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คณะผู้จัดท�ำมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดท�ำและเรียบเรียง “คู่มือ การรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม” หรือเรียกสั้นๆว่า “พี จี เอส” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสื่อสารกระบวนการให้
เกษตรกรรายย่อย หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจโดยทั่วไปน�ำไปใช้ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้ขยายผล
ทั้งการผลิตและการบริโภคให้มากขึ้น ซึ่งเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงเป็นวิถีการผลิตการเกษตรเพื่อผลิตอาหาร
ให้กับมนุษย์ที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพที่ดีของสรรพสิ่งในโลก
คุณภาพชีวิตที่ดี และการฟื้นฟูระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ให้คงไว้ชั่วลูกหลาน
การเรียบเรียงคู่มือนี้เกิดจากแรงบันดาลใจในการหาแนวทาง ท�ำอย่างไรให้เกษตรกรรายย่อยที่
ท�ำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน IFOAM ได้จัดท�ำคู่มือ แนวทาง
การรับรองแบบมีส่วนร่วม (IFOAM PGS Guidelines, 2008) ผู้เรียบเรียงได้ศึกษาวิธีการเขียนเป็นคู่มือ
ฉบับร่าง ประกอบกับ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ได้ร่วมกับ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจ ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (มกอท.)
มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทย โดยน�ำร่อง 5 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จ�ำกัด จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มอินทรีย์สุขใจ พี จี เอส นครปฐม
กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ�ำกัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์สมุนไพรแม่มอก จังหวัดล�ำปาง
และกลุ่มกสิกรรมอินทรีย์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างการด�ำเนินการน�ำร่องกับกลุ่มเกษตรกร
ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับ IFOAM PGS ปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทประเทศไทย
คณะผู้จัดท�ำ ขอบคุณ คริสโตเฟอร์ เมย์ ที่ปรึกษา ADB/IFOAM PGS ที่มาให้ค�ำแนะน�ำตลอดการ
ด�ำเนินกิจกรรม ขอบคุณ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และ
เกษตรกรที่ร่วมขับเคลื่อน พี จี เอส จนกระทั่งได้เป็นคู่มือเล่มนี้ขึ้น คณะผู้จัดท�ำหวังว่าคงเป็นประโยชน์ใน
การขยายผลเกษตรอินทรีย์ต่อไป

ผู้เรียบเรียงและคณะผู้จัดท�ำ
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บทนำ�

“เกษตรอินทรีย์” Organic Agriculture เป็นระบบการเกษตรที่มีหลักการเพื่อให้คงสภาพความสมบูรณ์
และการมีสุขภาพที่ดีของดิน ระบบนิเวศ และมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์รวมไม่สามารถแยกจากกันได้ ด้วยการจัดการระบบ
นิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการหมุนเวียนของวงจรชีวภาพในสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ มากกว่าการพึ่ง
ปัจจัยการผลิตจากภายนอก โดยเชื่อมโยงกับวิธีการปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมกับการพัฒนาประยุกต์ใช้
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์ในการสร้างความสมดุลที่เป็นธรรมต่อทุกสรรพสิ่ง (Common Objectives
and Requirements of Organic Standards, COROS) ซึ่ง FAO IFOAM และ UNCTAD ได้ร่วมกันกำ�หนดเป็น
วัตถุประสงค์ร่วมของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการเทียบเคียงมาตรฐานของแต่ละประเทศ
อย่างไรจึงจะเรียกว่า “เกษตรอินทรีย์”? เกษตรอินทรีย์จะมีความหมายมากกว่าเฉพาะได้รับการรับรองเท่านั้น
IFOAM ยอมรับการผลิตตามหลักการเกษตรอินทรีย์ตามที่กล่าวมาข้างต้นถึงแม้จะไม่ขอการรับรอง และ FAO เรียกว่า
เกษตรอินทรีย์ไม่ขอรับรอง (non certified organic) หากเป็นการขายตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค แต่หากผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ต้องการกล่าวอ้างและติดฉลากเป็น ผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ “อินทรีย์” หรือ “Organic” สามารถมีระบบ
การขอการรับรองได้ 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการรับรองโดยบุคคลที่สาม หรือหน่วยตรวจรับรอง (Third party
Certification Body, CB) และ 2) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS)
“ระบบการตรวจรับรองโดยหน่วยตรวจรับรอง” ได้ถกู พัฒนามามากกว่า 50 ปีมาแล้วทำ�ให้สนิ ค้าเกษตรอินทรีย์
ขายไปได้ทั่วโลก แต่ระบบนี้มุ่งรับรองรายสินค้า ไม่ได้เป็นคำ�ตอบของสำ�หรับเกษตรอินทรีย์ทุกระบบ เพราะมุ่งเน้นขาย
ให้ตลาดที่ไกลจากผู้ผลิต หรือเป็นการส่งออก ระบบรับรองมีค่าใช้จ่ายสูง มีระบบที่ซับซ้อน และให้ความสำ�คัญกับการ
บันทึกและมีเอกสารมากมาย จึงเป็นข้อจำ�กัดสำ�หรับเกษตรกรรายย่อยที่ทำ�เกษตรอินทรีย์แบบพื้นบ้าน ซึ่งมีผลผลิต
หลากหลายชนิดในปริมาณไม่มาก เป็นการทำ�เกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณและเป็นวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เกษตรกรเหล่านี้ตกจากการสำ�รวจหรือไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ บางรายล้มเลิกไป
“ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems, PGS” จึงเกิดขึ้นจาก สมาพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ IFOAM ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ ที่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถขยายช่องทางตลาดได้ จึง
ได้ร่วมกับเครือข่ายประเทศต่างๆพัฒนาระบบ พี จี เอสขึ้น และทดลองนำ�ร่องใน 8 ประเทศตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบันมีประเทศที่นำ�ระบบไปใช้รับรองเกษตรอินทรีย์กว่า 70 ประเทศและกำ�ลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะ พี จี เอส
ทำ�ให้เกิดการขยายตัวการทำ�เกษตรอินทรียใ์ นชนบทและมีชอ่ งทางตลาดให้เกษตรกรขายตรงมากขึน้ เช่นตลาดนัดสีเขียว
ในพื้นที่ ระบบสมาชิกล่วงหน้า ระบบเครือข่ายดิจิตอล เป็นต้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบททำ�ให้ผู้
บริโภคภายในประเทศเข้าถึงอาหารอินทรีย์ในราคาที่ซื้อหาได้ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสรรพสิ่งให้
มีใช้ชั่วลูกหลาน พี จี เอส เป็นระบบที่แตกต่างจากระบบการรับรองด้วยบุคคลที่สาม หรือหน่วยตรวจรับรองที่คุ้นเคย
กันมานาน โดยกระตุ้นให้ผู้ผลิตเกิดการพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค มีผลทำ�ให้เกิดการวางแผนการผลิตตามที่ตลาดต้องการเมื่อเกษตรกรรายย่อย
ได้รับการรับรองผลสุดท้ายทำ�ให้มีการทำ�เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งต่อรายได้ของเกษตรกร ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค และเกิดสังคมเข้มแข็งในที่สุด
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ต้องพัฒนาเป็นองค์รวมตลอดห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป ถึงการตลาด ให้เป็นการ
เกษตรที่ทันสมัย มีนวัตกรรม มีการเชื่อมโยงการผลิตจากชนบทสู่ผู้บริโภคในเมืองโดยระบบต่างๆ เช่น เศรษฐกิจดิจิตอล
โดยมีกลุ่มผู้ผลิตเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาไปด้วยกันจากทุกภาคส่วน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร
ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร เอกชน เป็นหุ้นส่วนร่วมกันพัฒนา ไม่มีสูตรสำ�เร็จ ซึ่งโครงการ พี จี เอส
คู่มือ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พี จี เอส) | 3

อาจจำ�แนกการพัฒนาได้ 3 แนวทาง ได้แก่ 1) จากความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการผลิต
ซึ่งต้องมีผู้ประกอบการที่มีจิตสำ�นึกการค้าที่เป็นธรรมมาร่วมวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับกลุ่มเกษตรกร
2) การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ หรือ องค์กร เช่น การดำ�เนินงานของรัฐตามแผนยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ หรือจากองค์กรเอกชนที่ต้องการช่วยเกษตรกร เป็นต้น และ 3) ขับเคลื่อนจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเอง ที่
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร เช่น แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำ�เพื่อครอบครัวและ
เหลือขายบริเวณใกล้เคียง หรือจำ�หน่ายภายในประเทศ ทำ�ให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตและการบริโภคอย่างแท้จริง

2
2.1

ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบ

มีส่วนร่วม หรือ พี จี เอส คืออะไร ?

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พี จี เอส หมายความว่าอย่างไร?

“ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems, PGS เป็นระบบการรับรอง
เกษตรอินทรีย์โดยชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน ภายใต้หลักการ
พื้นฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเป็นเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” (ตามคำ�จำ�กัดความของ
IFOAM)
“Participatory Guarantee Systems (PGS) are locally focused quality assurance systems.
They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a
foundation of trust, social networks and knowledge exchange.” (IFOAM definition)
คำ�ว่า “PGS” มีความเป็นมาอย่างไร? เชื่อถือได้หรือไม่ ?
PGS หรือ พี จี เอส เป็นคำ�ที่เกิดขึ้นจากผลการประชุมสัมมนา ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ที่รู้จักกัน
ในนาม IFOAM จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล ในปี 2547 โดยมีผู้แทนของประเทศต่างๆกว่า 20 ประเทศมาร่วมกัน เพื่อหารือ
แนวทางเลือกระบบรับรองเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้ถอดบทเรียนจากหลายประเทศที่ดำ�เนินการ
ในระบบนี้มาเป็นเวลานาน เช่น ประเทศฝรั่งเศส และอีกหลายประเทศ หลังจากการสัมมนาครั้งนั้นประเทศต่างๆ เช่น
ประเทศบราซิล ลาตินอเมริกา สหรัฐอเมริกา อินเดีย นิวซีแลนด์ ยุโรป แอฟริกาตะวันออก แอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย
ได้นำ�ระบบ พี จี เอสไปขับเคลื่อนกับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และสรุปบทเรียนโดยคณะทำ�งาน PGS IFOAM ทำ�เป็น
คู่มือแนวทางการจัดทำ�ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม โดย คริสโตเฟอร์ เมย์ ชาวนิวซีแลนด์ (PGS Guidelines,
IFOAM 2008) จนถึงปัจจุบัน มีประเทศต่างๆกว่า 70 ประเทศ ได้นำ�ระบบ พี จี เอส ไปขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกรรายย่อยให้ขยายผลมากขึ้น
พี จี เอส เป็นระบบการรับรองคุณภาพโดยชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของชุมชน ภายใต้หลักการพื้นฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเป็นเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้” พี จี เอส ส่งเสริมให้เกิดตลาดท้องถิ่นและภายในประเทศ โดยการกระตุ้นให้ผู้ผลิตเกิดการพัฒนาการผลิต ด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค มีผลทำ�ให้เกิดการวางแผนการผลิตตามที่ตลาด
ต้องการเมื่อเกษตรกรรายย่อยได้รับการรับรองโดย พี จี เอส ทำ�ให้ขยายช่องทางตลาดได้ ผลสุดท้ายทำ�ให้มีการทำ�
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เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เกิดความยั่งยืนทั้งต่อรายได้ของเกษตรกร ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขภาพของผู้
ผลิตและผู้บริโภค และเกิดสังคมเข้มแข็งในที่สุด

2.2

หลักการและองค์ประกอบของระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (รูปภาพที่ 1)

กลุ่ม พี จี เอส ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล จะต้องมีการจัดการกระบวนการกลุ่มภายใต้
หลักการ พี จี เอส IFOAM (IFOAM PGS Guidelines, 2008) และใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการรับรองเป็นที่
ยอมรับของประเทศนั้นๆ
หลักการสำ�คัญของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือ
1) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นจุดแข็งของกระบวนการ เช่น การจัดให้มีการประชุมกลุ่มประจำ�เดือน เพื่อให้
มีเวทีรวบรวมข้อคิดเห็น แนวคิด เป้าหมายการทำ�เกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิต กำ�หนดกรอบมาตรฐานและแนวทาง
พัฒนาไปสูเ่ กษตรอินทรีย์ จากเวทีทำ�ให้ทราบว่าผูผ้ ลิตจะต้องพัฒนาเรือ่ งอะไรบ้าง อย่างไร และสือ่ สารให้ผบู้ ริโภค
เข้าใจการผลิตไปพร้อมๆกัน ซึ่งสามารถกำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์ของโครงการได้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
การผลิตระหว่างสมาชิก
2) การมีส่วนร่วม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนับสนุนเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน ตั้งแต่เริ่ม
วางแผน ตัดสินใจร่วมกันในการดำ�เนินกิจกรรม กำ�หนดกฎระเบียบต่างๆ เช่น กำ�หนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
กลุม่ กำ�หนดบทลงโทษ กำ�หนดกระบวนการตรวจเยีย่ มเพือ่ น กำ�หนดการประชุมโดยผูผ้ ลิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกอบรม การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และการไว้วางใจซึ่งกันและกัน
3) ความโปร่งใส กลุ่มต้องจัดทำ�ระบบการรับประกันการผลิต ซึ่งจะต้องวางแผนร่วมกัน เช่น การมีเอกสารที่ชัดเจน
ได้แก่ มาตรฐานข้อกำ�หนดการผลิต ระบบการตรวจประเมินภายใน บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม รายชื่อ ที่อยู่
สมาชิกผูผ้ ลิต และแผนการผลิต พร้อมแผนผังฟาร์มของสมาชิกแต่ละราย หากเป็นกลุม่ เล็กๆอาจทำ�เป็นแบบสอบถาม
หรือการนำ�ข้อมูลผูไ้ ด้รบั การรับรองจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลในเว็บไซต์สว่ นกลาง หรือสามารถเข้าได้งา่ ยด้วยสือ่ สมัยใหม่
หากเป็นกลุ่มระดับฐานรากอาจใช้กระบวนการจัดเวทีให้สมาชิกมานำ�เสนอวิธีการปฏิบัติเทียบเคียงกับมาตรฐาน
และการตัดสินใจร่วมกัน เป็นต้น
4) ความไว้วางใจ เป็นกระบวนการที่ทำ�ตั้งแต่ ข้อ 1-3 เพื่อเป็นกระบวนการที่มั่นใจว่าผู้ผลิตแต่ละคนปกป้องธรรมชาติ
และสุขภาพของผู้บริโภคด้วยการผลิตตามหลักการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งความไว้วางใจและเชื่อมั่น (trust) สร้างขึ้นได้
โดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส ให้ผบู้ ริโภคสามารถตรวจสอบเข้าถึงสมาชิกผูผ้ ลิตได้ทกุ ราย เช่นการจัดกิจกรรม กำ�หนด
ให้มีวันเยี่ยมผู้ผลิต หรือการนำ�ข้อมูลผู้ผลิตเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ หรือการกล่าวคำ�ปฏิญาณร่วมกัน เป็นต้น
5) ความสัมพันธ์แบบแนวราบ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความเสมอภาค โครงสร้างกลุ่มเป็นแนวราบ ใช้ระบบ
ประชาธิปไตย ด้วยการแลกเปลี่ยน หมุนเวียน ความรับผิดชอบ ยินยอมให้คณะตรวจสอบตรวจฟาร์มและยอมรับ
การตัดสินของคณะกรรมการกลุ่ม เป็นการรวมพลังสานสัมพันธ์แนวราบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
6) กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบขั้นตอนการรับรอง และการตรวจเยี่ยมเพื่อน เป็นการประเมินในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน
และเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในมาตรฐาน ทวนสอบวิธปี ฏิบตั ใิ นฟาร์ม และให้คำ�แนะนำ� เสนอแนะ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้กันถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน
7) การดำ�เนินงานในรูปเครือข่าย การขับเคลือ่ นระบบนีอ้ ยูภ่ ายใต้การดำ�เนินงานของเครือข่ายทีห่ ลากหลาย การทำ�ให้
ระบบมีความโปร่งใส และเข้าถึงได้ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคนั้น องค์กรจัดทำ�ระบบต้องพัฒนากลุ่ม และ
เชื่อมโยงเครือข่าย ให้มีกิจกรรมร่วมกัน และสามารถทำ�ฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมดรวมทั้งกระบวนการผลิตขึ้นเว็บไซต์
ของระบบ พี จี เอส รวมทั้งมีการตรวจติดตามกลุ่มสลับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
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เป็นองค์กรชาวบ้าน เหมาะกับวิถีชีวิต
มีข้อสรุปการไม่ปฏิบัติตาม
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน
มีกลไกสนับสนุนผู้ผลิต

กระบวนการเรียนรู้

ความสัมพันธ์
แนวราบ

มีการใช้ตราสัญลักษณ์ร่วมกัน
และมีกลไกทวนสอบ

มีมาตรฐานและกฎ กติกา ที่ยอมรับร่วมกัน

การมีส่วนร่วม

การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

หลักการและองค์ประกอบ
PGS
ความโปร่งใส
ความไว้วางใจ

มีกำ�หนดการประชุม และร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีระบบการจัดการเอกสารและ
กระบวนการตรวจเยี่ยมแปลง
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการ
ตรวจเยี่ยมแปลงได้

มีคำ�ปฏิญาณร่วมกัน

รูปภาพที่ 1 หลักการและองค์ประกอบ พี จี เอส

2.3

ลักษณะเฉพาะของ พี จี เอส

พี จี เอส เป็นการจัดระบบการตรวจและรับรองเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายกันให้
สามารถรับรองผู้ผลิตได้อย่างเป็นที่น่าเชื่อถือ ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองภายนอก ซึ่งไม่มี
ระบบการรับรองใดสมบูรณ์แบบ 100 % หากผู้ผลิตไม่มีความซื่อสัตย์ ก็จะหาแนวทางจนได้ แต่ระบบ พี จี เอส สร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยกระบวนการทางสังคม กระบวนการรับรองออกแบบมาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น เปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักพัฒนา นักวิชาการ และผู้บริโภค โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมการ
มีส่วนร่วม พบปะแลกเปลี่ยน บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่น และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากเวทีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้มีเอกสารหรือให้เกษตรกร
กรอกแบบฟอร์มน้อยที่สุด และร่วมกำ�หนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่สำ�คัญ ได้แก่
- กำ�หนดข้อกำ�หนดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม จากหลักปรัชญาเกษตรอินทรีย์สากล โดยประยุกต์และอ้างอิง
จากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับของประเทศ เช่น มกษ.9000 เกษตรอินทรีย์เล่ม 1 และเล่ม 2 เขียน
เป็นภาษาง่ายๆ สั้นๆ ให้สมาชิกเข้าใจง่าย โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ของ
กลุ่ม สภาพเศรษฐกิจ-ภูมิสังคม และทรัพยากรในท้องถิ่น
- กำ�หนดวิธกี ารในการควบคุมตรวจสอบผูผ้ ลิตให้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด ให้สอดคล้องกับสภาพการผลิต
ขนาดฟาร์ม และเศรษฐกิจ-สังคมของแต่ละท้องถิ่น
- กำ�หนดขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองการผลิต “เกษตรอินทรีย์” โดยการฝึกปฏิบัติการตรวจฟาร์มให้
กับเกษตรกรและเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เป็นผู้ตรวจประเมินของกลุ่ม ในขั้น
ตอนการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน อนุญาตให้สมาชิกกลุ่ม ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร่วมการตรวจ และให้คำ�
แนะนำ�กันได้ และการรับรองฟาร์มต้องผ่านที่ประชุมกลุ่มเห็นชอบ และเกษตรกรต้องร่วมกระบวนการกลุ่ม
ตลอดเพื่อพัฒนาจนได้รับการรับรอง
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พี จี เอส เป็นกระบวนการที่ไม่มีสูตรสำ�เร็จ มีความเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ซึง่ เหมาะสมกับการทำ�ฟาร์มขนาดเล็ก ขายตรง มีการพบปะแลกเปลีย่ นกันเป็นประจำ�ระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
หรือผู้ประกอบการ ผู้ผลิต พี จี เอส ทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติจริงจากจิตวิญญาน มากกว่าเป็นผู้ผลิตที่ต้องพิสูจน์ให้ผู้ตรวจ
ของหน่วยตรวจรับรองบุคคลที่ 3 จากการดูบันทึกและเอกสารเป็นหลัก ถึงแม้ว่ากลุ่มที่ทำ� พี จี เอสในประเทศต่างๆจะ
มีวิธีการที่หลากหลาย แต่ทุกกลุ่มต้องอยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน

3.1

3

จะเริ่มโครงการ พี จี เอส ได้อย่างไร?

การรวมกลุ่มขับเคลื่อน พี จี เอส

เกิดขึ้นได้จากความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก แสวงหาแนวร่วมการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานหรือ
องค์กรหรือผู้ประกอบการ หรืออาสาสมัคร เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ดังนี้
3.1.1 รวมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ เกิดจากผู้ผลิตที่มีรูปแบบการเกษตรใกล้เคียงกัน หรืออยู่บริเวณหมู่บ้าน
ใกล้กัน 5 รายขึ้นไปรวมตัวกัน ต้องการมีใบรับประกันความเป็นอินทรีย์ แต่ไม่ต้องการใช้บริการ
หน่วยตรวจรับรองเพราะเสียค่าใช้จ่ายสูงและมีระบบบันทึกข้อมูลเอกสารที่ซับซ้อน อีกทั้งผลผลิตที่ได้
หลากหลายชนิดและปริมาณไม่มาก และต้องการเปิดตลาดท้องถิ่น เช่น ตลาดนัดสีเขียว ขายตรงให้
สมาชิก หรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ-สังคม โดยมีหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรสนับสนุนนต้องการส่งเสริม
การค้าที่เป็นธรรม ความเสมอภาคของการกระจายรายได้ ร่วมสร้างตลาดทางเลือกให้กับผู้บริโภคใน
การเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ (ตามรูปภาพที่ 2)
กลุ่มเกษตรกร
เกษตรอินทรีย์

ผู้บริโภค
ผู้ประกอบการ

- ผลิตได้ตามมาตรฐาน
- เข้าสู่ตลาดได้
- สร้างงาน สร้างอาชีพ
- มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หน่วยงาน องค์กร
สนับสนุนในพื้นที่

องค์กรจัดระบบ พี จี เอส
(มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย)
รูปภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบการรวมกลุ่ม พี จี เอส
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3.1.2 การยอมรับและการประยุกต์ใช้
รวบรวมแนวร่วมสนับสนุน หรือเป็นพี่เลี้ยง เช่น หน่วยราชการ องค์กรอิสระ สถาบันในท้องถิ่น
นักวิชาการ นักส่งเสริม และผู้บริโภค เป็นต้น ในการเริ่มต้นพัฒนาระบบ การจัดทำ�โครงการของกลุ่ม
จะต้องศึกษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมมากำ�หนดเป็นข้อกำ�หนดการปฏิบัติของกลุ่ม และ
จัดทำ�แนวทางปฏิบัติที่เป็นภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย และมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
และกำ�หนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ าม เกษตรกรต้องร่วมกระบวนการกลุม่ ตลอด สมัครใจร่วมโครงการ
และต้องยอมรับข้อกำ�หนดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มและปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่ม รวมทั้งการเข้าร่วม
ประชุม ร่วมกิจกรรมที่สำ�คัญของกลุ่ม
3.1.3 ลงทะเบียนกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (องค์กรกลางจัดระบบ)
เมื่อองค์กรกลางรับขึ้นทะเบียนแล้ว จะดำ�เนินการฝึกอบรมที่จำ�เป็นในการจัดทำ�ระบบเอกสารและ
กระบวนการรับรองให้กับกลุ่ม รวมทั้งฝึกให้เกษตรกรเป็นผู้ตรวจฟาร์มตามมาตรฐาน และติดตามให้
คำ�แนะนำ�กลุ่ม หากเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกับระบบควบคุมภายในมาแล้ว ก็สามารถดำ�เนินการได้เลย
(รูปภาพที่ 3)
ทำ�ไมต้องมีองค์กรกลางจัดระบบ ? เพื่อให้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ เป็นที่ยอมรับ
และมีวิธีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการของ พี จี เอส สากล (IFOAM) และใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของประเทศไทย (มกษ.9000 เล่ม 1 และเล่ม 2) และเพื่อประโยชน์ในการยอมรับของหน่วยงานรัฐที่
มีหน้าที่ควบคุมระบบรับรองและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงการตลาด
และผู้บริโภคด้วยเครื่องหมายรับรองเดียวกัน เพื่อป้องกันการสับสนของผู้บริโภค

รูปภาพที่ 3 กระบวนการของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมโดยทั่วไป
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3.2

คุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ที่เข้าร่วมโครงการ
1) มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่คล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน 5 รายขึ้นไป
และพื้นที่การผลิตเหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย์
2) กลุม่ ผูผ้ ลิตต้องมีแนวคิดมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�เกษตรอินทรีย์ ไม่เปลีย่ นกลับไปกลับมากับการผลิตปกติ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ต่อทรัพยากร และต่อสิ่งแวดล้อม
3) กลุม่ ผูผ้ ลิตมีความสมัครใจ และต้องการมีการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และขยายฐานการตลาด
4) กลุ่มมีความเข้มแข็งด้านศักยภาพของคนในชุมชน การบริหารจัดการกลุ่ม เช่น การรวมกลุ่มผลิต
และจัดการด้านการตลาด ซึ่งเป็นหลักประกันในความสำ�เร็จของโครงการ
5) มีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น เอกชน เป็นพี่เลี้ยง หรือเป็นผู้สนับสนุน
หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจัดหาช่องทางตลาด

4
4.1

การควบคุมภายในกลุ่มและเอกสารที่จำ�เป็น

ผู้บริโภคจะเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกได้อย่างไร?

การสร้างความเชื่อมั่นได้นั้น กลุ่มผู้ผลิต จะต้องจัดทำ�ระบบการควบคุมภายใน โดยใช้หลักการของ พี จี เอส ที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งมีหลากหลายวิธีปฏิบัติ ไม่มีสูตรสำ�เร็จ ได้แก่
• กลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม เช่นจัดให้มีการประชุมทุกเดือน พบปะ
ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตหมุนเวียนกัน ทุกฟาร์มมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
• การมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ โครงสร้างกลุ่ม กฎ กติกากลุ่ม มีคำ�ปฏิญญา ขั้นตอนการตรวจเยี่ยม
ฟาร์มประจำ�ปี วิธีการรับรอง และบทลงโทษกรณีสมาชิกฝ่าฝืนข้อกำ�หนด
• สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบการตรวจเยี่ยมฟาร์มโดยกลุ่มแต่งตั้งคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อน มีหน้าที่ตรวจเยี่ยม
ฟาร์มเพื่อน และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเครือข่ายสังคมของท้องถิ่นร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์ม ทำ�ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำ�เพื่อนในการพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน
• ให้ผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการ มีส่วนร่วม เช่น การจัดให้มีวันผู้บริโภคพบผู้ผลิต เยี่ยมฟาร์มของกลุ่ม หรือร่วม
การตรวจเยี่ยมฟาร์ม หรือร่วมประชุมกลุ่ม
• ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากทะเบียนผู้ได้รับการรับรองในระบบสื่อสารสนเทศขององค์กร
จัดระบบ เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ถึงวิธีการผลิต และกระบวนรับรองฟาร์ม
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4.2

การจัดเอกสารที่จำ�เป็นในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (รูปภาพที่ 4)

ในระบบนี้ต้องการให้มีเอกสารน้อยที่สุด ความสำ�คัญอยู่ที่การปฏิบัติในฟาร์ม และความมุ่งมั่นของผู้ผลิต และ
มีกฎกติกา บทลงโทษในการควบคุมผู้ผลิต รวมทั้งจิตวิญญาณในการดำ�เนินการร่วมกัน แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลุ่ม
จะต้องทำ�เอกสารแสดงเจตน์จำ�นงค์และวิธีการควบคุมสมาชิก ดังนี้
4.2.1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ต้องจัดทำ�
1) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และข้อกำ�หนดการได้รับการรับรองของกลุ่ม
§ กลุ่มจะต้องจัดทำ�ข้อกำ�หนดการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเป็นภาษาที่ง่ายๆ สั้นๆ ต่อความ
เข้าใจของผู้ผลิต โดยรวมเอาข้อกำ�หนดของการผลิตเกษตรอินทรีย์ กฎระเบียบ/มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมแนบท้ายนี้เป็นต้นแบบ ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามลักษณะการผลิต ขนาด
ฟาร์ม สภาพเศรษฐกิจ-สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรแต่ละพื้นที่ และต้องคำ�นึงถึง
ความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสวัสดิภาพสัตว์
§ ต้องเขียนหลักปรัชญาของกลุ่มที่ชัดเจน คุณค่าในการทำ� แจ้งไว้ชัดเจน เผยแพร่ให้กับสาธารณะ
รับรู้
§ รูปแบบข้อกำ�หนดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ต้องเหมาะสมกับทุนทรัพยากร แรงงาน การลงทุน
และความรู้ความสามารถของผู้ส่งเสริม และเกษตรกร
§ ข้อปฏิบัติต้องได้รับการสื่อสารให้ผู้ผลิตทุกคนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยภาษาท้องถิ่น
§ หากสมาชิกไม่สามารถอ่านและเขียนได้ ผูจ้ ดั การกลุม่ ต้องมีการอธิบายรายละเอียดของข้อกำ�หนด
หรือ การตรวจการปฏิบัติจริง สิ่งไหนทำ�ได้ สิ่งไหนเป็นข้อห้ามสำ�คัญ และมีการทบทวนการ
ปฏิบัติเป็นระยะ
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
กระบวนการให้การรับรอง

การใช้ตราสัญลักษณ์
รูปแบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนตาม
ข้อบังคับ
ปฏิญญาการปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ข้อตกลง
รูปภาพที่ 4 : เอกสารและการควบคุมภายในกลุ่ม
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เอกสารระบุระบบ
บริหารและขั้นตอนการ
ทำ�งาน

2)
§
§
§
§
§
§
3)
4)
5)
6)
7)

คู่มือการผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม กลุ่มต้องจัดทำ�เอกสารที่จำ�เป็น ดังนี้
โครงสร้างกลุ่ม กำ�หนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
ขั้นตอนการตรวจประเมินและกระบวนการรับรองฟาร์ม
รายการตรวจประเมินฟาร์ม (checklists)
การใช้ตราสัญลักษณ์
บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ฐานข้อมูลของสมาชิก (ตามแบบฟอร์ม F-3)
สมาชิกแต่ละรายให้ คำ�ปฏิญญาการปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่ม โดยจัดทำ�แบบฟอร์มสัญญา
ให้สมาชิกเซ็นชื่อว่าจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานและกฎกติกาของกลุ่ม หรือการกล่าว
คำ�สัตย์ปฏิญาณร่วมกัน
บันทึกการตรวจประเมินฟาร์ม และการตรวจติดตาม
บันทึกการประชุม และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อมูลผู้ได้รับการรับรอง
บันทึกข้อแนะนำ�แก้ไขด้านเทคนิคของที่ปรึกษา

4.2.2 สำ�หรับเกษตรกรผู้ผ ลิต ต้ อ งจั ดทำ � แผนการผลิ ตเกษตรอิ น ทรี ย ์ ข องฟาร์ ม (แบบฟอร์ ม F-2)
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
§
§
§
§

แผนผังฟาร์ม แสดงแปลงผลิตทุกแปลงพร้อมมีหมายเลขกำ�กับ
ชนิดของพืช ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง และปริมาณผลผลิตต่อปี
การจัดการดิน นํ้า การควบคุมศัตรูพืช สัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์
หลักฐานการนำ�เข้าปัจจัยการผลิต แสดงแหล่งที่มา เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ อาหารสัตว์ เป็นต้น

หมายเหตุ : การควบคุมภายในที่ดีไม่สำ�คัญที่บันทึก อยู่ที่สมาชิกมีความมุ่งมั่นในหลักการเกษตร
อินทรีย์ เข้าใจในมาตรฐานการผลิต และการควบคุมกันเองของสมาชิกที่ใกล้ชิดกัน รวมทั้งความ
สามารถของผู้ตรวจฟาร์มที่จะประเมินความสามารถในการจัดการฟาร์มของสมาชิก และคำ�แนะนำ�
ของผู้ร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน

5
5.1

การตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน
Peer Reviews

ลักษณะเฉพาะของการตรวจเยี่ยมฟาร์มแบบมีส่วนร่วม
5.1.1 เป็นการตรวจประเมินการทำ�ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม โดยคณะผู้ตรวจเยี่ยมซึ่งเป็น
เกษตรกรด้วยกัน และได้รบั การแต่งตัง้ จากกลุม่ ซึง่ อาจมีทป่ี รึกษากลุม่ หรือผูบ้ ริโภคเข้าร่วมตรวจด้วย
รูปแบบการตรวจไม่ใช่การจับผิดหรือตรวจตามข้อกำ�หนดเท่านั้น แต่เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
ในมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในฟาร์ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
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5.1.2 การตรวจเยี่ยมฟาร์มเป็นแบบเพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
§ ฟาร์มหรือสถานที่ผลิตต้องได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะการผลิต
และมีการตรวจติดตามโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
§ เทคนิคการตรวจฟาร์มต้องกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก และกระบวนเรียนรู้ เน้นการ
มีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฟาร์มประจำ�กลุ่มทำ�หน้าที่สรุปผลการตรวจ
§ การตรวจฟาร์ม โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฟาร์มอย่างน้อย 3 คน ในแต่ละครั้งเลือกกรรมการ
ตรวจทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน เช่นไม่ตรวจฟาร์มตนเอง ไม่ตรวจญาติพน่ี อ้ ง ควรตรวจข้ามหมูบ่ า้ น
ควรเชิญที่ปรึกษา นักวิชาการร่วมตรวจ และเจ้าของฟาร์มจะต้องร่วมในการตรวจตนเองด้วย
§ รูปแบบการตรวจฟาร์มอาจเป็นการให้คำ�แนะนำ� หรือการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนา
§ ในปีแรกผู้ตรวจฟาร์มอาจไม่มีทักษะพอ ที่ปรึกษาจะต้องร่วมตรวจและสอนไปด้วย โดยต้อง
ระมัดระวังดังนี้
o คู่มือการตรวจประเมินต้องชัดเจน จัดทำ�รายการตรวจประเมิน (checklists) ที่ระมัดระวัง
การตีความที่ชัดเจน ด้วยภาษาที่ง่าย
o รายการตรวจประเมิน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนบรรยายความ ต้องเป็นคำ�ถามที่ตอบ ใช่ หรือ
ไม่ใช่
o รายการคำ�ถามตรวจประเมินต้องมีทุกหัวข้อสำ�คัญในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม
§ ผู้ตรวจฟาร์มไม่มีอำ�นาจหน้าที่ตัดสินการให้การรับรอง ต้องนำ�ผลการตรวจเข้าที่ประชุมกลุ่มให้
คณะกรรมการให้การรับรองตัดสินใครควรผ่านหรือใครจะต้องปรับปรุง
5.1.3 เป็นการควบคุมโดยสังคม ซึ่งจะเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อ
§ เกษตรกรผูผ้ ลิตมีความเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบในระบบร่วมกัน เช่น การป้องกัน
การปนเปื้อนสารเคมีสังเคราะห์ หากมีองค์กรภายนอกตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิต อาจถูก
ถอนใบอนุญาตทั้งกลุ่มหากกลุ่มไม่มีคำ�ชี้แจงหรือเพิกเฉยไม่แก้ไข
§ กลุ่มผู้ผลิตมีการตกลงกฎ กติกา บทลงโทษกันก่อน หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
§ การไม่ผ่านการตรวจประเมินไม่ได้หมายความว่าทำ�ผิด แต่เป็นการให้ผู้ผลิตต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนา
การผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
5.1.4 สมาชิกต้องแสดงเจตน์จำ�นงการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม มีวิธีปฏิบัติที่
หลากหลาย เช่น
§ การจัดทำ�แผนการผลิตเป็นเอกสาร (แบบฟอร์มที่ 2) – หากผูผ้ ลิตทำ�ได้จะเป็นวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ เนือ่ งจาก
ตรวจสอบได้ง่ายโดยแสดงกิจกรรมในฟาร์ม การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในมาตรฐาน ประกาศให้
ทราบทัว่ กัน อาจทำ�โดยทีป่ รึกษาช่วยเขียนตามคำ�บอกเล่าของผูผ้ ลิตในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน
ประโยชน์ที่ได้ ทำ�ให้ผู้ผลิตคิดทบทวนการทำ�ตามมาตรฐานแต่ละข้อใช่หรือไม่ และมีสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง ที่ปรึกษาอาจช่วยให้คำ�แนะนำ�ได้ โดยมีการเซ็นรับรองโดยผู้ผลิต
§ การตอบแบบสอบถามตามข้อกำ�หนดในมาตรฐาน –ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถเขียนหนังสือได้
โดยจัดทำ�แบบสอบถาม เพื่อใช้ประเมินฟาร์มเกษตรกร มีคำ�ถามทุกข้อตามข้อกำ�หนด เป็นการ
ทบทวนการทำ�ตามมาตรฐานที่ดี
§ การทำ�สัญญาหรือปฏิญญาของผูผ้ ลิต - อาจเป็นสัญญาเดีย่ วหรือของกลุม่ และมีการเซ็นชือ่ ต่อกัน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎกติกาของกลุ่ม และมีบันทึกการตรวจประเมินฟาร์มของกลุ่ม
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ระบุวันตรวจ และเซ็นชื่อทั้งผู้ตรวจและผู้รับการตรวจ วิธีนี้เหมาะกับกลุ่มที่เขียนหนังสือไม่ได้
§ การเสริมสร้างความรู้ – มีการประชุมทบทวนกันอย่างสมํ่าเสมอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิค
การผลิตต่างๆและการจัดการด้านการตลาด โดยมีการบันทึกการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นเอกสารไว้ตรวจสอบ
§ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย - ให้มีการร่วมตัดสินใจในแนวนอน โดยแต่งตั้งผู้นำ�กลุ่ม
และสลับเปลี่ยนหน้าที่กัน

5.2

ความแตกต่างระหว่างการรับรองแบบมีส่วนร่วม กับการรับรองแบบกลุ่มโครงการ ICS
(group certification system)

การรับรองแบบกลุ่มโครงการ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม
1. เป็นการรับรองจากองค์กรภายนอก (หน่วยตรวจ 1. เป็นการรับรองโดยกลุม่ เกษตรกร ภายใต้กฎเกณฑ์ทก่ี ำ�หนด
รับรอง) เป็นผู้กำ�หนด กฎระเบียบ การปฏิบัติ
จากเวทีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. เป้าหมายการตลาดเป็นสินค้าเฉพาะอย่าง ไม่รบั รอง 2. เป้าหมายตลาดท้องถิ่น ภายในประเทศ ขายตรง รับรอง
ทั้งฟาร์ม
ผลผลิตทั้งฟาร์ม
3. มีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของโครงการ
3. กลุ่มเกษตรกรเป็นเจ้าของโครงการ
4. ระบบการให้การรับรอง
4. ระบบการให้การรับรอง
4.1 ผูต้ รวจจากหน่วยตรวจรับรองภายนอก จะตรวจ 4.1 ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบในกระบวนการมากกว่า การ
ตรวจฟาร์มโดยคณะกรรมการตรวจที่แต่งตั้งโดยกลุ่ม
ระบบควบคุมภายในกลุม่ เน้นบันทึกการจัดการ
เน้นการมีส่วนร่วมและตรวจดูวิธีปฏิบัติในฟาร์ม ร่วม
ฟาร์ม ปัจจัยการผลิต และสุ่มตรวจบางฟาร์ม
กับให้คำ�แนะนำ�จากที่ปรึกษากลุ่ม และตรวจทุกฟาร์ม
จำ�นวนตามสภาพความเสี่ยง
100 %
4.2 ผูผ้ ลิตต้องบันทึกการปฏิบตั ใิ นฟาร์มอย่างละเอียด
4.2 มีเอกสารให้บันทึกน้อยที่สุด
รวมทั้งปัจจัยการนำ�เข้า
4.3 ให้การรับรองระบบการทำ�ฟาร์ม และทุกชนิดของสินค้า
4.3 ให้การรับรองเฉพาะสินค้าเป้าหมาย
ที่ผลิตได้ในฟาร์ม
4.4 ใบรับรองออกในนามของกลุม่ และจะต้องจัดการ
สินค้าในรูปกลุ่ม ผู้ผลิตไม่สามารถขายได้อย่าง 4.4 ผู้ผลิตแต่ละรายเป็นเจ้าของใบรับรอง และสามารถ
ขายสินค้าได้อย่างอิสระ
อิสระ
4.5 ผู้บริโภคสามารถร่วมตรวจประเมินฟาร์ม
4.5 ผู้บริโภคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรอง
4.6 ค่าตรวจรับรองตกลงกันภายในกลุ่ม
4.6 ค่าตรวจรับรองแพง
5. สิ่งที่เหมือนกัน
5.1 ต้องปฏิบตั ติ ามหลักการและมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ หมือนกัน แต่การรับรองแบบมีสว่ นร่วมประยุกต์มาตรฐาน
ให้เข้ากับ ทรัพยากร วิถีชีวิตและประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่น
5.2 มีระบบควบคุมภายใน (internal control system) คล้ายกัน เช่น มีโครงสร้างกลุ่ม คู่มือปฏิบัติ กฎระบียบ
บทลงโทษ และทะเบียนสมาชิก และแผนผังฟาร์ม เหมือนกัน แต่การรับรองแบบกลุ่ม เน้นการมีบันทึกการ
ปฏิบัติเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร แต่การรับรองแบบมีส่วนร่วมเน้นจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติ และตรวจ
การปฏิบัติในฟาร์มเทียบเคียงกับมาตรฐาน ให้สมาชิกแนะนำ�และควบคุมกันเองเป็นหลัก
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6
6.1

การจัดองค์กรในการรับรอง
และขั้นตอนการให้การรับรอง

โครงสร้างองค์กรในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ตามรูปภาพที่ 5
มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
ภายใต้สมัชชาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส
แบบมีส่วนร่วม
ระดับประเทศ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส
ระดับจังหวัด หรือ ภาค

กลุ่มผู้ผลิต
ผู้ผลิต/ฟาร์ม
รูปภาพที่ 5 : กลุ่มหลัก 4 กลุ่มในการรับรองระบบ PGS
หมายเหตุ : รูปภาพข้างบนนี้เป็นโครงสร้างกลุ่มที่สมบรูณ์แบบมี 4 กลุ่ม ในระยะแรกการดำ�เนินการยังไม่มี
สมัชชาเกษตรอินทรีย์ แต่จะดำ�เนินการในลักษณะจากล่างขึ้นบน ต่อเมื่อแต่ละเครือข่ายเข้มแข็ง ก็ดำ�เนินการคัดเลือก
ตัวแทนเครือข่ายเป็นสมัชชา เพื่อกำ�หนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป เป็นการศึกษาระบบกับกลุ่มนำ�ร่องถึงวิธี
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งอาจจะแตกต่างจากกรอบที่เขียนเป็นคู่มือนี้ได้

ตัวอย่าง โครงสร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส
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ฟารม 5
ฟารม 1

ฟารม 1

ฟารม 2

กลุม 4

ฟารม 4

กลุม 2

ฟารม 2

ฟารม 5

ฟารม 5

ฟารม 4

ฟารม 3

ฟารม 1

ฟารม 4

กลุม 3

ฟารม 2

ฟารม 3

ฟารม 5
ฟารม 1

เครอืข ายคณะกรรมการ
จงัหวดั/ภาค

ฟารม 3

ฟารม 2
ฟารม 5
ฟารม 1

ฟารม 2

กลุม 5

กลุม 1

ฟารม 4

ฟารม 3

ฟารม 5
ฟารม 4

ฟารม 3

ฟารม 1

ฟารม 2

กลุม 6

ฟารม 4

ฟารม 3

รูปภาพที่ 6: แสดงการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายจังหวัด

6.2

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละระดับในกระบวนการรับรอง (รูปภาพที่ 7)
1) เกษตรกรผู้ผลิต
§ เข้าใจหลักการ มาตรฐาน และข้อกำ�หนดเกษตรอินทรีย์ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
§ จัดทำ�แผนการผลิตและได้รับการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
§ ทำ�สัญญาการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกลุ่ม
§ เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม โดยกลุ่มจังหวัดหรือภาค
§ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจประเมินฟาร์ม
§ เข้าร่วมประชุมกลุ่ม และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
§ อนุญาตให้ตรวจเยี่ยมฟาร์มได้

2) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส
เป็นการรวมกลุม่ ผูผ้ ลิต ทีม่ รี ปู แบบการผลิตใกล้เคียงกัน หรืออยูบ่ ริเวณหมูบ่ า้ นใกล้กนั 5 รายขึน้ ไปต้องการ
มีใบรับประกันความเป็นอินทรีย์ เพื่อเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้ ในเบื้องต้นต้องมีพี่เลี้ยง อาจเป็น นักส่งเสริม นักพัฒนา
สังคม ที่มาจากองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เข้าใจระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำ�ระบบ
เอกสาร กฎเกณฑ์ ระบบการตรวจประเมิน แบบฟอร์มต่างๆ คำ�สัญญา กลุ่มจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินฟาร์ม ซึ่งจะ
ต้องได้รับการฝึกอบรมเข้มข้นเรื่องมาตรฐานและการตรวจฟาร์ม โดยกลุ่มมีบทบาทความรับผิดชอบดังนี้
§ เป็นจุดรับเรื่อง รวบรวมเอกสารการขอการรับรองของผู้ผลิต
§ จัดทำ�สัญญาของเกษตรกร และรวบรวม ตรวจสอบ
§ จัดระบบการตรวจฟาร์ม กำ�หนดการตรวจฟาร์ม
§ เป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุน จัดหาปัจจัยการผลิตของกลุ่ม
§ เป็นผู้รวบรวมผลการตรวจฟาร์ม เอกสารสัญญา และแผนการผลิตของแต่ละฟาร์มส่งให้กับเครือข่าย
ผู้ประสานงานจังหวัด/ภาค
§ เป็นผู้กำ�หนดบทลงโทษ สมาชิกที่ทำ�ผิดกฎกติกา
§ จัดทำ�รายงานผลผลิตของกลุ่มแต่ละปีส่งให้เครือข่ายจังหวัด/ภาค
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3) ผู้ประสานงานเกษตรอินทรีย์พี จี เอส จังหวัด/ภาค
Ø เป็นคณะกรรมการจังหวัด/ภาค ประกอบด้วย เกษตรกรผู้แทนกลุ่ม และผู้ไม่ใช่เกษตรกร เช่น
นักวิชาการ นักส่งเสริม ผู้บริโภค องค์กรสนับสนุน โดยมีผู้ทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการดำ�เนินการด้าน
ธุรการและเอกสาร ซึ่งจะต้องมีองค์กรสนับสนุนงบประมาณ
Ø แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ ประกอบด้วยเกษตรกร และผู้ไม่ใช่เกษตรกร คณะกรรมการนี้ มี
ขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
§ เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับส่วนกลาง เช่น การเรียนรู้เรื่องมาตรฐาน การศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
§ จัดทำ�ระบบเอกสาร คู่มือ มาตรฐานเป็นภาษาที่ง่ายต่อเกษตรกร
§ ตรวจสอบเอกสารการขอการรับรอง ความครบถ้วน ของสมาชิกกลุ่ม
§ เป็นผู้รวบรวมการรับรองฟาร์มของสมาชิกกลุ่มต่างๆ และส่งเรื่องขึ้นทะเบียนให้กับส่วนกลาง เพื่อ
ออกเลขทะเบียน
§ รับเลขทะเบียนผู้ได้รับการรับรองจากส่วนกลาง แล้วออกใบรับรองประจำ�ปีให้กับเกษตรกร และส่ง
ใบประกาศผลการรับรองกลับให้ผู้ได้รับการรับรอง
§ ร่วมสุ่มตรวจฟาร์มกับคณะกรรมการตรวจประเมินของกลุ่ม หรือเก็บตัวอย่างตรวจสารตกค้าง กรณี
ได้รับการร้องเรียนหรือมีความเสี่ยง
§ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการรับรองโดย
- จัดทำ�รายชื่อผู้ได้รับการรับรองทุกฟาร์มให้เข้าถึงได้ เช่นเป็นเอกสาร สื่อดิจิตอล
- สร้างการยอมรับร่วมระหว่างกลุ่มแต่ละภาค โดยจัดให้มีการตรวจประเมินข้ามภูมิภาค
- จัดวันเยี่ยมชมฟาร์มให้กับผู้สนใจและผู้บริโภค
4) องค์กรบริหารจัดการส่วนกลาง โดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ เช่นตามแผนงานของรัฐ หรือ ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน องค์กรบริหารจัดการ หรือจากการบริจาคของกลุ่ม
เครือข่าย มีหน้าที่ดังนี้
1. จัดทำ�หลักสูตรที่จำ�เป็น และประสานงานการจัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายภาคดำ�เนินการ
2. ร่วมดูแลการจัดการระบบประกันคุณภาพของเครือข่ายภาค/จังหวัด เช่น
- จัดทำ�และปรับปรุงเอกสารให้เหมาะสม เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ชุมชน และ แบบฟอร์ม
รายการตรวจประเมิน เป็นต้น
- จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลผู้ได้รับการรับรอง และออกหมายเลขสมาชิกที่ได้รับการรับรอง ส่งให้เครือ
ข่ายภาค
- ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ และถอดถอนในกรณีได้รับการร้องเรียนและพบความผิดจริงโดยกลุ่มไม่
ดำ�เนินการใดๆ
- สุ่มตรวจสารตกค้างในผลผลิต ของผู้ได้รับการรับรอง นำ�ผลตรวจขึ้นเว็บไซต์
3. จัดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบส่วนกลางที่ไม่กระทบต่อระดับท้องถิ่น
4. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ผู้บริโภค จัดหาตลาดในระดับประเทศ ในสื่อต่างๆ
5. จัดระบบการตรวจสอบย้อนกลับในสื่อที่เหมาะสม เช่นการจัดทำ�ฐานข้อมูลสมาชิกที่ได้รับการรับรอง
ในระบบสารสนเทศ พร้อมนำ�วิธีการปฏิบัติในฟาร์มและการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขึ้นในเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงได้
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5) สมัชชาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ระดับประเทศ (ชื่อองค์กรอาจมีการตกลงภายหลัง) ในเบื้องต้น
มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ทำ�หน้าที่นี้
- เป็นเป้าหมายสุดท้ายของโครงการหลังจากทีไ่ ด้ดำ�เนินการกับกลุม่ นำ�ร่องไปแล้ว และเครือข่ายมีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ระบบมีความยั่งยืนในการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
- สมัชชาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส นี้ เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน
หรือองค์กรร่วมดำ�เนินการ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานต่างๆ ร่วมดำ�เนินการ)
ตัวแทนผู้บริโภค ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรหรือเครือข่าย นักวิชาการ เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับนโยบาย
กำ�หนดกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้การรับรองทั้งระบบ

6.3

ขั้นตอนการปฏิบัติการให้การรับรองในระดับต่างๆ (รูปภาพที่ 8)

ขั้นตอน ระดับฟาร์ม/ผู้ผลิต
ขั้นที่ 1
1. ผู้ผลิตสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการรับรองอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
2. ผู้ผลิตเข้าใจและยอมรับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พื้นบ้านแบบมีส่วนร่วม
3. หยุดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทุกชนิดและจัดการฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม
4. ในกรณีฟาร์มไม่ได้ทำ�เกษตรอินทรีย์ทุกแปลงพร้อมกันหมด ผู้ผลิตต้องแสดงระยะเวลาการปรับทุกแปลงเข้าสู่
ระบบเกษตรอินทรีย์ภายในเวลาที่กำ�หนดโดยกลุ่ม
5. ลงนามในปฏิญญาการเข้าร่วมโครงการ (แบบฟอร์มที่ 1)
6. ควรตรวจความเสี่ยงการปนเปื้อน และตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน โดยมีผลวิเคราะห์สารเคมี โลหะหนัก
ตกค้างในดิน และนํ้า
ขั้นที่ 2
7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การประชุมและการฝึกอบรมที่สำ�คัญ
8. ทำ�แผนผังฟาร์มทุกแปลงที่ครอบครอง ประวัติฟาร์ม ชนิดพืชและสัตว์ที่เลี้ยงและปริมาณในปีก่อน และแผนในปี
ปัจจุบัน การปฏิบัติในฟาร์ม อาจให้ลูกหลานหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจัดทำ�ให้ (แบบฟอร์มที่ 2)
9. ผู้ผลิตต้องมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินฟาร์มของตนเอง
ขั้นที่ 3
10. ฟาร์มจะต้องได้รับการตรวจอย่างน้อยทุกฤดูกาลเพาะปลูกหรือรอบการเลี้ยงดูสัตว์ โดยคณะผู้ตรวจของกลุ่ม
อย่างน้อย 3 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม
11. ต้องจัดทำ�รายการตรวจประเมินครบทุกหัวข้อของข้อกำ�หนดในมาตรฐาน และเขียนคำ�ถามที่ให้ผู้ผลิตเข้าใจใน
ทุกคำ�ถาม หลีกเลี่ยงการตอบแบบบรรยายความให้ใช้คำ�ตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่
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ขั้นตอนระดับกลุ่ม
ขั้นที่ 1 การจัดการเตรียมเอกสาร ข้อมูลสมาชิกและขึ้นทะเบียนกลุ่ม
1. รวบรวมสมาชิก 5 รายขึ้นไป เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
2. รวบรวมทำ�ทะเบียนสมาชิก และประวัติฟาร์ม จัดทำ�เป็นฐานข้อมูล (แบบฟอร์มที่ 3)
3. อธิบายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกทุกคน และร่วมกันกำ�หนดมาตรฐานเป็นภาษาที่ง่ายๆ แจกจ่ายให้
สมาชิกทุกคน
4. จัดทำ�คู่มือโครงการของกลุ่ม กำ�หนดวิธีการตรวจประเมิน การรับรอง กฎกติกา บทลงโทษกรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามสัญญา
5. ตรวจสอบการปฏิบัติของสมาชิก จะต้องปรับเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ทุกแปลง หากยังมีการผลิตแบบปกติบางแปลงสมาชิกต้องแจ้ง
แผนการปรับทุกแปลงเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์พี จี เอส ภายในกำ�หนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน
6. เพื่อความโปร่งใส ควรเชิญกลุ่มอื่นที่ร่วมโครงการรับรองนี้ หรือองค์กร หน่วยงาน เข้าร่วมการตรวจฟาร์มหรือให้คำ�แนะนำ�
กระบวนการของกลุ่ม
7. ขอขึ้นทะเบียนกลุ่มกับเครือข่ายภาคหรือ ส่วนกลางมูลนิธิโดยตรง กรณีที่เป็นกลุ่มย่อยมากกว่า 5 กลุ่มรวมกันเป็นเครือข่าย และ
มีกระบวนการที่เข้มแข็ง (แบบฟอร์มที่ 3)
8. หากได้รับการยอมรับ หรือไม่มีข้อสงสัยจากเครือข่ายภาคหรือส่วนกลาง ส่วนกลางจะออกเลขทะเบียนให้กลุ่มต่อไป
ขั้นที่ 2 การประชุม ฝึกอบรมกลุ่มและร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
9. จัดประชุมสมาชิกตามแผนคู่มือ และมีการฝึกอบรมที่สำ�คัญ
10. เข้าร่วมประชุม หรือฝึกอบรมที่สำ�คัญของเครือข่าย
11. เชิญผู้มีประสบการณ์ ผู้มีการปฏิบัติที่ดีมาช่วยวิเคราะห์แก้ปัญหาการผลิตของกลุ่ม เช่น กรณีเกิดโรคระบาด การจัดการหมุนเวียน
ธาตุอาหาร การจัดการอาหารสัตว์ เป็นต้น
12. เก็บรักษาบันทึกการประชุมกลุ่ม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมฝึกอบรมที่สำ�คัญ
13. พิจารณาการใช้ปัจจัยการผลิตจากนอกฟาร์ม กรณีที่สมาชิกใช้ปัจจัยการผลิตจากนอกฟาร์ม หรือนอกกลุ่ม จะต้องให้ที่ประชุม
กลุ่มพิจารณาสถานะความเป็นอินทรีย์ก่อน จึงสามารถนำ�ไปใช้ได้ หากพบว่าสมาชิกใช้โดยไม่มีการร้องขอ ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐาน
ขั้นที่ 3 การตรวจประเมินและการรับรอง
14. จัดทำ�แผนการตรวจฟาร์ม โดยแต่งตั้งผู้ตรวจอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ในหนึ่งคนจะต้องอ่านออกเขียนได้อย่างดี เพื่อกรอกแบบ
ฟอร์มรายการตรวจประเมินและเขียนสรุปผล
15. ห้ามตรวจไขว้กันระหว่างฟาร์ม เช่น นาย ก.ตรวจนาย ข.และนาย ข.ตรวจนาย ก.
16. เชิญกลุ่มอื่น ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หรือตัวแทนสถาบัน ร่วมตรวจฟาร์มเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและถือโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
17. นำ�ผลการตรวจฟาร์มทุกฟาร์มเข้าที่ประชุม วิเคราะห์วิจารณ์ทุกฟาร์มในที่ประชุมแล้วจึงตัดสินให้การรับรอง (แบบฟอร์มที่ 4)
18. แจ้งผลฟาร์มที่ไม่ผ่าน และวิเคราะห์วิจารณ์ทุกฟาร์ม รวมทั้งให้กำ�หนดระยะเวลาให้แก้ไข
19. คณะกรรมการตัดสินให้การรับรองฟาร์มที่ผ่านการตรวจประเมิน ลงนามในแบบฟอร์มรายงานการตรวจประเมินทุกฟาร์ม (แบบ
ฟอร์มที่ 4) เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสอาจนำ�ผลการตรวจขึ้นเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้
20. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง นำ�เสนอขอขึ้นทะเบียนและขอใบรับรองต่อเครือข่ายหรือ
ส่วนกลางมูลนิธิ (แบบฟอร์มที่ 6)
ขั้นที่ 4 การขอขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการรับรองและการออกใบรับรอง
21. กลุ่มตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง และตรวจเอกสาร
22. ส่งแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนให้กับเครือข่ายภาค หรือสามารถส่งให้ส่วนกลางโดยตรงทางอินเตอร์เน็ต แล้วส่งเอกสารฉบับ
จริงให้กับเครือข่ายภาค
23. เครือข่ายภาคตรวจรายละเอียดในเอกสาร หากไม่มีข้อสงสัยอนุมัติ หากมีข้อสงสัยต้องพิจารณาว่าต้องตรวจติดตามหรือเก็บ
ตัวอย่างวิเคราะห์ แต่เครือข่ายภาคไม่มีอำ�นาจเพิกถอนรายใดรายหนึ่ง หากไม่อนุมัติต้องทั้งกลุ่ม (ฉะนั้นกลุ่มต้องตรวจสอบการ
ปฏิบัติของสมาชิกให้ดีทุกราย)
24. ส่งมอบใบรับรองที่ได้จากเครือข่ายภาคให้กับสมาชิกที่ได้รับการรับรอง

18 | คู่มือ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พี จี เอส)

ขั้นตอนระดับผู้ประสานงานภาคหรือ จังหวัด(เครือข่ายประสานงาน)
ขั้นที่ 1
1. รับแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนจากกลุ่มทั้งทางเอกสารและออนไลน์ ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละฟาร์ม และการรับรองของ
กลุ่ม อาจเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พี่เลี้ยงเซ็นรับรองด้วย
2. หากมีข้อตกลงค่าใช้จ่าย(เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ) ให้กลุ่มจ่ายเงินตามข้อตกลง
3. ตรวจสอบความเข้มแข็งของกลุ่มในการควบคุมดูแลสมาชิกทุกรายให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อตกลงของกลุ่ม
4. หากรายละเอียดเพียงพอ การขึน้ ทะเบียนกลุม่ ทางออนไลน์ ส่งหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์สว่ นกลางทางออนไลน์ให้กบั กลุม่
5. หากลงทะเบียนเป็นเอกสาร เครือข่ายต้องตรวจสอบและนำ�ขึ้นเว็บไซต์ส่วนกลาง เพื่อขอหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน
6. มอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พี จี เอส และคู่มือการปฏิบัติตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
ขั้นที่ 2 การประชุม และฝึกอบรม
7. จัดประชุมหรือฝึกอบรมให้กับกลุ่มในเครือข่ายตามโครงการของส่วนกลาง หรือเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มหรือการฝึกอบรมที่สำ�คัญ
ของกลุ่ม เช่นการฝึกอบรมผู้ตรวจฟาร์ม หรือผู้ประสานงานกลุ่ม
8. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้
9. สุ่มตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน และความเข้มแข็งของกลุ่ม
10. รับคำ�ร้องหรือปรับปรุงการทำ�งานของกลุ่ม
ขั้นที่ 3 การอนุมัติให้การรับรอง
11. ในกรณีที่ตรวจสอบความสมบรูณ์ของกลุ่มที่ขอขึ้นทะเบียนแล้ว พบว่าปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการมีส่วนร่วม ให้
อนุมัติ และแจ้งให้กลุ่มพิมพ์แจกสมาชิก โดยเครือข่ายต้องเซ็นชื่อกำ�กับการตัดสินให้การรับรอง
12. ในกรณีที่ไม่อนุมัติต้องทำ�หนังสือแจ้งกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
13. เครือข่ายต้องดำ�เนินการภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร หากไม่ดำ�เนินการตามกำ�หนด กลุ่มสามารถ ร้องขอ
ไปยังส่วนกลางให้ดำ�เนินการให้ได้
หมายเหตุ
1. ผู้ประสานงาน ไม่มีอำ�นาจตัดสินว่าสมาชิกรายใดรายหนึ่งไม่ผ่าน แต่มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งหมดหากเห็นว่าผ่านให้อนุมัติทั้งกลุ่ม
หากพบมีหลักฐานว่าสมาชิกรายใดรายหนึ่งไม่น่าจะผ่านก็ไม่อนุมัติทั้งกลุ่ม ให้กลุ่มกับไปตรวจสอบอีกครั้ง
2. ยกตัวอย่าง หากตรวจผลผลิตของฟาร์ม ก พบว่ามีสารเคมีตกค้างและกลุม่ ไม่มบี ทลงโทษใดๆ เครือข่ายมีสทิ ธิถอนใบอนุญาตทัง้ กลุม่
เกษตรกร (ผู้ผลิต)

- สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์
- เข้าร่วมฝึกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- ทำ�สัญญาการปฏิบัติตามกฎ กติกากลุ่ม
- เข้าร่วมกิจกรรมสำ�คัญของกลุ่ม

แผนภูมิ : บทบาทแต่ละกลุ่มในการให้การรับรอง
กลุ่มเกษตรกร

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฟาร์ม (3 คน)

- ใช้รายการตรวจประเมิน checklistsตรวจฟาร์ม
- ประเมินวิธีปฏิบัติ ตามแผนการผลิตของฟาร์ม
- ตรวจประเมินความเข้าใจของเกษตรกรต่อมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม

คณะกรรมการระดับประเทศ (มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย)
- ออกใบรับรองภายใต้มาตรฐานและกระบวนการกลุ่ม
- จัดทำ�ทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง ในระบบออนไลน์
- คงไว้หรือปรับปรุงระบบเอกสารกลาง
- ร่วมตรวจเยี่ยม สุ่มตรวจฟาร์ม สุ่มตรวจสารตกค้าง
- การจัดการใช้เครื่องหมายรับรอง
- เชื่อมโยงเครือข่ายและประชาสัมพันธ์

รวบรวมฐานข้อมูลของเกษตรกร
- ตรวจสอบความสมบรูณ์ของรายงานการ
ตรวจประเมิน หรือตรวจฟาร์มกรณีจำ�เป็น
- พิจารณาผู้ที่ควรได้รับการรับรอง
- ส่งสรุปผลให้กับคณะกรรมการภาค

คณะกรรมการภาค/กลุ่มจังหวัด

- ตรวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสารสรุปผล
- ตรวจติดตามความไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
- ส่งข้อมูลรายชื่อฟาร์มที่ได้รับการรับรองให้กับ
คณะกรรมการกลางระดับประเทศ
- ประสานงานการฝึกอบรม การพัฒนาของกลุ่ม

รูปภาพที่ 7: แผนภูมิบทบาทแต่ละกลุ่มในการให้การรับรอง
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ขั้นที่ 1 กลุ่มแต่งตั้ง
- ผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อน
- คณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง

ขั้นที่ 2 ตรวจฟาร์ม โดยผู้ตรวจของกลุ่ม 3 คน
โดยใช้แบบประเมินฟาร์ม checklists

ขั้นที่ 3 นำ�ผลการตรวจฟาร์มเข้าที่ประชุมสมาชิกกลุ่ม
- วิเคราะห์วิจารณ์ทุกฟาร์ม
- ตัดสินให้การรับรองโดยคณะกรรมการเซ็นทุกคน
แจ้งแก้ไข

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เกษตรกรผู้ผลิต จัดทำ�
- ประวัติฟาร์ม
- แผนผังแปลงทุกแปลง
- ชนิดพืช-สัตว์ที่เลี้ยง
- ปริมาณผลผลิต
- วิธีปฏิบัติในฟาร์ม

- กำ�หนดระยะเวลาให้แก้ใข

ขั้นที่ 4 กลุ่มจัดทำ�
- ทำ�ทะเบียนผู้ผ่านการรับรอง องค์กรพี่เลี้ยง
เซ็นกำ�กับ
- แนบรายงานผลการตรวจที่มีลายเซ็นกรรมการ
ตัดสิน
- จัดทำ�ประวัติฟาร์มเพื่อนำ�ขึ้นเว็บไซต์

ขอขึ้นทะเบียน

มอบใบรับรอง
มีข้อสงสัย

ขั้นที่ 5 ระดับเครือข่าย
- ตรวจสอบความถูกต้องและ
- ตรวจสอบความเข้มแข็งของกลุ่ม ข้อร้องเรียนหากมี

ไม่มีข้อสงสัย

ไม่อนุมัติทั้งกลุ่ม

- แจ้งกลุ่มพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
- ร่วมตรวจสอบ

ขั้นที่ 6: มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

- ขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง

อนุมัติ

ขอขึ้นทะเบียน

- ออกหมายเลขสมาชิกรายฟาร์ม
- ทำ�ฐานข้อมูลฟาร์มขึน้ เว็บไซต์

รูปภาพที่ 8: ขั้นตอนการให้การรับรองในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
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- แจ้งหมายเลขสมาชิกรายฟาร์ม
อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์

แจ้งกลุ่ม
ตรวจสอบ

7

การประทับตราสัญลักษณ์ (LOGO seal)
และทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง

7.1

การประทับตราและการติดฉลาก

7.2

ชนิดของตราสัญลักษณ์

7.3

เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์

7.1.1 ใบรับรองแต่ละใบจะมี หมายเลขสมาชิก หมายเลขกลุ่ม และพื้นที่การผลิต ชนิดผลผลิต และปริมาณ
7.1.2 อายุใบรับรอง 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการรับรองจากกลุ่ม การต่ออายุใบรับรองใหม่นับจากวันที่
ตัดสินจากกลุ่ม หรือการยอมรับจากเครือข่าย
7.1.3 การติดตราสัญลักษณ์จะต้องมี หมายเลขสมาชิก/กลุ่ม/พื้นที่กำ�กับ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ
สถานะได้ทางเว็บไซต์
องค์กรจัดระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม(ส่วนกลาง) จัดทำ�ตราสัญลักษณ์ 2 ประเภท
7.2.1 ตราสัญลักษณ์การเป็นเครือข่ายการรับรองแบบมีสว่ นร่วม PGS – ให้สมาชิกใช้สำ�หรับทำ�เป็น สัญลักษณ์
ติดเสื้อ หมวก กระเป๋า ป้ายในการประชาสัมพันธ์ การเป็นเครือข่ายของโครงการนี้
7.2.2 ตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับการรับรอง organic seal เป็นสติ๊กเกอร์ หรือ ตราสัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ใช้ได้
เฉพาะผู้ได้รับการรับรอง (สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลผู้ได้รับการรับรองของเครือข่ายภาค
หรือผู้จัดการระบบส่วนกลาง)
Ø PGS TOAF Organic – พี จี เอส มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย - ผู้มีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์นี้ติดที่ผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ เฉพาะผู้ได้รับการรับรองที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น
7.3.3 การติดตราสัญลักษณ์บนผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ต้องมีหมายเลขสมาชิก/กลุ่ม/พื้นที่ ที่มีการจัดการผลผลิต
การแปรรูป การบรรจุหีบห่อภายในกลุ่มเท่านั้น ในกรณีที่ขายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการนอกพื้นที่
กลุ่มต้องสามารถควบคุม ตรวจประเมินการปนเปื้อน และการปะปนกับผลผลิตปกติได้
7.3.4 ตราสัญลักษณ์ติดได้เฉพาะ ชนิดและปริมาณผลผลิตที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
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7.4

การกำ�หนดรหัสได้รับการรับรอง

xxxxx -xxx-xxx
หมายเลขสมาชิก

รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง
หมายเลขกลุ่ม

8

รวมพลังภาคีเครือข่าย การสนับสนุนจาก
ภายนอกกลุ่ม

PGS TOAF หรือ พี จี เอส มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย มีวัตถุประสงค์ให้เกิดภาคีเครือข่าย สานสัมพันธ์แนวราบ
รวมพลังทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน(เกษตรกร ผู้บริโภค) ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน)
และภาครัฐ ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย ให้เป็นองค์กรชาวบ้านที่มีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตถึงการตลาด ให้เป็นเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น การผลิตและบริโภคภายใน
ประเทศ ให้มีผลเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน เกิดความยั่งยืนต่อการผลิตและการ
บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งมีหลากหลายวิธีการ เช่น
1) การเป็นผู้ประสานงานกลุ่ม เป็นพี่เลี้ยง หน่วยงานในท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถานศึกษา นักพัฒนาต่างๆ
สามารถรับเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มและเป็นเจ้าภาพจัดทำ�ระบบ PGS โดยอาจเสาะแสวงหาแนวร่วมจากองค์กร
ที่มีนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากฐานรากให้เป็นวิถีการเกษตรในการผลิตอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน
2) การร่วมจัด สนับสนุนกิจกรรมตลาดทางเลือก เช่น
§ ตลาดสีเขียว เป็นตลาดที่ให้เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มาจำ�หน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือ
Farmer markets การจัดระบบตลาด การควบคุมผู้ผลิตตามมาตรฐานตลาด ทำ�โลโก้สินค้า อำ�นวยความ
สะดวก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค เป็นต้น
§ ตลาดสมาชิก Community Supported Agriculture, CSA โดยหาสมาชิกล่วงหน้า
§ Organic outlet ร้านค้าถาวรสินค้าเกษตรอินทรีย์
§ ตลาดบน ห้าง โรงแรม ร้านอาหาร
3) การสนับสนุนด้านเทคนิค ความรู้ การศึกษาดูงาน ปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อุปกรณ์ต่างๆ
เป็นต้น
22 | คู่มือ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พี จี เอส)

คู่มือ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พี จี เอส) | 23

กระบวนการทางสังคม ในกลุ่ม พี จี เอส

เตรียมพร้อมเอกสารตรวจเยี่ยมเพื่อน

คณะผู้ตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนพร้อมปฏิบัติงาน

เมื่อเครือข่าย 5 กลุ่มได้มาเจอกัน ;
เกิดการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ข้อมูล เทคนิค ภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้า วัฒนธรรม รวมถึงเมล็ดพันธุ์
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ภาคผนวก
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
อ้างอิงตาม มกษ.9000 เล่ม 1-2552 เกษตรอินทรีย์ และ เล่ม 2-2554 ปศุสัตว์อินทรีย์
ขอบข่ายของมาตรฐาน
1. มาตรฐานนี้เป็นข้อกำ�หนดขั้นตํ่าสำ�หรับการรับรอง การผลิตเกษตรอินทรีย์โดยกลุ่มเกษตรกร มุ่งเน้นตลาด
ภายในประเทศ ได้แก่ ผลิตผลการเกษตรจากฟาร์ม(พืช สัตว์มีชีวิต หรือ เนื้อ นม ไข่) และผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์
สำ�หรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นน้ั ต้องเป็นพืน้ ทีเ่ ดียวกับกลุม่ ผลิต หรือการบรรจุหบี ห่ออยูภ่ ายใต้การดูแลควบคุมโดยกลุม่
2. ผลิตผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานนี้ สามารถใช้คำ�ว่า “เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม” และใช้สัญลักษณ์ติด
ที่ผลิตภัณฑ์ หรือการโฆษณาได้ตามเงื่อนไขที่ระบุแนบท้าย
3. มาตรฐานนี้ไม่สามารถรับประกันการปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีในผลผลิตได้ ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานนี้จะต้องรับผิดชอบการปนเปื้อนสารที่ไม่อนุญาตหากมีการตรวจพบ ซึ่งอาจเกิดจากมลภาวะโดยไม่ตั้งใจ
เป็นต้น
4. มาตรฐานนีเ้ ป็นขัน้ ตํา่ ในการปฏิบตั ิ โดยประยุกต์จากมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มกษ. 9000 เล่ม 1 และ 2 แต่ละกลุ่มชุมชนสามารถกำ�หนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ระบบ
นิเวศ และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน โดยไม่ขัดกับหลักการเกษตรอินทรีย์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารจัดการระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

คำ�นิยาม
เกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วมหมายถึงระบบการผลิตการเกษตรผสมผสานทีม่ วี ธิ กี ารจัดการและเลีย้ งดูภายใต้
ระบบนิเวศเกษตรแบบองค์รวม การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างดิน กับการปลูกพืช-เลีย้ งสัตว์ดว้ ยการใช้ปจั จัยภายใน
ฟาร์มเกือ้ กูลกันมากทีส่ ดุ หลีกเลีย่ งการใช้สารเคมี สำ�หรับการเลีย้ งสัตว์ดว้ ยวิธที ใ่ี กล้เคียงกับธรรมชาติของสัตว์ และ
คำ�นึงถึง เศรษฐกิจ-สังคม วิถชี วี ติ วัฒนธรรม ประเพณีปฏิบตั กิ ารเกษตรของท้องถิน่ และสอดคล้องกับมาตรฐานฉบับนี้
ผู้ผลิต หมายถึงเกษตรกรรายย่อยที่ทำ�เกษตรผสมผสานปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ โดยไม่เปลี่ยน
กลับไป กลับมาแบบปกติที่ใช้เคมี

1. ข้อกำ�หนดทั่วไปตามมาตรฐาน
1.1 การจัดการฟาร์มให้เกิดความยั่งยืน
		 1.1.1 ผู้ผลิตต้องจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ด้วยการรักษาสภาพธรรมชาติของพื้นที่
เดิม เช่น การรักษาพืชธรรมชาติเป็นแนวรั้ว หรือในพืชท้องถิ่นในพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์
ประจำ�ถิ่น หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้วมีชีวิต หรือรักษาสภาพหนองนํ้าธรรมชาติ เป็นต้น
		 1.1.2 ผู้ผลิตต้องสร้างความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูก เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดินและ
หมุนเวียนธาตุอาหารในดิน ด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน หรือการปลูกพืชระหว่างแถว หรือการปลูกถั่วหลังนา หรือการ
ปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด
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		 1.1.3 ผู้ผลิตต้องสร้างความสมบรูณ์แข็งแรงให้กับพืช ด้วยการจัดการผสมผสานหลากหลายวิธี เช่น
			- การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดินและสิ่งมีชีวิตในดินด้วยอินทรีย์วัตถุ
			- การใช้แร่ธาตุที่เกิดจากการย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่น หินบด ปุ๋ยคอก เป็นต้น
			- การใช้พันธุ์พืชที่ต้านทานโรค
			- การปลูกพืชหมุนเวียน
			- การจัดการโรค แมลงและวัชพืชด้วยวิธีกล
			- การอนุรกั ษ์ศตั รูธรรมชาติของศัตรูพชื ตัวหํา้ ตัวเบียนด้วยการอนุรกั ษ์ทอ่ี ยูอ่ าศัยทีเ่ ป็นธรรมชาติของ
				 พืชสัตว์หลากหลายชนิด
			- การกำ�จัดวัชพืชด้วยสัตว์เลี้ยง เช่นการเลี้ยงโค กระบือ การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว เป็นต้น
			- ไม่ใช้ยา สารเคมีสังเคราะห์กำ�จัดศัตรูพืช หรือสารสังเคราะห์เร่งการเจริญเติบโต
		 1.1.4 ควรเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกับการปลูกพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เกื้อกูลกัน ระหว่าง ดิน-พืช			
สัตว์ ใช้เศษพืช ผลพลอยได้ วัชพืช เป็นอาหารสัตว์ และหมักมูลสัตว์เป็นปุ๋ยบำ�รุงดิน
		 1.1.5 ผู้ผลิตต้องมุ่งเน้นใช้ปัจจัยการผลิตภายในฟาร์มให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหาร
			
ในดินอย่างต่อเนือ่ ง เช่นการใช้อนิ ทรียวัตถุในฟาร์มทำ�ปุย๋ หมัก การปลูกพืชตระกูลถัว่ การไถกลบตอซัง เป็นต้น
		 1.1.6 ผู้ผลิตต้องปรับพื้นที่การผลิตทั้งหมดเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายในเวลาที่กำ�หนดโดยกลุ่ม
			
ทั้งการผลิตพืชและสัตว์ และไม่เปลี่ยนพื้นที่กลับไปทำ�เกษตรเคมีกลับไปกลับมาอีก
		 1.1.7 ผูผ้ ลิตต้องหลีกเลีย่ งการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ตลอดห่วงโซ่ เช่น ปุย๋ เคมี ยากำ�จัดศัตรูพชื ยาฆ่า-หญ้า
			
ยาแผนปัจจุบันสำ�หรับสัตว์ สารเร่งการเจริญเติบโต และฮอร์โมนสังเคราะห์ และสารสังเคราะห์ที่ใน
			
กระบวนการแปรรูป
		 1.1.8 ห้ามใช้เทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรม และการฉายรังสี
		 1.1.9 การแปรรูปผลผลิตเป็นอาหาร ต้องคำ�นึงถึงสุขอนามัย สะอาด และความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
			
ผู้บริโภค
1.1.10 ผู้ผลิตต้องเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ
		
1.1.11 ผู้ผลิตต้องทำ�สัญญาการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
1.1.12 ผู้ผลิตต้องผ่านการสัมภาษณ์หรือตรวจสอบความเข้ใจต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และผ่านการตรวจ
		
			
ประเมินแปลงผลิตมาแล้ว
1.2 ระยะปรับเปลี่ยน
1.2.1 ระยะปรับเปลี่ยน หมายถึงระยะเวลาหลังจากเลิกใช้สารเคมีและมีจัดการพืชและสัตว์เป็นไปตามข้อ
กำ�หนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้จนกระทั่งได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์ เช่น
1.2.2 ระยะปรับเปลี่ยนสำ�หรับพืช เป็นระยะเวลาในการฟื้นฟูดินให้อุดมสมบรูณ์ และรักษาระบบนิเวศให้
สมดุล ได้แก่ พืชล้มลุก 12 เดือน พืชยืนต้น 18 เดือน หากเป็นพื้นที่เคยใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการ
เกษตรมาเป็นเวลานานระยะปรับเปลี่ยนเป็น 36 เดือน
1.2.3 ระยะปรับเปลี่ยนสำ�หรับสัตว์ เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยเลิกใช้สารเคมีมา 1 ปี และมีการ
จัดการเลี้ยงสัตว์ตามพฤติกรรมธรรมชาติของสัตว์ และใช้อาหารสัตว์อินทรีย์มาตั้งแต่เกิดหรือออก
จากไข่ หากหาไม่ได้ให้เป็นไปตามชนิดของสัตว์ในข้อกำ�หนดการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ผลผลิตที่ได้จึง
เป็นปศุสัตว์อินทรีย์
1.2.4 สามารถลดระยะปรับเปลี่ยนได้ หากไม่เคยใช้สารเคมีสังเคราะห์มาเกิน 3 ปี หรือทั้งนี้ด้วยความเห็น
ชอบของที่ประชุมสมาชิก
1.2.5 หากผู้ผลิตได้จัดทำ�ระบบควบคุมภายในกลุ่มมาก่อนสามารถปรับเขาสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ
มีส่วนร่วมได้ทันที
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1.3 การป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี และสารพิษจากรอบข้าง
		
ผู้ผลิตต้องประเมินความเสี่ยง และมีมาตรการป้องกันสารเคมี หรือสารพิษที่อาจมาทางดิน นํ้า และอากาศ
เช่นสร้างแนวกันชน แนวรั้วมีชีวิต เบี่ยงทางนํ้าไหล หรือบำ�บัดนํ้าอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงที่พบ เป็นต้น
1.4 การอนุรักษ์ดินและแหล่งนํ้า
1.4.1 ผู้ผลิตต้องมีการจัดการดินที่มุ่งสร้างความอุดมสมบรูณ์ของดิน โดยเพิ่มอินทรียวัตถุในแปลงปลูกด้วย
การใช้อินทรียวัตถุ เช่น ใบไม้ เศษพืช มูลสัตว์ หมุนเวียนปัจจัยการผลิตภายในฟาร์มมาใช้ประโยชน์
มากที่สุด หรือการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น
1.4.2 ผู้ผลิตอาจมีการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ วัสดุจากพืช หรือผลพลอยได้
หรือมูลสัตว์โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์
1.4.3 ผู้ผลิตต้องป้องกันการชะล้างหน้าดิน การก่อมลพิษต่อดินและแหล่งนํ้า การเผาทำ�ลายหน้าดินและ
สิ่งมีชีวิตในดินหรือไม่เลี้ยงปศุสัตว์ที่หนาแน่น
1.5 หลีกเลี่ยงการก่อเกิดมลพิษต่อระบบนิเวศรอบข้าง
1.5.1 ผู้ผลิตต้องระมัดระวังไม่ดำ�เนินกิจกรรมใดๆที่ก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางดิน นํ้า และอากาศ
1.5.2 การเลี้ยงปศุสัตว์ ต้องไม่หนาแน่นเกินพื้นที่ และไม่ปล่อยนํ้าเสีย มูลสัตว์ลงในแม่นํ้าลำ�คลอง มูลสัตว์
ต้องมีการจัดการหมักนำ�กลับไปใช้บำ�รุงดิน

2. ข้อกำ�หนดการผลิตพืชอินทรีย์
2.1 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
2.1.1 ใช้เมล็ดพันธุห์ รือส่วนทีใ่ ช้ขยายพันธุท์ ท่ี นทานต่อสภาพดิน ภูมอิ ากาศ และทนต่อโรคแมลงประจำ�ถิน่
2.1.2 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ต้องมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ยกเว้นกรณีที่ไม่
สามารถหาได้ อนุโลมให้ใช้จากแหล่งทั่วไปได้โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ หรือหากคลุกยาให้กำ�จัด
ออกอย่างเหมาะสมก่อนนำ�มาใช้ และจะต้องได้รับการยอมรับจากที่ประชุมกลุ่ม
2.1.3 ห้ามใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม
2.2 การใช้ปุ๋ย
2.2.1 ผู้ผลิตต้องจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากอินทรีย์วัตถุที่มาจากฟาร์มตนเองมากที่สุด หรือการปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชระหว่างแถว หรือปลูกพืชตระกุลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด หรือ การเลี้ยงปศุสัตว์
2.2.2 ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากนอกฟาร์มต้องไม่ผ่านการใช้สารเคมีมาก่อน และอยู่ในรายการสารที่อนุญาตให้
ใช้ตามภาคผนวก ก. มกษ.9000 เล่ม 1 หากนอกจากรายการนี้ต้องนำ�เข้าที่ประชุมของกลุ่มให้การ
รับรองก่อน
2.2.3 ผู้ผลิตสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์
2.2.4 ห้ามใช้ปุ๋ยมูลสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรม การเลี้ยงแบบกรงตับ และห้ามใช้มูลสัตว์ที่ยัง
ไม่ย่อยสลาย
2.2.5 ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีสังเคราะห์ทุกกรณี
2.3 การควบคุมหรือป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช
2.3.1 ผูผ้ ลิตต้องสร้างความแข็งแรงให้กบั พืชโดยวิธกี ารผสมผสาน ได้แก่ การเลือกใช้พนั ธุพ์ ชื ทีต่ า้ นทานโรค
การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้เครื่องมือกลในการเพาะปลูก การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช
โดยจัดหาที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมชาติ การเลี้ยงปศุสัตว์กำ�จัดวัชพืช หรือการเลี้ยงเป็ดในนาข้าว การ
ควบคุมโดยวิธีกล เป็นต้น
2.3.2 หากปฏิบัติตามมาตรการข้อ 2.3.1 แล้วไม่ได้ผล อนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ควบคุม หรือสารสกัดสมุนไพร
หรือนํ้าหมักชีวภาพ หรือสารที่อนุญาตตามภาคผนวก
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2.3.3 ผู้ผลิตต้องพัฒนาการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสาน มีการผลิตหลากหลายชนิดทั้งพืช และสัตว์
เพื่อให้ธรรมชาติกำ�จัดศัตรูพืช และสัตว์ และไม่เป็นแหล่งเพาะโรค

3. ข้อกำ�หนดการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3.1 การจัดการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป
หลักการ ต้องอยูบ่ นพื้นฐานการจัดระบบนิเวศเกษตรสมดุล ปศุสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเกษตรในฟาร์ม ต้อง
ใช้ทรัพยากรในฟาร์มหมุนเวียนเกื้อกูลกัน ระหว่างการใช้ดิน-ปลูกพืช-ใช้ผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์ และใช้
ปุ๋ยหมักมูลสัตว์เป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน ลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งนํ้า สำ�หรับการดูแลสุขภาพ
สัตว์ ป้องกันโรคด้วยการจัดการที่ดี ลดความเครียดและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ โดยจัดสภาพแวดล้อม ที่อยู่
อาศัยเป็นไปตามความต้องการทางสรีระ และความต้องการตามพฤติกรรมสัตว์ และให้อาหารที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของการกินและระบบย่อยอาหารของสัตว์แต่ละชนิด
มาตรฐาน

3.1.1 ผู้ผลิตต้องมีผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่พอเหมาะกับทรัพยากร ไม่เร่งผลผลิต หรือเลี้ยงปศุสัตว์
จำ�นวนมากเกินระบบนิเวศเกษตรในฟาร์ม โดยคำ�นึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเกษตรอินทรีย์
3.1.2 การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ ห้ามเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีแหล่งอาหารสัตว์ภายในฟาร์มของตนเอง
3.1.3 ปศุสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเกษตรในฟาร์ม ต้องอยู่บนพื้นฐานการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่าง ดิน-พืช-สัตว์-สิ่งแวดล้อม หมุนเวียนการใช้ชีวมวลในฟาร์มเป็นห่วงโซ่เกื้อกูลกัน ดังนี้
1) พื้นที่ฟาร์ม พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชอาหารสัตว์ต้องมีการจัดการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ข้างต้น หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่ทำ�ลายสมดุลของสิ่งมีชีวิตในดิน
2) เน้นการจัดการนำ�ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เช่น ผลพลอยได้ทางการเกษตร หรืออินทรีย์วัตถุที่
เหลือใช้จากมนุษย์ นำ�มาใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือเป็นปุ๋ยปรับปรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ
ใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
3) จำ�นวนปศุสัตว์ในฟาร์มพอเหมาะกับพื้นที่ เช่นการหมุนเวียนใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันการ
แทะเล็มมากเกินไปและการทำ�ลายหน้าดิน มีการกระจายมูลสัตว์อย่างเหมาะสม ไม่ก่อมลภาวะ
ต่อดินและแหล่งนํ้า
4) หากปัจจัยการผลิตภายในไม่เพียงพอที่จะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และต้องนำ�เข้าปัจจัย
นั้นๆ เช่นวัตถุดิบอาหารสัตว์ จะต้องผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ หรือเป็นพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ
ธรรมชาติ
3.1.4 มีการจัดการเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นธรรมชาติ ดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพดี ลดความเครียดต่อ
สัตว์ ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ป้องกันโรคด้วยการจัดการที่ดี เช่น ใช้พันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม ให้อาหาร
สัตว์และนํ้าที่มีคุณภาพและเพียงพอ จัดที่อยู่อาศัยให้สัตว์ได้แสดงตามพฤติกรรมสัตว์ มีโรงเรือน ร่ม
เงา ที่พักสัตว์ไม่หนาแน่น ไม่ใช้ยาและสารเคมีสังเคราะห์ในการเลี้ยงสัตว์
3.1.5 ไม่ใช้สิ่งมีชีวิต สารหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม ยกเว้นวัคซีน และไม่ใช้
เทคโนโลยีการฉายรังสี

3.2 แหล่งที่มาของสัตว์
หลักการ เลือกใช้ชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ ที่ปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมการผลิต และทนทานต่อโรคประจำ�ถิ่น และใช้
เทคนิคในการขยายพันธุ์แบบธรรมชาติ หากจำ�เป็นอนุญาตให้ใช้ผสมเทียมได้ ห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการตกไข่
3.3 ระยะปรับเปลี่ยน
หลักการ การปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์ปกติมาสู่ระบบอินทรีย์ต้องการระยะเวลาปรับตัวของสัตว์ เพื่อปรับพฤติกรรม
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย และระบบการทำ�งานเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย
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มาตรฐาน

3.3.1 ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่จะจำ�หน่ายเป็นอินทรีย์ต้องมีระยะปรับเปลี่ยนตามชนิดสัตว์ และนำ�เข้าเมื่อ
อายุน้อยที่สุด เช่นเมื่อหย่านมสำ�หรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือ ไม่เกิน 3 วันหลังออกจากไข่ ดังนี้
โคเนื้อ-กระบือ - 12 เดือน
โคนม
- 3 เดือน หลังจากนัน้ อยูใ่ นระบบอินทรีย์ 6 เดือนจึงจะจำ�หน่ายเป็นนํา้ นมอินทรียไ์ ด้
แพะ-แกะ - 4 เดือน
สุกร
- 4 เดือน
สัตว์ปีก ให้เนื้อ - ตลอดอายุการให้ผลผลิต
สัตว์ปีกให้ไข่ - 6 สัปดาห์
3.3.3 ผูผ้ ลิตควรเลีย้ งสัตว์ในระบบอินทรียต์ ง้ั แต่เกิด หากหาไม่ได้ นำ�เข้ามาจากฟาร์มปกติได้ ต้องมีอายุดงั นี้
ไก่เนื้อ
- ไม่เกิน 3 วัน
สัตว์ปีกให้ไข่ - ไม่เกิน 18 สัปดาห์
สัตว์ปีกอื่นๆ - ไม่เกิน 2 สัปดาห์
สุกร
- ไม่เกิน 2 เดือน
โคเนื้อ โคนม - ไม่เกิน 1 ปี
ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องมีแผนการผลิตสัตว์ทดแทนภายในฟาร์มหรือมาจากเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์

3.4 อาหารสัตว์
หลักการ อาหารสัตว์ตอ้ งมีคณ
ุ ภาพ เพียงพอ และเป็นไปตามความต้องการตามธรรมชาติการกินและระบบย่อยอาหาร
ของสัตว์แต่ละชนิด เป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ในฟาร์มตนเองมากที่สุด หรือจากเครือข่ายที่ผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ หรือหากเป็นวัตถุดบิ การเกษตรทีม่ าจากธรรมชาติ ต้องไม่ได้ใช้ยา หรือสารเคมีมาอย่างน้อย 3 ปี
มาตรฐาน
3.4.1 สัตว์เคี้ยวเอื้องต้องใช้อาหารหยาบเป็นหลัก ไม่ตํ่ากว่า 60% นํ้าหนักแห้งของความต้องการอาหาร
3.4.2 ห้ามใช้สารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต ยากันบิด ยากันเครียด ฮอร์โมน ยูเรีย และสารเคมี
สังเคราะห์ ผสมในอาหารสัตว์
3.4.3 ในกรณีลูกสัตว์ ต้องพิจารณาให้อาหารตามความต้องการทางโภชนะ ในระยะอนุบาลให้ใช้วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่มีตามท้องตลาดได้ตามความจำ�เป็นเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง เช่นวัตถุดิบที่เป็น
แหล่งโปรตีน และไวตามิน แร่ธาตุ ทั้งนี้ก่อนจำ�หน่ายผลผลิตต้องมีระยะปรับเปลี่ยนตามข้อกำ�หนด
3.4.4 ในกรณีที่แหล่งผลิตสัตว์ไม่มีแหล่งอาหารอินทรีย์ในท้องถิ่นเพียงพอสำ�หรับสัตว์หรือมีระยะการ
ขนส่งไกล หรือเพื่อปรับความสมดุลของโภชนะตามความต้องการของสัตว์ อนุญาตให้ใช้อาหารสัตว์
ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองเป็นอินทรีย์ได้ แต่ต้องเป็นผลผลิตการเกษตร พืช สัตว์ แร่ธาตุธรรมชาติ หรือ
อาหารสัตว์จากแหล่งธรรมชาติที่ปลอดจากการใช้สารเคมีได้ ดังนี้ สัตว์เคี้ยวเอื้องไม่เกิน 10 %
สัตว์กระเพาะเดี่ยว ไม่เกิน 20 % ของความต้องการอาหารตลอดปี ทั้งนี้ต้องไม่เป็นวัตถุดิบที่มา
จากการดัดแปรพันธุกรรม โดยกลุ่มผู้ผลิตจะต้องกำ�หนดระยะเวลาขอผ่อนผันและมีการทบทวนการ
ปฏิบัติประจำ�ปี
3.4.5 ในกรณีที่ใช้ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตอาหารมนุษย์ หรือโรงสีข้าว วัตถุดิบนั้นๆจะต้องปลอดภัย
จากสารเคมีทางการเกษตร หรือได้รับการรับรอง GAP และไม่ผ่านกระบวนการเคมีในการผลิต หรือ
ได้รบั การตรวจสอบแหล่งทีม่ าจากกลุม่ แล้ว เช่น หัวกุง้ เปลือกสับปะรด กากเบียร์ และ รำ� ปลายข้าว
โดยใช้ได้ไม่เกิน 30 % ในอาหาร เป็นต้น
3.4.6 ข้อ 3.4.3, 3.4.4 และ 3.4.5 ต้องพิจารณาตามความจำ�เป็น เป็นกรณีไป
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3.5 การจัดการสุขภาพสัตว์
หลักการ ใช้หลักการป้องกันโรค ด้วยการจัดการที่ดี ลดความเครียดต่อสัตว์ ด้วยกระบวนการ 5 อ. คือ อาหารดี ออก
กำ�ลังดี อารมณ์ดี อนามัยดี และอากาศดี และจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์
และสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติ
มาตรฐาน

3.5.1 จัดหาอาหารสัตว์อนิ ทรีย์ ปราศจากสารพิษ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปริมาณเพียงพอตามความต้องการของสัตว์
3.5.2 จัดหานํ้าดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ และจัดการโรงเรือน แปลงหญ้าหมุนเวียน และการสุขาภิบาล
สถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และพยาธิให้น้อยที่สุด
3.5.3 จัดโรงเรือน ให้มีพื้นที่ออกกำ�ลัง พื้นที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ สัตว์เคี้ยวเอื้องต้องมีแปลงหญ้าแทะเล็ม
3.5.4 มีการจัดระบบป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเหมาะสม เช่น สุขอนามัย การใช้สารธรรมชาติ
สมุนไพร การกักแยกสัตว์ป่วย การป้องกันพาหะนำ�โรคเข้าฟาร์มอย่างเหมาะสม
3.5.5 การรักษาโรค ให้ใช้สมุนไพรหรือสารสกัดชีวภาพก่อน หากเป็นรุนแรงให้ใช้ยาแผนปัจจุบันได้ แต่
ต้องไม่นำ�ผลผลิตมารวมกับผลผลิตอินทรีย์ก่อนพ้นระยะกำ�หนดการหยุดยาตามเอกสารกำ�กับยา
มากกว่าปกติเป็นเวลา 2 เท่า
3.5.6 ห้ามเปลีย่ นแปลงสรีระสัตว์โดยไม่มเี หตุผลเพียงพอ โดยคำ�นึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพเป็นสำ�คัญ

3.6 การจัดที่อยู่อาศัยและโรงเรือน
หลักการ ต้องจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาความหนาแน่นสัตว์ ขนาดฝูง เป็นไปตามสรีระสัตว์ และ
พฤติกรรมสัตว์ มีโรงเรือน ร่มเงากันแดด ฝน และสภาพอากาศร้อนหรือหนาวเกินไป
มาตรฐาน

3.6.1 มีพื้นที่เพียงพอให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์อย่างอิสระ(ดูตารางแนบท้าย)
3.6.2 ควรเลี้ยงปล่อยรวมกันตามความเหมาะสมของชนิดและประเภทสัตว์ ห้ามขังเดี่ยวตลอดเวลา ยกเว้น
ในกรณีจำ�เป็น เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เช่น พ่อพันธุ์ แม่เลี้ยงลูก ลูกสัตว์เกิดใหม่ เป็นต้น
3.6.3 มีสภาพอากาศบริสุทธิ์ นํ้า อาหาร และแสงแดด อย่างเพียงพอต่อสัตว์
3.6.4 มีร่มเงา พื้นที่พักผ่อน ที่หลบแดด ฝน ลม อย่างเพียงพอไม่ให้สัตว์เครียด
3.6.5 สถานที่เลี้ยงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์
3.6.6 โรงเรือนมีลักษณะเหมาะกับภูมิอากาศ กันแดด กันฝน กันลมได้ และไม่หนาแน่น สัตว์สามารถยืน
นอน เคลื่อนไหว หมุนตัวได้อย่างอิสระ และสัตว์สามารถออกสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างอิสระ
1) สัตว์ปีก โรงเรือนต้องเป็นพื้นแข็ง หากชื้นแฉะต้องมีวัสดุรองพื้น โรงเรือนไก่ไข่ เป็ดไข่ ต้องมีรังไข่
เพียงพอ ไก่ไข่ต้องมีคอนนอนมีขนาดการจัดวางที่เหมาะสม
2) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พื้นโรงเรือนต้องเรียบ ไม่ลื่น ปลอดภัยสำ�หรับสัตว์ แห้ง สะอาดสำ�หรับสัตว์
พัก หลับนอน ไม่เป็นพื้นแสลตทั้งหมด
3.6.7 สัตว์ทุกตัวต้องได้รับโอกาสปล่อยเลี้ยงพื้นที่ภายนอก หรือแปลงหญ้า หากอากาศอำ�นวย
ยกเว้น
1) กรณีการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายย่อยแบบหลังบ้าน สามารถเลี้ยงในระบบหมูหลุมได้แต่ต้อง
มีพื้นที่เพียงพอให้สัตว์ไม่ตํ่ากว่า 1.5 ตารางเมตรต่อตัว และพื้นคอกจะต้องแห้ง มีพื้นที่พักผ่อน
โดยการเติมวัสดุรองพื้นอยู่เป็นประจำ� วัสดุรองพื้นต้องไม่ใช้สารเคมี คำ�นึงถึงสุขลักษณะของ
สัตว์ และพฤติกรรมของสัตว์ ไม่ทำ�ให้สัตว์เครียด และต้องมีพืชสีเขียว หรือหยวกกล้วยให้สัตว์กิน
ทุกวัน
2) สัตว์ปีก ในกรณีมีการระบาดของโรค
3) โค-กระบือ ในฤดูเพาะปลูก
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3.6.8 สัตว์ปีก กระต่าย ห้ามเลี้ยงแบบขังกรง
3.6.9 สุกร ห้ามเลี้ยงบนพื้นคอนกรีตตลอดอายุขัย ยกเว้นระยะเลี้ยงลูก
3.7 การจัดการของเสีย
หลักการ ไม่ทำ�ลายทรัพยากรดินและนํ้า ไม่ก่อเกิดการปนเปื้อนไนเตรตและแบคทีเรียก่อโรคในดินและนํ้า และก่อ
เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในดินอย่างเหมาะสม
มาตรฐาน

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4

ของเสียในฟาร์มพิจารณานำ�กลับมาใช้ใหม่ เช่น การหมักเป็นปุ๋ยหมัก การทำ�ก๊าซชีวภาพ
ไม่เผาทำ�ลายของเสีย ยกเว้นกรณีการเผาทำ�ลายซากสัตว์ที่เกิดโรค
ระมัดระวังการใช้มูลสัตว์ หรือการกองมูลสัตว์ต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งนํ้า
มูลสัตว์ที่นำ�กลับมาเป็นปุ๋ยบำ�รุงดิน ควรหมักให้เป็นปุ๋ยหมักก่อนนำ�มาใช้

4. การจัดการผลผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุ และการขนส่ง
หลักการ ต้องรักษาความเป็นผลผลิตเกษตรอินทรียต์ ลอดทุกช่วงของกระบวนการ โดยมีการจัดการป้องกันการปนเปือ้ น
สารต้องห้าม และการปะปนกับผลผลิตปกติ และคำ�นึงถึงสุขอนามัยความปลอดภัยทางอาหารสำ�หรับ
ผู้บริโภค สำ�หรับการแปรรูปจำ�กัดการใช้วัสดุเจือปนอาหารและสารช่วยกรรมวิธีการผลิต ไม่ฉายรังสี
มาตรฐาน
4.1 ในโรงเก็บหรือโรงแปรรูปต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสุขลักษณะที่ดี และมีการ
ป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์ เช่น การทำ�ลายแหล่งที่อยู่อาศัยและทางเข้าทางออกของศัตรูพืชและสัตว์
หรือวิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ หรือหากไม่เพียงพออาจใช้สารสังเคราะห์ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก
4.2 ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ทั้งพืช และสัตว์ หากนำ�มาบรรจุ คัดแยก ตัดแต่ง ต้องมีระบบแยกที่ไม่ปนเปื้อนกับ
การจัดการผลผลิตปกติ เช่นโรงสีข้าว โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปนํ้านม หากมีการผลิตจากผลผลิตปกติด้วย ผู้
ผลิตต้องมีมาตรการไม่ให้ปนเปื้อนกับผลผลิตปกติ ด้วยการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และการปฏิบัติงานแยก
กันชัดเจน เป็นต้น
4.3 กระบวนการผลิตและแปรรูป ควรใช้วิธีทางกล ทางกายภาพ หรือชีวภาพ เช่นการหมัก และการรมควัน
และลดการใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาจากการเกษตร
4.4 ผู้ผลิตต้องไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามและสารช่วยกรรมวิธีการผลิต ตามที่ระบุในมาตรฐาน มกษ. 9000-2552
เกษตรอินทรีย์เล่ม 1 และมกษ. 9000-2554 ปศุสัตว์อินทรีย์ เล่ม 2
4.5 การบรรจุหีบห่อควรเลือกวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
4.6 การเก็บรักษาและการขนส่ง ต้องป้องกันการปะปนกับผลผลิตปกติ และป้องกันการสัมผัสกับวัสดุหรือสาร
ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการเกษตรอินทรีย์
4.7 การผลิตและการแปรรูปผลผลิตเพื่อจำ�หน่ายต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มเท่านั้น จึงจะสามารถติด
ตราสัญลักษณ์ได้
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ตารางที่ 1 พื้นที่ภายในโรงเรือน
ชนิดสัตว์
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
ไก่พันธุ์
เป็ดไข่

สุกร

โคนม
แพะเนือ้
แกะเนือ้
แพะนม

ไก่รุ่น
ไก่ระยะไข่

ระยะ

ไก่รุ่น
ไก่ระยะให้ผลผลิต
เป็ดระยะให้ผลผลิต
พ่อพันธุ์
แม่พันธุ์
คอกคลอด
ซองคลอด
กล่องกก
สุกรอนุบาล
สุกรรุ่น-ขุน
คอกพัก
-

พื้นที่ภายในโรงเรือน

พื้นที่
ไม่มากกว่า 10 ตัวต่อตารางเมตร
ไม่มากกว่า 5 ตัวต่อตารางเมตร
นํ้าหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ไม่มากกว่า 10 ตัวต่อตารางเมตร
ไม่มากกว่า 5 ตัวต่อตารางเมตร
ไม่มากกว่า 10 ตัวต่อตารางเมตร
ไม่น้อยกว่า 4.4 ตารางเมตรต่อตัว
ไม่น้อยกว่า 1.32 ตารางเมตรต่อตัว
ไม่น้อยกว่า 3.6 ตารางเมตรต่อตัว
ไม่น้อยกว่า 1.32 ตารางเมตรต่อตัว
ไม่น้อยกว่า 0.04 ตารางเมตรต่อตัว
ไม่น้อยกว่า 0.3 ตารางเมตรต่อตัว
ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อตัว
ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อตัว
ประมาณ 1 ตารางเมตรต่อตัว
ประมาณ 1 ตารางเมตรต่อตัว
ประมาณ 1 ตารางเมตรต่อตัว

ที่มา: อ้างอิงจากมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด
ตารางที่ 2 พื้นที่ภายนอกโรงเรือน
ชนิดสัตว์

โค-กระบือ (พันธุ์/เนื้อ)
โคนม
โคพ่อพันธุ์
แพะ-แกะ
ลูกแพะ-แกะ
แม่สุกรเลี้ยงลูกและลูกสุกรอายุ
ไม่เกิน 40 วัน
สุกรขุน
ลูกสุกรอนุบาลอายุเกิน 40 วัน
สัตว์ปีก
แม่ไก่ไข่
สัตว์ปีกเนื้อ (คอกถาวร)
- ไก่เนื้อ
- เป็ด
- ไก่งวง
- ห่าน
สัตว์ปีกเนื้อ (คอกเคลื่อนที่)

นํ้าหนักสัตว์
(กิโลกรัม)
≤100
≤200
≤350
>350
-

พื้นที่ภายนอกสำ�หรับออกกำ�ลังไม่รวมทุ่งเลี้ยงสัตว์ (pasturage)
(ตารางเมตรต่อตัว)
1.1
1.9
3
3.7 หรืออย่างน้อย
0.75 ตารางเมตร/100 กิโลกรัม
4.5
30
2.5
0.5

≤50
≤85
≤110
≤30

2.5
0.6
0.8
1
0.4
พื้นที่ภายนอกหมุนเวียน(ตารางเมตรต่อตัว)
4
4
4.5
10
15
2.5

ที่มา: Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring
thereto on agricultural products and foodstuffs: Consolidated Text 14.05.2008
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กรอบแนวทางจัดทำ� มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
บรรณานุกรม
1. สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม1-2552 เกษตร
อินทรีย์ เล่ม 1:การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำ�หน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
2. สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 2-2554 เกษตร
อินทรีย์ เล่ม 2:ปศุสัตว์อินทรีย์
3. Guide for Assessing Equivalence of Organic Standards and Technical Regulations (EquiTool),
Version 2. 2012. By UNCTAD, FAO and IFOAM. Global Organic Market Access.
4. FAO/WHO Codex Alimentarius Commission.2007. Guidelines for the production, processing,
labeling and marketing of organically produced foods. CAC/GL 32-1999,Rome.
5. International Federation of Organic Agriculture Movement , Principle of Organic Agriculture
(www.ifoam.org)

วัตถุประสงค์เกษตรอินทรีย์ 10 ประการ ใช้เป็นเครื่องมือเทียบเคียงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ที่ทุกมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์จะต้องมี Common Objectives Requirements for Organic Standards, COROS (อ้างอิง Guide
for Assessing Equivalence of Organic Standards and Technical Regulations (EquiTool) by UNCTAD,
FAO and IFOAM
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สรุปย่อ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (พืชอินทรีย์)
อ้างอิงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552 เกษตรอินทรีย์
1. แปลงผลิตต้องอยู่ห่างจากแหล่งก่อเกิดมลพิษ เช่นห่างจากโรงงาน ถนนที่รถสัญจรมาก บ่อขยะ
2. รักษาสภาพธรรมชาติของพื้นที่เดิม เช่น การรักษาพืชธรรมชาติเป็นแนวรั้ว หรือพืชท้องถิ่นในพื้นที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์ประจำ�ถิ่น หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้วมีชีวิต หรือรักษาสภาพหนองนํ้า
ธรรมชาติ เป็นต้น
3. ผู้ผลิตต้องสร้างความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูก เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดินและหมุนเวียนธาตุอาหาร
ในดิน ด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน หรือการปลูกพืชระหว่างแถว หรือการปลูกถั่วหลังนา หรือการปลูกพืชตระกูล
ถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด
4. ควรเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกับการปลูกพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เกื้อกูลกัน ระหว่าง ดิน-พืช-สัตว์ ใช้เศษพืช ผล
พลอยได้ วัชพืช เป็นอาหารสัตว์ หรือปลูกพืชเป็นอาหารสัตว์ และหมักมูลสัตว์เป็นปุ๋ยบำ�รุงดิน
5. ผูผ้ ลิตต้องมุง่ เน้นใช้ปจั จัยการผลิตภายในฟาร์มให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในดินอย่างต่อเนือ่ ง
เช่นการใช้อินทรียวัตถุในฟาร์มทำ�ปุ๋ยหมัก การปลูกพืชตระกูลถั่ว การไถกลบตอซัง เป็นต้น
6. ปุ๋ยอินทรีย์ มูลสัตว์ และสารกำ�จัดศัตรูพืชธรรมชาติ และอาหารสัตว์ที่มาจากภายนอกกลุ่มจะต้องได้รู้แหล่งที่มา
ของวัตถุดิบที่ใช้ และได้รับการอนุญาตจากกลุ่มแล้ว
7. ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ตลอดห่วงโซ่ เช่น ปุ๋ยเคมี ยากำ�จัดศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าหอย ยาแผน
ปัจจุบันสำ�หรับสัตว์ สารเร่งการเจริญเติบโต และฮอร์โมนสังเคราะห์ และสารสังเคราะห์ในกระบวนการแปรรูป
(ดูภาคผนวก มกษ.9000 เล่ม 1-2552)
8. ห้ามใช้มูลสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรม ที่ใช้ยา สารเคมีปริมาณมาก และการเลี้ยงแบบกรงตับ
9. ห้ามใช้มลู สัตว์สดกับพืชอาหารทีเ่ สีย่ งต่อการปนเปือ้ นจุลนิ ทรียก์ อ่ โรค ควรนำ�มาหมักด้วยความร้อนจนเป็นปุย๋ ก่อน
หรือใช้มูลแห้ง
10. ผู้ผลิตต้องปรับพื้นที่การผลิตทั้งหมดเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายในเวลาที่กำ�หนดโดยกลุ่ม ทั้งการผลิตพืช
และสัตว์ และไม่เปลี่ยนพื้นที่กลับไปทำ�เกษตรเคมีกลับไปกลับมา
11. ผูผ้ ลิตต้องประเมินความเสีย่ งของพืน้ ทีจ่ ากการปนเปือ้ นสารเคมีหรือสารพิษจากรอบข้างทัง้ ทางดิน นํา้ และอากาศ
และมีมาตรการป้องกัน เช่น การมีแนวกันชน การทำ�คันกั้นนํ้า การเบี่ยงทางนํ้าไหล
12. อุปกรณ์ เครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ร่วมกับเกษตรเคมี ต้องทำ�ความสะอาดหรือล้างก่อนนำ�มาใช้
13. ห้ามใช้กระสอบปุ๋ยเคมีบรรจุผลผลิต และเครื่องพ่นยาเคมีปกติร่วมกันกับอินทรีย์
14. เมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์ต้องไม่คลุกสารเคมี หากหาไม่ได้ต้องมีวิธีกำ�จัดอย่างเหมาะสม
15. ผู้ผลิตต้องป้องกันการชะล้างหน้าดิน
16. ห้ามใช้เทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรม และการฉายรังสี เช่น เมล็ดพันธุ์ที่เสี่ยง ข้าวโพดอาหารสัตว์ ถั่วเหลืองนำ�เข้า
17. ห้ามเผาทำ�ลายเศษพืช อินทรีย์วัตถุ โดยไม่จำ�เป็น ยกเว้นการทำ�เฉพาะจุดเพื่อทำ�ลายศัตรูพืช ศัตรูสัตว์ เท่านั้น
18. การแปรรูปผลผลิตเป็นอาหาร ต้องคำ�นึงถึงสุขอนามัย สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค
19. ระยะปรับเปลี่ยนเป็นผลผลิตอินทรีย์ 1 ปีนับจากมีเอกสารแสดงการใช้สารต้องห้ามวันสุดท้าย
20. ผู้ผลิตต้องเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ
21. ผู้ผลิตต้องทำ�สัญญาการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
22. ผู้ผลิตต้องผ่านการสัมภาษณ์หรือตรวจสอบความเข้าใจต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พี จี เอสและผ่านการตรวจ
ประเมินแปลงผลิตมาแล้ว
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สรุปย่อ มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
จากมาตรฐาน มกษ.9000-2554 ปศุสัตว์อินทรีย์ และปรับให้สอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่น
1. ปศุสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ต้องใช้ทรัพยากรในฟาร์มหมุนเวียนเกื้อกูลกัน ระหว่างการใช้
ดิน-ปลูกพืช-ใช้ผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์ และใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์เป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน ไม่เลี้ยงสัตว์หนาแน่นเกิน
ทรัพยากรในฟาร์ม และลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งนํ้า
2. การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ ห้ามเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีแหล่งอาหารสัตว์ภายในฟาร์มของตนเอง
3. ระยะปรับเปลี่ยน การกล่าวอ้างว่าเป็น “ปศุสัตว์อินทรีย์” จะต้องเริ่มเลี้ยงตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ดังนี้ สัตว์
ปีก:ตั้งแต่ออกจากไข่ โค กระบือ แพะ แกะ: หลังหย่านม สุกร: หลังหย่านม จึงจะเรียกเป็นผลผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
4. พันธุส์ ตั ว์ทใ่ี ช้ตอ้ งทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทนโรคและแมลงประจำ�ถิน่ และมาจากพ่อแม่พนั ธุท์ เ่ี ลีย้ งแบบอินทรีย์
5. อาหารสัตว์จะต้องเป็นวัตถุดบิ ทีผ่ ลิตได้ในฟาร์มตนเองมากทีส่ ดุ หรือจากเครือข่ายทีผ่ ลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
หรือหากเป็นวัตถุดิบการเกษตรที่มาจากธรรมชาติ ต้องไม่ได้ใช้ยา หรือสารเคมีมาอย่างน้อย 3 ปี
6. ในกรณีลูกสัตว์ ต้องพิจารณาให้อาหารตามความต้องการทางโภชนะ ในระยะอนุบาลให้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
มีตามท้องตลาดได้ตามความจำ�เป็นเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง เช่นวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีน และไวตามิน
แร่ธาตุ ทั้งนี้ก่อนจำ�หน่ายผลผลิตต้องมีระยะปรับเปลี่ยนตามข้อกำ�หนด
7. ในกรณีที่แหล่งผลิตสัตว์ไม่มีแหล่งอาหารอินทรีย์ในท้องถิ่นเพียงพอสำ�หรับสัตว์ หรือมีระยะการขนส่งไกล หรือ
เพือ่ ปรับความสมดุลของโภชนะตามความต้องการของสัตว์ อนุญาตให้ใช้อาหารสัตว์ทไ่ี ม่ได้ผา่ นการรับรองเป็นอินทรีย์
ได้ แต่ต้องเป็นผลผลิตการเกษตร พืช สัตว์ แร่ธาตุธรรมชาติ หรืออาหารสัตว์จากแหล่งธรรมชาติที่ปลอดจากการ
ใช้สารเคมีได้ ดังนี้ สัตว์เคี้ยวเอื้องไม่เกิน 10 % สัตว์กระเพาะเดี่ยว ไม่เกิน 20 % ของความต้องการอาหาร
ตลอดปี ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เป็นวัตถุดบิ ทีม่ าจากการดัดแปรพันธุกรรม โดยกลุม่ ผูผ้ ลิตจะต้องกำ�หนดระยะเวลาขอผ่อนผัน
และมีการทบทวนการปฏิบัติประจำ�ปี
8. ในกรณีที่ใช้ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตอาหารมนุษย์ หรือโรงสีข้าว วัตถุดิบนั้นๆ จะต้องปลอดภัยจากสารเคมี
ทางการเกษตร หรือได้รับการรับรอง GAP และไม่ผ่านกระบวนการเคมีในการผลิต หรือได้รับการตรวจสอบแหล่ง
ที่มาจากกลุ่มแล้ว เช่น หัวกุ้ง เปลือกสับปะรด กากเบียร์ และ รำ� ปลายข้าว โดยใช้ได้ไม่เกิน 30 % ในอาหาร เป็นต้น
9. การจัดการสุขภาพสัตว์ ใช้วิธีป้องกันโรคด้วยการจัดการเลี้ยงดูที่ดี สำ�หรับการรักษาโรค ให้ใช้สมุนไพรหรือสาร
สกัดชีวภาพก่อน หากเป็นรุนแรงให้ใช้ยาแผนปัจจุบันได้ แต่ต้องไม่นำ�ผลผลิตมารวมกับผลผลิตอินทรีย์ก่อนพ้น
ระยะกำ�หนดการหยุดยาตามเอกสารกำ�กับยามากกว่าปกติเป็นเวลา 2 เท่า
10. ห้ามเปลี่ยนแปลงสรีระสัตว์โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ โดยคำ�นึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพเป็นสำ�คัญ
11. การจัดการที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของสัตว์
11.1 มีพื้นที่ภายในและภายนอกโรงเรือนเพียงพอให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์อย่างอิสระ
(ดูภาคผนวก มกษ.9000-2554 เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์)
11.2 ห้ามขังเดี่ยวตลอดเวลา ยกเว้นในกรณีจำ�เป็น เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เช่น พ่อพันธุ์ แม่เลี้ยงลูก
ลูกสัตว์เกิดใหม่ เป็นต้น
11.3 มีสภาพอากาศบริสุทธิ์ นํ้า อาหาร และแสงแดด อย่างเพียงพอต่อสัตว์
11.4 มีร่มเงา พื้นที่พักผ่อน ที่หลบแดด ฝน ลม อย่างเพียงพอไม่ให้สัตว์เครียด
11.5 สถานที่เลี้ยงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์
11.6 โรงเรือน มีลักษณะเหมาะกับภูมิอากาศ กันแดด กันฝน กันลมได้ และไม่หนาแน่น สัตว์สามารถยืน นอน
เคลื่อนไหว หมุนตัวได้อย่างอิสระ และสัตว์สามารถออกสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างอิสระ
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1) สัตว์ปีก โรงเรือนต้องเป็นพื้นแข็ง หากชื้นแฉะต้องมีวัสดุรองพื้น โรงเรือนไก่ไข่ เป็ดไข่ ต้องมีรังไข่เพียงพอ
ไก่ไข่ต้องมีคอนนอนมีขนาดการจัดวางที่เหมาะสม
2) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พื้นโรงเรือนต้องเรียบ ไม่ลื่น ปลอดภัยสำ�หรับสัตว์ แห้ง สะอาดสำ�หรับสัตว์พัก หลับ
นอน ไม่เป็นพื้นแสลตทั้งหมด
11.7 สัตว์ทุกตัวต้องได้รับโอกาสปล่อยเลี้ยงพื้นที่ภายนอก หรือแปลงหญ้า หากอากาศอำ�นวย
ยกเว้น
1) กรณีการเลี้ยงสุกรในระบบหมูหลุมได้ แต่ต้องมีพื้นที่เพียงพอให้สัตว์ไม่ตํ่ากว่า 1.5 ตารางเมตรต่อตัว และ
พื้นคอกจะต้องแห้ง มีพื้นที่พักผ่อน โดยการเติมวัสดุรองพื้นอยู่เป็นประจำ� วัสดุรองพื้นต้องไม่ใช้สารเคมี
คำ�นึงถึงสุขลักษณะของสัตว์ และพฤติกรรมของสัตว์ ไม่ท�ำ ให้สตั ว์เครียดและต้องมีพชื สีเขียว หรือหยวกกล้วย
ให้สัตว์กินทุกวัน
2) สัตว์ปีก ในกรณีมีการระบาดของโรคจำ�เป็นต้องขังคอก
3) โค-กระบือ ในฤดูเพาะปลูก
11.8 สัตว์ปีก กระต่าย ห้ามเลี้ยงแบบขังกรง หรือกรงตับ
11.9 สุกร ห้ามเลี้ยงบนพื้นคอนกรีตตลอดอายุขัย ยกเว้นระยะเลี้ยงลูก
เทคนิคที่อนุญาต
เทคนิคที่ห้าม
1. การผสมเทียม แต่ต้องไม่ใช้ฮอร์โมนกระตุ้น
1. ห้ามใช้สารเสริม ยูเรีย สารปฏิชวี นะ ยากันบิด ยาแผนปัจจุบนั สารเร่งการเจริญ
การเป็นสัด
เติบโต ฮอร์โมนสังเคราะห์ ในอาหารสัตว์ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต หรือเร่งผลผลิต
2. การตอน กระทำ�โดยผู้ชำ�นาญเมื่อสัตว์อายุน้อย 2. ห้ามตัดปากไก่ การตัดหางสุกร
3. การใช้วัคซีนป้องกันโรค กรณีมีความเสี่ยง หรือ 3. ห้ามตัดเขีย้ วลูกสุกร และห้ามสูญเขาสัตว์ หากจำ�เป็น เพือ่ สุขภาพ และสวัดภิ าพ
เกิดโรคระบาด
สัตว์และคน จะต้องทำ�โดยผู้ชำ�นาญ และเมื่อสัตว์อายุน้อยที่สุด
4. ห้ามใช้สัตว์ที่มาจากการย้ายฝากตัวอ่อน
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โครงการการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
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ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่กลุ่ม กำ�หนดอย่างเคร่งครัด
2. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา ของกลุ่มและ ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม
3. ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม และการฝึกอบรมของกลุ่ม และระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม
4. ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมตรวจเยี่ยมเพื่อนจากกลุ่ม และจากโครงการฯหรือหน่วยงานต่างๆ ที่		
เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองของโครงการ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมในพื้นที่การเกษตรทุกแปลง
ตลอดจนสถานที่เก็บผลิตผล และที่พัก โดยไม่จำ�เป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
5. ข้าพเจ้าจะจัดทำ�เอกสารประกอบการผลิต เช่น รายงานการผลิต บัญชีขาย บัญชีซื้อปัจจัยการผลิต
บัญชีฟาร์ม และ/หรือ บัญชีการผลิต รวมทั้งยินยอมให้ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการประกอบการเหล่านี้
6. ข้าพเจ้าจะแจ้งให้โครงการฯ ทราบโดยทันที ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่		
การผลิตที่ขอรับรอง รวมทั้งการละเมิดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของข้าพเจ้า
7. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะใช้ตราสัญญลักษณ์รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมและขายผลิตผลเป็นอินทรีย์
เฉพาะทีผลิตได้จากพื้นที่ได้รับการรับรองแบบมีส่วนร่วมเท่านั้น
8. ข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินสถานะการได้รับการรับรองจากโครงการทุกกรณี
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขข้างต้นแล้ว และยอมรับข้อกำ�หนดต่างๆ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ ................................................................
ประธานหรือตัวแทน
กลุ่ม...................................
วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ ..............

ลงชื่อ................................................................
(............................................................)
ผู้ผลิต
วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ ..............
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แบบฟอร์มที่ F-2
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หมายเลขบัตรประชาชน  สังกัดกลุ่ม...............................................
ชื่อเจ้าของ...............................................................................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................
ที่อยู่เลขที่................หมู่ที่...................ตำ�บล...............................อำ�เภอ............................จังหวัด.............................
ชื่อแปลงหรือฟาร์มที่ผลิต...........................................................................ขนาดพื้นที่...................ไร่............งาน.
ที่ตั้ง........................................................................................................................................................................
จำ�นวนแปลงทั้งหมด..................แปลง...........เป็นอินทรีย์...............................แปลง แปลงปกติ.......................แปลง
วันหรือปีที่เลิกสารเคมีครั้งสุดท้าย..วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .........................................................................
หากแปลงผลิตไม่ได้เป็นอินทรีย์ทั้งหมด มีแผนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่อินทรีย์ทั้งหมดภายในปี...............................
แผนผังฟาร์ม แสดงแปลงผลิตทุกแปลง ให้หมายเลขแปลงหรือชื่อแปลง ระบุความเป็นอินทรีย์หรือปกติ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง
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แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ของผู้ผลิต

1.	 ประวัติแปลงทุกแปลง ในรอบปีที่ผ่านมา (ทั้งอินทรีย์และไม่อินทรีย์ ตามที่ระบุไว้ในแผนที่)

1

แปลงที่และ
ชื่อแปลง

เนื้อที่

ชนิดพืชที่ปลูก หรือสัตว์ที่เลี้ยง
ในแต่ละแปลง

วันสุดท้ายเลิก
ใช้สารที่ห้ามใช้

2
3
4
5

สถานะปัจจุบัน
ของแปลง

£อินทรีย์ £ปกติ
รับรองโดย...................
£อินทรีย์ £ปกติ
รับรองโดย...................
£อินทรีย์ £ปกติ
รับรองโดย...................
£อินทรีย์ £ปกติ
รับรองโดย...................
£อินทรีย์ £ปกติ
รับรองโดย...................

2. การจัดการดิน
2.1 วิธีการเตรียมแปลง o เครื่องจักรระบุ............................oแรงงานสัตว์ oอื่นๆ....................
2.2 การปรับปรุง-บำ�รุงดิน มีการใส่ปุ๋ยหรือธาตุอาหารบำ�รุงดินในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

แปลงที่

1
2
3
4
5

ชนิดปุ๋ย

ปริมาณ
กก/ไร่

ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต
ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต
ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต
ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต
ระหว่างเตรียมดิน
ระหว่างผลิต

วันเดือนปี ปริมาณรวม

แหล่งที่มา

3. การใช้สารกำ�จัดศัตรูพืช
ใช้/ไม่ใช้
วันที่ใช้
ชื่อสาร
แหล่งผลิต
อัตรา/ไร่
ปริมาณที่ใช้
อุปกรณ์ที่ใช้

กำ�จัดแมลง

กำ�จัดโรค

กำ�จัดวัชพืช

อื่นๆ

4. การวิเคราะห์ดิน (หากมี)
วัน เดือน ปี ที่วิเคราะห์...........................................หน่วยงานที่วิเคราะห์...........................................
รายละเอียดผลการวิเคราะห์...............................................................................................................
……………………………………………..................................................................……………………………………………………..
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5. แผนการผลิตพืชอินทรีย์ (ในปีเริ่มสมัคร หากมีการเพิ่มเติมปีต่อไปให้แนบมาใหม่)
5.1 ชนิดและจำ�นวนพืชที่ปลูกแต่ละแปลง
แปลงที่

พื้นที่

ชนิดพืช

ผลผลิตหลัก

1
2
3
4
5
6

หน่วยวัด

ปริมาณ
จำ�นวน/ปี

5.2 แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ หรือพันธุ์พืช (โปรดระบุ ผลิตเอง หรือนำ�มาจากแหล่งอื่น ระบุแหล่งที่มา)
ชนิดพืช

เมล็ด/ท่อนพันธุ์

แหล่งที่มา

จากแปลงที่

5.3 หากมีการใช้สารสกัดธรรมชาติ (โปรดระบุรายละเอียด วิธีการเตรียมและการใช้โดยละเอียด)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
6. การจัดการนํ้า
6.1 แหล่งนํ้าที่ใช้มาจาก......................................
6.2 มีแผนการป้องกันการปนเปื้อนอย่างไร.........................................................................................
6.2 จำ�นวนบ่อนํ้า/สระนํ้า........................บ่อ การใช้ประโยชน์...........................................................
6.3 การวิเคราะห์นํ้า
- วัน เดือน ปี ที่วิเคราะห์.............................................ชื่อหน่วยงาน...................................................
- รายละเอียดผลการวิเคราะห์................................................................................................................
7. การจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการตลาด (อธิบายขั้นตอนจากฟาร์มถึงการรวบรวมในกลุ่ม หรือการนำ�ไป
จำ�หน่ายเอง) เช่น การรวบรวมข้าว การสีข้าว การรวบรวมผัก การแปรรูป เป็นต้น
…………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ.................................................................. วันที่บันทึก......................................................................
(.............................................................................)
ลงชื่อพยาน.............................................................
(.............................................................................)
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8. แผนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
8.1 ชนิดของปศุสัตว์อินทรีย์ที่ขอรับรอง
o โคเนื้อ

oโคนม

oไก่/เป็ดเนื้อ........

oไก่/เป็ดไข่

oสุกร......................
แม่...................ตัว/ปี ผลผลิต...........ต่อปี

ผลผลิตต่อปี............ตัว แม่รีดนม...........ตัว/ปี ไก่......................ตัว/ปี
นํ้านม...............ตัน/ปี เป็ด....................ตัว/ปี ไข่..................ฟอง/ปี

8.2 พันธุ์สัตว์อินทรีย์ o ผลิตในฟาร์มทั้งหมด o นำ�เข้าทั้งหมด o นำ�เข้าบางส่วน
-หากนำ�เข้า(ระบุ แหล่งที่มา และอายุเมื่อนำ�เข้า)
................................................................................................................................................................................
8.3 อาหารสัตว์
8.3.1 การผลิตอาหารสัตว์

oผสมเอง

oซื้อตลาด

oซื้อจากกลุ่ม

oอื่นๆ

8.3.2 ชนิดและแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ทุกชนิดในรอบปี
-วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตได้เองในฟาร์มได้แก่ ...............................................................................................
-วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำ�เข้าจากภายนอก ได้แก่................................................................................................
ชนิดวัตถุดิบนำ�เข้า

1.

แหล่งที่มา

สถานะ
อินทรีย์/ธรรมชาติ/ปกติ

ขออนุญาตจากกลุ่มหรือไม่

2.
3.
4.
8.4.3 มีการใช้สารเสริม ยาป้องกันโรค สารเร่งการเจริญเติบโต ในอาหารสัตว์
(รวมทั้งสมุนไพรและนํ้าหมักชีวภาพ)
ชื่อวัสดุ

ประเภท (อาหารเสริม ป้องกัน เป็นสารธรรมชาติ
โรค สารเร่งการเจริญ)
ใช่/ไม่ใช่

o ใช้

o ไม่ใช้

ระยะเวลา/เหตุผลที่ใช้

คำ�อธิบายเพิ่มเติม เช่น สูตรอาหาร และการผสมอาหารสัตว์
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
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8.4.5 อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การจัดเก็บอาหารสัตว์ อาหารสำ�รอง วิธีการให้อาหาร และวัตถุดิบที่แตกต่าง
กันตามฤดูกาล รวมทั้งแผนการจัดหาอาหารอินทรีย์เพียงพอตลอดปี
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8.4.6 แหล่งนํ้าดื่ม
- มีนํ้าสะอาดให้สัตว์ดื่มเพียงพอหรือไม่ o เพียงพอ o ไม่เพียงพอใช้นํ้าจากแหล่งอื่น
- ระบุแหล่งนํ้าดื่มสำ�หรับสัตว์ ............................................................................................................
9. การจัดการผลิตผลสัตว์ (อธิบายขั้นตอนจากฟาร์มถึงการรวบรวมในกลุ่ม หรือการนำ�ไปจำ�หน่ายเอง)
เช่น การรวบรวมไข่ การรวบรวมผลผลิตสัตว์ และชำ�แหละสัตว์ เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ.................................................................. วันที่บันทึก......................................................................
(.............................................................................)
ลงชื่อพยาน.............................................................
(.............................................................................)
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สำ�หรับสมาชิกเก่า เพิ่มเติม ในปี .........................

แบบฟอร์มที่ F-2/1
04/01/60

เลขที่สมาชิก.............................................สังกัดกลุ่ม/องค์กร............................................................
ชื่อเจ้าของ...............................................................................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................
ที่อยู่เลขที่................หมู่ที่...................ตำ�บล...............................อำ�เภอ............................จังหวัด.............................
ชื่อแปลงหรือฟาร์มที่ผลิต...........................................................................ขนาดพื้นที่...................ไร่............งาน.
ที่ตั้ง........................................................................................................................................................................
จำ�นวนแปลง.....................แปลง..............เป็นอินทรีย์...............................แปลง แปลงปกติ.......................แปลง
วันหรือปีท่ีเลิกสารเคมีครั้งสุดท้าย...................................................................................................................
หากแปลงผลิตไม่ได้เป็นอินทรีย์ทั้งหมด มีแผนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่อินทรีย์ทั้งหมดภายในปี...............................
แผนผังฟาร์ม แสดงแปลงผลิตทุกแปลง ให้หมายเลขแปลง ระบุความเป็นอินทรีย์หรือปกติ สิ่งปลูกสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลง
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สำ�หรับสมาชิกเก่า เพิ่มเติม ในปี ..........................

5. แผนการผลิตพืชอินทรีย์ (ประจำ�ปีผลิต.................................)
5.1 ชนิดและจำ�นวนพืชที่ปลูกแต่ละแปลง
แปลงที่

พื้นที่

ชนิดพืช

ผลผลิตหลัก

1
2
3
4
5

หน่วยวัด

ปริมาณ
จำ�นวน/ปี

5.2 แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ หรือพันธุ์พืช (โปรดระบุ ผลิตเอง หรือนำ�มาจากแหล่งอื่น ระบุแหล่งที่มา)
ชนิดพืช

เมล็ด/ท่อนพันธุ์

แหล่งที่มา

จากแปลงที่

7. การจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการตลาด (อธิบายขั้นตอนจากฟาร์มถึงการรวบรวมในกลุ่ม หรือการนำ�ไป
จำ�หน่ายเอง) เช่น การรวบรวมข้าว การสีข้าว การรวบรวมผัก การแปรรูป เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ.................................................................. วันที่บันทึก......................................................................
(.............................................................................)
ลงชื่อพยาน.............................................................
(.............................................................................)
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แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ของผู้ผลิต
สำ�หรับสมาชิกเก่า เพิ่มเติม ในปี .......................

8.แผนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
8.1 ชนิดของปศุสัตว์อินทรีย์ที่ขอรับรอง
o โคเนื้อ
oโคนม
oไก่/เป็ดเนื้อ
ผลผลิต............ตัว/ปี แม่รีดนม...........ตัว/ปี ไก่.................ตัว/ปี
นํ้านม...............ตัน/ปี เป็ด............ตัว/ปี

oไก่/เป็ดไข่
แม่ไก่......ตัว ไข่..... ฟอง/ปี
เป็ดไข่......ตัว ไข่..... ฟอง/ปี

oสุกร
ผลผลิต...........
ต่อปี

8.2 พันธุ์สัตว์อินทรีย์ o ผลิตในฟาร์มทั้งหมด o นำ�เข้าทั้งหมด o นำ�เข้าบางส่วน
-หากนำ�เข้า(ระบุ แหล่งที่มา และอายุเมื่อนำ�เข้า).............................................................................
8.3 อาหารสัตว์
8.3.1 การผลิตอาหารสัตว์
oผสมเอง
oซื้อตลาด
oซื้อจากกลุ่ม oอื่นๆ
8.3.2 ชนิดและแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ทุกชนิดในรอบปี
-วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตได้เองในฟาร์มได้แก่ ...............................................................................................
-วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำ�เข้าจากภายนอก ได้แก่................................................................................................
ชนิดวัตถุดิบนำ�เข้า

แหล่งที่มา

1.

สถานะ
อินทรีย์/ธรรมชาติ/ปกติ

ขออนุญาตจากกลุ่มหรือไม่

2.
3.
4.
8.4.5 อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การจัดเก็บอาหารสัตว์ อาหารสำ�รอง วิธีการให้อาหาร และวัตถุดิบ
ที่แตกต่างกันตามฤดูกาล รวมทั้งแผนการจัดหาอาหารอินทรีย์เพียงพอตลอดปี
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ.................................................................. วันที่บันทึก......................................................................
(.............................................................................)
ลงชื่อพยาน............................................................. (.............................................................................)
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แบบฟอร์ม F-3

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ชื่อเกษตรกร
ที่อยู่
เบอร์โทร
				

หมายเลขบัตร
ประชาชน

พื้นที่
ไร่

ชนิดผลผลิตหนัก
(คัดมาจากแผนการผลิต)

หน่วยงานหรือองค์กรสนับสนุนหลัก......................................................................ชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานหลัก.............................................โทร.............................

ชื่อประธานกลุ่มหลัก.........................................................โทร................................ชื่อผู้ประสานงานกลุ่มหลัก.............................................................โทร..........................

สังกัดกลุ่มหลัก......................................................ที่ตั้ง..................................................................................................................................................................................

ชื่อประธานกลุ่มย่อย.......................................................โทร.................................ชื่อผู้ประสานงานกลุ่ม.............................................................โทร...................................

ชื่อกลุ่มย่อย.............................................. ที่ตั้ง.............................................................................................................................................วันที่สมัคร.................................

แบบฟอร์มฐานข้อมูลสมาชิก ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย TOAF-PGS organic
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หมายเหตุ : ส่งขึ้นทะเบียนกับมูลนิธิ 1 ฉบับ ทำ�สำ�เนาเก็บไว้ที่กลุ่ม 1 ฉบับ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

โครงการการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
TOAF-PGS Organic

แบบฟอร์มที่ F-4
แก้ไข 04/01/60

ข้อมูลพื้นฐาน
1
2
3
4
5
		
6

ชื่อเจ้าของ
ชื่อผู้ให้ข้อมูล
นาย/นาง/น.ส.
สังกัดกลุ่ม:
ชื่อผู้ประสานงานกลุ่ม:
ก) สถานะพื้นที่การผลิต
ข) จ�ำนวนแปลงที่ผลิตทั้งหมด
เก็บเกี่ยวผลผลิตมาเป็นเวลากี่ปี

หมายเลขสมาชิก

ตรวจครั้งที่.........ปี....................

หมายเลขสมาชิกกลุ่ม
 เป็นเจ้าของ
 เช่า  แบ่งปันผลผลิต
เป็นเกษตรอินทรีย์..........แปลง แปลงปกติ..........แปลง
_____________ ปี ตั้งแต่ปี 

ตอนที่ 1 สภาพการใช้พื้นที่ทั่วไป

7 พื้นที่การผลิตใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และ ยาเคมีครั้งสุดท้าย
เดือน/ปี........................
8 ผู้ผลิตมีความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสมาชิกครอบครัว (ทดสอบสมาชิกในครอบครัว)  ใช่  ไม่ใช่
9 ผู้ผลิตใช้ปัจจัยการผลิตจากภายในฟาร์ม หรือฟาร์มใกล้เคียง หรือภายนอกกลุ่ม ที่มาตรฐาน
 ใช่  ไม่ใช่
		 อนุญาตให้ใช้หรือขออนุญาตจาก กลุ่มแล้วเท่านั้น เช่น
ระบุ
		 ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ อาหารสัตว์
10 จ�ำนวนแปลงทั้งหมดของครอบครัว.........................แปลง พื้นที่..........................ไร่ ดังนี้
		
แปลงที่ ชื่อแปลง
ระบุ วันเดือนปี ที่ใช้สารเคมีครั้ง
เนื้อที่
สถานะ
			
ตามที่ระบุไว้ในแผนการผลิต
สุดท้าย
		 แปลงที่ 1:
 อินทรีย์  ปกติ
		 แปลงที่ 2:
 อินทรีย์  ปกติ
		 แปลงที่ 3:
 อินทรีย์  ปกติ
		 แปลงที่ 4:
 อินทรีย์  ปกติ
		 แปลงที่ 5:
 อินทรีย์  ปกติ
11 ผู้ผลิตมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดภายใน ปี...................
ใช่
 ไม่ใช่
12 แปลงที่ขอการรับรองในครั้งนี้คือแปลงที่.......................................เนื้อที่รวมทั้งหมด.................ไร่.
13 ผู้ผลิตมีแผนที่แปลงผลิต แสดงให้เห็นชัดเจน หรือชี้ให้เห็นแปลงผลิตทุกแปลงอย่างแจ่มแจ้ง
ใช่
ไม่ใช่
14
จ�ำแนกชนิดของผลิตผลในฟาร์มทั้งที่จ�ำหน่ายและใช้บริโภคในครัวเรือน
ชื่อชนิดพืช ผัก ผลไม้ (ระบุพันธุ์)
เนื้อที่
ประมาณการผลผลิตทั้งหมด ต่อปี
ผลิตผลที่จ�ำหน่าย กก.
				
(อินทรีย์เท่านั้น)
 อินทรีย์ .................กก  ปกติ.................กก
 อินทรีย์ .................กก  ปกติ.................กก
 อินทรีย์ .................กก  ปกติ.................กก
 อินทรีย์ .................กก  ปกติ.................กก
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แบบฟอร์มที่ F-4
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เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์
15
		

ก) ผู้ผลิตใช้เมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์อินทรีย์ และไม่ได้คลุกยาเคมี
ข) หากหาไม่ได้ มีการล้างและก�ำจัดอย่างเหมาะสมใช่หรือไม่

 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ใช่
ใช่
ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

การอนุรักษ์ดิน และน�้ำ
16
17
18
19

ไม่พบมีพื้นที่เกิดการสูญเสียหรือท�ำลายหน้าดิน เช่น เป็นร่องที่เกิดจากการชะล้าง หรือ เปลือยดิน
ผู้ผลิตมีการจัดการป้องกันการพังทลายของดิน เช่น ท�ำฝาย ท�ำคันกั้น ปลูกพืชขวางแนวระดับฯ
ผู้ผลิตมีการปลูกพืชหมุนเวียน พืชระหว่างแถว พืชคลุมดิน
สังเกตพืชในฟาร์มมีการเจริญเติบโตดี?

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
20
		
21
		
		
		
22
		

ผู้ตรวจเห็นตัวอย่างการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ท้องถิ่นหรือไม่
 ใช่  ไม่ใช่
เช่น แนวพุ่มไม้ แนวรั้ว หนองน�้ำ ป่าธรรมชาติ
จากการสังเกตและพูดคุยกับผู้ผลิตมีแนวทางอย่างไรที่จะรักษา ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพในฟาร์ม เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด การปลูกพืชหลากหลายชนิด
รักษาพืชท้องถิ่น (อธิบาย)
....................................................................................................................................................................................................
ผู้ผลิตหลีกเลี่ยงการเผาอินทรีย์วัตถุภายในฟาร์ม เช่น พบมีการไถกลบตอซัง แทนการเผา
 ใช่  ไม่ท�ำ
หรือสอบถามวิธีการก�ำจัดเศษเหลืออินทรียวัตถุ ใบไม้ เป็นต้น
 ไม่ใช่

การจัดการธาตุอาหารในดินและการส่งเสริมความอุดมสมบรูณ์ของดิน
23
		
		
		
24
		
		
25
		

ท�ำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความข้างล่างที่ผู้ผลิตจัดการหมุนเวียนธาตุอาหารและเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน
ปลูกปุ๋ยพืชสด พืชหมุนเวียน  พืชคลุมดิน
พืชแซมระหว่างแถว
 ปุ๋ยคอกในฟาร์ม  ปุ๋ยหมัก
 ปุ๋ยคอกจากนอกฟาร์ม ฟื้นฟูดิน  การคลุมดิน
 การเตรียมดิน  ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากพืชสัตว์ในฟาร์ม ท�ำปุ๋ย การใช้จุลินทรีย์จากการหมักธรรมชาติ
หากมีการใช้มูลสัตว์มาท�ำเป็นปุ๋ย ผู้ผลิตท�ำตามมาตรฐานหรือไม่ เช่น ไม่ใช้มูลสัตว์ที่หมักไม่สมบรูณ์  ใช่  ไม่ใช่
กับพืชผัก และไม่ใช้มูลสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีมาก และจากการเลี้ยงสัตว์
ขังกรงตลอดเวลา เช่นมูลไก่ไข่
ผู้ผลิตใช้ปุ๋ยจากนอกฟาร์มมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ? หากมี ตรวจสอบส่วนผสม และกลุ่มอนุญาตให้ใช้ในที่ประชุมกลุ่ม
แล้วหรือไม่
ชนิดปุ๋ยและรายละเอียดการใช้
ชนิดพืชที่ใช้
ปริมาณและ
แหล่งที่มา	 ได้รับการรับรอ
			
ระยะเวลาใช้		
งเป็นอินทรีย์
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การจัดการศัตรูพืช และโรคพืช
26 สอบถามผู้ผลิต โรค แมลงที่เป็นปัญหาในการปลูกพืช  ไม่มี  มี ได้แก่.........................................................................
27 ผู้ผลิตใช้วิธีใดในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช
		  ปลูกพืชหมุนเวียน
 ปลูกพืชแซมระหว่างแถว  ทิ้งระยะไถพรวน
		  ใช้พันธุ์พืชที่ทนทาน
 ใช้กลิ่นพืชไล่แมลง
		  ใช้พืชเป็นเหยื่อล่อ
 ใช้แสงไฟล่อ
 วิธีอื่นๆ(อธิบาย)
28 ผู้ผลิตใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหาโรคและแมลง ศัตรูพืชที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เขียนวิธีของการควบคุมและป้องกัน
			
ชื่อสารที่ใช้
ชนิดพืชที่มีปัญหา	 ปริมาณและความถี่ แหล่งที่มา	 อนุญาตให้		
					
ใช้ใน		
ระบบอินทรีย์?

วิธีปฏิบัติในฟาร์ม และ แนวกันชน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต
29
		
		
30
		
		
		
31
		
32
		
		
		

การท�ำแนวกันชน ตรวจดูความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีของเพื่อนบ้าน หรือพืชดัดแปรพันธุกรรม
(มะละกอ) หรือแหล่งน�้ำปนเปื้อน ผู้ผลิตมีวิธีป้องกันเพียงพอหรือไม่? (ระบุความเสี่ยงที่พบ
อธิบายวิธีการ) ....................................................................................................................................
หากปลูกพืชแนวกันชน
- ตรวจดูแนวกันชนมีความทึบและความสูงเพียงพอที่จะกันสารเคมีจากเพื่อนบ้าน
- พืชแนวกันชนเป็นพืชต่างชนิดกับพืชในแปลง ใช่ หรือไม่
- ผู้ผลิตมีการแยกผลผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ และจ�ำหน่ายจากพืชอินทรีย์ หรือไม่ ?
หากมีลูกจ้าง ผู้ผลิตได้อธิบายสารที่อนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต สอบความเข้าใจ
ของคนงาน
จากการสังเกตเครื่องมือที่ใช้มีการปะปนกับการผลิตปกติหรือไม่ ผู้ผลิตมีวิธีการเพียงพอหรือไม่
เช่น การล้างเครื่องมือ การใช้รถไถ รถเกี่ยวข้าว ร่วมกับนาข้าวปกติ ภาชนะบรรจุ
ห้ามใช้เครื่องพ่นยาปนกันกับพ่นสารเคมี
ไม่ใช้กระสอบปุ๋ยเคมีบรรจุผลิตผล

 ใช่
 ไม่เพียง
 ไม่พบ
พอ
ความเสี่ยง
 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม
ชนิดสัตว์
พันธุ์
จ�ำนวน(ตัว/ปี) ระบบการเลี้ยง
				
เกิดในฟาร์ม/น�ำเข้า	
1.					
2.					
3.					
4.					

50 | คู่มือ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พี จี เอส)

แหล่งที่มา	
อินทรีย์/ปกติ

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
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แบบฟอร์มที่ F-4
แก้ไข 04/01/60
 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

ผู้ผลิตใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปราศจากสารเคมีปนเปื้อน หรือเป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มหรือไม่ เช่น  ใช่
- ห้ามใช้ถุงปุ๋ยเคมี บรรจุผลิตผล (หากก�ำหนดเป็นมาตรฐานกลุ่ม)
- มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างอินทรีย์และปกติ		
ผู้ผลิตมีการบันทึกวันเก็บเกี่ยว ชื่อพันธุ์ ปริมาณผลผลิต และการจ�ำหน่ายหรือไม่ ?
 ใช่
สถานที่จัดการผลผลิต สะอาด ปราศจากแมลง นก หนู เชื้อรา โดยไม่พบการใช้สารเคมี
 ใช่
ก�ำจัดโรคแมลงและสัตว์ศัตรูในโรงเก็บ

 ไม่ใช่

33 สังเกตสัตว์มีสุขภาพดี สมบูรณ์ดี หรือไม่? ตรวจดูชนิดพันธ์สัตว์ ผิวหนัง ตา ขน เป็นมันหรือไม่
34 ผู้ผลิตมีความสามารถในการจัดหาอาหารสัตว์อินทรีย์ได้ตลอดปีหรือไม่ ตรวจการใช้วัตถุดิบ
		 อาหารสัตว์ภายในฟาร์มมากที่สุด  หากน�ำเข้าจากนอกฟาร์มเป็นอินทรีย์หรือไม่
		 หากตอบไม่ใช่ ระบุชื่อวัตถุดิบ และแหล่งที่มา ...........................................................................
		 ....................................................................................................................................................
35 สัตว์ในฟาร์มมีความสัมพันธ์กับระบบในฟาร์มหรือไม่?
		 ตรวจการใช้ผลผลิตในฟาร์มเป็นอาหารสัตว์ ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ปรับปรุงดิน
		 การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่หนาแน่นเกินพื้นที่รับได้ ไม่ปล่อยของเสีย น�้ำเสียลงในแหล่งน�้ำ
36 หากมีการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์จากนอกฟาร์มที่เป็นธรรมชาติได้ขออนุญาตจากกลุ่มหรือไม่?
37 มีการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตอาหารมนุษย์เป็นอาหารสัตว์หรือไม่ ค�ำนวณเป็นเปอร์เซนต์
		 ในอาหารผสมทั้งปี ระบุชนิด......................... ปริมาณที่ใช้.......................................................
38 ผู้ผลิตไม่ใช้ยากันบิด ยาป้องกันความเครียด สารสังเคราะห์ สารเร่ง สารเสริม ฮอร์โมน
		 ในการเลี้ยงสัตว์? หากตอบไม่ใช่ ระบุชื่อสารที่ใช้.......................................................................
39 ผู้ผลิตใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการป้องกันรักษาโรค?
40 ตรวจดูคอกสัตว์ และบริเวณเลี้ยงสัตว์ สะอาด มีน�้ำให้กินเพียงพอ?
41 ตรวจดูสภาพการเลี้ยงดูและที่อยู่อาศัยของสัตว์
		 - มีการเลี้ยงปล่อยไม่กักขังทรมานสัตว์ เป็นไปตามพฤติกรรมสัตว์แต่ละชนิด ห้ามเลี้ยง
			 บนพื้นซีเมนต์ตลอดเวลา
		 - มีคอก โรงเรือนให้สัตว์หลบแดด ฝน และอยู่สบาย เคลื่อนไหว หมุนตัวได้อย่างอิสระ
			 พื้นคอกต้องแห้ง ไม่หนาแน่น
		 - ไก่ไข่ห้ามเลี้ยงบนกรงตับ มีรังไข่ คอนนอน
		 - หมูหลุมต้องมีพื้นที่ในระยะขุนไม่ต�่ำกว่า 1.5 ตารางเมตรต่อตัว และพื้นจะต้องแห้ง
			 โดยเติมวัสดุรองพื้นเป็นประจ�ำ
42 ในรอบการเลี้ยงที่ผ่านมามีสัตว์ป่วย หรือเกิดโรคในฟาร์มหรือไม่?
		 ตรวจสอบผู้ผลิตได้ใช้ยาแผนปัจจุบันหรือไม่ และมีการหยุดยาเป็นสองเท่าหรือไม่

การจัดการผลผลิต การเก็บรวบรวม และการขนส่ง
43
		
		
44
45
		

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
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แบบฟอร์มที่ F-4
แก้ไข 04/01/60

รายการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม TOAF-PGS Organic
การจัดการกับลูกจ้าง

 ใช่
 ใช่
 ใช่

46 ผู้ผลิตมีการใช้แรงงานภายนอกอย่างถูกต้อง เป็นธรรมหรือไม่?
47 ผูผ้ ลิตจ่ายค่าจ้างแรงงานเหมาะสม?
48 มีการจ่ายค่าจ้างแรงงานเท่ากันทั้งหญิงและชาย?

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

การจัดการตลาด
รายละเอียดอย่างย่อช่องทางการจัดการผลิตผลหลักในฟาร์ม
ที่
ชนิดของผลผลิต
		

จ�ำนวนขายตรง
หน้าฟาร์ม(กก.)

ขายตลาดนัด
สีเขียว(กก.)

ขายให้ผู้ประกอบ
การ(กก.)

ส่งออก(กก.)

สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ (ชื่อเจ้าของแปลง..........................................สังกัดกลุ่ม.........................................)
เขียนรายการตรวจประเมินที่มีค�ำตอบว่า “ไม่ใช่” ที่ถือเป็นรายการส�ำคัญมีผลให้ไม่ผ่านการรับรอง และหรือผ่านโดยให้มีการ
แก้ไขในระยะเวลาที่ก�ำหนด (ระบุข้อ)__________________________________________________________________
 ไม่ผ่านการรับรอง พบหลักฐานได้แก่________________________________________________________________
สถานที่พบ____________ ________________________________________________________________________
 ผ่าน แต่ให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด และรายงานให้ผู้ตรวจทราบได้แก่__________________________________
_____________________________________________________________________________________________
เขียนปัจจัยที่น�ำเข้าจากภายนอกที่ผู้ตรวจไม่มั่นใจว่าอนุญาตให้ใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือไม่โดย ตรวจดูรายการ
ที่อนุญาตให้ใช้ในภาคผนวก ก. ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000เล่ม 1-2552
			
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินที่ให้ผู้ผลิตปรับปรุงแก้ไข
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รายการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม TOAF-PGS Organic

แบบฟอร์มที่ F-4
แก้ไข 04/01/60

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของคณะผู้ตรวจประเมิน ดังนี้:
 ผ่านการรับรองทุกแปลง
 ผ่านเป็นบางแปลง ระบุ__________________________________________________
 เป็นระยะปรับเปลี่ยนทั้งหมดทุกแปลง
 ผู้ผลิตต้องปรับปรุงพัฒนาการผลิต และขอการรับรองใหม่ในปีต่อไป
คณะผู้ตรวจประเมินลงชื่อ พร้อมลายเซ็น: วัน-เดือน-ปีที่ตรวจประเมิน ______________________
1. ชื่อ-สกุล___________________________________ลายเซ็น_________________________
2. ชื่อ-สกุล___________________________________ลายเซ็น_________________________
3. ชื่อ-สกุล___________________________________ลายเซ็น_________________________
คณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง พิจารณาแล้ว อนุมัติให้:
 ผ่านการรับรอง
 ไม่ผ่านการรับรองอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน
ลายเซ็น _______________________________
ชื่อ-สกุล _______________________________
ประธานคณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง
ลงวันที่_________________
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รายการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม TOAF-PGS Organic แบบฟอร์มที่ F-4G แก้ไข 05/01/60
ข้อมูลกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................... ตรวจวันที่............................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................................................................................
ประธานกลุ่ม.............................................................................โทร................................ email........................................................
ผู้ประสานงานหรือผู้จัดการ.................................................... โทร..............................
email........................................................
จ�ำนวนสมาชิกที่ได้รับการรับรอง....................คน พื้นที่รวม.............................ผลิตผลหลัก...................................................................
ชื่อผลิตผลที่กลุ่มรวบรวมจ�ำหน่ายร่วมกัน
ปริมาณต่อปี

รายการตรวจประเมิน
1 สถานที่จัดการผลผลิต สะอาด ปราศจากแมลง นก หนู เชื้อรา โดยไม่พบการใช้สารเคมีก�ำจัดโรคแมลง
ใช่
ไม่ใช่
และสัตว์ศัตรูในโรงเก็บ
2 การจัดการผลิตเป็นข้าวสาร กลุ่ม พี จี เอส (ในกรณีรับรองกลุ่มในการรวบรวมผลผลิต)
ใช่
ไม่ใช่
ให้ผู้จัดการอธิบายขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมข้าวจากสมาชิก พี จี เอส การสีในโรงสี และการบรรจุ
ผู้ผลิตมีระบบป้องกันการปนกันระหว่าง อินทรีย์และปกติหรือไม่?
- มีการติดเครื่องหมายกระสอบจากสมาชิก
มี ไม่มี
- มีขั้นตอนการจัดการโรงสีไม่ให้ปนเปื้อนข้าวปกติ (หากเป็นโรงสีข้าวปกติด้วย) มี ไม่มี
- ณ โรงบรรจุ หากบรรจุข้าวปรับเปลี่ยน และข้าวอินทรีย์ในโรงเดียวกัน มีการป้องกันการปนเปื้อนกัน
มี ไม่มี
- มีบันทึกการรับข้าวเปลือกจากสมาชิก และการจ�ำหน่าย มี ไม่มี
3 การจัดการรวบรวมผัก ผลไม้ (ในกรณีรับรองกลุ่มในการรวบรวมผลผลิต)
ใช่
ไม่ใช่
- มีผู้รวบรวมเฉพาะผัก หรือผลไม้จากแปลงที่ได้รับการรับรอง พี จี เอส ของกลุ่มเท่านั้น
- มีบันทึกการรับผลิตผลจากสมาชิก มี ไม่มี
4 การเก็บรวบรวมผลิตผลจากสัตว์ เช่น ไก่ สุกร ปลา ไข่ น�้ำนม
ใช่
ไม่ใช่
- มีผู้รวบรวมเฉพาะผลิตผลจากแปลงที่ได้รับการรับรอง พี จี เอส ของกลุ่มเท่านั้น
- มีบันทึกการรับผลิตผลจากสมาชิก มี ไม่มี
- หากมีการช�ำแหละ หรือแปรรูปน�้ำนม มีระบบป้องกันการปนเปื้อนสินค้าปกติหรือไม่
มี ไม่มี
5 การแปรรูปผลิตภัญฑ์ การบรรจุหีบห่อและการติดฉลาก เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
ใช่
ไม่ใช่
GMP หรือ อย. หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะผู้ตรวจสอบ
ผ่าน
ผ่าน มีเงื่อนไขให้แก้ดังนี้...........................................................................................................................................
.............................
ไม่ผ่าน..ข้อ.......................................................................................................ให้แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนขอการรับรอง................เดือน
ลงชื่อคณะกรรมการ
1).................................................................2)......................................................................3)....................................................................
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ชื่อเจ้าของ

เบอร์สมาชิก
ผล
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ประเด็นแก้ไข

ตรวจครั้งที่ 1 (วันที่.........)

ตรวจครั้งที่ 2 วันที่........
การแก้ไขครั้งแรก
ข้อสังเกต
ผ่าน/ยังไม่แก้/แก้ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมินฟาร์ม ประจำ�ปี ............. ของกลุ่ม.......................................
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายละเอียดแก้ไข

ตรวจครั้งที่ 3 วันที่.........

แบบฟอร์มที่ F-5

56 | คู่มือ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พี จี เอส)
แบบฟอร์มที่ F-6
(05/01/60)

พืช หรือสัตว์อื่นๆ
หน่วย/ปี
ไผ่(หน่อไม้) 1000 ถั่ว 100
ไข่ไก่ 50 ตัว ปลา 1 บ่อ

อนุมัติออกใบรับรองและใช้ตราสัญลักษณ์ได้.....................................................................................
ประธาน หรือเลขานุการ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย(ลงนาม)...............................................................
ว/ด/ป..........................................................

ผลไม้
กก/ปี
กล้วยนํ้าว้า 1000

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว.....................................................................................................
นายทะเบียน มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย(ลงนาม).......................................................................
ว/ด/ป.............................................

9

นายพอเหมาะ พอเพียง
100/99 หมู่.......ตำ�บล...........อำ�เภอ.............
จังหวัด...................................

ข้าว
ผัก
กก./ปี
กก./ปี
- ผักบุ้ง 200 กวางตุ้ง 100 ผักสลัด 100 กุ้ยช่าย 200
ตำ�ลึง 300 ผักอื่นๆ 100

ผลิตผลที่ได้รับการรับรอง ต่อปี

ลงนาม.....................................................ประธานกลุ่ม
(..............................................................)

พื้นที่
(ไร่)

ชื่อ ผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง
ที่อยู่

ลงนาม.....................................................ผู้ดูแลกลุ่มย่อย
(..............................................................)

ทะเบียนสมาชิก

ชื่อกลุ่ม ...............................................................ทะเบียนกลุ่ม................................................ที่อยู่......................................................................................................................
จำ�นวนสมาชิกทั้งหมด..............ราย ขอขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง..................ราย อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน...............ราย วันเดือนปี..............................................................
ชื่อประธานกลุ่ม.................................................................โทรศัทพ์.....................................ช่องทางสื่อสารอื่นๆ...................................................................................................

แบบขอขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ประจำ�ปี………………..

