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โครงการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) 

วันอังคารที่  19 พฤษภาคม 2563 
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

   การส่งเสริมการท าเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ นับว่าเป็นการท าการเกษตรแบบตั้งใจ ไร้สารพิษและ
ปุ๋ยเคมี ผลผลิตที่ได้เข้าสู่ระบบของห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่          
ปี 2548 – จนถึงปัจจุบัน   โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเกษตรกรและ
องค์การต่าง ๆ นอกภาคราชการ ส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ในหลากหลายชนิดพืช และมีการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน แปลงปลูก และระบบการผลิต รวมถึงให้เครื่องหมายรับรองเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า             
ที่แสดงถึงความเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่มีการใช้สารเคมี จากกระแสผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ  จึงมีการปรับ
โครงการการเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ขับเคลื่อนการด าเนินงานตั้งแต่การผลิต 
การจัดการผลผลิตจนถึงผู้บริโภค มีตลาดเฉพาะรองรับ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม รวมทั้งผู้บริโภคที่
ใส่ใจในคุณภาพสินค้า โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนในฐานะผู้ผลักดันต้นน้ าและกลางน้ า              
ด้านการผลิต และให้มาตรฐานด้านการผลิต กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันปลายน้ าด้านการตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งราคาที่เป็นธรรม  ส าหรับในปีงบประมาณ 2563  กรมพัฒนาที่ดิน
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ด าเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้
บรรลุเป้าหมายภาพรวมของเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
            กรมพัฒนาที่ดิน มีนวัตกรรมสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์  มีหน่วยงานระดับสถานีพัฒนา
ที่ดินทุกจังหวัด สามารถขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ได้ ตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ส าหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เรียกว่า 
“มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์” เพ่ือท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร สาธิต
การปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS 
(Participatory Guarantee Systems) ซึ่งเป็นระบบสากลที่คิดค้นขึ้น โดย IFOAM เปิดโอกาสให้เกษตรกร
จัดตั้งกลุ่มข้ึน ก าหนดกติกากลุ่มในการตรวจรับรองกันเอง โดยไม่พ่ึงพาการตรวจรับรองจากหน่วยตรวจรับรอง
ภายนอกที่มีค่าใช้จ่ายสูง และเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถจ่ายค่าตรวจรับรองได้  
  นโยบายที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยกลไกมิสเตอร์เกษตร
อินทรีย์ มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผลส าเร็จ  กรมพัฒนาที่ดินได้รับ
สมัครเจ้าหน้าที่เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์จ านวน 538 คน ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความ
สนใจในการท างานด้านเกษตรอินทรีย์  มีความทุ่มเท เสียสละ และพร้อมจะท างานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเกษตร
อินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์   2)  มีผลงานหรือมีข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์  ในระดับจังหวัด  
3) สามารถประสานการท างานร่วมกับหมอดินอาสา เกษตรกร เพ่ือร่วมกันด าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วย
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมจนถึงขั้นตอนการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (PGS)  4) มิสเตอร์
เกษตรอินทรีย์เป็นผู้ช่วย ผอ. สพข. ผอ. สพด. และผอ. กองส่วนกลาง ในการดูแลงานภาพรวม ความเชื่อมโยง
ของโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพ่ือให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับทราบบทบาทและแนว
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ทางการท างาน จึงได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมขึ้น  เพ่ือท างาน
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ PGS  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์
ของกรมพัฒนาที่ดินบรรลุผลส าเร็จ        
   
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ได้รับความรู้ความเข้าใจ กฏหมาย ระเบียบ กระบวนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ และระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS 
 2.2 เพ่ือให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ท าหน้าทีเ่ป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร   
 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนรวม 515 ราย ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน (ราย) 
สพข. 1 57 
สพข. 2 39 
ศขซ. 2 
สพข. 3 35 
สพข. 4 47 
สพข. 5 50 
สพข. 6 27 
ศพล. 3 
สพข. 7 30 
สพข. 8 21 
สพข. 9 34 
สพข. 10 27 
ศูนย์ศึกษาเขาชะงุ้มฯ 2 
ศูนย์วิจัยและการอนุรักษ์ดินและน้ า 
หนองพลับ-กลัดหลวง 

3 

สพข. 11 44 
สพข. 12 42 
ศพท. 2 
ส่วนกลาง 15 
ผู้บริหาร ผอ. กอง ส านักส่วนกลาง และผู้จัด 35 

รวมทั้งสิ้น 515 
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4. วันและสถานที่จัดอบรม 
             วันที่ 19 พฤษภาคม  2563  ณ  ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน  ห้องประชุมส านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 1-12 ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และห้องประชุมหน่วยงานภายในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน   
 
5. วิธีการประชุม  

1. มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ลงทะเบียนสมัครเพ่ือแจ้งความประสงค์เข้ารับการประชุมแบบออนไลน์     
ตาม QR CODE หรือ link ในข้อ 9 ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563   

2. ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ  ห้องประชุมส านักพัฒนาที่ดินเขต หรือ  สถานีพัฒนาที่ดิน  เพ่ือร่วม
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) ที่จะส่งภาพจากส่วนกลาง โดยให้ทุกคนลงทะเบียน
ออนไลน์ เวลา 08.00 น. – 10.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  ในเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน            
คลิกที่ไอคอนระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS     
 

 
 
6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  163,000  บาท      
         - กวจ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดประชุมของผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 2 จ านวน 50 คน  ได้แก่ 
ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายวิทยากร  งบประมาณ  23,500     บาท 
        - สพข. 1-12  สพด. ทุกจังหวัด  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม  ได้แก่  ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามระเบียบฝึกอบรม    งบประมาณ  139,500   บาท 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         1. ที่ปรึกษา  
     1) นายสถาพร  ใจอารีย์               รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ 

2) นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์     ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
  3) ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
  4) นางสาวฉวีวรรณ์  พัฒนพงษ์      ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาฯ กวจ.     
 
 

         2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1) นางลักษมี  เมตต์ปราณี      นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  โทร 090-9969536 
2) นางสาวสิริกานต์  แซ่แต้       เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  โทร 097-2529159 
3) นายเกรียงไกร  แสงไข่   นักวิชาการเกษตร  โทร 092-8457208 

ติดต่อประสานงานได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการ เครือข่าย กวจ.   
โทร./โทรสาร 0-2579-5523  0-2579-4194   Email : osbldd@gmail.com 

      3. ผู้รับผิดชอบส่วนกลางและภูมิภาค 
      -  กวจ. กนผ. กผง. กทช. ศทส. กสด. สสผ. ส่งเจ้าหนา้ที่เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เข้าร่วมประชุม 
  - กลุ่มวิชาการฯ สพข.1 – 12 / สพด. /ศขซ./ ศพล. / ศพท./ศูนย์ศึกษาเขาชะงุ้มฯ /ศูนย์วิจัยการ

อนุรักษ์ดินและน้ าหนองพลับ-กลัดหลวง  ส่งเจ้าหน้าที่เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เข้าร่วมประชุม 
      4. วิทยากร 

1) นางจินตนา   อินทรมงคล      มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 
2) นายสมชัย   วิสารทพงศ์        มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 

8. ประโยชน์ทีว่่าจะได้รับ 
 1. มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายกรมและนโยบายเกษตรอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           2) มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ตนเองและ 
ในการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม  (PGS) สามารถขยายและเพ่ิมกลุ่ม
เกษตรกรได้มากขึ้น โดยการขับเคลื่อนของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับ
เกษตรกรในพ้ืนที ่

3) มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์จะสามารถต่อยอดการปฏิบัติงานด้านการจัดการดินและปุ๋ยได้ โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการการจัดการปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน และความรู้จากวิทยากรในเรื่องเกษตร
อินทรีย์ PGS 
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9. สรุปสาระส าคัญการประชุมสร้างความเข้าใจฯ 

9.1 การมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และบทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

โดย : นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน 

 

กระแสผู้บริโภคในปัจจุบันท าให้เกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจมากขึ้น ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์เป็น
ที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เนื่องจากเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย   นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อ
สุขภาพของเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม   การท าเกษตรอินทรีย์ควรให้ความส าคัญกับดินเป็นอันดับแรก เมื่อดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ พืชที่ปลูกก็จะมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช การส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ต้องเริ่มจากการปรับปรุงบ ารุงดิน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน และปัจจัยส าคัญใน
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกรมฯ ให้บรรลุผลส าเร็จ คือ บทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ของ
กรมพัฒนาที่ดินในระดับพ้ืนที่  โดยกรมฯ ให้ความส าคัญกับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ เปิดรับสมัครตามความ
สมัครใจ  หรือถ้าเป็นหน่วยงานส่งมาควรคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสม ทั้งนี้กรมฯ จะต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลมิสเตอร์อินทรีย์ที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ให้มีความเป็นปัจจุบัน  ซึ่งข้อมูลล่าสุดมีเจ้าหน้าที่
สมัครเป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์จ านวน 538 คน กรมฯ คาดหวังให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ เป็นผู้รอบรู้ในเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ เป็น Smart officer ที่มีความรอบรู้ทั้งการปรุงดินให้มีความเหมาะสมเพ่ือเข้าสู่การผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์  มาตรฐานต่างๆ ของการเกษตรอินทรีย์  สามารถแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับการตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานต่างๆ รวมถึงทักษะการเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มเกษตรกร และมีความรอบรู้ในการน ากิจกรรมต่างๆ ของ
กรมฯ เข้าสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย เริ่มต้น
จากการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่กรมฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าขนาดเล็กหรือบ่อจิ๋ว กลุ่มเกษตรกรลดการใช้สารเคมีมาต่อยอด
กลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และหมอดินอาสาที่ท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น      

           ขอให้ กวจ. จัดท าข้อมูลขั้นตอนการขับเคลื่อนงานแบบง่ายๆ เพ่ือให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เข้าใจ
ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดของการเกษตรอินทรีย์ และให้ ศทส. จัดท าระบบให้บันทึกข้อมูลประวัติของ
มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์  โดยน าข้อมูลบรรจุไว้ในเว็บไซต์  และให้จัดท ากระดานโต้ตอบเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ รวมถึงตอบปัญหาข้อสงสัยของเกษตรกร และชี้น าแนวทางการ
แก้ไขเพ่ือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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9.2 สาระส าคัญการบรรยายในภาคเช้า 
 วิทยากรจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย: อาจารย์สมชัย วิสารทพงศ์ 

อาจารย์สมชัยได้กล่าวถึง การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  PGS 
มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินตั้งแต่ปี 2558 โดยการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย จนถึงปัจจุบัน
ด้วยความร่วมมือของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์และหมอดินอาสา ท าให้เกิดกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS 
กระจายอยู่ทั่วประเทศ เกิดการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ รวมถึงวิทยากรของกลุ่มฯ 
ที่สามารถแบ่งปันความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ PGS ให้ประสบความส าเร็จ  

  

เหตุผลที่มูลนิธิฯ และกรมพัฒนาที่ดิน น ากระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นเครื่องมือน า
เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้น  เนื่องจากช่วยให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการเรียนรู้ 
ช่วยเหลือภายในกลุ่ม และพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด สิ่งส าคัญของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ควรค านึงถึง                     
คือน าหลักการของ PGS สู่การปฏิบัติที่เห็นภาพอย่างชัดเจน และเมื่อกล่าวถึงหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมต่อ
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์คือ กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจากมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ของดิน การปรับปรุง
บ ารุงดินซึ่ง “ดิน” ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการท าเกษตรอินทรีย์ 

 

วิทยากรจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย: อาจารย์จินตนา อินทรมงคล 
 

อาจารย์จินตนากล่าวเพ่ิมเติมว่ากรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ท าเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงบ ารุงดิน ถือเป็น
ปัจจัยส าคัญในการท าเกษตรอินทรีย์  มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนพร้อมกับกลุ่มเกษตรกร ดังนั้นการน า
กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นเครื่องมือจะช่วยมิสเตอร์ฯ น าพากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้สะดวกขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจแปลงจากหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิง               
มกษ. 9000 ที่เป็นมาตรฐานยอมรับของประเทศไทย สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น
แต่การถ่ายทอดกระบวนการ PGS สู่เกษตรกรต้องใช้บทบาทของมิสเตอร์ฯ ในฐานะพ่ีเลี้ยงที่พร้อมให้ค าแนะน า 
และเป็นที่ปรึกษาส าหรับกลุ่มเกษตรกร ดังนั้นสิ่งที่มิสเตอร์ฯ ควรท าความเข้าใจ ประกอบด้วย 

1. การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 
2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีใช้ในประเทศไทย โดยเฉพาะในหัวข้อปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ 
3. วิธีการตรวจประเมินแปลง ขั้นตอนการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

  รวมทั้งแสดงความยินดีกับหมอดินชลาลัย  ทับสิงห์  หมอดินอาสาที่ได้รับการพิจารณาเป็นเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประจ าปี 2563 และในปัจจุบันได้เป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตร
อินทรีย์ PGS ด้วย จึงได้เสนอให้มิสเตอร์เข้าถ่ายทอดความรู้กับหมอดินอาสา หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีท าเกษตร
อินทรีย์อยู่แล้ว จะช่วยให้การขยายกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS เกิดผลส าเร็จได้มากขึ้น 
 

ต่อมาร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่ ม เกษตรอินทรีย์  PGS และมิส เตอร์ เกษตรอินทรีย์ดี เด่น                            
คือ กลุ่มปลูกฮัก จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ เพราะกลุ่มเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน                    
กลุ่มต่อมาคือกลุ่มบ้านทัพไทย จังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย 
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ท าให้เกิดตลาดในหลายช่องทาง และใช้กระบวนการ PGS ช่วยควบคุมกลุ่ม และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มเกษตร
อินทรีย์เพชรบูรณ์ PGS ที่มีการขยายเครือข่ายไปทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์  จากความส าเร็จของทั้ง 3 กลุ่ม เป็น
แบบอย่างที่ดีในการน ากระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมมาใช้จนเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์
สามารถน าแนวทางของกลุ่มดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มเกษตรทีดู่แลได้เป็นอย่างดี 

 

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ: นายสถาพร ใจอารีย์  
 

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม พร้อม
เสนอแนะให้ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมแบบการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยให้
ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัยจากวิทยากร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งบทบาทหน้าที่มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ที่เป็นพ่ีเลี้ยง
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้สามารถเข้าสู่การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ในที่สุด 

 

การบรรยายวิทยากรจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย: อาจารย์จินตนา อินทรมงคล 
 

สรุปหัวข้อการบรรยายแบ่ง 3 ประเด็นหลัก คือ  
1. ท าไมต้องสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ และแนวทางขับเคลื่อน 
2. ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
3. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS 

 

ประเด็นหลักที่ 1. ท าไมต้องสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ และแนวทางขับเคลื่อน 
การเกษตรเป็นขั้นตอนการผลิตอาหารส าหรับมนุษย์มาช้านาน จากการท าการเกษตรเพ่ือบริโภค               

สู่การเกษตรกระแสหลักที่เน้นปริมาณผลผลิตจ านวนมาก มีราคาประหยัด มีการพ่ึงสารเคมีเพ่ือกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืช และป้องกันการเข้าท าลายของแมลง ศัตรูพืช ซึ่งผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 
เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค จากปัญหาดังกล่าวจึงมีกระแสการท าเกษตร
แบบยั่งยืน ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผลผลิต เป็นการเกษตรเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ถือเป็นแนวทางความ
มั่นคงทางอาหารของมนุษย์ชาติ ยิ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยิ่งท าให้เห็น
ถึงความส าคัญของการพ่ึงพาตนเอง การมีอาหารเพียงพอในการบริโภค ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวได้  
  การท าเกษตรอินทรีย์ถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติในการท าเกษตรแบบยั่งยืน เป็นวิถีการด ารงชีวิตที่มี
ความเชื่อมโยงของทุกชีวิตในระบบนิเวศมีแนวทางการขับเคลื่อนโดยยึด 4 องค์ประกอบหลัก คือ 
1. การรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 - การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว์ในพ้ืนที่ 
 - ให้ความส าคัญต่อสุขภาพองค์รวมของดิน-พืช-สัตว์ และมนุษย์ 
 - ผลผลิตที่ปลอดภัย และปราศจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม 
 - การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของผู้คนในชุมชน 
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 - การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เกิดการซื้อ-ขายผลผลิตภายในพ้ืนที่ 
3. การส่งเสริมรายได้ และเศรษฐกิจในครัวเรือน 
 - ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากยกเลิกการพ่ึงพาสารเคมีทางการเกษตร 
 - เพ่ิมรายได้ส าหรับเกษตรกร  
 - ลดความเสี่ยงในกรณีราคาผลผลิตตกต่ าจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
4. การส่งต่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น 
 -ลดผลกระทบจากการสถานการณ์ขาดแคลนอาหาร เนื่องจากมีความหลากหลายของอาหารภายใน
พ้ืนที่ 
 - ลดผลกระทบความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลูกหลานในอนาคต 
 

ประเด็นหลักที ่2. ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 การท าเกษตรอินทรีย์เป็นการท าเกษตรที่มีมาช้านาน ก่อนการนิยามค าว่า “เกษตรอินทรีย์” เพราะใน
อดีตมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์หลากหลายผสมผสานเกื้อกูลกัน มีการหมุนเวียนธาตุอาหารในฟาร์ม ไม่ใช้สารเคมี 
ตรงตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ที่ก าหนดขึ้นในภายหลัง และในปัจจุบันกระแสใส่ใจสุขภาพ ส่งผลให้ 
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เพ่ือสร้างมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นที่น่าเชื่อถือ 
และเป็นแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรได้ทุกพ้ืนที่  จึงมีการก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบการ
รับรองเป็นเครื่องมือควบคุม ดังภาพแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

                   แผนภาพแสดงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบการรับรองแบบต่างๆ 

      จากแผนภาพจะพบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบรับรองที่มีความหลากหลาย เกษตรกรสามารถ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การค้า เช่น การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปต่างประเทศจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ใช้ระบบตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์  
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แตเ่มื่อกล่าวถึงกลุ่มเกษตรรายย่อยที่มีการท าเกษตรอินทรีย์แบบพื้นบ้าน เน้นขายกับผู้บริโภคในชุมชน  
การเข้าสู่ระบบรับรองโดยหน่วยตรวจภายนอก ท าให้เกษตรกรเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง  ดังนั้นจึงเกิด
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้และยังเพ่ิมช่องทางตลาดได้มากขึ้น 
ประเด็นหลักที่ 3.  ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS 

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ                    
หรือ IFOAM เพ่ือช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ และขยายช่องทางตลาดได้                     
เปน็กระบวนการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยกลุ่มชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชน ภายใต้หลักการความไว้วางใจ เครือข่ายสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ก่อให้เกิดเครือข่าย
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค การประยุกตใ์ช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบและหลักการส าคัญ ดังนี้                                              

 1. กระบวนการกลุ่มเป็นไปตามหลักการ PGS IFOAM ซึ่งก าหนดโครงสร้างกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม 
การตรวจเยี่ยมฟาร์ม และการรับรอง 

2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการยอมรับ ส าหรับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS นี้กรม
พัฒนาที่ดินร่วมกับมูลนิธิฯ ยึดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ. 9000) 

3. การส่งเสริมและเผยแพร่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

หลักการส าคัญของระบบการรับรองแบบมสี่วนร่วม คือ  
1. วิสัยทัศน์ร่วมกัน: ผู้เกี่ยวข้องมีทัศนคติเป็นแนวทางเดียวกัน เช่น การท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือคุณภาพ

ชีวิต มีการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีหลักการเสริมคุณค่าของชีวิต 
2. การมีส่วนร่วม: ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและพัฒนาร่วมกัน ก าหนดกฎเกณฑต์่างๆ ร่วมกัน 

จา่ยค่าธรรมเนียม ท าให้รู้สึกเป็นเจ้าของ ท าให้รู้ถึงข้ันตอนต่างๆในกระบวนการ และร่วมประชุมกลุ่มทุกครั้ง 
3. ความโปร่งใส: กลุ่มจัดท าเอกสารชัดเจน มีมาตรฐาน และระบบควบคุมการผลิต มีการตรวจ มีกฏ

กติกา บทลงโทษ สามารถให้ผู้บริโภคตรวจเยี่ยมฟาร์มได้ทุกเมือ่ มี website ฐานข้อมูลสาธารณะตรวจสอบได้ 
4. ความไว้วางใจ: มีกระบวนการทีโ่ปร่งใส ไว้วางใจได้ ให้ผู้บริโภคตรวจสอบเข้าถึงสมาชิกทุกรายได้ 
5. กระบวนการเรียนรู้: มีกระบวนการกลุ่มร่วมกันก าหนดกฎกติกา บทลงโทษ และเข้าร่วมกิจกรรม

การตรวจประเมินฟาร์ม และน าผลมาวิเคราะห์ รวมถึงการตัดสินในที่ประชุมกลุ่ม ท าให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

6. ความสัมพันธ์แนวราบ ทุกคนเป็นเพื่อนกัน มีความเสมอภาค ไม่มีใครมีอิทธิพลต่อการตัดสิน                    
มีการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน 

การเริ่มต้น กระบวนการ PGS เริ่มต้นโดยการรวมกลุ่มผู้ผลิต มีแนวทางต่อไปนี้ 
1. มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่ลักษณะการเกษตรที่คล้ายกันหรืออยู่ในละแวกเดียวกัน 5 รายขึ้นไป 
2. พื้นที่การผลิตมีความเหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย์ 
3. ผู้ผลิตทุกรายมีหัวใจมุ่งม่ันสู่เกษตรอินทรีย์ 
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4. มีความสมัครใจ และต้องการการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
5. กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา เช่นการจัดการด้านการผลิต และการตลาด 
6. มีภาคีเครือข่ายเป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุน โดยในประเด็นสุดท้ายเป็นหน้าที่ส าคัญของมิสเตอร์เกษตร

อินทรีย์ ร่วมจัดท ามาตรฐานและตรวจเยี่ยมแปลง ช่วยฝึกอบรมและให้ความรู้เกษตรกร ประสานงานขึ้น
ทะเบียนและเอกสารรับรองกับมูลนิธิฯ  โดยกรมพัฒนาที่ดินจะด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพ่ิมเติมให้ส าหรับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ต่อไป 
9.3 สรุปประเด็นการถามตอบ  ในช่วงบ่ายของการประชุม เป็นการตอบข้อสงสัยของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
ประจ า 12 สพข. และ สพด.ในสังกัด  โดยอาจารย์สมชัย และอาจารย์จินตนาจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 
สามารถสรุปค าถามต่างๆใน 9 ประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
2. การลงทะเบียนข้อมูลเกษตรกร 
3. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS 
4. บทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
5. การใช้ตราสัญลักษณ์ 
6. การตรวจประเมินแปลง 
7. การจัดอบรมผู้ตรวจแปลง 
8. การเข้าร่วมกระบวนการ PGS 
9. การผลิตพืชอินทรีย์ 

 



9.3 สรุปประเด็นการถามตอบ 

 

ข้อ ประเด็นที่ 1 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 

1 สพด. สระแก้ว: ได้รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน
จังหวัดสระแก้ว ผ่านการจัดตั้งร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดสีเขียว
ของโรงพยาบาล ท าให้มีผู้ที่สนใจการท าเกษตรอินทรีย์ได้ติดต่อ สอบถามถึง
การท าเกษตรอินทรีย์แบบ  PGS ส่ งผลให้ เกิดการขยายกลุ่ มมากขึ้น                   
ส่วนปัญหาที่พบในพ้ืนที่ คือ ปัญหาน้ าส าหรับการท าเกษตร ซึ่งทาง สพด. 
สระแก้ว ได้ท าการขุดบ่อจิ๋ว เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาด
แคลนน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ าในพ้ืนที่ท าการเกษตรของ
เกษตรกร 

อาจารย์สมชัย ได้กล่าวเสริมถึงการติดตามกลุ่มเกษตรกรควรมีความสม่ าเสมอ         
เพ่ือกระตุ้นการท ากิจกรรมของกลุ่มเกิดขึ้น ซึ่งบทบาทหน้าที่ของพ่ีเลี้ยง (มิสเตอร์
เกษตรอินทรีย์) มีความส าคัญมากต่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ต้องมีความเข้าใจใน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเข้าไปแลกเปลี่ยนรู้กับเกษตรกรเกิดความสัมพันธ์ใน
แนวราบ ท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และความโปร่งใส ตามมา 

2 สพด. เชียงใหม่: ได้รายงานผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่โดยร่วมมี
บทบาทกับเกษตรกร รับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข ติดตามกิจกรรม
กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดตารางกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน  

อาจารย์จินตนา ได้อธิบายเสริมในประเด็นดังกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ มีกลุ่ม  Young Smart Famer (YSF) ที่
สามารถประยุกต์เทคโนโลยีในการท าเกษตรอินทรีย์ได้ดี รวมถึงกลุ่มเกษตรกรรุ่น
เก่าที่มีภูมิปัญญาการท าเกษตรอินทรีย์จากอดีตถึงปัจจุบันเกิดเป็นเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรในแต่ละอ าเภอ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ามามีบทบาท ใน
การกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกทางหนึ่ง ถือเป็นต้นแบบที่ดี สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ได้ 
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ข้อ 
 

ประเด็นที่ 1 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ (ต่อ) ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 

3 สพด. ราชบุรี ได้น าแนวทางการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
ขยายผลสู่กลุ่ม Young Smart Famer ที่ท าเกษตรอินทรีย์และได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกลุ่ม YSF มีความ
สนใจในแนวทางดังกล่าว แต่มีความกังวลที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ
เริ่มต้นใหม่ ควรมีแนวทางด าเนินการอย่างไร 

อาจารย์สมชัย ได้อธิบายถึงกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
นั้น หากเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์อยู่ก่อนแล้วและมีความสนใจ สามารถด าเนินตาม
แนวทางปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ได้ต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังสามารถน าเอกสารการรับรอง
มาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุมาใช้ลดระยะปรับเปลี่ยนได้ โดยเริ่มต้นในกระบวนการกลุ่ม
ผ่านเกษตรกร ร่วมก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก และจัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มที่
จ าเป็นตามกระบวนการ PGS ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  

4 ผอ. กวจ ได้กล่าวถึงประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ด้วยกระบวนการ PGS  ซึ่งทางกรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ              
และก าลังคน ในขณะที่ผลการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า (โดยพิจารณาจาก
ตัวเลขพ้ืนที่การท าเกษตรที่ผ่านการรับรอง) ดังนั้นทางกรมพัฒนาที่ดิน                      
ควรปรับแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้เร็วขึ้น 

อาจารย์สมชัย ได้อธิบายโดยกล่าวถึง Roadmap การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 2563       
ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการไว้  สามารถส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมได้ตามเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนด เนื่องจาก                
กรมพัฒนาที่ดินมีกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมสามารถต่อยอดสู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ได้หลายกลุ่ม  นอกจากนั้นทางอาจารย์จินตนา ได้อธิบายเสริมถึงขั้นตอน
การท าเกษตรอินทรีย์นั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นได้รับการรับรองจ าเป็นต้องใช้เวลา ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ดังนั้นมิสเตอร์ ฯ 
นอกจากจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขั้นที่ 1 ขึ้นมา ยังสามารถเข้าสนับสนุนต่อยอดกับกลุ่ม
เกษตรกรที่มีการด าเนินการเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว โดยใช้กระบวนการ PGS เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนากลุ่ม  ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวยังต้องการความร่วมมือจากภาครัฐ
โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน ที่สามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการเตรียมดินเพื่อเข้าสู่
การท าเกษตรอินทรียไ์ด้เป็นอย่างด ี
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ข้อ ประเด็นที่ 2 การลงทะเบียนข้อมูลเกษตรกร ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 
5 สพด. ยโสธร มีข้อสงสัยในระบบฐานข้อมูลของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย             

ซึ่งมีข้ันตอนให้น าเข้าชื่อเกษตรกรทุกปี ทั้งท่ีเป็นข้อมูลเกษตรกรรายเก่าที่เคยขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้นสามารถปรับปรุงระบบให้สามารถดึงรายชื่อเกษตรกรที่
เคยข้ึนทะเบียนมาใช้ได้หรือไม ่

มูลนิธิ ก าลังหารือเพ่ือปรับแก้ไขระบบฐานข้อมูลให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น           
ทั้งนี้ขอให้ด าเนินการตามขั้นตอนปกติไปก่อน และทาง กวจ. ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ ถึงการจัดท าระบบสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็น
ช่องทางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรและผลการด าเนินงานที่เข้าร่วมโครงการทั่ว
ประเทศ สรุปรายงานการการอบรมหลักสู ตรเกษตรอินทรีย์  และผลการ
ด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ผ่านการน าเข้าข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ สพข.  และ 
สพด. พร้อมท าการสรุปข้อมูลแบบ real time ซึ่งทาง กวจ. จะชี้แจงการน าเข้า
ข้อมูล และฝึกอบรมต่อไป รวมถึงวางแผนประสานกับมูลนิธิฯ  เพ่ือวางแผน
เชื่อมโยงฐานข้อมูลในอนาคต  

6 สพด. เชียงราย สอบถามประเด็นเพ่ิมเติม  ในเมื่อกรมฯ มีระบบฐานข้อมูล
เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ต้องลงทะเบียนในระบบของมูลนิธิถูกต้องหรือไม่  

อาจารย์สมชัย อธิบายการลงทะเบียนยังคงต้องด าเนินการในระบบฐานข้อมูลของ
มูลนิธิฯ ควบคู่กับการใช้ระบบฐานข้อมูลของกรมฯ เพ่ือด าเนินการขอใบรับรอง  

ข้อ ประเด็น 3 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 
7 สพด. สุราษฏร์ธานี เสนอแนะการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในทุก

อ าเภอ ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์การท าเกษตรอินทรีย์ PGS ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
ทาง กวจ. ได้อธิบายถึงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ต้องค านึงถึงคุณสมบัติของกลุ่ม
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินกระบวนการ PGS สามารถเป็น
ต้นแบบส าหรับกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ได้  
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ข้อ ประเด็นที่ 4 บทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 
8 สพข. 4: สอบถามบทบาทมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ในสังกัด สพด. และ สพข.          

มีความแตกต่างกันอย่างไร 
ทาง กวจ. ได้ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ของ สพข.               
จะคล้ายคลึงกับส่วนกลาง คือการติดตามการท างานของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
สพด. ในสังกัด  สนับสนุนด้านวิชาการ รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ และสรุปผลการด าเนินงานมายัง กวจ. ในขณะที่หน้าที่ของมิสเตอร์เกษตร
อินทรีย์ของ สพด. ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงของกลุ่มเกษตรกร โดยการสนับสนุนความรู้
ด้านวิชาการ และปัจจัยการผลิต เพ่ือให้กลุ่มเกษตรมีความเข้มแข็ง  ประสบ
ความส าเร็จในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นต้นแบบกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้  

9 สพข. 10 ได้เสนอแนะให้มิสเตอร์ ฯ ประจ า สพข. มีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลเกษตรกรของ มิสเตอร์ ฯ ประจ า สพด. ใน
ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ก่อนส่งต่อยัง
ส่วนกลาง  

ทาง กวจ. ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว โดย กวจ. ได้ก าหนดสิทธิ์ของมิสเตอร์ ฯ 
ประจ า สพข. ในระบบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 
 

ข้อ ประเด็นที่ 5 การใช้ตราสัญลักษณ์ ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 
10 สพข. 9 สอบถามถึงการแอบอ้างตราสัญลักษณ์บนผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ จะมี

บทลงโทษอย่างไรบ้าง 
อาจารย์สมชัย และอาจารย์จินตนา ได้อธิบายถึงบทลงโทษซึ่งไม่ได้มีการก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่สามารถเชื่อมโยงกับ พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวกับการ
แอบอ้างฉลากสินค้าได้ แต่สิ่งที่ เราควรค านึงถึงคือ จิตส านึก  และจริยธรรม               
ของความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ นอกจากนี้กระบวนการ PGS            
เป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากสังคม ซึ่งเป็นกลไกควบคุมมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
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ข้อ ประเด็นที่ 6 การตรวจประเมินแปลง ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 

11 สพข. 9 ได้สอบถามถึงการตรวจแปลงซึ่งต้องอาศัยผู้ตรวจแปลงที่ผ่าน
การอบรมฯ ซึ่งการอบรมผู้ตรวจแปลงนั้น ต้องผ่านการอบรมจาก
หน่วยงานใดบ้าง 

อาจารย์สมชัย ได้อธิบายถึงการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ปกติทางกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมมือกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นผู้จัดอยู่แล้ว ซึ่งการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
แปลงจะประกอบด้วยการบรรยายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยอ้างอิง มกษ. 
9000 และการลงตรวจแปลงจริง ซึ่งทักษะการตรวจแปลงนั้นต้องอาศัยการสั่งสม
ประสบการณ์ซึ่งจะสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น และต้องมีการจัดอบรมเป็น               
การเฉพาะ 

ข้อ ประเด็นที่ 7 การจัดอบรมผู้ตรวจแปลง ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 

12 สพข. 10 สอบถาม หลักสูตรการอบรมผู้ตรวจแปลงสามารถจัดอบรมขึ้น
เองในหน่วยงานได้หรือไม่ 

อาจารย์สมชัย ได้อธิบายถึงการจัดอบรมฯ ซึ่งทางหน่วยงานสามารถจัดข้ึนมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ได้เอง โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์อาจมาจากมูลนิธิ หรือมิสเตอร์เกษตร
อินทรีย์ที่มีประสบการณ์ หรือบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน โดยต้องค านึงว่า
หน่วยงานนั้นใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เช่นกัน 

13 สพด. เพชรบุรี และสพข. 5 ขอให้ทาง กวจ. จัดการอบรมหลักสูตรการ
ลงทะเบียนข้อมูลเกษตรกรส าหรับมิสเตอร์ฯ ทั่วประเทศ  รวมถึงการ
อบรมหลักสูตรตรวจแปลงเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียน
และทักษะการตรวจแปลงที่ดีข้ึน 

ทาง กวจ. รับข้อเสนอแนะไว้ พร้อมวางแผนการจัดอบรมในอนาคต 

14 สพด. สมุทรสงคราม เสนอให้มีการจัดหลักสูตรอบรมผู้ตรวจแปลงแยก
ระหว่าง พืชผัก และไม้ผล เพราะกระบวนการผลิต และสภาพพ้ืนที่ มี
ความแตกต่างกัน 

ทาง กวจ. รับข้อเสนอแนะไว้ พร้อมวางแผนการจัดอบรมในอนาคต 



 

 

 

ข้อ ประเด็นที่ 8 การเข้าร่วมกระบวนการ PGS ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 
15 สพข. 1 ได้สอบถามถึงกรณีเกษตรกรผ่านการรับรอง Organic 

Thailand สามารถขอรับการรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ได้ทันที
หรือไม่ 

อาจารย์สมชัย ได้อธิบายในกรณีนี้ว่า ไม่สามารถขอการรับรองได้เลยทันที แต่สามารถลดระยะ
การปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ต้องตรวจสอบใบรับรอง Organic Thailand หมดอายุแล้วหรือไม่               
หากหมดอายุ ต้องเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนตามปกติ นอกจากนี้  การรับรองของ Organic 
Thailand เป็นการตรวจจากหน่วยงานภายนอก มีการตรวจเพียงครั้งเดียว เน้นการตรวจ
เอกสาร และมีผลการรับรองที่นานกว่า PGS ในขณะที่กระบวนการ PGS ใช้ระบบกลุ่มเข้ามา
ตรวจรับรองและดูแลกันภายในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความโปร่งใสสร้างความมั่นใจในมาตรฐาน PGS 
มากขึ้น 

16 สพข. 11 หากกลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกที่อยู่ต่างต าบลกัน สามารถ
รวมกลุ่มเกษตรกรได้หรือไม่ 

อาจารย์สมชัย ได้อธิบายในกรณีนี้ว่า สามารถรวมกลุ่มเกษตรกรได้ โดยต้องเป็นการตกลงของ
สมาชิกกลุ่มถึงระยะรัศมีการเดินทาง ส าหรับการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม หรือตรวจแปลง                   
ที่สามารถยอมรับซึ่งกันและกันได้ 

17 สพข. 4 ในกระบวนการท าเอกสารสามารถลดขั้นตอนลงได้อีก
หรือไม่ 

อาจารย์จินตนา ชี้แจงถึงการจัดท าเอกสารเป็นสิ่งที่ยากส าหรับเกษตรกร แต่ในการท าเกษตร
อินทรีย์จ าเป็นต้องมีการจัดท าเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน แสดงถึงความโปร่งใส เป็นที่
ยอมรับของบุคคลภายนอก ซึ่งในกระบวนการ PGS ได้ลดรูปแบบการจัดท าเอกสารให้น้อยลง 
เมื่อเทียบกับการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก (CB) โดยเกษตรกรจัดท าเพียงเอกสาร 
F1 และ F2 ซึ่งเป็นปฏิญญาการสมัครเข้าร่วมโครงการ และแผนการผลิตประจ าปี ในขณะที่
แบบฟอร์มที่เหลือ มอบหมายให้ผู้ประสานงานกลุ่มเป็นผู้ดูแล โดยมีมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เข้า
มาช่วยเหลือ 
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ข้อ ประเด็นที่ 8 การเข้าร่วมกระบวนการ PGS (ต่อ) ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 
18 สพข. 10 สอบถามการใช้แบบฟอร์ม หากมีเกษตรกรท าเกษตร

อินทรีย์ในมาตรฐานอืน่ๆ อยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่การท าเกษตรอินทรีย์ 
PGS ยังสามารถใช้แบบฟอร์มการตรวจแปลงเดิมได้หรือไม่ 

อาจารย์สมชัย ได้เสนอแนะให้ใช้แบบฟอร์ม F4 (รายการตรวจประเมินแปลง) ที่ทางมูลนิธิจัดท า
ไว้จะเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากการท าเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการ PGS ได้อ้างอิงมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นมาตรฐานที่ยอมรับของ
ประเทศ มีแบบสอบถามทั้งหมด 48 ข้อ แบ่งออกเป็นด้านพืช 32 ข้อ ด้านสัตว์ 13 ข้อ และ
สวัสดิการลูกจ้าง 3 ข้อ ในประเด็นด้านพืชครอบคลุม 11 หัวข้อตามคู่มือการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS 

19 สพด. เพชรบูรณ์ หากในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ         
มีสมาชิกลาออกไป สามารถน าสมาชิกท่ีเหลือในกลุ่มเข้ารวมกลุ่ม
เกษตรกรกลุ่มอ่ืนได้หรือไม่ 

อาจารย์สมชัย ได้อธิบายถึงการรวมกลุ่มเกษตรกร จาก  2 กลุม่ หรือมากกว่านั้น สามารถท าได้ 
หรือหาสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มแทน เพ่ือรักษาสถานะกลุ่มเกษตรกรที่ต้องมีสมาชิก 5 คน ขึ้นไป 

ข้อ ประเด็นที่ 9 การผลิตพืชอินทรีย์ ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 
20 สพข. 11 สอบถามการท าเกษตรอินทรีย์เหตุใดถึงห้ามใช้พืช

ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)  
อาจารย์จินตนา อธิบายถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ระบุการห้ามเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่มี
การตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ด้วยเหตุผลที่ว่า พืช และสัตว์ดังกล่าว มีการผสมข้ามชนิดกัน 
(Species) รวมถึงข้ามอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต (Kingdom) อย่างเช่นการน ายีนส์สร้างสารพิษของ
จุลินทรีย์เข้าสู่ต้นยาสูบเพ่ือควบคุมหนอนกินใบยาสูบ ถือเป็นการผสมพันธุ์ที่ผิดธรรมชาติ ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการการท าเกษตรอินทรีย์ที่ค านึงถึงระบบนิเวศที่ดี และ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมถึงในปัจจุบันยังไม่สามารถรู้ถึงผลกระทบที่จะมีเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อสุขภาพผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมได้ 
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ข้อ ประเด็นที่ 9 การผลิตพืชอินทรีย์ ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 
21 สพข. 2 สอบถามปัญหาในพ้ืนที่ซึ่งนิยมปลูกไม้ผล  การชักชวน

เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร     
เพราะเนื่องจากมีข้อควรระวังมาก และบริเวณโดยรอบยังคงใช้
สารเคมีแบบปกติ ท าให้ต้องท าแนวป้องกันซึ่งเกษตรกรมองว่า
ยุ่งยาก จึงอยากสอบถามแนวทางการด าเนินการ 

อาจารย์สมชัย ได้เสนอแนะให้วิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ก่อน บางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาด
เอียงอยู่ในพ้ืนที่สูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนจากพ้ืนที่อ่ืน ก็สามารถเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ได้ หรือหากมีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีอาจใช้แถวไม้ผลรอบนอกเป็นแนวกันชน 
ผลผลิตที่ได้สามารถส่งขายแบบปกติ และรับรองในพ้ืนที่ส่วนใน (ไข่แดง) ผลผลิตที่ได้เป็น
อินทรีย์สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้     

22  สพข. 11 สอบถามการน าปัจจัยการผลิตจากภายนอกแปลงมา
ใช้ ควรมีข้อระวังอย่างไร 

อาจารย์จินตนา กล่าวถึงการน าปัจจัยการผลิตจากภายนอกมาใช้ควรยึดตามค าแนะน าของแนว
ปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1: การผลิต แปรรูป 
แสดงฉลาก และจ าหน่าย ผลติผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ยกตัวอย่างเช่น การน ามูลสัตว์
มาใช้ ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ และมูลสัตว์นั้นผ่านการหมักโดยสมบูรณ์  

23 สพข. 11 สอบถามแปลงเกษตรกรล้อมรอบด้วยบ้านพักอาศัย    
มีแนวทางป้องกันการปนเปื้อนอย่างไร  

อาจารย์สมชัย แจ้งว่าเมื่อพิจารณาถึงการปนเปื้อนในด้านอากาศ มีโอกาสปนเปื้อนได้น้อย 
เนื่องจากพ้ืนที่อาศัยไม่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร แต่สิ่งที่ต้องป้องกันคือน้ าทิ้งจากบ้านเรือน
โดยรอบ ดังนั้นการขุดคูน้ าด้านนอก รอบแปลงปลูก และควบคุมทิศทางน้ าให้ไหลออกจากพ้ืนที่ 
สามารถป้องกันการปนเปื้อนของน้ าทิ้งได้ 

24 สพด. ประจวบคิรีขันธ์ สอบถามการท ามะพร้าวอินทรีย์ ควรมี
แนวทางปฏิบัติอย่างไร 

อาจารย์สมชัย ได้เสนอให้เริ่มจาก เลือกพ้ืนที่ และให้ต้นมะพร้าวรอบแปลงปลูกท่ีจะท าอินทรีย์
นั้นเป็นแนวกันชน หลังจากนั้นวางแผนการเก็บผลผลิตให้เหลื่อมเวลา ป้องกันการปลอมปนของ
ผลผลิต พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรท าแปลงมะพร้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกรณีศึกษา 
แปลงมะพร้าวอินทรีย์จะได้รับผลกระทบของหนอนหัวด าในช่วงที่มีการระบาดได้น้อยกว่าแปลง
ปลูกปกติ  
 



 

   

ข้อ ประเด็นที่ 9 การผลิตพืชอินทรีย์ (ต่อ) ค าอธิบายของวิทยากรมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ กวจ. 
25 สพด. สมุทรสงคราม สอบถามการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์

ในพ้ืนที่ แต่เนื่องจากพ้ืนที่เกษตรกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม             
มีการใช้ระบบน้ าที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ท าให้เกิด
การปนเปื้อนได้ ควรแก้ไขอย่างไร 

อาจารย์สมชัย ได้เสนอแนะการขุดคลองไส้ไก่ในพื้นที่ น าน้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะเข้าผ่านคลอง
ไส้ ไก่ไปยังบ่อพัก  ก่อนน าน้ าดั งกล่าวเข้าแปลงปลูก  และเมื่อพิจารณาถึงพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงครามมีกระแสน้ าไหลขึ้น-ลง ของแม่น้ าแม่กลอง และน้ าทะเลอยู่เสมอ จึงช่วยลดการ
ปนเปื้อนของน้ าได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ติดกันซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ง่ายข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ควรลงตรวจสอบในพ้ืนที่เพ่ือประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง 

26 สพข. 11 สอบถามการปลูกพืชบนแคร่ที่ยกสูงจากพ้ืนดิน 
สามารถจัดอยูใ่นการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ได้หรือไม่ 

อาจารย์จินตนา ได้อธิบายถึงนิยามการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์  คือการปลูกบนพ้ืนดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ หรือดินที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เหมาะสมส าหรับการ
เจริญเติบโตของพืช ซึ่งการปลูกพืชบนแคร่ที่ยกสูง อาจดูผิดไปจากนิยามข้างต้น แต่อย่างไรก็
ตามยังอนุโลมได้ โดยดินที่น ามาใช้ปลูกพืชบนแคร่ ต้องเป็นดินที่ท าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงบ ารุงดินตามแนวปฏิบัติของการท าเกษตรอินทรีย์ ก่อนน าไปปลูกพืชบนแคร่ถือเป็นแนว
ปฏิบัติใหม่ในวงการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งอนาคตอาจมีการบัญญัติเป็นบทเฉพาะกาลขึ้นมา 

27 ผชช. บรรเจิดลักษณ์ สอบถามการปลูกพืชในกระถาง โดยใช้ดินที่
ท าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงมีการปรับปรุงบ ารุงดินตามแนวปฏิบัติ
ของการท าเกษตรอินทรีย์เรียบร้อยแล้ว สามารถจัดอยู่ในการปลูก
พืชแบบเกษตรอินทรีย์ ได้หรือไม่ 

อาจารย์จินตนา ได้อธิบายถึงนิยามการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชอินทรีย์ใน
กระถาง จะอนุญาตให้ใช้กับ การเพาะต้นกล้า พืชไม้ประดับ และพืชสมุนไพร 
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9.4 ค ากล่าวปิดประชุมโดยท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ 

หลังจากที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ส่วนภูมิภาคที่ต้องการเข้าร่วมอบรมเพ่ิมทักษะ
ต่างๆ จึงเห็นสมควรให้ทาง กวจ. วางแผนจัดอบรมให้หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของมิสเตอร์เกษตร
อินทรีย์ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน  พร้อมให้ก าลังใจ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการเกษตรอินทรีย์ในส่วนภูมิภาคซึ่งถือเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินที่รับภารกิจส าคัญ
ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวที่กรมฯ ให้ความส าคัญ และเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ดังนั้นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ต้องเข้าใจในประเด็นของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กรมฯ  และกระทรวง
ยึดเป็นแนวปฏิบัติ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS รวมถึงองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการ
ท าเกษตรอินทรีย์ พร้อมเสนอแนะให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์น ากระบวนการ PGS และการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตของกรมฯ สู่กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดีต่อการท าเกษตรอินทรีย์ เพราะเมื่อขับเคลื่อน
กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้ส าเร็จ กลุ่มเกษตรกรจะสามารถขยายเครือข่าย และเป็นก าลังส าคัญของเราที่ช่วย
ขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งผลส าเร็จของโครงการนี้จะ
สอดคล้องเป้าหมายกระทรวงฯ คือการเพ่ิมคุณภาพสินค้าเกษตร และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร  
ดังนั้นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายถือเป็นปัจจัยส าคัญของการขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์นี้ โอกาสนี้จึง
ขอให้ ผู้อ านวยการ สพข. และ ผู้อ านวยการ สพด. เข้ามามีบทบาทร่วมกันขับเคลื่อนในพ้ืนที่  และในประเด็น
สุดท้ายขอให้ทุกฝ่ายดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพราะหลังจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่สภาวะปกติ เราทุกคนจะได้ลงมือท างานอย่างได้เต็มที่
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9.5 ภาพกิจกรรม 
- การกล่าวเปิดการประชุมและการมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  
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- ภาพบรรยายกาศ การประชุมสร้างความเข้าใจฯ จาก สพข./สพด. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. สรุปการประเมินโครงการ 
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9.6 สรุปการประเมินโครงการอบรมออนไลน์ 

คณะผู้จัดงานได้จัดท าแบบประเมินผลออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วม            
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 367 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 
157 คน และเพศหญิง 210 คน ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าประชุม 

1.1 จ านวนผู้เข้าอบรมชาย 272 คน หญิง 297 คน รวมทั้งหมด 569 คน 

1.2 เจ้าหน้าที่จากส่วนภูมิภาค 519 คน และส่วนกลาง 50 คน 

2. การประเมินเกี่ยวกับการด าเนินการประชุมสร้างความเข้าใจ 

1. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (VDO Conference) 

MEAN SD ร้อยละ 

1.1 ขั้นตอนในการใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สะดวก
คล่องตัว 

3.67 0.67 73.41 

1.2 ความสะดวกรวดเร็วของระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ                            
(VDO Conference) 

3.71 0.67 74.21 

1.3 ความพร้อมของเครื่องมือ / อุปกรณ์ ในระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (VDO Conference) 

3.51 0.72 70.27 

1.4 คุณภาพของเสียงและภาพ ของระบบการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (VDO Conference) 

3.50 0.70 69.92 

1.5 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยใช้ google form 3.98 0.67 79.56 

 

จากผลการประเมินต่อการใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพ่ือประชุม
สร้างความเข้าใจฯ พบว่า ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดย google form มีความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.98 
อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 79.56 % ในขณะที่ความสะดวกรวดเร็วของระบบการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ และขั้นตอนในการใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สะดวกคล่องตัว มีความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 
3.71 และ 3.67 ตามล าดับ อยู่ในเกณฑ์ดี และพบว่าความพร้อมของเครื่องมือ / อุปกรณ์ ในระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และคุณภาพของเสียงและภาพ ของระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ มีความ
พึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.51 และ 3.50 ตามล าดับ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รวมถึงมีข้อติชมถึงปัญหาสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ส่งผลให้การประชุมทางไกลผ่านจอภาพติดขัดอยู่บ้าง         
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2. ความรู้และความเข้าใจ ที่ได้รับในการประชุมเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 

MEAN SD ร้อยละ 

2.1 วิทยากรมีความรอบรู้ในระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วม PGS และสามารถถ่ายทอดความรู้ และตอบข้อสงสัยให้เข้าใจได้ง่าย 

4 0.63 80.00 

2.2 ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ และระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS 

3.66 0.67 73.17 

2.3 ความรู้และความเข้าใจ ที่ได้รับจากการประชุมเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 

3.73 0.65 74.59 

 

จากผลการประเมินความรู้และความเข้าใจ ที่ได้รับในการประชุม ฯ  พบว่า วิทยากรที่มาบรรยาย             
มีความรอบรู้ในระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS และสามารถถ่ายทอดความรู้                
และตอบข้อสงสัยให้เข้าใจได้ง่าย มีความพึงพอใจมากอยู่ที่ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80 เช่นเดียวกับประเด็น
ความรู้และความเข้าใจ ที่ได้รับจากการประชุมเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่                 
มีความพึงพอใจมากอยู่ที่ 3.73 คิดเป็นร้อยละ 74.59 ในขณะที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
กระบวนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS                       
มีค่าเฉลี่ยที่ 3.66 คิดเป็นร้อยละ 73.17 ตามล าดับ และจากข้อเสนอแนะพบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
และได้รับประโยชน์จากการประชุมในลักษณะถาม-ตอบ เพราะท าให้เข้าใจในประเด็นต่างๆ ของการท าเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ที่รับหน้าที่เป็น
มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์รายใหม่เข้าร่วมประชุมฯ ในสัดส่วนที่มาก การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเข้าใจการ
รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในระดับเบื้องต้น ท าให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกันระหว่างมิสเตอร์ฯ 
รายใหม่ และมิสเตอร์ฯ รายเก่า จึงเสนอให้มีการจัดอบรมในหลักสูตรย่อยๆ แบ่งตามระดับความรู้ความเข้าใจ
ด้านเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรสร้างความเข้าใจในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการน า
กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติจริง ส าหรับมิสเตอร์ฯ รายใหม่ 

2. หลักสูตรทบทวนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และการน า
กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติจริง ส าหรับมิสเตอร์ฯ รายเก่า 

3. หลักสูตรพ้ืนฐานการตรวจประเมินฟาร์มทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ส าหรับมิสเตอร์ฯ รายใหม่ 
4. หลักสูตรทบทวนการตรวจประเมินฟาร์มทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ส าหรับมิสเตอร์ฯ รายเก่า 
5. หลักสูตรการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน และการน าเข้าข้อมูล

เพ่ือขึ้นทะเบียนออกใบรับรอง PGS มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  
โดยเสนอแนะให้ทาง กวจ. จัดอบรมในหลักสูตรที่ 1 และ 2 เป็นรูปแบบ conference ที่สร้างความ

สะดวกส าหรับผู้จัดและผู้อบรม ในขณะที่หลักสูตรที่ 3 ถึง 5 ควรจัดอบรมตามภูมิภาคต่างๆ    
 

  






















































