โดยแจง้ความ
จ านงมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.), กลุม่ต าบล หรือสหกรณ ์และท าการสมคัรผ่านการ
กรอกแบบฟอรม์ลงนามปฏิญญาเขา้รว่มกลุม่เกษตรกรอินทรียพ์ีจีเอส (F-01) 

4. เกษตรกรจะไดร้บัไดร้บัรหสัจาก อปท., กลุ่มต าบล หรือสหกรณ ์ประกอบไปดว้ย “รหสัพื ้นที่” และ    
“รหสักลุม่”  

5. เกษตรกรท าการดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั PODD หรือ ผ่อดีดี โดยใช ้“รหสัพืน้ที่” เพื่อสมคัรรบั “ชื่อ
ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน” เพื่อเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS 

6. เกษตรกรท าการดาวนโ์หลดแอปพลิเคชัน podd PGS และเขา้สู่ระบบโดยใช ้ “ชื่อผูใ้ชง้านและ
รหสัผ่าน” ที่ไดจ้ากแอปพลิเคชนั PODD จากนัน้ใส ่“รหสักลุม่” เพื่อยืนยนัว่าเป็นเกษตรกรในสงักัด
กลุม่ใด 

7. เกษตรกรท าการบนัทึกขอ้มลูแปลงอินทรียท์ุกกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชนั podd PGS ประกอบดว้ย
ขอ้มลูสว่นตวัของเกษตรกรและขอ้มลูแปลงปลกู 

8. เกษตรกรแจง้ความจ านงผ่านหวัหนา้กลุม่ เพื่อขอรบัการรบัรองจาก อปท., กลุม่ต าบล หรือสหกรณ ์
โดยใชแ้บบฟอรม์ขอตรวจรบัรองฯเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี (F-03) 

9. เมื่อเกษตรกรผ่านการรบัรองแลว้จะได ้“ใบรบัรองเกษตรอินทรีย”์ จาก อปท. และเครือข่ายฯ 
10. เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรบัรองแลว้จะตอ้งปฏิบติัดงันี ้

10.1 เกษตรกรตอ้งเขา้ร่วมเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป็นประจ า โดยใชแ้บบบนัทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรมของเกษตรกรภายในกลุม่ (F-05) 

10.2 เกษตรกรตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

และยกระดบัคณุภาพการผลิตของกลุม่อย่างต่อเนื่อง โดยใชแ้บบฟอรม์การตรวจเยี่ยมแปลง

เพื่อน โดยใชแ้บบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากกลุม่เกษตรอินทรียแ์ม่ทา       

ออแกรน์ิค (F-02) 
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10.3 เกษตรกรจะตอ้งถูกตรวจรบัรองประจ าปี เพื่อติดตามและควบคมุการปฏิบติัและกิจกรรม
ในแปลงใหเ้ป็นไปตามการปฏิบติัเกษตรอินทรียท์ี่ดี (รกัษา ด ารงมาตรฐานการผลิต) 

10.4 ในกรณีที่เกษตรกรขอรบัการรบัรองแปลงเพิ่มเติม เกษตรกรจะถูกตรวจเพิ่มเติมโดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้เกษตรกรใหท้ราบล่วงหนา้ โดยใชแ้บบฟอรม์ขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเครือข่าย
อปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี (F-04) 

10.5 เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 
11. เกษตรกรตอ้งท าการตรวจต่ออายใุบรบัรองเมื่อครบ 3 ปี ซึ่งจะไดร้บัการแจง้เตือนผ่านแอปพลิเคชนั 

podd PGS, ใบแจง้นดัหมายจาก อปท. หรือการแสดงผลในแดชบอรด์ podd PGS 
 

ความหมาย หลกัการและแนวทางเกษตรอินทรยี ์

ความหมายของเกษตรอินทรีย ์

สหพนัธเ์กษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Agriculture : IFOM) ใหค้  านิยาม
ของเกษตรอินทรียว์่าเป็น “ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเสน้ใย ดว้ยความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอ้ม สงัคม 
และเศรษฐกิจ โดยเน้นที่การปรับปรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว ์และนิเวศ
การเกษตร เกษตรอินทรีย ์จึงลดการใชปั้จจยัการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใชส้ารเคมีสงัเคราะห ์
เช่น ปุ๋ ย สารจ ากดัศตัรูพืช และเวชภณัฑส์ าหรบัสตัว ์แต่ในขณะเดียวกนัก็พยายามประยกุตใ์ชธ้รรมชาติใน
การเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลีย้ง หลักการเกษตรอินทรีย์นีเ้ป็น
หลกัการสากลที่สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สงัคม ภมูิศาสตร ์สภาพอากาศ และวฒันธรรมทอ้งถิ่น
ดว้ย”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1โครงการเกษตรอินทรีย ์สหกรณก์ารเกษตรยั่งยืนแม่ทา จ ากดั, เกษตรอินทรยี ์ฉบบัการต์นู, (2547), 1. 
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สี่หลักการเกษตรอินทรีย ์

1. มิติดา้นสุขภาพ (Health) เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งส่งเสริมและสรา้งความยั่งยืนใหก้ับสุขภาพ
อย่างเป็นองคร์วมของดิน พืช สตัว ์มนษุย ์และโลก 

2. มิติดา้นนิเวศวิทยา (Ecology) เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งตัง้อยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยา
และวฐัจกัรแห่ง ธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยท าให้
ระบบและวฐัจกัรธรรมชาติเพิ่มพนูและยั่งยืนมากขึน้ 

3. มิติดา้นความเป็นธรรม (Fairness) เกษตรอินทรียค์วรจะตัง้อยู่บนความสมัพนัธท์ี่มีความเป็นธรรม
ระหว่างสิ่งแวดลอ้มโดยรวมและสิ่งมีชีวิตในทุกระดบั ทัง้เกษตรกร คนงาน ผูแ้ปรรูป ผูจ้ดัจ าหน่าย 
ผูค้า้ และผูบ้ริโภค ทุกผูค้นควรไดร้บัโอกาสในการมีคณุภาพชีวิตที่ดี และหมายรวมถึงการปฏิบัติ
ต่อสตัวเ์ลีย้งอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสภาพการเลีย้งใหส้อดคลอ้งกับลักษณะ
และความตอ้งการทางธรรมชาติของสตัว ์รวมทัง้ดแูลเอาใจใสค่วามเป็นอยู่ของสตัวอ์ย่างเหมาะสม 

4. มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Care) การบริหารจัดการเกษตรอินทรียค์วรจะต้องด าเนินการอย่าง
ระมดัระวงัและรบัผิดชอบ เพื่อปกป้องสขุภาพและความเป็นอยู่ของผูค้นทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
รวมทัง้พิทกัษป์กปอ้งสภาพแวดลอ้มโดยรวมดว้ย 

 
เกษตรอินทรีย ์

- สง่เสรมิ/ สรา้งความยั่งยืนใหก้บัสุขภาพองคร์วมของ ดิน พืช สตัว ์มนษุย ์และโลก 
- ตัง้บนรากฐานนิเวศวิทยา สอดคลอ้งกบัวิถีธรรมชาติ ช่วยท าใหร้ะบบและวฏัจกัรธรรมชาติเพิ่มพนู

และยั่งยืนมากขึน้ 
- ผูกสัมพันธ์อย่างเป็นธรรม ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทุกระดับ ทั้งเกษตรกร คนงาน             

ผูแ้ปรรูป ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูค้า้ และผูบ้รโิภค ทกุผูค้นไดร้บัโอกาสในการมีคณุภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสตัว์
เลีย้งตอ้งไดร้บัดแูลอย่างเหมาะสม 

- ดูแล เอาใจใส่ รบัผิดชอบสุขภาพของคนและสิ่งแวดลอ้มส าหรบัสรรพชีววิทยาทัง้ปัจจุบันและ
อนาคต 
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แนวทางเกษตรอินทรีย ์

แนวคิดพืน้ฐานของเกษตรอินทรียคื์อ การท าการเกษตรแบบองคร์วม ซึ่งแตกต่างจากระบบเกษตร

แผนใหม่ที่มุ่งเนน้การใชปั้จจยัการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลกู โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบ

ต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ส าหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นเกษตรแบบองค์ร วมจะให้

ความส าคญักับการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจ์ึงปฏิเสธการใช้

สารเคมีก าจดัศตัรูพืชและปุ๋ ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหลา่นีม้ีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการ

ของระบบนิเวศ โดยยดึ 6 แนวทางส าคญั ดงันี ้  

1. หมุนเวียนของธาตุอาหาร  ดว้ยการใชธ้าตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปของอินทรียว์ตัถุที่สามารถย่อย

สลายได ้โดยจุลินทรีย ์ซึ่งจะท าใหว้งจรธาตุอาหารหมุนเวียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของการ

หมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ส  าคัญ คือ การใช้ปุ๋ ยหมัก , การคลุมดินด้วย

อินทรียว์ตัถ,ุ การปลกูพืชเป็นปุ๋ ยพืชสด และการปลกูพืชหมนุเวียน เป็นตน้ 

2. สร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน  การหาอินทรียว์ัตถุต่างๆ มาคลุมหนา้ดินอยู่

เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม ้หรือแมแ้ต่พืชขนาดเล็ก (เช่น พืชที่ใชป้ลูกคลุมดิน) ซึ่งอินทรียว์ัตถุ

เหล่านีจ้ะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียใ์นดิน ท าใหดิ้นฟ้ืนกลบัมามีชีวิตอีกครัง้หนึ่ง 

นอกจากนีก้ารไม่ใชส้ารเคมีต่างๆ เป็นการช่วยท าใหดิ้นสามารถฟ้ืนความสมบูรณข์องตัวเองได้

อย่างรวดเรว็ 

3. สร้างความหลากหลายที่สัมพันธก์ันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการปลกูพืชร่วม

หลายชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหลื่อมเวลากนั ตลอดจนการปลกูพืชหมนุเวียนต่างชนิดกนั  

4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูนิเวศการเกษตร  ดว้ยการปฏิเสธการใชส้ารเคมีสังเคราะหท์ุกชนิด มีการ

ปรบัปรุงบ ารุงดินดว้ยอินทรียว์ตัถ ุและการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การปลกูพืชร่วม, 

พืชแซม,พืชหมนุเวียน, ไมย้ืนตน้ หรือการฟ้ืนฟแูหลง่นิเวศธรรมชาติในไรน่าหรือบรเิวณใกลเ้คียง 

5. พ่ึงพากลไกธรรมชาติในการท าเกษตร  เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรียจ์ึงจ าเป็นที่จะตอ้งเรียนรูถ้ึง

สภาพเงื่อนไขของ ทอ้งถิ่นที่ตนเองท าการเกษตรอยู่ การหมั่นสงัเกต เรียนรู ้วิเคราะห์-สงัเคราะห ์

และท าการทดลอง  
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6. พ่ึงพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต  พยายามผลิตปัจจยั การผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย ์เมล็ดพนัธุ ์

ฯลฯ ดว้ยตนเองในฟารม์ใหไ้ดม้ากที่สดุ 

 

ผักเกษตรอินทรีย ์ต่างจากผักของเกษตรแบบอ่ืนอย่างไร? 

ผักอินทรีย ์(Organic) หรือผักออรแ์กนิค คือ ผักที่มีระบบการผลิตแบบไม่ใชส้ารเคมีใด ๆ ทัง้สิน้ 
และไม่ใชพ้นัธุพ์ืชที่ตดัต่อพนัธุกรรม มีการใชปุ้๋ ยที่มาจากธรรมชาติเท่านัน้ ผลผลิตที่เก็บเก่ียวไดจ้ึงมีความ
สะอาดและปลอดภัย 100% ตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรีย์และเป็นระบบการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

ผักปลอดภัยจากสารเคมี (Pesticide Free) หรือเรียกว่า “ผักปลอดสารพิษ” เน้นควบคุมการใช้
สารเคมีในการเพาะปลกู โดยไม่ใชส้ารเคมีในการก าจดัแมลง แต่ยงัคงใชปุ้๋ ยเคมีและฮอรโ์มนเรง่ผลผลิต แต่
เป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ผลผลิตจะมีสารเคมีตกคา้งไม่เกินปริมาณที่ก าหนดไวเ้พื่อความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค ตามมาตรฐานรบัรองจากกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

ผักอนามัย (Pesticide Safe) หรือ “ผักกางมุง้” มีการใชปุ้๋ ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต และการใช้
สารเคมีก าจัดแมลง แต่เป็นสารเคมีที่มีพิษตกคา้งในระยะสัน้ และหยุดฉีดพน้สารเคมีก่อนการเก็บเก่ียว
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้โดยอาจมีการใชมุ้ง้หรือตาข่ายกางครอบแปลงเพาะปลูกหรือไม่ก็ได้ แต่ให้
ความส าคญักบัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสานคือ เนน้ปลกูพืชผกัตามฤดูกาลร่วมกบัผกัประเภท
กะหล ่าปลีที่ช่วยลดการระบาดของแมลง ส่วนการรบัรองมาตรฐานจะใชห้ลักเกณฑเ์ดียวกับผักปลอด
สารพิษ 

ผกัไฮโดรโปนิกส ์(Hydroponics) เป็นผกัปลอดสารที่ปลกูโดยใชน้ า้แทนดิน ดว้ยการผสมอาหารที่
จ  าเป็นของพืชลงในน า้ รากพืชที่สมัผสัน า้จะดดูซึมสารอาหารมาสะสมไวท้ี่ใบ ส่วนรากที่ไม่สมัผสัน า้จะท า
หนา้ที่รบัออกซิเจน ซึ่งยงัคงมีการใชส้ารเคมีและฮอรโ์มนในกระบวนการเพาะปลกู 
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ประเภทผัก สารเคมีทีใ่ช้ในการปลูก เมล็ด
พันธุ ์
GMO 

ยาฆ่า
แมลง 

ปุ๋ ยเคมี ฮอรโ์มน
เร่ง 

ผักอินทรีย ์(Organic) หา้มใช ้ หา้มใช ้ หา้มใช ้ หา้มใช ้

ผักปลอดภัยจากสารเคมี (Pesticide 
Free) 

หา้มใช ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ผักอนามัย (Pesticide Safe) ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ผักไฮโดรโปนิกส ์(Hydroponics) ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ผักท่ัวไป ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 

การจัดการฟารม์โดยรวม 

1. หลักการท่ัวไป 

- ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และฮอรโ์มน
สงัเคราะห ์

- ไม่อนุญาตการผลิตพืชดว้ยระบบไฮโดรโปนิค เพราะเกษตรอินทรียต์อ้งท าบนดิน อันเป็นธร
มชาติ 

- หา้มใชว้สัดนุาโนทุกชนิดในการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย ์รวมทัง้บรรจุภณัฑแ์ละ
วสัดอุปุกรณท์ี่สมัผสักบัอาหาร 

- หา้มตดัป่าไมท้ี่สาธารณะและบกุรุกป่าใหม่เพื่อท าเกษตรอินทรีย ์
- หากมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตในฟารม์ เช่น การลดหรือขยายพืน้ที่การผลิต การเปลี่ยนชนิด

พืชที่ปลกู ในกรณีที่ตอ้งการเพิ่มพืชที่ขอรบัรอง ฯลฯ เกษตรกร ตอ้งแจง้ใหก้ลุม่ทราบโดยทนัที 
- กรณีที่มีลกูจา้ง เกษตรกรตอ้งดแูลและชีแ้จงใหล้กูจา้ง หรือผูร้บัผิดชอบการผลิต หรือผูร้บัช่วง

การผลิต ซึ่งมีหน้าที่ เก่ียวข้องกับการผลิตอินทรีย์ ได้เข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติ ตาม
มาตรฐานและเงื่อนไขในการรบัรองมาตรฐาน 

- เกษตรกรตอ้งท าบนัทกึใหช้ดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

• มีบนัทกึหลกัฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรียแ์ยกจากการผลิตพืชทั่วไป
อย่างชดัเจน โดยใชแ้อปพลิเคชนั podd PGS เป็นเคร่ืองมือในการบนัทกึ 
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2. ระบบนิเวศภายในฟารม์ 
เกษตรกรตอ้งรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟารม์ โดยพยายามรกัษาและฟ้ืนฟูบริเวณ
ที่เป็นแหล่งอาศัยของพืชและสตัว์หลากหลายชนิดเอาไว้อย่างน้อย 5% ของพืน้ที่การผลิต และ
ปลอ่ยใหพ้ืชขึน้ตามธรรมชาติในพืน้ที่ว่างเปลา่ 
 

3. ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุ ์(GMO) 
หา้มใชส้ิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธุ์ (GMO) หรือผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพนัธุ์ในกระบวนการ
ผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย ์
 

การผลิตพชือินทรีย ์
1. ระยะปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย ์ 

 

- ระยะปรบัเปลี่ยนคืออะไร?  
ระยะปรบัเปลี่ยน คือ วนัที่สมคัรขอใหม้ีการรบัรองมาตรฐานฯ ใหน้บัเป็นวันที่ 1 ของการ

เริ่มตน้ของการเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือเป็นวันเริ่มตน้ของระยะการปรบัเปลี่ยน โดย 
เกษตรกรตอ้งเริ่มปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัย
ดาวผ่อดีดี นบัตัง้แต่วนัดงักลา่ว ซึ่งระยะเวลาขึน้อยู่กบัชนิดพืชที่ปลกู คือ 

- พืชล้มลุกมีระยะปรบัเปลี่ยน 12 เดือน ผลผลิตของพืชที่ปลูกหลงัระยะปรบัเปลี่ยน
สามารถขายเป็นอินทรียไ์ด ้

- พืชยืนต้นมีระยะปรบัเปลี่ยน 18 เดือน ผลผลิตที่เก็บเก่ียวหลังระยะปรับเปลี่ยน
สามารถขายเป็นอินทรียไ์ด ้

- ท าไมตอ้งมีขอ้ก าหนดเรื่องระยะปรบัเปลี่ยน? 
- เกษตรกร: ระยะปรบัเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่ใหเ้กษตรกรได้ทดลองปรับเปลี่ยนการ

บริหารจัดการผลิตใหม่ ซึ่งเกษตรกรตอ้งใชร้ะยะเวลาเรียนรูช้่วงหนึ่ง อีกทัง้เป็นการ 
“วดัใจ” เกษตรกรว่า สามารถท าเกษตรอินทรียไ์ดต่้อเนื่องจรงิหรือไม่  

- นกัสิ่งแวดลอ้ม: ระยะปรบัเปลี่ยนเป็นช่วงที่ ระบบนิเวศการเกษตรไดป้รบัสภาพ จาก
เดิมที่เสียสมดลุเนื่องจากการใชส้ารเคมีการเกษตรและการจดัการฟารม์ที่ไม่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดลอ้ม (เช่น การเตรียมดินดว้ยการเผาฟาง) ใหร้ะบบนิเวศเกษตรไดม้ีเวลาฟ้ืน
ตวัจนเกิดความสมดลุ  

- ผู้บริโภค: สารเคมีการเกษตรบางส่วนที่ตกค้างในฟาร์มน่าจะสลายตัวไปตาม
ธรรมชาติ ท าใหม้ีสารเคมีปนเป้ือนในฟารม์เกษตรอินทรียล์ดลง 
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- ในช่วงระยะปรบัเปลี่ยน ตอ้งทิง้ที่ดินไวเ้ปลา่ๆ หรือไม่? 
มีเกษตรกรจ านวนมากที่เขา้ใจผิดว่า ในช่วงระยะปรบัเปลี่ยนนัน้ จะตอ้งปล่อยที่ดินทิง้ไว้

เปล่าๆ หา้มท าการผลิต ที่จริงแลว้ในช่วงนี ้เกษตรกรจะท าการผลิตหรือไม่ก็ได ้แต่ไม่ว่าจะท า
การผลิตหรือไม่ จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ี่ขอการรบัรองไว ้

- ห้ามน าผลผลิตที่ได้จากพืชที่ปลูกในในระยะปรับเปล่ียนไปจ าหน่ายเป็นผลผลิต
อินทรีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แผนภูมิแสดงการนับระยะการปรับเปลี่ยนของพชืล้มลุกและพชืยืนต้น 

พืชล้มลุก 

ระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์ ผลิตผล 
ในระยะการปรับเปลีย่น 

ไม่ถือว่าเป็นอินทรีย ์

ผลิตผลจากฤดูปลูกพืชรุ่นใหม ่  
ที่ปลูกหลังระยะ 

การปรับเปลี่ยนถอืว่าเป็นอินทรีย ์

-ปลูกโดยใช้สารเคมี (เดือนที่ 0) 

-หยุดใช้สารเคมี 

-เปลี่ยนเป็นอินทรีย ์

(ผลิตตามข้อกำหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์) 

-ยื่นขอรับการรับรอง 

(เดือนที่ 12) 

-เริ่มปลูกรอบ ใหม ่

พืชยืนต้น 

ระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์ ผลิตผล 
ในระยะการปรับเปลีย่น 

ไม่ถือว่าเป็นอินทรีย ์

 

ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวหลังระยะ
การปรับเปลี่ยนถอืว่าเป็น

อินทรีย ์

-ปลูกโดยใช้สารเคมี (เดือนที่ 0) 

-หยุดใช้สารเคมี 

-เปลี่ยนเป็นอินทรีย ์

(ผลิตตามข้อกำหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์) 

-ยื่นขอรับการรับรอง 

(เดือนที่ 18) 

-เริม่เก็บเกี่ยวผลิตผล 
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2. ชนิดและพันธุข์องพืชทีป่ลูก 
- เมล็ดพนัธุแ์ละสว่นขยายพนัธุพ์ืชที่น ามาปลกูตอ้งผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย ์
- ควรเลือกใชพ้นัธุพ์ืชที่ปรบัตวัไดดี้ในสภาพอากาศทอ้งถิ่น 
- เลือกใชพ้นัธุพ์ืชที่ตา้นทานต่อโรคและแมลงเพื่อลดปัญหาศตัรูพืช 
- ควรตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพนัธุก์่อนเพาะปลกู 
- หา้มใชเ้มล็ดพนัธุท์ี่คลกุสารเคมี เวน้แต่ไม่สามารถหาเมล็ดพนัธุอิ์นทรียไ์ด ้
- ก่อนใชเ้มล็ดพันธุ์ตอ้งท าความสะอาดโดยการลา้งน า้อย่างนอ้ย 3 ครัง้ และจดัการน า้ทิง้จาก

การลา้งอย่างถกูวิธี โดยเฉพาะเมื่อตอ้งลา้งเมล็ดพนัธุท์ี่ปนเป้ือนสารเคมี 
- หา้มใชเ้มล็ด/ ท่อนพนัธุ ์หรือน าพืชที่ผ่านการดดัแปลงพนัธุกรรม (GMO) มาปลกูในแปลง 

 

3. ความหลากหลายของพืชภายในฟารม์ 
- ในการปลกูพืชลม้ลกุ เกษตรกรตอ้งสรา้งความหลากหลายของพืชภายในฟารม์ โดยอย่างนอ้ย

ตอ้งปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช รวมทัง้ปลูกพืชบ ารุงดิน 
เพื่อเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถแุละความอดุมสมบรูณข์องดิน 

- ในสวนไมย้ืนตน้ เกษตรกรตอ้งสรา้งความหลากหลายของพืชภายในฟารม์ โดยอย่างนอ้ยตอ้ง
ปลกูพืชคลมุดิน และ/หรือปลกูพืชอ่ืนๆ หลากหลายชนิด 
 

4. การปลูกพืชคู่ขนาน 
- การปลกูพืชคู่ขนาน คือ การปลกูพืชชนิดเดียวกนัในแปลงเกษตรทั่วไป(แปลงเคมี) และแปลง

ในระยะปรบัเปลี่ยนเป็นอินทรียห์รือแปลงอินทรีย ์ซึ่งตามมาตรฐานการท าเกษตรอินทรีย์ไม่
ควรปลูกพืชคู่ขนาน 
ยกเวน้ เป็นพืชคนละพนัธุ์(varieties) ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างไดโ้ดยง่าย เช่น มีลกัษณะ
รูปรา่ง สี ฯลฯ แตกต่างกนัหรือมีวนัเก็บเก่ียวท่ีต่างกนั 
 

5. การปรับปรุงบ ารุงและการอนุรักษด์ิน 

- ควรรกัษาระดบัความเป็นกรด-ด่างของดินที่เหมาะสมต่อพืชที่ปลกู ในกรณีที่จ  าเป็นอาจใชป้นู
ขาว โดโลไมท ์ปนูมารล์ หรือขีเ้ถา้ไม ้เป็นตน้ 

- ไม่ควรปล่อยหนา้ดินใหว้่างเปล่า ควรปลกูพืชตระกูลถั่วคลมุดิน เช่น ถั่วแป๋ ถั่วลาย ถั่วด า ถั่ว
เขียว ถั่วแดง ถั่วพรา้ ไมยราบไรห้นาม โสน ปอเทือง เป็นตน้ 

- ควรมีการปลกูพืชตระกูลถั่วหรือพืชบ ารุงดินอ่ืนๆ เป็นปุ๋ ยพืชสด โดยอาจปลกูก่อนหรือหลงัพืช
หลกั หรือปลกูเป็นพืชหมนุเวียน 
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- หากพืน้ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน เกษตรกรตอ้งมีมาตรการป้องกันการชะลา้ง
พงัทลายของดิน เช่น การปลกูพืชปอ้งกนัการพงัทลายของดิน การปลกูขวางแนวลาดเอียง  

- หา้มขนยา้ยดินออกจากฟารม์เกษตรอินทรีย ์ยกเวน้เศษดินที่ติดไปกบัผลผลิตที่เก็บเก่ียว 
- หา้มเผาเศษวชัพืชและตอซงัในแปลง  
- หา้มเผาขยะมีพิษภายในแปลง 

 

6. การจัดการน ้า 
- เกษตรกรตอ้งมีมาตรการป้องกันไม่ใหเ้กิดการใชน้ า้เกินควร รวมไปถึงการรกัษาคุณภาพน า้ 

การหมนุเวียนการใชน้ า้ภายในฟารม์ และการบ าบดัน า้ทิง้เพื่อน ามาใชใ้หม่ 
- ในกรณีที่มีการเลีย้งสัตวภ์ายในแปลงที่ขอรบัรอง เกษตรกรตอ้งมีการจัดการการเลีย้งที่ไม่

สง่ผลกระทบใหแ้หลง่น า้เกิดมลพิษ 
- กรณีที่มีการปนเป้ือนทางน า้จะตอ้งมีการท าคันดินลอ้มรอบแปลงหรือท าร่องน า้หรือปลกูพืช

กรองน า้ เพื่อปอ้งกนัการปนเป้ือนจากสารเคมีที่มาจากน า้ 
 

7. การใช้ปุ๋ ย 
- ปุ๋ ยคอก/ มลูสตัว ์(Manure): ตรวจสอบแหล่งที่มาและแหล่งก าเนิดของปุ๋ ยคอก และตอ้งผ่าน

การย่อยสลายอย่างสมบูรณ ์โดยหา้มใชปุ้๋ ยคอกสดกับพืชในลกัษณะที่อาจปนเป้ือนกับส่วน
ของพืชที่ใชบ้รโิภค 

• มูลสตัวท์ีน่  ำมำใชต้อ้งผำ่นกำรหมกัเบือ้งตน้หรืออบผำ่นควำมรอ้นจนแหง้ด ีหรือคลกุ
ดนิไม่นอ้ยกว่ำ 1 เดือน ก่อนกำรปลูกพชื  

• มูลสตัวปี์ก หรือผลพลอยไดจ้ำกกำรเลีย้งสตัว์ตอ้งมำจำกฟำร์มทีเ่ลีย้งปล่อยรวมเป็น
ฝงู ไม่จ ำกดัอำณำเขต ห้ามใช้มูลไก่จากฟาร์มทีขั่งในกรงตับมาท าปุ๋ ย 

- ปุ๋ ยหมกั (Compost): ตรวจสอบแหลง่ที่มาของปุ๋ ยหมกัหรือวสัดเุศษพืชที่ใชท้ าปุ๋ ยหมกั  
- ปุ๋ ยพืชสด (Green manure): ปลกูพืชตระกลูถั่วไถกลบในแปลง 
- หา้มใชส้ารเคมีหรือฮอรโ์มนสงัเคราะหม์าท าปุ๋ ย 
- หา้มใชข้องเสียจากบา้นเรือนหรือเทศบาลมาท าปุ๋ ยหมกั 
- หา้มใชอ้จุจาระคนมาท าปุ๋ ย 
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8. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช/ โรคพืช/ วัชพืช 
- ใชส้มนุไพร หรือปลกูพืชขบัไลแ่มลงแซมในแปลงปลกูพืช จะช่วยลดปัญหาแมลงศตัรูพืชได ้
- ใชว้ิธีกล โดยการใชเ้ครื่องมืออย่างง่ายๆ เพื่อท าลายหรือป้องกันศัตรูพืช วิธีการนีเ้หมาะกับ

แปลงขนาดเล็ก และมีแรงงานว่าง ตัวอย่างเช่น การเก็บ จับ หรือท าลายศัตรูพืช ดว้ยแรงคน
และเครื่องมือกล การใชต้าข่าย หรือกบัดกัจบัแมลงศตัรูพืช  

- ใชว้ิธีการทางชีววิธี เป็นวิธีการใชศ้ัตรูธรรมชาติใหค้วบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยหลกัการสมดุล
ธรรมชาติ วิธีการนีใ้ชไ้ดผ้ลในการควบคุมแมลงศัตรูและวชัพืชบางชนิด เช่น การใชต้วัห า้ ตวั
เบียน หรือโรค ในการควบคมุแมลงศตัรูพืช การใชแ้มลง และปลาในการก าจดัวชัพืชน า้ วิธีการ
นีเ้ป็นวิธีการท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มในแง่ของมลภาวะต่างๆ และเชื่อว่าเป็นวิธีการ
ควบคมุศตัรูพืชไดถ้าวรกว่าวิธีอ่ืนๆ แต่การคน้ควา้ยงัไม่แพรห่ลายมากนกั 

- ใชว้ิธีเขตกรรมเพื่อควบคมุการเจรญิเติบโตของวชัพืช เช่น การไถกลบ การปลกูพืชหมนุเวียน  
- หลีกเลี่ยงการปลกูพืชชนิดเดิมซ า้บนแปลงเดียวกนั เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลง 
- หา้มใชส้ารเคมีก าจดัแมลงและศตัรูพืช 

 

9. สารเร่งการเจริญเติบโตและสารอื่นๆ 
- หา้มใชส้ารเคมีสงัเคราะหเ์รง่การเจรญิเติบโตทกุสว่นของพืช 
- หา้มใชส้ีสงัเคราะหใ์นการยอ้มสีผลไมเ้พื่อใหด้สูวยงาม 

 

10. การป้องกันการปนเป้ือน 
- ในกรณีที่แปลงเกษตรอินทรีย์อาจไดร้บัการปนเป้ือนจากแปลงขา้งเคียงที่มีการใชส้ารเคมี  

เกษตรกรตอ้งท าแนวกนัชนปอ้งกนัการปนเป้ือนโดยมีขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.5 เมตร  

• กรณีที่มีกำรปนเป้ือนทำงอำกำศตอ้งมีกำรปลูกพืชเป็นแนวกันลม เพื่อป้องกันกำร
ปนเป้ือนทีม่ำจำกกำรฉีดพ่นสำรเคมีทำงอำกำศ โดยพชืกนัชนนีต้อ้งเป็นพชืต่ำงชนิด
กบัพชืทีป่ลูกในแปลงอนิทรีย ์(พชืทีป่ลูกเป็นพชืกนัชนไม่ถอืว่ำเป็นพชือนิทรีย)์ 

• กรณีทีม่ีกำรปนเป้ือนทำงน ้ำจะตอ้งมีกำรท ำคนัดินลอ้มรอบแปลงหรือท ำร่องน ้ำหรือ
ปลูกพชืกรองน ำ้ เพือ่ป้องกนักำรปนเป้ือนจำกสำรเคมีทีม่ำจำกน ้ำ 

- ตามหลกัการควรแยกเครื่องมือ อปุกรณ ์เช่น จอบ เสียม ฯลฯ ในการท าเกษตรอินทรียไ์วเ้ป็น
สดัส่วน ปราศจากการปนเป้ือน และแยกไม่ใหป้ะปนกบัเครื่องมือ อุปกรณก์ารท าการเกษตร
แบบอ่ืนๆ 

- ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องเก็บเก่ียว เครื่องนวด ฯลฯ ร่วมกับทั้ง
ฟารม์เกษตรเคมีและอินทรีย์ เกษตรกรต้องท าความสะอาดเครื่องจักรดังกล่าวก่อนที่จะ
น าไปใชใ้นแปลงเกษตรอินทรีย ์
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- หา้มเก็บหรือใชเ้ครื่องมือฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดศตัรูพืชหรือสารเคมีที่ใชใ้นแปลงเคมี ปะปน
กบัเครื่องมือที่ใชใ้นแปลงเกษตรอินทรีย ์

 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทรีย ์

1. การจัดการผลผลิตและการเก็บรักษา 
- หา้มใชน้ า้ยาลา้งจานหรือสารเคมีอ่ืนๆ ผสมน า้ลา้งผลผลิต 
- หา้มใชอ้ปุกรณล์า้งผลผลิตปนกบัการลา้งท าความสะอาดอย่างอ่ืน 
- มีการแยกสถานที่จัดเก็บระหว่างผลผลิตเกษตรอินทรียแ์ละไม่อินทรียอ์อกจากกัน เพื่อไม่ให้

เกิดการปะปนหรือการปนเป้ือนขา้ม  
- ในกรณีสถานที่จัดเก็บมีพืน้ที่จ  ากัด อาจมีการจัดเก็บผลผลิตเคมีและผลผลิตอินทรีย์ไว้ใน

โรงเรือนเดียวกนั แต่ตอ้งมีกระบวนการป้องกนัการปนเป้ือน และแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน 
เช่น แยกชัน้เก็บ แยกกอง การตีเสน้แบ่งพืน้ที่ 

- สถานที่เก็บผลิตผลและผลิตภัณฑอิ์นทรียต์อ้งสะอาด ตอ้งก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลง
ศตัรูพืชและสตัวพ์าหะน าโรค (นก หน ูแมลงสาบ) 
 

2. การบรรจุภัณฑ ์
- บรรจภุณัฑท์ี่ใชใ้สผ่ลผลิตอินทรีย ์ตอ้งไม่เคยบรรจสุารเคมี ปุ๋ ยเคมี หรือสิ่งเป็นพิษมาก่อน 
- บรรจภุณัฑท์ี่น ามาใช ้ตอ้งไม่ผ่านการอบดว้ยสารฆ่าเชือ้ราหรือสารเคมีอื่นๆ 
- บรรจุภัณฑท์ี่น ามาใส่ผลิตภัณฑส์ าเร็จที่ไดจ้ากการแปรรูปตอ้งสะอาด ไม่เคยใส่อาหารหรือ

วสัดอ่ืุนมาก่อน เวน้แต่ภาชนะบรรจทุี่เป็นแกว้ 
- ควรใชบ้รรจุภัณฑท์ี่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้มน้อยที่สุด โดยควรเลือกใชบ้รรจุภัณฑท์ี่

สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือน าไปผลิตซ า้ใหม่ได ้เช่น การใชว้สัดจุากกระดาษรีไซเคิล วสัดทุี่
ย่อยสลายได ้ 

- ไม่ควรใชบ้รรจภุณัฑห์ลายชัน้เกินความจ าเป็น 
- ไม่อนญุาตใหใ้ชโ้ฟมเป็นบรรจภุณัฑ ์

 

3. การขนส่ง 
- ในการขนสง่ตอ้งท าการแยกผลผลิตเกษตรอินทรียก์บัไม่อินทรียอ์ย่างชดัเจน 
- ยานพาหนะที่ใชใ้นการขนสง่มีสิ่งปกคลมุตลอดการขนสง่ 
- ท าความสะอาดเครื่องมือและอปุกรณส์ าหรบัการขนสง่ทกุครัง้ก่อนและหลงัการขนสง่ 
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ข้ันตอนการขอรับรองเกษตรอินทรียพ์จีีเอส (PGS) 

1. ศึกษาท าความเข้าใจ  
เกษตรกรตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละท าการประเมินตนเองว่าสามารถ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์ข้อก าหนดต่างๆได้หรือไม่ เพราะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็น
ขอ้ก าหนดที่เกษตรกรต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด โดยจะใชม้าตรฐานเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา
ตดัสินการรบัรองฟารม์ของเกษตรกร ดงันัน้ ก่อนที่จะท าการสมคัรเกษตรกรควรศกึษาขอ้ก าหนดในการ
ผลิตแบบอินทรียท์ี่ขอรบัรองอย่างละเอียดและถ่ีถว้นจนมั่นใจ ตดัสินใจแน่วแน่เสียก่อน 

 

2. สมัครเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นเครือข่าย อปท.ฯ ดาวผ่อดีดี 
2.1. เมื่อเกษตรกรศกึษาขอ้ก าหนดในการผลิตแบบอินทรียอ์ย่างละเอียดเรียบรอ้ยแลว้ และตอ้งการจะ

สมคัรเขา้รว่มกลุม่เกษตรอินทรียใ์นเครือข่ายฯ เกษตรกรตอ้งท าการติดต่อไปยงักลุม่เกษตรกรหรือ
หน่วยงานในพืน้ที่ (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น, กลุ่มต าบล หรือสหกรณ)์ เพื่อสมคัรเป็นสมาชิก
ของกลุม่ 

2.2. การสมคัรท าไดโ้ดยการกรอกขอ้มลูผ่าน ผ่านทางเว็บไซต ์http://www.cmonehealth.org/home  
แบบฟอรม์ใบสมัครดูไดจ้ากเอกสารอา้งอิงสมัครเขา้ร่วมกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์ในเครือข่าย
อปท.ฯ   ดาวผ่อดีดี 
 

3. การตรวจแรกเข้า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น, กลุม่ต าบล หรือสหกรณ ์จะพิจารณาเอกสารและท าการตรวจแรกเขา้ 

ซึ่งการตรวจแรกเขา้หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรบัรองเกษตรอินทรีย ์ซึ่งเป็นการตรวจประเมิน
เพื่อการรบัรองครัง้แรก โดยเกษตรกรจะถูกตรวจอย่างละเอียดในทุกขอ้ก าหนดของการปฏิบัติทาง
เกษตรอินทรีย ์

 
4. ปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย ์

4.1 เมื่อสมคัรเขา้รว่มกลุม่ฯแลว้ เกษตรกรตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ย่างเครง่ครดั  
4.2 อา้งอิงแนวปฏิบติัจากคู่มือ มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเครือข่ายอปท. อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 
4.3 ไดร้บัรหสัพืน้ที่ 
4.4 เมื่อเกษตรกรท าการสมัครเขา้ร่วมกลุ่มกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น, กลุ่มต าบล หรือสหกรณ์

เรียบรอ้ยแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะท าการออกรหสัพืน้ที่ใหก้บัเกษตรกรเพื่อเป็นการระบุ
ว่าเกษตรนั้นสังกัดอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือหน่วยงานใด และน าไปสู่การ
ลงทะเบียนใชง้าน แอปพลิเคชนัผ่อดีดี 
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5. อปท. กลุ่มต าบล หรือสหกรณ ์ออกรหัสพืน้ทีใ่ห้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรปฏิบัติดังนี ้

5.1 ลงทะเบียนใชง้าน แอปพลิเคชันผ่อดีดี โดย อปท. กลุ่มต าบลหรือสหกรณ์ แจง้รหัสพื้นที่ของ
เกษตร  

ขั้นตอนการดาวนโ์หลดแอปพลิเคชัน ผ่อดีดี หรือ podd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
***หมำยเหต ุหำกเกษตรกรไม่สำมำรถกรอกขอ้มูลเองได ้สำมำรถแจง้กบักลุ่มเกษตรกรของตนเองได ้
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5.2 ไดร้บัรหสักลุม่ 

เมื่อเกษตรกรท าการสมัครเขา้ร่วมกลุ่มกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น , กลุ่มต าบล หรือ
สหกรณเ์รียบรอ้ยแลว้ หน่วยงานดงักล่าวจะท าการออกรหสักลุ่มใหก้บัเกษตรกรเพื่อเป็นการระบุ
ว่าเกษตรนัน้สงักดัอยู่ในกลุม่เกษตรอินทรียใ์นเครือข่าย อปท.ฯ ดาวผ่อดีดีกลุม่ใด และน าไปสูก่าร
ลงทะเบียนใชง้านแอปพลิเคชนั podd PGS 
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5.3 เขา้สูร่ะบบเพื่อใชง้านแอพพลิเคชนั podd PGS 
เกษตรกรน าบญัชีผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านที่ไดจ้ากแอปพลิเคชันผ่อดีดี เขา้สู่ระบบเพื่อใชง้านแอพ

พลิเคชนั podd PGS 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

5.4 บนัทกึขอ้มลู 
เกษตรกรตอ้งท าการบนัทกึขอ้มลูในแอพพลิเคชนั podd PGS ซึ่งขอ้มลูส าคญัประกอบดว้ย 

• ขอ้มลูสว่นตวัของเกษตรกร 

• ขอ้มลูแปลงปลกู 
- ปัจจยัการผลิต 
- พืชที่ปลกู 
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6. ขอรับการรับรอง 

เกษตรกรสามารถติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กลุ่มต าบล หรือ
สหกรณ)์ เพื่อขอการรบัรองผลิตผลเกษตรอินทรียข์องตนเอง โดยเกษตรกรจะถูกตรวจแรกเขา้ ซึ่งเป็น
การตรวจที่ส  าคัญมาก โดยจะตรวจสถานที่ประกอบการทุกแห่งที่เก่ียวข้องและประเมิน เพื่อเป็น
แนวทางใหเ้กษตรกรไดป้รบัความเขา้ใจและวิธีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ี่ขอ
รบัรอง ซึ่งจะน าไปสูก่ารออกใบรบัรอง 

 

7. ได้รับใบรับรอง (หนังสือส าคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม) 

เมื่อเกษตรกรได้รับใบรบัรองเรียบรอ้ยแล้ว เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในตลาดอินทรีย์ได้ โดย
ใบรบัรองมีอาย ุ3 ปี ในระหว่างนีเ้กษตรกรจะตอ้งปฏิบติัดงันี ้

- เกษตรกรตอ้งเขา้รว่มเขา้รว่มกิจกรรม การประชมุ และการฝึกอบรมของกลุม่เป็นประจ า 
- เกษตรกรตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน โดยมีการตรวจอย่างนอ้ย 3 เดือนครัง้ 

ซึ่งกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนนีเ้ป็นกิจกรรมที่ช่วยใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กลุม่ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- เกษตรกรจะตอ้งถูกตรวจรบัรองประจ าปี เพื่อติดตามและควบคุมการปฏิบติัและกิจกรรมใน
แปลงใหเ้ป็นไปตามการปฏิบติัเกษตรอินทรียท์ี่ดี 

- เกษตรกรสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เป็นตราสินค้าได้เฉพาะกับ
ผลผลิต/ ผลิตภณัฑ ์ที่ขอรบัรองกบัเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดีเท่านัน้ 

ในกรณีที่เกษตรกรขอรับการรับรองแปลงเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไขการรับรองประจ าปี เกิดการ
รอ้งเรียนจากผู้อ่ืน มีขอ้สงสัยหรือความเสี่ยงเก่ียวกับการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรจะถูกตรวจ
เพิ่มเติมโดยการตรวจเพิ่มเติมนี ้คณะผูต้รวจไม่จ าเป็นตอ้งแจง้เกษตรกรใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

8. การตรวจต่ออายุ 

ในการรบัรองแต่ละครัง้ ใบรบัรองจะมีอายุ 3 ปี เพราะฉะนัน้เกษตรกรจะตอ้งถูกตรวจต่ออายุ เพื่อ
เป็นการต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนด ซึ่งจะ
ด าเนินการตรวจก่อนใบรบัรองหมดอายุ 
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ภาคผนวก 
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ปัจจัยการผลิตทีอ่นุญาตให้ใช้ได้ในการผลิตอนิทรีย:์ อ้างอิงจากส านักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์(มกท.) 

สัญลักษณแ์ละความหมาย 

/ ใหใ้ชไ้ด ้หมายถึง ปัจจยัการผลิตที่อนญุาตใหใ้ชไ้ดต้ามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน มกท. 
! ใชอ้ย่างระมัดระวัง หมายถึง ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตใหใ้ช้ได ้แต่จะตอ้งใชต้ามขอ้ก าหนดอย่าง

เครง่ครดั และใชอ้ย่างระมดัระวงั 
 

ส่วนท่ี 1: ปัจจยัการผลิตที่ใชเ้ป็นปุ๋ ยหรือสารปรบัปรุงดิน 

รายการวัสด ุ รายละเอียด/ ข้อก าหนด  
กระดกูป่น กระดูกสตัวห์รือกระดกูปลาบดละเอียดใหธ้าตฟุอสฟอรสัและธาตไุนโตรเจน

แก่ดินที่ปลกู มีคุณสมบตัิเป็นด่างเล็กนอ้ยควรใชใ้นปริมาณที่เหมาะสม โดย
ค านึงถึงสมดลุของธาตอุาหารในดิน 

! 

กากน า้ตาล หรือโมลาส ใชใ้นการหมกัท าปุ๋ ยน า้ชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารของจลิุนทรีย ์ / 
กากเมล็ดพืช กากที่เหลือจากการบีบน า้มนั เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เมล็ดสะเดา เมล็ดละหุง่ 

ใหธ้าตไุนโตรเจน ควรใชใ้นสภาพที่ผ่านการหมกัแลว้ ถา้ใชไ้ม่ถกูตอ้งอาจท า
ใหพ้ืชไหมห้รือเน่าตาย 

! 

แกลบ ใชเ้ป็นวสัดคุลมุดิน ช่วยปรบัปรุงดินเหนียวใหโ้ปร่งขึน้ แต่ควรใชร้ว่มกบัวสัดุ
อื่น เพราะมีธาตอุาหารนอ้ยมาก และเก็บความชืน้ไดไ้ม่ดี ย่อยสลายชา้ 

! 

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

จะตอ้งมาจากแหล่งธรรมชาติ และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือไม่มา
จากกระบวนการสงัเคราะห ์

/ 

ขยะอินทรียวตัถ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตและผลพลอยไดท้ี่มาจากพืชอนญุาตใหใ้ชเ้ป็นปุ๋ ยและท าเป็นปุ๋ ยหมกั
ได ้เช่น กากเหลือจากการสกดัน า้มนั, เปลือกโกโก,้ แกลบ 
ผลพลอยไดท้ี่ไดม้าจากสตัว ์ไดแ้ก่ 
*เลือดแหง้ผง 
*กีบเทา้สตัวผ์ง 
*เขาสตัวผ์ง 
*กระดกูผง หรือ กระดกูผงที่สกดัเจลาตินออกไปแลว้ 
*ปลาป่น 
*เนือ้สตัวป่์น 
*ขนสตัวปี์กป่น และ ‘chiquette’ 
*ขนแกะ 

/ 
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ขยะอินทรียวตัถ ุ *ขนสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมป่น แต่ตอ้งไม่มีโครเมียม (VI) ปนเป้ือนในระดับที่
สามารถตรวจวดัได ้
*เสน้ผม 
*ผลผลิตจากนมสตัว ์
*โปรตีนที่ไดจ้ากการไฮโดรไลซีสแต่หา้มใชท้ี่สมัผสัโดยตรงกับส่วนของพืชที่
น ามาบรโิภค 

/ 

ขีเ้ถา้ไม,้ ขีเ้ถา้แกลบ ใชเ้ป็นวสัดุปรบัปรุงความเป็นกรดของดิน เป็นแหล่งของธาตุฟอสฟอรสัและ
โพแทสเซียม ไม่ควรใชก้บัตน้กลา้ของพืช หา้มใชข้ีเ้ถา้ที่มาจากการเผาปุ๋ ยมลู
สตัว ์เพราะท าใหส้ญูเสียอินทรียวตัถแุละธาตอุาหาร 

! 

ขีเ้ลือ้ย ไม่อนญุาตถา้มาจากไมท้ี่มีการใชส้ารเคมีเพื่อรกัษาเนือ้ไม ้ 
เมื่อผสมกับดินปลกูจะช่วยท าใหด้ินโปร่งขึน้ และเก็บความชืน้แต่ย่อยสลาย
ชา้ ควรผ่านการหมกัใหส้ลายตวัก่อนน าไปใช ้

! 

ขีไ้สเ้ดือน  / 
แคลเซียมคลอไรด ์ จากแหล่งธรรมชาติเท่านั้น ใชเ้ป็นแหล่งธาตุอาหารเสริมแก่พืช แต่ตอ้งใช้

อย่างระมัดระวังเพราะมีปริมาณธาตุคลอไรดส์ูงมาก อาจเป็นอันตรายต่อ
ความสมดลุของแรธ่าตใุนดิน 

! 

จลิุนทรีย ์ อนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ทุกชนิดกับปุ๋ ยหมัก พืช เมล็ดพืช และดิน ยกเว้น
จลิุนทรียท์ี่ไดม้าจากกระบวนการทางพนัธุวิศวกรรม 

/ 

โดโลไมท์ (แมกนี เซียมและ
แคลเซียมคารบ์อเนต) 

• ต้องมาจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ใช้
ปรบัปรุงความเป็นกรดของดิน 

• อาจใชเ้พื่อเสรมิธาตแุมกนีเซียมที่มีราคาถกูแก่พืช การใชเ้กินความ
จ าเป็นอาจเป็นอนัตรายต่อพืช 

/ 
 
! 

ปุ๋ ยจากถงุเห็ด ขีเ้ล่ือยและเศษวสัดเุหลือทิง้จากถงุเห็ดนางฟ้า นางรม ฯลฯ ควรผ่านการหมกั
ซ า้อีกครัง้ก่อนน ามาใช ้

/ 

ปุ๋ ยชีวภาพ อินทรียว์ตัถุที่มีเชือ้จุลินทรียช์่วยดูดซับและช่วยย่อยสลายธาตุอาหารใหแ้ก่
พืช 

/ 

ปุ๋ ยธาตอุาหารรอง เป็นสารสังเคราะห ์ไดแ้ก่ คอปเปอร ์โคบอลด ์ซัลเฟต เซเลเนียม โบรอน 
แมงกานีส โมลิบดินมั สงักะสี เหล็ก ไอโอดีน อนุญาตใหใ้ชเ้มื่อจ าเป็น เมื่อ
พืชอสดงอาการขาดธาตุอาหารเท่านัน้ แต่ไม่อนุญาตใหใ้ชส้ารสงัเคราะหท์ี่
อยู่ในรูปไนเตรตหรือคลอไรด ์

! 

ปุ๋ ยน า้ชีวภาพ ได่จากการหมกัเศษพืช เพื่อใหเ้กิดจุลินทรียโ์ดยธรรมชาติ ใชเ้ป็นปุ๋ ยฉีดพ่น
หรือเติมลงดินเพื่อใหพ้ืชแข็งแรง 

/ 



22 
 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี                                     คู่มือเกษตรกร 24 กุมภาพนัธ ์2564 
 

ปุ๋ ยคอกและผลพลอยไดจ้ากปุ๋ ย
คอก 

*มูลสัตวจ์ากฟารม์เลีย้งสัตว ์ที่เป็นส่วนผสมของส่ิงขับถ่ายจากสัตว์และ
อินทรียวตัถจุากพืช (ที่ใชป้พูืน้คอกสตัว)์  
*มลูสตัวแ์หง้และมลูสตัวปี์กแหง้ 
*สิ่งขบัถ่ายจากสตัว ์รวมทัง้มลูสตัวปี์ก และมลูสตัวจ์ากฟารม์ที่ผ่านการหมกั 
*สิ่งขบัถ่ายจากสตัวท์ี่เป็นของเหลวตอ้งมีการหมกั และ/หรือ เจือจางในระดบั
ที่เหมาะสม 
โดยหำ้มใชมู้ลสตัวจ์ำกฟำร์มทีเ่ลีย้งแบบอตุสำหกรรม 

! 

ปุ๋ ยพืชสด เช่น โสน ปอเทือง พืชตระกลูถั่วต่างๆ / 
ปุ๋ ยหมกั การหมักปุ๋ ยช่วยแกปั้ญหาวัชพืชที่ติดมากับมูลสัตวไ์ด ้อนุญาตใหใ้ชเ้มื่อมี

ส่วนประกอบเป็นวัสดุตามที่ระบุอยู่ในภาคผนวกนี ้แต่หำ้มใชปุ้๋ ยหมกัจำก
ขยะเมือง 

/ 

ปุ๋ ยหมกัจากกองเห็ดฟาง อนุโลมใหใ้ช ้แมว้่าฟางอาจมาจากนาขา้วที่ใชส้ารเคมี แต่ในกองเห็ดฟาง
จะตอ้งไม่ใชส้ารตอ้งหา้มในเกษตรอินทรีย ์

/ 

ปนูมารล์, หินปนูบด (แคลเซียม
คารบ์อเนต) 

ใชเ้พื่อปรบัปรุงความเป็นกรดด่างของดิน และควรใชใ้นรูปที่บดละเอียดแลว้
หา้มใชป้นูเผา เป็นสารปรบัปรุงดิน เน่ืองจากออกฤทธ์ิรุนแรง 

/ 

พืชหมนุเวียน ควรหมนุเวียนปลกูพืชต่างตระกูลกันเพราะระดบัรากต่างกัน การหมนุเวียน
ของธาตอุาหารในดินจะสมบูรณข์ึน้ การใชธ้าตอุาหารของพืชชนิดต่างๆจาก
นอ้ยไปมาก เป็นดงันี ้

1. พืชตระกลูถั่ว 
2. พืชกินหวั 
3. พืชกินใบ 
4. พืชกินผล 
5. ธัญพืช 

/ 

ฟางข้าวและวัสดุคลุมดินจาก
ธรรมชาติ 

เช่น หญ้าแหง้ ใบไมแ้หง้ เพื่อลดการระเหยน า้จากหนา้ดิน ลดความรุนแรง
ของน า้ฝน ลดการชะลา้งหน้าดิน ควบคุมวัชพืช ปรับอุณหภูมิของดินให้
เหมาะสม และใหปุ้๋ ยแก่พืช อนโุลมใหใ้ชฟ้างที่มาจากนาเคมีได ้

/ 

มลูคา้งคาว เป็นแหล่งปุ๋ ยฟอสเฟสที่ส าคญั มีคณุสมบตัิเป็นด่างเล็กนอ้ย ! 
สาหรา่ยสีน า้เงินแกมเขียว เป็นแหล่งปุ๋ ยไนโตรเจนธรรมชาติ เหมาะส าหรบันาขา้วน า้ขงั / 
สารเรง่ปุ๋ ยหมกั จ าพวกจลิุนทรีย ์ยกเวน้จลิุนทรียท์ี่ไดจ้ากกระบวนการทางพนัธุวิศวกรรม / 
เศษพืช, ผัก, วัสดุการเกษตร, 
สารสกัดจากการเกษตรชีวพล
วตัร 

ใชท้ าปุ๋ ยหมกัไม่ตอ้งเติมสารตอ้งหา้ม / 

แหนแดง มีธาตุไนโตรเจนสูง ย่อยสลายไดเ้ร็ว 80% ของธาตุอาหารในแหนแดงจะ
ปลดปล่อยออกมาหลงัจากไถกลบได ้2 เดือน (8 สปัดาห)์ 

/ 
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ส่วนท่ี 2: ผลิตภณัฑแ์ละวิธีการท่ีอนญุาตใหใ้ชใ้นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช/ โรคพืช/ วชัพืชและสารเรง่การเจรญิเติบโต 

รายการวัสด ุ รายละเอียด/ ข้อก าหนด  
กาวดดัแมลง ควรใชว้สัดุสีเหลืองเป็นวสัดุทากาวเพราะสามารถดกัแมลงไดม้ากกว่าสีอื่น 

(ดักแมลงได้มากกว่า 85%) แต่ต้องจัดการไม่ให้สัมผัสพืชที่ปลูกและ
ปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ขณะที่ใชอ้ยู่ในแปลงและหลงัจากเลิกใชแ้ลว้ 

/ 

ก ามะถนั ให้ใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชือ้ราได ้มีความเป็นกรดสูง จึงไม่ควรใช้
ในช่วงที่อากาศรอ้นจดัเพราะอาจท าใหใ้บพืชไหม ้

! 

ไคติน ตอ้งมาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกสตัวท์ะเล เช่น เปลือกกุง้และป ูและตอ้งไม่
มีส่วนผสมของสารตอ้งหา้ม ใชส้ าหรบัควบคมุไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืช 

/ 

จลิุนทรีย ์ ส าหรบั IFOAM โปรแกรม อนุญาตใหใ้ชจุ้ลินทรียอ์ะไรก็ได ้ยกเวน้จุลินทรีย์
จากการดดัแปลงพนัธุกรรม 

/ 

จนุสี หรือคอปเปอรซ์ลัเฟต ใชแ้ช่เมล็ดพืชก่อนปลกูเพื่อก าจดัเชือ้โรคที่ติดมากับเมล็ด โดยละลายจุนสี 
19 กรมั/น า้ 18 ลิตร (ไม่ควรใชเภาชนะที่เป็นโลหะ) ในกรณีเมล็ดขา้ว แช่
นาน 24 ชม. แลว้จึงลา้ง(แช่)น า้เปล่าก่อนน าไปปลกู 

! 

ผงฟ ูหรือโซเดียมไบคารบ์อเนต ใช้อัตรา 5 กรัม/น ้า 1 ลิตร ส าหรับโรคราแป้ง อัตรา 10 กรัม/น ้า 1 ลิตร 
ส าหรบัโรคราน า้คา้ง ใชส้บู่อ่อนผสมเป็นสารจับใบ เตรียมแลว้ใชท้ันที ไม่
ควรเก็บไวน้าน 

! 

ด่างทับทิมหรือโพแทสเซียม
เปอร ์       แมงกาเนต 

สารป้องกันก าจัดเชื ้อรา อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนญุาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

ดาวเรือง ควรปลูกไว้ในไร่นาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงที่เป็นประโยนชแ์ละช่วย
ป้องกนัไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืชในดิน 

/ 

ตวัห า้, ตวัเบียน เป็นการควบคมุโดยชีววิธี ใชป้ล่อยเพื่อก าจดัแมลงศตัรูพืช ! 
น า้มนัหอมระเหย จากพืช เช่น น า้มนัตะไครห้อม น า้มนัสน ฯ ใชเ้ป็นสารก าจดัแมลง ก าจดัไร 

โรคพืช และสารยบัยัง้การงอก  
อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ใช้ในโปรแกรม
สหภาพยโุรป 

/ 

น า้สม้สายช ู จากแหล่งธรรมชาติใชฉี้ดพ่นป้องกนัก าจดัโรคและแมลง โดยเจือจางก่อน / 
พลาสติก ใชเ้มื่อจ าเป็น เชน้ ใชใ้นการห่อไมผ้ล ใชใ้นการคลมุดินเมื่อปลกูสตรอเบอรร์ี่ 

ฯลฯ 
! 

พืชคลมุดิน ควรปลกูพืชตระกูลถั่ว เพื่อช่วยก าจดัวชัพืช ป้องกันการชะลา้งหนา้ดินและ
รกัษาความชืน้ของดิน 

/ 

พืชหมนุเวียน ช่วยลดการแพรก่ระจายของศตัรูพืช / 
พืชไล่แมลง เช่น ตะไครห้อม ! 
ยาสบู ใหใ้ชอ้ย่างระมดัระวงั อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาต

ใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 
! 
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โล่ติน๊ หรือหางไหล หา้มใชบ้ริเวณใกลแ้หล่งน า้ อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่
อนญุาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

วสัดคุลมุดิน ใหใ้ชว้สัดุคลมุดินจากธรรมชาติ เชน้ หญา้แหง้ ใบไมแ้หง้ ฟางขา้ว ปุ๋ ยหมกั 
ควบคมุวชัพืช 

/ 

สบู่โพแทสเซี่ยมหรือสบู่อ่อน ใชค้วบคมุศตัรูพืชจ าพวกปากดูด เช่น ไร เพลีย้อ่อน แต่อาจท าใหใ้บพืชไหม ้
ในภาวะที่อากาศรอ้นจดั 

! 

สารจบัใบ ใหเ้ลือกใชน้ า้สบู่อน หรือลกูประค าดีควาย แทนสารจบัใบสงัเคราะห ์ ! 
ฟีโรโมน สารล่อ, สารที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ, อนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในกับดกั

และอปุกรณก์ระจายกล่ิน 
/ 

สารเร่งการเจริญเติบโต หรือ
ฮอรโ์มน 

ใชไ้ดเ้ฉพาะที่เป็นสารจากธรรมชาติ เช่น น า้มนัมะพรา้ว และไซโตไคนิน / 

สะเดา ใชป้้องกนัก าจดัแมลงและหนอนศตัรูพืช ! 
ไสเ้ดือนฝอย (ใชก้ าจดัศตัรูพืช) ใชค้วบคมุแมลงศตัรูในไมผ้ล เช่น หนอนเปลือกลองกอง ลางสาด ชมพู่ เป็น

ตน้ 
/ 

เอทิลแอลกอฮอล,์ เหลา้ขาว สารก าจดัแมลง อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน IFOAM โปรแกรม ไม่อนุญาตใหใ้ช้
ในโปรแกรมสหภาพยโุรป 

/ 

 

ส่วนท่ี 3: ผลิตภณัฑแ์ละวิธีการท่ีอนญุาตใหใ้ชใ้นการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูและสตัวใ์นสถานท่ีแปรรูปและโรงเก็บ 

รายการวัสด ุ รายละเอียด/ ข้อก าหนด  
กบัดกัหน,ู แมลงสาบ ดกัโดยวิธีกล ฝังซากใหม้ิดชิด / 
กบัดกัไฟล่อแมลง ใชล่้อแมลงไม่ใหม้ารบกวน / 
ขีเ้ถา้ไม ้ ใชข้ีเ้ถา้แหง้คลกุเมล็ดพนัธุป์้องกนัแมลง / 
น า้มนัเครื่องที่ใชแ้ลว้ ใชร้่วมกับกับดกัไฟล่อแมลง ดกัแมลงที่มาเล่นไฟ ตอ้งจดัการไม่ใหป้นเป้ือน

พื ้นที่ เพาะปลูก พืชที่ปลูกและผลผลิต อนุญาตให้ใช้เฉพาะใน IFOAM 
โปรแกรม ไม่อนญุาตใหใ้ชใ้นโปรแกรมสหภาพยโุรป 

! 

น า้มนัพืช ใชเ้ป็นสารป้องกนัก าจดัแมลง, ไร, เชือ้รา และป้องกนัการงอก 
ในโปรแกรมสหภาพยโุรป อนญุาตใหใ้ชเ้ฉพาะน า้มนัจากพืชต่อไปนี ้
*น า้มนัดอกทานตะวนั 
*น า้มนัจากเมล็ดคาโนลา 
*น า้มนัสเปียรม์ิน้ท ์
*น า้มนักานพล ู
*น า้มนัตะไครห้อม 
*น า้มนัจากสม้ 

/ 
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แบล็กไลท ์ ใชล่้อแมลงกลางคืน ช่วงเวลาที่แมลงเริ่มออกหากิน เริ่มตะวนัตกดินกระทั่ง
ประมาณ 20.00 น. 

/ 

สารล่อแมลง หรือฟีโรโมน ใชใ้นกับดกัล่อแมลงเพื่อดงึดดูแมลงบางชนิดเพื่อลดจ านวนประชากรแมลง
ใหใ้ชร้ว่มกบัอปุกรณก์บัดกัและอปุกรณก์ระจายกล่ินเท่านัน้ 

/ 

 

ส่วนท่ี 4: ผลิตภณัฑแ์ละวิธีการท่ีอนญุาตใหใ้ชใ้นกาท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ 

รายการวัสด ุ รายละเอียด/ ข้อก าหนด  
กรดซิตรกิ  / 
กรดอาซีติก (น า้สม้สายช)ู มาจากธรรมชาติ ใชเ้ป็นสารท าความสะอาด / 
คลอรีน ใชส้ าหรบัฆา่เชือ้โรคในอปุกรณท์ี่สมัผสัอาหาร 

กรณีที่ใชท้  าความสะอาดผลผลิตหรือวตัถดุิบในการแปรรูป ความเขม้ขน้ของ
คลอรีนอิสระจะตอ้งไมเ่กิน 5 มิลลิกรมั./ลิตร (ppm.) 
ไม่อนญุาตใหใ้ชก้บัผลิตภณัฑท์ี่ส่งออกไป EU 

/ 

โซเดียมไฮดรอกไซด ์(โซดาไฟ)  / 
โซเดียมไฮเปอรค์ลอไรท ์ เช่น น า้ยาฟอกขาว ใชส้ าหรบัฆา่เชือ้โรคในอปุกรณท์ี่สมัผสัอาหารควรใช้

ดว้ยความระมดัระวงั 
กรณีที่ใชท้  าความสะอาดผลผลิตหรือวตัถดุิบในการแปรรูปความเขม้ขน้ของ
คลอรีนอิสระจะตอ้งไมเ่กิน 5 มิลลิกรมั./ลิตร (ppm.) 

/ 

น า้ยาลา้งจาน ใหใ้ชใ้นการท าความสะอาดอปุกรณแ์ละสถานท่ี ควรเลือกใชส้ารช าระลา้งที่
ย่อยสลายทางชีวภาพได ้(bio-degradable) และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
นอ้ย 

/ 

สบู่โซเดียม (สบู่แข็ง/ สบู่กอ้น)  / 
สบู่โปแตสเซียม (สบู่อ่อน)  / 
แอลกอฮอลเ์อทิล ใชส้ าหรบัฆ่าเชือ้โรค / 
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นิยามและอักษรย่อส าหรับเอกสารและคู่มือปฏิบัติการรับรองเกษตรอินทรีย ์

ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 

ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม หรือระบบรับรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส หรือ  
Participatory Guarantee Systems (PGS) หมายถึง ระบบการรบัรองคณุภาพเกษตรอินทรียท์ี่มุ่ง เน้น
การรบัประกนัคณุภาพในทอ้งถิ่น โดยการรบัรองเกษตรกรผูผ้ลิตขึน้อยู่กบักิจกรรมการมีส่วนรว่มของผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความไวว้างใจ สงัคมเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู ้

เคร่ืองมือ podd PGS หมายถึง เครื่องมือดิจิทัล ที่ช่วยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรปฏิบติัเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเครื่องมือช่วยจดบันทึกการผลิต จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
อัตโนมัติ เพื่อการใช้ข้อมูลในการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) เครื่องมือนีถู้กออกแบบ
ส าหรบัผูส้นใจทั่วไป โดยไม่จ ากดัว่าผูใ้ชจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีเท่านัน้ 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิก ผูท้ี่มีความประสงคต์อ้งการเขา้ร่วมเพื่อขอรบัการตรวจรบัรอง
เกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี 

กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีสมาชิกตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป และไม่ควรเกิน 10 คน โดยจะมีหวัหนา้
กลุม่และกลุม่ขึน้กบักลุม่ต าบล 

กลุ่มต าบล หมายถึง กลุม่เกษตรกรกลุม่ย่อยที่รวมกนัเป็นหนึ่งกลุม่ระดบัต าบล เช่น วิสาหกิจชมุชนหรือ
สหกรณต์ าบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หมายถึง องค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ ่นที ่ เป็นสมาชิก    
เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี สนบัสนนุการด าเนินงานของกลุม่เกษตรกร 

ผู้ตรวจฯรับรองอาวุโส หมายถึง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์มีคณุสมบติัตามที่ก าหนด และไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้บญัชีจาก
เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

ผู้ตรวจฯรับรอง หมายถึง ผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี โดยเป็นบุคคลที่เขา้ร่วมฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์    
พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี และผ่านการฝึกหัดการตรวจประเมิน    
ตามคณุสมบติัที่ก าหนด 
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ผู้ตรวจฯฝึกหัด หมายถึง ผูต้รวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผูต้รวจรบัรองเกษตรอินทรียพ์ีจีเอส (PGS) 
ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

เครือข่ายฯ, เครือข่ายฯดาวผ่อดีดี หรือเครือข่ายอปท.ฯดาวผ่อดีดี หมายถึง เครือข่ายอปท.อาหาร
ปลอดภยัดาวผ่อดีดี 

คณะกรรมการเครือข่ายฯ หมายถึง คณะกรรมการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี ที่มีประกาศ
แต่งตัง้ตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯดาวผ่อดีดีที่เริ่ มจัดตัง้ขึน้ตามมติที่
ประชมุการประชมุเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภยั “ดาวผ่อดีดี” กลุม่ผลผลิตพืช 

คณะทบทวน หมายถึง คณะกรรมการที่กรรมการเครือข่ายฯ แต่งตั้งจากบัญชีผู้ตรวจอาวุโส เพื่อ         
ทวนสอบการตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย ์โดยมีคณุสมบติัและหนา้ที่ตามที่ก าหนด และมีประกาศแต่งตัง้ 

คณะกรรมการกลุ่ม หมายถึง คณะกรรมการในกลุ่มต าบล หรือ อปท. ที่กลุ่มต าบลตัง้ขึน้เพื่อด าเนิน
ระบบประกนัคณุภาพอาหารปลอดภยัของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ระบบประกนัคณุภาพอาหารปลอดภัย
ของเครือข่ายฯดาวผ่อดีดี ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่ ไร่นา สวนหรือฟารม์ ตลอดจนถึง
รา้นอาหาร 

การตรวจรับรองฯแรกเข้า (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรบัรองเกษตรอินทรีย ์      
ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก โดยจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของ          
การปฏิบติัทางเกษตรอินทรีย ์

การรับรอง (Certification) หมายถึง การรบัรองเกษตรอินทรีย ์ 

ให้การรับรอง (Granting Certification) หมายถึง การใหก้ารรบัรองเกษตรอินทรียแ์ก่เกษตรกรที่ยื่น    
ขอการรบัรองแปลงอินทรีย ์

คงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายถึง การใหค้งไวซ้ึ่งการรับรองเกษตรอินทรีย์        
แก่เกษตรกรที่ไดร้บัการรบัรอง และยงัอยู่ระหว่างอายกุารรบัรอง 

ต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การต่ออายุการรบัรองเกษตรอินทรีย ์แก่เกษตรกรที่ยื่น
ขอต่ออายกุารรบัรอง โดยใบรบัรองมีอายุ 3 ปี 

พักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายถึง การพกัใชก้ารรบัรองเกษตรอินทรีย ์
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เพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายถึง การเพิกถอนการรบัรองเกษตรอินทรีย ์

ยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายถึง การยกเลิกการรบัรองเกษตรอินทรีย ์ 

การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรียท์ี่ไดร้ับการ
รับรองปีละ 1 ครั้ง ตามระบบของ เ ค ร ือ ข่า ย อปท . อาหา รปลอดภัย ด าวผ่อ ดีดี  เ พื่อติดตาม
มาตรฐานการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ที่ ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยจะตรวจอย่างละเอียด                 
ทกุขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 

การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรบัรองเกษตร
อินทรีย ์โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทกุขอ้ก าหนด ซึ่งจะด าเนินการตรวจก่อนใบรบัรองหมดอายุ 

การตรวจเพ่ิมเติม (Special  Audit) หมายถึง การตรวจนอกเหนือจากการตรวจรบัรองหรือการตรวจ
ติดตาม ซึ่งอาจก าหนดขึน้จากเหตผุลหรือความจ าเป็นของสถานการณ ์

ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่เกษตรกรผูข้อรบัรองเกษตรอินทรีย ์ยังไม่ไดจ้ัดท าระบบ 
หรือจัดท าระบบไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน หรือจัดท าระบบแลว้แต่ไม่ไดน้ าไปปฏิบัติ หรือ
น าไปปฏิบติับา้งไม่ปฏิบติับา้ง 

ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดการปฏิบติัเกษตร
อินทรียใ์นบางสว่น ไม่มีผลรา้ยแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดการปฏิบติัเกษตร
อินทรียแ์ละสง่ผลรา้ยแรงต่อระบบการผลิต 

ข้อสังเกต (Recommendation) หมายถึง สิ่งที่ ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลย          
อาจน าไปสูข่อ้บกพรอ่งได ้

หนังสือส าคัญรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (podd PGS Certificate) หมายถึง 
ใบรบัรองที่เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ออกใหแ้ก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรบัรองเกษตร
อินทรีย ์PGS 

ใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจฯรับรอง (Training Certificate) หมายถึง ใบประกาศนียบัตรที่เครือข่าย
อปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี ออกใหแ้ก่ผูต้รวจรบัรองที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจรบัรองเกษตร
อินทรีย ์PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี 
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ระยะการปรับเปลี่ยน หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริ่มต้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ตามข้อก าหนด
ในมาตรฐาน จนถึงได้รับการรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 

แนวกันชน หมายถึง แนวเขตที่ใชก้ั้นบริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ซึ่งมีขึน้เพื่อป้องกนั
การปนเป้ือนสารเคมีจากบรเิวณขา้งเคียง 

การปลูกพืชหมุนเวียน หมายถึง การปลูกพืชต่างชนิดสลับกันบนพืน้ที่เดียวกัน เพื่อลดปริมาณการ
ระบาดของศตัรูพืช หรือ ปรบัปรุงความอดุมสมบรูณแ์ละเพิ่มปรมิาณอินทรียว์ตัถใุนดิน 
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ระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) 

พีจีเอส (PGS) เป็นการจดัระบบการตรวจและรบัรองเกษตรอินทรียข์องสมาชิกกลุม่เกษตรกรที่เป็น

เครือข่ายกัน ใหส้ามารถรบัรองผูผ้ลิตไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ ไม่ไดย้ิ่งหย่อนไปกว่าการรบัรองโดยหน่วยตรวจ

รับรองภายนอก ซึ่งไม่มีระบบการรับรองใดสมบูรณ์แบบ 100% หากผู้ผลิตไม่มีความซื่อสัตย์ก็จะหา

แนวทางจนได ้แต่ระบบพีจีเอส สรา้งความเชื่อมั่นใหผู้บ้ริโภคดว้ยกระบวนการทางสังคม กระบวนการ

รบัรองออกแบบมาใหเ้หมาะสมกับทอ้งถิ่น เปิดโอกาสใหผู้ท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสีย ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ 

นกัพฒันา นกัวิชาการ และผูบ้รโิภค โดยอาศยักระบวนการทางสังคมการมีสว่นรว่ม พบปะแลกเปลี่ยน บน

พืน้ฐานของความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากเวทีของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย โยมีเอกสารหรือใหเ้กษตรกรกรอก

แบบฟอรม์นอ้ยที่สดุ และรว่มก าหนดกฎเกณฑต่์างๆที่ส  าคญัรว่มกนั 

พีจีเอส (PGS) เป็นกระบวนการที่ไม่มีสูตรส าเร็จ มีความเฉพาะของแต่ละทอ้งถิ่น ตามทรพัยากร

สิ่งแวดลอ้มในชุมชน ซึ่งเหมาะกับการท าฟารม์ขนาดเล็ก ขายตรง มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นประจ า

ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ ผู้ผลิตพีจีเอสทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติจริงจากจิตวิญญาณ 

มากกว่าเป็นผูผ้ลิตที่ตอ้งพิสจูนใ์หผู้ต้รวจของหน่วยรบัรองบุคคลที่ 3 จากการดบูนัทึกและเอกสารเป็นหลกั 

ถึงแมว้่ากลุ่มที่ท าพีจีเอสในประเทศต่างๆจะมีวิธีการที่หลากหลาย แต่ทุกกลุ่มต้องอยู่ภายใต้หลักการ

เดียวกนั 
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ความหมายของระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
Systems : PGS) 

 พีจีเอส หมายถึง ระบบการรบัรองเกษตรอินทรียโ์ดยชุมชน ตามหลักการและมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากล ดว้ยการมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็ง และต่อเนื่องของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของชุมชน ภายใตก้าร

สรา้งพืน้ฐาน ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั การเป็นเครือข่ายทางสงัคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(IFOAM, 

2014; 2015) 

หลักการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

พีจีเอส เป็นการรบัประกนัคณุภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชมุชน ที่เหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคมวิถีชีวิต 

วฒันธรรมและการเกษตรของทอ้งถิ่น ซึ่งวิธีการรบัรองผูผ้ลิตมีหลากหลาย วิธีปฏิบติัไม่มีสตูรส าเรจ็ แต่กลุม่

พีจีเอสจะใชห้ลกัการพืน้ฐานของ IFOAM (กองวิจยัและพฒันาการจดัการท่ีดิน, 2558; มลูนิธิเกษตรอินทรีย์

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

1. มีเป้าหมายร่วมกัน (shared vision) ระหว่างเกษตรกร ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคในหลกัการพืน้ฐาน

ของ Participatory Guarantee Systems (PGS) หรือ “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม” หรือ 

ชมุชนรบัรอง ซึ่งการมีสว่นรว่มอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการก็ได ้

2. การมีส่วนร่วม (participatory) ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในระบบการผลิตและบริโภค ที่สนใจในการ

ผลิตและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย ์หลกัการและมาตรฐานการผลิตเกิดขึน้จากการมีส่วน

รว่มของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง (ผูผ้ลิต หน่วยงานสนบัสนนุ ผูบ้รโิภค) มารว่มนัก าหนดกฎ ระเบียบ และ

กระบวนการด าเนินกิจกรรม เพื่อท าใหก้ารรบัรองคณุภาพผลผลิตเป็นที่เชื่อถือได ้

3. ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึน้จากการไม่เบียดเบียน ซื่อสตัยแ์ละเกือ้กลูของมนษุย ์

4. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (trust) ระบบชมุชนรบัรองตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเชื่อว่า ความน่าเชื่อถือ

สามารถสรา้งขึน้ได ้และการใชก้ลไกควบคมุทางสงัคม/วฒันธรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือร่วมกับ

กลไกจัดการอ่ืนๆ และสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ชุมชนสามารถผลิตเกษตรอินทรีย์ตาม

มาตรฐานสากลไดจ้รงิ 

5. กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ระบบชุมชนรบัรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อใหก้าร

รับรองผลผลิต แต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรีย์

โดยรวม 

 



33 

 

เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภยัดาวผ่อดีดี                                     คู่มือเกษตรกร 24 กุมภาพนัธ ์2564 
 

6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ (horizontality) ผูม้ีส่วนได ้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความเสมอภาค    
ใช้ระบบประชาธิปไตย ด้วยการแลกเปลี่ยน หมุนเวียน มีความรับผิดชอบ ยินยอมให้คณะ
ตรวจสอบฟารม์และยอมรบัการตดัสินของคณะกรรมการกลุม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2 แสดงหลักการและองคป์ระกอบของพจีเีอส 

 
(แบบฟอรม์ FG-01) 

มีมาตรฐานและกฎ กติกา ที่ยอมรบัรว่มกนั 

มีก าหนดการประชมุ                    

และรว่มกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

มีระบบการจดัการเอกสารและ

กระบวนการตรวจเยี่ยมแปลง 

ผูบ้ริโภคมีส่วนรว่มในการ                     

ตรวจเยี่ยมแปลงได ้

มีค าปฏิญาณรว่มกนั มีการใชต้ราสญัลกัษณร์ว่มกนั                       

และมีกลไกทวนสอบ 

มีกลไลสนบัสนนุผูผ้ลิต 

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์                    

ระหว่างการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน 

มีขอ้สรุปการไม่ปฏิบตัติาม 

เป็นองคก์รชาวบา้น เหมาะกบัวิถีชีวติ 

มีส่วนร่วม 

การแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ 

ความโปร่งใส 

ความไว้วางใจ 

ความสมัพันธ์
แนวราบ 

กระบวนการเรียนรู้ 
หลักการและ
องคป์ระกอบ              

พจีีเอส 
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แบบฟอรม์สมัครสมาชิก 

อปท./กลุ่มต าบล……………………………………… อ าเภอ........................จังหวัด........................ 

จ านวนสมาชิก................... คน 

1.หัวหน้ากลุ่ม 

ชื่อ....................................... นามสกลุ.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์........................... 

อีเมล ์(ถา้มี).......................................................................... จ านวนแปลง......................แปลง 

2.รายชื่อสมาชิก 

1. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จ านวนแปลง...............แปลง 

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

2. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จ านวนแปลง...............แปลง 

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

3. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จ านวนแปลง...............แปลง 

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

4. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จ านวนแปลง...............แปลง 

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

5. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จ านวนแปลง...............แปลง 

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

6. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จ านวนแปลง...............แปลง 

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

7. 
ชื่อ……………………………. นามสกลุ………………………. จ านวนแปลง...............แปลง 

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

 
  
(                                          ) 

  นายก/เจา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบ 

อนมุตั ิ

ไม่อนมุตั ิ
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(แบบฟอรม์ F-01) 

แบบฟอรม์ลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบฟอรม์ FG-02) 
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แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่น 

 
 

1. เอกสารฟารม์ 

 
1.1 การบันทกึกิจกรรมการผลิต 

  

          ปัจจยัการผลิต         บนัทกึครบถว้น         บนัทกึไม่ครบถว้น 

          บนัทกึการขาย         บนัทกึครบถว้น         บนัทกึไม่ครบถว้น 

 

ชื่อแปลง 
พืช (ระบชุนิด) 

ระบบการปลกู 
ตน้กลา้ ก าลงัเจรญิเติบโต สามารถขายไดแ้ลว้ สิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆที่พบ 

ศรีสวสัดิ์ ผกักาด ผกับุง้ - 

      หญา้ วชัพืช  
      หอย  
       อ่ืนๆ  
ระบ.ุ.......................... 

     อินทรีย ์
     ปรบัเปลี่ยน 
     ปกติ 

          หญา้ วชัพืช  
      หอย  
       อ่ืนๆ  
ระบ.ุ.......................... 

     อินทรีย ์
     ปรบัเปลี่ยน 
     ปกติ 

 

 

 

 

 

อา้งอิง: แบบฟอรม์กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนจากกลุม่เกษตรอินทรียแ์ม่ทาออรแ์กนิค 

(แบบฟอรม์ FG-02) 

กลุ่ม............................................ สังกัด...........................................วันที่......................... 

1.2 ผลการตรวจ 
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2. การจ าหน่าย 

จ าหน่ายเอง รบัซือ้ 
ชื่อพืชจ าหน่าย จ านวน ผูร้บัซือ้ ชื่อพืชรบัซือ้ จ านวน ผูข้าย 

      
      
      
      

 

      ของแปรรูป/อาหาร/ขนม ที่น าไปจ าหน่าย (ดงัขอ้มลูดา้นลา่งในตาราง)  

ใสเ่ครื่องหมาย (/) ในช่องระบบปลกู 

ชื่ออาหาร/ขนมที่แปรรูป ใชว้ตัถุดิบระบบอินทรีย ์ ใชว้ตัถุดิบทั่วไป 
1.   
2.   

 
3. ความเส่ียงทีพ่บ (ใส่เคร่ืองหมาย (/) ในช่อง     ) 

ความเสี่ยงการปนเป้ือน  

ความเสี่ยงการปะปนของผลผลิตอินทรียแ์ละทั่วไป 

กรณีพืน้ที่ดอน : มีการผลิตในระบบอินทรียท์กุแปลง 

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

4. ความเส่ียงแนวกันชน 

      ไม่มีความเส่ียง 

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

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

 

 

 

ลงชื่อผู้ตรวจ ลงชื่อผู้ผลิต 
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 (แบบฟอรม์ FG-03) 
ตัวอย่างปฏิทนิกจิกรรมกลุม่เกษตรกร 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

3 มกราคม   2564 ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน นาย A , นาย B  

14 มกราคม 2564 การอบรมเกษตรกรฯ นาย A , นาย B  

17 มกราคม 2564 ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน นายศรี, นางแกว้  

23 มกราคม 2564 
ประชมุหารือการใชน้ า้ปุ๋ ยหมกั ณ 
อปท. 

นายวรรณ, นางศิรลิกัษณ ์
 

 

จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์ อาทติย ์
  1   2  3   4   5   6   7 

    
แปลง นาง A 
แปลง นาย B         

  8   9   10   11   12   13   14 

            

การอบรมเกษตรกรฯ 
1.นาย A 
2.นาง B 

  15   16   17   18   19   20   21 

    
แปลง นางศรี
แปลง นางแก้ว         

  22   23   24   25   26   27   28 

  

 ประชมุหารือ
การใชน้ า้ปุ๋ ยหมกั 
ณ อปท...... 
1.นายวรรณ 
2.นางศิรลิกัษณ ์           

  29   30   31             
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ตรารับรอง 

การใชต้รารบัรอง จะใชไ้ดเ้ฉพาะกับผลิตภัณฑท์ี่ไดร้บัการรบัรองภายใตเ้ครือข่ายอปท.อาหาร
ปลอดภยัดาวผ่อดีดีเท่านัน้ โดยเกษตรกรตอ้งไม่โฆษณาชวนเชื่อโดย และ/หรือ ท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิด
ว่า ผลิตภณัฑอิ์นทรียท์ี่ไดร้บัการรบัรองและขอใชต้รานีม้ีคณุสมบติัพิเศษเหนือว่าผลิตภณัฑอ่ื์นๆ และ
เกินจากที่เป็นจรงิ 

 

 

ตรารับรองของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดดีี
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