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ค าน า 

 คูมื่อมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์เลม่นี ้เกิดขึน้จากการ “จับความรู”้ ประสบการณข์องการท าเกษตร

อินทรียข์องเครือข่ายเกษตรกรายพืน้ท่ีในประเทศไทย จ านวนประมาณ 30 รายภาคเหนือ ท่ีต  าบลแม่ทา 

อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ภาคใต้ ท่ีต  าบลปากทรง อ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชุมพร, วดัป่ายาง ต าบล

ทา่งิว้ อ  าเภอเมือง จังหวดันครศรธีรรมราช  ภาคตะวันออก ท่ีต  าบลคลองพล ูอ าเภอเขาคิชกูฏ,ต าบลวงั

สรรพรส อ าเภอขลงุ จังหวดัจันทบุรี, อ าเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่ีต  าบล

โพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภมิู   เป็นตน้ 

          เกษตรกรแต่ละท่านเหลา่นีส้ั่งสมความรูก้ารท าเกษตรอินทรียม์ายาวนานกว่า 20 ปี   ในภูมิสงัคม

ของทอ้งถ่ิน ทุกภูมิภาคของไทย เป็นการพิสูจนแ์ลว้ว่า “เกษตรอินทรีย์” ท าไดใ้นประเทศไทย  แม้ว่า

กระบวนการรบัรองมาตรฐานแบบสากล ยงัไม่กา้วหนา้มากนกั  และการไดม้าซึ่ง “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ระดบัสากลนัน้”  แลกมาดว้ยคา่ใชจ้่ายกอ้นหนึ่ง  ซึ่งสง่ผลตอ่ราคาผลผลติเกษตรอินทรยี ์อยา่งเลี่ยงไม่ได ้

         บริษัท  วิสาหกิจเพื่อสงัคมเกษตรกรลุม่น า้ปากพนงั  จ ากัด ( บ.SE ปากพนงั จก.)  ซึ่งเป็นองคก์ร

ธุรกิจเพื่อสงัคม ท่ีตัง้ขึน้  โดยมีเป้าหมายในการสง่เสริม สนับสนุนการผลิตและการตลาดของเครือข่าย

เกษตรกร กลุม่วิสาหกิจชุมชน ท่ีท าเกษตรอินทรยี ์ จึงเดินทางส  ารวจ ศึกษา ความรูก้ารท าเกษตรกรอินทรยี ์

จากเกษตรกรจ านวนหนึ่งขา้งตน้  และเขียนคู่มือนีข้ึน้มาเผยแพรใ่นเครือข่ายเกษตรกรและกลุ่มผูบ้ริโภค  

ซึ่งเป็นกลุม่เป้าหมายของการพฒันากิจการเพื่อสงัคมดา้นเกษตรอินทรียใ์นเครือข่ายเฉพาะ  และน าไปสู่

การจดัท ามาตรฐานเกษตรอินทรยี ์PGS รองรบัการท าการตลาดสนิคา้เกษตรอินทรยี ์ทัง้ในและตา่งประเทศ 

          คูมื่อ “เลม่นี”้ ผลติเพื่อการฝึกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรยีแ์บบการมีสว่นรว่ม -  PGS ในเครอืขา่ย

และในกิจการของบริษัท SE ปากพนงั จ ากัด   คณะผูจ้ัดฝึกอบรม จึงขอสงวนสิทธ์ิ การใชป้ระโยชนข์อง

เอกสาร...  หา้มน าไปเผยแพร ่โดยไม่ไดร้บัอนญุาต จากบ. SE ปากพนงั จก. ก่อน 
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บทที่ 1:  แนวทางเกษตรอินทรีย ์SCE- PGS 

        บรษิัทเอสอี ปากพนงั  จ ากดั จดัตัง้เม่ือเดือน กนัยายน 2559    มีเปา้ประสงคส์ง่เสรมิการประกอบการ

สมัมาชีพทัง้แผน่ดิน  ท่ียึดหลกัการ 4 ดา้น คือ  1.การไม่เบียดเบียนตนเอง    2. การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  3. 

การไม่เบียดเบียนสิ่งแวดลอ้ม และ 4.การมีรายรบัมากกวา่รายจ่าย   

       เอสซีอี – พีจีเอส   ยอ่มาจาก Sustainable Community  Enterprise (วิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน )  

หมายถึง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม  ด าเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ  ภายใต้ปรัชญา 

“สมัมาชีพ” และ “ธุรกิจเพื่อสงัคม” ( Social Enterprise ) โดยแผนงานหลกัประการหนึ่ง คือ การสง่เสริม

การผลิต การตลาดของผลผลิตจากครวัเรือนและชุมชนท่ีประกอบการสมัมาชีพ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของ

บริษัทฯ คือ ครวัเรือน  องคก์รชุมชน  วิสาหกิจชุมชน ในชนบท ซึ่งสว่นใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม และ

เครอืขา่ยผูป้ระกอบการทัง้ในพืน้ท่ีจงัหวดั ภมิูภาคและระดบัประเทศโดยใชแ้นวทาง D-CORA 

         ระบบเกษตรกรรมภายใต้ปรัชญาสัมมาชีพ  คือ “ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่

เบียดเบียนสิ่งแวดลอ้ม และมีรายรบัมากกวา่รายจ่าย ” นัน้ ก็คือ “เกษตรอินทรยี”์ ( Organic Agriculture )  

ซึ่งบรษิัทฯไดก้ าหนดแนวทางการสง่เสริมเกษตรอินทรยี ์– SCE ไวเ้ป็นกรอบและขอบเขตของเกษตรอินทรยี ์

ไว ้ดงันี.้. 

         เกษตรอินทรยี ์เอสซีอี   หมายถึง   “วถิีการเกษตรของเกษตรกรทีย่ึดแนวทางสมัมาชีพ   ท าการผลิต

ในเชิงธุรกิจ โดยใชปั้จจัยการผลติที ่ มาจากอินทรยีวตัถ ุทีส่ามารถผลติไดใ้นแปลงของเกษตรกรใหไ้ดม้าก

ทีส่ดุ  ( Low External Input )  สารทีใ่ชใ้นแปลง ก่อนและหลงัการเก็บเกีย่ว  ไม่ก่ออนัตรายต่อเกษตรกร

ผูผ้ลิต ผูใ้ชแ้รงงาน  ผูบ้ริโภค และสิ่งแวดลอ้ม  ปราศจากจากปนเป้ือนของสารเคมี สารสงัเคราะห์ใดๆ  

เป็นการเกษตรทีส่รา้งผลผลิตทีห่ลากหลายรองรบัความมั่นคงดา้นอาหารของครวัเรือนและชุมชน  เหลือ

พอในการส่งจ าหน่ายนอกพืน้ที่  ผลผลิตมีความสมบูรณ์ งดงาม เป็นที่ตอ้งการของตลาดทุกระดบั ให้

ผลตอบแทน คุม้กับการลงทุน  มีการบันทึกบัญชีฟาร์ม  รูต้น้ทุน รูร้ายรบั-รายจ่าย  สรา้งรายไดใ้หก้ับ

เกษตรกรเพียงพอในการพฒันาคุณภาพชีวิต มีผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค มีความมั่นคง ยั่งยืน   

น าไปสู่วิถีชีวิตที่กลมกลืนระหว่างเกษตร วฒันธรรม และความอยู่เย็นเป็นสขุในชุมชนและสงัคม โดยใช้

กระบวนการชุมชนผูผ้ลิต ชุมชนผูป้ระกอบการ และภาคประชาสงัคมในพืน้ที่ เป็นกลไกในการรบัรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ทีเ่รยีกว่า  เอส.ซี.อี. – พจีีเอส ”  
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                                           บทที่ 2 : ห่วงโซ่การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย ์

      การบรหิารกิจการใดใหส้  าเรจ็นัน้ ตอ้งบรหิารโดยค านึงถึง “ห่วงโซมู่ลค่า” และ “ห่วงโซเ่ศรษฐกิจ” ของ

ชนิดผลผลิต  ส  าหรบั การพัฒนาขบวนการท าเกษตรอินทรีย ์นั้น ทางบริษัท ฯ ได้ก าหนดห่วงโซ่การ

ขบัเคลื่อนเกษตรอินทรยี ์ในระบบมาตรฐานเกษตรอินทรยีแ์บบมีสว่นรว่ม ( PGS ) ไวด้งัตอ่ไปนี.้.. 

      งานต้นน ้า  ไดแ้ก่   งานสง่เสริมและนโยบายของรฐัและเอกชน  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์       

( IT Platform  ) ท่ีเป็นแบบ Open Source หรือโปรแกรมเปิดรหสั  การพัฒนาความรูด้า้นเกษตรอินทรีย ์ 

งานวิจัยพัฒนาดา้นปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย ์   การพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ และการจัดตัง้

กลไกการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ( ระดบัจังหวดั)   และงานพฒันาองคก์รชุมชน เพื่อขบัเคลื่อน

เกษตรอินทรยี ์

     งานกลางน ้า  ไดแ้ก่  งานน าเขา้ขอ้มลูใน IT Platform  งานผลติและบรกิารความรูด้า้นการใชปั้จจยัการ

ผลิตเกษตรอินทรีย ์ ทั้งในระดับครวัเรือน องคก์รชุมชน และเกษตรอุตสาหกรรม   การบริหารจัดการ

วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว  การฝึกอบรมและพฒันาผูต้รวจแปลงเกษตรเกษตรอินทรีย์   การด าเนินการ

กระบวนการออกใบรบัรอง  การสรา้งแบรนดเ์กษตรอินทรีย ์PGS รว่มกันระหว่างบริษัทฯ ฯกับ กลไกการ

ขบัเคลื่อนระดบัจังหวดั  การวิจยั&พฒันาการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย ์   การพฒันาบรรจุภณัฑ ์ การ

พฒันาระบบ QR Code ( เพื่อจดัการระบบตรวจสอบยอ้นกลบั )   

    งานปลายน ้า ไดแ้ก่  การจดัท าแผนพฒันาธุรกิจของกลุม่องคก์ร  ตามแนวทาง  D-CORA และ KSNB& 

C-BMC การบริหารจัดการขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงการตลาด ผ่าน IT Platform ( เริ่มจากแปลงผลิต  องค์กร

ชุมชนทีเ่กิดจากการรวมตวัของผูผ้ลติในแต่ละพืน้ที ่ในรูปวสิาหกิจชุมชน  เครอืข่ายวสิาหกิจชุมชน   บรษิัท

วสิาหกิจเพือ่สงัคม   หรือสหกรณ์ )   พฒันาระบบการบรรจุภณัฑ ์การบริหารการขนสง่  ระบบโลจิสติกส ์  

และการบรหิารจดัการตามแผนธุรกิจ  การเขา้ถึงแหลง่ทนุรองรบัการด าเนินธุรกิจ  การเช่ือมโยงตลาดทัง้ใน

และตา่งประเทศ  ( โดยการเช่ือมโยงมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ PGS กบัระบบมาตรฐานเกษตรอินทรยีส์ากล 

)  และการพฒันาตลาดแบบแฟรเ์ทรด 

          การบริหารจัดการหว่งโซ่เกษตรอินทรยีใ์หค้รบทัง้ตน้น า้ กลางน า้ และปลายน า้ ดงักลา่ว ขา้งตน้ จะ

สรา้งความส าเรจ็ใหก้ารขบัเคลื่อนเกษตรอินทรยี ์   ซึ่งตอ้งท างานแบบการสรา้งความรว่มมือเชิงพืน้ท่ี หรือ

การพฒันาท่ีใชพ้ืน้ท่ีเป็นตวัตัง้. 
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                 บทที่  3 : รูปแบบองคก์รรองรับการขับเคล่ือนมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ SCE-PGS  

            เกษตรกรในโครงการมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์PGS  ตอ้งรวมกันเป็นกลุม่ ในรูปแบบวิสาหกิจ

ชุมชน หรือกลุม่เกษตรกร  ไม่จ  าเป็นตอ้งจดทะเบียนกับทางราชการ  เพื่อฝึกทกัษะการบริหารจัดการ ใน

รูปแบบปรชัญา    แนวทาง หลกัปฏิบติัสหกรณ ์ เพื่อใหมี้ความรูก้ารบริหารจดัการ การวางแผนธุรกิจของ

กลุม่    ซึ่งเป็นเรื่องพืน้ฐานส าคญั รวมทัง้การบริหารจัดการขอ้มูลการผลิตรายแปลง รายครวัเรือน  เช่น 

ขอ้มลูบญัชีฟารม์ ประมวลเป็นขอ้มลูรวมของรายพืช  ทัง้เชิงปรมิาณท่ีก าหนด หรอืประมาณการออกมาได้

ลว่งหนา้ก่อนการลงมือผลติ   มีปฏิทินการปลกูพืชประจ าเดือน ประจ าฤดกูาล ประจ าปี  เพื่อใหท้างบรษิัทฯ 

น าขอ้มูลของแต่ละชนิดพืช ไปสง่เสริมสนบัสนุนในการวางแผนการตลาดลว่งหนา้ รว่มกับภาคีการตลาด

ต่อไป เช่น  เครือข่ายตลาดประชารัฐ   หรือองคก์รผู้ประกอบการท่ีจะเข้ามาร่วมแผนงานการตลาด                          

จ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มการผลิตเกษตรอินทรีย ์ไม่ควรต ่ากว่า  7  คน  เพื่อใหส้ามารถจัดตัง้เป็น

วิสาหกิจชุมชนไดใ้นอนาคต   และใหมี้การระดมทุนของสมาชิกทุกคน  เพื่อการท าธุรกิจชุมชนรว่มกันใน

ดา้นการรวมซือ้ปัจจัยการผลิต  รวมขายผลผลิต และเพื่อสะดวกในการเขา้ถึงแหลง่เงินทุนภายนอก จาก

สถาบันการเงินต่างๆ  เม่ือทุนภายในกลุ่มไม่เพียงพอ โดยแต่ละกลุ่มตอ้งมีระบบการบริหารจัดการทาง

การเงิน การบญัชี ใหมี้ประสทิธิภาพ เป็นปัจจุบนั   

         ส  าหรบัการบริหารจัดการขอ้มูลการผลิตรว่มกันในเครือข่ายกลุม่ผลิตเกษตรอินทรียมี์ความจ าเป็น

อยา่งยิ่ง   เพื่อใหก้ลุม่ มีระบบการประมวลผลขอ้มลูดา้นการผลติ  ( Supply Side )  อยา่งแม่นย า ใกลเ้คียง

ความเป็นจริงมากท่ีสุด น าไปวางแผนการตลาด ( Demand Side ) กับเครือข่ายผูป้ระกอบการผลผลิต

เกษตรอินทรยี ์ทัง้ในและตา่งประเทศ     ผา่นโปรแกรม IT Plate Form 

        ขอ้มูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ใน IT Platform  ท่ีองคก์รผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์่วมกันท า จะน าไปสู่การ

บรหิารธุรกิจการจดัหาปัจจยัการผลติภายใตร้ะบบเกษตรอินทรยี ์รว่มกันดว้ย เพื่อการลดรายจ่าย ลดตน้ทนุ

การผลติ และเช่ือมโยงกบัตลาดในระดบัตา่งๆไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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                                 บทที่ 4 : หลักการปฏิบัติเกษตรอินทรีย-์SCE    

       การแปรแนวคิด ทิศทาง เกษตรอินทรยี ์– SCE  สูห่ลกัปฏิบติั นัน้  เป็นความรูแ้ละขอ้มลูท่ีคณะท างาน

ชุดก่อตัง้บริษัทฯ  รว่มกันสกัดความรู ้มาจากประสบการณข์องกลุม่เกษตรกรเป้าหมายท่ีไดล้งไปส ารวจ 

ศกึษา ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก ภาคใต ้ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวนัตก  จ านวนไม่นอ้ย

กว่า 30 ราย  รวมทัง้ขอ้มูลจากการศึกษาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล  “สกดัความรู”้ ออกมาเป็น

หลกัการปฏิบติัของเกษตรอินทรยี ์– SCE 9 หลกัการปฏิบติั   ดงัตอ่ไปนี.้. 

 หลักการที่ 1: ยึดหลักความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพภายใน

แปลงเกษตรอินทรยี-์SCE เป็นปฐมบทของหลกัปฏิบติั  พบความส าเรจ็ของแปลงเกษตรอินทรยีแ์นวนีห้ลาย

พืน้ท่ี โดยเฉพาะ “สวนสมรม” “สวนดุซง” หรือสวนผสมผสาน  ในภาคใต ้เป็นระบบเกษตรพืน้บา้น ท่ีปลกู

พืชหลายระดบั  เลียนแบบป่าธรรมชาติ  ต่างกันท่ีเป็น “ป่ากินได ้- ขายได”้     พืชระดบับนไดแ้ก่ พืชยืนตน้

ตระกูลถั่ว ซึ่งมีคุณสมบัติการตรงึไนโตรเจน จากอากาศ  ( Nitrogen Fixing Trees)   เช่น เหรียง สะตอ 

แลว้สลดัใบลงเป็นปุ๋ ยพืชสดชัน้ดีใหก้บัพืชไมผ้ลชัน้กลาง ชัน้ลา่ง   อย่างมังคดุ ลองกอง  ทเุรยีน  ผกัเหลียง 

ผกักดู กระวาน  หวักลอย ไพล  เป็นตน้  

                                             

ภาพที่ 1 : พืชยืนตน้ตระกลูถั่ว มีความส าคญัมากในการสรา้งระบบนิเวศนร์ะดบัแปลง 

              นอกจากปลกูพืชแลว้ เกษตรกรอินทรียใ์นภาคตะวนัออก นิยมเลีย้งไก่ไข่แบบปลอ่ยในสวนผลไม ้

เช่น สวนเงาะ สวนยางพารา  สวนมังคุด  ใหผ้ลผลิตไข่ เป็น “ไก่ไข่อารมณดี์”  ไดไ้ข่เป็นอาหารบริโภคใน
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ครวัเรือน  เหลือขายเป็นรายได ้อย่างงดงาม เป็นท่ีตอ้งการของตลาดทุกระดบั  หากมีการบริหารจัดการ

แปลงเกษตรรว่มกบัการเลีย้งไก่ไข่ใหดี้  โดยการหมุนเวียนพืน้ท่ีเลีย้งไก่ไขอ่ย่างเหมาะสม  ปัญหาวชัพืช ก็

จะหมดไปดว้ย เพราะไก่กินหญ้าในแปลงจนหมด  แต่ตอ้งระวงัภัยของไก่ไข่จากสนุขัและงู ใหดี้ตอ้งมีรัว้

ลอ้มแปลงท่ีปลอ่ยไก่  สว่นมาตรฐานไขไ่ก่ก็ตอ้งไปพิจารณาในงานปศสุตัวอิ์นทรยี ์ 

            หลักการที่ 2: สร้างความอุดมสมบูรณใ์ห้ดินเป็น “ดินที่มีชีวิต”  เกษตรกรอินทรียใ์นพืน้ท่ี

ต  าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  เลีย้งววัขนุ เพื่อเอามูลววัมาท าปุ๋ ยหมกั  ปลกูผกัไดต้ลอดปี 

มูลวัวนมท่ีมีมากมายก็น ามาท าแก๊สชีวภาพแทนแก๊สหุงตม้ประหยัดรายจ่ายได้มาก ทัง้รายจ่ายของ

ครวัเรอืนและชุมชนเกษตรกรอินทรยี ์ในพืน้ท่ีอ  าเภอเขาคิชกูฌ จงัหวดัจันทบุรี  ยดึหลกัการท าใหดิ้นมีชีวิต  

ผลติปุ๋ ยชีวภาพจากมลูววั มลูไก่ ดว้ยหวัเชือ้ EM ท่ีผลติโดยผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศญ่ีปุ่ น  ออกมาจ าหนา่ย

ใหเ้กษตรกรในเครือข่าย  ใช้ปลูกพืชผัก ใสส่วนผลไม้  ผลิตในชุมชน ขายในชุมชน  รายไดห้มุนเวียนใน

ชุมชน  

             เม่ือดินมีชีวิต ดชันีชีว้ดัท่ีชัดเจน คือ “มีไสเ้ดือนและจุลนิทรียท่ี์มีประโยชน”์เกิดขึน้จ านวนมากใน

ดิน  ดินจะมีความสมบูรณ ์พืชเจรญิเติบโตดี แข็งแรง ซึ่งต่างจากดินท่ีเจอแตปุ่๋ ยเคมี ดินจะมีความเป็นกรด

สงู  แปลงเกษตรอินทรีย ์ท่ีอยู่ในระยะปรบัเปลี่ยนปีแรกๆ  ควรน าดินไปตรวจวิเคราะห ์ใหรู้ส้ขุภาพของดิน

เพื่อหาวิธีการปรบัปรุงดินใหถ้กูวิธี  การใชโ้ดโลไมท ์ ยิปซั่ม เพื่อปรบัความเป็นกรด ดา่งของดิน  อาจมีความ

จ าเป็น  ซึ่งตอ้งไดร้บัการเห็นชอบจากองคก์รท่ีสง่เสรมิมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์PGS ก่อน  และหา้มเผาตอ

ซงัหรอือินทรยีว์ตัถทุกุชนิดในแปลง  

           หลักการที่ 3: การปลูกพืชหลากหลายชนิดไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นแปลงขนาดใหญ่ การ

ปลกูพืชท่ีหลากหลายชนิด ทัง้พืชเศรษฐกิจ พืชขบัไลแ่มลง พืชใชท้  าปุ๋ ยพืชสด พืชใชส้อย พืชสมุนไพร  ใน

แปลงเดียวกันนอกจากช่วยลดความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงจากการเกิดโรคศตัรูพืชแลว้  ยงัช่วยลด

ความเสี่ยงดา้นราคาผลผลิตท่ีจะตกต ่าในบางพืชดว้ย  ทัง้นีเ้กษตรกรและบริษัทฯ ตอ้งรว่มกันวางแผนการ

ผลติในรอบปีหรือรอบฤดกูารผลิต   โดยค านึงถึงความตอ้งการของตลาด ควบคูก่บัความถนดั ความพรอ้ม

ของเกษตรกร และสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละช่วงดว้ย  เช่น กรณีท่ีเกษตรกรไม่มีทุนในการก่อสร้าง

โรงเรือน เพื่อปลูกผักบางชนิดในระบบปิด  จะไม่สามารถปลูกพืชผักในช่วงฤดูฝนได ้  องคก์รส่งเสริม

การตลาด เช่น องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  จึงตอ้งกระจายพืน้ท่ีสง่เสรมิการปลกูผกัและเช่ือมโยง

การกลุม่ผูผ้ลิต ไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนๆ  เพื่อใหมี้ผกัป้อนเขา้ตลาดตลอดทัง้ปี  กรณีเกษตรกรมีท่ีดินแปลงใหญ่นบั
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รอ้ยไร ่หรือหลายรอ้ยไร่ อย่างเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ในภาคตะวนัออก  ควรมีการแบ่งแปลงออกเป็น

แปลงยอ่ยๆ ขนาดแปลงไม่ควรเกิน 30-50 ไร ่ โดยการปลกูพืชยืนตน้ตระกลูถั่ว เป็นแถวๆ แทรกลงระหวา่ง

พืชเศรษฐกิจแปลงใหญ่ๆ  เพื่อแบ่งแยกแปลง  เช่น ปลกูตน้แคฝรั่ง ทองหลาง เป็นตน้  ซึ่งเป็นพืชท่ีใชป้ลกู

แลว้ตดัก่ิง กา้น ใบคลมุดินใตโ้คนตน้ไมผ้ล ย่อยสลายใหธ้าตไุนโตรเจนอยา่งดี  สว่นแปลงท่ีมีความลาดชัน

สงู ก็ควรปลกูพืชท่ีมีอายุยืนยาว เป็นแถวตามแนวระดบั ( Alley Cropping  ) เช่น  ตน้แคฝรั่ง  กระถิน ถั่ว

มะแฮะ  ตะไคร ้  ขิง ขา่ หญา้แฝก  สบัปะรด  เป็นตน้ 

          หลักการที่ 4: ใช้ปัจจัยการผลิตที่หมุนเวียนในแปลง ลดการพึ่งพาจากภายนอก  หลกัการ

วนเกษตร  เกษตรป่าไม ้หรือป่าธรรมชาติ จะเห็นไดว้่ามีการน าเขา้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกเขา้มาใน

ระบบแปลงนอ้ยท่ีสดุ สง่ผลใหต้น้ทนุการผลติต ่า  มีรายไดส้งูขึน้  รายเหลอืมากขึน้  ตามหลกัสมัมาชีพขอ้ท่ี 

4 คือ รายรบัมากกว่ารายจ่าย  เกษตรกรในเครือข่ายบริษัท ฯ  จึงตอ้งคิดคน้และพฒันาการเลีย้งปศุสตัว ์

เพื่อน ามูลสตัวม์าท าปุ๋ ยหมัก  มาท าแก๊สชีวภาพใช้แทนแก๊สหุงตม้  อย่างท่ีเกษตรกรต าบลแม่ทา  ท าอยู่  

หรอืการปลกูพืชยืนตน้ตระกูลถั่ว  เพื่อตดัแตง่ก่ิง กา้น ใบมาคลมุดิน ยอ่ยสลายเป็นปุ๋ ยพืชสด  เสรมิดว้ยน า้

หมกัชีวภาพท่ีน าใบพืชยืนตน้ตระกลูถั่วมาหมกั  เช่น ใบกระถิน ใบแคฝรั่ง   เป็นตน้  เกษตรกรท่ีปลกูผกัใน

จงัหวดันครปฐม มีการเลีย้งหมูหลมุ เพื่อน ามูลมาท าปุ๋ ยหมกั  และเสริมรายไดจ้ากการขายหมขูุน  ชาวนา

ในต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภมิู  ใชฟ้างขา้วจากแปลงนา มาเป็นอาหารววัในหนา้แลง้  ใช้เป็น

วสัดคุลมุหนา้ดินในการปลกูผกั   ศนูยก์สกิรรมธรรมชาติวดัป่ายาง นครศรธีรรมราช ใชเ้ศษอาหารในวดัท่ีมี

จ านวนมาก  หมกัเป็นน า้หมกัชีวภาพ  ใชฉี้ดพ่นใสปุ่๋ ยป้ันเม็ดในกระบวนการป้ันเม็ด เสรมิธาตอุาหารในปุ๋ ย

ตรา “ดอกล าดวน” ผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนวดัป่ายาง     การตดัหญา้ในสวนผลไมปี้ละ 7-8 ครัง้ แลว้ใช้

น  า้หมกัชีวภาพราด เพื่อช่วยการย่อยสลาย ใหห้ญา้กลายเป็นปุ๋ ยไดเ้รว็ขึน้ ลดการใชปุ้๋ ยหมกัไดอี้กทางหนึ่ง

หรือท่ีสวนนายสธีุ  ปรชีาวุฒิ  ท่ีต  าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลงุ จงัหวดัจันทบุรี  มีการปลกูผกัเหมียง ผกักูด  

สบัปะรด ในร่องสวนยางพารา ใหน้  า้ดว้ยระบบสปริง้เกลอร ์ นอกจากพืชผักพืน้บา้นทัง้ 3 ไดร้บัน า้แลว้ 

ยางพาราพลอยไดร้บัน า้ ยืดอายุการกรีด และไดป้รมิาณน า้ยางมากขึน้กว่าสวนยางพาราทั่วไป  ยึดหลกั 

“ยิงกระสนุ(น า้)นดั(หวั)เดียว ไดน้ก(พืช) 4 ตวั” ( ผกัเหมียง ผกักดู สบัปะรด ยางพารา ) 

 หลักการที่ 5 :วางระบบป้องกันจากมลพิษรอบแปลงอย่างเต็มก าลัง  แปลงเกษตรอินทรีย์

สว่นใหญ่ อยู่ท่ามกลางแปลงเกษตรเคมี และเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีเกษตรกรทั่วไป เช่ือกันว่า เราท าเกษตร

อินทรยีแ์ปลงเดียว  ไม่ใชส้ารเคมี  อยูท่่ามกลางแปลงเกษตรเคมี แมลงศตัรูพืช จะหนีมาอยูส่วนเรา ท าลาย
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พืชพรรณของเราจนหมด เทคนิคเกษตรอินทรยีเ์อาไม่อยู่  ซึ่งเหตุผลนี ้ จริงหรอืไม่? อยูท่ี่ความศรทัธา และ

วิถีปฏิบติัเกษตรอินทรยีข์องเกษตรกร  จากประสบการณข์องชาวเกษตรอินทรียท่ี์อ าเภอเขาสมิง  จังหวดั

ตราด เม่ือระบบนิเวศวิทยาในแปลงเกษตรอินทรยีส์มบูรณ ์ มีการใช้ชีววิธี ในการปอ้งกนัก าจัดศตัรูพืช  ท่ี

ครบถว้นสมบูรณ ์ และเป็นแปลงอยู่ท่ามกลางเกษตรเคมี ก็ไม่พบความเสียหายอย่างท่ีพูดกัน อย่างไรก็

ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์– SCE ก าหนดใหเ้กษตรกร ป้องกันความเสี่ยงจากการปนเป้ือนสารพิษจาก

แปลงขา้งเคียงโดยการท า “แนวกันชน” ทัง้ในรูปแบบ “การขุดคูรอ่ง” “การปลกูพืชเป็นแถบแน่นทึบ รอบ

แปลงเกษตรอินทรยี ์กวา้งประมาณ 3-4 เมตร” และ “การจดัการแหลง่น า้ภายในแปลงของเกษตรกรเอง” 

            การขุดคูร่อง  ตอ้งท าในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรยี ์พืน้ท่ีอยูต่  ่ากวา่แปลงเกษตรเคมีขา้งเคียง ขดุ

รอ่งดกัน า้ท่ีไหลมาจากแปลงเกษตรเคมี ไม่ใหผ้า่นพืน้ท่ีแปลงเกษตรอินทรยี ์ รอ่งควรลกึประมาณ 0.3 เมตร  

กวา้งประมาณ 0.5 เมตร และควรมีการดูแลรกัษาไม่ใหร้อ่งตืน้เขินทุกปี  เพื่อเปลี่ยนทิศทางน า้ไม่ใหไ้หล

ผา่นแปลงเกษตรอินทรยี ์ กรณีนาขา้ว  การท าคนันาตอ้งกวา้งและสงูพอไม่ใหน้  า้จากแปลงนาขา้งเคียงไหล

ซึมผ่านเข้ามาในแปลงนาอินทรีย์ได้  และต้องหมั่นตรวจคันนาไม่ใหร้ั่วจากฝีมือของ “หนู” และ “ปู”

เช่นเดียวกัน หากบา้นพัก ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในแปลง กรณีลานซักลา้งกับแปลงก็ควรขุดคูร่อง ลงบ่อบ าบัด  

ปอ้งกนัไม่ใหน้  า้ผงซกัฟอกไหลลงแปลงเกษตรอินทรยีร์อบบา้น 

         แนวกันชน แปลงปลกูผกัอินทรียท่ี์ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จังหวดัชยัภูมิ ท่ีอยู่ในชุมชนลงทุน

สรา้งก าแพงปนูซิเมนต ์ป้องกันมลพิษจากบา้นเรือน ปนเป้ือนสูแ่ปลงผกั แต่โดยหลกัปฏิบติัทั่วไป ไม่ตอ้ง

ลงทุนขนาดนัน้  เกษตรกรสามารถใชพ้ืชนานาชนิด ยกเวน้ พืชท่ีขอรบัรองเป็น “ผลผลติอินทรีย”์ ปลกูเป็น

แถบหลายชั้นความสูง ให้แน่นทึบ เพื่อกรองและป้องกันละอองสารเคมีพัดผ่านเขา้มาในแปลงเกษตร

อินทรีย ์ เกษตรกรบางท่านใช้ตน้อโศกอินเดีย  ตน้สน  ตน้ไม ้กระถินเทพา  กระถินณรงค ์ กลว้ย  ไมป่้า

หลากชนิด เป็นตน้  ขึน้อยู่กับขนาดของพืน้ท่ีแปลง หากมีพืน้ท่ีมาก  ก็เวน้พืชธรรมชาติไว ้สรา้งเป็นป่า

ครอบครวัรอบแปลง  ปลกูพืชสมนุไพร  ผกัหวานป่า ( โด๊ะเด๊ะ)  แทรกลงไป ขอ้พงึระวงัส  าหรบัเกษตรกรท่ีมี

พืน้ท่ีนอ้ย เพื่อไม่ใหแ้นวกนัชนกินพืน้ท่ีการเกษตรมากเกินไป  ก็ควรเลอืกปลกูพืชหลายระดบั ท่ีมีประโยชน์

ขายได ้และใชป้ระโยชนไ์ด ้ เช่น กลว้ย ไผ่ ตะไคร ้ ขิง ขา่ ไพล  มะขาม  ตน้ข่อย  หรอืพืชท่ีนิยมปลกูเป็นรัว้ 

ท่ีตอ้งตดัแตง่ประจ าไม่ใหส้งูใหญ่    ทัง้นีผ้ลผลติจากพืชในแนวกนัชนตอ้งขายในตลาดทั่วไป ไม่สามารถขอ

รบัรองเป็นผลผลติเกษตรอินทรยี ์ ขายในระบบตลาดเกษตรอินทรยีไ์ด ้
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           แหล่งน ้าในแปลง  การลงทุนสรา้งแหล่งน า้ใหม่ในแปลงของตนเอง เป็นเรื่องยากส าหรับ

เกษตรกรรายยอ่ย หากยงัไม่มีแหลง่น า้ในแปลงมาก่อน  อาจท าเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานของบริษัทฯ 

ไม่ไดเ้ลย เพราะน า้เป็นเงื่อนไขส  าคัญมากส าหรบัการท าเกษตรทุกประเภท  กรณีใชแ้หล่งน า้ตน้ทุนจาก

แหล่งน า้ธรรมชาติ หว้ย หนอง คลองบึง หรือแหลง่น า้ชลประทาน  และเป็นแหลง่น า้ท่ีไหลผ่านท่ีตัง้ของ

ชุมชนท่ีอยู่อาศยั โรงงานอุตสาหกรรม  หรือพืน้ท่ีแปลงเกษตรเคมีผืนใหญ่ดว้ยแลว้ ยากท่ีจะผา่นมาตรฐาน

เกษตรอินทรยีท์ั่วไป ได ้ ขอ้จ ากดัดา้นแหลง่น า้ ท่ีน  ามาใชใ้นแปลงเกษตรอินทรยี ์จึงเป็นความยากอันดบั 1 

ของการสง่เสริมเกษตรอินทรีย ์   ดงันัน้ แปลงเกษตรอินทรีย ์ตามมาตรฐานของบริษัทฯ   ตอ้งใช้น  า้จาก

แหลง่น า้ในแปลงเกษตรเท่านัน้  ยกเว้น จะมีกรณีพิเศษท่ีจะพิจารณาเป็นรายๆไป  เช่น  การมีระบบการ

ปลูกพืชดูดซับน า้ เช่น ตน้กก ตน้ธูปฤษี ผักตบชวา  ผักกระเฉด  และพืชน า้อ่ืนๆนอกแปลง ใหน้  า้จาก

ภายนอกไหลผา่นบอ่หรอืคูบ  าบดัน า้ท่ีปลกูพืชดงักลา่วขา้งตน้   มีทอ่น า้ท่ีปลอ่ยน า้เขา้แปลงท่ีผา่นกระสอบ

หินทรายถ่าน เพื่อการกรองน า้อีกชัน้หนึ่ง  หรอืใชส้ารชีวภาพ น า้หมกัจากตน้กลว้ย     ใสล่งในบอ่บ าบดัน า้ 

( กรณีแปลงนาอินทรีย ์อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี)  ใหมี้ระบบการบ าบดัน า้ดว้ยวิธีใดวิธีหนึ่งก่อนน ามาใชใ้น

แปลงเกษตรอินทรยี ์

         หลักการที่ 6 : การท าแผนการผลิต แผนธุรกิจรายแปลง ตลอดปี  เม่ือการท าเกษตรอินทรีย์

ตอ้งมีผลผลติท่ีเหลอืจากการบริโภคสว่นใหญ่  ปอ้นเขา้สูต่ลาด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งท าแผนการผลติ ใน

สว่นของเกษตรกร  สว่นองคก์รตลาดก็ตอ้งท าแผนการตลาด เพื่อมาจบัคูก่นั ใหเ้กิดความสมดลุระหวา่งการ

ผลิตและการตลาด  ฝ่ายตลาดตอ้งหาตลาดลว่งหนา้ใหช้ัดเจนก่อน  เพื่อน าฐานขอ้มูลความตอ้งการของ

ตลาด มาวางแผนการผลิตใหเ้กษตรกรในเครือข่าย โดยมีการก าหนดชนิดพืชท่ีตลาดตอ้งการ เป็นตวัตัง้

หรอื “ตลาดน า” แลว้มารว่มวางแผนกบัเกษตรกร  วา่จะปลกูพืชอะไร? เม่ือไร? ปรมิาณเทา่ไร? ใชพ้นัธุจ์าก

ไหน? ใชปั้จจัยการผลิตอะไร? ตน้ทุนเท่าไร? และราคาท่ีตลาดฯจะรบัซือ้ตามเกรดมาตรฐาน ท่ีตกลงกัน 

กก.ละเท่าไร? เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมมีก่ีราย? พืน้ท่ีปลูกเท่าไร? ใครรบัโควตา้ปลูกอะไร?  เป็นตน้ การท า

แผนการผลติและแผนธุรกิจรายแปลง จึงเป็นเงื่อนไขส  าคญัท่ีเกษตรกรตอ้งปฏิบติั 

            หลักการที่ 7: การท าบัญชีฟารม์ จากหลกัการการคา้ท่ีเป็นธรรม ( Fair Trade ) ทกุฝ่ายในหว่ง

โซ่เศรษฐกิจ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตน้ทุนการผลิต ค่าใชจ้่ายของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ  ทุกช่วงขอ้ต่อ ตัง้แต่

เกษตรกร ผูจ้ัดการโรงบรรจุ การขนสง่ การกระจายสินคา้ ค่าการตลาด  การประกนัสนิคา้  การขายสง่ การ

ขายปลีก และอัตราการสญูเสียในแต่ละช่วง   การบนัทึกขอ้มูลรายรบั รายจ่าย การท าบญัชีฟารม์ของ
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เกษตรกร จึงเป็นเครื่องมือส  าคญัในองคป์ระกอบของระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม  การท าบญัชีของเกษตรกร 

นอกจากท าใหเ้กษตรกรรูจ้กัตนเอง  รูต้น้ทุนการผลิต แลว้ ยงัใชป้ระกอบการก าหนดราคาซือ้-ขายผลผลิต 

ระหว่างฝ่ายตลาดกับเกษตรกร  และน าไปสูก่ารก าหนดราคาขายสินคา้ใหก้ับผูบ้ริโภคปลายทางสดุทา้ย

ดว้ย  ทัง้นี ้สถานการณป์รมิาณผลผลติในตลาด จะน ามาประกอบการพิจารณาก าหนดราคาซือ้-ขาย ดว้ย 

         ในขัน้ตอนการก าหนดราคาซือ้ขายผลผลิต  ใช้บัญชีตน้ทุนการผลิต ของเกษตรกร  มาพิจารณา

รว่มกบัตน้ทุนขายของฝ่ายตลาด  จากนัน้พิจารณาสภาวการณข์องปริมาณผลผลิตในตลาดเกษตรอินทรยี ์

พิจารณาการแขง่ขนั  โอกาสการสง่ออกสูต่ลาดตา่งประเทศ  จึงจะก าหนดราคาขาย (ขายสง่และขายปลกี )

รว่มกันได ้ ความแม่นตรงของขอ้มูลบัญชีฟารม์ จึงมีความส าคญัมาก  เพราะหลกัคิดของตลาดเกษตร

อินทรีย ์  คือ การก าหนดราคาบนฐานของ “เกษตรกรคือหุ้นส่วนทางธุรกิจ” ไม่ใช่ “การต่อรองใหไ้ด้

สินคา้ราคาถูกท่ีสดุ เพื่อไปขายสรา้งก าไรใหม้ากท่ีสดุ” หรือเขา้ไปอยู่ในสภาวะ “สงครามราคา” อย่างท่ี

ตลาดทั่วไปกระท ากนัอยู ่

            หลักการที่ 8: ร่วมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาเกษตรอินทรียอ์ย่างต่อเน่ือง  เกษตร

อินทรียไ์ม่ใช่การปลอ่ยแปลงเกษตรใหธ้รรมชาติดูแลทัง้หมดโดยไม่จัดการใดๆเลย  ดว้ยเห็นว่า การไม่ใส่

ปัจจยัการผลติใดๆเขา้ไปในแปลง ใหเ้ป็นธรรมชาติมากท่ีสดุ  น า้ก็ใชน้  า้ฝน  ปุ๋ ยใดๆก็ไม่ใส ่ สารเคมีก็ไม่ฉีด  

วชัพืชก็ไม่ตดั นัน้ น่าจะเป็น “อินทรีย”์ มากท่ีสดุ  การท าแบบนีน้่าจะเรียกว่า “เกษตรแบบทิง้รา้ง” คือ ไม่

กระท าใดๆเลยในแปลงเกษตร ผลท่ีเกิดขึน้ ก็จะเห็นไดจ้ากแปลงเกษตรท่ีทิง้ใหร้กรา้ง สวนรา้ง ทัง้หลาย ซึ่ง

ใหผ้ลผลตินอ้ยมาก  จนกลายเป็นสภาพป่ารกชัฏ  เกษตรกรทั่วไปท าเกษตรแบบทิง้รา้ง ไม่ได ้เพราะจะไม่มี

ผลผลติออกมาใหเ้พียงพอกบัการบรโิภคหรอืจ าหนา่ย  ยกเวน้จะท าสวนป่า คือปลกูไมป่้าธรรมชาติ  ซึ่งตอ้ง

ดแูลบ ารุงรกัษาเช่นกนั  แนวคิดการท าเกษตรอีกแนวหนึ่งท่ีไดร้บัการพฒันาในประเทศออสเตรเลยี เรียกว่า 

เพอรม์าคลัเชอร ์( Permaculture ) ซึ่ง “รวิมาศ ปรมศิริ” นกัแปลอิสระท่ีเคยแปลหนังสือเพอรม์าคัลเชอร์

มาแลว้ กลา่วว่า "เพอร์มาคลัเชอร์ไม่ใช่แค่เรือ่งการเกษตรแต่เป็นเรือ่งทีก่วา้งและครอบคลมุถึงการใชช้ีวิต 

การตัง้ถิ่นฐานของมนษุย ์ กระทบใจมากตรงทีว่พิากษ์เรือ่งทีเ่ราผลิตอาหารจากทีห่นึ่งทีใ่ดและสง่ไปหล่อ

เลีย้งคนทีอ่าศยัอยู่อีกที่หนึ่ง ซ่ึงห่างกนัเป็นระยะทางไกลๆ  เขามองว่าการด ารงชีวิตแบบนีไ้ม่ยั่งยืนและ

สิน้เปลืองพลงังานถา้หากเราน าแนวคิดเพอร์มาคลัเชอร์มาปรบัใช้ โลกก็จะอยู่อย่างยั่งยืนและเราก็จะมี

ประสทิธิภาพในการผลติมากยิ่งขึน้" 
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      ฝ่ายการตลาดและเกษตรกร  จะรว่มกนัจัดกระบวนเรียนรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรและความ

ตระหนกั การต่ืนรูข้องผูบ้ริโภค ใหเ้ขา้ใจ เขา้ถึง  ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าเกษตรอินทรีย ์ซึ่งไม่เพียงเพื่อตอบ

โจทยท์างเศรษฐกิจ หรือการตลาด เท่านัน้ แต่เรามุ่งมั่นจะพฒันาเกษตรอินทรยี ์– SCE เช่ือมโยงไปสูฐ่าน

สงัคมสมัมาชีพ  ความมั่นคงดา้นท่ีดินท ากิน  กระบวนการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ เทคนิคการท าเกษตร

อินทรีย ์และการศกึษาดงูานแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ันและกันของเกษตรกรในเครือข่ายของเกษตรอินทรีย ์  จึง

เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีเกษตรกรจะไดเ้ขา้ถึงจิตวิญญาณของการเป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นแขนงวิชาชีพท่ีประกอบ

ไปดว้ยศาสตรแ์ละศิลป์  โนม้น าไปสูก่ารเขา้ใจปรชัญาชีวิตและธรรมชาติ   

         หลักการที่ 9: การเช่ือมโยงกับเครือข่ายผู้บริโภคที่เข้าใจวิถีเกษตรอินทรีย ์ การท าการตลาด

ผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย ์ท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการสินคา้เกษตรอินทรีย ์จะพบกับค าถามยอดฮิต 

ท่ีว่า “ ท าไมสนิคา้เกษตรอินทรีย์ ราคาแพงกว่าสินคา้เกษตรเคมี ?” ผูซ้ือ้จ  านวนหนึ่ง ก็พยายามต่อรอง

ราคาสินคา้เกษตรอินทรียอ์ยูเ่สมอ   และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณใ์นสงัคมไทยว่า “สนิคา้เกษตรอินทรีย์ 

เพือ่คนร ่ารวย  คนรายไดสู้ง เท่านัน้  คนจนไม่มีสทิธิ์รบัประทานสนิคา้เกษตรอินทรีย์ ( เพราะราคาแพง

เว่อร์ )”ทางฝ่ายการตลาดเกษตรอินทรีย ์ไดร้บัค าถามเหล่านีม้าโดยตลอด  และเห็นว่ากระแสวิจารณ์

ดงักลา่วจะเป็น “คอขวด” หรอือุปสรรคส าคญัในการวางรากฐานเกษตรอินทรียห์รอืการประกอบสมัมาชีพ

ใหเ้ต็มแผน่ดิน 

         การจัดกิจกรรมโดยฝ่ายตลาด  ใหผู้บ้ริโภคลงเยี่ยมฟารม์เกษตรอินทรีย ์ อยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ

แปลงเกษตรอินทรียใ์นเครือข่ายพืน้ท่ี  จะเป็นกิจกรรมส าคัญของบริษัทฯ เพื่อตอ้งการสรา้งเครือข่าย

ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใจวิถีเกษตรอินทรียใ์หเ้ขม้แข็งและขยายตัวมากขึน้  เพื่อเปลี่ยนทศันคติ และค่านิยม ของ

ผูบ้รโิภค ท่ีชอบตอ่รองราคา และตอ้งการยืนยนัวา่ สนิคา้เกษตรอินทรยี ์ทกุคน ทุกชัน้ชน สามารถเขา้ถึงได ้

ซือ้มาบริโภคได ้( ออรแ์กนนิคเพื่อทุกคน – Organics for All )   รูปแบบกิจกรรมในลกัษณะ “เยี่ยมฟารม์ 

เพื่อชิม-ช็อพ ” หรอื “ โฮมสเตย”์ ก็จะเกิดขึน้ในบางพืน้ท่ีท่ีมีความพรอ้มดา้นสถานท่ี  เช่น ในกลุม่ เกษตร

อินทรียจ์ังหวดัจันทบุรี ตราด   กลุม่เกษตรท่องเท่ียวและการเรียนรู ้ต.วงัอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช 

เป็นตน้ 

        เม่ือขบวนผูบ้ริโภคเขม้แข็ง แข็งแรง  ขยายเชิงปริมาณผูค้นมากขึน้ หมายถึง ตลาดผลผลิตเกษตร

อินทรีย ์ก็จะชัดเจน มั่นคง มากขึน้เช่นกัน  โดยเฉพาะผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน อย่างท่ีกิจกรรมการตลาดของ

ขบวนเกษตรอินทรียจ์งัหวดัจันทบุร ี รว่มมือกบัโรงพยาบาลพระปกเกลา้ และภาคเอกชน จัดพืน้ท่ีจ  าหนา่ย
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สนิคา้เกษตรอินทรยีท์กุวนัจนัทร ์พธุ ศุกร ์ สรา้งความแตกตา่งกบัสนิเคา้เกษตรทั่วๆไป สรา้งขบวนผูบ้รโิภค

แบบ”แฟนพนัธุ์แท”้ขึน้มา โดยใชโ้รงพยาบาล เป็นพืน้ท่ีทางการตลาด  และการเกิดตลาดเพื่อสขุภาพเล็กๆ  

ซึ่งปัจจุบนั ( สงิหาคม 2560 ) รฐับาลออกนโยบายใหโ้รงพยาบาลทั่วประเทศ จดัซือ้ผลผลติของกลุม่เกษตร

อินทรยี ์ก่อนเป็นอนัดบัแรก  จะเป็นจุดเปลี่ยนส  าคญัของการตลาดเกษตรอินทรยี ์ถา้ทกุฝ่ายจะท ากนัจรงิๆ  

         การบุกเบิก ใหโ้รงพยาบาลรบัซือ้สินคา้เกษตรอินทรียแ์ละใหพ้ืน้ท่ีส  านักงานสาธารณสุขเป็นพืน้ท่ี

การตลาดผลผลติเกษตรอินทรยี ์เป็นประเด็นท่ีน่าพิจารณาอย่างยิ่งของภาคีการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

สง่เสริมการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ เพราะเป็นพืน้ท่ี “แห่งสุขภาพ” กระจายทกุต าบลในประเทศไทย  

นอกเหนือจากพืน้ท่ีการตลาด อยา่ง ตลาด อ.ต.ก. หรอืตลาดสดทั่วไปแลว้   การสรา้งตลาดในชุมชนทอ้งถ่ิน 

จะเป็นการลดคา่บริหารจัดการดา้นการขนสง่ ลดความเสี่ยงดา้นการเดินทาง และสง่เสรมิการตลาดแบบ

ฐานราก ทัง้นี ้ตอ้งวิเคราะหแ์ละค านงึถึงหลกัการ อุปสงค ์อุปทาน ขนาดตลาดในทอ้งถ่ิน นัน้ๆดว้ย 

          หลกัการ 9 ข้อ จึงเป็นเงื่อนไขท่ีเกษตรกรและฝ่ายการตลาด  ตอ้งน าไปปฏิบัติ  เริ่มตัง้แต่ระยะ

ปรบัเปลี่ยน  แมว้า่ผลผลิตยงัไม่สามารถรบัรองเป็นผลผลิตเกษตรอินทรยีไ์ด ้ แต่ฝ่ายตลาดของกลุม่เกษตร

อินทรยี ์ สามารถ เริ่มปฏิบติัการ กระบวนการทัง้ 9 ขอ้  โดยใชย้ี่หอ้ “ SCE – PGS  ระยะปรบัเปลี่ยน ”  ใน

การสง่เสรมิการตลาดได ้  
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                               บทที่ 5:ระบบนิเวศนใ์นแปลง เกษตรอินทรีย ์                       

          แมว้า่การปลกูเชิงเด่ียว ไม่ไดเ้ป็นขอ้หา้มในมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์– SCE  แตบ่รษิัทฯแนะน าใหท้กุ

แปลงท่ีเขา้รว่มท าขอ้ตกลงกบัองคก์รการตลาด   เริ่มสรา้งความหลากหลายของพรรณพืช และเพิ่มกิจกรรม

ในแปลงใหค้รบวงจรในระบบนิเวศวิทยาระดบัแปลง เช่น การปลกูพืชแนวกันชนใหห้ลากหลายชนิด หลาย

ระดับความสูง  เพิ่มความหนาทึบดว้ยกลว้ย ชนิดท่ีไม่ขอรบัรองเป็นผลผลิตอินทรีย ์ การปลูกพืชยืนตน้

ตระกลูถั่วแทรกลงในแปลงเป็นจุดๆ ระยะหา่งกัน ตามความเหมาะสม ในต าแหนง่ท่ีไม่กีดขวางการท างาน

ของเครื่องจกัร  การปลกูพืชตระกลูถั่วคลมุดินในช่วงฤดแูลง้ เช่น ปอเทือง  ถั่วพรา้ ถั่วด า โสนแอฟรกิา   ไม่

ปลอ่ยใหห้นา้ดินวา่งเปลา่ โดยในเฉพาะแปลงนาขา้ว สวนผกัอินทรยี ์ ส  าหรบัแปลงไมผ้ลใหม่ ควรปลกูตน้

เหรียง  สะตอ แคฝรั่ง ทองหลาง  ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วยืนตน้ท่ีตรงึไนโตรเจน ปลกูเป็นพืชระดบับน แทรก

เป็นจุดๆในสวนระยะหา่งประมาณ 20 – 25 เมตร ตอ่ตน้   

           บนคันนา หลงัจากไดป้รบัขนาดใหใ้หญ่และสงูขึน้แลว้  บนคนันาควรปลกู ตน้สะเดาไทย เม่ือ

สะเดาโตขึน้ใหป้ลกูเครอืบอระเพ็ด ซึ่งเป็นไมเ้ลือ้ยใหข้ึน้ตน้สะเดา และเพิ่มพืชบนคนันาดว้ยตะไครห้อม  ข่า 

ไพล สบัปะรด  เพื่อประโยชน ์ในการใชป้อ้งกนัก าจดัศตัรูพืช ไลแ่มลง  หรอืพืชอ่ืนๆท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวกัน

ชนกบัแปลงนาเคมีขา้งเคียง 

            แนวกันชนในแปลงผลไม้และสวนผัก  ควรปลกูพืชยืนตน้ตระกูลถั่วท่ีตรงึไนโตรเจน ได ้เช่น 

เหรียง สะตอ แคฝรั่ง กระถินยกัษ์  เป็นพืชหลายระดบัชัน้ความสงู  ปลกูไมไ้ผ่ ( ระวงัไผ่บางสายพนัธุ์ กอ

ขยายขา้งเร็ว ) เป็นไมใ้ชส้อย ไมค้  า้ยนั ไมค้า้ง ท่ีจ าเป็นในสวนผกัสวนผลไมป้ลกูกลว้ยชนิดท่ีไม่ขอรบัรอง

เป็นผลผลติเกษตรอินทรยี ์ โดยมีความกวา้งของแนวกนัชนไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร 

         การเลี้ยงปศุสัตวใ์นแปลงเกษตรอินทรีย ์  ควรท าถา้มีพืน้ท่ีและแรงงานเพียงพอ   โรงเรือนท่ีจะ

สรา้งตอ้งมีบ่อบ าบดัน า้เสีย ไม่ปลอ่ยน า้ทิง้จากโรงเลีย้งปศุสตัวล์งพืน้ท่ีแปลงเกษตรอินทรียโ์ดยตรง สว่น

การรบัรองใหเ้ป็นปศุสตัวอิ์นทรียห์รอืไม่นัน้  ขึน้อยู่กับการจดัการดูแล ทัง้ดา้นวตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบอาหาร 

การใชย้าปฏิชีวนะ การใชส้ารเคมีในโรงเรอืน  วิธีการเลีย้งแบบกรงตบั(กรณีไก่ไข่ ไม่อนญุาต) การเลีย้งหมู

ในกรง ( ไม่อนุญาต ) ซึ่งกรณีมาตรฐานปศุสตัวอิ์นทรียน์ัน้  ทางบริษัทฯจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป  

อยา่งไรก็ตามมลูสตัว ์สามารถน าไปท าปุ๋ ยหมกั  ( ไม่อนญุาตใหใ้ชปุ้๋ ยคอกสดๆ ใสบ่  ารุงพืชผกั ผลไม ้ หาก

จะใชต้อ้งผ่านกระบวนการหมักก่อนเท่านัน้  ) ใชผ้ลติท าแก๊สหุงตม้ตามธรรมชาติ  สง่ผลใหล้ดตน้ทุน  ลด

การพึ่งพาปัจจยัการผลติจากภายนอก  ไดม้าก  
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           การเลี้ยงปลาในนาข้าว โดยเฉพาะการเลีย้งปลากินพืช ในกลุม่ปลานิล ปลาตะเพียน  ปลาจีน 

ปลายี่สก  ฯลฯ เพราะช่วยในการก าจดัวชัพืชในนาขา้วอยา่งไดผ้ล  สว่นปลากินเนือ้ เช่น ปลาดกุ ปลาหมอ 

ปลากด  ปลาช่อน  ฯลฯ   ปลอ่ยเสริมไดใ้นอัตราท่ีไม่หนาแน่น เพื่อไวกิ้นหนอน กินแมลง กินลกูปู ซึ่งเป็น

ศตัรูขา้วท่ีส  าคญั เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวขา้ว  เกษตรกรตอ้งลดน า้ จ าเป็นตอ้งขดุรอ่งลกึไวด้า้นใดดา้นหนึ่งของ

แปลงนา ใหป้ลาอยู่อาศยั  และสามารถเลือกจับปลาขนาดใหญ่มาเป็นอาหาร หรือจ าหน่าย  ส่วนปลา

ขนาดเลก็ก็ขนุเลีย้งไวใ้นครูอ่ง  เพื่อปลอ่ยใหห้ากินบนผืนนาในฤดกูารท านาตอ่ไป 

          การปลูกพืชหลังนา ส าหรบัชาวนา ชาวสวนผัก เกษตรอินทรียท่ี์ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัชยัภูมิ  ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ แลว้   หลงัฤดูการท านา ท่ีนาเกษตรอินทรยี ์ซึ่ง

มีแหล่งน า้รองรบัในช่วงฤดูแลง้ ( มกราคม – พฤษภาคม ) จะใช้เป็นพืน้ท่ีปลกูถั่วเขียว  ถั่วเหลือง ปลูก

ขา้วโพด  ปลกูปอเทือง  ถั่วพุม่หรอืถั่วพรา้    หรอืปลกูผกัท่ีเหมาะสมกบัฤดแูลง้  ทัง้นี ้ควรมีการวางแผนการ

ผลติรว่มกบับรษิัทฯหรอืองคก์รการตลาด  ก่อนตดัสนิใจปลกูพืชผกัชนิดใด  เพื่อใหมี้ตลาดรองรบัท่ีชดัเจน 

          การรบัรองแปลงเกษตรอินทรยี ์–SCE นัน้ จะเป็นการรบัรองพืน้ท่ีทัง้ผืน  ดงันัน้พืชทกุชนิดท่ีปลกูและ

ขอขึน้ทะเบียนรบัรอง  จะไดร้บัมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์– SCE ทัง้หมด ไม่ว่าจะปลกูช่วงไหนของปี  แต่

ส  าหรบัพืชบางชนิด ทางบริษัทฯก็จะเขม้งวดดา้นท่ีมาของแหลง่พนัธุ์  ว่ามีท่ีมาจากแปลงพนัธุ์เกษตรเคมี

หรือมีพนัธุ์ GMO เขา้มาดว้ยหรือไม่ ?  ดังนัน้ หากไม่แน่ใจเกษตรกรตอ้งแจง้ใหอ้งคก์รรบัรองมาตรฐาน 

และองคก์รการตลาด ตรวจสอบท่ีมาของเมลด็พนัธุ ์เชือ้พนัธุ ์ของพืชท่ีปลกูก่อนทกุครัง้ 

         การจดัการแปลงเกษตรอินทรยีใ์หเ้กิดระบบนิเวศวิทยาท่ีสมดลุ  ใชร้ะยะเวลานานพอสมควร เพื่อให้

โอกาสพืชเจริญเติบโต  การเพิ่มจ านวนของตวัห า้ตวัเบียนในระบบนิเวศน ์จะสง่ผลใหก้ารควบคุมศตัรูพืชมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  แตท่ัง้นีต้อ้งมีการเลือกชนิดพืชท่ีปลกู  ซึ่งพืชระดบับน ควรเป็นพืชยืนตน้ตระกลูถั่ว 

เพราะใบมีขนาดเล็ก  ไม่ “ง  าแสง”  แสงแดดสามารถสอ่งถึงพืชดา้นลา่งไดส้ะดวก  การตดัแตง่ทรงพุ่มของ

ไม้ผล ไม้ยืนตน้ ในบางโอกาสก็มีความจ าเป็น  ดว้ยเพื่อควบคุมการรบัแสงแดดของพืช ไม่ใช่ปล่อยให้

เจริญเติบโตตามธรรมชาติทัง้หมด  อย่างเช่น มงัคดุ หากมีพืชบนท่ีมีใบหนาทึบเกินไป มงัคดุจะติดผลนอ้ย

กวา่ปกติ และก่ิงลา่งจะหกังา่ย  และเงาะจะไม่ติดดอกออกผลเลย หากอยูใ่นรม่เงามากเกินไป  
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การมีกิจกรรมครบถว้นทัง้การปลกูพืชอายสุัน้ พืชอายยุืน การท านา การเลีย้งสตัว ์การเลีย้งปลา การ

ปลกูพืชใหค้รบตามความตอ้งการปัจจัย 4 ของมนุษย ์ ในครอบครวัหนึ่งๆ   นบัว่าเป็นสดุยอดของแปลง

เกษตรอินทรยี ์–SCE ซึ่งจะสง่ผลใหค้รอบครวัเกษตรกรมีรายไดท้กุวนั ทกุสปัดาห ์ทกุเดือน  ทกุ 6 เดือน ทุก 

12 เดือน  ทกุ 10 ปี  ทกุ 20 ปี  เป็นหลกัประกนัวา่ รายรบัมากกวา่รายจ่ายอยา่งแนน่อน ชีว้ดัถึงความยั่งยืน

มั่นคงของเกษตรไทยในภาพรวมดว้ย 
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                            บทที่ 6 : เกษตรอินทรียใ์นสวนยางพารา 

       ยางพาราเป็นพืชยืนตน้ท่ีมีพืน้ท่ีปลูกมากท่ีสดุในประเทศไทย  มีค าถามว่า จะขอรบัรองแปลง

ยางพาราเกษตรอินทรยีไ์ดห้รอืไม่?  อยา่งไร ? 

     เพื่อตอบค าถามนี ้ หลงัจากทีมงานบรษิัทฯลงพืน้ท่ีศกึษาแปลงเกษตรอินทรียใ์นภาคตะวนัออก ได้

ความรูจ้ากแปลงเกษตรอินทรียข์องนายสธีุ ปรชีาวุฒิ  ท่ีต  าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลงุ จังหวดัจันทบุรี  จึง

ตอบไดท้นัทีวา่ “ ได ้“ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการขยายพืน้ท่ีแปลงเกษตรอินทรียท่ี์มียางพาราเป็นพืชประธาน

ดว้ย   ความรูจ้ากแปลงของนายสุธี ปรีชาวุฒิ เกษตรกรรุ่นใหม่ ท่ีมีพืน้ฐานวิชาชีพจบปริญญาตรีดา้น

วิศวกรรม  แตม่าสืบทอดเป็น “ทายาทเกษตรกรรุน่ใหม่  หวัใจเกษตรอินทรยี”์ นัน้   ใชฐ้านความรูจ้ากสวน

สมรม ( สวนผสมผสานดัง้เดิมของภาคใต ้)  ลองติดตามเรื่องราวตอ่ไปนี.้. 

จากขอ้เท็จจริงท่ีว่า “ผลผลิตจากยางพารา คือ น า้ยางสด   โดยน า้ยางสดทีไ่ดจ้ากสวนยางจะยงัคง

สภาพเป็นของเหลวอยู่ไดไ้ม่เกิน 3 ชั่วโมงหลงัจากนัน้จะเริ่มจับตวัเป็นเม็ดพริก (ยางบูด) อันเนือ่งจาก

สาเหตหุลายประการจ าเป็นตอ้งเตมิสารเคมีรกัษาน า้ยางไวเ้พือ่ป้องกนัน า้ยางจบัตวัก่อนก าหนด” 

การท าสวนยางเกษตรอินทรยี ์จึงตอ้งน าน า้ยางสดออกจากสวนใหท้นัก่อน 3 ชั่วโมง หลงัจากกรดี  หา้ม

ใชส้ารเคมีพวกแอมโมเนียและโซเดียมซลัไฟท ์ ซึ่งเป็นสารป้องกนัยางแข็งตวั หยดใสล่งในถว้ยน า้ยางท่ีผูก

ติดกับตน้ยางในแปลงท่ีจะรบัรองเกษตรอินทรีย ์โดยเด็ดขาด  หรือตอ้งวางแผนเก็บน า้ยางจากถว้ยใสถ่ัง 

แลว้น าไปวาง ณ จุดพกันอกแปลงท่ีจะขอรบัรอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เกษตรกรท่ีเขา้รว่มตอ้งท าใหไ้ด ้ 

เม่ือผ่านขัน้ตอน การไม่น าสารเคมีใดๆเขา้มาในแปลงไดแ้ลว้  ขน้ตอนต่อไป คือเรื่องการไม่ใช่ปุ๋ ยเคมี 

สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ยาฆา่หญา้ ซึ่งท าไดไ้ม่ยาก เพราะมีสวนยางพาราจ านวนมากในขณะนี ้เม่ือยางราคา

ตกต ่า  หลายคนหนัมาใชปุ้๋ ยหมกัแทนปุ๋ ยเคมีไปนานแลว้  และบางสวนไม่ใชส้ารเคมีใดๆเลย  

ท่ีสวนคุณสุธี ปรีชาวุฒิ นัน้ ท ามากกว่าท่ีเราคิด  คือ มีการปลูกพืชแทรกในท่ีว่างระหว่างแถวของ

ยางพารา ทัง้ผกัเหมียง ผกักูด ซึ่งน ามาจากชุมพร สบัปะรด พนัธุ์พืน้เมือง ท่ีไม่ตอ้งหยอดเอทธิลีนในยอด

เพื่อเรง่การออกดอกออกผล แถมบางแปลงยงัใชร้ะบบน า้สปรงิเกลอร ์ใหน้  า้พืชผักทัง้ 3 ชนิด แถมยางพารา

ไดร้บัน า้ไปดว้ย ผลคือ ปรมิาณน า้ยางท่ีไดม้ากขึน้ ระยะเวลาการกรดี ยาวนานขึน้ พืชผกัทัง้ 3 ชนิดก็ขายได้

ราคา รวมแลว้พืชผกั 3 ชนิด หากโตเต็มท่ี ยอดขายรวมในรอบปีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ยางพารา 
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นอกจากพืชรว่มยางทัง้ 3 ชนิด ท่ีปลกูในพืน้ท่ีจังหวดัจันทบุรีแลว้  ยงัมีการเลีย้งไก่ในสวนยางพาราท่ี

ต าบลคลองพล ูอ าเภอเขาคิชกฏู  จงัหวดัจนัทบุรเีช่นกัน   สว่นในภาคใตมี้การปลกูไมไ้ผ ่ปลกูกระวาน ปลกู

มงัคดุ ปลกูผกัเหมียง ผกักดู ปลกูหวาย เพาะเห็ดฟาง เลีย้งปศสุตัว ์ในสวนยางพารา 
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                   บทที่ 7  : เกษตรอินทรียบ์นที่ดินไมม่ีเอกสารสิทธิ ์ออกใบรับรอง PGS อย่างไร ? 

         ท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ในสาระบบท่ีดินนัน้  เกิดจากหลายสาเหตุ   ไดแ้ก่  1.)  ท่ีดิน ตัง้อยูใ่นท่ีดิน

ประเภทรกรา้งว่างเปลา่ ยงัไม่เคยมีเอกสารสิทธ์ิใดๆ มาก่อน หรืออยู่ท่ีดินสาธารณะ ท่ีมีหนงัสือส  าคญัท่ี

หลวง ( นส.ล. ) แลว้  แตต่ัง้อยูน่อกเขตท่ีดินอุทยานแหง่ชาติ  หรอืนอกเขตพืน้ท่ีอนรุกัษ ์  2.) ท่ีดิน ตัง้อยูใ่น

เขตกฎหมายป่าสงวนแหง่ชาติ  และเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรียไ์ดบุ้กเบิก ครอบครองมานาน  มีชุมชนถ่ิน

ฐานท่ีมั่นคง มีสถานท่ีราชการ อปท. วดั มัสยิด  กุโบร ์  โรงเรียน  รพ.สต. เป็นตน้  แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ?

ท่ีดินรายแปลงของประชาชน  3.) ท่ีดิน  ตัง้อยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์  เขตอุทยานแหง่ชาติ  เขตลุม่น า้ชัน้ 1 เอ 

และเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย ์ เขา้ไปท ากินก่อนการประกาศเป็นเขตกฎหมาย  และก าลงัเป็นกรณี

พิพาท ก าลงัพิสจูนส์ิทธ์ิกันอยูว่่า รฐัรุกท่ีดินชาวบา้น หรือไม่อย่างไร ?    4.) ท่ีดิน  ตัง้อยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์  

เขตอุทยานแห่งชาติ  เขตลุ่มน า้ชั้น 1 เอ และเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย ์ เข้าไปท ากินหลงัจากการ

ประกาศเป็นเขตกฎหมายอนุรกัษน์ัน้ๆ แลว้  ( เขา้ไปบุกรุกท่ีดินเขตพืน้ท่ีอนรุกัษ ์ ) และรฐัก าลงัด าเนินการ

ผลกัดนัใหอ้อกจากพืน้ท่ี โดยมีแผนและเงื่อนไขกรอบระยะเวลา ท่ีชัดเจน  สิน้สดุตามกระบวนการกฏหมาย

แลว้ 

          ส  าหรบั มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์PGS นัน้  ในเงื่อนไขการตัง้ท่ีดินใน 3 กลุ่มแรก  สามารถออก

มาตรฐาน PGS ใหไ้ดท้นัที  ( ถา้ผา่นการตรวจแปลงของกระบวนการรบัรองมาตรฐาน PGS )  แต่ส าหรับ

กลุ่มที่ 4.)  นัน้   องคก์รท่ีท าในระบบ มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์PGS จะตอ้งไม่รบัสมาชิกในเงื่อนไขขอ้ท่ี 4.) 

ใหเ้ขา้รว่มโครงการ ตัง้แตต่น้ แลว้  ดงันัน้ จะไม่ปัญหาในการออกใบรบัรอง  เพราะกลุม่ องคก์รเป็นฝ่ายคดั

กรอง มาตัง้แตต่น้แลว้   

       บริษัท ฯ มีจุดยืนชัดเจนดา้นการด าเนินการภายใตห้ลกัการและแนวทางอนุรกัษ์ดินและน า้ ในระดบั

พืน้ท่ีลุม่น า้  หากรัฐไม่มีที่ดินรองรับใหก้ลุม่เกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรยีใ์นพืน้ท่ี ขอ้ท่ี 4.)  อพยพไปตัง้ถ่ิน

ฐานใหม่แลว้ รฐัก็ควรสง่เสรมิใหก้ลุม่ชุมชนทัง้หมดในพืน้ท่ีอนรุกัษ ์ โดยการออกโฉนดชุมชนให ้ และจ ากัด

พืน้ท่ีขยายใหม่ ( บุกรุกป่าใหม่ ) ใหช้ัดเจน  รวมทัง้ตอ้งออกกฎหมายบงัคบัใหก้ลุม่คนในพืน้ท่ีเหลา่นี ้ก า

เกษตรอินทรีย ์ทุกแปลง  หากไม่ท าเกษตรอินทรีย์  ก็ตอ้งใหอ้พยพออกไปทนัที  เพราะการท าเกษตรเคมี 

บนท่ีอนรุกัษ ์ สรา้งผลกระทบอยา่งรุนแรง ทัง้ตอ่ตนเอง  ผูอ่ื้น และสิ่งแวดลอ้ม ( มีการใชส้ารเคมีในพืน้ท่ีตน้

น า้ ) 
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                                     บทที่ 8 : การตรวจวิเคราะหด์ิน  น ้า  

             หลงัจากกลุม่เกษตรกร  คณะกรรมการรบัรองระดบัจังหวดั   และบรษิัท ฯ จดัท าขอ้ตกลงรว่มกัน

แลว้  กิจกรรมหนึ่งท่ีเกษตรกรควรท าคือ  “การตรวจสุขภาพแปลงเกษตรอินทรีย”์  โดยการน าดิน ไป

ตรวจวิเคราะหห์าคา่ความเป็นกรดดา่งของดิน หาค่าธาตอุาหารหลกั  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรสั   โปตสัเซียม

ในดิน   และจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชนท่ี์มีในดิน    ในกรณีท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น แปลงเกษตร

ตัง้อยู่ใกลโ้รงงานอุตสาหกรรม  ใหน้  าน า้ในแหล่งน า้ท่ีจะใช้เพื่อการเกษตรในแปลงไปตรวจหาสารพิษ

ตกคา้ง  ค่าโลหะหนกัท่ีมีอยู่ในน า้ เพื่อน าขอ้มูลใชใ้นการแกไ้ขปรบัปรุงคุณภาพของดินและน า้ใหเ้ขา้กับ

มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์โดยน าตวัอย่างสง่ใหส้ว่นราชการในทอ้งถ่ินจังหวดัท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ ในนาม

ของกลุม่วิสาหกิจชุมชน หรอืในนามของเกษตรกร เพื่อจะไดร้บับรกิารตรวจฟรโีดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย  แตห่าก

มีความจ าเป็น  ไม่สามารถหาหน่วยงานตรวจใหไ้ด ้ ใหป้ระสานงานกบัองคก์รการตลาด  เพื่อด าเนินการ

ต่อไป  ซึ่งการน าน า้ไปตรวจวิเคราะหน์ัน้ ไม่ไดเ้ป็นเงื่อนไขส  าคญั ยกเว้นเป็นความประสงคข์ององคก์ร

การตลาด  ซึ่งผูป้ระกอบการดา้นการตลาด ตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการตรวจวิเคราะห  ์

             การวิเคราะหด์ิน หากผลการตรวจวิเคราะหดิ์นออกมา ปรากฏว่า ดินมีความเป็นกรดสงู ค่าพี

เอช ต ่ากวา่ 5.5 – 6.0  เป็นตวัชีว้ดัว่าตอ้งมีการปรบัปรุงดินใหมี้ค่าพีเอช สงูขึน้ หากจ าเป็นตอ้งใช้โดโลไมท์

หรอืยิปซั่ม เพื่อปรบัค่าพีเอช ก็ตอ้งท า แตต่อ้งไดร้บัการเห็นชอบจากฝ่ายการตลาดก่อน  สว่นการปรบัปรุง

ค่าพีเอชใหสู้งขึน้ โดยการใช้ปุ๋ ยหมัก ใส่ลงในดินใหม้ากขึน้ เกษตรกรสามารถท าไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งขอ

อนญุาต 

        ผลจากการวิเคราะหดิ์น  สามารถใชเ้ครื่องมือชุดวิเคราะหดิ์นอยา่งงา่ย  ท าการวิเคราะหไ์ดชุ้ดละ 50 

ตวัอย่างดิน  ค่าใชจ้่ายประมาณตวัอย่างละ 100 บาท  สามารถรูผ้ลค่าระดับสงู กลาง ต ่า ของ ค่าพีเอช 

ความเป็นกรดดา่ง  ปรมิาณธาตไุนโตรเจน  ปรมิาณธาตฟุอสฟอรสั และปรมิาณธาตโุปตสัเซียม ไดท้นัที 

       การวิเคราะหน์ ้า  อาจท าโดยองคก์รการตลาดและหนว่ยงาน   เพื่อตรวจหาสารพิษ  หรอืสารโลหะ

หนกัอนัตราย  ท่ีอาจปนเป้ือนมา  โดยเฉพาะน า้จากแหลง่น า้ธรรมชาติหรอืแหลง่น า้ชลประทานนอกแปลง

ท่ีมีแปลงเกษตรเคมี ท่ีตัง้ของชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยูแ่ละปลอ่ยน า้ทิง้ลงแหลง่น า้ท่ีเกษตรกร

น ามาใชใ้นแปลงเกษตรอินทรียด์ว้ย  หากผลตรวจพบว่ามีสารพิษ หรือสารโลหะหนกัตอ้งหา้มเกินอัตรา

มาตรฐานสากล  ปนเป้ือนอยูใ่นระดบัอนัตราย อาจยกเลกิการรบัรอง  หากไม่มีมาตรการแกไ้ขปรบัปรุง  ใน

การบ าบดัหรอืหาแหลง่น า้ใหม่มาทดแทน 
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                     บทที่ 9 : การปรับปรุงดินดว้ยพืชตระกูลถ่ัวเพื่อเป็นปุ๋ ยพืชสด 

              การใชปุ้๋ ยพืชสด  จากพืชตระกลูถั่ว ทัง้ประเภทพืชตระกลูถั่วยืนตน้  ( N-Fixing Trees  ) และ

พืชตระกลูลม้ลกุ เป็นขอ้ปฏิบติัพืน้ฐานของการท าเกษตรอินทรยี ์SCE – PGS   เพราะเป็นการลดการพึ่งพา

ปัจจยัการผลติภายนอกฟารม์  เป็นการลดตน้ทุนการผลติ ท่ีมีความเป็นไปได ้ 

               พืชตระกลูถั่วประเภทไมย้ืนตน้ ( Legumninous Trees ) ไดแ้ก่ เหรียง ( Parkia javanica ) พืชยืน

ตน้ระดบัสงู  ท่ีสามารถปลกูรว่มในทุกระบบเกษตร ปลกูระหว่างระหว่างตน้ 30-40 เมตร ในแปลงเกษตร

อินทรีย ์ ใบของเหรียงท่ีมีขนาดเล็กเหมือนใบมะขาม จะรว่งหลน่ลงมาในแปลง  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ใหก้บัผืนดินในแปลงตลอดทัง้ปี  เช่นเดียวกบั สะตอ (Parkia speciosa )  ซึ่งเป็นไมย้ืนตน้ตระกลูถั่วเช่นกัน 

แต่มีระดับความสูงนอ้ยกว่าเหรียง  ทัง้เหรียง สะตอ จามจุรี (ก้ามปู)  ( Samanea saman ) เป็นพืช

ตระกลูถั่วยืนตน้ระดบับน  ใชป้ลกูรว่มในแปลงไมผ้ล ( Inter Cropping) และพืชยืนตน้ตระกลูถั่วระดบักลาง 

ไดแ้ก่  ตน้ทองกวาว ตน้ราชพฤกษ ์ตน้ทองกลาง ตน้เป็นพืชยืนตน้ ท่ีปลกูรว่มในแปลงเกษตรระบบตา่งๆ ได้

เช่นกนั  โดยเฉพาะต้นทองหลาง ( Erythrina suberosa ) เป็นพืชท่ีอยูคู่ก่บัสวนทเุรยีนยกรอ่งในจงัหวดั

นนทบุรีมาชา้นาน  ( ตน้ทองหลางคือพืชพนัธุ์ ท่ีตอ้งปลกูคู่กบัสวนทุเรียนนนท ์เพื่อเอาไวล้อ่หนอนเจาะตน้

ทเุรียน เพราะเนือ้ไมจ้ะน่ิมกว่าทุเรียน หนอนจะชอบมากกว่า แถมใบทองหลางซึ่งมีก ามะถนัมาก เม่ือยอ่ย

สลายในทอ้งรอ่งแลว้น ามาใชเ้ป็นปุ๋ ยทเุรยีนไดอ้ย่างดี ชาวสวนทเุรยีน ในจังหวดันนทบุรี จะถือเอาวนัท่ีดอก

ทองหลางบานประมาณปลายฤดูฝนลงสวนบ ารุงดิน ตดัแต่งก่ิง หลงัจากนัน้ไม่นานทุเรียนจะเริ่มแตกตา

ดอก เม่ือฝนขาดเม็ดตอ่เน่ืองไปจนหลงัปีใหม่เม่ือน า้เริ่มงวด ชาวสวนจะเริ่มลอกทอ้งรอ่งซึ่งใบทองหลางท่ี

เ น่ า เ ป่ื อ ย แ ละ ขี ้ เ ล น ในท้อ ง ร่ อ ง จ ะ เ ป็ นปุ๋ ย ชั้ น ดี ใ ห้ กั บ ต้น ทุ เ รี ย น  (  ข้อ มู ล จ า ก  ttps://th-

th.facebook.com/TheBestThaiDurianLoverClub/posts/835169653196594)  

        พืชยืนตน้ตระกลูถั่ว ในประเภทไมพุ้ม่ เช่น  กระถินยกัษ ์ กระถินบา้น  แคฝรั่ง  ถั่วมะแฮะ  เป็นตน้ ลว้น

เป็นพืชตระกลูถั่ว  ท่ีสามารถตดัฟัน ล  าตน้ ก่ิง ดา้นใบ มาปกคลมุผิวดินใชเ้ป็นปุ๋ ยพืชสด บ ารุงดินไดอ้ยา่งดี   

สว่นพืชตระกูลถั่วประเภท พืชลม้ลกุ ทัง้หลาย เช่น   ปอเทือง ถั่วพรา้ ถั่วพุ่ม โสนอาฟริกา  เป็นพืชท่ีปลกู

แลว้ไถกลบเป็นปุ๋ ยพืชสด ในช่วงท่ีเริ่มออกดอก  พืชกลุม่นีส้ามารถขอเมลด็พนัธุไ์ดฟ้รจีากสถานีพฒันาท่ีดิน 

ทั่วประเทศ 

     เกษตรกรสามารถลดตน้ทนุการผลติจากการใชพ้ืชยืนตน้ตระกลูถั่วเหลา่นี ้เป็นปุ๋ ยพืชสด ไดไ้ม่นอ้ย 
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                                     บทที่ 10 : ปุ๋ ยหมัก   

  การใชปุ้๋ ยหมกับ ารุงดิน   เป็นวิธีการเพิ่มธาตอุาหารในดินในระบบเกษตรอินทรยีท่ี์ปฏิบติักนั 

มากท่ีสดุ  โดยใชส้ตูรการท าปุ๋ ยหมักนานาชนิด   แลว้แต่วตัถุดิบท่ีสามารถจัดหาไดส้ะดวกในทอ้งถ่ิน โดย

สว่นประกอบท่ีส  าคญัของการท าปุ๋ ยหมกั คือ มูลสัตว ์หลากหลายชนิด จากฟารม์ท่ีไม่ใชโ้ซดาไฟ และการ

เลีย้งสตัวแ์บบขงักรง   แกลบ  ทัง้แบบแกลบสด ขีเ้ถา้แกลบ เศษซากพืช และท่ีขาดไม่ได ้คือ ร า น า้หมัก

ชีวภาพ หรือหวัเชือ้ พด.ประเภทต่างๆท่ีผลติ แจกจ่ายโดย กรมพฒันาท่ีดิน  แจกผ่านสถานีพฒันาท่ีดินทั่ว

ประเทศ    โดยปุ๋ ยหมกัในระบบเกษตรอินทรยีน์ัน้ หา้มใชย้เูรยี  น า้ปัสสาวะ หรอืสารเคมี สารสงัเคราะหใ์ดๆ 

เพิ่มเขา้ไปในกระบวนการหมกั     ส าหรบั การใชปุ้๋ ยคอกสดๆ  เช่น น า้มูลสตัว ์นัน้  PGS หา้มไม่ใหใ้ช ้กับ

แปลงท่ีปลกูพืชประเภทพืชผกั รวมอยูด่ว้ย 

         นอกจากปุ๋ ยหมักท าเองแลว้ ยังมีการซือ้ปุ๋ ยหมักจากผูผ้ลิตในเชิงการคา้หลากหลายยี่หอ้ ซึ่งทาง

บริษัทฯ  อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยหมักจากผูผ้ลิตเชิงการคา้ ท่ีไดร้บัการรบัรองตามมารฐานเกษตรอินทรีย ์จาก

สถาบันรบัรองเกษตรอินทรียแ์ลว้เท่านัน้  ส่วนการซือ้ปุ๋ ยหมักระหว่างกลุม่เกษตรอินทรียด์ว้ยกันเองใน

เครอืขา่ย สามารถด าเนินการได ้ภายใตก้ารรบัรูแ้ละการอนุญาตของฝ่ายการตลาดก่อนการด าเนินการซือ้

ขายหรอืแลกเปลี่ยนสนิคา้ระหวา่งกนั 

        ส  าหรบั การใชธ้าตอุาหารเสรมิ  อาหารรองและจุลธาตตุา่งๆ เพื่อแกปั้ญหาโรคพืช หรอืเกิดอาการจาก

การขาดแคลน ธาตุอาหารประเภทจุลธาตนุัน้ ๆ ใหใ้ชไ้ดห้ลงัจากการแจง้ใหท้างฝ่ายตลาด ทราบและไดร้บั

การเห็นชอบจากฝ่ายการตลาด แลว้  เช่น ธาตแุคลเซียม โบรอน  สงักะส ี เป็นตน้ 
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                          บทที่ 11 : การป้องกันก าจัดศัตรูพืช   

ผลผลติจากเกษตรอินทรยี ์ จ าเป็นตอ้งมีความงดงาม  และเขา้เกณฑม์าตรฐาน  ตรงตามลกัษณะ 

ประจ าพนัธุ์ของพืชนัน้ๆ    การบ ารุงดแูลรกัษาเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติท่ีมีความสมบูรณ ์ มีคณุค่าทางโภชนาการ

ครบถว้นตามชนิดของพืชชนิดนัน้  จึงตอ้งท า ไม่ใช่ปลอ่ยใหพ้ืชเจริญเติบโตตาม “ยถากรรม”  แบบส านวน

ชาวบา้นว่า  “ให้เทวดาเลี้ยง “  การป้องกนัก าจัดศตัรูพืช  จึงมีความจ าเป็น  โดยใชแ้นวทางการป้องกัน

ก าจัดแบบผสมผสาน คือ ใชท้ัง้วิธีกล ( การดกั จับ ใชเ้หยื่อลอ่ ใชก้าวเหนียว ใชก้บัดกั ) ใชส้ารสมุนไพรท่ี

สกดัจากพืช (ท่ีไดร้บัการอนุญาต ) ฉีดพ่นทดแทนการใชส้ารเคมี  เช่น สารสกดัจากเมลด็สะเดา ในศตัรูพืช 

ประเภทหนอน   การใช้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้วิธีการปลูกพืชแบบผสมผสาน  มีความ

หลากหลายทางพนัธุกรรม  เช่น นาขา้ว เป็นแปลงขา้วพืน้ท่ีมาก แต่ไม่ควรปลกูขา้วชนิดเดียวกัน  หรือ

ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เช่น ท่ีนาเป็นท่ีดอนสงูปลกูขา้วพนัธุ์อายุเก็บเก่ียวสัน้ (ขา้วดอ )  ท่ีราบปลกูขา้ว

พนัธุอ์ายเุก็บเก่ียวปานกลาง ( ขา้วกลาง )  และท่ีนาลุม่ ปลกูขา้วอายเุก็บเก่ียวยาว ( ขา้วงนั ) 

       ในสวนทุเรียน ก็ปลกูตน้ทองหลางผสมเพื่อใหห้นอนมากินตน้ทองหลางท่ีมีเนือ้ไมอ้่อนกว่าตน้ทุเรียน 

หนอนชอบมากกว่า  หรอืปลกูพืชท่ีมีกลิ่นแรง ไวข้บัไลแ่มลง เช่น ตะไครห้อม  โหระพา แมงลกั ใบรา  เป็น

ตน้  รวมถึงการใชส้ารชีวภัณฑ ์  เช่น เชือ้ไตรโคเดอมา  เชือ้แบซิลลสั  เชือ้บิววาเรยี เชือ้เมตาไรเซียม เชือ้

ไมโคไรซา  เป็นตน้  ท่ีไดร้บัการอนุญาตจากฝ่ายส่งเสริมการผลิต  ใชใ้นการฉีดพ่น ก าจัดหนอน  เชือ้รา 

แบคทีเรีย และแมลง  ซึ่งการใช้สารชีวภณัฑเ์หลา่นี ้บางชนิดเกษตรกรสามารถขยายพนัธุ์ไดเ้อง  โดยไม่

จ าเป็นตอ้งซือ้เชือ้ใหม่ทุกครัง้ไป เป็นการประหยดัตน้ทุนการผลิต  แต่ตอ้งมีการฉีดพ่นใหโ้ดยตัวศตัรูพืช

ตรงๆ และฉีดพน่ในช่วงเวลาเย็นๆ ไม่ควรฉีดช่วงกลางวนัท่ีมีแสงแดดและความรอ้นสงู 

         หากผลผลติเกษตรอินทรียท่ี์เก็บเก่ียวมาไม่สวยงามตรงตามพนัธุ์ ทางกลุม่ควรมีการพฒันาการแปร

รูป เป็นผลติภณัฑต์า่งๆ ออกจ าหน่ายตอ่ไป หรือมีต าหนิบา้งตามสภาพ ทางฝ่ายการตลาด  อาจมีการคดั

แยกเกรด  เพื่อหาตลาดโรงงานแปรรูป  ตลาดระดบัลา่งและกลางรองรบัผลผลิต ท่ีผิว เปลอืก ผกัผลไม ้มี

ต าหนิ 

        รวมทัง้การคดัสรรพนัธุ์พืน้พืชผกับา้น ซึ่งเป็นสายพนัธุ์ท่ีทนทานต่อแมลงศตัรูพืช และมีตลาดรองรบั

เพิ่มมากขึน้ เช่น พืชผักพืน้บ้านในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ท่ีเป็นท่ีนิยมมากขึน้ทั้งตลาดในและ

ตา่งประเทศ  เหลา่นี ้สามารถปลกูแบบผสมผสานหลายชนิดในแปลงรว่มกนัได ้
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        ส าหรบัสารชีวภณัฑ ์ท่ีตอ้งเตรยีมการหามาใช ้ เตรยีมใหพ้รอ้มใช ้ตลอดเวลา ไดแ้ก่ ชีวภณัฑ ์6 ชนิด ( 

ขอ้มลูจาก รศ.ดร.วารนิ  อินทนา  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ ) ดงัตอ่ไปนี.้.. 

        1. เชือ้รา Trichoderma spp. 

 - ก าจัดและลดปริมาณเชือ้ราโรคพืชเช่น โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่าพืช
ตระกูลสม้ โรครากขาวของยางพารา โรคแอนแทรคโนสของพริก โรคเมล็ดด่างของขา้ว โรคโคนเน่าของ
ปาลม์น า้มนั และโรคเนา่ระดบัดินของพืชผกั เป็นตน้โดยการกินเชือ้ราเหลา่นีโ้รคพืชเป็นอาหาร 
 - สง่เสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยการสรา้งฮอรโ์มนกระคุน้การเจริญเติบโตของพืชและการ
ละลายธาตอุาหารในดินใหอ้ยูใ่นรูปท่ีตน้พืชน าไปใชไ้ด ้
 - ชกัน าใหต้น้พืชตานทานเชือ้โรค โดยการสรา้งสารไปกระตุน้ใหเ้ซลลพ์ืชสรา้งภูมิคุม้กันตนเองได ้
เหมือนการฉีดวคัซีนใหต้น้พืช 
 - เพิ่มความอุดมสมบูรณข์องดิน โดยการย่อยสลายซากพืชและสตัวใ์นดินท าใหดิ้นมีธาตุอาหาร
เพิ่มขึน้ 
 - ปลอดภยัตอ่เกษตร ผูบ้รโิภค และสภาพแวดลอ้ม 
 - ลดปัญหาการกีดกนัทางการคา้ได ้(เรื่องการปนเป้ือนของสารเคมีในผลผลติพืช) 
***ข้อมูลเพิ่มเติม เจรญิเติบโตเรว็ สรา้งสปอรง์า่ย ขยายพนัธุง์า่ย เกษตรกรสามารถท าเองไดเ้ม่ือไดร้บัการ
แนะน า 
       2. เชือ้รา Mycorrhizaspp. 

- ช่วยลดปริมาณของเชือ้ราโรคพืชการเขา้สูต่น้พืชได ้โดยการไปอาศยับรเิวณผิวรากหรอืล  าตน้ของ
พืช ท าใหเ้กิดการแยง่อาหารและท่ีอยูอ่าศยักบัเชือ้โรคพืชได ้

- สง่เสรมิการเจรญิเติบโตของพืช โดยการช่วยดูดซบัธาตอุาหารและความชืน้สูต่น้พืชไดแ้ละยงัช่วย
การละลายธาตอุาหารในดินใหอ้ยูใ่นรูปท่ีตน้พืชน าไปใชไ้ด ้
 - เพิ่มความอุดมสมบูรณข์องดิน โดยการย่อยสลายซากพืชและสตัวใ์นดินท าใหดิ้นมีธาตุอาหาร
เพิ่มขึน้ 
 - ช่วยใหต้น้พืชทนทานตอ่สภาพอากาศแหง้แลง้ไดดี้ขึน้ โดยการดูดซบัความชืน้สูต่น้พืชได ้
 - ปลอดภยัตอ่เกษตร ผูบ้รโิภค และสภาพแวดลอ้ม 
 - ลดปัญหาการกีดกนัทางการคา้ได ้(เรื่องการปนเป้ือนของสารเคมีในผลผลติพืช) 
***ข้อมูลเพิ่มเติม เขา้ไปอาศยัท่ีผิวพืชทัง้รากและล าตน้ไดดี้ ท าใหล้ดการเขา้ท าลายพืชของเชือ้โรคไดดี้ 
และยังสามารถดูดธาตุอาหารและความชืน้ใหแ้ก่ตน้พืชได้ แต่เจริญเติบโตช้าและสรา้งสปอรช์้า การ
ขยายพนัธุจ์ึงตอ้งระมดัระวงัสงูจึงควรขยายพันธุเ์ฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่าน้ัน 
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        3. เชือ้รา Beauveria spp. 
- ก าจัดแมลงศตัรูพืช เช่น เพลีย้กระโดดสนีา้ตาลแมลงหวี่ขาวเพลีย้ไฟไรแดงเพลีย้อ่อนเพลีย้ไก่แจ้

สม้และหนอนศตัรูพืชต่างๆ เป็นตน้โดยการกินแมลงศตัรูพืชเหลา่นีเ้ป็นอาหาร ซึ่งสามารถท าลายทุกระยะ
การเจรญิเติบโตของแมลงศตัรูพืช 
 - เพิ่มความอุดมสมบูรณข์องดิน โดยการย่อยสลายซากพืชและสตัวใ์นดินท าให้ดินมีธาตุอาหาร
เพิ่มขึน้ 
 - ปลอดภยัตอ่เกษตร ผูบ้รโิภค และสภาพแวดลอ้ม 
 - ลดปัญหาการกีดกนัทางการคา้ได ้(เรื่องการปนเป้ือนของสารเคมีในผลผลติพืช) 
***ข้อมูลเพิ่มเติม ก าจัดแมลงไดห้ลากหลายและทุกระยะการเจริญเติบโตแตเ่จรญิเติบโตปานกลางและ
สรา้งสปอรป์านกลางสามารถท าลายแมลงท่ีดีและมีประโยชนต์อ่ตน้พืชไดด้ว้ย อาจตอ้งระมัดระวงัในการ
พน่เชือ้รา 
        4. เชือ้รา Metarhiziumspp. 

- ก าจดัแมลงศตัรูพืช เช่น ดว้งแรด ดว้งงวงมะพรา้ว ดว้งหนวดยาว ปลวก แมลงเตา่ทอง แมลงคอ่ม
ทอง เพลีย้ทุกชนิด หนอนทกุชนิด และแมลงศตัรูพืชอ่ืนๆ เป็นตน้โดยการกินแมลงศตัรูพืชเหลา่นีเ้ป็นอาหาร
ซึ่งสามารถท าลายทกุระยะการเจรญิเติบโตของแมลงศตัรูพืช 
 - เพิ่มความอุดมสมบูรณข์องดิน โดยการย่อยสลายซากพืชและสตัวใ์นดินท าใหดิ้นมีธาตุอาหาร
เพิ่มขึน้ 
 - ปลอดภยัตอ่เกษตร ผูบ้รโิภค และสภาพแวดลอ้ม 
 - ลดปัญหาการกีดกนัทางการคา้ได ้(เรื่องการปนเป้ือนของสารเคมีในผลผลติพืช) 
***ข้อมูลเพิ่มเติม ก าจดัแมลงไดห้ลากหลายและทกุระยะการเจรญิเติบโต แตเ่จริญเติบโตปานกลางและ
สรา้งสปอรป์านกลาง สามารถท าลายแมลงท่ีดีและมีประโยชนต์อ่ตน้พืชไดด้ว้ย อาจตอ้งระมัดระวงัในการ
พน่เชือ้รา 
      5. เชือ้แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis 

- ก า จั ดแมลงศัต รูพื ช  เ ช่ น  หนอน ใยผัก  หนอนกระทู้หอม  หนอน เ จ าะ สมอฝ้า ย   
หนอนแปะใบสม้ หนอนรา่นกินใบปาลม์ และดว้งหมดัผกัเป็นตน้โดยการกินแมลงศตัรูพืชเหลา่นีเ้ป็นอาหาร
แตจ่ะท าลายเฉพาะระยะตวัอ่อนเทา่นัน้ ไม่ท  าลายระยะตวัเต็มวยั 
 - เพิ่มความอุดมสมบูรณข์องดิน โดยการยอ่ยสลายซากพืชและสตัวใ์นดินท าใหดิ้นมีธาตอุาหาร
เพิ่มขึน้ 
 - ปลอดภยัตอ่เกษตร ผูบ้รโิภค และสภาพแวดลอ้ม 
 - ลดปัญหาการกีดกนัทางการคา้ได ้(เรื่องการปนเป้ือนของสารเคมีในผลผลิตพืช) 
***ข้อมูลเพิม่เตมิ ก าจดัแมลงไดไ้มห่ลากหลายและก าจดัไดเ้ฉพาะในระยะตวัอ่อนหรือตวัหนอน ไมท่ าลายแมลงในระยะ
ตวัเตม็วยั ต้องขยายพันธุเ์ฉพาะในห้องปฏบัิตกิารเท่าน้ัน 
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                                  บทที่ 12 :  การปลูกพืชแบบคู่ขนาน      

 

  ในกรณีท่ีเกษตรกรสมาชิกท่ีเขา้รว่มโครงการตลาด  มีท่ีดินถือครองคนเดียวหรอืครวัเรอืนเดียว  

หลายแปลง อยูค่นละแหง่ คนละพืน้ท่ีกนั สมาชิกรายนัน้ตอ้งแจง้การถือครอง ท่ีดินทัง้หมดใหก้ลุม่ฯ ท่ีสงักัด 

และฝ่ายองคก์รตลาดทราบทัง้หมด ในช่วงระยะเวลาปรบัเปลี่ยน 1 ปีแรก ท่ีเขา้มารว่มโครงการเกษตร

อินทรีย ์สามารถแยกท าแปลงเกษตรอินทรียเ์ป็นบางแปลงได ้ ไม่ตอ้งท าเกษตรอินทรียท์ุกแปลง   ทั้งนี้

แปลงที่ท าเกษตรทั่วไปต้องปลูกพืชคนละชนิดกับแปลงที่ขอรับรองเกษตรอินทรีย์กับฝ่าย

การตลาด   อยา่งไรก็ตาม หลงัจากผา่น 1 ปีแรกไปแลว้ ตอ้งท าเกษตรอินทรยีใ์หค้รบทกุแปลงท่ีถือครอง 

         ในกรณีท่ีขอรบัรองเกษตรอินทรยีท์กุแปลง เกษตรกรสามารถปลกูพืชชนิดเดียวกนัได ้ 

         เหตุท่ีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  PGS  ก าหนดหา้มปลูกพืชชนิดเดียวกันในแปลง

เกษตรอินทรียแ์ละแปลงเกษตรทั่วไปนัน้ เน่ืองจาก ไม่ตอ้งการใหเ้กษตรกรเกิดปัญหาความยุง่ยาก ในการ

จดัการดา้นปัจจัยการผลิต การใชเ้ครื่องมือวสัดุอุปกรณ ์ ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ี อาคารและครวัเรือนเดียวกัน  ซึ่ง

เป็นความเสี่ยงในการจดัการระบบงานในแปลงและในครวัเรอืนท่ีจะแยกทัง้ปัจจยัการผลิต  รวมทัง้ผลผลิต

ออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด    

        ในช่วงปรบัเปลี่ยนท่ียงัอนญุาตใหบ้างแปลงของครวัเรอืนเดียวกนั ท าเกษตรทั่วไป (เกษตรเคมี) ควบคู่

กบัเกษตรอินทรียไ์ดน้ัน้  แต่ครวัเรือนเกษตรกรท่ีท าแปลงคู่ขนาน ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการ

แยกระบบการท าบญัชี ระบบพืน้ท่ี สถานท่ี ในการจัดการแยกเก็บปัจจัยการผลิต แยกอุปกรณ ์เครื่องมือ

ต่างๆ ออกจากกันระหว่างปัจจัยการผลิตและเครื่องมือท่ีใชใ้นแต่ละระบบ  หา้มใชร้ว่มกันอย่างเด็ดขาด  

เช่น ถงัและสายฉีดพน่สารเคมีและสารอินทรีย ์ใชร้ว่มกันไม่ได ้  สถานท่ีเก็บปุ๋ ยเคมีกับปุ๋ ยอินทรยีต์อ้งแยก

พืน้ท่ี  

        หากทางกลุ่มเกษตรอินทรียฯ์  ไม่สามารถสง่เสริมและรบัรอง กระบวนการจัดการของสมาชิกท่ีท า

เกษตรอินทรียค์ู่ขนานกับเกษตรทั่วไปได ้  ให้เปลี่ยนแปลงสู่ระบบเกษตรอินทรียไ์ด้ทัง้หมดทุกแปลง ท่ี

ครอบครอง ในระยะ 2 ปี    ก็ใหย้กเลกิการเขา้รว่มโครงการมาตรฐานพีจีเอส.ของสมาชิกรายนัน้ 
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                                              บทที่ 13:  การบริหารจัดการหลังการเก็บเก่ียว  

             ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์จากแปลงเกษตรอินทรียห์ลายราย  ผ่านกระบวนการการผลิตในระบบ

แปลงไดอ้ยา่งนา่ช่ืนชม  แตม่า “ตกม้าตาย หรือผิดพลาด” ในช่วงการบรหิารจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 

ไดแ้ก่  เครื่องมือภาชนะท่ีใช้ในการเก็บเก่ียว การบรรจุผลผลิต รถท่ีใชใ้นการขนสง่จากแปลงไปยงัจุดคัด

แยก จุดรวบรวม  ระบบการบนัทึกทางบญัชี  เพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบั การแยกการจัดการกับผลผลิต

เกษตรชนิดอ่ืนๆจากแปลงคู่ขนาน  การคดัแยกเกรด  เป็นตน้  ซึ่งในระบบการจัดการหลงัการเก็บเก่ียวมี

ขอ้ก าหนดส าคญัเช่น หา้มใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นภาชนะของกระสอบใสปุ่๋ ยเคมี  หา้มใชถ้ังพลาสติกท่ีเคยใส่

สารเคมี  หา้มใชร้ถเก็บเก่ียวขา้วจากแปลงนาทั่วไปมาเก่ียวนาอินทรยีโ์ดยไม่มีการลา้งระบบรถก่อน  หา้ม

ใชก้ระดาษหนงัสือพิมพร์องลงั หรือภาชนะบรรจุผลผลิต  เป็นตน้  และตอ้งมีการจัดท าระบบขอ้มูลติด ท่ี

ภาชนะบรรจุผลผลิตจากแปลงเพื่อแสดงน า้หนกั หรือรหสัประจ าแปลงต่างๆ  รวมถึงการท าบญัชีท่ีแสดง

รายการการแยกผลผลติอินทรยีอ์อกจากผลผลติทั่วไป อยา่งชดัเจน  

             นอกจากขอ้ปฏิบติัเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารเคมีทัง้หลายแลว้ การบริหารจัดการหลงัการเก็บ

เก่ียว ตอ้งค านึงถึงกระบวนการรกัษาคณุภาพของผลผลิตประเภทพืชผกัผลไม ้ใหมี้คณุภาพตลอดสายการ

จดัการจนไปถึงผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ การจดัการขนสง่ในระบบความเย็นตลอดสาย ( Cool Chain )  ดว้ยระบบรถ

หอ้งเย็น  ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิของรถขนสง่ไดต้ลอดสาย ไดเ้หมาะสมกับชนิด ผลผลิตนัน้  ตวัอย่าง

กรณี ลองกอง  ชาวสวนสมาชิกกลุม่ หลงัจากนบัระยะเวลาตัง้แตอ่อกดอก นาน 13 สปัดาห ์จึงสมควรเก็บ

ช่อผลลองกอง หากเก็บก่อน  13 สปัดาหติ์ดผลเขียว  ลองกองจะเปรีย้ว หากปลอ่ยไวน้านเกิน 13 สปัดาห ์

ลองกองจะร่วงมาก  เม่ือเก็บมาแลว้ ก็คัดแยกเกรด ตามขอ้ตกลงกับลูกคา้ เช่น เกรดเอ น า้หนักช่อตอ้ง

มากกวา่ 600 กรมั  ก็ตอ้งมีเครื่องชั่งน า้หนกัช่อท่ีไม่แนใ่จ อย่าท าแบบ “หยวนๆไปก่อน” เพราะจะสง่ผลเม่ือ

ถึงปลายทาง ลกูคา้สุม่ทดสอบแลว้ไม่ไดน้  า้หนกัตามขอ้ตกลง   จะมีการปรบัหรือหกัเงิน หรืออาจตีกลบั

สนิคา้ทัง้ลอ็ต  เสมือนกบัวา่ไป “หลอกเขา” โดยไม่ตัง้ใจ  แสดงใหเ้ห็นถึงการท างานท่ีไม่ไดม้าตรฐาน สง่ผล

ใหฝ่้ายการตลาด และบรรดาผูส้นบัสนนุตา่งๆ เสยีหายไปดว้ย 

        ดงันัน้ ขอ้ตกลงทางการซือ้ขาย ไดแ้ก่  ช่วงน า้หนกัตามเกรดตา่งๆของผลผลติต่อผลตอ่หนว่ยตอ้งแม่น

ตรง, น า้หนกัต่อภาชนะท่ีบรรจุตอ้งแม่นตรง  ตามท่ีเขียนในใบก ากบัสนิคา้  หากทราบวา่น า้หนกัจะสญูเสีย

ไปจากการขนส่งและการสุกต่อเน่ืองของพืชผักผลไม้บางชนิด คนท าหน้าท่ีบรรจุภัณฑแ์ละตรวจสอบ

คณุภาพ  ณ จุดคดัแยกและรวบรวม ก็ตอ้งแจง้ใหฝ่้ายท่ีดแูลน า้หนกัเพิ่มปรมิาณผลผลติเขา้ไปเผ่ือบา้ง เช่น 
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ลองกอง ตอ้งเผ่ือประมาณ 3 ขีด หรือ 300 กรมัต่อ 10 กก.  หากมีระยะเวลาเดินทางจากสวนไปถึงจุด

จ าหน่าย นาน 2 วนั  2 คืน  ซึ่งทางกลุม่ฯ บริษัทฯ ตอ้งรว่มกันเก็บขอ้มูลและหาค่าดา้นบริหารน า้หนกัให้

ชดัเจน ซึ่งตอ้งลงรายการในการค านวณหาคา่ตน้ทนุท่ีแทจ้รงิเขา้ไปดว้ย 

           แมว้า่ สนิคา้จะออกจากกลุม่และฝ่ายการตลาดไปแลว้ก็ตาม ทางองคก์รตลาด กลุม่ และเกษตรกร

แต่ละราย ดอ้งค านึงถึงสภาพสินค้าท่ีจะวางขายในรา้นคา้ ในหา้งสรรพสินคา้  หรือค านึงพ่อครวัของ

ผูป้ระกอบการดา้นรา้นอาหารท่ีซือ้ไป  และค านึงถึงผูบ้รโิภคท่ีรบัสินคา้ปลายทางสดุ ดว้ย สภาพของสนิคา้

จากแปลง จากกลุม่   ตอ้งมี  “คุณภาพเหนือราคา” ใหไ้ด ้ ความมั่นคง ยั่งยืนของการรกัษาตลาดถึงจะอยู่

กบัเราตลอดไป 

       กระบวนการสุม่ตรวจสารพิษตกคา้ง จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีจะอยูใ่นขัน้ตอนหลงัการเก็บเก่ียว เพื่อ

เป็นมาตรการในการตรวจสอบสารพิษตกคา้ง  โดยอาจจะมีการสุม่ตรวจสินคา้ท่ีน ามาจากภาชนะบรรจุ

ภัณฑร์อ้ยละ 10 ของบรรจุภัณฑท์ัง้หมด   ในอนาคตจะก าหนดใหส้่งตัวอย่างผลผลิตตรวจสารพิษทุก

รายการ โดยเฉพาะสินคา้ในประเภท “ของกิน” ซึ่งถ้าจะท าการสุ่มตรวจสารพิษใหเ้ป็นหนา้ท่ีของฝ่าย

การตลาดในการรบัผิดชอบคา่ใชจ้่าย 

        วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว จึงเป็นสิ่งท่ีเกษตรกร  คณะท างานระดบักลุม่ ตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน า

ของบรษิัทฯและฝ่ายองคก์รการตลาดอยา่งเครง่ครดั    
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                                   บทที่ 14 : ระยะปรับเปล่ียน                                                                                

            ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการเกษตรอินทรยี ์ หลงัจากเขา้ใจและยอมรบัขอ้ก าหนด 

เงื่อนไขตา่งๆ ของแนวปฏิบติัตามหลกัการเกษตรอินทรยี ์แลว้  วันแรกที่เร่ิมหยุดการใช้สารเคมีและมา

ปฏิบัติตามแนวทาง เกษตรอินทรีย์ ไปถึงระยะเวลา 2  ฤดูกาลส าหรับพืชผัก ( 2 Crops )   และ

ระยะเวลา 3 ปี ส าหรับแปลงไม้ผลและไม้ยืนต้น  นั้น  ทางบริษัทฯ เรียกห้วงเวลานีว้่า “ระยะ

ปรับเปล่ียน”     กลา่วคือ ยงัไม่สามารถใชส้ิทธิการจ าหน่ายเป็น “สนิคา้เกษตรอินทรยี”์ ได ้  เพียงไดส้ทิธิ

เป็น “สนิคา้เกษตรอินทรยี ์PGS ระยะปรบัเปลี่ยน”     

         ส  าหรบัเกษตรกร ท่ีมีท่ีดินท าการเกษตรถือครองหลายแปลง แต่ไม่เปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรียท์ุก

แปลงนัน้ ทางบริษัทฯ ยงัใหส้ิทธิ  ท าเกษตรทั่วไป  ไดอ้ยู่ในระยะเวลา 3  ปี  แต่แปลงท่ีไดส้ิทธิระยะเวลา

ปรบัเปลี่ยนเกษตรอินทรยี ์ เฉพาะแปลงท่ีเขา้รว่มโครงการเกษตรอินทรยี ์เทา่นัน้   

        ทัง้นี ้เกษตรกรท่ีเขา้รว่มโครงการฯ  อาจไดร้บัสทิธิการลดระยะเวลาปรบัเปลี่ยนใหเ้รว็ขึน้ได ้หากมีการ

พิสจูนท์ราบโดยคณะกรรมการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยีพ์ืน้ท่ี   ไดว้า่  “มีการท าเกษตรอินทรยีม์าก่อน

เขา้รว่มโครงการนานกว่า 3 ปี “  โดยพิสจูนท์ราบจาก บนัทกึการใชปั้จจัยการผลิตยอ้นหลงั 3 ปี  หรอืเป็นท่ี

ประจักษช์ัดของชุมชนและสาธารณชนว่าเกษตรกรรายท่ีขอใชส้ิทธิดงักลา่ว ไดเ้ลกิการใชส้ารเคมีทุกชนิด

มาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

       ส  าหรบัระบบเกษตรพืน้บา้น ในทุกพืน้ท่ีของประเทศไทย เช่น ไรน่าป่าผสม  วนเกษตร ในภาคเหนือ  

เกษตรผสมผสาน  การเลีย้งปลาในนาขา้ว  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สวนสมรม  เกษตรธาตสุี่  เกษตร

ป่ายาง และสวนดซูงในภาคใต ้  ท่ีมีความหลายหลายของพืชพนัธุท่ี์เป็นพืชอาหารไม่นอ้ยกวา่ 40 - 50 ชนิด 

และมีพืชสมุนไพร ไมใ้ชส้อยในแปลง อยูร่วมกนั ในระบบเกษตรนิเวศน ์ในพืน้ท่ีตอ่ 1 ไร ่ มานานกว่า 20 ปี  

จะไดร้บัการพิจารณาเป็นแปลงเกษตรอินทรยี ์ตามหลกัการของบรษิัทฯ  มีระยะเวลาปรบัเปลี่ยน  1 ปี 
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                                  บทที่ 15 : การรับรองและการตรวจแปลงประจ าปี 

           ใบรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์PGS จะมีอาย ุ1 ปี นบัตัง้แตค่ณะกรรมการรบัรองมาตรฐาน ได้

ผ่านความเห็นชอบแลว้  หากเกษตรกรรายไหนในกลุม่ไม่ผ่านการรบัรอง  ใหเ้จา้หนา้ท่ีและฝ่ายสง่เสริม

เกษตรอินทรีย์ เขา้ไปดูแลก ากับการปฏิบัติในแปลงของเกษตรกรรายนั้น  ซึ่งอนุญาตให้อยู่ในระยะ

ปรบัเปลี่ยนไดอี้ก 1 ปี  หากในการเสนอการรบัรองครัง้ท่ี 2 ของเกษตรกรรายนัน้ ไม่ผ่านการรบัรองของ

คณะกรรมการรบัรองมาตรฐานอีก  ก็ใหย้กเลกิการเป็นสมาชิกของโครงการมาตรฐาน PGS   

          ทัง้นี ้ในระหวา่งปีท่ีไดร้บัการรบัรอง ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่หรือเครอืขา่ย อาจมีการสุม่ตรวจ

แบบนดัหมายหรือไม่นดัหมายก็ได ้ แลว้แต่ความเหมาะสม   ก่อนหมดอายุการรบัรองในระยะเวลา 1 ปี 

ก่อน 3 เดือน  หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง  ทางกลุ่มฯและเกษตรกรสมาชิกต้องด าเนินการ

กระบวนการตรวจแปลงเพื่อขอรบัรองปีท่ี 2 และปีต่อๆไป ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา  3 เดือน ก่อน

หมดอายุใบรับรอง   เพื่อใหส้ามารถจ าหน่ายผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานไดอ้ย่าง

ตอ่เน่ืองไม่ขาดตอน 

        หากมีการจัดตัง้เครอืข่ายกลุม่เกษตรอินทรีย ์ และมีกลุม่สมาชิกเครือข่ายจ านวนมากในหลายพืน้ท่ี 

หลายหมู่บา้น หลายต าบล  ใหมี้การรบัรองมาตรฐานแบบ “ระบบกลุ่ม” ได ้ โดยแต่ละกลุม่ตอ้งมีการ

พฒันาระบบตรวจสอบภายใน ( ICS หรือ Internal Control System ) ขึน้อยา่งชัดเจน และเครอืขา่ยฯตอ้ง

มีคณะผูร้บัผิดชอบการตรวจสอบภายใน  มีคณะกรรมการ PGS ( พีจีเอส ) ของเครือข่าย จัดตัง้ขึน้เพื่อ

ด าเนินการกระบวนการตรวจรบัรองแปลงของเครอืข่ายขึน้ ก ากบัติดตามการตรวจแปลง การจัดท าเอกสาร

ต่างๆของกลุ่มใหค้รบถ้วน  ส่งมาใหเ้ครือข่ายพิจารณา  ก่อนท่ีจะส่งใหค้ณะกรรมการรบัรองพิจารณา

รบัรอง “กลุม่เกษตรอินทรยีต์ามมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์PGS ตอ่ไป”  
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บทที1่6  : คณะกรรมการตรวจรับรองและคณะกรรมการระดับต่างๆ 

  ของเกษตรอินทรีย ์SCE – PGS ระดับพืน้ที่เครือข่าย 

             เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของโครงการในรูปแบบเครือข่ายฯ  

ด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ง่ายต่อการเขา้ถึง กระบวนการท าเกษตรอินทรีย ์ภายใต้

แนวทาง “สมัมาชีพชุมชน” ทางบรษิัทฯ เสนอใหอ้งคก์รเครอืขา่ยท่ีสง่เสรมิเกษตรอินทรยีใ์นพืน้ท่ี  มีแผนการ

จดัตัง้ คณะกรรมการตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ SCE – PGS ของเครอืขา่ยระดบัพืน้ท่ี  (จงัหวดั) 

ขึน้มา 1 คณะ ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากกลุม่และภาคีตา่งๆ   ดงัตอ่ไปนี.้... 

     โครงสร้างคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ PGS พืน้ที่ 

1. ผูแ้ทนจากบ. SE ปากพนงั จก. (ผูพ้ฒันามาตรฐาน)                          ท่ีปรกึษา 

2. ผูแ้ทนจากสถานประกอบการคูค่า้ขององคก์รตลาด                 ไม่นอ้ยกวา่   1 คน 

3. ผูแ้ทนจากนกัวิชาการดา้นเกษตรอินทรยี ์                                ไม่นอ้ยกวา่  1 คน 

4. ผูแ้ทนจากเครอืขา่ยผูบ้รโิภค                                                 ไม่นอ้ยกวา่  1 คน 

5. ผูแ้ทนจากภาคราชการท่ีเก่ียวขอ้ง                                          ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 

6. ผูแ้ทนจากภาคีการพฒันาประชารฐั          ภายใน พืน้ท่ี           ไม่นอ้ยกวา่  2 คน 

7.  ผูแ้ทนจากกลุม่ เครอืขา่ยเกษตรอินทรยี ์                                      จ านวน  5  คน 

                                           รวมจ านวน ( ไม่นอ้ยกวา่ )                                11   คน 

    โดยคณะกรรมการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์SCE – PGS ชุดนี ้จะมีบทบาทในการ 

พิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์  การออกและรบัรองแบรนด ์PGS ใหก้ับสมาชิกทัง้หมดท่ีกลุ่ม/

เครอืขา่ย สง่มาใหพ้ิจารณารบัรอง ปีละ 2 ครัง้  และพิจารณาค ารอ้งยติุกรณีพิพาทตา่งๆ ระหวา่ง เกษตรกร 

บริษัทฯ ผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริโภค  หากบงัเกิดขึน้ในกระบวนการสง่เสริมเกษตรอินทรีย ์ของ โครงการ

มาตรฐานตลาดเกษตรอินทรยี ์PGS. 
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              คณะกรรมการชุดนีจ้ะมีวาระคราวละ   2 ปี   โดยใชว้ิธีการเสนอช่ือและการคดัสรร 

จากกลุม่เกษตรอินทรีย ์ องคก์รสง่เสริมเกษตรอินทรีย ์และองคก์รการตลาด  ใหค้วามเห็นชอบ  โดยมีผงั

องคก์รรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีสว่นรว่ม  PGS   เป็นตวัอย่าง   ดงัต่อไปนี.้....  ( ทัง้นี ้อาจมี

การปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ของแตล่ะพืน้ท่ี ) 

   

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กก. รบัรองมาตรฐาน SCE -  PGS พืน้ท่ีเครือขา่ย หรือ จงัหวดั 

                       

         กลุม่เกษตรอินทรีย ์( พืน้ท่ี ) 

คณะท างานสง่เสริมและตรวจรบัรองมาตรฐานภายใน 

  ( ICS ) ของเครือขา่ย 

ของเครือขา่ย 

       คณะกรรมการรบัรองมาตรฐาน  PGS   

        ของเครือขา่ย  

         กลุม่เกษตรอินทรีย ์( พืน้ท่ี )          กลุม่เกษตรอินทรีย ์( พืน้ท่ี ) 

     เครือขา่ยเกษตรอินทรีย ์( กรรมการและฝ่ายตา่งๆ ) 

คณะสง่เสรมิและตรวจมาตรฐานภายใน ICS ของกลุม่        คณะกรรมการรบัรองมาตรฐาน  PGS   ของกลุม่/เครือขา่ย 

            การท าระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ( QR – Code ) 
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                                      บทที่ 17 : การปรับเปล่ียนสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 

         บรษิัทฯ  ออกแบบกระบวนการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์PGS บนพืน้ฐานของมาตรฐานสากล  

โดยมาตรการส  าคญั ไดแ้ก่... 

          1.) ระยะเวลาการปรับเปล่ียน    มาตรฐาน SCE-PGS ใช ้3 ปี  และเม่ือเกษตรกรท าเกษตรอินทรยี์

มาตรฐาน PGS 3  ปี แลว้  ก็สามารถน าใบรบัรองและระบบของการรบัรองมาตรฐาน PGS ไปเทียบเคียง

กบัระบบสากล สามารถรน่ระยะเวลา ของการเขา้สูม่าตรสากลนัน้ไดด้ว้ย   กลา่วคือระยะปรบัเปลี่ยนของ 

SCE-PGS 3 ปี  เม่ือครบแลว้ จะไดร้บัมาตรฐาน SCE-PGS ระยะสมบูรณ ์

        ดงันัน้ เม่ือกลุม่องคก์รชุมชนท่ีท าเกษตรอินทรยีม์าตรฐาน PGS ผา่น 3 ปี ขึน้ไป   กระบวนการรบัรอง 

PGS  สามารถสรา้งความร่วมมือกับ “ ส  านักงานรับรองมาตรฐานสากล” ใหม้าตรฐาน PGS มีคุณค่า

เท่ากับระยะปรบัเปลี่ยนตามมาตรฐานสากล นัน้ๆ ได ้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส ของกลุม่องคก์รท่ีมีความ

พรอ้มในการท ามาตรฐานสากล หรือ การท าการตลาดเพื่อการส่งออกสินคา้เกษตรอินทรีย ์  ใหไ้ดร้ ับ

มาตรฐานสากล ได ้  โดย บริษัทฯสมัครเป็นสมาชิกของ สมาพนัธ์เกษตรอินทรียไ์ทย ( Thai PGS ) เพื่อ

รองรบัเปา้หมายนีใ้นอนาคต 

       2.) แนวกันชน และแหล่งน ้าที่ใช้ในแปลง   มาตรฐาน PGS  ใหข้อ้ก าหนดของมาตรฐานสากล ใน

การก าหนดการปฏิบติั ดา้น “แนวกันชน” ท่ีตอ้งเป็นแถบพืชมีความหนา  ทึบ ( มองดว้ยสายตาไม่ทะล ุ)

ระยะหา่งจากแปลงเกษตรเคมี ท่ีชดัเจน  รวมทัง้มาตรฐานการหา้มขายสนิคา้จากแปลงเกษตรอินทรยี ์PGS  

ท่ีเก็บเก่ียวจากบรเิวณขอบแปลงท่ีอยูติ่ดกบัแปลงเกษตรเคมี เป็นสนิคา้อินทรยี ์ หากพบวา่ แนวกันชนดา้น

ท่ีติดกบัแปลงเคมี มีความเสี่ยงสงู ซึ่งเป็นมาตรการตามมาตรฐานสากล  และแหลง่น า้ในแปลง  ดีท่ีสดุ ตอ้ง

มีการขดุ ใช ้แหลง่น า้จากในแปลง  แตส่ว่นใหญ่จะยากและตอ้งใชต้น้ทนุสงู ในการท าแหลง่น า้ในแปลง จึง

ใหมี้การน าแหลง่น า้จากนอกแปลงเกษตรอินทรยีม์าใชไ้ด ้ โดยตอ้งมีการ “บ  าบดัและก าจดั” สารพิษท่ีอาจ

ปนเป้ือนกับน า้เขา้มาในแปลงเกษตรอินทรียไ์ด ้ หากมีความเสี่ยงสงู  ใหมี้การน าน า้ไปวิเคราะห ์ อย่างที

กลา่วแลว้ในบทท่ี 10 และคณะกรรมการรบัรองมาตรฐาน PGS ระดบัจงัหวดั  หรอื กลุม่องคก์รท่ีรบัผิดชอบ

แปลงท่ีมีความเสี่ยงจากน า้เพื่อการเกษตร อาจระงบัการน าผลผลิตจากแปลงดงักลา่วในช่วงฤดกูาลท่ีเสี่ยง

จ าหนา่ยในระบบเกษตรอินทรยี ์สกัระยะหนึ่งก็ได ้ 
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       3.) การน าบัญชีฟาร์มไปใช้เป็นหลักฐานการลดระยะปรับเปล่ียน   บริษัทฯ ออกแบบให้

มาตรฐาน PGS ใหค้วามส าคัญและใหส้ิทธิพิเศษ  ของสมาชิกในโครงการฯ ท่ีมีหลกัฐานชัดเจนทาง

กายภาพของแปลง ท่ีเขา้เกณฑค์รบถว้น  ประกอบดว้ยการใชบ้ญัชีฟารม์  ท่ียืนยนัการใชปั้จจัยการผลิต ท่ี

ไม่ละเมิด ขอ้ก าหนดว่าดว้ยปัจจยัการผลิต  ใหส้ามารถลดระยะเวลาระยะปรบัเปลี่ยนการเขา้สูก่ารรบัรอง

เป็นมาตรฐานเกษตร PGS ได ้ทนัทีหลงัจากผ่านการตรวจตามแบบ FM 02   โดยอยู่ในกรอบการตดัสินใจ

ของคณะกรรมการรบัรองมาตรฐาน PGS ระดบัจงัหวดั 

      4.) พืน้ที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่เคยใช้สารเคมีใดๆในแปลง  สามารถเขา้สูร่ะบบเกษตรอินทรยีไ์ด้

ทนัที  เม่ือเริ่มท าการเกษตรอินทรียแ์ละขอเขา้สูก่ระบวนการรบัรอง FM 01  , FM 02  แลว้  พรอ้มหลกัฐาน

ภาพถ่าย   มีแหลง่น า้ภายใน   และขอบเขตแนวกันชันทุกดา้น ไม่ละเมิดมาตรฐาน แปลงเกษตรอินทรียท่ี์

บุกเบิกจากพืน้ท่ีรกรา้งว่างเปล่า สามารถรบัรองเป็นแปลงเกษตรอินทรีย ์ไดท้ันที  โดยไม่ตอ้งมีระยะ

ปรบัเปลี่ยน 

       ดงันัน้ มาตรฐาน PGS จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรท่ีตอ้งการปรบัเปลี่ยนจากเกษตรเคมี มาเป็นเกษตร

อินทรยี ์ โดยการ “หักดิบ” ไดท้นัที  ทัง้นีต้อ้งมีการเตรยีมปัจจยัการผลติในระบบเกษตรอินทรยีใ์หพ้รอ้ม. 
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                        บทที่ 18  : ระบบตรวจสอบย้อนกลับ มาตรการบังคับของ SCE-PGS 

        การตรวจสอบย้อนกลับ  เป็นมาตรการบังคับท่ีกลุ่มองค์กรท่ีใช้มาตรฐาน SCE – PGS ต้อง

ด าเนินการ ใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการรบัรองมาตรฐาน จังหวดั......พิจารณารบัรอง  โดย

องค์กร/เครือข่ายท่ีใช้ SCE-PGS  ต้องเตรียมการข้อมูลสมาชิกทุกคน ในรูปไฟล์ PDF จ านวน 1 

หนา้กระดาษ A4  โดยมีขอ้มลูส  าคญั ดงันี.้.. 

1.) รูปภาพแปลง กับรูปของสมาชิกถ่าย ณ แปลงของสมาชิก ใหเ้ห็นภาพสมาชิก ขนาดครึ่งตวัและ

เต็มตวั   

2.) ขอ้มูลครัวเรือน ได้แก่  ค  าน าหนา้   ช่ือ   นามสกุล  บ้านเลขท่ี หมู่ ท่ี ต  าบล  อ าเภอ จังหวัด 

รหสัไปรษณีย ์ 

3.)  พิกดั  UTM ท่ีตัง้แปลงเกษตรอินทรยี ์( คา่ x, คา่ y ) หาต าแหนง่ได ้ดว้ยเครื่องมือในสมารท์โฟน 

เพื่อน าไปเช่ือมโยงในระบบ IT Plate Form  และ ประกอบการพิจารณาในกรณีท่ีท่ีดินไม่มีเอกสาร

สทิธ์ิ 

4.) ขอ้มลู ช่ือ ชนิด ผลผลติ  ท่ีจ  าหนา่ย ผา่นกลุม่ หรอืจ าหนา่ยเอง 

5.) วนั เดือน ปี ท่ีเก็บเก่ียว และ รุน่ท่ีวางจ าหนา่ย ในรอบ ปี (เปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะรุน่ ท่ีเก็บเก่ียว ) 

6.) เลขรหสัการรบัรอง ทัง้ระยะปรบัเปลี่ยน และ ระยะเกษตรอินทรยี ์ ( ระบุช่วงเวลา เริ่มตน้ – สิน้สดุ) 

7.) ช่ือ กลุม่/เครอืขา่ย   โลโกก้ลุม่  และสถานท่ีตัง้กลุม่ท่ีสมาชิกสงักดั 

   จดัต าแหนง่วางขอ้มลูและรูปภาพ ใน 1 หนา้ A4 ใหส้วยงาม ชวนอ่าน   จากนัน้ ใหบุ้คคลการกร 

ของกลุ่มท่ีช านาญคอมพิวเตอร ์ ดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั่น  การท า QR Code แบบฟรีซอฟแวร  ์ จาก 

Google  
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     โดยมีข้ันตอนการท า คิวอารโ์ค้ด  ( QR – Code ) ดังต่อไปนี ้

1.  ท าขอ้มลูรายการสมาชิกหรอื ลกูคา้ ในไฟล ์word 

 

 

 

 

                                       Parkpanang - Chili Community Business  ( PCCB ) 
256 Mou 1 Tambol Thonglumjeag, Chianyai District, 

Nakhonsrithammarath  80190, Thailand 
 

 

                                                                                                          

 

              Mr. Akkawat  Thongsong  is a member  of Bannoen Group Chili under  PCCB . He has 1 

Chili farms at Tambol  Bannoen , Duang Manee  variety , popular green chili that she grew, about 

4,000  plants in his garden. Members’s group are grading his chili  packaged in the boxes for 

high quality chili  send to AEC markets today. He and group’s member  in Bannoen Group 
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participated in GAP  (  Good Agriculture Practice )   certificated by Thai Royal Government  and 

also this group promote  biological product for integrated pest management, for consumers in  

worldwide  safety 

 

 

 

2. แปลงไฟลข้์อมลูเวดิลเ์ป็น ไฟล ์.PDF  ดังตัวอย่าง 

 

 

   2. แปลงไฟล ์word เป็นไฟล ์ PDF  ดว้ยเมน ู Save As แลว้เลอืก Save เป็นไฟล ์ท่ีมีนามสกลุ .PDF  

เลอืก Location เก็บไฟลใ์หเ้ป็นระบบ ชดัเจน หาไดง้า่ย 

 

 

 

 

                         Member No 015/ Tambol Bannoen , Chianyai  District  

: 
                                                       First, Date Harvesting :  10 May , 2016 

                               Mr. Akkawat  Thongsong 
  Address : 83 Mou 2 Tambol Bannoen, Chianyai District 
                    Nakhonsrithammarath  80190, Thailand 

                                     Farm Location in UTM  : X 632699 , Y 904743 
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3.  เขา้อินเทอรเ์นต เปิด Gmail.com แลว้เปิดเมน ู“ไดรข์องฉนั”  เพื่ออปัโหลดไฟลข์อ้มลู .PDF  ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

4. เม่ือพบไฟล ์.PDF แลว้เปิดคลิก๊ขวา กดแชร ์ ดงัตวัอยา่ง 
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5. กดรบัลงิก ์แลว้ copy ลงิกไ์วแ้ลว้กด  (Done) เสรจ็สิน้        ดงัตวัอยา่ง 
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6. เขา้เว็บไซด ์www.the–qrcode-generator.com  

 

 

7. เม่ือเขา้ QR Code Generator เขา้ URL วางลงิก ์    จะไดผ้ลลพัธ ์ดงัตวัอยา่ง 
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8. เม่ือเขา้ QR Code Generator แลว้กด  SHORTEN URL จะได ้QR Code  ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

9. เม่ือได ้QR Code แลว้ ใหบ้นัทกึ (save)  เก็บไฟลไ์วใ้น Folder ท่ีเตรยีมไว ้
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10. เม่ือได ้QR Code แลว้ copy เพื่อเตรยีมพิมพอ์อกติดกบับรรจุภณัฑข์องสนิคา้   
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                                                              บทที ่19 : บทสรุป  

       SCE PGS เป็นมาตรฐานเกษตรแบบมีสว่นรว่ม ท่ีไม่ใช่การท างานรบัรองแบบ “กรอ.” ( กรูบัรองเอง ) 

หรอื “ชุมชนรบัรองกนัเอง” (ชรอ.) แตเ่ป็นการท างานบนภายใตห้ลกัการ D-CORA กลา่ว คือ.. 

       D- Big Data  หมายถึงการบริหารจัดการระบบขอ้มูลเกษตรอินทรียใ์นพืน้ท่ีจังหวดั โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอรป์ระยกุต ์ ( OAN – Organic Agriculture Networks ) พฒันาโดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์  มา

รองรบัการจัดการขอ้มูล ท่ีมีระบบขอ้มูลการผลิตพืชเกษตรอินทรีย ์เช่ือมโยงสมัพันธ์กัน ตลอดห่วงโซ่ 

สามารถออกคิวอารโ์คด้ เพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบั และจดัการขอ้มลูเพื่อรองรับการเช่ือมโยงการตลาดทัง้

ในระดบัตลาดรายครวัเรอืนและตลาดผูป้ระกอบการ 

     CO – Collaboration หมายถึง การท างานบนพืน้ท่ีฐานความรว่มมือของทุกภาคีท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสยี ใน

หว่งโซเ่ศรษฐกิจสนิคา้เกษตรอินทรยี ์และกระบวนการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ 

     R- Relation Change  หมายถึง การท างานร่วมกันท่ีน าไปสูก่ารสรา้งความสมัพันธ์ใหม่ ระหว่างทุก

ภาคี ไดแ้ก่ การพฒันาระบบการคา้ท่ีเป็นธรรมรว่มกัน  ผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูบ้ริโภค รว่มกันก าหนดราคาสินคา้

เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ทุกฝ่ายในห่วงโซ่ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรม  และร่วมกันสรา้งการ

เปลี่ยนแปลงไปสูก่ารท างานแบบองคร์วม 

      A – Area Base   หมายถึง การท างานโดยใชพ้ืน้ท่ีจังหวดั  เป็นตวัตัง้ บูรณาการงานรว่มกันในพืน้ท่ี

จังหวัด  โดยไม่ยึดถือภารกิจงานของหน่วยงานตนเองเท่านั้น และเกษตรกรเองก็ไม่ใช่ฝ่าย “รอรับ

งบประมาณ” จากรฐัฝ่ายเดียว  ทกุฝ่ายท างานรว่มกนัอย่างมีศกัด์ิศร ีเสมอภาค รว่มมือกนัเพ่ือความส าเร็จ

ของพืน้ท่ีทกุระดบั จากครวัเรอืน หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั และระดบัชาติ 

          โดยเปา้หมาย ของการท ามาตรฐาน SCE PGS เพื่อการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรอินทรยี ์ใหท้กุฝ่าย

ยอมรบั เขา้ใจ และเช่ือมั่น ในมาตรฐานสนิคา้เกษตรอินทรยี ์SCE PGS ท่ีมีรูปสญัลกัษณ ์“ใบไมส้เีขียว”. 

                                                        




