บทความวิ จยั (Research Article)

การประยุกต์ใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรียภ์ ายในชุมชนเกษตรกรรายย่อย
Participatory Guarantee Systems Application to
Organic Farming Extension within Small Farmer Community
สวรรค์ มณีโชติ และดุสติ อธินุวฒ
ั น์*
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Sawan Maneechoti and Dusit Athinuwat*
Department of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University,
Rangsit Centre, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120
Received: March 2, 2019; Accepted: March 24, 2019

บทคัดย่อ
กลุ่มรักษ์เกษตรอินทรียพ์ จี เี อสก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ ในระยะเริม่ ต้นมีสมาชิกเกษตรกรรายย่อย
ผูผ้ ลิตพืชผักด้วยระบบเกษตรดีทเ่ี หมาะสม จานวน 8 ครอบครัว ต่อมามีสมาชิกเพิม่ ขึน้ เป็ น 15 ครอบครัว จึง
มีก ารปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืชผักเป็ น เกษตรอินทรีย์ ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2557 มีสมาชิกจานวน 1 ใน 15
ครอบครัว ทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และ Organic Thailand ด้วยหน่ วยตรวจรับรอง
บุคคลทีส่ าม อย่างไรก็ตาม ผลผลิตพืชผักอินทรียไ์ ม่เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค
สมาชิกทีเ่ หลืออีก 14 ครอบครัว จึงมีความต้องการได้รบั การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ถึงแม้ว่าสมาชิกผู้
ทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ล้ว แต่ใบรับรองมีระยะเวลาครอบคลุมเพียงแค่ 1 ปี การจะทาให้
สมาชิกทัง้ 15 ครอบครัว ได้รบั การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยหน่ วยตรวจรับรองบุคคลทีส่ าม จะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองจานวนมาก ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (พีจเี อส)
จัดเป็ นหนึ่งเครื่องมือในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียใ์ ห้ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ด้วยการตรวจเยีย่ มฟาร์ม
และตรวจติดตามกันเองภายในชุมชน ซึง่ หลังจากการนาระบบพีจเี อสมาประยุกต์ใช้กบั กลุ่มรักษ์เกษตรอินทรีย์
พีจเี อส เป็ นระยะเวลา 2 ปี สมาชิกตรวจเยีย่ มฟาร์มของเพื่อนสมาชิกแต่ละฟาร์มตามกระบวนการพีจเี อส ผล
การศึกษาพบว่ามีผผู้ ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียด์ ว้ ยระบบพีจเี อส จานวน 14 ครอบครัว และอีก 1
ครอบครัว จะผ่านการรับรองในปี ถดั ไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ชนิดพืชปลูกและระยะเวลาปรับเปลีย่ นทีแ่ ตกต่างกัน ที่
เป็ นเช่นนี้เพราะการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมในการตรวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อนสมาชิก ทาให้เกิดความ
เข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ ย่างถ่องแท้และการปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด บ่งชีใ้ ห้เห็นว่าพีจเี อสเหมาะสม
กับการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรียภ์ ายในชุมชนเกษตรกรรายย่อย ซึง่ มีผลผลิตหลากหลายอย่างละเล็กอย่าง
ละน้อยและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยังยื
่ น
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Abstract
The PGS (participatory guarantee system) organic lover group was founded since 2009 with 8
small grower members within the village to produce GAP vegetables. Subsequently, the group has
increased to 15 grower members and has changed the production system to be organic farming. Only
one member from 15 had been gained organic standard certified by third party certification body of
IFOAM and Organic Thailand since 2014. Therefore, their vegetable product was not enough to supply
their entrepreneur and consumers. The 14 grower members leftover also required the organic standard
certification. Even though, one of the members who has passed the organic farm certification but the
certification was covered only 1 year. Besides, organic standard certification for 15 grower members
causes very high certification fee each year. PGS is a tool to drive the organic certification by farmer
cross checking and monitoring within the community. After 2 years, PGS was applied to the group, the
members were cross checked each other farm members and followed the process. We found that 14
grower members could pass organic farm certification by PGS process, and another one would pass
in next year depending on crop type and a differential of transition period. It is a result of learning
process and participation of farm monitoring made clear understanding and a strict following in the
organic standard. This indicated that PGS was suitable for organic farming extension within small
farmer community, which carried a little various organic products and promoted a strong sustainable
community.
Keywords: PGS organic lover group; Chum Ta Bong; PGS; organic farming folk way; guarantee by
the community

1. คานา

ส่งออก ผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่ห่างกัน จึงต้องผ่าน
การประกัน คุ ณ ภาพหรือ ระบบรับ รองจากหน่ ว ย
ตรวจรับรองบุคคลที่สาม (third party certification
system) เท่ า นั น้ (กองวิจ ัย และพัฒ นาการจัด การ
ที่ดิน , 2558) ซึ่ง ค่ า ใช้จ่ายในการตรวจรับรองจาก
หน่ ว ยตรวจรับ รองบุ ค คลที่ส ามค่ อ นข้า งสูง และ
ระยะเวลาการรับรองมีกรอบเวลากาหนด จานวน
พื้ น ที่ ก ารผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ จึ ง ขึ้ น อยู่ ก ั บ งบ
ประมาณสาหรับ การตรวจรับ รองฟาร์ม การเพิ่ม
จานวนพืน้ ทีก่ ารผลิตเกษตรอินทรีย์ จาเป็ นต้องเพิม่
งบประมาณ ท าให้เ กษตรอิน ทรีย์ท ัว่ โลกไม่ เ กิด

ปั จจุ บ ั น ทั ว่ โลกก าลั ง ให้ ค วามส าคั ญ กับ
กระแสสุขอนามัย ความปลอดภัยทางอาหาร และ
การรักษาสิง่ แวดล้อม ซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็ น ระบบ
การเกษตรหนึ่ ง ที่ส ามารถตอบสนองต่ อ กระแส
ดัง กล่ า ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ประเทศไทยมีความ
พร้อ มและเหมาะสมที่ส ามารถท าเกษตรอิน ทรีย์
ตลอดจนมีศกั ยภาพการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ได้ อีกทัง้ เป็ นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารทีส่ าคัญเป็ นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่การ
พัฒ นาเกษตรอิน ทรีย์ ท่ีผ่ า นมา มุ่ ง เน้ น เพื่อ การ
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ความยังยื
่ นทีแ่ ท้จริง ไม่สามารถขยายตัวได้ทนั กับ
สถานการณ์โลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามความต้อง
การของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (IFOAM,
2009; IFOAM, 2013) อีกทัง้ ยังเป็ นข้อจากัดสาหรับ
เกษตรกรรายย่อยทีท่ าเกษตรอินทรีย์แบบพืน้ บ้าน
ซึ่งมีผลิตผลหลากหลายชนิด อย่างละเล็กอย่างละ
น้ อ ย ท าให้เ กษตรกรเหล่ า นั น้ ตกจากการสารวจ
หรือไม่สามารถเข้าสูร่ ะบบประกันคุณภาพ ตลอดจน
ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ บางรายล้มเลิกไป (มูลนิธิ
เกษตรอินทรีย์ไทย, 2558ก; มูลนิธิเกษตรอินทรีย์
ไทย, 2558ข)
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM)
จึง ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาการรับ รองโดยหน่ ว ยตรวจ
รับรองนี้ เป็ นข้อจ ากัดท าให้เกษตรกรรายย่ อยไม่
สามารถขยายช่องทางตลาดได้ จึงได้ร่วมกับเครือข่าย
ประเทศต่าง ๆ พัฒนาระบบการรับรองแบบมีสว่ นร่วม
พีจเี อส (participatory guarantee system, PGS) และ
ทดลองนาร่องในประเทศต่าง ๆ บนพืน้ ฐานการมีวสิ ยั
ทัศน์ร่วม ความไว้วางใจกัน ความสัมพันธ์แนวราบ
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียน
รู้ โดยใช้มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ ากลหรือมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ประจาชาติ ในการรับประกันคุณภาพ
สินค้าอินทรียจ์ ากระบบพีจเี อส (IFOAM, 2016) เพื่อ
ขยายฐานการผลิตและสนับสนุ นการบริโภคสินค้า
อินทรียภ์ ายในท้องถิน่ และภายในประเทศ (Chandra,
2014) กระบวนการพีจเี อสเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ ก ลุ่ ม การเรี ย นรู้ ม าตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ ละระบบพีจเี อส การรวมกลุ่มเพื่อทาระบบ
พีจีเ อส จัด ท าแผนผังฟาร์มและวางแผนการผลิต
รวบรวมข้อมูลสมาชิกทุกคน ตรวจเยีย่ มฟาร์มตาม
ระบบการรับรองพีจเี อส ขอขึน้ ทะเบียนฟาร์มเกษตร
อิน ทรีย์ และการได้ร ับ ใบรับ รองพีจีเ อส (IFOAM,
2014) พีจีเ อสจึง เป็ น เครื่อ งมือ ที่เ หมาะสมในการ
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชนเกษตรกร
รายย่ อ ย ในการเพิ่ม พื้น ที่เ กษตรอิน ทรีย์และเพิ่ม

จานวนเกษตรกรทีท่ าเกษตรอินทรีย์ รวมทัง้ สามารถ
ยกระดับ กลุ่ ม เกษตรอิน ทรีย์วิถีพ้ืน บ้า นได้อ ย่ า ง
ยังยื
่ น (IFOAM, 2015) งานวิจยั นี้จงึ นาระบบพีจเี อส
มาใช้กบั ชุมชนเกษตรกรกลุ่ มรัก ษ์เ กษตรอินทรีย์
พีจีเ อส บ้า นปางงู ต าบลสวรรค์ อ าเภอชุ ม ตาบง
จังหวัดนครสวรรค์ อย่างบูรณาการ ในการพัฒนา
เกษตรอิน ทรีย์และเพิ่มจานวนเกษตรกรรายย่อย
ผู้ผ ลิต เกษตรอิน ทรีย์ ตลอดจนเพิ่ม สิน ค้า เกษตร
อินทรียท์ ผ่ี ่านระบบการรับประกันคุณภาพ ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับทัง้ ในและต่างประเทศ

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เกษตรกรอินทรีย์ ซึ่ง
เป็ นสมาชิกกลุ่มรักษ์เกษตรอินทรียพ์ จี เี อส บ้านปาง
งู ตาบลสวรรค์ อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
จานวน 15 ครอบครัว (ทัง้ กลุ่ม)
2.2 กระบวนการพีจีเอส
กระบวนการพีจเี อส เริม่ ต้นด้วย (1) การ
ให้ค วามรู้ ส มาชิก กลุ่ ม เกี่ย วกับ หลัก การและองค์
ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมพีจเี อส
รวมทั ้ง มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ มกษ.9000
(Organic Thailand) (2) การให้สมาชิกภายในกลุ่ม
ร่ ว มวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ลุ่ ม (3) สมาชิ ก ร่ ว ม
ก าหนดข้อ ปฏิบ ัติสาหรับ การควบคุ ม ภายในกลุ่ ม
(4) กลุ่มจัดระบบควบคุมภายในกลุ่ม (5) ฝึ กปฏิบตั ิ
ให้สมาชิกมีความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการกระบวน
การตรวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อน (6) การตรวจเยีย่ มฟาร์ม
เพื่อนตามตารางที่กลุ่มกาหนด (7) การติดตามผล
และให้คาแนะนากลุ่ม และ (8) การขึน้ ทะเบียนผูไ้ ด้
รับการรับรองกับองค์กรจัดระบบ ซึง่ การศึกษาวิจยั
ครัง้ นี้มมี ูลนิธเิ กษตรอินทรีย์ไทยและมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็ นองค์กรจัดระบบ
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล โดยเก็บทัง้ ข้อมูลเชิง
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ปริมาณและคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายผลการวิจยั เชิง
พรรณนา

ด้วยหน่ วยตรวจรับรองบุคคลที่สาม ภาครัฐจะต้อง
ใช้ง บประมาณจ านวนมากทุ ก ปี และการกระท า
ดัง กล่ า วไม่ ส ามารถขยายพื้น ที่ก ารผลิต เกษตร
อินทรีย์ได้ หากต้องการเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตร
อินทรีย์ จะต้องเพิ่มงบประมาณสาหรับ ระบบการ
ตรวจรับ รองและเพิ่ม จ านวนหน่ ว ยตรวจรับ รอง
บุ ค คลที่ส าม ขณะที่ร ะบบพีจีเ อสสามารถท าให้
เกษตรกรรายย่อยภายในชุมชนรวมกลุ่มกัน ทาให้
เกิดการเรียนรู้และทาความเข้าใจมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กระบวนการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน และ
ระบบรับ ประกัน คุ ณ ภาพสิน ค้า เกษตรอิน ทรีย์ท่ี
น่ า เชื่อ ถื อ ภายใต้ ก ารมีวิส ัย ทัศ น์ ร่ ว มกัน ความ
ไว้วางใจกัน ความสัมพันธ์แนวราบ ความโปร่งใส
การมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้ ทาให้ชุมชน
สามารถท าเกษตรอิน ทรี ย์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
หลัก การและมาตรฐานสากลก าหนด (FAO/WHO
Codex Alimentarius Commission, 2007; FAO,
IFOAM and UNCTAD, 2016) และระบบพีจเี อสยัง
สามารถเพิ่ม พื้น ที่ก ารผลิต เกษตรอิน ทรีย์ไ ด้ ด้วย
กระบวนการตรวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อน ข้อกาหนด และ
กติก าของชุ มชน อีก ทัง้ ท าให้ฟ าร์มหรือ พื้น ที่การ
ผลิตเกษตรอินทรียข์ องสมาชิกภายในชุมชน ได้รบั
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียต์ ่อเนื่องทุกปี ทา
ให้ชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยังยื
่ น ระบบ
พีจเี อสจึงเป็ นเครื่องมือทีเ่ หมาะสมสาหรับใช้สง่ เสริม
สนับ สนุ น ให้เ กษตรกรรายย่ อ ยท าเกษตรอิน ทรีย์
และรับ ประกัน คุ ณ ภาพสิน ค้า อิน ทรีย์ข องชุ ม ชน
จนกระทังเข้
่ าสู่ตลาดทีส่ งั คมต้องการได้ (ดุสติ และ
คณะ, 2559) ซึ่ง การประยุ ก ต์ใ ช้ร ะบบการรับ รอง
แบบมีส่ ว นร่ ว มพีจีเ อส เพื่อ การส่ ง เสริม การท า
เกษตรอินทรีย์ภายในชุมชนเกษตรกรรายย่อ ย มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 กระบวนการพี จี เ อสของกลุ่ ม รัก ษ์
เกษตรอิ นทรี ย์ พี จี เ อส บ้ า นปางงู จั ง หวั ด
นครสวรรค์

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การประยุกต์ใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วมพีจีเอสเพื่อการส่งเสริมการทาเกษตรอิน ทรีย์
ภายในชุมชนเกษตรกรรายย่อย โดยกลุ่มเกษตรกร
เป้ าหมาย คือ กลุ่มรักษ์เกษตรอินทรียพ์ จี เี อส บ้าน
ปางงู จัง หวัด นครสวรรค์ จ านวน 15 ครอบครัว
ประกอบด้วยสมาชิกหมู่ 1 จานวน 1 ครอบครัว หมู่
3 จานวน 4 ครอบครัว หมู่ 4 จานวน 5 ครอบครัว
หมู่ 9 จานวน 3 ครอบครัว และสมาชิกขยายผลจาก
อาเภอแม่เปิ นและแม่วงค์ จานวน 2 ครอบครัว ซึ่ง
กลุ่มเกษตรกรนี้จดั ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อผลิต
พืชผักปลอดภัยและจาหน่ ายให้แก่ผู้ประกอบการ
ต่ อ มาปี พ.ศ. 2557-2559 มี ฟ าร์ ม ของสมาชิ ก
จ านวน 1 ใน 15 ครอบครั ว ได้ ร ั บ การรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ IFOAM ซึ่ง ใบรับ รองมี
ระยะเวลาในการรับรอง 1 ปี เมื่อใบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM ใกล้หมดอายุ จึงยื่นขอการ
รั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ มกษ.9000
(Organic Thailand) และได้ ผ่ า นการรับ รองมาตร
ฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ Organic Thailand จากกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี
พ.ศ. 2559 ซึง่ ใบรับรองมีระยะเวลาในการรับรอง 1
ปี เช่นเดียวกัน (ISEAL, 2009) อย่างไรก็ตาม การ
รับรองฟาร์มหรือพืน้ ทีก่ ารผลิตด้วยมาตรฐานเกษตร
อิน ทรีย์โ ดยหน่ ว ยตรวจรับ รองบุ ค คลที่สาม มัก มี
ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็ นภาระของเกษตรกร ถึงแม้ว่า
การรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ Organic
Thailand เกษตรกรไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตาม แต่
ภาครัฐเป็ นผูส้ นับสนุ นค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง
ทัง้ สิน้ กรณีน้ีการทาให้เกษตรกรทัง้ 15 ครอบครัว
ได้รบั การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ ุกคนทุกปี
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กระบวนการพีจเี อสของกลุ่มรักษ์เกษตร
อินทรียพ์ จี เี อส บ้านปางงู จังหวัดนครสวรรค์ เกิดขึน้
จากการรวมกลุ่ ม เกษตรกรรายย่ อ ยที่มีวิส ัย ทัศ น์
ร่วมกัน จานวน 15 ครอบครัว ภายใต้การดูแลของ
สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
ซึ่ง เป็ น องค์ก รพี่เ ลี้ย ง และมีมูลนิ ธิเ กษตรอิน ทรีย์
ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นองค์กร
จัด ระบบ กระบวนการพีจีเ อสของกลุ่ ม นี้ มีร าย
ละเอียดดังนี้
3.1.1 การจัดเวทีชุ มชน กลุ่ มเกษตรกร
เป้ าหมายทัง้ 15 ครอบครัว และเกษตรกรอื่น ๆ ที่
สนใจ เจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่ องค์กรพี่เลี้ยง และองค์กรจัดระบบ พบปะ
พูดคุ ยและร่ วมกัน วิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่ ม การ
ผลิต การตลาด สถานะความเป็ นอินทรีย์ และองค์
ความรูท้ ม่ี อี ยู่ของกลุ่มเกษตรกร
3.1.2 การจัด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร
หลักสูตรที่ 1 สาหรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ ระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่ ว มพี จี เ อส มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ต ามหลัก
เกษตรอินทรีย์สากล และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ประเทศไทย มกษ.9000 (Organic Thailand) ได้แก่
(1) มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม
1 : การผลิต แปรรู ป แสดงฉลาก และจ าหน่ า ย
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000
เล่ม 1-2552) และ (2) มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 : ปศุสตั ว์อนิ ทรีย์ (มกษ.9000
เล่ม 2-2554) (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2552; สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ , 2554) ท าให้ ก ลุ่ ม
เกษตรกรเรียนรูห้ ลักการและองค์ประกอบของระบบ
การรับ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว มพี จี เ อส และการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารมีส่วนร่วมในการจัดระบบควบคุมภายใน
กลุ่ม การกาหนดโครงสร้างกลุ่ม มอบบทบาทหน้าที่
ของสมาชิ ก แต่ ล ะคนภายในกลุ่ ม การยอมรั บ

มาตรฐานเกษตรอินทรียท์ ส่ี มาชิกกลุ่มได้มสี ่วนร่วม
พัฒนาและยอมรับร่วมกัน การกาหนดกฎเกณฑ์และ
กติกาควบคุมสมาชิก บทลงโทษในกรณีไม่ทาตาม
การกาหนดปฏิญญาการรวมกลุ่ม และการกาหนด
การตรวจและรับรองฟาร์มเพื่อน
3.1.3 การก าหนดข้ อ ปฏิ บ ั ติ แ ละการ
ยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย
(1) การกาหนดข้อปฏิบตั ิตามมาตร
ฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุ่ม เป็ นภาษาสัน้ ๆ ง่าย ๆ
ตามหลักการเกษตรอินทรีย์สากล โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ภูมสิ งั คม และทรัพยา
กรในท้อ งถิ่น ได้แ ก่ (1) รัก ษาสมดุ ล ระบบนิ เ วศ
(2) ฟื้ นฟู ค วามสมดุ ลของดิน (3) หลีก เลี่ยงการใช้
สารเคมีสารสังเคราะห์ทุกชนิด ตลอดห่วงโซ่อาหาร
(4) ป้ องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมรอบข้าง (ข้าง
ในออกไปข้า งนอก) (5) ไม่ ใ ช้ GMO และการฉาย
รังสีกบั ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ (6) เลี้ยงสัตว์อย่างมี
จริยธรรม (7) ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (8) รักษาความ
เป็ นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ (ข้างนอกเข้ามาข้างใน)
(9) แจ้งสถานะความเป็ นอินทรีย์ของผลผลิตและ
ผลิต ภัณฑ์ และ (10) ปฏิบ ัติต่ อ ทุ ก ภาคส่ว นอย่าง
เป็ นธรรม เสมอภาค ยุตธิ รรม
(2) การยอมรั บ มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ โดยกลุ่ม กาหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภายใต้บริบทการทาเกษตรอิน ทรีย์ข องกลุ่ม เป็ น
ภาษาสัน้ ๆ ง่ า ย ๆ โดยอ้ า งอิง มาตรฐานสิน ค้า
เกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 (มกษ.9000 เล่ม
1-2552) หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ได้แก่
(1) ไม่ ใ ช้ส ารเคมี (2) มีก ารเก็บ เมล็ด พัน ธุ์ใ ช้เ อง
กรณีซอ้ื ควรมีการลดความเสีย่ งการปนเปื้ อน (3) มี
การแลกเปลีย่ นเมล็ดพันธุข์ องสมาชิกในกลุ่ม (4) มี
การปลูกพืชหลากหลาย หมุนเวียน และมีการปลูก
พืชหลายระดับ (5) มีการปรับปรุงบารุงดิน โดยปลูก
ปุ๋ ยพืชสด ใช้ปยหมั
ุ๋ ก ใช้น้าหมัก (6) ห้ามเผาไหม้ใน
แปลง (7) มีแ นวป้ อ งกัน น้ า ที่มีส ารเคมีภ ายนอก
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(ทางอากาศ) (8) ปั จ จัย การผลิต ที่เ อามาจากภาย
นอก ต้องได้รบั การอนุญาตจากสมาชิก (9) มีการจด
บันทึกการผลิต และกิจกรรม (10) ใช้จุลนิ ทรียก์ าจัด
แมลง (ใช้สารชีวภัณฑ์ไม่ใช้สารเคมี) (11) เครื่องมือ
ทาการเกษตร ต้องไม่ปนเปื้ อน หลังใช้ต้องทาความ
สะอาด (12) ภาชนะบรรจุต้องแยกใส่ให้ชดั เจน และ
เขียนชื่อระบุ (13) ภาชนะทีใ่ ช้สาหรับหีบห่อ ห้ามใช้
ภาชนะทีเ่ ป็ นสารเคมี (14) ห้ามมีภาชนะใส่สารเคมี
อยู่ ใ นบริ เ วณแปลง (15) แจ้ ง สถานะความเป็ น
อินทรีย์ และ (16) ต้องมีบ่อพักน้ า ในแปลงที่มีน้ า
ปนเปื้ อนไหลผ่าน ตลอดจนการกาหนดวิธกี ารในการ
ควบคุมตรวจสอบสมาชิกเกษตรกรผู้ผลิตให้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละข้อปฏิบตั ติ ามมาตร
ฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ให้สอดคล้องกับสภาพ
การผลิต ขนาดฟาร์ม เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ ละ
ท้องถิน่
3.1.4 การจัด ระบบควบคุ มภายในกลุ่ม
โดยการกาหนดบทบาทหน้าทีด่ งั นี้ ประธาน เลขานุ
การ ผู้ประสานงาน เหรัญญิก และคณะกรรมการ
จากนัน้ กลุ่มแต่งตัง้ ผู้ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน 3 ทีม
และวางแผนการตรวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อน ปี ละ 4 ครัง้
ขึ้ น อยู่ ก ั บ ชนิ ด ของพื ช และสัต ว์ ท่ี เ ลี้ ย ง รวมทัง้
กาหนดขัน้ ตอนกระบวนการให้การรับรองการผลิต
“เกษตรอินทรีย์” โดยการมีส่วนร่วมตัดสินจากคณะ
กรรมการกลุ่ม ตลอดจนกาหนดกฎเกณฑ์และกติกา
ควบคุมสมาชิก เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก และ
กาหนดบทลงโทษ กรณีทส่ี มาชิกฝ่ าฝื น (หากมี) ซึง่
มีรายละเอียดดังนี้ (1) ซื่อสัตย์ โปร่งใส (2) ยอมรับ
การติดชมของสมาชิก (มติทป่ี ระชุมกลุ่ม) (3) มีการ
ประชุ ม ทุ ก วัน อัง คารแรกของเดือ น (เวลา 09:0012:00 น.) (4) การรับสมาชิกใหม่ ต้องให้สมาชิกใน
กลุ่มรับรอง 3 คน (5) สมาชิกเข้าใหม่ ต้องเข้าร่วม
กิ จ กรรมกลุ่ ม 5 ครัง้ ติ ด ต่ อ กัน (6) สมาชิก ต้ อ ง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีก่ าหนด และ (7) ต้องยอมรับ
ให้ผตู้ รวจเข้าไปตรวจแปลง

3.1.5 การจัด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร
หลักสูตรที่ 2 สาหรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
ในการฝึ ก ปฏิบตั ิต รวจเยี่ย มฟาร์มเพื่อ น เพื่อ ให้มี
ความรู้แ ละประสบการณ์ การกระบวนการตรวจ
เยี่ยมฟาร์มเพื่อน การกาหนดบทบาทของผู้ตรวจ
และผู้ท่ไี ด้รบั การตรวจได้อย่างถูกต้อง สมาชิกทุก
คนถึงจะไม่ได้เป็ นผูต้ รวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อน ก็จะต้อง
เข้าใจมาตรฐานการตรวจ คุณสมบัตผิ ตู้ รวจประเมิน
การเตรียมแผนการตรวจประเมิน ขัน้ ตอนการตรวจ
ฟาร์ม การใช้รายการตรวจประเมินหรือ checklist
ต่าง ๆ และการสรุปผลการตรวจประเมิน จนถึงการ
ตัดสินให้การรับรองการรวบรวมผลการตรวจฟาร์ม
ของสมาชิก ทุ ก คน บัน ทึก ในแบบสรุ ป การตรวจ
ฟาร์มประจาปี
3.1.6 สมาชิกแต่ละคนเขียนใบสมัครเข้า
ร่ ว มโครงการ และเขีย นแผนการผลิต เพื่อ ให้ ผู้
ประสานงานกลุ่ม จัดทาเป็ นฐานข้อมูลสมาชิก และ
ขอขึ้น ทะเบีย นกลุ่ ม กับ มูล นิ ธิเ กษตรอิน ทรีย์ไ ทย
ด้วยระบบออนไลน์ www.pgs-organic.org หรือทาง
ไปรษณีย์
3.1.7 การตรวจเยี่ย มฟาร์ม เพื่อ นหลัง
จากการฝึ กอบรมทัง้ 2 หลักสูตรแล้ว แต่ละกลุ่มวาง
แผนการตรวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อน และแต่งตัง้ ผูต้ รวจ
ฟาร์มของสมาชิกแต่ละราย และแจ้งสมาชิกทราบ
กาหนดการตรวจเยี่ยมฟาร์มแต่ละรอบ สมาชิกทุก
คนร่วมการตรวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อน สาหรับการตรวจ
ฟาร์ม ครัง้ แรกและการสรุ ป ผลจะมีทีม งานมูลนิ ธิ
เกษตรอินทรียไ์ ทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/
หรือเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ เป็ นพี่เลีย้ งให้คาแนะนา เมื่อ
ตรวจเยี่ยมฟาร์ม 4 ครัง้ /ฟาร์มแล้ว กลุ่มจัดประชุม
นาผลการตรวจทุกฟาร์มและตัดสินให้การรับรอง
3.1.8 การขึน้ ทะเบียนผูไ้ ด้รบั การรับรอง
ผู้ ป ระสานงานกลุ่ ม ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
เอกสารผูผ้ ่านการรับรองทุกฟาร์ม จากนัน้ นาผลการ
ตรวจเยี่ย มฟาร์ ม เพื่อ นเฉพาะผู้ ผ่ า นการรับ รอง
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ประจ าปี กรอกในแบบฟอร์มขอขึ้น ทะเบียนผู้ผ่าน
การรับรองกับมูลนิธเิ กษตรอินทรีย์ไทย ทางระบบ
ออนไลน์ www.pgs-organic.org หรือทางไปรษณีย์
มูลนิธเิ กษตรอินทรียไ์ ทยทวนสอบความถูกต้องของ
กระบวนการกลุ่มและความถูกต้องของเอกสาร ออก
ใบรับรองเกษตรอินทรียใ์ ห้กบั ผูผ้ ลิตเป็ นรายบุคคล
ซึง่ ใบรับรองมีอายุ 1 ปี
3. 2 ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช้ พี จี เ อ ส ส่ ง เ ส ริ ม
เกษตรกรในการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์
เมื่อนากระบวนการพีจีเอสมาใช้ในการ
ส่ง เสริม สนับ สนุ น การท าเกษตรอิน ทรีย์ข องกลุ่ ม
รั ก ษ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ พี จี เ อส บ้ า นปางงู จั ง หวัด
นครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 15 ครอบครัว
เริ่ม ต้น จากการจัดเวทีชุมชน การจัด ฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการหลักสูตรที่ 1 การกาหนดข้อปฏิบตั ิและ
การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การจัดระบบ
ควบคุมภายในกลุ่ม การจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
หลักสูตรที่ 2 การตรวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อน และการขึน้
ทะเบียนผูไ้ ด้รบั การรับรอง ทาให้สมาชิกทุกคนเข้า
ร่วมกระบวนการพีจเี อส และส่งผลให้เกิดการแลก
เปลีย่ นเรียนรูก้ ระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ ดังนี้
3.2.1 การวางแผนการผลิต ตามความ
ต้ อ งการของตลาด สมาชิ ก แต่ ล ะคนจาก 15
ครอบครัว จัด ท าใบสมัค รเข้า ร่ ว มโครงการ วาง
แผนการผลิต อย่ า งเป็ น ระบบร่ ว มกัน ภายในกลุ่ ม
และสารวจสถานะความเป็ นอินทรีย์ของสมาชิกทุก
คน ส่งผลให้เกิดการจัด การด้านการตลาดทีง่ ่ายขึน้
กรณีตลาดต้องการผลผลิตพืชบางชนิดจานวนมาก
เป็ นกรณีพเิ ศษ สมาชิกจะร่วมกันผลิตพืชผลนัน้ ซึง่
เป็ น ที่ต้อ งการของตลาด กรณี ต ลาดเข้า สู่สภาวะ
ปกติ สมาชิกจะวางแผนการผลิตร่วมกัน เพื่อไม่ให้
เกิดเหตุ การณ์ ผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรไทยมัก
ประสบปั ญหาในมิติผ ลิตภาพ (productivity) อยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ า ส่งผลให้มรี ายได้ต่ าตามไปด้วย
เนื่องจากขาดความรู้และการปรับตัวด้านการตลาด

สาหรับวางแผนการผลิต (ฤทัยชนก, 2556) ซึง่ การ
วางแผนการผลิต การจัดการ และการตลาด เป็ น
หัวใจสาคัญของการทาการเกษตรยุคใหม่ (อภิชาติ,
2561) สอดคล้อ งกับ ยิ่ง ศัก ดิ ์ และคณะ (2560) ที่
กล่าวว่านอกจากการวางแผนการผลิตมีความเชื่อม
โยงกับการตลาดโดยตรงแล้ว การวางแผนการผลิต
ยังมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต
ภายในท้องถิ่นและปั จจัยการผลิตภายนอกท้องถิน่
สาหรับใช้ตดั สินใจในการลงทุนการผลิต เพื่อให้ได้
ผลผลิต คุ ณ ภาพที่มีป ริม าณเพีย งพอ ตามความ
ต้องการของตลาด คุ้มค่ากับการลงทุน มีคุณภาพ
และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม จากนัน้ ผู้
ประสานงานกลุ่ม นาข้อมูลส่วนบุคคล แผนการผลิต
ของสมาชิกแต่ละคน และสถานะความเป็ นอินทรีย์
จัดทาฐานข้อมูลสมาชิก เพื่อขอขึน้ ทะเบียนออนไลน์
กับมูลนิธเิ กษตรอินทรีย์ไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั
ตารางที่ 1
3.2.2 องค์ ค วามรู้ ใ นกระบวนการผลิ ต
เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร หลัง จากการใช้
กระบวนการพีจเี อสทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กระบวนการผลิต เกษตรอิน ทรีย์ ร ะหว่ า งสมาชิก
เกษตรกร ซึ่ง สามารถจัด แบ่ ง กลุ่ ม องค์ค วามรู้ใน
กระบวนการผลิตเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรกลุ่มนี้
ได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
(1) การจัดการดิน สมาชิกเกษตรกร
ใช้วธิ กี ารเตรียมแปลง โดยการใช้รถไถพรวน และ
แรงงานคน การปรับ ปรุ ง บ ารุ ง ดิน ด้ว ยการใส่ปุ๋ย
หรือ สารปรับ ปรุ ง ดิน ได้แ ก่ มู ล วัว มู ล หมู มู ลไก่
แกลบ ฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนมะละกอ ฟางข้าวหมัก
น้ า หมัก หน่ อ กล้วย ฮอร์โ มนต้น กล้วย ปุ๋ ยชีวภาพ
มูลไก่อดั เม็ด ฮอร์โมนรกหมู ฮอร์โมนนม ปุ๋ ยหมอ
ดิน น้ าหมักผลไม้ น้ าหมักหอยเชอรี่ (ตารางที่ 2)
โดยแหล่งทีม่ าของปุ๋ ยและสารปรับปรุงดิน เหล่านี้ มี
แหล่งทีม่ าทัง้ ในท้องถิน่ และนอกท้องถิน่ ได้แก่ จาก
การหมักขึน้ เพื่อใช้เอง จากฟาร์มของคนในหมู่บา้ น
460

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 5 • กันยายน - ตุลาคม 2562

Thai Journal of Science and Technology

และร้านค้าปั จจัยการผลิตทางการเกษตร เป็ นต้น
บ่งชีใ้ ห้เห็นว่าระบบการผลิตพืชอินทรียข์ องสมาชิก
บางคน มีความเสีย่ งด้านการใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอกฟาร์ม ซึง่ มีความจาเป็ นต้องทราบทีม่ าของ
ปั จจัยการผลิตนัน้ ๆ ตาม มกษ.9000 ตลอดจนการ
ใช้มูลสัตว์ในกระบวนการผลิตเกษตรเกษตรอินทรีย์
ต้ อ งผ่ า นการหมัก ให้ส มบูร ณ์ ก่ อ น จึง น ามาใช้ไ ด้
สอดคล้อ งกับ ธ ารง (2550) ที่ก ล่ า วว่ า ปั ญหาของ
เกษตรกรผู้ปลูกผักที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยการไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ท่ี
ได้ม าจากระบบการผลิต แบบเกษตรอิน ทรีย์ การ

ปลู ก พื ช ซ้ า ชนิ ด กัน ในพื้ น ที่ เ ดิ ม การใช้ ปุ๋ ยเคมี
ฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ และการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพชื ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ ณัช
ชา และคณะ (2556) ซึง่ รายงานว่าเกษตรกรร้อยละ
63 มีข้อ จ ากัด ในการปฏิบ ัติต ามมาตรฐานเกษตร
อินทรียใ์ นระดับน้อย คือ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานไม่ได้
0-8 ข้อ จาก 24 ข้อ ขณะที่เกษตรกรร้อยละ 37 มี
ข้อจากัดในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ในระดับมาก คือ ปฏิบตั ไิ ม่ได้มากกว่า 8 ข้อ ขึน้ ไป
จาก 24 ข้อ

ตารางที่ 1 แผนการผลิตของสมาชิกกลุ่มรักษ์เกษตรอินทรียพ์ จี เี อส บ้านปางงู จังหวัดนครสวรรค์
ฟาร์ม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วันสุดท้ายทีเ่ ลิก
ใช้สารทีห่ า้ มใช้

ชนิดพืชปลูก
ข้าว ผัก ตะไคร้ โหระพา พริก กระเจีย๊ บเขียว ฟักทอง มะกรูด
ข้าว อ้อย อินทผลัม น้อยหน่า ฝรัง่ ไผ่กมิ ซุง มะม่วง ทุเรียน มังคุด ลาไย
ลิน้ จี่ ถัวพู
่ ถังฝั
่ กยาว กล้วยน้าว้า มะละกอ โหรพา พริก
หน่อไม้ มะละกอ แตง กล้วย โหระพา พริก ตะไคร้
โหระพา ตะไคร้ กระเจีย๊ บ อ้อย ถัวฝั
่ กยาว พริก กล้วย มะขามเทศ
ข้าว กล้วย ส้มโอ ขนุน พริก โหระพา ข่า ตะไคร้ มะขาม พยุง ส้มโอ มัน
สาปะหลัง
มะขามป้ อม พุทรา น้อยหน่า ตะไคร้ พริก กล้วย มะม่วง ไผ่กมิ ซุง
โหระพา
พริก โหระพา ตะไคร้ สับปะรด ข้าว กล้วย ส้มโอ ข้าวโพด ไผ่ ถัว่ ชะอม
อ้อย
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ มันสาปะหลัง
กล้วยหอมทอง ลองกอง ลาไย ลิน้ จี่ มะละกอ ผักหวานป่ า เงาะ มังคุด
ทุเรียน พริก ตะไคร้ โหระพา หญ้าเนเปี ยร์ ข้าว
พริก ตะไคร้ หยวก พริกแดงจินดา
ตะไคร้ มะนาว ฟักทอง กระเจีย๊ บเขียว แก้วมังกร มันสาปะหลัง ตะไคร้
อ้อย ข้าวโพด
ถัวฝั
่ กยาว พริก ตะไคร้ โหระพา ไผ่กมิ ซุง ข่า หน่อไม้ฝรัง่ กล้วย ข้าว
มะขามป้ อม ข้าวโพด โหระพา มะนาว กล้วย ตะไคร้ ข้าง พริก ดาวเรือง
อ้อย ข่า
โหระพา มะนาว กล้วย ตะไคร้ ข้าง พริก ดาวเรือง อ้อย ข่า
พริก
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สถานะปั จจุบนั
ของแปลง
อินทรีย์ รับรองโดย
กรมวิชาการเกษตร

2559

ระยะปรับเปลีย่ น

2560
2558

ระยะปรับเปลีย่ น
ระยะปรับเปลีย่ น

2556

ระยะปรับเปลีย่ น

2560

ระยะปรับเปลีย่ น

2560

ระยะปรับเปลีย่ น

2558

ระยะปรับเปลีย่ น

2558

ระยะปรับเปลีย่ น
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ตารางที่ 2 วิธกี ารเตรียมและการใช้สารสกัดหรือน้าหมักจากธรรมชาติ
สารสกัดหรือน้าหมัก
น้าหมักหน่อกล้วย
น้าหมักผลไม้
ฮอร์โมนธรรมชาติ
น้าหมักสะเดา
น้าหมักมังคุด
น้าส้มควันไม้
น้าหมักปลา
น้าหมักหอยเชอรี่
น้าหมักผักคูณ
ฮอร์โมนไข่

วิธกี ารเตรียมและการใช้
หน่อกล้วย ไข่ไก่ทงั ้ เปลือก กล้วย กากน้าตาล หมักรวมกัน 30 วัน
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 100 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นลาต้น ใบ และดิน
กากน้าตาล มะละกอ กล้วย ส้มโอ/แตงสุก หมักรวมกัน 30 วัน
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 100 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นใบและลาต้น
พด.2 ฟั กทอง กล้วย มะละกอ สับปะรด หมัก 90 วัน
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 100 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นลาต้นและดิน
สะเดา กากน้าตาล หรือ สะเดา บอระเพ็ด กากน้าตาล หมัก 90 วัน
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 100 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นใบและลาต้น
หมาก มังคุด มะยมหวาน หมักกับน้าทิง้ ไว้ 60 วัน
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 150 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นใบและลาต้น
เผาถ่านเพื่อเอาน้าส้มจากการเผาไม้
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 100 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นใบและลาต้น
ไส้ปลาขาว ปลาตะเพียน กากน้าตาล หมัก 90 วัน
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 100 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นใบและลาต้น
หอยเชอรี่ กากน้าตาล หมัก 90 วัน
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 100 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นใบและลาต้น
ผักคูณ สะเดา หางไหลแดง หนอนตายหยาก หมัก 60 วัน
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 100 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นใบและลาต้น
ไข่ไก่ แป้ งข้าวหมาก หมัก 30 วัน
การใช้ ผสมน้า อัตราส่วน 100 ซีซี : น้า 20 ลิตร พ่นใบและลาต้น

(2) การใช้สารกาจัดศัตรูพชื สมาชิก
เกษตรกรหยุดใช้สารเคมีสงั เคราะห์ทุกชนิดและใช้
วิธที างชีวภาพ เช่น จุลนิ ทรีย์ สารสกัดสมุนไพร และ
น้ าหมักต่าง ๆ ในการควบคุมแมลงศัตรูพชื ได้แก่
น้ า หมัก ผัก คูณ น้ า หมัก หนอนตายหยาก น้ า หมัก
กลอย น้าหมักไหลแดง น้าส้มควันไม้ น้าหมักสะเดา
น้ าหมักบอระเพ็ด น้ าหมักกระเจี๊ยบ น้ าหมักมังคุด
และ พด.7 ส่วนการควบคุมโรคพืช เกษตรกรกลุ่มนี้
นิยมใช้ไตรโคเดอร์มา น้ าหมักหนอนตายหยาก น้ า
หมักหางไหล และน้ าหมักฝั กคูณ และใช้วิธีกลใน
การกาจัดวัชพืช ได้แก่ ตัด ถาง และถอน เป็ นต้น

นอกจากนี้เกษตรกรยังใช้สารสกัดหรือน้ าหมักจาก
ธรรมชาติ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่
น้าหมักหน่อกล้วย น้าหมักผลไม้ ฮอร์โมนธรรมชาติ
น้าหมักปลา น้าหมักหอยเชอรี่ และฮอร์โมนไข่ ซึง่ มี
รายละเอียดดังตารางที่ 2
(3) แหล่ ง ที่ ม าของเมล็ ด พัน ธุ์ แ ละ
พันธุพ์ ชื ส่วนใหญ่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุแ์ ละ/หรือ
ท่อนพันธุ์พชื ไว้ใช้เอง จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเมล็ด
พัน ธุ์ภ ายในชุ มชน บางส่ว นซื้อ เมล็ด พัน ธุ์ม าจาก
ร้ า นค้ า ภายในหมู่ บ้ า นและ/หรื อ ร้ า นค้ า ภายใน
จังหวัด
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(4) การจัดการน้ า เกษตรกรใช้แหล่ง
น้ าจากการขุดสระในพืน้ ทีข่ องตนเอง โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรมีสระน้า 1-2 สระ ภายในฟาร์มของตนเอง
นอกจากนี้ยงั มีการใช้น้ าจากชลประทาน บ่อบาดาล
และฝายชะลอน้ า ส าหรับ สมาชิก ที่ใ ช้ น้ า จากชล
ประทานและฝายชะลอน้ า จะทาการพักน้ าก่อนใน
มาใช้ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์
(5) การป้ องกันมลพิษทางอากาศ ดิน
และน้ า เกษตรกรมีแผนการป้ อ งกันการปนเปื้ อน
ของสารเคมี คือ การปลูกพืชทาแนวกันชนระหว่าง
แปลง โดยพืชที่ใช้ปลูกเป็ นแนวกันชน ได้แก่ หญ้า
แฝก และหญ้าเนเปี ยร์ เป็ นต้น และระหว่างแปลงที่
ติดกับการทาเกษตรเคมี จะทาคันกัน้ น้า
(6) การจั ด การเก็ บ เกี่ ย วและการ
ตลาด การเก็บเกี่ยวผลผลิตภายในแปลง มีทงั ้ เก็บ
เองและจ้างแรงงานคนช่วยเก็บ ส่วนข้าวจะใช้ ร ถ
เกีย่ วข้าว ช่วยเก็บแทนแรงงานคน ในด้านการตลาด
เมื่อได้ผลผลิตเกษตรกรจะนามาขายเองตามตลาด
นั ด ในชุ ม ชน ขายเพื่อ นบ้า นในหมู่ บ้า น และการ
รวบรวมผลผลิ ต ออกมาขายให้ พ่ อ ค้ า คนกลาง
ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน โดยจาหน่ ายใน
นามของกลุ่ ม นอกจากนี้ ย ัง มีก ล้ว ยที่ส่ ง ขายตรง
ให้ก ับ กลุ่ มวิสาหกิจชุ มชนผัก เกษตรอินทรีย์ ส่ว น
ข้าว มันสาปะหลัง และข้าวโพด ขายที่ลานรับซื้อ
ผลผลิตภายในชุมชน
3.2.3 การผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ หลังจากการใช้กระบวนการพีจเี อส
และฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทัง้ 2 หลักสูตร กลุ่มรักษ์
เกษตรอิน ทรีย์พีจีเ อส บ้า นปางงู แต่ ง ตัง้ ผู้ต รวจ
ฟาร์ม ของสมาชิกแต่ ละคนและวางแผนการตรวจ
เยี่ยมฟาร์มเพื่อน พร้อมแจ้งสมาชิกทราบกาหนด
การตรวจเยี่ยมฟาร์มแต่ละรอบ สมาชิก ทุกคนร่วม
การตรวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อน ซึง่ กลุ่มมีแผนงานตรวจ
ประเมิน กัน ทุ ก 3 เดือ น (4 ครัง้ /ปี ) ผลการตรวจ
ฟาร์ม และการรับ รองของสมาชิก จากการสรุ ป ผล

ร่ ว มกัน กับ สมาชิ ก ทุ ก คน พบว่ า สมาชิ ก ทุ ก คน
จานวน 15 คน ผ่านการรับรองตามมาตรฐานเกษตร
อิน ทรีย์พีจีเ อส โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 กรณี ได้ แ ก่
(1) สมาชิก 1 คน ได้รบั การยกเว้นระยะปรับเปลีย่ น
และได้รบั ใบรับรองทันที เนื่องจากสถานะปั จจุบนั
ของสมาชิก รายนี้ อ ยู่ใ นช่ ว งการรับ รองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ Organic Thailand จากหน่ วยตรวจ
รับรองบุคคลทีส่ ามของภาครัฐ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง ไม่ จ าเป็ น ต้อ งมี
ระยะปรับเปลีย่ น (2) สมาชิก จานวน 10 คน ได้รบั
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 ด้วย
กระบวนการพีจเี อส ตามการปฏิบตั ิในฟาร์มอย่าง
ถู ก ต้อ งตามมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ มกษ.9000
และมาตรฐานสากล ซึง่ ได้รบั ใบรับรองเมื่อพ้นระยะ
ปรับ เปลี่ย น 6 เดือ น ในวัน ที่ 30 เมษายน 2561
เนื่ อ งจากได้ร ับ การลดระยะปรับ เปลี่ย นจาก 1 ปี
เหลือ เพีย ง 6 เดือ น เพราะเป็ นผู้ผ ลิต ที่ไ ม่ ไ ด้ใ ช้
สารเคมีสงั เคราะห์และปั จจัยการผลิตทีข่ ดั ต่อมาตร
ฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 และมาตรฐานสากล
มานานกว่า 3 ปี โดยมีสมาชิกและบุคคลที่สาคัญใน
ท้องถิน่ ให้การรับรองการปฏิบตั ใิ นแปลงตลอด 3 ปี
ทีผ่ ่านมา (3) สมาชิก จานวน 3 คน ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 ด้วยกระบวน
การพีจีเ อส ตามการปฏิบ ัติในฟาร์มอย่า งถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากลและตามระยะเวลาก าหนด
(ผ่านระยะปรับเปลีย่ น 1 ปี ) ซึง่ ได้รบั ใบรับรองเมื่อ
พ้ น ระยะปรั บ เปลี่ ย น (30 ตุ ล าคม 2561) และ
(4) สมาชิก จานวน 1 ราย ทาสวนไม้ผล ซึง่ ผ่านการ
ตรวจประเมิน แต่มรี ะยะปรับเปลีย่ น 18 เดือน ตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 และมาตรฐาน
สากล และจะได้ใบรับรอง 30 เมษายน 2562 แสดง
ให้เห็นว่าการรวมกลุ่มของสมาชิกเกษตรกรภายใต้
วิสยั ทัศน์ร่วมกันและกระบวนการพีจเี อส ก่อให้เกิด
การแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ระบบ
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การรับรองแบบมีส่วนร่วมพีจเี อส ก่อให้เกิดความ
โปร่งใส ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์แนวราบ
ตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน ทาให้
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยังยื
่ น จัดเป็ นการส่งเสริมและ
ขยายผลการทาเกษตรอินทรียภ์ ายในชุมชน ซึง่ สอด
คล้อ งกับ แผนยุทธศาสตร์เ กษตรอินทรีย์แห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่ง มีเ ป้ าหมายในการเพิ่ม พื้น ที่
เกษตรอิน ทรีย์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 600,000 ไร่ จ านวน
เกษตรกรที่ท าเกษตรอิน ทรีย์ไม่น้ อ ยกว่ า 30,000
ราย และการเพิม่ สัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มสี ดั ส่วนตลาดใน
ประเทศร้ อ ยละ 40 ต่ อ ตลาดส่ ง ออกร้ อ ยละ 60
รวมทัง้ ยกระดับ กลุ่ ม เกษตรอิน ทรี ย์ วิถี พ้ืน บ้ า น
เพิม่ ขึน้ พีจเี อสจึงจัดเป็ นหนึ่งกระบวนการทีส่ ามารถ
เพิ่ม พื้น ที่ก ารผลิต เกษตรอิน ทรีย์แ ละเพิ่ม จานวน
เกษตรกรอินทรียไ์ ด้ดว้ ยกลไกของเกษตรกรเอง ซึง่
สามารถขยายผลให้เกิดตลาดสีเขียวภายในชุมชน
และจัดว่าเป็ นการยกระดับ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถี
พื้ น บ้ า นให้ ไ ด้ ร ั บ การรั บ ประกัน คุ ณ ภาพสิน ค้ า
อินทรียอ์ ย่างยังยื
่ น
การรวมกลุ่มเป็ นการคัดกรองและสร้าง
สภาวะความตกลงปลงใจร่ ว มกั น (agreement
state) เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการท างานที่ มี เ ป้ าหมาย
ร่วมกันอย่างชัดเจนมากขึน้ ซึ่งก่อนหน้านี้ เกษตร
อินทรีย์เป็ นแนวทางที่ขบั เคลื่อนโดยปั จเจกบุคคล
จึงทาให้ไม่มพี ลังในการเปลีย่ นแปลงมากนัก ดังเช่น
ที่มีการแลกเปลี่ยนจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมในเวที
National PGS Forum ว่ า ระบบการรับ รองมาตร
ฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มนี้ จะท าให้
เกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์จะต้องเหนื่อยขึน้
ไปอีก แต่เป็ นการมีกาลังใจทีจ่ ะเหนื่อยต่อ เพื่อทีจ่ ะ
ต่อสู่ร่วมกันอย่างมีความหวัง เพื่อให้เพื่อนสมาชิก
เกษตรกรในกลุ่ ม ที่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รองให้
สามารถเข้าสู่ระบบการรับรองได้ร่วมกัน (กองวิจยั
และพัฒ นาการจัด การที่ดิน , 2558) กระบวนการ

กลุ่ ม ภายใต้ร ะบบพีจีเ อสนี้ จึง ถือ เป็ น การพัฒ นา
ชุมชนในอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ทาให้มีแต่ ผู้ท่แี ข็งแรง
เท่านัน้ ทีอ่ ยู่รอดได้ แต่มรี ะบบการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันกับผูท้ ย่ี งั ไม่พร้อมหรือยังอ่อนแออยู่ ให้สามารถ
อยู่รอดและเติบโตต่ อไปได้ การรวมกลุ่มสามารถ
สร้างระบบในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต และ
รับรองมาตรฐานสินค้าระหว่างกันได้ ผ่านกระบวน
การเรียนรู้และมีส่วนร่วม (สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ, 2558) ทัง้ นี้ กระบวนการเรียนรู้ เริม่ ต้น
จาก “การจัดเงื่อนไขของกระบวนการเรียนรู้ ” ซึ่งมี
เป้ าหมายสาคัญ คือ การทาให้ทุกคนเกิดการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วย
(1) การบรรยาย เพื่ อ น าสู่ ค วาม
เข้าใจเชิงข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
ลักษณะของการบรรยายจะใช้การสื่อสารสองทาง
(two-way communication) คือ ทัง้ ให้ข้อ มูล สาระ
ความรู้จากวิทยากรในด้านมาตรฐาน กระบวนการ
ผลิตและการยื่นขอรับรอง เทคโนโลยีชวี ภาพ ด้าน
พืช ด้านข้าว ตลอดจนช่องทางการตลาดและการ
จาหน่ ายสินค้า ทีผ่ ่านการรับรองแบบมีส่วนร่วมพีจี
เอส การถามความเห็น การโต้แ ย้ง ทางความคิด
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เดิมของ
ผู้เข้าร่วม การบรรยายจะเกิดการรับฟั ง ก็ต่อเมื่อ
ผ่านการละลายพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมและสร้า ง
ข้อตกลงร่วมกันของกระบวนการเรียนรู้ (บุญธรรม,
2540)
(2) การลงมือ ปฏิบ ัติ ผ่ า นการจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบตั ิ
จริง พร้อมกันกับการจัดทามาตรฐานและข้อกาหนด
มาตรฐานพีจเี อสของกลุ่ม การตรวจเยี่ยมแปลงซึง่
เป็ นการเรียนรู้จากแปลงเกษตรจริง (peer review)
สร้างการเรียนรู้แบบจดจาได้จากการลงมือปฏิบตั ิ
หรือประสบการณ์ ท่เี คยทามาก่อน ที่สาคัญ คือ มี
การให้กาลังใจกัน ในการตรวจเยี่ยมแปลงด้วย ซึ่ง
เป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาระบบตรวจรับรองให้
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มี ค วามเข้ ม แข็ง มากยิ่ง ขึ้น (UNCTAD, FAO and
IFOAM, 2012; UNCTAD-UNEP CBTF, 2016)
ปั จ จุ บั น ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ่ ม ข อ ง
สหกรณ์ และระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่ ว นร่ ว มพีจีเ อส สามารถสร้ า งอาชีพ และ
รายได้ให้ชุมชน และผลสาเร็จทีส่ าคัญยิง่ คือ การดึง
คนในชุมชนให้กลับมาสามารถทามาหากินในชุมชน
โดยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของคนที่ อ พยพไปท างาน
ต่ างจังหวัดและในกรุงเทพฯ ได้กลับมาร่วมในวิถี
การผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ข องเครื อ ข่ า ย ผลจาก
รู ป ธรรมของ “ตลาดเขีย ว” ที่ส ร้า งแรงบัน ดาลใจ
ให้กบั คนในชุมชนให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
และสร้างสังคมครอบครัวและชุมชน ให้อยู่ในถิน่ ฐาน
บ้านเกิดได้ นอกจากนี้ ความสาเร็จเล็ก ๆ แต่ ก็มี
ความส าคัญ คือ การเปลี่ย นวิถี ก ารบริโ ภคของ
ชุ ม ชน จากครั ว เรื อ นที่ ต้ อ งซื้ อ ข้ า วบริ โ ภคจน
สามารถผลิตข้าวอินทรียท์ ป่ี ลอดภัยไว้บริโภคเองใน
ชุมชน ตลอดจนมีผลิตผลพืชผัก ผลไม้ พืชหลังนา
และเนื้ อ สัต ว์ไ ว้บ ริโ ภคเองในครัว เรือ นและ/หรือ
สาหรับแลกเปลีย่ นกับเพื่อนสมาชิกภายในชุมชนถึง
ร้อยละ 90 อีกร้อยละ 10 ส่วนทีเ่ หลือเป็ นการซือ้ หา
จากภายนอก เช่น เนื้อสัตว์ และเครื่องปรุงต่าง ๆ
(สรธรรม และคณะ, 2561) นัยสาคัญของระบบพีจเี อส
ต่อการส่งเสริมเกษตรอินทรียข์ องประเทศไทย เห็น
ได้จากทัง้ แนวคิดและภาคปฏิบตั ิของหลายหน่ วย
งานทีข่ บั เคลื่อนและเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการ
พีจีเ อส ซึ่ง เป็ นการอุ ด ช่ อ งว่ า งของปั ญ หาสิน ค้า
เกษตรอินทรียข์ องประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหา
ความไม่น่าเชื่อถือของระบบตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ปั ญหาปริมาณผลผลิตทีไ่ ม่เพียงพอ
และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ปั ญหาการไม่สามารถขยายพื้นที่เกษตรอินทรียไ์ ด้
ตรงตามเป้ า หมาย ฯลฯ ทัง้ นี้ ร ะบบพีจีเ อสในการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรียใ์ นยุค Thailand 4.0 จึงไม่ใช่
การเติบโตแบบโดดเดีย่ ว คือ ปล่อยให้คนทีเ่ ข้มแข็ง

เท่ า นัน้ ที่จ ะอยู่ร อดในสัง คมแห่ ง การแข่ง ขัน โดย
ปล่อยคนที่อ่อนแอทิง้ ไว้ขา้ งหลัง หากแต่เป็ นระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากการริเริ่มของ
กระบวนการทางสังคมภายในชุมชน เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจทีว่ างอยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมใน
สัง คม และไม่ ใ ช่ ก ารพัฒ นาเกษตรอิน ทรีย์ท่ีต้อ ง
พึ่ง พาเทคโนโลยี นวัต กรรม หรือ มาตรฐานการ
ส่งออก ทีถ่ ูกออกแบบมาจากภายนอกแล้วมากากับ
เกษตรกรให้ตอ้ งยอมรับหรือปฏิบตั ติ าม แต่กระบวน
การพีจเี อสจาเป็ นต้องพัฒนามาตรฐานและกระบวน
การกลุ่ ม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของกลุ่ ม หรื อ
เครือข่าย การออกแบบวิธกี ารจัดการเกษตรอินทรีย์
การรวบรวมผลผลิต ในชุมชนสู่ตลาด การจัด การ
อนุ รกั ษ์เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนประสบ
การณ์ เทคนิค นวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านที่จ ะ
เอื้อ ประโยชน์ ต่ อระบบกลุ่ ม และการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ท่ีส อดคล้ อ งกับ วิถีข อง
ท้องถิน่ แต่ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ

4. สรุป
การนาระบบพีจเี อสมาใช้กบั ชุมชนเกษตรกร
กลุ่ ม รัก ษ์ เ กษตรอิน ทรีย์พีจีเ อส บ้า นปางงู ต าบล
สวรรค์ อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ อย่าง
บู ร ณาการ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ส มาชิ ก กลุ่ ม เกี่ ย วกับ
หลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบ
มีส่วนร่วมพีจีเอส มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.
9000 (Organic Thailand) รวมทัง้ การฝึกปฏิบตั ใิ ห้มี
ประสบการณ์ ใ นการตรวจเยี่ย มฟาร์ม เพื่อ น จน
กระทังกลุ
่ ่มเกษตรกรสามารถตรวจเยีย่ มฟาร์มเพื่อน
ตามระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ทาให้สมาชิกชิกก
ลุ่มทุกคนผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์
พีจเี อส จึงจัดเป็ นกระบวนการทีส่ ามารถเพิม่ จานวน
เกษตรกรรายย่อยและเพิ่มสิน ค้าเกษตรอินทรีย์ท่ี
ผ่านระบบการรับประกันคุณภาพ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
ทัง้ ในและต่างประเทศได้อย่างยังยื
่ น
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