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ค าน า 

ในการด าเนินงานโครงการวจิยั  “ การยกระดบัมลูค่าเพิม่ผกัอนิทรยีท์ีผ่ลติโดยเกษตรกรรายยอ่ย ”  ภายใต้

ชุดโครงการวจิยัการขบัเคลื่อนการพฒันาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะที่ ๗   ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ นี้  ใช้ฐาน

เกษตรกรเครอืขา่ยตลาดสุขใจ  ในการด าเนินการศกึษาวจิยัเรยีนรู ้ มุ่งเน้นรปูแบบกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

แบบมสี่วนร่วม (Participatory  Action  Research : PAR)  โดยมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาวจิยัดงันี้   

๑. เพื่อศกึษาแนวทางการยกระดบัมูลค่าเพิม่ (Moving up value chain) ผกัอนิทรยีท์ี่ผลติโดยเกษตรกร

รายยอ่ย  

๒. เพื่อพฒันาระบบการจดัการความรูสู้่ชุมชน และ เครอืขา่ยเกษตรกรผู้ผลติผกัอนิทรยีร์ายย่อย  ๓. เพื่อ

ศกึษารปูแบบและแนวทางการจดัการโซ่อุปทานการผลติผกัอนิทรยีข์องเกษตรกรรายยอ่ย 

การวจิยัในระยะแรกคณะนกัวจิยัมุ่งสรา้งตวัอยา่งเกษตรกรทีผ่ลติผกัอนิทรยีร์ายยอ่ยที่ไดร้บัการ 

รบัรองมาตรฐานการผลติพชือนิทรยี ์IFOAM  ซึ่งได้ยดึถือเป็นแนวทางการปฏบิตัใินการด าเนินงานวจิยัในครัง้นี้  

และสนบัสนุนใหม้กีารท าการตลาดในหลายแนวทาง  เช่น  รวบรวมผลผลติขายในตลาดทอ้งถิน่  การรวมกลุ่มขาย

ผลผลติใหบ้รษิทัธุรกจิที่มคีวามต้องการต่อเนื่อง  การขายตรงสู่ผู้บรโิภค (กจิกรรม ตลาดสุขใจสญัจร )  ผลการ

ด าเนินกจิกรรมวจิยัท าใหม้เีกษตรกรผูผ้ลติผกัได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ IFOAM แล้ว ๑  ราย คอื

คุณสงัเวยีน  เอกจนี  มเีกษตรกรผูผ้ลติผกัไดร้บัการตรวจรบัรองแปลงและอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาผลการตรวจ  

๑๘  ราย และมเีกษตรกรที่ย ื่นขอการตรวจรบัรองแปลงแล้วรอการตรวจแปลงอกี  ๔  ราย  จากเป้าหมายกลุ่ม

ตวัอยา่งเกษตรกร  ๖๐  ราย                   

จากการด าเนินงานวจิยัทีผ่่านมา ได้ยงัพบวา่การวางแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อยกระดบั 

มลูค่าเพิม่ผกัอนิทรยีท์ีผ่ลติโดยเกษตรกรรายยอ่ยนัน้ มปีจัจยัหลายดา้นทีม่ผีลกระทบต่อการปลูกผกัระบบอนิทรยี ์ 

เช่น  การตลาด  การวางแผนการผลิต องค์ความรู้ด้านการผลิต  ปริมาณผลผลิต  การรวมกลุ่ม  ตลอดจน

มาตรฐานการผลติพชือนิทรยี ์ เป็นตน้  ปญัหาต่างๆ เหล่านี้เป็นปญัหาพืน้ฐานทีเ่กษตรกรตอ้งการค าตอบก่อนทีจ่ะ

ปรบัเปลีย่นระบบการผลติผกัโดยใชเ้คมสีู่ระบบการผลติผกัอนิทรยี ์ และ ปญัหาอื่นๆ เป็นปญัหาพืน้ฐานตามล าดบั   

การด าเนินการวจิยัครัง้นี้  คณะวจิยัขอขอบคุณ เกษตรกรในเครือข่ายตลาดสุขใจ โดยเฉพาะสถาบนั
วชิาการดา้นสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ เกษตรกรเครอืขา่ยพีน้่องสองต าบล +... เกษตรกรกลุ่มผูผ้ลติผกั
คลองโยง- ลานตากฟ้า  คณะอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ก าแพงแสน พนกังานสวนสามพราน ที่ได้ให้
ความร่วมมอืในการด าเนินงานวจิยัเป็นอยา่งดตีลอดแผนงานวจิยั 

คณะนกัวจิยัหวงัวา่งานวจิยัฉบบันี้จะเป็นขอ้มูล และเป็นแนวทางในการพฒันาเกษตรกรอินทรยีต่์อไปใน
อนาคต 

       คณะนกัวจิยั 
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บทสรปุผู้บริหาร 

การด าเนินงานวจิยัภายใตโ้ครงการวจิยักลุ่มธุรกจิเชงิคุณค่าสามพรานในปีทีผ่่านมา ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุน

จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั และมสีถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์เป็นทมีพีเ่ลีย้งใหค้ าปรกึษาดา้นวิชาการ 

ท าใหเ้กดิทุนทางวจิยัเดมิคอืความร่วมมอืของ เครอืขา่ยเกษตรกรระบบอนิทรยี ์ ตลาดสุขใจ   ศนูยเ์รยีนรู้มชีวีติสุข

ใจ หน่วยงานภาครฐั  องคก์รปกครองทอ้งถิน่   มหาวทิยาลยัในพืน้ที ่ แหล่งทุน จากทุนการวจิยัดงักล่าว ส่งผลให้

ระบบห่วงโซ่อาหารอนิทรยีม์กีารพฒันาขึน้เป็นล าดบั   ส่งผลให้เกษตรกรกล้าที่จะตดัสนิใจเขา้สู่ระบบการผลิต

อนิทรยีม์ากขึน้ในเกษตรกรรายย่อย  ในส่วนของผู้บรโิภคมีความเขา้ใจเกี่ยวกบัผลผลติอนิทรยี์มากขึน้   และ

สามารถเขา้ถงึแหล่งซือ้ขายพชืผกัอนิทรยีไ์ดง้่ายขึน้   

 

 

 

แผนผงั  ความร่วมมอืกลุ่มธุรกจิเชงิคุณค่าสามพราน 
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ผงัแสดงพืน้ทีก่ารท างานและหน่วยงานทีใ่หค้วามร่วมมอืในการขบัเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล 

 

การด าเนินงานโครงการวจิยั  “ การยกระดบัมูลค่าเพิม่ผกัอนิทรยีท์ี่ผลติโดยเกษตรกรรายย่อย ”  ภายใต้
ชุดโครงการวจิยัการขบัเคลื่อนการพฒันาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะที่  ๗  ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ นี้  จงึใช้
เครอืขา่ยฐานเกษตรกรเครอืขา่ยตลาดสุขใจ  ในการด าเนินการศกึษาเรยีนรู้  มุ่งเน้นรูปแบบกระบวนการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory  Action  Research : PAR)  โดยมุ่งเน้นใหเ้กษตรกรปรบัระบบการผลติสู่
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์IFOAM  มกีารสร้างกลุ่มเครอืข่ายด าเนินกจิกรรมวางแผนการท างานร่วมกนั การสร้าง
มาตรฐานของกลุ่มและมาตรฐานของผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   วางแนวทางด้าน
การตลาด  เพื่อศกึษาแนวทางการยกระดบัความสามารถในการผลติผกัอนิทรยีใ์หเ้พิม่ขึน้ 

คณะนกัวจิยัก าหนดเกษตรกรผูผ้ลติผกักลุ่มเป้าหมายไว ้จ านวน  ๓  เครอืขา่ย  ประกอบดว้ย 
๑. เครอืขา่ยพีน้่องสองต าบล + ... มสีมาชกิทัง้สิน้  ๒๒  คน   
๒. เครอืขา่ยคลองโยง- ลานตากฟ้า  จ านวนสมาชกิ  ๖  ราย  
๓. เครอืขา่ยตลาดสุขใจ  ๑๒  ราย   
ภาพรวมปญัหาหลกัของเกษตรกกลุ่มตวัอย่างมดีงันี้ ๑) เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผกัอนิทรยีร์ายย่อยที่มกีาร

รวมตวักนัแบบหลวมๆ  ๒)  มพีืน้ทีป่ลกูผกัรายละไม่มากนกั  ๓) ใชแ้รงงานในครวัเรอืน    ๔)  ปรมิาณผลผลติไม่
แน่นอน ๕)  ขาดความรูด้า้นการจดัการผลผลติทีม่คีุณภาพ  ๖)  ไม่มตีลาดรองรบัทีแ่น่นอน 

จากปญัหาดงักล่าว เกษตรกรรายยอ่ยจงึไม่ใหค้วามส าคญัในการผลติผกัอนิทรยีเ์ป็นอาชพีหลกัและพฒันา
เป็นธุรกจิทีม่ ัน่คงได ้  นอกจากการผลติไวร้บัประทานเป็นหลกัถ้าผลผลติเหลอืจงึน าไปขายในตลาดทอ้งถิน่พอเป็น
รายได้  แต่จะประสบปญัหาด้านราคาเนื่องจากผกัอนิทรยีเ์มื่อวางขายร่วมกบัผกัเคมจีะไม่ได้รบัความสนใจของ
ผูบ้รโิภค 

การด าเนินงานวจิยั คณะนกัวจิยัไดอ้อกแบบจดัใหม้กีารอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพื่อก าหนดกรอบทศิทางการ
ศกึษาวจิยัเชิงกลยุทธ์และแนวทางพฒันาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่การผลิตผกัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
IFOAM   ร่วมวางแนวทางการพฒันาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่การรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM   
สนับสนุนเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน  พฒันาองค์ความรู้ในการท าผลิตผกัอนิทรียร์ะหว่างเครอืข่ายเกษตรกร   และ
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สนับสนุนการส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะทางแก่เครอืข่ายเกษตรกร พร้อมพฒันาช่องทางการตลาดให้เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายในดา้นต่างๆ ซึง่งานวจิยัก าหนดกรอบแนวทางงานวจิยัไว ้     ๔  ดา้น คอื   

๑. ขัน้ตอนด้านการจดัการองค์ความรู้และส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนมาตรฐาน การผลติสู่มาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์IFOAM 

๒. ขัน้ตอนดา้นขบัเคลื่อนการรวมกลุ่ม  วางแผน  และการสร้างมาตรฐานและการพฒันากลุ่ม ธุรกจิ
แบบมสี่วนร่วม 

๓. ขัน้ตอนดา้นการตลาด 
๔. ขัน้ตอนดา้นการพฒันาองคค์วามรู ้ การศกึษาดงูาน 

 
 ขัน้ตอนด้านการจดัการองค์ความรู้และส่งเสริมการปรบัเปล่ียนมาตรฐานการผลิตสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย ์IFOAM   
 รปูแบบการจดัการองคค์วามรู ้คณะนกัวจิยัไดด้ าเนินการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบัเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช ้ระบบมาตรฐานการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 
Movements ‟ IFOAM)  เป็นแนวทางในการพฒันาองคค์วามรูด้า้นการผลติของเกษตรกร  เพื่อปรบัแนวทางการ
ปฏบิตัเิดมิของเกษตรกรที่มรีะบบการผลติผกัในแบบเดมิของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสู่การผลติผกัอนิทรยีต์าม
แนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ IFOAM  โดยคณะนักวจิยัลงพื้นที่ตดิตาม ให้ค าแนะน า กบัเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เดอืนละ  ๑ ครัง้ ในการใหค้วามรูป้รบักระบวนการการผลติผกัของเกษตรกรแต่ละราย โดยใช้มาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์IFOAM  เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เน้นการปรบัสภาพแปลงทางกายภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานยอมรบั  ปรบัข ัน้ตอนการจดบนัทกึใหเ้กษตรกรเหน็ถงึความส าคญั  ข ัน้ตอนการวางแผนการผลติ    และ
ด าเนินการเป็นพีเ่ลีย้งในการยืน่ขอรบัรองแปลงมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ IFOAM จากส านักงานมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีไ์ทย (มกท.) เป็รายแปลง 

จากการด าเนินกิจกรรมวจิยัส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์
IFOAM  แลว้ ๑ ราย, เกษตรกรได้รบัการตรวจรบัรองแปลงจากส านักงานมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ทยแล้ว ๑๘ 
ราย ขณะนี้อยูใ่นข ัน้ตอนการรบัรองผล, เกษตรกรทีย่ ืน่ขอรบัรองต่อส านกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ทยแล้ว  ๙   
ราย รอการตรวจรบัรอง  รวมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  ๔๐  ราย สามารถปรบัเปลี่ยนระบบการผลติสู่
มาตรฐานการผลติมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์IFOAM รวม ๒๘ ราย 

 
 
 

 ขัน้ตอนด้านขบัเคล่ือนการรวมกลุ่ม  วางแผน  และ การสร้างมาตรฐานและการพฒันากลุ่ม ธรุกิจ
แบบมีส่วนร่วม 
 ขัน้ตอนวจิยัในส่วนนี้คณะนกัวจิยัไดใ้ชว้ธิลีงตดิตามกระบวนการรวมกลุ่ม  และการพฒันากลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่ โดยเน้นกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพี่น้องสองต าบล+...  เป็นฐานในการศกึษาวจิยัเกษตรกรกลุ่มดงักล่าว มี
เกษตรกรผูผ้ลติผกัอนิทรยีท์ีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานอนิทรยี ์IFOAM แลว้  ๑ ราย และสมาชกิอกี ๑๘ ราย ได้รบั
การตรวจรบัรองแปลงแลว้อยูใ่นข ัน้ตอนการรบัรองผล  เกษตรกรกลุ่มนี้เดมิเป็นเกษตรกรที่มกีารรวมตวักนัแบบ
หลวมๆ  เป็นเพื่อนที่มอุีดมคตดิ้านการท าเกษตรแบบเดยีวกนัคอืการผลติผกัอนิทรยี ์ คณะนักวจิยัได้สนับสนุน
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องคค์วามรูด้า้นการร่วมกลุ่ม  การสรา้งเป้าหมายร่วม  การสรา้งวฒันธรรมกลุ่ม  โดยกลุ่มก าหนดใหส้มาชกิต้องมา
พบปะพดูคุยแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั เดอืนละ ๑ ครัง้โดยหมุนเวยีนไปตามบา้นของสมาชกิ  กลุ่มไดก้ าหนดระบบการ
วางแผนการผลิตร่วมกนัตามความต้องการของลูกค้า ข ัน้ตอนนี้ต้องมุ่งเน้นให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  เนื่องจากในครัง้แรกของการด าเนินการคณะนกัวจิยั และทมีงานจะเป็นผูช้กัน าในการก าหนดแผนการ
ผลติโดยเกษตรกรเป็นผูท้ าตามผลการด าเนินงานพบวา่ไม่ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ  เนื่องจากเกษตรกรไม่เขา้ใจระบบ
ทีน่กัวจิยัและทมีงานน าแผนไปให้ด าเนินการ  หลงัจากนัน้คณะนักวจิยัและทมีงานปรบัแผนการด าเนินงานใหม่ 
โดยเน้นใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินงานวางแผนร่วมกนัเอง คณะนกัวจิยัและทมีงานจะเสรมิในส่วนที่เกษตรกรตดิขดั 
เพื่อเน้นใหเ้กษตรกรกบันกัวจิยัไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั จากระบบการวางแผนทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ าให้
ปรมิาณผลผลติของกลุ่มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้(ผูบ้รโิภค)ไดม้ากขึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง (จากขอ้มลูตามภาพที ่๑ แสดงจ านวนผกัทีก่ลุ่มขายส่งใหส้วนสามพราน) ส่งผลใหเ้กษตรกรกลุ่มตวัอย่าง
มรีายไดม้ากขึน้  กลุ่มเครอืข่ายพี่น้องสองต าบล+... ยงัได้สร้างมาตรฐานของกลุ่มขึน้ตามแนวทางมาตรฐานการ
รบัรองแบบมสี่วนร่วม (Participatory Organic Guarantee Systems, PGS)  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
ส าหรบัสมาชกิกลุ่มและสมาชกิกลุ่มรายใหม่  ปจัจุบนักลุ่มเครอืขา่ยพีน้่องสองต าบล+... มสีมาชริายใหม่เขา้มาร่วม
ศกึษาเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
 
 ขัน้ตอนด้านการตลาด 
 การตลาดถอืเป็นปญัหาล าดบัแรกของเกษตรกรที่ต้องการปรบัเปลี่ยนระบบการผลติผกัอนิทรยีเ์นื่องจาก
เกษตรกรขาดแนวทางดา้นการตลาดทีแ่น่นอน  เนื่องจากเดมิเกษตรกรผูผ้ลติผกัอนิทรยีจ์ะขายผกัอนิทรยี์ในตลาด
ท้องถิ่น ร่วมกบัผกัที่ผลติด้วยระบบเคมีที่มรีูปลกัษณ์สวยงามกว่า  ท าให้ผกัอินทรยี์ขายไม่ได้ราคา  เนื่องจาก
ผู้บรโิภคยงัเลอืกผกัสวยเป็นล าดบัแรกเป็นส่วนใหญ่  คณะนักวจิยัได้วางแนวทางด้านการตลาดให้เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายไว ้๓  แนวทาง คอื 

๑) ตลาดเฉพาะทางดา้นพชืผกัอนิทรยีข์ ึน้ คอืตลาดสุขใจ  เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมรีา้นคา้อยูใ่น 
ตลาด  ท าให้กลุ่มเกษตรกรขายผลผลติตรงสู่ผู้บรโิภคที่มคีวามต้องการผกัอินทรยีโ์ดยตรง  เกษตรกรสามารถ
ก าหนดราคาที่เหมาะสมได้  ผู้บรโิภคได้บรโิภคผกัอนิทรยีใ์นราคาไม่แพง  เกดิสงัคมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง
ผู้ผลติผกัอินทรยี์และผู้บริโภคความรู้ต่างๆที่เกดิขึ้นมปีระโยชน์ต่อการพฒันายกระดบัมูลค่าเพิ่มของเกษตรกร
ผูผ้ลติผกัอนิทรยีบ์นรากฐานของการคา้ทีเ่ป็นธรรม  การมตีลาดเฉพาะทางท าใหก้ลุ่มพีน้่องสองต าบล+... มรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ๔๔,๐๗๘.๓๓ บาท  

๒) การท าการตลาดกบัธุรกจิโรงแรม คอืสวนสามพรานทีม่คีวามตอ้งการผกัอนิทรยีอ์ยา่งต่อเนื่อง 
โดยคณะนกัวจิยั  เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  เจา้หน้าทีแ่ผนกจดัซือ้และแผนกอาหารของสวนสามพราน ร่วมศกึษา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  ก าหนดความต้องการผกัอินทรีย ์ ก าหนดราคา  ด าเนินการวางแผนการผลติ  การขนส่ง  
คุณภาพผกัอินทรยี์  การจ่ายเงนิ  ตลอดทัง้กระบวนการ การด าเนินการกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมกีารพฒันา
ขบวนการผลติผกัอนิทรยีต์อบสนองความตอ้งการของโรงแรมสงูขึน้ทุกเดอืนตลอดระยะเวลาวจิยัดงัจะเหน็ได้จาก
ขอ้มลูตามภาพที ่๑ แสดงจ านวนผกัทีก่ลุ่มขายส่งใหส้วนสามพราน  ท าใหค้ณะนกัวจิยัวเิคราะหเ์หน็แนวทางวา่ ถ้า
กลุ่มมแีนวทางการวางแผนร่วมกนัที่ดจีะท าให้เกษตรกรรายย่อยสามารถผลติผกัขายให้กบัธุรกจิขนาดใหญ่ที่มี
ความต้องการต่อเนื่องได้  แต่ทัง้นี้คณะนักวจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าทัง้ฝ่ายผลติคอืกลุ่มเกษตรกรและผู้บรโิภคต้อง
สรา้งสงัคมการเรยีนรูร้่วมกนัปรบัเปลีย่นระบบการท างาน  ความเขา้ใจ ของทัง้สองฝ่ายให้สามารถท างานร่วมกนั
ไดจ้งึประสบความส าเรจ็ 
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๓) การสรา้งตลาดใหม่ภายใตโ้ครงการ  ตลาดสุขใจสญัจร  ซึง่เป็นการน าเกษตรกรอนิทรยีไ์ปขาย 
สนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคถงึส านกังานใหญ่ๆ ภายในกรุงเทพ ในระยะแรกโครงการได้พากลุ่มเกษตรกรไปขายสนิค้า
อนิทรยีท์ีธ่นาคารไทยพาณิชย ์ ส านกังานใหญ่  จ านวน  ๓  ครัง้ การด าเนินการดงักล่าวเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายในครัง้แรกเกษตรกรจะไม่เชื่อมัน่วา่จะขายสนิคา้ได้จงึไม่ได้เตรยีมสนิค้าไปมากแต่เมื่อสนิค้าในครัง้แรก
ขายหมดและได้รบัข้อมูลจากผู้บริโภค(พนักงานธนาคาร)ว่ามีความต้องการผกัอินทรีย์เป็นอย่างมาก ท าให้
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมกีารเตรยีมผกัไปขายอยา่งจรงิจงัในครัง้ที ่๒ และครัง้ที่๓     ดงัจะเหน็ได้จากยอดขายที่
เพิม่เป็นล าดบั (ครัง้ที๑่  มยีอดขาย ๗,๑๕๐  บาท, ครัง้ที ่๒ มยีอดขาย ๙,๐๔๕  บาท, ครัง้ที ่๓  มี ย อ ด ข า ย  
๑๔,๑๔๐  บาท) 
 กจิกรรมการวจิยัศกึษาเรยีนรูด้า้นการตลาดท าใหพ้บวา่ความต้องการบรโิภคผกัอนิทรยีข์องผู้บรโิภคมอียู่
มากแต่ไม่ทราบแห่งซือ้  การสรา้งตลาดใหผู้ผ้ลติผกัอนิทรยีแ์ละผู้บรโิภคได้มโีอกาสได้พบกนัจงึเป็นเรื่องส าคญัที่
ควรพจิารณา   ทัง้นี้ตลาดผกัอนิทรยีต์้องตัง้อยู่บนบรรทดัฐานที่มมีาตรฐานเชื่อถือได้และราคาเหมาะสมไม่สู้เกนิ
ความเป็นจรงิ 
  

ขัน้ตอนด้านการพฒันาองคค์วามรู้  การศึกษาดงูาน 
 ด้านการพฒันาองค์ความรู้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  คณะนักวจิยัสนับสนุนให้เกดิการเรยีนรู้ท ัง้ใน
ลกัษณะการแลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ะหวา่งกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เช่นการเชญิเกษตรกรต่างกลุ่มมาร่วมศกึษา
เรยีนรูก้ารด าเนินกจิกรรมกลุ่ม ร่วมศกึษาเรยีนรูว้เิคราะหป์ญัหาต่างๆเพื่อน ากลบัไปพฒันากลุ่มของตนเอง    การ
สนบัสนุนความรูด้า้นวชิาการจากผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ก าแพงแสน เช่น การจดัการเรื่องการ
ขนส่ง  การท าปจัจยัการผลติเช่น  ปุ๋ยหมกั  การเลีย้งไสเ้ดอืนดนิ การท าน ้าหมกัชวีภาพ  การท ามาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์ เพื่อเป็นการยกระดบัความสามารถของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนคณะวจิยัได้พากลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายไปศกึษาดูงานการจดัการกลุ่มเกษตรกรอนิทรยีแ์บบมสี่วนร่วมและการจดัตลาดสเีขยีวที่จงัหวดั 
สุรนิทร ์เมื่อวนัที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นตน้ 
 การเสรมิความรูใ้หก้ลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและการศกึษาดูงานเป็นการช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเกษตรกรเกดิ
ความตื่นตัวน าความรู้ไปพัฒนาแปลงปลูก  การวางแผนผลิต คุณภาพของผลผลิต การรวมกลุ่ม และการ
พฒันาการตลาดต่อไป 
 การศกึษาวจิยัในระยะทีผ่่านมา คณะนกัวจิยัพบวา่ความตอ้งการบรโิภคผกัอนิทรยีจ์ากแหล่งผลติที่เชื่อถือ
ไดม้อียูม่าก แต่ผูบ้รโิภคไม่ทราบแหล่งซือ้ขายเนื่องจากแหล่งซือ้ขายทีม่เีช่น ตามซุปเปอรม์าเกต  ห้างสรรพสนิค้า 
ซึง่มรีาคาสงูมากไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในวงกวา้ง   ฝา่ยผูผ้ลติเมื่อผลติผกัอนิทรยีแ์ลว้ไม่ทราบที่
ขาย และขายไม่ได้ราคาเกษตรกรจงึไม่พฒันาระบบการผลติ  จงึมคีวามจ าเป็นต้องสร้างตลาดเฉพาะด้านสนิค้า
อนิทรยีใ์ห้เป็นแหล่งซื้อขายและกระตุ้นให้เกิดเป็นสงัคมแหล่งการเรยีนรู้จะเป็นรูปแบบของการพฒันายกระดบั
เกษตรกรผูผ้ลติผกัอนิทรยีใ์หม้คีวามยัง่ยนืในอาชพีต่อไป 
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บทท่ี ๑: บทน า 
 
- ความเป็นมา 

 ปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางในหลายประเทศ ไดส้รา้งความตระหนกัแก่ประชาคม

โลกใหห้นัมาใส่ใจในการพฒันาตามแนวทางการพฒันาที่ย ัง่ยนื   (Sustainable Development) มากขึน้ โดยมุ่งให้

ความส าคญักบัการก่อตวัที่ก่อให้เกิดสมดุลทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม เช่นเดียวกบัการก าหนด

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทยภายใตช้่วงเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๑๑  (พ.ศ. 

๒๕๕๕ ‟ ๒๕๕๙)      ก าหนดวสิยัทศัน์ใหป้ระเทศมขีดีความสามารถในการแข่งขนัคนไทยกนิดอียู่ด ี     มคีวาม

เสมอภาคและเป็นธรรม โดยมียุทธศาสตร์ส าคญั ๔ ประการ ได้แก่ การสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั 

(Growth and Competitiveness) เพื่อหลุดพน้จากการเป็นประเทศรายไดป้านกลาง การสร้างโอกาสบนความเสมอ

ภาคและความเท่าเทยีมกนัของคนในสงัคม  ( Inclusive Growth)   การเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรกบั

สิง่แวดล้อม (Green Growth) และการปรบัสมดุลการพฒันาการบรหิารจดัการภาครฐั  ( สภาพฒัน์ , ๒๕๕๖)   

นอกจากนัน้ยงัมคีวามทา้ทายใหม่ของการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘   ภายใต้แผนงาน

การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน   (AEC Blueprint)  ทีไ่ดก้ าหนดลกัษณะส าคญัของประชาคมอาเซยีนไว ้๔ 

ประการ ไดแ้ก่ การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั  การเป็นภมูภิาคทีม่ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัสงู การ

เป็นภูมิภาคที่มีพฒันาการทางเศรษฐกจิที่เท่าเทยีมกนัและการเป็นภูมภิาคที่บูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลกได้

อย่างสมบูรณ์ (ส านักอาเซยีน, ๒๕๕๐) จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่ประเทศไทยต้องเตรยีมความพร้อมและเร่ง

ปรบัตวัรองรบัความทา้ทายอยา่งเตม็รปูแบบเมื่อพจิารณาบรบิทของประเทศไทยในปจัจุบนัซึง่ประกอบไปด้วยภาค

การเกษตร และนอกภาคการเกษตร ซึง่มสีดัส่วนรายไดต่้อผลติภณัฑ์ประชาชาต ิ(GDP)  คดิเป็นร้อยละ ๑๒ และ 

๘๘ ตามล าดบั (สภาพฒัน์, ๒๕๕๓)   และแมว้า่สดัส่วนรายไดภ้าคเกษตรต่อผลติภณัฑป์ระชาชาตจิะเป็นเพยีงรอ้ย

ละ ๑๒  ของ GDP   แต่ไทยกลบัมรีายได้จากภาคธุรกิจการเกษตรสูงถึงร้อยละ ๔๒ ของ GDP    (World Bank 

๒๐๑๒)    ในช่วง ๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกดิการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสร้างการตลาดสนิค้าเกษตรโดยมี

สาเหตุส าคญัทีม่าจากการเปลีย่นแปลงด้านอุปสงค์ของผู้บรโิภคที่มฐีานะดขีึน้   การประยุกต์ใช้นวตักรรมในการ

บรหิารจดัการธุรกจิ   และการพฒันารปูแบบสถาบนัแบบใหม่    ท าใหธุ้รกจิเกษตรขนาดใหญ่ เกดิความได้เปรยีบ

จาการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale)   ส่วนหนึ่งมาจากการควบรวมธุรกจิในแนวนอนและแนวตัง้  

(Horizontal and Vertical Integration)  ก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงจาก   “ตลาดโภคภณัฑ์” สู่ “ตลาดผลติภณัฑ์”   

ซึง่ท าใหซุ้ปเปอรม์าเกต   เริม่มบีทบาทส าคญัในกลุ่มผูบ้รโิภคทุกระดบั   ผลการศกึษาของทดีอีารไ์อ   (นิพนธ์ พวั

พงศกร และคณะ, ๒๕๕๕)   พบว่า   การตลาดสมยัใหม่ที่มหี้างค้าปลกี (Supermarket)    ขนาดใหญ่เป็นกลไก

ส าคญัในระบบธุรกจิการเกษตรก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบองคก์รการท าธุรกจิ   (Organizational Change)   

อาทเิช่น ระบบจดัซื้อจากส่วนกลาง   การซื้อแบบมขีอ้ตกลงและเกดิกตกิาสถาบนัใหม่   ( Institutional Change)   

อาทเิช่น  การก าหนดมาตรฐานสนิค้าของเอกชนที่เน้นคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร และการท าพนัธะ

สญัญาการเกษตร   (Contract Farming)   ระหวา่งเกษตรกรกบัผูป้ระกอบการสถานการณ์การคา้สมยัใหม่ดงักล่าว
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ขา้งต้น เป็นผลของการจดัการโซ่อุปทาน  ในระบบธุรกจิการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ความสมัพนัธ์ในตลาดจากเดมิซึ่งเกษตรกรรายย่อยจ าหน่ายสนิค้าแก่พ่อค้าคนกลางหลายขัน้ตอนผ่านตลาด

รวบรวม ตลาดคา้ส่ง ตลาดคา้ปลกีจงึถงึมอืผูบ้รโิภค มาเป็นผูค้า้ปลกีหรอืผูส้่งออก    ซึ่งขายโดยตรงกบัเกษตรกร

โดยมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างกนัและใช้การตดิต่อสื่อสารระหว่างกนัอย่างใกล้ชดิและมขีอ้ตกลงการผลติสนิค้าตาม

มาตรฐานทีก่ าหนดขึน้    ประเดน็ท้าทายส าหรบัประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสนิค้าเกษตรรายส าคญัของ

โลก  (อนัดบั ๘)    คอืการก าหนดต าแหน่งดา้นการผลติและการตลาดสนิค้าเกษตร ซึ่งจะเลอืกเขา้ไปจ าหน่ายใน

ตลาดใดระหวา่งตลาดโลกที่มมีาตรฐานด้านสุขอนามยัอย่างเขม้ขน้ซึ่งต้องการความรู้และทกัษะทัง้ด้านการผลติ

และการบรกิารจดัการตลาดระดบัสงู   หรอืตลาดใหม่ในระดบัภูมภิาค   ระดบัประเทศ/ท้องถิ่นที่  ต้องการการคดิ

สรา้งสรรค์ที่เชื่อมต่อกบัผู้บรโิภคด้วยคุณค่าหรอืความรู้สกึร่วมได้   นอกจากนัน้จะต้องค านึงว่าท าอย่างไรจงึจะ

สรา้งสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขนัให้กบัเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นประชากรส่วน

ใหญ่ของประเทศได้เชื่อมโยงกบัระบบธุรกจิได้อย่างเป็นธรรมและยัง่ยนืขอ้มูลของ    World Economic Forum 

(WEF,๒๐๑๓)    ที่มกีารประเมนิเปรยีบเทยีบการพฒันาเศรษฐกจิของไทยกบัประเทศที่มกีารพฒันาในระดบั

เดยีวกนั ชี้ว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงปลายของการพฒันาที่ใช้ประสิทธภิาพเป็นหลกัและก าลงัเปลี่ยนเข้าสู่การ

ขบัเคลื่อนด้านเศรษฐกจิฐานความรู้   (Knowledge Economy)   ซึ่งต้องเร่งพฒันาเพื่อลดจุดอ่อนที่มอียู่หลาย

ประการ   ไดแ้ก่  การศกึษาเทคโนโลย ี   การพฒันาฝีมอืแรงงานและขอ้วจิยัเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุนการ

พฒันา    ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของสถาบนัเพื่อการพฒันาแห่งประเทศไทย    ที่เสนอแนวทางการแก้ปญัหา

เพื่อหลุดพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางและการลดปญัหาความเหลื่อมล ้าในสงัคมไทยตลอดจนลด

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม    โดยเห็นควรด าเนินการเป็น ๓ แนวทาง ได้แก่ การสร้างภาวะผู้น าในการพฒันา   

(Development Leadership)   การขบัเคลื่อนกลยทุธก์ารพฒันาแบบร่วมกนัได้ประโยชน์    (WIN-WIN Strategy)    

และการประสานแนวรบัภาคกีารพฒันา (Coordinative Development) (TDRI, ๒๕๕๖)  นอกจากนัน้ สภาพฒัน์ได้

กล่าวถงึประเดน็ทา้ทายที่คนในสงัคมต้องรู้เท่าทนัและเตรยีมรองรบัส าหรบัเส้นทางสู่ประชาคมอาเซยีน ส าหรบั

โครงสร้างเศรษฐกจิไทยที่ท้าทายการส่งออกมากกว่าร้อยละ ๖๐    ด้วยการรกัษาฐานการผลติและตลาดเดิม 

ตลอดจนขยายฐานใหม่ ดังนัน้จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการยกระดับผ ลิตภัณฑ์   (Product 

Upgrading)   การยกระดบักระบวนการผลติ (Process Upgrading)   และการยกระดบัสู่กิจกรรมที่มมีูลค่าเพิม่

สงูขึน้(Functional Upgrading)  (สภาพฒัน์, ๒๕๕๖)   ซึง่ในปจัจุบนัมหีลายหน่วยงาน รวมทัง้กระทรวงพาณิชยไ์ด้

จดัท าแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย ์                  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การยกระดบั

มลูค่าเพิม่   (Moving Up Value Chain) ส่งเสรมิการปรบัโครงสร้างการผลติของประเทศ  สู่การค้าที่เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม   และส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานสงัคม   (Social Economy)    โดยน าความตอ้งการของสงัคมเป็นตวัสร้าง

ตลาดขึน้มา    (ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์ ๒๕๕๕)  ในส่วนของชุดโครงการ “การขบัเคลื่อนการพฒันาการ

สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ซึ่งเพิง่เสรจ็สิ้นการด าเนินการวจิยัในระยะที่ ๖  ในเดอืนตุลาคม ๒๕๕๖   การ

ด าเนินการวิจยัมุ่งเน้นไปในการศึกษาหาแนวทางในการใช้กลไกของธุรกิจฐานสังคม  (Social Economy 

Enterprise : SEE)   ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รของประชาชนเพื่อร่วมมอืกนั สร้างสรรค์คุณค่า (Value Use Creation) 
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และสร้างมูลค่าเพิม่(Value Added) แก่ผลติภณัฑ์ตลอดจนการเชื่อมโยงภาคีพนัธมิตร   (Strategic Partner)    

เพื่อน าผลติภณัฑ์ไปสู่ผู้บรโิภคในตลาดเป้าหมาย ในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม   (Fair Trade)   ซึ่งผลงานวจิยั

ภายใตโ้ซ่อุปทานไดช้ีใ้หเ้หน็ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีเ่ป็นผลงานสรา้งสรรคข์องธุรกจิฐานสงัคม   ประกอบดว้ย 

„ การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั (Competitive Growth) ด้วยการเพิม่พูนความรู้และทกัษะด้าน

การประกอบอาชพีและการด าเนินธุรกจิแก่ภาคพีนัธมติรทีเ่ขา้มามสี่วนร่วมการวจิยัจ านวน ๕๙๖ องคก์ร เกษตรกร 

๑,๘๑๘ ราย ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ๒๓๖ ราย 

„ การปรบัเปลี่ยนการผลติสู่การผลติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green Growth) และเขา้สู่กระบวนการ

ปรบัเปลีย่นการผลติไปสู่การผลติตามมาตรฐานการเกษตรที่ด ี(GAP) แก่เกษตรกรรายย่อยจ านวน ๓,๐๐๘ ราย 

ครอบคลุมเนื้อหาทีเ่พาะปลกู ๑๒๐,๓๒๐ ไร่ 

„ การสรา้งโอกาสและลดความเหลื่อมล ้า (Inclusive Growth) ในการเขา้ถึงแหล่งปจัจยัการผลติและตลาด 

โดยใช้กลไกของตวัแบบธุรกจิฐานสงัคมเชื่อมโยงความร่วมมือกบัภาคพีนัธมติรภายใต้โซ่อุปทานในการด าเนิน

ธุรกจิในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม มเีกษตรกรที่เขา้มามสี่วนร่วมจ านวน ๒๓๔ ราย สถาบนัเกษตรกร/สหกรณ์ 

๔๐ แห่ง ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ๓๐๓ ราย โดยพบวา่ภาคทีีเ่ขา้มามสี่วนร่วมในธุรกจิ มรีายไดเ้พิม่จากเดมิ ๑๐-๑๕ 

เปอรเ์ซน็ต ์สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายการตลาดได ้๑๐-๒๕ เปอรเ์ซน็ต ์

 ผลงานวจิยัในส่วนทีเ่กีย่วกบัชุดความรูแ้ละนวตักรรมส่งเสรมิธุรกจิฐานสงัคมประกอบดว้ย   ชุดความรูก้าร

สร้างแบรนด์เชงิคุณค่า กรอบการพฒันาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (Value Network and Fair Trade 

Platform : VN & F Platform)   กรอบทศิทางการพฒันาธุรกจิฐานสงัคม (SEE Strategy Map)    ชุดความรู้การ

บรหิารจดัการตลาดชุมชน ชุดความรูก้ารผลติผลไม ้GAPดว้ยจติส านึก ชุดความรู้การพฒันาผู้น าเชงิคุณค่า    ชุด

ความรูก้ารจดัการเชงิกลยทุธส์ู่การเปลีย่นแปลงในองคก์ร    ชุดความรู้การจดัการโซ่อุปทานในธุรกจิ   ชุดความรู้

การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ คู่มือการจดัการร้านค้าปลีกชุมชน    คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้า   

Farmer Shop   แนวทางการปฏบิตัทิีด่ใีนการส่งเสรมิการออมและการจดัสรรทุนเพื่อสวสัดกิารชุมชน 

 ธุรกจิทีเ่ป็นทางเลอืกของประชาชน ในการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัลดความเหลื่อมล ้า และ

ส่งเสรมิการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม อาทเิช่น เครอืข่ายคุณค่าขา้วคุณธรรม เครอืข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ 

กลุ่มธุรกจิเชงิคุณค่าสามพราน ตวัแบบธุรกจิ Farmer Shop เครอืขา่ยคุณค่ายางพาราไทยเครอืขา่ยคุณค่าขา้วหอม

มะลสิหกรณ์ไทย โดยขอ้สรุปไดด้ าเนินการในรปูของศนูยเ์รยีนรู้มชีวีติ   (Living Learning Center) เพื่อเป็นแหล่ง

เรยีนรูสู้่สาธารณะชน นอกจากนัน้ยงัมศีนูยส์ารสนเทศสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์เป็นกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสาร   แก่ผูส้นใจในวงกวา้ง ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  และวารสารฅนสหกรณ์    ขอ้คน้พบจากการวจิยั

ชี้ให้เหน็ ช่องว่างในการพฒันาประเทศระหว่างนโยบายและแนวทางปฏิบตัทิี่มีต่อกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศทีส่ าคญั ๕ ประการ ไดแ้ก่ 

 ๑. ขาดกลไกและระบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขนั ที่สามารถเขา้ถึงและสร้างความ

เข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ให้ปรบัเปลี่ยนทศันคต ิวธิคีิด ความรู้และประสบการณ์ในการ
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ประกอบอาชพีอยา่งชาญฉลาด มอี านาจต่อรอง สามารถเชื่อมต่อตลาดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเท่าเทยีม และมคีวาม

เขา้ใจในการสบืทอดอาชพีอยา่งมัน่คงและกา้วไกล 

 ๒. ขาดสถาบนัที่เข้มแขง็ ในการท าหน้าที่เป็นกลไกในการจดัการธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและสร้าง

มลูค่าเพิม่ใหก้ารประกอบอาชพีและการยกระดบัการชีว้ดัความเป็นอยูท่ ีด่แีก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

 ๓. โครงสร้างการตลาด ส าหรบัปจัจยัการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร ไม่เอื้อต่อเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการรายย่อย อนัเนื่องมาจากนโยบายเดมิ ขอ้ตกลงการค้าเสร ีกฎหมาย และกฎระเบยีบที่เปิดโอกาส

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทุนขา้มชาตริายใหญ่ ทีม่คีวามสามารถในการลงทุนในเทคโนโลยทีีม่คีวามไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนั

มากกวา่เกษตรกรและผูป้ระกอบการรายยอ่ย ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัของปญัหาความเหลื่อมล ้า 

 ๔. ขาดการบรูณาการการท างานของหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิอาชพีและการยกระดบั

สมรรถนะในการแขง่ขนัแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการรายย่อยอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าการแบ่งส่วนราชการ

และภารกจิของหน่วยงานรฐั ในการส่งเสรมิเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยยงัแยกกนัระหว่างการส่งเสรมิ

เทคโนโลยกีารผลติ การส่งเสรมิมาตรฐานการผลติ การส่งเสรมิการตลาดภายในประเทศและการตลาดต่างประเทศ 

ซึง่เป็นช่องว่าง (Gaps) ในเชงินโยบายและการปฏบิตัสิู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศที่

ตอ้งเร่งปรบัปรุงแกไ้ข และทีส่ าคญัการชี้วดัการด าเนินภารกจิของหน่วยงานรฐั ยงัมุ่งเน้นไปที่ตวัเลขเชงิปรมิาณ 

มไิดม้องในเชงิคุณภาพ ตวัอย่างเช่น  กรณี การส่งเสรมิการท านา GAP  แก่เกษตรกร ในหน่วยงานส่วนใหญ่มี

การบรูณาการความร่วมมอืกนักจ็รงิแต่ไปเพิม่เรื่องจ านวนเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมเรื่อง GAP เพยีง ๓ 

วนัแต่ไม่มกีลไกการตดิตามส่งเสรมิ และใหก้ารรบัรองมาตรฐานแก่เกษตรกรอยา่งเป็นรปูธรรมสถานการณ์ดงักล่าว

เป็นกรณีตวัอยา่งทีช่ ีใ้หเ้หน็การเกดิช่องวา่งระหว่างนโยบายและการปฏบิตัติามยุทธศาสตร์การปรบัเปลี่ยนสู่การ

ปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 ๕. กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นประชาชนทัง้ประเทศส่วนใหญ่ ยงัไม่ตระหนักเหน็ความส าคญัในเรื่องการบรโิภค

อาหารปลอดภยั เพราะขาดการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัผลกระทบจากการบรโิภคอาหารปนเป้ือนสารเคมทีี่

ส่งผลต่อสุขอนามยัและโรคภยัไขเ้จบ็ ดงัสถติกิารตายของคนไทยดว้ยโรคมะเรง็สงูเป็นอนัดบัหนึ่งในรอบ ๓๐ ปี ซึง่

เป็นสญัญาณวา่สงัคมไทยก าลงัผจญกบัความเสีย่งดา้นสารเคมแีละมลพษิ และพบว่าผู้ป่วยที่มสีาเหตุจากสารเคมี

ก าจดัศตัรูพชืที่เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสูงขึน้ทุกปี ไม่น้อยกว่าปีละ ๔๐๐,๐๐๐ คน (ก าพล จนิดาวฒันะ, 

๒๕๕๑) แต่พบวา่คนไทยส่วนใหญ่ยงัคงบรโิภคพชืผกัผลไมโ้ดยทัว่ไปมากกว่า สนิค้าอาหารปลอดภยั เนื่องจากมี

ราคาถูกกวา่และมจี าหน่ายในตลาดทัว่ไปมากกวา่ 

 ผลการวจิยัของชุดโรงการฯ จนถงึระยะที ่๖ ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึโอกาสของการใชก้ลไก “ธุรกจิฐานสงัคม” ในการ

ลดช่องว่างเชิงนโยบายและการปฏิบตัิสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การ

ขบัเคลื่อนธุรกจิฐานสงัคม (SEE Strategy Map) ซึ่งมภีาคภีาคชุมชนขบวนการสหกรณ์ ภาควชิาการ ภาครฐั 

ภาคเอกชน เขา้มามสี่วนร่วมซึง่น าไปสู่ขอ้สรุปทีช่ ีใ้หเ้หน็ผลลพัธ์ในการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั การ

สร้างโอกาสของความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั การปรบัเปลี่ยนสู่การผลิตที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมและการ

ยกระดบัการผลติที่ได้มาตรฐานสากลของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย อกีทัง้ตวัแบบธุรกิจที่สร้างภาคี
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พนัธมติรธุรกจิ ภายใตโ้ซ่อุปทานทีส่ามารถสรา้งคุณค่าและมลูค่าเพิม่แก่สนิคา้และบรกิาร ตลอดจนการสร้างสรรค์

กลไกการเรยีนรูท้ ีส่ามารถเขา้ถงึเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยให้มกีารเรยีนรู้ตลอดชวีติ จงึมขีอ้เสนอเชงิ

นโยบาย ๓ ประการ ไดแ้ก่ 

 ประการทีห่นึ่ง การเผยแพร่แนวคดิ “ธุรกจิฐานสงัคม” แก่ผู้น าชุมชนกรรมการสหกรณ์ นักศกึษา และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการยกระดบัสมรรถนะแก่สถาบนัเกษตรกรให้เป็นองค์กรที่ใช้เป็นกลไกในการยกระดับ

สมรรถนะการแขง่ขนัของประชาชนทีศ่รทัธาและเชื่อมโยงใน“คุณค่าสหกรณ์” สู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนัในด้าน

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไปพรอ้มๆ กนั 

 ประการที่สอง การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการแข่งขนัแก่

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บทสรุป “การจดัการธุรกจิฐานสงัคม” 

เพื่อลดช่องวา่งเชงินโยบายและดา้นรายไดท้ีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั  

 และประการที่สามการศึกษาแนวทางการยกระดบัมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร เพื่อรกัษาฐานส่วนแบ่ง

การตลาดเดมิของสินค้าเกษตรไทย และการเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากลด้วยการสร้างภาคพีนัธมติรธุรกิจในระดบั

ภมูภิาคและระดบัโลก (Regional and Global Supply Chain) เพื่อการบรรลุวสิยัทศัน์การพฒันาประเทศ เพื่อเป็น

การสนับสนุนการวจิยัตามกรอบประเดน็ยุทธศาสตร์การวจิยัของ สกว. (Strategy Research Issues :SRI) และ

ยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) การวจิยัของโครงการในระยะที ่๗ นี้จงึจะมุ่งเน้นในการวจิยั ๒ กลุ่มการ

วจิยั ในการใชก้ลไกของธุรกจิฐานสงัคมสู่การยกระดบัการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑ์และบรกิารของ

เกษตรกรและผูป้ระกอบการรายยอ่ย เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ประเทศ โดยการวจิยั กลุ่มแรก เป็น

การวจิยัเพื่อพฒันาระบบส่งเสรมิและสนบัสนุนการเรยีนรูท้ ีส่ามารถเขา้ถึงการยกระดบัสมรรถนะแก่เกษตรกรและ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยสู่การเป็นมอือาชพี และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศซึ่ง

แบ่งเป็น ๔ โครงการประกอบดว้ย โครงการการพฒันาระบบสนบัสนุนการเรยีนรูเ้พื่อยกระดบัสมรรถนะการแขง่ขนั

ประกอบดว้ยการพฒันาทมีงานส่งเสรมิการเรยีนรู ้คลงัความรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วารสารและสื่อเรยีนรู้เพื่อ

การเผยแพร่สู่สาธารณะ โครงการการพฒันาระบบการส่งเสรมิการเรยีนรูผ้่านกลไกสถาบนัการศกึษา โครงการวจิยั

เพื่อพฒันาระบบส่งเสรมิการเรยีนรูผ้่านกลไกหน่วยงานรฐัและโครงการวจิยัเพื่อพฒันาระบบส่งเสรมิการเรยีนรูผ้่าน

กลไกสถาบนัเกษตรกร กลุ่มที่สองเป็นการศึกษาแนวทางการยกระดบัมูลค่าเพิ่มส าหรบัสินค้าเกษตรบางชนิด 

ประกอบดว้ย ๓ โครงการได้แก่ โครงการวจิยัแนวทางการยกระดบัมูลค่าเพิม่ขา้วอนิทรยี ์โครงการวจิยัแนวทาง

การยกระดบัมลูค่าเพิม่ผกัอนิทรยี ์และโครงการวจิยัแนวทางการขยายผลตวัแบบธุรกจิ Farmer Shop สู่ชุมชนและ

เชื่อมโยงธุรกจิกบัประชาคมอาเซยีน 

 

 โครงการวิจยัแนวทางการยกระดบัมลูค่าเพ่ิมผกัอินทรีย ์  

 ประเทศไทยไดช้ื่อวา่เป็นเมอืงอู่ขา้วอู่น ้า ซึง่มคีวามอุดมสมบรูณ์ มคีวามหลากหลายด้านผลผลติทางด้าน

การเกษตร  ท าใหม้ศีกัยภาพในการเป็นครวัของโลกได้  แต่สถานการณ์การท าการเกษตรในประเทศไทยกลบัมี
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สภาพไม่มัน่คง ตัง้แต่สถานภาพผู้ผลติ ระบบการผลติ การกระจายและการตลาด ไปจนถึงผู้บรโิภค ขบวนการ

ดงักล่าวยงัตอ้งไดร้บัการศกึษาการวจิยัและพฒันา เพื่อยกระดบัองคค์วามรู ้เพื่อแกไ้ขปญัหาใหเ้กษตรกรต่อไป 

ในจงัหวดันครปฐม มเีกษตรกรทีผ่ลติพชืผกักนัทัว่ไป นอกจากจะใชบ้รโิภคภายในจงัหวดันครปฐมแลว้ ยงั

ส่งไปจ าหน่ายยงัจงัหวดัขา้งเคยีง และกรุงเทพฯ ซึ่งพชืผกับางชนิด เช่น หน่อไม้ฝรัง่ สามารถส่งไปจ าหน่ายยงั

ต่างประเทศด้วย พชืผกัที่ปลูกกนัมาก ได้แก่ ขา้วโพดฝกัอ่อน หน่อไม้ฝรัง่ ข้าวโพดหวาน ผกัคะน้า แตงกวา

ถัว่ฝกัยาว พรกิ ผกักวางตุ้ง ผกัคื่นฉาย ผกัช ีผกับุ้งจีน ผกับุ้งน ้า ผกักะเฉด กระชาย ต้นหอม ฯลฯ ในปี พ.ศ.

๒๕๕๔ จงัหวดันครปฐมมผีลผลติผกัรวมประมาณ ๒๑๔,๘๗๘.๘๘ ตนั มูลค่าประมาณ ๔,๘๖๙.๕๓ ล้านบาท 

(ขอ้มลูจากเอกสาร บรรยายสรุป จงัหวดันครปฐมปี ๒๕๕๕) 

            จากขอ้มลูดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ผลผลติผกัจากจงัหวดันครปฐม มปีรมิาณมากและมคีวามหลากหลาย

ครอบคลุมความตอ้งการของผูบ้รโิภค แต่ระบบการผลติผกัในปจัจุบนัได้รบัการส่งเสรมิให้พึ่งพาเคมเีกษตรทัง้ปุ๋ย

สงัเคราะห์และยาฆ่าแมลง โดยที่ไม่ใส่ใจถึงผลกระทบด้านลบที่มต่ีอเศรษฐกจิของชุมชนท้องถิ่น สุขภาพมนุษย ์

และสิง่แวดล้อม การใช้สารเคมใีนการเกษตรปรมิาณมากในระยะยาวเพื่อเพิม่ผลผลติของพชืผล พบว่าไม่ได้ท า

อตัราการผลติเพิม่ขึน้แต่อยา่งใด นอกจากนี้การใช้พื้นที่ดนิอย่างหนักในการปลูกพชืท าให้ต้องใช้สารเคมมีากขึน้

เพื่อรกัษาปรมิาณผลผลติในปจัจุบนัเอาไว ้ ส่งผลใหม้กีารสะสมสารเคมเีกษตรอยูใ่นวฏัจกัรอาหารมากขึน้ทุกปี ดงั

จะเหน็ไดจ้ากผลการตรวจหาสารเคมเีกษตรปนเป้ือนในเลอืดของประชากรอยู่ในระดบัเสี่ยงและไม่ปลอดภยัสูงขึน้

ทุกปี 
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            จากปญัหาดงักล่าวท าให้เกษตรกรบางส่วนหนัมาปลูกผกัในระบบอนิทรยีเ์พื่อหลกีเลี่ยงการใช้สารเคม ี 

พชืผกัเป็นพชือาหารทีค่นไทยนิยมน ามาใชร้บัประทานกนัมากเนื่องจากมคีุณค่าทางอาการทัง้วติามนิและแร่ธาตุ

ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกายสงู แต่ค่านิยมในการบรโิภคผกันัน้ มกัจะเลอืกบรโิภคผกัที่สวยงามไม่มรี่องรอย

การท าลายของหนอนและแมลงศตัรพูชื  จงึท าให้เกษตรกรที่ปลูกผกัจะต้องใช้สารเคมป้ีองกนัและก าจดัแมลงฉีด

พ่นในปรมิาณที่มาก   เพื่อให้ได้ผกัที่สวยงามตามความต้องการของตลาด  เมื่อผู้ซื้อน ามาบรโิภคแล้วอาจได้รบั

อนัตรายจากสารพษิทีต่กคา้งอยูใ่นพชืผกันัน้ไดเ้พื่อเป็นการแกป้ญัหาดงักล่าว เกษตรกรจงึควรหนัมาท า การปลูก

ผกัในระบบอนิทรยีโ์ดยน าเอาวธิกีารป้องกนัและก าจดัศตัรพูชืหลายวธิมีาประยุกต์ใช้เป็นการทดแทนสารเคม ีเพื่อ

ความปลอดภยัของเกษตรกร ผูบ้รโิภค  และสิง่แวดลอ้ม 

ผกัอนิทรยี ์    (Organic vegetables)    หมายถึง ผกัที่ผลติด้วยวธิธีรรมชาต ิ ไม่ใช้สารเคมีสงัเคราะห ์  

ไม่ใชพ้นัธุพ์ชืทีม่กีารตดัต่อสารพนัธุกรรม 

 การผลติผกัอนิทรยี ์   หลกัปฏบิตัทิีส่ าคญัของเกษตรอนิทรยีค์อื  

 ๑. การปรบัปรุงดนิ        ดนิเป็นจุดศนูยก์ลางของวงจรธาตุอาหารพชื  ถ้าดนิดแีละมคีวามสมดุลของธาตุ

อาหาร พชืย่อมแขง็แรง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะส่งผลต่อเนื่องถึงความ

แขง็แรงของพชื สุขภาพของสตัวแ์ละมนุษย ์

 ๒. การบรหิารจดัการศตัรูพชื    เกษตรอนิทรยีเ์น้นการป้องกนัมากกว่าการก าจดั โดยเสรมิสร้างความ

แขง็แรงของพชืให้ต้านทานต่อโรคและแมลง   และสามารถแข่งขนักบัวชัพชืได้มีหลกัส าคัญคอื  ไม่ใช้สารเคมี

สงัเคราะห์ทุกชนิด   เพราะมผีลเสยีต่อสมดุลของระบบนิเวศแต่ใช้วธิดีูแล   ป้องกนัพชืผกั โดยอาศยัภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ เช่น  การใชน้ ้าสม้ควนัไม ้และใชน้ ้าหมกัสมุนไพรไล่แมลงที่ผลติขึน้เองจากพชืสมุนไพรที่มเีช่น  ข่า  ขงิ  

กระชาย  ฟ้าทะลายโจร  ตะไครห้อม  สะเดา  วา่นน ้า  บอระเพด็  ลูกใต้ใบกลอย  หางไหล    มะรุม  มาทดแทน

การใชส้ารเคมกี าจดัศตัร ู(ไร่ยิม้เขยีว www.greensmileorganic.com ) 

 การผลติผกัอนิทรยีม์ ี๒ แบบใหญ่ ๆ   คอืผลติเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนเป็นหลกั  หากเหลอืจงึส่งขาย 

เขา้ข่ายลกัษณะของเศรษฐกิจพอเพยีง   กบัอกีแบบหนึ่งคอืการผลติเพื่อการค้าโดยเฉพาะ โดยเน้นการผลติใน

พืน้ทีข่นาดใหญ่ และตอ้งมกีารรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และหากได้มาตรฐานที่เทยีบเท่ากบัต่างประเทศ

แลว้กส็ามารถส่งออกไปขายต่างประเทศไดด้ว้ย    ซึง่มาตรฐานการรบัรองเกษตรอนิทรยีข์องไทยมหีลายอยา่งเช่น    

มาตรฐาน “Organic Thailand” ,มาตรฐานเกษตรอนิทรยีภ์าคเหนือ  และกย็งัมมีาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก

อื่น ๆ อกีหลายหน่วยงานภายใต้สญัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น   IFORM ,  EU,  USDA  เป็นต้น    ทัง้หมดนี้จะท าให้

ผู้บรโิภคมคีวามเชื่อมัน่ในความปลอดภยั   และเป็นเครื่องมอืเปิดทางสู่การน าสนิค้าผกัอนิทรยีอ์อกขายสู่ตลาด

สากลได ้

 ทัง้นี้   จากการด าเนินงาน   “โครงการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติเครอืข่ายเกษตรกรและผู้บรโิภค

ดว้ยการผลติพชืระบบอนิทรยีใ์นอ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐมและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง”   (สวนสามพราน ,๒๕๕๖)    

พบปญัหาส าคญัในการพฒันาระบบการผลติผกัอนิทรยี ์ ในผูป้ระกอบการรายยอ่ย   ไดแ้ก่ 
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 ๑) มาตรฐานของการผลติผกัอินทรยีข์องเกษตรกรรายย่อย  ยงัต้องมีการพฒันาเพิ่มขึ้น  ผลผลิตผกั

อนิทรยีส์่วนใหญ่ของเกษตรกรยงัไม่มกีารรบัรองมาตรฐานในทอ้งถิน่หรอืระดบัสากล  ซึง่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในตวั

สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

 ๒) ระบบการผลิตผกัอนิทรยีข์องเกษตรกรเป็นลกัษณะ  การปลูกเพื่อเอาไวร้บัประทานเหลอืจึงน าไป

จ าหน่าย  ซึง่ท าใหม้ปีรมิาณและความหลากหลายของสนิค้าน้อย  ส่งผลให้ขาดโอกาสด้านการตลาดและอ านาจ

การต่อรองในทุกดา้น 

 ๓) การรวมกลุ่มสร้างเครอืข่าย  เกษตรกรในพื้นที่มกีารรวมกลุ่มกนัแบบหลวมๆ ขาดการวางแผนการ

ด าเนินงานการผลติร่วมกนั  ท าใหข้าดความเขม้แขง็ของเครอืขา่ย 

 ๔) ปญัหาเรื่องตลาด  เกษตรกรขาดความรูเ้รื่องการตลาดเพราะเดมิเป็นหน้าทีข่องพ่อคา้คนกลาง มผีลท า

ใหข้ายสนิคา้ไม่ไดร้าคา  ขาดการเขา้ถงึตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีท์ี่แท้จรงิท าให้เกษตรกรไม่ทราบความต้องการ

ของผูบ้รโิภคผกัอนิทรยีซ์ึง่มผีลต่อการวางแผนการผลติ   

 ๕) ปญัหาทีผู่บ้รโิภคมคีวามเขา้ใจทีผ่ดิเกีย่วกบัผกัอนิทรยี ์  และการเขา้ถงึสนิคา้ผกัอนิทรยีท์ีม่คุีณภาพ 

 ๖) ปญัหา โซ่อุปาทานสนิค้าผกัอนิทรยี์  ตัง้แต่ การผลติ  การเกบ็เกี่ยว  การแปรรูป  การขนส่ง และ 

การตลาด  ขาดการพฒันาใหค้รบตลอดห่วงโซ่เพื่อยกระดบัใหก้ารผลติผกัอนิทรยีม์มีาตรฐานและยัง่ยนื 

 ปญัหาดงักล่าวมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งไดร้บัศกึษาเรยีนรู ้  วจิยั  และพฒันาเพื่อเป็นแบบอย่างไวใ้ห้

เกษตรกรไดศ้กึษาเรยีนรูต่้อไป 

 
- ค าถามวิจยั 

แนวทางการยกระดบัมูลค่าเพิม่ (Moving up value chain) ผกัอนิทรยีค์วรด าเนินการภายใต้ระบบและ
กลไกอยา่งไร จงึจะสามารถน าประโยชน์สู่เกษตรกรรายยอ่ยและผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
- วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อศกึษาแนวทางการยกระดบัมูลค่าเพิม่ (Moving up value chain) ผกัอนิทรยีท์ี่ผลติโดยเกษตรกร
รายยอ่ย 

๒. เพื่อพฒันาระบบการจดัการความรูสู้่ชุมชน และ เครอืขา่ยเกษตรกรผูผ้ลติผกัอนิทรยีร์ายยอ่ย 
๓. เพื่อศกึษารปูแบบและแนวทางการจดัการโซ่อุปทานการผลติผกัอนิทรยีข์องเกษตรกรรายยอ่ย 
 

- ผลลพัธท่ี์คาดหวงั 
๑. เกดิสงัคมการเรยีนรูแ้นวทางการเพิม่มลูค่าการผลติผกัอนิทรยีใ์นรปูแบบทีผู่บ้รโิภคยอมรบั 
๒. เกดิรปูแบบธุรกจิใหม่ของการผลติผกัอนิทรยีท์ีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากเกษตรกรรายยอ่ย 
๓. เกิดตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์รูปแบบใหม่ที่สามารถลดข้อจ ากัดของระบบการ

บรหิารธุรกจิสหกรณ์แบบเดมิที่เน้นที่กฎระเบยีบ เงื่อนไข  เป็นกลไกในการขบัเคลื่อน  และปณิธานร่วมในการ
ขบัเคลื่อนธุรกจิไปสู่ความส าเรจ็ร่วมกนั 
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- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
จากกระบวนวจิยัคณะนกัวจิยัคาดการณ์ว่าจะเกดิรูปแบบการพฒันาแนวและทางปฏบิตัสิ าหรบัเกษตรกร

ผู้ผลติผกัอนิทรยีร์ายย่อยที่มคีวามสามารถในการผลติผกัอนิทรยีเ์ป็นอาชพีที่มคีวามยัง่ยนืได้  เกดิรูปแบบการ
พฒันายกระดบัมูลค่าเพิ่มตลอดสายโซ่อุปทานผกัอินทรยี์ คือ  พฒันารูปแบบการผลิตตามแนวทางมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์IFOAM,  แนวทางการรวมกลุ่มเกษตรกร,  รูปแบบแนวทางระบบการวางแผนการผลติร่วมกนั,  
ระบบการจดัการดา้นการตลาด,  ตลอดจนเกดิสงัคมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างเกษตรกรผู้ผลติกบัผู้บรโิภค, การ
พฒันารูแ้บบต่างๆคณะนกัวจิยัเน้นใหเ้กดิรปูแบบจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุกส่วน เพื่อให้
เป็นรปูแบบในการพฒันาต่อยอดในการสรา้งสงัคมเรยีนรูท้ ีม่คีวามยัง่ยนืต่อไป 
- ขัน้ตอน/กระบวนการวิจยั 
 การด าเนินการวธิวีจิยัเป็นไปตามขัน้ตอน  
 ๑. การประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และมกีารวางแผนการท างานร่วมกนั การมอบหมายภารกจิ  ตาม
ตวัชีว้ดัระหวา่งภาคสีมาชกิในกลุ่มเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมวจิยั 
               ๒.ศกึษาตดิตามการขบัเคลื่อนขบวนการเรยีนรู้ การบรหิารจดัการกลุ่มธุรกจิ  การพฒันาระบบการ
รบัรองคุณภาพสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ รวมถงึภาคภีายนอกทีม่สี่วนร่วม เช่น  ผูบ้รโิภค  ทีป่รกึษา  พีเ่ลีย้ง   
               ๓. การประสานงาน กบัหน่วยงาน/องคก์ร/ผูป้ระกอบการ ในการขยายผล แก่ภาคอีื่นๆของ กลุ่มธุรกจิ 
การศกึษาดงูาน   
               ๔. การตดิตามและประเมนิผล การสงัเคราะห์/ถอดบทเรยีนร่วมกนั การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และ
ประสานความร่วมมอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อการเขา้มามสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อนกลุ่มธุรกจิร่วมกนั   
เพื่อวางแนวทางสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
- แผนการด าเนินการวิจยั 

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑. ประชุมเชงิปฏบิตักิารกบัทมีกลยทุธเ์พื่อสรา้ง
ความเขา้ใจชุดโครงการ 

 
 

           

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่าย
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

๓.ตดิตามกระบวนการสร้างกลุ่มเครอืข่าย และ
สนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะกลุ่ม ท าฐานขอ้มูล
เกษตรกร 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. ตดิตามกระบวนการปรบัเปลี่ยนกระบวนการ
ผลติสู่มาตรฐานอนิทรยี ์

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๕. การจดัท ารายงานความกา้วหน้า             
๖. การตดิตามประเมนิผล             
๗. การสงัเคราะห/์ถอดบทเรยีน             
๘. การจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์             
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บทท่ี ๒: การทบทวนวรรณกรรม 
ผกัอนิทรยี ์(Organic vegetables) เป็นผกัทีผ่ลติดว้ยวธิกีารทางธรรมชาต ิใช้ปุ๋ยอนิทรยีแ์ละสารสกดัจาก

ธรรมชาตใินการป้องกนัก าจดัศตัรพูชื โดยไม่ใชส้ารเคมสีงัเคราะหแ์ละพชืทีม่กีารตดัต่อทางพนัธุกรรม ในปี ๒๕๕๓ 
ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูผกัอนิทรยีม์ปีระมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ เป็นอนัดบั๓ รองจากขา้วอนิทรยีแ์ละพชืไร่อนิทรยี ์(ฤทยั
ชนก, มปป.) กระบวนการผลติผกัอนิทรยีต์้องค านึงถึงดนิ พชื แมลง และสภาพแวดล้อมควบคู่กนัไป โดยต้องมี
การปรบัปรุงดนิให้สมบูรณ์ มกีารปลูกพชืหลายชนิดทัง้พชืหมุนเวยีนและพชืแซม การป้องกนัและก าจดัโรคและ
แมลงศตัรพูชืโดยไม่ใชส้ารเคม ีและการป้องกนัและก าจดัวชัพชืโดยไม่ใช้สารเคม ี(กรมวชิาการเกษตร, ๒๕๔๗) 
ส่วน Keith (n.d.) ไดก้ล่าววา่การปลกูผกัอนิทรยีใ์นระบบการปลกูพชืหมุนเวยีนควรใชพ้ชืไม่น้อยกว่า ๓ ชนิด และ
สามารถแกป้ญัหาการระบาดของโรค แมลง และวชัพชืได ้แต่ตอ้งเลอืกชนิดของพชืใหเ้หมาะสม 

จากรายงานเรื่อง เกษตรอนิทรยี ์: ทางเลอืกใหม่ของเกษตรกรไทย โดย วลยัเงนิ มหาคุณ และพมิพ์หทยั 
วจิติธนาวนั (๒๕๔๗) ไดร้ายงานวา่ ภาครฐัและเอกชนไทยเริม่ตื่นตวัทีจ่ะพฒันาสนิคา้เกษตรของไทยให้มคีุณภาพ
และปราศจากสารพษิตกคา้งหลงัจากทีก่ลุ่มประเทศผูน้ าเขา้สนิคา้เกษตรของไทยเริม่ตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อยา่ง
เขม้งวด เนื่องจากพบวา่มสีารเคมปีนเป้ือน ซึง่สรา้งความเสยีหายใหก้บัภาคเกษตรอยา่งมาก ทางภาครฐัจงึรณรงค์
ใหเ้กษตรกรหนัมาท าเกษตรอนิทรยี ์ซึง่แบ่งการผลติไดเ้ป็น ๒ แบบ คอื 
(๑) เกษตรอนิทรยีแ์บบพืน้บา้น ผลติเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนเป็นหลกั และมกีารน าผลผลติบางส่วนไปจ าหน่าย
ในตลาดทอ้งถิน่ แต่ผลผลตินี้จะไม่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
(๒) เกษตรอนิทรยีท์ีร่บัการรบัรองมาตรฐาน เป็นการท าการเกษตรเพื่อจ าหน่ายผ่านทางระบบตลาด และหากการ
รบัรองมาตรฐานทดัเทยีมกบัมาตรฐานจากต่างประเทศจะท าใหผ้ลผลติสามารถส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ
ไดด้ว้ย 
   จากการส ารวจขอ้มูลโดยมูลนิธสิายใยแผ่นดนิ/กรีนเน็ทพื้นที่การผลติเกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทยที่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์เพิม่ขึน้จาก ๑๙๒,๒๒๐.๐๓ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ๒๑๒,๙๙๕.๓๔ 
ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑๐.๘%) และเพิม่ขึน้เป็น ๒๑๙,๓๐๙.๖๖ ไร่ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ (๓.๐%) แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พืน้ทีก่ารผลติเกษตรอนิทรยีล์ดลงเหลอื ๒๐๕,๓๘๕.๘๑ ไร่ (-๖.๔%) จากสถานการณ์ดงักล่าว พื้นที่การผลติผกั
อนิทรยีท์ีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ในปี ๒๕๕๔ มพีืน้ทีเ่พาะปลกูผกัอนิทรยี ์๗,๑๓๒.๘๓ ไร่และมจี านวนลดลงใน
ปี  ๒๕๕๕  ซึ่ งมีพื้ นที่ เ พ าะปลูกลดลง เหลือ   ๔ ,๔๔๓ .๔๕ ไ ร่   มีแนวโ น้นชะลอตัว ใ น ปี  ๒๕๕๖
(www.greennet.or.th/article/organicfarming/thailand)   

 เกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทยยงัเป็นระยะการพฒันา เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยในรูปแบบ
ของการผลติเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดจ าเป็นตอ้งอาศยัการรวมกลุ่มกนัเพื่อสามารถยกระดบัการผลติ
ได ้

กลุ่มทมีกีารรวมกลุ่มกนัอย่างถาวรหรอืเป็นรูปธรรม มกัจะมีกระบวนการบรหิารจดัการเขา้มาใช้ในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม เช่น มโีครงสร้างของการบรหิารงานอย่างชดัเจน มรีะเบยีบขอ้บงัคบั กตกิาของกลุ่ม การมี
บทบาท หน้าท ี (โครงสร้างกลุ่ม/ใคร/ท าอะไร) ภายในกลุ่มมกีารด าเนินการและการบรหิารทมี  มคีวามโปร่งใส/
ตรวจสอบได้ มกีารขยายจ านวนสมาชกิ/การพฒันาความรู้สมาชกิ และทสี าคญัคอืมผีู้น ากลุ่ม( จกัร ีสุจรติธรรม , 
๒๕๔๖) 
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บทท่ี ๓: ผลการด าเนินงานวิจยั 

โครงการวจิยั “ การยกระดบัมลูค่าเพิม่ผกัอนิทรยีท์ี่ผลติโดยเกษตรกรรายย่อย ” ภายใต้ชุดโครงการการ

วจิ ัยการขบัเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะที่ ๗  กระบวนการวิจ ัยมุ่งเน้น

กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้วธิกีารเปิดเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม เพื่อให้

เขา้ถึงปญัหาจากความต้องการที่แท้จริง  อีกทัง้เพื่อให้เกดิการระดมความคิดในแนวทางการแก้ไขปญัหาและ

อุปสรรค   ตลอดจนร่วมกนัพฒันาเพื่อใหเ้กดิรปูแบบการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานการผลติผกัอนิทรยี ์ ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้เป้าหมายไว ้คณะนกัวจิยัไดด้ าเนินกจิกรรมออกเป็น  ๔  กจิกรรม  ดงันี้ 

ขัน้ตอน ที ่๑ กจิกรรมการจดัการองคค์วามรูแ้ละส่งเสรมิการ ปรบัเปลีย่นมาตรฐานการผลติสู่มาตรฐาน 
เกษตรอนิทรยี ์

จากการด าเนินการวางแผนการวจิยัและการสรา้งความเขา้ใจกบัเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยระยะเริม่ต้น
มเีครอืขา่ยเกษตรกรผูผ้ลติผกัอนิทรยีเ์ขา้ร่วม จ านวน  ๓  เครอืขา่ย  ประกอบดว้ย 

  
๑) เครอืขา่ยพีน้่องสองต าบล +... มสีมาชกิทัง้สิ้น  ๒๒  คน  เครอืข่ายสมาชกิปรบัเปลี่ยนระบบการผลติ

เป็นระบบอนิทรยีแ์ลว้  และมสีมาชกิไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอนิทรยีแ์ลว้  ๑  ราย   
๒) เครอืขา่ย คลองโยง- ลานตากฟ้า  จ านวนสมาชกิ  ๖  ราย  
๓)เครอืขา่ย ตลาดสุขใจ  ๑๒ ราย   
ภาพรวมของเกษตรกรเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกผกัอยู่ก่อนแล้ว  มีพื้นที่ปลูกผกัรายละไม่มากนัก   

ลกัษณะการผลติจะไม่มผีลผลติทีแ่น่นอน   ผลติเพื่อรบัประทานเหลอืจงึขาย  เดมิการผลติผกัอนิทรยีไ์ม่มตีลาดที่
แน่นอน   ส่วนใหญ่ขายปนกบัพชืผกัที่ผลติด้วยระบบเคมใีนตลาดท้องถิ่น   ท าให้ความสวยงามสู้ผกัที่ผลิตด้วย
เคมไีม่ได้  ผู้บรโิภคไม่ให้ความสนใจ    ท าให้ขายไม่ได้ราคา      เกษตรกรจงึไม่ให้ความส าคญัในการผลติผกั
อนิทรยีเ์ป็นอาชพีและธุรกจิ    นอกจากการผลติไวร้บัประทานเหลอืจงึขาย      

ขัน้ตอนจดัการองคค์วามรูแ้ละส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นมาตรฐานการผลติสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ คณะ
นกัวจิยัเน้นกระบวนการร่วมคดิ  การสรา้งเป้าหมายร่วม โดยใชว้ธิกีารตัง้ประเดน็ปญัหาแลว้ชวนเกษตรกรร่วมคดิ
ว่าสาเหตุมาจากที่ใด  มุ่งเน้นให้หาสาเหตุของปญัหา  หาความคดิเห็นร่วมในการแก้ปญัหา โดยมีนักวชิาการ
ผูช้ านาญการในแต่ละดา้นช่วยแนะน าเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้  การเกดิขบวนการการชวนคดิจะท า
ใหเ้กษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนของปญัหามากขึน้ 
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คณะนักวจิยัและนักวชิาการจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ร่วมออกแบบการอบรมให้

เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายดงันี้ 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน เก็บข้อมลูพืน้ฐาน (BMI) ตรวจวดัระดบัสารเคมีในเลือด ของ

ผู้รับการอบรม 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.    กิจกรรม ความคาดหวงัและความหวงั (Hope) 

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.       พกัรับประทานอาหารวา่งและท าแบบสอบถามวดัความสขุ 
                                Happinometer 
๑๐.๑๕-๑๐.๔๕ น.      แจกแจงแนวทางของโครงการวิจยั 
๑๐.๔๕-๑๑.๑๕ น.      ท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไมย่ากอย่างท่ีคิด 
๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น.       กิจกรรม “เส้นทางสายใหมก่บัความสขุใจ” 

      ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.        พกัรับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.       กิจกรรม “ความฝันอนัสงูสดุ” 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.         กิจกรรม “ปรับทศันคติ สร้างฝันร่วม” 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.         พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๔.๔๕-๑๕.๔๕ น.         การวางแผนร่วม 
๑๕.๔๕-๑๗.๐๐ น.        ถอดบทเรียนสูก่ารมีเป้าหมายร่วม  และ มอบใบประกาศแก่ 
                                   ผู้เข้าร่วมการอบรม 

 
กระบวนการดงักล่าวคณะวจิยั  ทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์พฒันาเกษตรอินทรีย์สุขใจ  และนักวชิาการจาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ีล่งพืน้ทีร่่วมเป็นผูด้ าเนินการชวนเปิดเวทพีดูคุย  กรณีเกดิประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัด้าน
เทคนิควชิาการ  คณะพีเ่ลีย้งจะสอดแทรกใหต้ามความตอ้งการ   

 
 จากการด าเนินกิจกรรมวจิยัส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์
IFOAM  แลว้ ๑ ราย, เกษตรกรได้รบัการตรวจรบัรองแปลงจากส านักงานมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ทยแล้ว ๑๘ 
ราย ขณะนี้อยูใ่นข ัน้ตอนการรบัรองผล, เกษตรกรทีย่ ืน่ขอรบัรองต่อส านกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ทยแล้ว  ๙   
ราย รอการตรวจรบัรอง  รวมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  ๔๐  ราย สามารถปรบัเปลี่ยนระบบการผลติสู่
มาตรฐานการผลติมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์IFOAM รวม  ๒๘    ราย 
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ลงทะเบยีน    ตรวจวดัส่วนสงู  น ้าหนกั หาค่าBMI 

 

   
 ตรวจเลอืดหาค่าสารเคมปีนเป้ือน  แนะน าโครงการวจิยั 
 

     
      สาธารณสุขแนะน าการดแูลสุขภาพ           ถอดบทเรยีนปญัหา 

   
              ดงูานกจิกรรมวฒันธรรม                         ตวัอยา่งมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์                           
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        การวางแผนร่วม           การวางแผนร่วม 
 

            
     นกัวชิาแนะน าเสรมิความรู ้               ตัง้กลุ่ม 
 

 
แผนปฏบิตัเิบือ้งตน้ 

 
ขัน้ตอน ที ่๒  กจิกรรมขบัเคลื่อนการรวมกลุ่ม  วางแผน  และด าเนินการสร้างมาตรฐานและการพฒันา

กลุ่ม ธุรกจิแบบมสี่วนร่วม 
ในการตดิตามการบรูณาการกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติผกัอนิทรยี ์มุ่งเน้นขบวนการใหส้มาชกิมสี่วนร่วมคดิ การ

วางแผนการผลติร่วมกนั  การด าเนินการสรา้งมาตรฐานของกลุ่ม   มกีารแบ่งหน้าที่กนัท า  การท างานใกล้ชดิกบั
ผูบ้รโิภค (ลกูคา้)  ท าใหเ้กดิการบรูณาการทางความคดิที่ทุกคนมสี่วนร่วมในการท างาน ส่งผลให้สมาชกิมคีวาม
เป็นเจา้ของกลุม่  สรา้งแนวทางการด าเนินงานกลุ่มสู่ความยัง่ยนื 

แนวทางการด าเนินกจิกรรมกลุ่มของเครอืขา่ยเกษตรกรพีน้่องสองต าบล  จะมาพบปะพูดคุยกนั  เดอืนละ  
๑  ครัง้  สถานที่จะเปลี่ยนไปตามบ้านของสมาชกิ  กจิกรรมดงักล่าวจะมวีงเสวนาเกี่ยวกบัการขบัเคลื่อนกลุ่ม   
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ประเดน็ปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ในรอบเดอืน  เยีย่มแปลงสมาชกิ   และรบัประทานอาหารร่วมกนั เชญิลูกค้ามาร่วม
สงัเกตการณ์ การด าเนินกจิกรรมดงักล่าวท าใหก้ลุ่มมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกนั 

จากการด าเนินการวางแผนร่วมกนัของกลุ่ม  กลุ่มมกีารพฒันาด้านการผลติขึน้เป็นล าดบั ดงัเช่นขอ้มูล
ตามแผนภมู ิจ านวนผกัทีผ่ลติไดข้องกลุ่ม 

 

         
 คณะนกัวจิยัลงพืน้ทีต่ดิตามกระบวนการผลติแปลงคุณส าเรยีง  สามชศูร ี
   
 

                              
                         คณะนกัวจิยัลงตดิตามขบวนการผลติแปลงคุณวนัชยั  จงเลขา 

 
 

     
คณะนกัวจิยัลงตดิตามกระบวนการรวมกลุ่มเครอืขา่ยพีน้่องสองต าบล+.... 
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นักวชิาการจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  เพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม การ

วางแผนการผลติ 
 
ปจัจุบนัแนวทางการพฒันาของกลุ่มเครอืขา่ยพีน้่องสองต าบล + ...  สร้างมาตรฐานการรบัรองแบบมสี่วน

ร่วมขึน้  โดยใชช้ื่อ การรบัรองแบบมสี่วนร่วมเครอืข่ายเกษตรกรพี่น้องสองต าบล+...  ขึน้เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัิ
ใหก้บัสมาชกิและสมาชกิใหม่โดยใชแ้นวทางปฏบิตักิารจดัการกลุ่มเกษตรอนิทรยีด์้วยระบบการรบัรองแบบมสี่วน
ร่วม ( Participatory Organic Guarantee Systems ,PGS)  และผู้บรโิภคสามารถมสี่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานและตรวจสอบมาตรฐานอนิทรยีข์องกลุ่มได ้
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การปฏญิาณตนต่อหน้าสาธารณชนของเครอืข่ายพี่น้องสองต าบล+... และมอบใบประกาศมาตรฐานการ

รบัรองแบบมสี่วนร่วม (PGS)  ในงานวนัสงัคมสุขใจ วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ขัน้ตอนที ่๓ ดา้นการตลาด 
การตลาดเป็นปญัหาล าดบัแรกทีเ่กษตรกรถามเสมอวา่ การท าเกษตรอนิทรยีเ์มื่อท าแลว้จะน าไปขายใหก้บั

ใคร  จะมบีรษิทัใดรบัซือ้   การวางแนวทางวจิยัในส่วนนี้ไดใ้ชฐ้านของตลาดสุขใจ ซึง่เป็นตลาดที่มผีู้บรโิภครู้จกัใน
ดา้นการขายผลผลติอนิทรยี ์ คณะวจิยัจงึเกดิแนวความคดิในการพฒันาโซ่อุปทานของสนิคา้เกษตรอนิทรยี์ให้ห่วง
โซ่อุปทานสัน้ลง  ใหส้ามารถเชื่อมการซือ้ขายระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภคใหส้ ัน้ที่สุดโดยเน้นการให้ผู้ผลติ
ขายตรงสู่ผูบ้รโิภค  การด าเนินการดงักล่าวเน้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และการปรบักระบวนคดิเป็นหลกั  โดยการ
วจิยัก าหนดการตดิตามดา้นการตลาดของกลุ่มเครอืขา่ยพีน้่องสองต าบลซึง่เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใน  ๓  
ตลาดดงันี้ 

๑. กลุ่มรวบรวมผลผลติขายมาขายในตลาดสุขใจ ในวนัเสารแ์ละอาทติย ์ โดยสมาชกิจะรวบรวม 
ผกัมาส่งให้ที่บ้านของตวัแทนกลุ่มในวนัศุกร์ตอนเยน็และวนัเสาร์ตอนเย็น  ตวัแทนกลุ่มจะน าผลผลิตมาขายที่
ตลาดเป็นประจ าทุกสปัดาห ์ ในปี ๒๕๕๗  กลุ่มเกษตรกรเครอืขา่ยพีน้่องสองต าบลมรีายไดจ้ากการขาย 
ผกัทีต่ลาดสุขใจเฉลีย่เดอืนละ ๔๔,๐๗๘.๓๓  บาท 
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ภาพที ่๑ แสดงรายไดจ้ากตลาดสุขใจ 
 

 
๒. ชกัน าใหก้ลุ่มน าผลผลติผกัอนิทรยีข์ายใหส้วนสามพรานซึง่สวนสามพรานมคีวามตอ้งการใชผ้กั 

ในหอ้งอหารของสวนสามพราน เดอืนละ ๑๐ ตนั  สวนสามพรานผลติได้เองประมาณ ๑ ตนัต่อเดอืน เหลอือกี ๙ 
ตนัที่ซื้อจากภายนอก  คณะนักวจิยัได้น าปริมาณผกั ๙  ตนัไปเป็นโจทยใ์ห้กลุ่มเกษตรกรเครอืข่ายพี่น้องสอง
ต าบล+...ได้วางแผนการผลิตร่วมกนัโดยสมาชิกของเครือข่ายพี่น้องสองต าบลจ านวน ๑๘  รายจะเป็นกลุ่ม
เกษตรกรทดลองวางแผนร่วมผลติให้  โดยสวนสามพรานและกลุ่มเกษตรกรมกีารตกลงซื้อขายแบบแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้บนรากฐานของการค้าที่เป็นธรรม  สวนสามพรานจดัให้แผนกจดัซื้อ ,แผนกอาหาร ร่วมประชุมวางแผน
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บักลุ่มเครอืขา่ยเกษตรกรพีน้่องสองต าบล + ...ทัง้สองหน่วยงานมกีารปรบักระบวนการท างาน
ใหส้อดคลอ้งกนั จากการท างานเป็นเวลา ๑๑ เดอืน  พบวา่เกษตรกรสามารถเพิม่ผลผลติผกัส่งให้สวนสามพราน
เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง จากเดอืนกุมภาพนัธ ์๒๕๕๗ กลุ่มส่งได ้ ๔๖๓.๑๐  กโิลกรมั กลุ่มเกษตรกรพฒันาระบบการ
ผลติร่วมกนัท าให ้เดอืนธนัวาคม  ๒๕๕๗ กลุ่มสามารถส่งผกัใหส้วนสามพรานได ้ ๓,๙๕๖.๗๖ กโิลกรมั เป็นล าดบั 
 
 

 

กลุ่มเกษตรกรเครอืขา่ยพีน้่องสองต าบล+...ร่วมประชุมกบัแผนกจดัซือ้และแผนกอาหารของสวนสามพราน 

๓๗ ๙๗๐
๓๒ ๒๖๗

๔๑ ๗๐๓

๓๒ ๐๗๖

๔๑ ๒๕๓
๔๗ ๔๕๓

๕๑ ๑๑๙
๕๗ ๖๙๘

๔๔ ๑๓๖ ๔๓ ๐๒๕

๕๓ ๕๔๐

๔๑ ๗๐๐

 

      

      

      

      

      

      

      

ราย     า ส     ปร จ าป        ร าน ูนย์ ร ยนรู    น  งส ง  าบ 

รายได้(บาท เดอืน 
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ประชุมวางแผน 

 

 

   

           แผนการปลกูผกั 

   

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งเกษตรกรและพ่อครวัของสวนสามพราน 
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          เกษตรกรส่งผกัใหส้วนสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๒ แสดงจ านวนผกัทีก่ลุม่ขายส่งใหส้วนสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๓ แสดงรายไดก้ลุ่มพีน้่องสองต าบลจากการขายผกัใหส้วนสามพราน 

๐
๔๖๓.๑๐

๖๖๒.๗๐
๑๑๔๔.๓๐ ๑๒๐๒.๑๐ ๑๓๘๙

๑ ๗๗๔

๒ ๖๙๗.๙๐
๒ ๗๑๖.๗๐

๓ ๑๐๐.๑๐๓ ๔๙๐.๔๕
๓ ๙๕๖.๗๖

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

จ านวนผั            น 

จ านวนผกั (ก.ก. เดอืน 

๐

๑๙ ๐๔๔

๓๙ ๘๖๒ ๔๒ ๔๐๑ ๓๘ ๔๙๓
๔๖ ๖๒๙

๖๓ ๓๔๓

๘๘ ๖๗๔ ๘๕ ๔๗๕
๘๔ ๘๗๗

๘๔ ๕๘๕.๕๐

๙๙ ๔๖๗

 

     

     

     

     

      

      

จ านวน งิน  บา      น 
จ านวนเงิน (บาท เดอืน 
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๓. กจิกรรม ตลาดสุขใจสญัจร  อยูใ่นแนวความคดิพืน้ฐานเรื่องการเรยีนรูซ้ ึง่กนัและกนัของ 
เกษตรกรผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภค  คณะวจิยัได้วางแนวทางให้เกษตรกรผู้ผลติผกัอนิทรยี์ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีแ์ลว้และเกษตรกรทีห่ยดุการใชส้ารเคมใีนการท าการเกษตร  ไปขายสนิค้าใหก้บัผูบ้รโิภคถงึทีท่ างาน  
โดยในระยะแรกใชพ้ืน้ทีข่อง ธนาคารไทยพาณิชย ์ ส านกังานใหญ่ จ านวน ๓ ครัง้ 
 จากการด าเนินกจิกรรมพบว่าในครัง้แรกเกษตรกรไม่มัน่ใจว่าจะขายได้  จงึจดัเตรยีมสนิค้าไปน้อย และ
โครงการวจิยัต้องให้การสนับสนุนให้หลายด้าน เช่น จดัเจ้าหน้าที่จดัร้านให้ จดัรถรบัส่ง  เลี้ยงอาหาร  จ่ายเบี้ย
เลีย้ง ตอ้งใชเ้วลาเตรยีมงาน เป็นตน้  แต่เมื่อเกษตรกรไดข้ายในครัง้แรกสนิคา้ขายหมดเกษตรกรไดเ้รยีนรูจ้ากการ
ไดแ้ลกเปลีย่นพดูคุยกบัผูบ้รโิภค  ท าใหเ้กษตรกรมคีวามเชื่อมัน่ว่ามตีลาดที่ขายได้และมผีลตอบแทนที่ด ี ในการ
ท ากจิกรรมสุขใจสญัจร ครัง้ทีส่อง เกษตรกรมคีวามเชื่อมัน่ จดัรถไปกนัเองเป็นกลุ่มๆ  จดัหาอาหารทานเอง  แต่
โครงการวจิยัยงัสนบัสนุนเจา้หน้าทีจ่ดัแต่งรา้นให ้การท ากจิกรรมในครัง้ที่สองนี้เกษตรกรเตรยีมสนิค้าไปจ านวน
มากขึน้จากเดมิท าใหม้รีายไดม้ากขึน้   
 จากการท ากจิกรรม ตลาดสุขใจสญัจร  ทัง้สองครัง้กย็งัมคี่าใชจ้่ายอยูใ่นดา้นการเตรยีมการจดัรา้นล่วงหน้า  
จงึมกีารประชุมปรกึษาหาแนวทางที่ให้กลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรที่ร่วมกจิกรรม  ตลาดสุขใจสญัจร  อยู่ได้และลด
ค่าใชจ้่าย  เครอืขา่ยเกษตรกรกบัทมีเจา้หน้าทีป่ระสานงานและคณะนกัวจิยัมขีอ้สรุปตรงกนัใหไ้ปเตรยีมสถานทีจ่ดั
รา้นในวนัจดักจิกรรม โดยเครอืขา่ยเกษตรกรจะช่วยกนัจดัสถานที่กนัเองโดยไม่ต้องจ้างแรงงานนอกเพื่อเป็นการ
ลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็น 
 ซึง่การท ากจิกรรม  ตลาดสุขใจสญัจร  ท าใหท้ราบวา่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการสนิคา้อนิทรยีย์งั
มอียู่มาก ถ้าสินค้าอินทรยี์นัน้มมีาตรฐานเชื่อถือได้และราคายุติธรรม  และยงัพบว่าการสร้างสงัคมการเรยีนรู้
ระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคจะเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรพฒันามาตรฐานการผลิตอย่างรวดเร็ว  ท าให้
เกษตรกรพฒันาการวางแผนการผลติตามความต้องการของผู้บรโิภค  การก าหนดราคาขายที่เหมาะสม  การ
จดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว  การขนส่งควบคู่กนัไป  

ในกิจกรรมดงักล่าวท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผกัอนิทรยี์ที่ผลติในตลาดต่างๆ เตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง ตามตารางประกอบดา้นล่าง 
 

 
 
กจิกรรมสุขใจสญัจร 
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รา้นเครอืขา่ยพีน้่องสองต าบล+...ในกจิกรรมสุขใจสญัจร 

 
ช่ือร้าน ครัง้ท่ี๑ ครัง้ท่ี๒ ครัง้ท่ี๓ 
๑.สม้โอไทยทว ี ๑๘,๘๐๐  บาท ๒๒,๓๐๐  บาท ๑๔,๐๐๐  บาท 
๒.คลองโยง-ลานตากฟ้า  ๔,๐๐๐   บาท ๔,๐๐๐  บาท ๖,๓๐๐  บาท 
๓.เกษตรอนิทรยีไ์ร่ขงิ(ขา้ว) ๖,๒๐๐  บาท ๑๒,๐๐๐  บาท ๕,๗๐๐  บาท 
๔.กลุ่มพ่ีน้องสองต าบล+... ๗,๑๕๐  บาท ๙,๐๔๕  บาท ๑๔,๑๔๐  บาท 
๕.เกษตรอนิทรยีบ์างชา้ง ๑๙,๗๐๐  บาท ๒๔,๕๓๐  บาท ๒๗,๓๖๐  บาท 
๖.Green garden ๓,๔๐๐ บาท ๓,๕๘๐  บาท ๔,๘๐๐  บาท 
๗.รา้นปฐม ๑๑,๗๓๕  บาท ๓,๔๐๐  บาท ๒,๙๘๘  บาท 
๘.ขนมไทย(สวนสามพราน) ๑๑,๙๗๐  บาท ๖,๓๓๐  บาท ๕,๑๕๕  บาท 
๙.พฒันายัง่ยนื(คุณประกฤต ิเกดิมณี) - ๖,๓๐๐  บาท ๑๐,๕๐๐  v 
๑๐.ลุงเขยีด ๕๗๐ บาท - - 
๑๑.ดอกไมใ้บเตยอนิทรยี ์ - ๑๖๐  บาท - 
รวมทัง้หมด ๘๓,๕๒๕   บาท ๙๑,๖๔๕  บาท ๙๐,๙๔๓  บาท 

 
ตารางที ่๑ แสดงรายไดจ้ากตลาดสุขใจสญัจร 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sampranmodel.com/sampran-model-activities.html&ei=5X_EVO2FHIOimQX704CQDA&bvm=bv.84349003,d.dGY&psig=AFQjCNETDSib5l3EMubWZdbioUm3JnPRpg&ust=1422249796806426
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ขัน้ตอนที ่๔  ดา้นการพฒันาองคค์วามรู ้  การศกึษาดงูาน  
 ด้านการพฒันาองค์ความรู้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  คณะนักวจิยัสนับสนุนให้เกดิการเรยีนรู้ท ัง้ใน
ลกัษณะการแลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ะหวา่งกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เช่นการเชญิเกษตรกรต่างกลุ่มมาร่วมศกึษา
เรยีนรูก้ารด าเนินกจิกรรมกลุ่ม ร่วมศกึษาเรยีนรูว้เิคราะหป์ญัหาต่างๆเพื่อน ากลบัไปพฒันากลุ่มของตนเอง    การ
สนบัสนุนความรูด้า้นวชิาการจากผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ก าแพงแสน เช่น การจดัการเรื่องการ
ขนส่ง  การท าปจัจยัการผลติเช่น  ปุ๋ยหมกั  การเลีย้งไสเ้ดอืนดนิ การท าน ้าหมกัชวีภาพ  การท ามาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์ เพื่อเป็นการยกระดบัความสามารถของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนคณะวจิยัได้พากลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายไปศกึษาดูงานการจดัการกลุ่มเกษตรกรอนิทรยีแ์บบมสี่วนร่วมและการจดัตลาดสเีขยีวที่จงัหวดั 
สุรนิทร ์เมื่อวนัที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นตน้ 
 การเสรมิความรูใ้หก้ลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและการศกึษาดูงานเป็นการช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเกษตรกรเกดิ
ความตื่นตัวน าความรู้ไปพัฒนาแปลงปลูก  การวางแผนผลิต คุณภาพของผลผลิต การรวมกลุ่ม และการ
พฒันาการตลาดต่อไป 
 
 

 
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสมาชกิภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
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ศกึษาดงูานการรวมกลุ่มแบบมสี่วนร่วมและตลาดสเีขยีวทีจ่งัหวดัสุรนิทร์ 
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บทท่ี ๔: ข้อค้นพบจากการวิจยั 
 

จากการด าเนินงานวจิยัคณะวจิยัได้ศกึษาเรยีนรู้ประเดน็ปญัหาที่เป็นอุปสรรคและประเดน็สนับสนุนในการ
พฒันาระบบการผลติผกัอนิทรยีท์ีไ่ดก้ารรบัรองมาตรฐาน   การรวมกลุ่มเกษตรกร   การตลาด  ผูบ้รโิภค  และองค์
ความรู้เสริมที่ส าคญัในการพฒันาห่วงโซ่อุปทานผกัอินทรยี์  ในระยะการศึกษาวจิยัที่ผ่านมาพบประเดน็ที่เป็น
ประโยชน์หลายประการ ดงันี้ 

๑. จากการวเิคราะห์พบว่าเกษตรกรมีความต้องการปรบัเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบการผลิตอินทรียแ์ต่ขาด
ความรูด้า้นการตลาด  เนื่องจากระบบห่วงโซ่อุปทานดา้นการเกษตรของประเทศไทยยงัอาศยัระบบพ่อค้า
คนกลางเป็นส าคญั  ตวัเกษตรกรเป็นเพยีงผู้ผลติ การก าหนดราคาเป็นหน้าที่ของพ่อค้าคนกลางท าให้
เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาเองได ้จงึไดร้าคาต ่ากวา่ทีค่วรจะเป็น   

๒. การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วจนถงึผูบ้รโิภคเป็นหน้าทีข่องพ่อคา้คนกลางทีข่ายต่อกนัเป็นช่วงๆตัง้แต่ ๒-๔ 
ช่วงก่อนถงึผูบ้รโิภค  ท าใหร้าคาผกัสงูขึน้เป็นล าดบัท าใหผู้บ้รโิภคบรโิภคผกัอนิทรยีใ์นราคาสงู 

๓. การเขา้ถึงองค์ความรู้ต่างๆของเกษตรกรมีขอ้จ ากดัมาก  ยงัต้องอาศยัการสนับสนุนจากภายนอกเช่น 
ภาครฐั 

๔. ผูส้นบัสนุนองคค์วามรูไ้ม่พจิารณาถงึความตอ้งการของเกษตรกรว่าต้องการความรู้ด้านใดให้ชดัเจนก่อน
การสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้เกษตรกร ดงัเห็นได้จากองค์ความรู้บางอย่างเกษตรกรไม่เป็นถึง
ความส าคญัและยงัไม่ตอ้งการ ณ.เวลานัน้จงึไม่เกดิประโยชน์  

๕. การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายยอ่ยควรมรีปูแบบเป็นลกัษณะแนวราบ  มขีอ้ก าหนดในการด าเนินกจิกรรม
กลุ่มทีช่ดัเจน สมาชกิสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัได ้จะท าใหก้ลุ่มเครอืขา่ยพฒันาสู่ความยัง่ยนื 

๖. เกษตรกรขาดทกัษะในการบรหิารแปลงปลกู การพยากรณ์ผลผลติ  การบนัทกึกจิกรรมต่างๆในแปลงปลกู 
๗. การด าเนินกจิกรรมสรา้งเวทใีห้เกษตรกรและผู้บรโิภคได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนัจะเป็น

การกระตุน้ใหเ้กษตรกรพฒันาตนเองไดร้วดเรว็ขึน้  และตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
๘. เกษตรกรมคีวามภาคภมูใิจทีส่ามารถก าหนดราคาขายไดเ้อง 
๙. เกษตรกรรายยอ่ยที่มพีื้นที่ในการท าการเกษตรไม่มาก  เมื่อเกดิการรวมกลุ่ม และร่วมวางแผนการผลติ

ร่วมกนัสามารถเพิม่ผลผลติไดเ้ป็นล าดบั 
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บทท่ี ๕: สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การวิจยัในระยะต่อไป 

 
จากกระบวนการวจิยัท าให้เกิดสงัคมการเรยีนรู้ต้นแบบของเกษตรกรผู้ผลติผกัอินทรีย์รายย่อย กลุ่ม

เครอืขา่ยพีน้่องสองต าบล+... ซึง่มกีารพฒันาตนเองจากเกษตรกรทีท่ าเกษตรอนิทรยีเ์พื่อรบัประทานเป็นหลกัถ้ามี
เหลอืจงึขายในตลาดใกลบ้า้น ซึง่เดมิเกษตรกรมปีญัหาเรื่องระบบตลาด เนื่องจากผลผลติผกัอนิทรยีท์ี่ผลติไม่ตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บรโิภคในท้องถิ่น  จากต้นแบบการเรยีนรู้ของการวจิยัที่น าไปใช้กระตุ้นปรบัการวาง
แนวความคดิ เกดิการรวมกลุ่มเป็นตน้แบบในลกัษณะบรูณาการเรยีนรู ้ การก าหนดเป้าหมายร่วม  เกดิขบวนการ
วางแผนร่วม พฒันาสู่การรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM  และมีความสมัพนัธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
ผูบ้รโิภค  เกดิระบบตลาดเฉพาะทีร่องรบัผลผลติอนิทรยี ์ ส่งผลใหเ้กษตรกรผูป้ลูกผกัอนิทรยีม์ีความเชื่อมัน่และมี
แนวทางในการพฒันาอาชพีการปลกูผกัอนิทรยีอ์ยา่งยงัยนืต่อไป  ดงัจะเหน็ไดจ้ากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมคีวาม
มุ่นมัน่ในการปรบัเปลี่ยนระบบการผลติสู่ระบบการผลิตผกัอินทรยี์ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
IFOAM  จ านวน  ๒๘ รายจากเกษตรกรเป้าหมาย  ๔๐  ราย  และจากการพฒันาแนวทางดา้นการตลาดควบคู่กนั
ไปจะเหน็ไดว้า่ผลผลติผกัอนิทรยีท์ีเ่กษตรกรผลติไดม้ปีรมิาณเพิม่ขึน้ตลอดเวลาในแต่ละช่องทางการตลาด  ท าให้
เกษตรกรไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนทีม่ากขึน้ตามกนั   

ทัง้นี้ท าใหว้เิคราะหไ์ดว้า่ในการด าเนินการวจิยัหารปูแบบการพฒันากลุ่มเกษตรกรใหส้ามารถพฒันาไปได้
บนรากฐานของความเขม็แขง็และยัง่ยนื รปูแบบนัน้จะต้องได้รบัการพฒันาไปพร้อมกนัทัง้ห่วงโซ่ ตัง้แต่ต้นน ้าถึง
ปลายน ้าไปในคราวเดยีวกนั จะส่งผลใหไ้ดร้ปูแบบทีส่มบรณ์ูทีส่ามารถน าไปพฒันาต่อยอดได้ 

จากการด าเนินการวจิยัคณะนักวจิยัมีขอ้เสนอแนะการวจิยัในระยะถัดไป ของงานวจิยัควรศกึษาปจัจยั
ต่างๆทีส่นบัสนุนใหก้ลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติผกัอนิทรยีร์ายยอ่ยด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืและศกึษาแนวทางเสรมิเสรมิองค์
ความรู้ที่จ าเป็นของการผลติผกัอินทรีย์ซึ่งจากการวจิยัพบว่ามคีวามแตกต่างกนัไปตามสถานะภาพของกลุ่ม
เกษตรกร  เช่น การสรา้งมาตรฐานและการพฒันากลุ่มเกษตรกร  ระบบการวางแผนการผลติร่วมกนั  การจดัการ
หลงัการเกบ็เกีย่ว  มาตรฐานการรบัรองแบบมสี่วนร่วม  เพื่อส่งเสรมิใหก้ลุ่มพฒันาสู่ความยัง่ยนืต่อไป 
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http://tpso.moc.go.th/img/news/1017-img.pdf
http://www.cefs.ncsu.edu/resources/organicproductionguide/croprotationsfinaljan09.pdf
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกที ่๑: ขอ้มลูเกษตรกร 
 
รายช่ือเกษตรกรท่ีได้รบัการรบัมาตรฐาน   IFOAM 

นายสงัเวยีน  เอกจนี 

 
รายช่ือเกษตรกรท่ีรอรบัรองมาตรฐาน  IFOAM  (รอผล)  

คุณอรุณี  พุทธรกัษา     
คุณเบญจา  ริว้ทองชุ่ม     

คุณฉว ี สวนแกว้      

คุณวสนัต ์ เกา้ลิม้     

คุณนคร  บุบวเิศษ 

คุณณฐัวฒุ ิ แซ่ลิม้ 

คุณภทัรนิษฐ ์ ภุมมา 

คุณพทัธนนัท ์พุทธรกัษา 

คุณโกมล  อ่อนสด 

คุณอนนัตยา  แสงงาม 

คุณสุธรรม  จนัทรอ่์อน 

คุณวลัลภ  ศรพีุ่ม 

ด.ต.พรชยั  สระทองหน 

คุณวนัชยั  จงเลขา 

คุณบุญเรอืง  สระทองหน 

คุณสง่า สวนแกว้ 

คุณชาตร ี เกดิโถ 

คุณสมชยั โสนุช 
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รายช่ือเกษตรกรท่ีย่ืนขอรบัรองมาตรฐาน  IFOAM  (รอตรวจ)  
 

กลุ่มคลองโยง-ลานตากฟ้า 

คุณธนอร  ป่ินตบแต่ง 
คุณสมทรง  ม่วงพารา 
คุณไพบลูย ์สวสัดิจ์ุย้ 
คุณล าพงึ  ศรสีาหร่าย 
คุณเกสร  เจรญิม ี
คุณชาตร ี ตนัน้อยวงศ ์

 
กลุ่มหอมเกรด็ 
คุณสุนนัทา  งว้นเพยีรภาค 
คุณวาสนา  กองเกดิทอง 
คุณมุกดา  ตนัเลศิวทิยา 

 
กลุ่มตลาดสขุใจ 
คุณส าเรยีง  สามชศูร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

ภาคผนวกที๒่   บนัทกึการประชุม 
 

“กลุ่มเรียนรู้เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์พีน้่องสองต าบล +...” 

คร้ังที่ 1/2557 วนัจนัทร์ที ่7 เมษายน 2557 

 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ บ้านสวนละมยัพร 

 

ผู้เข้าร่วมวงคุย จ านวน x คน 

ประกอบดว้ย : 1. สมาชิกกลุ่ม 2.คุณนฐัพงษ ์   แกว้รัตนชยั (สถานีพฒันาท่ีดินนครปฐม)  3.ผูป้ระสานงานเครือข่ายพี่

นอ้ง 2 ต  าบล+3 

  

 

 เมื่อมีการประชุมกลุ่มจะมีลกู ๆ ของสมาชิกติดตามมาดว้ย  จ่ึงไดม้ีการชกัชวนให้กลุ่มเด็กมีกิจกรรมร่วมดว้ย  

ซ่ึงเด็ก ๆ อยากให้ในมีหมู่บา้นมีตน้ไมเ้พ่ิมมากข้ึนจึงไดช้วนคุยการเพาะกลา้ไม ้(ไดรั้บสนับสนุนจากโครงการของ

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม)  ใครอยากเพาะตน้อะไรให้น าพนัธุ์มาเพาะในคร้ังหน้า  ผูใ้หญ่จึงนัดหมายมา

ช่วยกนัสร้างโรงเรือนเพาะช าใหก้ลุ่มเด็ก 
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  วนัน้ีผูป้ระสานงานเครือข่ายพ่ีน้อง 2 ต  าบล+3 คุณสังเวียน คุณอรุณี และคุณนุช มาบอกเล่าโครงการ        

“สามพรานโมเดล” เพ่ือการพฒันาโซ่อุปทานเกษตรอินทรียใ์นพ้ืนท่ีอ  าเภอสามพราน จ.นครปฐม และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง   

พดูถึงความส าคญัของการท าเกษตรอินทรีย ์ช่องทางตลาด และแจง้รายการพืชผกัท่ีตอ้งการ  

 

  

 

คุณนฐัพงษ ์แกว้รัตนชยั เจา้หนา้ท่ีจากสถานีพฒันาท่ีดินนครปฐม  ไดม้าแจง้โครงการของสถานีฯ           ท่ีจะ

ด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าห้วยกร่างเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้ า โดยจะมาจดัรูปคนันาและท าร่องให้โดยไม่ต้องเสีย

ค่าใชจ่้าย  กลุ่มบา้นหลกัเมตรฯ อยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  สมาชิกสนใจแจง้ช่ือได้ถา้ตอ้งการปรับรูปแปลงของตนเอง  

นอกจากน้ียงัมอบอุปกรณ์และวสัดุในการท าน ้ าหมกัซ่ึงต่อยอดขยายผลจากปีท่ีแลว้ 

 

  

ช่วงสุดทา้ยพี่แป๊ว (คุณอารมณ์) สมาชิกของกลุ่มฯ  ไดม้าแลกเปล่ียนประสบการณ์การท านาโยนแบบประณีต  ว่ามีขอ้ดี 

คือ ประหยดัเมลด็พนัธุ ์และควบคุมหญา้ไดง่้าย  ถา้สมาชิกท่านใดสนใจไปเยีย่มท่ีแปลงนาได ้ ต่อจากนั้นดาบต ารวจพร

ชยั  หารือกบัสมาชิกว่าใครตอ้งการก่ิงพนัธุจ์ากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บา้ง  จะไดแ้จง้จ  านวนไปยงัมหาวิทยาลยัฯ

 นัดหมายคร้ังถัดไป : มาสร้างโรงเรือนเพาะช าใหก้บักลุ่มเด็ก วนัท่ี 20 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น. 
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“กลุ่มเรียนรู้เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์พีน้่องสองต าบล +...” 

คร้ังที่ 2/2557 วนัอาทิตย์ที ่20 เมษายน 2557 

 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ บ้านสวนละมยัพร 

 

ผู้มาร่วมสร้างโรงเรือเพาะช า จ านวน x คน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  วนัน้ีมีนดัหมายสร้างโรงเรือนเพาะช า  มีสมาชิกผูใ้หญ่มาร่วมสร้างกบักลุ่มเด็ก  เด็ก ๆ น าเมล็ดพนัธุ์ท่ีตนเอง

อยากเพาะมาจากบา้น  เช่น สะเดา มะเขือ ชะอม ฝาง มะละกอ  หม่อน  นอ้งสาวท าหนา้ท่ีจดบนัทึกจ านวนกลา้ไม้
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ท่ีเพาะไดท้ั้งหมด  และเด็ก ๆ หารือการตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง ไดม้า 4 ช่ือ แต่ยงัไม่ไดต้กลงว่าจะเลือกช่ือใด ขอกลบัไป

คิดกนัก่อน 

 นัดหมายคร้ังถัดไป : ยงัไม่มีการนดัหมาย  

ง่ายงาม  ประจวบวนั 

 ผูบ้นัทึก   
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“กลุ่มเรียนรู้เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์พีน้่องสองต าบล +...” 

คร้ังที่ 3/2557 วนัอาทิตย์ที ่1 มถุินายน 2557 

 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ บ้านสวนละมยัพร 
 

ผู้เข้าร่วมวงคุย จ านวน x คน 

ประกอบดว้ย : 1. สมาชิกกลุ่ม 2.คุณนฐัพงษ ์   แกว้รัตนชยั (สถานีพฒันาท่ีดินนครปฐม) 

  

  

วนัน้ี  ดาบต ารวจพรชยั  เป็นคนน าคุย และคุณอูด๊ เป็นผูจ้ดบนัทึกข้ึนกระดานดว้ยตนเอง  เพื่อฝึกศกัยภาพของ

กลุ่มในการจดัวงพดูคุย หวัขอ้พดูคุยวนัน้ี คือ  แลกเปล่ียนประเด็นการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการลงมือท าเกษตรอินทรีย ์เช่น 

การปลกูพืชใหห้ลากหลาย การท าน ้ าหมกัใช ้ การฟ้ืนฟูดินดว้ยการใชห้ญา้คลุมดิน  เพื่อให้ก  าลงัใจแก่สมาชิกท่ียงัไม่

มัน่ใจในการเลิกใชส้ารเคมี  นอกจากน้ีมีการส ารวจรายช่ือผกัของสมาชิกท่ีไดส่้งไปขายท่ีโรงแรมฯ แลว้ เป็นของ 1.

ดาบต ารวจพรชยั 2.คุณอว้น และ 3.คุณอูด๊  มีสมาชิกท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการเพ่ิมเติม คือ ป้าม่วย ป้าหงส์ ป้าหวี พี่

แป๊ว ป้าส าราญ ซ่ึงจะตอ้งไปเขา้ร่วมอบรมรุ่นสุดทา้ยของโครงการสามพรานโมเดลฯ ( 12 มิ.ย. 57) และตอ้งการใหท้าง

สามพรานฯ ช่วยมาใหค้วามรู้เร่ืองการเล้ียงไสเ้ดือน  

   

  

ช่วงสุดทา้ย คุณนฐัพงษ ์มาช้ีแจงรายละเอียดการท ารูปแปลงและสอบถามจ านวนสมาชิกท่ีตอ้งการปรับแปลง 

หลงัจากนั้นจึงชวนกนัไปวดัขนาดแปลงของดาบต ารวจพรชยัเป็นแปลงแรก  และกลบัมารับประทานอาหารกลางวนั

ร่วมกนั มอบหมายนอ้งปอ ท าสมุดบนัทึกการพดูคุยปะจ าเดือนของกลุ่ม 
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นัดหมายคร้ังถัดไป : ทุกวนัอาทิตยสุ์ดทา้ยของเดือน ซ่ึงคร้ังหนา้ คือ วนัท่ี 29 มิ.ย. 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ง่ายงาม  ประจวบวนั 

 ผูบ้นัทึก   
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“กลุ่มเรียนรู้เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์พีน้่องสองต าบล +...” 

คร้ังที่ 4/2557 วนัอาทิตย์ที ่29 มถุินายน 2557 

 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ บ้านสวนละมยัพร 
 

ผู้เข้าร่วมวงคุย จ านวน x คน   ประกอบดว้ย : สมาชิกกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิกใหม่มาเพ่ิม 1 คน (นา้ใส) 

   

 

 

 

 

 

 

  

                   การพดูคุยวนัน้ี เร่ิมตน้ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มเด็กบา้นหลกัเมตรใหมี้ตวัตนมากยิง่ข้ึน   เร่ิมจาก

ใหค้วามส าคญักบัผลงานของกลุ่มเด็กท่ีไดเ้พาะกลา้ตน้ไมไ้วเ้มื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2557  และใหก้ารบา้นเร่ืองการตั้งช่ือ

กลุ่มจากท่ีเคยเลือกไว ้4 ช่ือ (จากการพดูคุยคร้ังท่ี 2/2557) สรุปไดช่ื้อว่า “กลุ่มตน้กลา้เยาวชนบา้นหลกัเมตร”  กลุ่มเด็ก

มีความภาคภูมิใจกนัมากท่ีไดบ้อกช่ือกลุ่มกบัวงผูใ้หญ่ 

                  หลงัจากนั้นกลุ่มผูใ้หญ่ได้มาทบทวนเร่ืองเป้าหมายของโครงการสามพรานโมเดลฯ ความหมายของ 

“IFOAM” และเป้าหมายของกลุ่มฯ (เพ่ือเรียนรู้และท าเกษตรกรรมย ัง่ยืนบนความพอใจและความสุขเป็นท่ีตั้ ง)           

จากบทเรียนของสมาชิกท่ีไปร่วมอบรมในวนัท่ี 26 มิ.ย.57 (โครงการจดัระบบตลาดสินคา้เกษตรและโลจิสติกส์) เร่ือง

การจดัการกลุ่มของคุณประยงค ์(รัฐวิสาหกิจชุมชนต าบลดอนตูม) จึงไดมี้การก าหนดโครงสร้างกลุ่มดงัน้ี 

1. หวัหนา้กลุ่ม คือ บา้นสวนละมยัพร (ดาบต ารวจพรชยั-คุณละมยั สระทองหน) 

2. เลขาและประชาสมัพนัธ ์คือ สวนกลว้ยภทัรนิษฐ์ (คุณภทัรนิษฐ ์มาตรทอง) 

3. ท่ีปรึกษา คือ ไร่ชิวชิว (อ.วลัลภ-อ.สุพตัรา ศรีพุ่ม) 
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4. งานบนัทึก และงานเอกสาร คือ นอ้งปอ 

5. งานประสานงานเร่ืองอาหารการกินในวนัประชุม คือ ป้าสง่า 

 

 

 จากนั้นไดมี้การประเมินระดบัความพร้อมของสมาชิก  ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ 

1. ยืน่ใบสมคัรเพ่ือขอรับการตรวจตามมาตรฐาน IFOAM จ านวน 4 แปลง  คือ 1.บา้นสวนละมยัพร   

   2.ไร่ลองท า (คุณบุญเรือน สระทองหน) 3.สวนกลว้ยภทัรนิษฐ ์และ 4.ไร่ชิวชิว  

2. เลิกใชส้ารเคมี แต่ยงัไม่พร้อมยืน่ตรวจแปลง (ยงัไม่มีความเขา้ใจเร่ืองมาตรฐานฯ แนวกนัชนและ  

     การบนัทึก) จ  านวน 2 แปลง คือ ป้าสง่า และป้าหงส์ 

3. ยงัใชส้ารเคมีอยู ่แต่มีเป้าหมายค่อย ๆ ลดลงจนเลิกในท่ีสุด จ  านวน 4 แปลง คือ 1.พี่แป๊ว 2.ป้าหวี    

    3.ป้าม่วย และ 4.ผช.ต๊อก 

4. ยงัรอดูก่อน (ยงัไม่เลิกใชส้ารเคมี) จ  านวน 6 แปลง คือ 1.พี่สมควร 2.พี่ส าราญ 3.พี่เสนาะ               

    4.อบต.วนัชยั    5.พ่ีสุรศกัด์ิ และ 6.พี่วิทยา   

เพ่ือใหส้มาชิกไดย้กระดบัการพฒันาของตนเอง  จึงไดต้ั้งทีมพฒันาระบบคุณภาพภายในของกลุ่ม  ดงัน้ี 

1. อ.สุพตัรา ศรีพุ่ม  ศึกษาขอ้ก  าหนดของมาตรฐาน IFOAM น ามาส่ือสารใหเ้พื่อนสมาชิกเขา้ใจ 

2. พ่ีละมยัพร  ช่วยติวเร่ืองการท าบนัทึก ทั้งบนัทึกแปลง และบนัทึกบญัชีรับ-จ่าย 

3. พี่แป๊ว และ นอ้งอูด๊ รับผดิชอบเร่ืองตรวจเยีย่มแนวกนัชนของแปลงสมาชิก 

4. พี่พรชยั และ นอ้งอูด๊ รับผดิชอบเร่ืองสร้างความเขา้ใจเร่ืองหวัใจการท าเกษตรอินทรีย ์และ 

     หลกัการปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง รวมทั้งเทคนิคในแปลง (ตอนน้ีกลุ่มมีน ้ าหมกัฮอร์โมนปลา ยาสูบ และน ้ า 

     หมกัสมุนไพร สมาชิกสามารถมาน าไปใชไ้ด)้ 

 ขอ้เสนอแนะจากสมาชิก 

1. ควรมีการเติมความรู้เร่ืองการจดัการระบบนิเวศในแปลงเพื่อควบคุมเร่ืองแมลง                                 

     (หนอน เพล้ีย และแมลงหวี่ขาว) 

2. จดัศึกษาดูงานกลุ่มท่ีท าเกษตรอินทรีย ์หรือ ท่องเท่ียวตลาดอินทรีย ์เพื่อดูชนิดผกัอินทรีย ์

 

มีการหารือเปล่ียนวดันดัหมายของกลุ่ม เน่ืองจากอาทิตยสุ์ดทา้ยมีกิจกรรมธนาคารขยะ จึงขอเปล่ียนเป็นวนั

อาทิตยร์องสุดทา้ย  และกิจกรรมสุดทา้ยของวนัน้ี คือ การกรอกปุ๋ยใส่กระสอบเพ่ือใหส้มาชิกน ากลบัไปใชท่ี้แปลง 
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ข้อสังเกต : สมาชิกไดส้ร้างความเขา้ใจร่วมกนัทั้งเร่ืองเป้าหมายของกลุ่ม และ ความเขา้ใจเร่ืองเกษตรอินทรีย ์เพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจในทางเลือกน้ี 

นัดหมายคร้ังถัดไป : วนัอาทิตยร์องสุดทา้ยของเดือน ซ่ึงคร้ังหนา้ คือ วนัท่ี 20 ก.ค. 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ง่ายงาม  ประจวบวนั 

 ผูบ้นัทึก   
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ประชุมกลุ่มพีน้่อง 2 ต าบล +3 คร้ังที่ 5/2557 วนัจนัทร์ที่ 14 กรกฏาคม 2557 

เวลา 16.00-19.00 น. ณ หมู่บา้นหนองหมอ้แตก(บา้นเจ๋ง) 

ผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ย: 1.ทีมสมาชิกพี่นอ้ง 2 ต าบล+สาม 2.สามพรานรีเวอร์ไซร์ 3.ทีมมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 4.ทีมบริษทัรับซ้ือ

ผลิต 5.กรมพฒันาท่ีดิน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. อ.ปนดัดา  กสิกิจวิวฒัน ์ ม.เกษตร 

1. อ.ง่ายงาม  ประจวบวนั ม.เกษตร 

2. นายชาตรี(พี่แดง)  เกิดโถ  ต.นครปฐม อ.เมือง 

3. นายสังเวียน  เอกจีน  ต.หว้ยขวาง 

4. นางวนัณา  แซ่ลิ้ม  ต.หว้ยขวาง 

5. นางอรุณี   พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

6. นายบุญเรือง  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

7. นางละมยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

8. ดต.พรชยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

9. นางละเอียด  พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

10. น.ส.เนตรนภิศ  แซ่เอียว  ต.ทพัหลวง 

11. นายนคร   บุบวิเศษ  ต.หนองงูเหลือม 

12. นายอรุษ   นวราช  สวนสามพราน 

13. นายชาญวิทย ์  กาญจนวฒัน์ บ.รับซ้ือผลผลิต 

14. ผญ.ก าธร  เนียมแสง  ต.คลองจินดา 

15. นายวิทธนุ  บรรกิจ  เชพสวนสามพราน 

16. นางนอ้งนุช  เหมือนดี  เชพสวนสามพราน 

17. น.ส.ธญัญพทัธ์  พุทธเจริญนูนผล ต.ตากอ้ง 

18. นางล าพึง  สีทองวฒันา ต.หว้ยขวาง 

19. นางภทัธนิษฐ์  ภุมมา  ต.ทุ่งขวาง 

20. นางเบญจา  จ่อทองชุ่ม ต.หนองงูเหลือม 

21. นายสามารถ  จ่อทองชุ่ม ต.หนองงูเหลือม 

22. นางอนนัตยา  แสงงาม  ต.ตากอ้ง 

23. นายโกมล  อ่อนสด  ต.หว้ยขวาง 

24. นายวสันต ์  เกา้ลิ้ม  ต.หนองงูเหลือม 

25. นายสุทิศ  จิราวุฒิพงศ ์ ศูนยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

26. นายนฐัพงษ ์  แกว้รัตนชยั สถานีพฒันาที่ดินนครปฐม 

27. นายสมศกัดิ์   นอ้ยลา(แอด็) NP FooD ทวีพฒันา 

28. นายเรวตัร  นิรดี  NP FooD ทวีพฒันา 

29. นางพิมพว์ิมล  บุญดีเพิ่มสุขเจริญ ศูนยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 
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30. น.ส.จุตพร  ศรีวารีรัตน ์ ศูนยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

31. นายณัฐวุฒิ  แซ่ลิ้ม  ต.หนองงูเหลืม 

32. น.ส.ศศิธร  กิจกอบชยั จนท.สวนสามพราน 

33. ทีมงานถ่ายท าวิดีโอสวนสามพราน 3 คน 

บรรยากาศประชุมวนัน้ีอาจารยง่์ายงาม  ประจวบวนั  ไดเ้ชิญทุกคนท่ีมาเดินชมแปลงผกัอินทรียข์องนอ้งเจ๋ง ระหว่างรอทีมถ่ายวีดีโอ 

ของสวนสามพราน  แปลงนอ้งเจ๋ง ซ่ึงพื้นท่ีเป็นผืนยาวรวมเน้ือท่ี 7 ไร่ แบ่งแปลงเป็นล๊อกๆ  ปลุกพืชผกัสวนครัวเป็นหลกัเช่น สลดั 

คะนา้ ผกัโขม ผกับุง้ กวางตุง้ฯลฯ  อีกฝ่ังหน่ึงจะปลูกถัว่ฝักยาว บา้งกมี็มะเทศ (รกหญา้) มีดายหญา้บา้ง  มีแปลงนาซ่ึงก  าลงัปลูกปอเทือง 

ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย การใหน้ ้าเป็นแบบสปริงเกอร์ โดยการขดุน ้าบาดาลแลว้ดึงดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ใชเ้คร่ืองทุ่นแรงการไถ

รถขนาดเลก็แทนการขดุสลบักนัไปแลว้แต่พื้นท่ี  

       
 

        
 

 เร่ิมประชุม 16.30 น. เร่ิมจากการแนะน าตวั จากนั้นถามคุณสังเวียนและในวงว่าวนัน้ีจะคุยราระอะไรบา้ง 

 ระบบการรับรองอยา่งมีส่วนร่วม(PGS) โครงสร้างของเครือข่าย 

 ขอใบรับรองมา๖รฐานเกษตรอินทรีย(์IFOAM)-ยืน่ขอไปแลว้ 13 ราย อีก 3 เดือน มกท.จะมาตรวจและมีขอเพิ่มอีก 2 ราย คือ 

คุณป้าสง่า และคุณชาตรี(พี่แดง) 

 ศึกษาดูงานที่ จ.สุรินทร์(18-19 กค.57) 

 ช่องทางการตลาดในรูปแบบหา้ง 

 การขอใบรับรอง Organic Thailand+การวิเคราะห์ดิน 3 ก.ก.และน ้า 650 cc (โลหะหนกั)นดัส่ง 24 กค.57นดัส่งที่บา้นผูใ้หญ่

ธรรมพร้อมกนัทุกคน เวลา 10.00น. 

ในวงคุยแลกเปลี่ยนการเกบ็จุลินทรียจ์ากปลวก ปลวกเดินเป็นทางใหน้ าร าอ่อนโรยเป็นอาหาร เม่ือเห็นเป็นสีขาวๆข้ึนเป็นทาง 

น าไปปล่อยใส่กองปุ๋ยหรือกอไผ่กไ็ด ้จะช่วยยอ่ยการท าใหเ้ป่ือยเร็วข้ึน เป็นดินขยุไผ่เป็นตน้ 
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ผูท่ี้ไปดูงาน จ.สุรินทร์ มีดงัน้ี 1. คุณโกมล 2. คุณเลก็ 3. คุณเจ๋ง 4.คุณตาล 5. คุณพรชยั 6. คุณละมยั 

7. คุณวลัลภ  8.คุณอี๊ด 9. คุณอู๊ด 10. คุณเกด 11.คุณสุทิศ 

ซ่ึงการดูงานคร้ังน้ีควรรู้เร่ืองการเกบ็เมลด็พนัธ์ุดว้ย 

การจดัการภายในของกลุ่ม(หวี)เครือข่ายพี่นอ้ง 2 ต าบล +3 

พระอาจารยเ์ตย้ เป็นที่ปรึกษา 

คุณสังเวียนและคุณอรุณีเป็นหวัหนา้หวี มีหนา้ที่เป็นผูต้รวจภายในกลุ่มฯ 

คุณนคร คุณจ๊ะเอ๋ คุณสังเวียน คุณละมยั ผญสุธรรม ครูอี๊ด ผูค้อยตรวจเชค็คู่มือหรือแบบตรวจตามเกณทข์อง PGS ตอ้งตั้งกฎกติกาของ

กลุ่มข้ึนมาเพื่อเป็นวิธีการปฏิบติั และ IFOAM มีกติกาอยูแ่ลว้ ตอ้งท าตาม 

 ทีมควบคุมคุณภาพคือ คุณอรุณีและคุณละมยั และทีมเลขาฯ นอ้งกวางและ อ.ง่ายงาม 

กลุ่มพี่นอ้ง 2 ต าบล+3 ซ่ึงเป็นแผ่นเร่ิมเป็นปรึกแผ่นแลว้ และบางกลุ่มท่ียงัรวมกนัแบบหลวมอยูห่ละจะช่วยกนัอยา่งไรเช่นกลุ่มทพัหลวง 

กลุ่มหนองงูเหลือม กลุ่มหว้ยขวาง เป็นตน้ คุยกนัวนัที่ 24 ก.ค.57บา้น ผญ.สุธรรม เวลา 10.00น.พร้อมส่งดิน+น ้าส าหรับผูข้อใบรับรอง 

IFOAM 

  นดัประชุมคราวหนา้วนัที่ 11 ส.ค.57  ณ บา้นผญ สุธรรม เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 

พิมพ์วิมล  บญุดีเพิ่มสขุเจริญ 

(ผู้บนัทกึ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

เยีย่มกลุ่มเครือข่ายพีน้่อง 2 ต าบล +3 คร้ังที่ 6 วนัที่ 17 กรกฎาคม 2557 

 เวลา 15:00 – 18:00 น. ณ  บ้านคุณละมยั 

ผู้เข้าร่วมวงคุยบ่ายวนันี ้29 คนตามรายช่ือแนบท้ายบันทึก 
คุณอรุษ  นวราช ไดน้ าทีมพฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพรานพร้อม เชฟ และผูช่้วยเชฟ ของโรงแรมมาเยีย่มกลุ่มผูผ้ลิตเกษตร

อินทรียช์าวหลกัเมตรท่ีบา้นคุณละมยั ระหว่างท่ีนัง่มาในรถ คุณอรูษคุยกบัเชพพร้อมดูตารางของฝ่ายจดัซ้ือของโรงแรม ว่าซ้ืออะไรบา้ง 

เท่าไร และหารือกนั สั่งซ้ือตลาดเท่าไรอะไรบา้ง ซ้ือกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นโครงการสามพรานโมเดลเท่าไร บางอยา่งในสวนเราปลูกเอง

กมี็ ท าไมตอ้งซ้ือ เช่นข่า ตระไคร้ คุณอรุษ ท าความเขา้ใจพร้อมปรับวิธีคิด เพื่อท่ีอยากน าผลผลิตอินทรียเ์ขา้มาท าอาหารโรงแรมใหม้าก

ท่ีสุด  อยากใหผู้บ้ริโภค ไดรั้บสุขภาพดี ไร้สารพิษจริงๆ  ทั้งน้ีพร้อมปรับวิธีการสั่งซ้ือ ในสวนสามพรานปลูกเองอะไร ต้องการเท่าไร 

ประสานกับคุณเขียด  ขาดอะไรให้โทรหาคุณอรุณีก่อนใชง้าน วนั สองวนั ถึงราคาจะแพงกว่า คุณอรุษ ยนิดีเพื่อผูบ้ริโภค 

  

          

          

 

ในวงคุย คุณอรุษ นวราช บอกความตอ้งการของโรงแรมว่า วนัไหนตอ้งการอะไรบา้ง ใหป้ระสานกบัเชฟ โดยตรง  แลว้พวก

เราค่อยๆปรับ  คุณอรุณี หวัหนา้หว ีชวนคุยสมาชิกต่อ ตอนน้ีของใครปลูกอะไร มีอยูเ่ท่าไร อะไร ก  าลงัเกบ็อยู ่อายเุท่าไรบา้ง คาดวา่จะ

เกบ็เม่ือไร วนัน้ีพวกเรารู้ความตอ้งการของโรงแรม วนัต่อมาขายตลาดสุขใจ แลว้ท่ีเหลือบางส่วนขายเอง บางส่วนส่งโรงพยาบาล  แลว้

ที่เหลือเราจะไปไหน  แลว้เราจะวางแผนการปลูกอย่างไร? คราวหนา้เราอาจมีเวทียอ่ยเพื่อวางแผนการปลูกก่อน  ต่อไปอาจมีส่วน

หน่วยงานอื่นๆมาร่วมวางแผน 

ขอ้สังเกตุแปลงคุณละมยั 
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แปลงคุณละมยัจะมีความหลากหลาย เพราะปลูกพืชหลายชั้นคือมีทั้งยนืตน้และลม้ลุก เช่นปลูกผกัหลายชนิด ปลูกขา้ว ปลูก

ดอกแค  ปลูกขา้ว  มะกรูด  สะเดามนั มะพร้าว มะม่วง ท าใหคุ้ณละมยัมีรายได ้ทั้งรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เป็นตน้ 

ก่อนกลบับา้น เชฟ ผดัเผด็ยอดมะกอก  ผดัไทย แกงจืดหน่อไมส้ด  ชุมชนลวกหอยแครง อิ่มหน าส าราญ แยกยา้ยกนักลบับา้น  

 

พิมพว์ิมล  บุญดีเพิ่มสุขเจริญ 

             ผูบ้นัทึก 
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ประชุมกลุ่มเครือข่ายพีน้่อง 2 ต าบล + 3 คร้ังที่ 7 วนัที่ 24 กรกฎาคม 2557 

 เวลา 10.00-12.00 น. ณ  บ้านผู้ใหญ่สุธรรม  จนัทร์อ่อน 

มผีู้เข้าร่วมประชุม  18 คน  (ดงัมีรายช่ือแนบทา้ย)  

.         

  สมาชิกกลุ่มเครือข่ายพี่นอ้ง 2 ต  าบล+3 ผูท่ี้ยืน่ใบสมคัรขอการรับรองมาตรฐาน IFAOM น าตวัอย่างดินและ

น ้ ามาส่งใหห้วัหนา้เกด เจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินนครปฐม เพ่ือไปตรวจประกอบการยืน่ขอใบรับรองมาตรฐาน 

คุณสงัเวียน  เอกจีน ชวนคุย เร่ืองเกณฑต์ามมาตรฐาน  ซ่ึงขณะน้ีมีอยู ่3 มาตรฐาน คือ 

1. IFOAM  : เจา้หนา้ท่ีโครงการสามพรานโมเดลเป็นพ่ีเล้ียง และ  มกท. เป็นผูต้รวจ 

2. Organic  Thailand : เจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมาเป็นพ่ีเล้ียง และ กรมวิชาการเกษตร เป็นผูต้รวจ 

3. Participatory  Guarantee  System (PGS) : ชุมชนเป็นพ่ีเล้ียงและเป็นผูต้รวจกนัเองแบบมีส่วนร่วม 

เป้าหมายของการพดูคุยวนัน้ี คือ ตวัแทนของกลุ่มฯ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นทีมผูต้รวจภายใน มาเรียนรู้PGS 

เคร่ืองมือ และวางแผนกระบวนการพฒันาระบบ PGS ของกลุ่มฯ  เพื่อท่ีจะใช ้ระบบ  PGS  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีน าไปสู่

การท ามาตรฐาน IFOAM แบบกลุ่ม 

 กตกิาข้อตกลง 

 

ผูใ้หญ่สุธรรม  เป็นผูช้วนคุยการท าระบบ PGS โดยใช้ตัวอย่าง

แบบฟอร์มโครงการรับรองแบบมีส่วนร่วม  (มูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย ; 

มกอท. ; TOAF) มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  

1. ใบสมคัรข้ึนทะเบียนกลุ่ม 
2. ขอ้ตกลงการสมคัรเขา้ร่วมโครงการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
3. รายการตรวจประเมินฟาร์มเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
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มติท่ีประชุม  ใหท้ดลองใชเ้อกสารแหล่าน้ีดูก่อนแลว้จึงค่อยปรับใหเ้หมาะสมกบักลุ่มต่อไป  โดยในเบ้ืองตน้มี

การเพ่ิมขอ้ตกลงอีก 1 ขอ้ (จากเดิมมี 8 ขอ้) คือ ถา้สมาชิกท่านใดไม่เดินตามหลกัคิดเกษตรอินทรียใ์ห้สมาชิกผูน้ั้นตอ้ง

ติดตามไปเรียนรู้กบัทีมผูต้รวจภายใน/ เขา้ร่วมประชุม/ เขา้อบรมอยา่งนอ้ย 5 คร้ัง   

ทีมผู้ตรวจภายใน 

 ทีมผูต้รวจภายในมีทั้งหมด 7 ท่าน คือ :  หวัหนา้เกด (หวัหนา้ทีมเลขา)  ผญ สุธรรม  (ผูช่้วยเลขาคนท่ี 1)  คุณ

สงัเวียน (ผูช่้วยเลขาคนท่ี 2)  คุณละมยั  ครูอ๊ีด  คุณนคร และ คุณจ๊ะเอ๋  หน้าท่ีทีมผูต้รวจภายใน คือ พฒันาระบบการ

ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลผลิตเกษตรอินทรียข์องสมาชิกในกลุ่มฯ  โดยมีการติดตามตรวจเยีย่มแปลงของสมาชิก 

ตามหวัขอ้รายการตรวจประเมินฟาร์มเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  และแจง้ผลให้สมาชิกทราบเพื่อปรับปรุง  และ

แจง้ผลการด าเนินการแก่ทางมลูนิธิฯ ใหรั้บทราบ    

 การแบ่งความรับผดิชอบตรวจเยีย่มแปลง แบ่งเป็น 3 ทีมดงัน้ี 

1. ทีม ผญ.สุธรรม และคุณนคร ดูแล  9 แปลงดงัน้ี :  

- 1.อว้น  2.ละมยั  3.อูด๊  4. เบญจา   5.ป้าสง่า  6.หวัหนา้  เกจ  7.ป้าล  าพึง  8.ป้าปุ้ย และ 9.ป้าหงส์ 

2. ทีมหวัหนา้เกด ครูอ๊ีดและคุณละมยั  ดูแล 8 แปลง ดงัน้ี :  

- 1.อรุณี  2. ผญ.สุธรรม 3. เจ๋ง  4.นคร  5.จ๊ะเอ๋  6.วสนัต ์ 7.สงัเวียน  และ 8.นุช 

3. ทีมหวัหนา้สงัเวียนและจ๊ะเอ๋  ดูแล 8  แปลงดงัน้ี : 

- 1.แดง  2.สมชยั  3.พิสมยั 4.ตาล  5.ใบเตย  6.ป้าแต๋ว  7.บุญชู  8.....  

แผนงานการพฒันาระบบ PGS ของกลุ่มเครือข่ายพีน้่อง 2 ต าบล + 3 

1. ทีมผูต้รวจภายในทั้ง 7 ท่าน น ารายการตรวจประเมินฟาร์มเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ทดลองใชก้บัการตรวจ

ของแปลงตนเอง  เพื่อศึกษาท าความเขา้ใจดว้ยตนเอง  แลว้กลบัมาพดูคุยกบัทีม 

2. 31 ก.ค. 57 : ทีมผูต้รวจภายใน กลบัมาแลกเปล่ียน เพื่อปรับปรุงรายการตรวจประเมินฯ ใหเ้หมาะสม 

3. 1-31 ส.ค. 57 : ทีมผูต้รวจฯแต่ละทีมไปตรวจเยีย่มแปลงของสมาชิกตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหแ้ลว้เสร็จ 

4. 31 ส.ค. 57 : (เวลา 16.30 น.) ทีมผูต้รวจฯ แลกเปล่ียนบทเรียนจากการเยีย่มแปลง  

5. วนัประชุมกลุ่มยอ่ย(ทุกวนัจนัทร์ท่ี 2 ของเดือน) ใหส้ร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกา/บทลงโทษเพื่อใหใ้ชไ้ด้

จริงกบักลุ่มฯ 

6. กลางเดือนกนัยายน : นดัหารือกบัมลูนิธิฯ (มอบหมาย ผญ.สุธรรม เป็นผูป้ระสาน) 

พิมพว์ิมล  บุญดีเพ่ิมสุขเจริญ : ผูบ้นัทึก 
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ประชุมกลุ่มพีน้่อง 2 ต าบล +3,1,1 คร้ังที่ 8/2557 วนัพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 

     เวลา 15.00-18.00 น. ณ บา้นสวนละมยัพร 

ผูเ้ขา้ประชุม ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

34. คุณณัฐริณี  รุ่งอรุณเลิศ ม.เกษตร 

35. อ.ง่ายงาม  ประจวบวนั ม.เกษตร 

36. คุณชาตรี(พี่แดง)  เกิดโถ  ต.นครปฐม อ.เมือง 

37. คุณวนัชยั  จงเลขา  ต.ท่าต าหนกั 

38. คุณสังเวียน  เอกจีน  ต.หว้ยขวาง 

39. คุณวนัณา แซ่ลิ้ม  ต.หว้ยขวาง 

40. คุณณัฐวุฒิ  แซ่ลิ้ม  ต.หว้ยขวาง 

41. คุณวิไลวรรณ  จนัทร์พ่วง  สกว.ฝ่ายทอ้งถิ่น จ.อุทยั 

42. คุณพทัธนนัท์  พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

43. คุณอรุณี   พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

44. คุณบุญเรือง  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

45. คุณละมยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

46. ดต.พรชยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

47. คุณภทัธนิษฐ์  ภุมมา  ต.ทุ่งขวาง 

48. คุณเบญจชยั  สระทองหน บา้นสวนละมยัพร 

49. คุณณัฐวรรณ  สุรีวงษ ์  บา้นสวนละมยัพร 

50. คุณฉวี   สวนแกว้  ไร่แกว้ทวี/ทุ่งขวาง 

51. คุณบุญเรือง  สระทองหน ไร่ลองท า/ทุ่งขวาง 

52. คุณวนัดี   สระทองหน ไร่ลองท า/ทุ่งขวาง 

53. คุณสมศรี  สวนแกว้  เครือข่ายพี่นอ้ง 2 +3,1,1  

54. คุณหงส์   เวียนทพั  เครือข่ายพี่นอ้ง 2+3,1,1 

55. คุณเบญจา  ร้ิวทองชุ่ม ต.หนองงูเหลือม 

56. คุณสามารถ  ร้ิวทองชุ่ม ต.หนองงูเหลือม 

57. คุณสง่า   สวนแกว้  ไร่ดี ดี/เครือข่ายพี่นอ้ง2 ต าบล 

58. ผญ.สุธรรม  จนัทร์อ่อน ศูนยเ์รียนรู้ปลกัไมล้าย 

59. คุณอรุษ   นวราช  กรรมการผูจ้ดัการสวนสามพราน 

60. คุณวิทธนุ  บรรกิจ  เชพสวนสามพราน 

61. คุณนอ้งนุช  เหมือนดี  เชพสวนสามพราน 

62. คุณวลิต   สิทธฺพนัธ์ เชฟสวนสามพราน 

63. คุณสุทิศ   จิราวุฒิพงศ ์ ศูนยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 
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64. คุณพิมพว์ิมล  บุญดีเพิ่มสุขเจริญ ศูนยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

65. คุณจุตพร  ศรีวารีรัตน ์ ศูนยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

66. คุณชฤทธิพร  เมง้เกร็ด                  ศูนยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

          
           ชวนเชฟและกุ๊กลงพื้นท่ีช่วยสะทอ้นขอ้มูล        ผูร้วบรวมผกัส่ง/ขายรายงานผลผลิตท่ีส่ง 

ก่อนเปิดวงคุย ฉายวีดีทศัน์ของสวนสามพรานเร่ืองเกษตรอินทรียโ์ครงการสามพรานโมเดล  

หลงัจากนัน้ทีมเครือข่ายพี่น้อง 2 ต าบล +3,1,1 คณุอรุณี ซึ่งมีวาระการประชมุดังนีคื้อ 

1. เร่ืองแจ้งให้ทราบ 

2. สะท้อนปัญหา(ภายใน ภายในโรงแรมที่รับซือ้ผลิต วนันีช้วนเชฟลงพืน้ที่  

สบืเนื่องมาจากประชมุครัง้ที่แล้วได้ชวนวางแผนการปลกูคร่าวๆไปแล้วตามออร์เดอร์ของโรงแรมสวนสามพราน และให้สมาชิกไปปลกู

กนั วนันีจ้งึมาชวนคุย ถาม-ตอบเพื่อแจ้งให้ทราบว่าใครบ้างปลกูตามที่วางแผนหรือไม่(ทกุคนท าตามที่รับไว้กบักลุม่ แปลงต้นแบบผัก

กางมุ้งของคณุวนัชยั จงเลขา 

*ผอ.ชีวินทรีย์ ม.เกษตร จะน าตวัห า้-ตวัเบียนปลอ่ยลงแปลงอินทรีย์ทัง้ 17 แปลงของเครือข่ายและสวนสามพราน 

งดสง่ใบมะกรูดชั่วคราว(เพิ่มมะละกอ  

ข้อตกลงในที่ประชุม 

1. ห้ามใช้ นสพ.ห่อผลผลิต 

2. ให้จดบนัทกึทุกคน  

มา รฐานผ ผ ิ  ม   ิ าร่วม ัน ังน  ้

 น า้หนกัผัก ควรให้เต็มจ านวน(.5  1 กก. เป็นต้น หรือเผ่ือขาดด้วย 

 คณุภาพผัก(ซื่อสตัย์ มีคุณธรรม  

 การเขียนบิลในการสง่ผลผลติ(กระดาษต้องเต็มแผ่น  ห่อเงินสง่บิลกลบัมาให้   เขียนบิลให้ชิดซ้ายก่อน  

 สง่ให้ตรงเวลา 

 ให้วางคน วางงาน เผ่ือคนสง่ประจ าไม่สามารถไปสง่ได้ 

 ารป  ง ันแม ง ั รู  ช 

1. ปลอ่ยไส้เดือนฝอยที่แปลงคณุวนัชยั และสวนสามพราน เพื่อทดลองใช้ 
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2. ควรใช้ปุ๋ ยหมักดีกว่าปุ๋ ยคอก 

3. ควรคุมดินและห่มดิน 

4. แกลบดิบไม่ควรลงหนาเกินไป จะท าให้อุ้มน า้มากไป(ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 

 

พิมพ์วิมล  บญุดีเพิ่มสขุเจริญ:ผู้บนัทกึ 

อ.ง่ายงาม  ประจวบวนั:ผู้ตรวจการบนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายพีน้่อง 2 ต าบล +3 :  คร้ังที่ 9/2557 วนัจนัทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 
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กจิกรรม : เยีย่มกลุ่มเกษตรกรประจ าเดอืน คร้ังที่ 6 

 เวลา 15:00 – 18:30 น. ณ  บ้านผู้ใหญ่สุธรรม  จนัทร์อ่อน 

ผู้เข้าร่วมวงคุย  ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. อ.ง่ายงาม  ประจวบวนั ม.เกษตรศาสตร์ 

2. น.ส.ณัฐริณี  รุ่งอรุณเลิศ ม.เกษตรศาสตร์ 

3. นายชาตรี  เกิดโถ  ต.นครปฐม 

4. นายสมชยั  โสนุช  ต.นครปฐม  

5. นายสงัเวียน  เอกจีน  ต.ทพัหลวง 

6. น.ส.เนตรนภิศ  แซ่เอียว  ต.ทพัหลวง 

7. น.ส.อรุณี  พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

8. นางพทัธนนัท ์  พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

9. นายบุญเรือง  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

10. นางละมยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

11. ดต.พรชยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

12. นายเชนวิทย ์  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

13. นายบุญช ู  อรนนัท ์ ต.ทุ่งขวาง 

14. นางภทัรนิษฐ ์  ภุมมา  ต.ทุ่งขวาง 

15. ผญ. สุธรรม  จนัทร์อ่อน ต.ทุ่งขวาง 

16. นายโกมล  อ่อนสด  ต.หว้ยขวาง 

17. นายนคร  บุบวิเศษ ต.หนองงูเหลือม 

18. นางเบญจา  ร้ิวทองชุ่ม ต.หนองงูเหลือม 

19. นายสามารถ  ร้ิวทองชุ่ม ต.หนองงูเหลือม 

20. นายวสนัต ์  เกา้ล้ิม  ต.หนองงูเหลือม 

21. นางวนัณา  แซ่ล้ิม  ต.หนองงูเหลือม 

22. นายอรุษ  นวราช  ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

23. นายสุทิศ  จิราวุฒิพงศ ์ ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

24. นางพิมพว์ิมล  บุญดีเพ่ิมสุขเจริญศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

25. น.ส.จตุพร  ศรีวารีรัตน ์ ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

26. นายวิทธนุ  บรรกิจ  เชพสวนสามพราน 
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27. นายชยัญา  เกิดแกว้  เชพสวนสามพราน 

28. นายนฐัพงษ ์  แกว้รัตนชยั สถานีพฒันาท่ีดินนครปฐม 

29. นายณรงค ์  กล่ินถือศีล ศนูยข์า้วชุมชน ต.แหลมบวั อ.นครชยัศรี 

30. นายจเรย ์  ราชชนนี ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 

31. นางสาริศา  นุ่นสงัข ์ ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 

32. น.ส.ศรีเรือน  หงส์โต  หนองกระด่ี ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่นอ้ง จ.สุพรรณบุรี 

33. น.ส.สมใจ  เพง็เหลง็ หนองกระด่ี ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่นอ้ง จ.สุพรรณบุรี 

34. นายวลัลภ  ผวิข า  หนองกระด่ี ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่นอ้ง จ.สุพรรณบุรี 

35. น.ส.อรวรรณ  ฤทธิรง  หนองกระด่ี ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่นอ้ง จ.สุพรรณบุรี 

 

วาระการประชุมมดีังนี ้

1. แลกเปล่ียนการลงตรวจเยีย่มแปลงระบบ PGS  

2. ทบทวนการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

3. ทบทวนความเป็นมาและทิศทางของเครือข่าย 

4. แกไ้ขรายละเอียดการกรอกใบสมคัรยืน่ขอการรับรองมาตรฐาน IFOAM 

5. แลกเปล่ียนผลการศึกษาดูงานจงัหวดัสุรินทร์ 

แลกเปลีย่นการลงตรวจเยีย่มแปลงระบบ PGS  

 

ผูใ้หญ่สุธรรม แลกเปล่ียนผลการตรวจเยีย่มแปลงโดย

ใชแ้บบรายการตรวจประเมิน PGS ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์

ไทย  ซ่ึงไดไ้ปทดลองตรวจเยี่ยมจ านวน 2 ราย คือ แปลงคุณ

เบญจา และแปลงคุณบุญเรือง และไดช้ี้แจงหัวขอ้ในรายการ

ประเมินพร้อมทั้งใหค้วามรู้แนวคิดเร่ืองเกษตรอินทรียเ์พ่ิมเติม

แก่สมาชิก ประเด็นดงัต่อไปน้ี  

 แนวกนัชน 

 ระบบนิเวศน์ เก้ือกลูกนั คืนความสมดุลใหก้บัส่ิงแวดลอ้มหรือธรรมชาติ 

 มองความเช่ือมโยง ของพืชหรือสตัวท่ี์เล้ียงและปลกูใหส้มัพนัธก์นัใหม้ากท่ีสุด  

 ตอ้งเขา้ใจ/มีความรอบรู้เร่ืองเกษตรอินทรียแ์บบครบวงจรตั้งแต่ผลิต-จ าหน่าย และมีใจรักและซ่ือสตัย ์
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 ปัจจยัการผลิตเนน้การผลิตใชเ้องภายในพ้ืนท่ีเป็นหลกั หากจะซ้ือตอ้งรู้จกัแหล่งท่ีมา ควรผ่านการรับรอง 

มกท. ก่อน เช่น ปฐมอโศก เป็นตน้ 

 การจดบนัทึกเป็นส่ิงส าคญั ทุกคนตอ้งจดละเอียด ของตวัเองในแต่ละวนัท าอะไรบา้ง ท าเอง รู้เองแลว้น าไป

ปรับเองได ้เป็นตน้ 

ผูใ้หญ่สุธรรมนดัตรวจแปลง วนัท่ี 19 ส.ค.57 (10.00น.) และมีผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศมาเติมแนวคิดเร่ืองน้ี

เพ่ิมเติมในวนัดงักล่าว 

ทบทวนการประชุมคร้ังที่แล้ว 

 

         อ.ง่ายงาม ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบนัทึก  เพื่อใชเ้ป็น

เคร่ืองมือช่วยทบทวนส่ิงท่ีไดด้  าเนินการมาแลว้  และเป็นขอ้มลูใน

การถอดบทเรียนสร้างชุดความรู้ของเครือข่ายฯ  จึงชวนให้ทุก

ท่านทบทวนผลการบนัทึกจากคร้ังท่ีแลว้  โดยให้คุณพิมพ์วิมล  

เป็นผูน้  าเสนอผลการบนัทึก   มีการแกไ้ขรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม

คร้ังท่ีแลว้ดงัน้ี 

  ล าดบัท่ี  7. นางอรุณี  แกเ้ป็น  นางสาวอรุณี 

ล าดบัท่ี 12.  นางภทัธนิษฐ ์              ”        นางภทัรนิษฐ ์

              ล าดบัท่ี 19-20.   จ่อทองชุ่ม              ”         ร้ิวทองชุ่ม     

ล าดบัท่ี 26.   จุตพร      ”          จตุพร 

ล าดบัท่ี 35. เพ่ิมรายช่ือ “ ผญ. สุธรรม จนัทร์อ่อน” 

 

ทบทวนความเป็นมาและทิศทางของเครือข่าย 

 

       เ น่ืองจากวันน้ี มีผู ้มา ร่วมเรียน รู้จากนครชัยศรีและ

สุพรรณบุรี       อีกทั้ งเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั  คุณสังเวียน จึงไดท้บทวนความเป็นมาของ

เครือข่ายซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือ 3 ปีท่ีแลว้จากกลุ่มคนเล็ก ๆ และได้

ขยายเครือข่ายจนกระทั่งมาเช่ือมต่อกบัโครงการสามพราน

โมเดล  เพื่อยกระดบัพฒันาช่องทางตลาดเกษตรอินทรีย ์ 

จากต้นน ้ าถึงปลายน ้ า และมีชุดบทเรียนองค์ความรู้เส้นทางการพฒันาคุณภาพของผลผลิตเกษตรอินทรียใ์ห้ได้

มาตรฐาน  ซ่ึงมีทั้งมาตรฐาน IFOAM, Organic Thailand และPGS 
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แก้ไขรายละเอยีดการกรอกใบสมคัรยืน่ขอการรับรองมาตรฐาน IFOAM 

น.ส.จตุพร ไดแ้จง้ขอ้แกไ้ขในการกรอกรายละเอียดขอ้มูลในใบสมคัรผูท่ี้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน IFOAM 

และน ามาให้แต่ละรายแกไ้ข ประเด็นแกไ้ขหลกั คือ บอกชนิดของผกัท่ีปลูก  ถา้เป็นพืชท่ีมีลกัษณะเป็น GMO เช่น 

ตระกลูถัว่  มะเขือเทศ ขา้วโพด มะละกอ ใหมี้ใบรับรองว่าไม่เป็นพืช GMO ถา้มีการผลิตปุ๋ยหรือสารชีวภณัฑท์ าเอง ให้

บอกรายละเอียดสูตรหรือวิธีการท า  แต่ถา้ซ้ือมาแลว้ไม่แน่ใจว่าผ่านเกณฑ์ มกท. หรือไม่ ให้แจง้ช่ือปุ๋ยหรือสารชีว

ภณัฑน์ั้น ๆ ใหท้างศนูยฯ์ ตรวจสอบกบัทาง มกท. ว่าใชไ้ดห้รือไม่ หรือเขา้ไปดูขอ้มลูไดท่ี้เวบ็ไซดข์อง มกท. เม่ือแกไ้ข

ใบสมคัรเรียบร้อยแลว้ คาดการณ์ว่า ผูต้รวจจาก มกท. อาจจะมาตรวจเยีย่มประมาณ เดือนกนัยายน 2557 
 

แลกเปลีย่นผลการศึกษาดูงานจงัหวดัสุรินทร์ 

 ตามท่ีสามพรานริเวอร์ไซด ์ร่วมกบัสถานีพฒันาท่ีดินนครปฐม จดัไปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัสุรินทร์(18-19 ก.ค.

57) นั้น จึงมีการชวนแลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ใหก้บัสมาชิกท่านอ่ืนๆ รับทราบ 

 

            นายโกมล  สะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกของศูนยเ์รียนรู้

เกษตรอินทรียสุ์รินทร์ ท านาเป็นพืชหลกั (นาปี)ได้มาตรฐาน 

IFOAM           ขายต่างประเทศ ช่วงท่ีไม่ไดท้  านา หนัมาปลูกผกั 

หลายอยา่งเชิงผสมผสานทั้งพืชและสัตว ์เช่ือมโยงกนัได ้และมี

จดัตลาดสีเขียว ผูข้ายผลผลิตอินทรียส์วมหมวกใส่เอ๊ียมสีเขียว  

หลงัจากนั้นหลายท่านท่ีไปดูงานช่วยแลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้

เพ่ิมเติม ดงัน้ี 

        จุดเด่นของศนูยเ์กษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ 

1. มีผูน้  าท่ีเขม้แข็ง ตั้งคณะกรรมการชุดเลก็/ชุดใหญ่ มีหน่วยงานสนบัสนุน เช่น สหกรณ์ 

2. ความหลากหลายทั้ง ขา้ว พืชผกัและสตัว ์

3. ความเป็นวฒันธรรมพ้ืนบา้น 

4. มีปณิธานร่วมกนัเพ่ือความซ่ือสตัย/์มัน่ใจอินทรียข์องแท ้(สาบาน) 

5. มีตลาดสีเขียวใหข้ายผลผลิตทั้ง อินทรีย/์เคมี (แบ่งโซน) 

6. มีการแปรรูปผลิตภณัฑ ์

ขอ้เสนอแนะในการน าบทเรียนจากสุรินทร์มาปรับใช ้

 การสร้างพ้ืนท่ีคลา้ยตลาดนดัสีเขียวประจ าเดือนน าส่ิงของมาจ าหน่ายหรือแลกกนั 

 หาพ้ืนท่ีเปิดตลาดในทอ้งถ่ิน 

 การแปรรูปผลิตภณัฑส์ร้างมลูค่าเพ่ิม 
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 กลบัมาทบทวนมองตวัเราเอง สร้างความเขม้แข็งตวัเอง และกลุ่มอยา่งมุ่งมัน่ 

 การมีสญัลกัษณ์ท่ีสะทอ้นความเป็นหน่ึงของเครือข่าย (เช่น เส้ือทีม) 

 การส่ือประชาสมัพนัธ ์

มต ิ: ใหพ้ฒันาการวางแผนเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตใหม้ากข้ึน (เพ่ิมจ านวนสมาชิก หรือ ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก) 

และมีความเสถียรภาพ (คงท่ีและสม ่าเสมอ)เชิงปริมาณก่อน ค่อยเนน้เร่ืองการขยายตลาด เพราะปัจจุบนัก็ยงัมี

ปริมาณผกัไม่พอส่งโรงแรมฯ 

นัดหมายคร้ังถดัไป : วนัจนัทร์ท่ี 8 ก.ย.57 บา้นพี่แดง (096-3305904) ต.นครปฐม อ.เมือง เวลา 15.00 น.  

 นางพิมพว์ิมล  บุญดีเพ่ิมสุขเจริญ : ผูบ้นัทึก 

อ.ง่ายงาม  ประจวบวนั :  ผูต้รวจการบนัทึก  
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“กลุ่มเรียนรู้เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์พีน้่องสองต าบล +...” 

ประชุมกลุ่มเครือข่าย PGS ร่วมกบัมูลนธิิเกษตรอนิทรีย์ไทย   วนัองัคารที่ 19 สิงหาคม 2557 

 เวลา 10:00 – 12:30 น. ณ  บ้านผู้ใหญ่สุธรรม  จนัทร์อ่อน 

ผู้เข้าร่วมวงคุย ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. คุณณัฐริณีย ์  รุ่งอรุณเลิศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. คุณสงัเวียน  เอกจีน  ต.หว้ยขวาง 

3. คุณพทัธนนัท ์  พุทรรักษา ต.ทพัหลวง 

4. คุณเนตรนภิศ  แซ่เอียว  ต.ทพัหลวง 

5. คุณอรุณี  พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

6. นางวนัณา  แซ่ล้ิม  ต.หว้ยขวาง 

7. คุณบุญเรือง  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

8. คุณละมยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

9. คุณภทัธนิษฐ ์  ภุมมา  ต.ทุ่งขวาง 

10. คุณธญัญพทัธ ์  พุทธเจริญนูนผล ต.ตากอ้ง 

11. คุณอนนัตยา  แสงงาม  ต.ตากอ้ง 

12. คุณล าพึง  สีทองวฒันา ต.หว้ยขวาง 

13. คุณโกมล  อ่อนสด  ต.หว้ยขวาง 

14. คุณเบญจา  ร้ิวทองชุ่ม ต.หนองงูเหลือม 

15. คุณสามารถ  ร้ิวทองชุ่ม ต.หนองงูเหลือม 

16. คุณวสนัต ์  เกา้ล้ิม  ต.หนองงูเหลือม 

17. คุณสุธรรม  จนัทร์อ่อน ต.ทุ่งขวาง 

18. คุณกตวรรณ  วารีรินสิริ ต.ตากอ้ง(คิสมีฟาร์ม) 

19. คุณยทุธ  ดีพุ่ม  ต.หนองงูเหลือม 

20. คุณบุญช ู  อรนนัท ์ หนองงูเหลือม 

21. คุณฉว ี   สวนแกว้ หลกัเมตร 

22. คุณสง่า   สวนแกว้ หลกัเมตร 

23. คุณสุทิศ  จิราวุฒิพงศ ์ ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

24. คุณชฤทธิพร  เมง้เกร็ด  ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 

25. คุณพิมพว์ิมล  บุญดีเพ่ิมสุขเจริญศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียส์วนสามพราน 
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26. คุณศุภวรรณ  รัฐกิจวจิารญ ์ณ นคร กรมพฒันาท่ีดิน 

27. คุณลกัษณ์  เมตศปภุช  กรมพฒันาท่ีดิน 

28. คุณสุมาลี  รจนนัท ์  กรมพฒันาท่ีดิน 

29. คุณธนบตัร  จงจิต   กรมพฒันาท่ีดิน 

30. คุณรัตนาภรณ์  นพบูรณ์  กรมพฒันาท่ีดิน 

31. คุณนิศรา  จงหวงั   กรมพฒันาท่ีดิน กทม. 

32. คุณกจุณัช  ศรีมลู   กรมพฒันาท่ีดิน กทม.  

33. คุณนฎัชา  วงษจิ์นดา  กรมประมง 

34. คุณปิยนุช  เท่ียงดีฤทธ์ิ  กรมการขา้ว 

35. คุณอมัรา  เวียงวีระ   กรมการขา้ว 

36. คุณจิตนา  อินทรมงคล  มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย 

37. คุณนคร  ลิมปคุปตถาวร  มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย 

38. Mr.Chris    May   ประเทศนิวซีแลนด ์

(ท่ีปรึกษาการท าระบบ PGS สมาพนัธเ์กษตรอินทรียน์าๆชาติของ IFOAM X 

 

เวทีประชุมวนัน้ีทีมมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทยและท่ีปรึกษา (Mr.Chris May)  ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเครือข่ายพ่ีน้อง2

ต าบล+3 ซ่ึงเป็นกลุ่มน าร่องของโครงการสามพรานโมเดล เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบั PGS ให้ชดัเจนมากข้ึน จากนั้น

พยายามชวนถามเพื่อทราบท่ีมาของการรวมกลุ่ม อาจารยจิ์นตนา ท าความเขา้ใจว่าไม่ไดม้าแกไ้ขอะไรภายในกลุ่ม

เพียงแต่เขา้มาช่วยหนุนกระบวนการและปรับแนวคิดเร่ืองเกษตรอินทรีย ์เพื่อการขอใบรับมาตรฐานแบบกลุ่ม(PGS)คือ

สมาชิกภายในกลุ่มดูแลและรับรองกนัเอง โดยมีมลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทยเป็นพ่ีเล้ียง และไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ

ทั้งส้ิน ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสหาทางเลือก/ช่องทางการตลาดระดบับนไดม้ากข้ึน หลงัจากนั้นไดเ้ชิญคุณอรุณี 

พุทธรักษา ไดพ้ดูคุยถึงตั้งแต่การก่อเกิดกลุ่มขยายกลุ่มเพ่ิมต าบลเพ่ิมเครือข่ายในโครงการสามพรานโมเดล

แบ่งบทบาทหนา้ท่ีดูแลคนดูแล/ส่งผลผลิตประชุมกลุ่ม/แลกเปล่ียน/สะทอ้นปัญหาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทยชมเชยกบัการท างานของเครือข่ายท่ีมีการขบัเคล่ือนภายในเครือข่ายอยู่แลว้     โดยมี

โรงแรมสวนสามพรานได้ซ้อมซ้ือผลิตอยู่ และยงัมีไปขายท่ีตลาดอ่ืนๆด้วยเช่น ตลาดสุขใจ ตลาดปฐมอโศก 

โรงพยาบาล และตลาดนดัอื่นๆ ขบวนการกลุ่มการท าระบบ(PGS)ท าไดไ้ม่ยาก เพราะพวกเรามีจิตใจเป็นอินทรีย ์

เต็ม 100 อยูแ่ลว้  
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การพดูคุยไดก้  าหนดว่าอะไรใชไ้ด ้อะไรใชไ้ม่ไดภ้ายกลุ่มร่วมกนั/ตั้งกติกาใหเ้ห็นชดัเจน/เขา้ใจง่ายข้ึน 

 

   
การตั้งบทลงโทษ 

      
พิมพว์ิมล  บุญดีเพ่ิมสุขเจริญ : ผูบ้นัทึก 

เครือข่ายพีน้่อง 2 ต าบล +3 ,1,1  คร้ังที่ 12/2557 วนัจนัทร์ที่ 8 กนัยายน 2557 

กจิกรรม : เยีย่มกลุ่มเกษตรกรประจ าเดอืน คร้ังที่ 7 

 เวลา 15:00 – 19.00 น. ณ  บ้านนายแดง เกดิโถ 

ผู้เข้าร่วมวงคุย  ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
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36. น.ส.ณัฐริณี  รุ่งอรุณเลิศ ม.เกษตรศาสตร์ 

37. นายชาตรี  เกิดโถ  ต.นครปฐม 

38. นายสมชยั  โสนุช  ต.นครปฐม  

39. น.ส.เนตรนภิศ  แซ่เอียว  ต.ทพัหลวง 

40. น.ส.อรุณี  พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

41. นางพทัธนนัท ์  พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

42. นางละมยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง/บา้นสวนละมยัพร 

43. ดต.พรชยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง/บา้นสวนละมยัพร 

44. นายเชนวิทย ์  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

45. นายบุญช ู  อรนนัท ์ ต.ทุ่งขวาง 

46. นางภทัรนิษฐ ์  ภุมมา  ต.ทุ่งขวาง/กลุ่มเกษตรบา้นหลกัเมตร 

47. นางหงส์  เรียนทพั  ต.ทุ่งขวาง/กลุ่มเกษตรบา้นหลกัเมตร 

48. นางฉว ี   สวนแกว้ ต.ทุ่งขวาง 

49. น.ส.สง่า  สวนแกว้ ต.ทุ่งขวาง 

50. ผญ. สุธรรม  จนัทร์อ่อน ต.ทุ่งขวาง/ศนูยเ์รียนรู้ปลกัไมล้าย 

51. นายโกมล  อ่อนสด  ต.หว้ยขวาง/ไร่ทนท า 

52. นายสงัเวียน  เอกจีน  ต.หว้ยขวาง 

53. นางล าพึง  สีทองวฒันา ต.หว้ยขวาง 

54. น.ส.อนนัตยา  แสงงาม  ต.ตากอ้ง 

55. น.ส.ธญัญพทัธ์ิ  พุทธเจริญพนูผล ต.ตากอ้ง 

56. นายนคร  บุบวิเศษ ต.หนองงูเหลือม 

57. นายวสนัต ์  เกา้ล้ิม  ต.หนองงูเหลือม/ไร่ปลายฝน 

58. นางวนัณา  แซ่ล้ิม  ต.หนองงูเหลือม 

59. นายณัฐวุฒิ  แซ่ล้ิม  ต.หนองงูเหลืม/ไร่ปันรัก 

60. นายอรุษ  นวราช  ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียสุ์ขใจสวนสามพราน 

61. นายสุทิศ  จิราวุฒิพงศ ์ ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียสุ์ขใจสวนสามพราน 

62. นางพิมพว์ิมล  บุญดีเพ่ิมสุขเจริญศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียสุ์ขใจสวนสามพราน 

63. น.ส.จตุพร  ศรีวารีรัตน ์ ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียสุ์ขใจสวนสามพราน 

64. น.ส.มลัลิกา  แซ่ก๊วย  ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียสุ์ขใจสวนสามพราน 

65. นายสุพนจ ์  รุ่งหลุ่ม  เชพสวนสามพราน 
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66. นายวิทธนุ  บรรกิจ  เชพสวนสามพราน 

67. นายบุญช ู  เหนทอง เชพสวนสามพราน 

68. นายนฐัพงษ ์  แกว้รัตนชยั สถานีพฒันาท่ีดินนครปฐม 

69. น.ส.พรพิมล  ศิริทร  กรมส่งเสริมการเกษตร 

70. น.ส.ริการัตน ์  พิพฒัน์เตชา สภช. 

71. นายพชร  เซ็งเจริญ หน.แผนและงบประมาณ ทศม. 

72. นายสุรศกัด์ิ  สะทองหน นกัพฒันาชุมชน 

73. นายปิยะ   พวงส าลี สหภาคีความร่วมมือภาคประชาชน 

74. นางจินตนา  อินท รมงคล มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย 

75. นายนคร  ลิมปคุปตถาวร มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย 

  
ปลกูถัว่ฝักยาวบนคนับ่อปลา(ฝ่ังหน่ึง) ปลกูแดงปลาอาศยั ไวกิ้นสายบวั/ขายใหเ้กิดรายได ้

หวัขอ้การประชุม 

1. ทบทวนการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

2. มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทยพดูคุยเร่ือง PGS กลุ่ม 

3. อ่ืนๆ 

วาระที่1. ทบทวนประชุมคร้ังท่ีแลว้ คุณสงัเวียน เอกจีน ไดแ้นะน าผูเ้ขา้ร่วมประชุมวนัน้ีคร่าวๆ ว่ามีมาจากท่ีบา้ง 

จากนั้นพดูถึงการประชุมคร้ังท่ีแลว้ เล่าถึงการแกเ้อกสารการกรอกมาตรฐานIFOAM ซ่ึงไดแ้กไ้ขในท่ีประชุมในวนันั้น

เลย โดยเล่าว่ากลุ่มพ่ีนอ้ง 2 ต  าบล+3,1,1,และเล่าท่ีมาของกลุ่มอีกว่าเป็นมาอยา่งไร เพราะมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลายฝ่าย 

จะไดท้ราบท่ีมากนั จากนั้นไดแ้ลง้สมาชิก 19 กย.57 มกท.จะลงตรวจ IFoam ชุดท่ี 1 มีคุณโกมล คุณละมยัพร คุณอรุณี 

(13 คน) 

จากนั้นผูใ้หญ่สุธรรม จนัทร์อ่อนไดแ้ลกเปล่ียนและทบทวนการประชุมคร้ังท่ีแลว้ท่ีเนน้ถึงการท าเกษตรอินทรียท่ี์ตอ้ง

เนน้แนวกนัชนเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มของแปลง ปัจจยัการผลิตเนน้ท าเองเป็นส่วนใหญ่ การจดบนัทึกส่วนตวัตอ้งจด

ละเอียดว่าแต่ละวนัเราท าอะไรบา้งในสวนของเรา 
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 การท า PGS เป็นทางเลือกหน่ึงเอกสารไม่ตอ้งท าใหม่ใชข้อ้มลูท่ีพวกเราท ากนัอยูแ่ลว้ ซ่ึงมลูนิธิเขา้มาช่วยเป็น

พ่ีเล้ียงในเบ้ืองตน้ ไม่ไดม้าเปล่ียนแปลงวิถีท่ีพวกเราท าอยู ่

วาระที่ 2. มูลนิธิเกษตรอนิทรีย์ไทย ท าความเขา้ใจการท าเกษตรอินทรียร์ะบบ PGS ดูแลกนัเอง ลกัษณะการท า

การเกษตรอินทรีย ์เช่นเดียวกนักบัท่ีพวกเราท าอินทรียแ์บบ IFOAM  แต่ระบบ PGS ไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆเป็นการ

ช่วยเหลือเกษตรกรอีกช่องทางหน่ึง ซ่ึงในอนาคตจะตอ้งมีตราสญัญาลกัษณ์มาติดบนผลิตภณัฑ ์และเช่ือมโยงตลาด

ต่อไป 

 บนหลกัการและแนวคิดเดียวกนัเช่น ไม่ใชส้ารเคมีเลย แนวกนัชนพวกเราท ากนัอยูแ่ลว้ ปัจจยัการผลิตเนน้การ

ผลิตเองในฟาร์มเป็นตน้ 

 การเยีย่มตรวจกนัเองพวกเราท ากนัอยูแ่ลว้ ซ่ึงการเยีย่มจะใชก้ารตรวจดขูองจริง และรู้สึกไดว้่ามนัเป็นอินทรีย ์

ผา่นการพดูคุยกนั แลกเปล่ียนความคิดกนั ดกูารจดบนัทึก และส่วนหน่ึง สวนสามพรานท าโครงการกลุ่มไดเ้ป็น

เครือข่ายดว้ย จึงท าใหห้ลายคนได ้IFOAM  หลายคนอยูร่ะหว่างรอ มกท.จะลงตรวจพ้ืนท่ี วนัท่ี 19 กย.57 จ านวน 13 

คน บางคนไดม้าตรฐาน ออร์กานิกไทแลนด ์ของพฒันาท่ีดิน 

 PGS อยากเห็นระบบการบนัทึกประจ าวนัเพื่อเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์จะท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ น าไป

ปรับใชร่้วมกนัไดแ้ทนความรู้สึกซ่ึงมนัมองไม่เห็น บนกติกาและมาตรฐานของกลุ่มพ่ีนอ้ง 2 ต าบล+3,1,1 เอง โดยท า

เป็นแบบฟอร์มเพื่อเช็คการปฏิบติั 17 ขอ้ของระบบ PGS ซ่ึงคุณอรุณี พุทธรักษา รับผดิชอบพิมพเ์อกสาร แจกทุกคน 

แลว้ใหคุ้ณสุธรรม จนัทร์อ่อนเป็นผูส้รุปเพื่อเป็นฐานขอ้มลูและเก็บเอกสาร 

3.วาระอืน่ๆ เชพโรงแรม ควรแพค็/ผกัดว้ยใบกลว้ย ผกัสดดี 

 

 

   คุณสงัเวียน 

และผญสุธรรม ทบทวนประชุมคร้ังท่ีแลว้                 ตั้งกติกา ของกลุ่มร่วมกนั 

นดัคราวหนา้ ประชุมท่ีบา้นป้าสง่า(หลกัเมตร)วนัท่ี 13 ต.ค.57 เวลา 15.00 น. 
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     เดินชมสวนคุณชาตรีก่อนเขา้ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพว์ิมล  บุญดีเพ่ิมสุขเจริญ:ผูบ้นัทึก 

อ.ง่ายงาม  ประจวบวนั:ผูต้รวจการบนัทึก 
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ประชุมกลุ่มพีน้่อง 2 ต าบล +3  คร้ังที่ 13 /2557 วนัที่ 13 ตุลาคม 2557 

 เวลา 15:00 – 19.00 น. ณ บ้านป้าสง่า สวนแก้ว 

มผีู้เข้าร่วมประชุมดงันี ้

1. คุณวลัลภ  ศรีพุ่ม  ต.ทุ่งขวาง 

2. คุณสุพตัรา  ศรีพุ่ม  ต.ทุ่งขวาง 

3. คุณสุรินทร์  สวนแกว้ ต.ทุ่งขวาง 

4. คุณหงส์   เรือนทบั ต.ทุ่งขวาง 

5. ด.ญ.จนัทิมา  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

6. คุณบุญเรือง  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

7. คุณวนัดี   สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

8. ด.ต.พรชยั  สระทองหน  ต.ทุ่งขวาง 

9. คุณละมยั  สระทองหน ต.ทุ่งขวาง 

10. คุณสง่า   สวนแกว้ ต.ทุ่งขวาง 

11. คุณสมอน  สวนแกว้ ต.ทุ่งขวาง 

12. คุณเสนาะ  สวนแกว้ ต.ทุ่งขวาง 

13. คุณภทัรณิษฐ ์  ภุมมา  ต.ทุ่งขวาง 

14. คุณชาตรี  เกิดโถ  ต.นครปฐม 

15. คุณสมชยั  โสนุช  ต.นครปฐม 

16. คุณเนตรนภิศ  แซ่เอียว  ต.ทพัหลวง 

17. คุณภทัธนนัท ์  พุทธรักษา ต.ทพัหลวง 

18. คุณวนัณา  แซ่ล้ิม  ต.หลองงูเหลือม 

19. คุณรัฐวฒิุ  แซ่ล้ิม  ต.หนองงูเหลือม 

20. คุณวสนัต ์  เกา้ล้ิม  ต.หนองงูเหลือม 

21. คุณเรไร   รุ่งอรุณเลิศ ต.ก  าแพงแสน 

22. คุณอนนัตยา  แสงงาม  ไร่ ต.ตาล ตากอ้ง 

23. คุณธญัญพทัธ ์  พุทธเจริญพลูผล ไร่ ต.ตาล 

24. คุณโกมล  อ่อนสด  ไร่ทนท า 

25. คุณบุญช ู  อรนนัต ์ ไร่ชูสกุล ต.หนองงูเหลือม 
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26. คุณพิพฒัน ์  แสงเพชร กลุ่มคลองโยง/ตากฟ้า 

27. คุณธนอร  ป่ินตกแต่ง กลุ่มคลองโยง/ตากฟ้า 

28. คุณเตียง   รอดผล  กุ๊กสวนสามพราน 

29. คุณรุ่งทิพย ์  คพเสง่ียม กุ๊กสวนสามพราน 

30. คุณชยัญา  เกิดแกว้  กุ๊กสวนสามพราน 

31. คุณวิทธนุ  บรรดิจ  กุ๊กสวนสามพราน 

32. คุณสุทิศ   จิราวุฒิพงศ ์ ผจก.สวนสามพราน 

33. คุณจตุพร  ศรีวารีรัตน ์ ผจก.ตลาดสุขใจ 

34. คุณพิมพว์ิมล  บุญดีเพ่ิมสุขเจริญ จนท.ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียสุ์ขใจ 

35. คุณมลัลิกา  แซ่ก๊วย    จนท.ศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียสุ์ขใจ 

36. คุณอรุษ   นวราช     กรรมการ ผจก.บริษทัสวนสามพราน 

37. อ.ง่ายงาม  ประจวบวนั ม.เกษตรก าแพงแสน 

                      
วาระการประชุมดงัน้ี 

1.ทบทวนการประชุมคร้ังท่ีแลว้(บา้นคุณชาตรี เกิดโถ) 

2.แนะน าตวัเพื่อรู้จกักนั(มคีนใหม่เขา้ร่วม) 

3.แลกเปล่ียนการตรวจ IFOAM ท่ีผา่นมา 18 ราย 

4.อ่ืนๆ  

วาระที่ 1 ทบทวนวาระการประชุมคร้ังที่แล้ว 

คุณสงัเวียน ชวนดตูามเอกสารท่ีแจกให ้เพื่อทวนวาระการการประชุมคร้ังท่ีแลว้ดงักล่าว ซ่ึงหลกัๆ ก็ไดร่้วมกนั 

ออกกฎกติกา การดูแลกนักนัแบบมีส่วนร่วม (PGS) กลุ่มพวกเรามี มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทยคอยเป็นพ่ีเล้ียง เพราะเป็น

เร่ืองใหม่ของประเทศไทย จึงอาจจะพดูไดว้่าเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งทีมกลุ่มพวกเราและมลูนธิฯและทีมสวนสามพราน ได้

กติกาออกมาทั้งหมด 13 ขอ้ คุณอรุณีไดพ้ิมพม์าแจกทุกคน ช่วงทา้ยเดินตรวจแปลงป้าสง่า จะชวนเช็คตรวจแปลงและ

สรุปร่วมกนั ในวาระอ่ืนๆ ต่อไป 
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วาระที่ 2 แนะน าตวัเพือ่ได้รู้จกักนัเพราะมคีนใหม่มาสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่ม และมีกลุ่มคลองโยง/ตากฟ้ามาร่วมเรียนรู้

ดว้ย 

วาระที่ 3 แลกเปลีย่นการตรวจแปลงของทุกราย ทั้งหมด 18 รายที่ขอ IFOAM 

 คุณสุทิศ  จิราวุฒิพงศ ์ไดบ้อกเล่าเร่ืองราวท่ีลงตรวจแปลงของกลุ่มพ่ีนอ้ง 2 ต  าบล+ 3  ซ่ึงไม่มีอะไรน่ากงัวน 

อยากจะขอแสดงความยนิดีล่วงหนา้ ส่ิงท่ี มกท.แนะน าตอนน้ี คือ 

 ใหห้ยดุใชปุ๋้ยตราขวญักสิกรก่อน (ปฐมอโศก) 

 ขาดการจดบนัทึก(บางราย) 

 แนวกนัชน ควรเสริมเป็นบางราย ไดบ้อกเจา้ของไร่แลว้ 

 เมลด็พนัธุท่ี์ไม่เป็น GMO เช่นมะละกอ ใหเ้ก็บเมลด็พนัธุเ์อง และแบ่งปันเพื่อนได ้

สรุป  ทุกคนท าดว้ยใจซ่ือสตัย ์และความศทัธา ดว้ยอุดมการณ์ความเป็นอินทรีย ์ดว้ยการท าแลว้มี

ความสุข  เกษตรอินทรียจ์ะอยูก่บัเราตลอดไป ใบรับรองมาตรฐานเป็นแค่ผลพลอยได ้

วาระที่ 4  วาระอืน่ๆ 

คุณอรุณี ไดช้วนแลกเปล่ียนเร่ืองปุ๋ย ซ่ึงต่อไปตอ้งท ากนัเองในกลุ่ม เพราะ มกท.ใหห้ยดุใชปุ๋้ยปฐมอโศก กลุ่ม

จะท าใชก้นัเอง สืบเน่ืองมาจากกลุ่มเรามีปัญหา เวลาไม่ตรงกนัรวมตวักนัท าปุ๋ยยาก จึงตกลงกนัว่า ให ้คุณเจ๋งและคุณ

วสนัต ์ยมืเงินกลุ่มเพ่ือไปผลิตปุ๋ยหมกั ขายใหส้มาชิกในกลุ่ม พวกเราตอ้งซ้ือปุ๋ยในกลุ่ม ใชก้นั เร่ืองราคาลองตกลงกนั

ในท่ี ประชุมก่อน เร่ิมอาจจะ ก.ก.ละ 3.20 บาท รอบหน่ึงหากผูผ้ลิตไม่ไหว ประชุมกนัใหน้ าตน้ทุนพร้อมบวกค่าแรงมา

คุยกนั ปรับราคากนัเป็นช่วงๆ 

 เร่ืองส่งผกัใหคุ้ณอรุณีไปขายตลาดสุขใจและส่งโรงแรม อยากชวน เชพ/กุ๊กช่วยสะทอ้น ดงัน้ี 

 กลว้ยหอมอ่อนไป(หกัก่อน) แกไ้ขโดยการชดเชยใหค้ราวต่อไป ต่อไปจะเก็บใหแ้ก่จดั 

 ผกัขาด น.น.ใหเ้ผือ่ น.น.ทุกคน 

 ถา้ไม่เขียนบิลมาจะไม่ไดเ้งิน 

หลงัจากตรวจเยีย่มแปลงป้าสง่า ซ่ึงห่างจากแปลงท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 500 ม. กลบัมาช่วยกนัเช็คตามกติกาท่ีไดแ้จกให ้

13 นั้นว่าแปลงป้าสง่าผา่นการรับรองแบบมีส่วนร่วมไหม 

 มีขอ้เสนอแนะจากสมาชิกผูต้รวจแปลงดงัน้ี 

1. ถุงท่ีใส่ข้ีแพะยงัเป็นถุงปุ๋ยเคมี ป้าสง่าจะแกโ้ดยคราวหนา้จะเอากระสอบไปใส่เอง จะไดถ้กูตอ้งตาม

กติกา 

2. มีการขาดการประชุม 1 คร้ัง ป้าสง่าบอกว่า ต่อไปจะพยายามไม่ขาดประชุม 

3. ประวติั แปลง ในอดีต ป้าสง่าปลกูกลว้ยอยา่งเดียวมา 4 ปี มีคนมาชวนท าอินทรียจึ์งแบ่งท า ประมาณ 2 

งานก่อน พอเร่ิมไดผ้ล ท าหมด 4 ไร่เลย 
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4. ในท่ีประชุม ตรวจดูตามเช็คและพดูคุยร่วมกนั เห็นสมควร แปลงป้าสง่าผา่น PGS 

            
ตั้งกรรมการกลางเพ่ือดูแล PGS ของกลุ่ม 

เพ่ือจะใหก้ารตรวจเยีย่มแปลงไม่ห่างหรือนานเกินไป จึงจดัตั้งทีมกรรมการกลางเพ่ือจะไดส้ลบักนัไปแวะเยีย่มตรวจ

แปลงสมาชิก ไดอ้าสาสมคัรดงัน้ี 

1. บา้นสวนละมยัพร  2.ไร่ปันรัก 

2. สวนบา้นดิน   4.ไร่ชิวๆ 

1. สวนพี่แดง   6.สวนสามพราน 

ในการไปตรวจอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งไปครบทีมก็ได ้อยา่งนอ้ยตอ้งมี 4 คนข้ึนไป 

 

คราวหนา้ประชุมกนัวนัท่ี 17 พ.ย.57เวลา 15.00 น.ท่ีบา้นคุณบุญชู(สวนชูสกุล)086-0661306 

การตรวจเยีย่มจะเป็นลกัษณะดงัน้ี 

1. เจา้ของแปลงลอกเล่าเร่ืองราวแปลงตวัเองใหส้มาชิกฟัง 

2. น าบนัทึกขอ้มลูสถิติแต่ละแปลงมาแลกเปล่ียนกนั 

3. แปลงไหนมีองคค์วามรู้เร่ืองอะไรบา้งน ามาแลกเปล่ียนเล่าสู่กนัฟัง 

 

พิมพว์ิมล บุญดีเพ่ิมสุขเจริญ:ผูบ้นัทึก 

 

 

 

 

 
“กลุม่เรียนรู้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์พี่น้องสองต าบล +...”  

ครัง้ที่ 14 วนัจนัทร์ที่ 17 พ.ย. 57เวลา 15.30- 18.30 น .ที่บ้านคณุบญุชู 

ผู้ เข้าร่วมประชุมมีดังนี ้
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1. นางเรไร  รุ่งอรุณเลิศ  ไร่เฟ่ืองฟ้า 

2. นางจิตนา  อินทรมงคล  มลูนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 

3. น.ส.วนัทนา ฟคู า   ส านกังานมาตรฐานสนิค้า(มกอช.  
4. น.ส.วิบลูกาน วรรณโมสี  มกอช. 
5. นายทองแดง พิมพ์ทอง   มกอช. 
6. น.ส.จ าเนียร แจ่มดวง   ต.หนองงเูหลอืม 

7. นางอไุร  รอดโพธ์ิทอง  ต.หนองงเูหลอืม 

8. นายชาตรี  เกิดโถ   อ.เมืองนครปฐม 

9. นางรัชดา  เกิดโถ   อ.เมืองนครปฐม 

10. นายสมชยั โสนชุ   อ.เมืองนครปฐม  
11. นางอรวรรณ ตัง้จารวฒันชยั  ต.หนองงเูหลอืม 

12. นายกมัหล ตัง้จารุวฒันชยั  ต.หนองงเูหลอืม 

13. นายนฐัวฒุิ เกษมสริิบุญวฒัน์  ต.หนองงเูหลอืม 

14. นางเพ็ญจนัทร์ อไุร   ต.หนองงเูหลอืม 

15. นางเบญจา ริว้ทองชุ่ม  ต.หนองงเูหลอืม 

16. นายสามารถ ริว้ทองชุ่ม  ต.หนองงเูหลอืม 

17. นายวสนัต์ เก้าลิม้   ต.หนองงเูหลอืม 

18. นายศรายทุธ แจ่มจ ารัส  ต.ห้วยขวาง 
19. นางวนันา แซ่ลิม้   ต.ห้วยขวาง 
20. น.ส.สง่า  สวนแก้ว   ต.ห้วยขวาง 
21. นางฉวี  สวนแก้ว   ต.ห้วยขวาง 
22. นายสธุรรม จนัทร์อ่อน  ศนูย์เรียนรู้ปักไม้ลาย 

23. นายโกมล อ่อนสด   ไร่ทนท า 

24. น.ส.อนนัตยา แสงงาม   ไร่ ต.ตาล 

25. น.ส.ธัญญพทัธ์ พทุธเจริญพนูผล  ไร่ ต .ตาล 

26. นางล าพึง  สทีองวฒันา  ไร่แหวกท า 

27. น.ส.เนตรนภิส แซ่เอียว   ต.ทพัหลวง 
28. นางละเอียด พทุธรักษา  ต.ทพัหลวง 
29. น.ส.อรุณี  พทุธรักษา  ต.ทพัหลวง 
30. นางภัทธนิษฐ์ ภุมมา   กลุม่หลกัเมตร 
31. ดต.พรชยั  สระทองหน  กลุม่หลกัเมตร 
32. นางละมัย สระทองหน  กลุม่หลกัเมตร 
33. นายเจนวิทย์ สระทองหน  ต.ทุ่งขวาง 
34. นางหงส์  เรือนทพั   ต.ทุ่งกระพงัโหม 

35. นางสะอิง้  ตรีริยะ   - 

36. นางธนอร ป่ินตกแต่ง  กลุม่ลานตากฟ้า 

37. นางสมทรง ม่วงพารา   กลุม่ลานตากฟ้า 

38. นายไพบลูย์ สวสัดีจุ้ย   กลุม่ลานตากฟ้า 
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39. นางพิพฒัน์ แสงเพชร   กลุม่ลานตากฟ้า 

40. น.ส.สธิุนี  ฟักหอม   กลุม่ลานตากฟ้า 

41. นายประกอบ อินทรารักษ์  กุ๊กโรงแรมสวนสามพราน 

42. นายสพุจน์ โพธ์ิชุ่ม   กุ๊กโรงแรมสวนสมาพราน 

43. นายวิทธนุ บรรดิษ   กุ๊กโรงแรมสวนสมาพราน 

44. น.ส.มลัลิกา แซ่ก๊วย   จนท.ศนูย์พฒันาเกษตรอินทรีย์สขุใจ 

45. นางพิมพ์วิมล บญุดีเพิ่มสขุเจริญ  จนท.ศนูย์พฒันาเกษตรอินทรีย์สขุใจ 

46. นายชฤทธิพร เม้งเกร็ด   ผช.ผจก.โรงแรมสามพราน 

47. นายสทุิศ  จิราวฒุิพงศ์  ผจก.โรงแรมสามพราน 

48.นายอรุษ  นวราช   กรรมการ ผจก.บริ        

  

หวัข้อประชมุมีดงันี ้

1. แนะน าตวัเพื่อให้รู้จกักนัทัง้คนใหม่และคนเก่า 

2. ส านกังานมาตรฐานสนิค้า บอกกลา่วและท าความเข้ากบัที่หน่วยงานที่จะเข้ามาสมัพนัธ์กบักลุม่พี่น้อง 2 ต าบล+…คือมีชดุ
ตรวจสารพิษชดุเลก็ และงบประมาณบางสว่นที่จะเข้ามาสนบัสนนุ 

3. คณุบญุช ู อรนนัต์ เจ้าของสถานที่กลา่วต้อนรับสมาชิก และเลา่ความเป็นมาของไร่ชูสกุล ซึง่เมื่อก่อนมีอาชีพรับราชการครู 
ลาออกมาการเกษตร แต่เป็นเชิงเด่ียว ต่อมาป่วยเป็นโพรงจมกูเป็นหนอง เพราะใช้สารเคมีเยอะ จงึหยุดและเปลี่ยนมาท าเป็น
เกษตรผสมผสาน ลองผิดลองถูก และค่อยลด ละ เลกิ สารเคมี มาได้ 2 แล้ว ขายเอง ตามตลาดทัว่ไป ซึง่รวมเวลาตัง้แต่
เร่ิมท าอินทรีย์ พฒันาจนถงึวนันีร้วม 11 ปี เมื่อเข้าประชมุบ่อยขึน้ หนัมาปลกูผกัเพิ่มขึน้ 

คณุโกมล  อ่อนสด ร่วมแลกเปลี่ยนเร่ืองตลาด GAP ซึง่เป็นโครงการของภาครัฐ(ร่วมประชุมตอนเช้าวนันี ้บบรยากาศพูดถงึแต่

เร่ือง GAP  มีเจ้าหน้าที่ท างาน พร้อมทัง้มีงบประมาณสนบัสนนุ  ภาครัฐไม่ได้ให้ความส าคญัของเกษตรอินทรีย์เลย ในงานไม่ได้

ยินพดูสกัค า  

คณุโกมล อยากจะชวนภาครัฐได้ไปผลกัดนัเร่ืองเกษตรอินทรีย์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ มีเจ้าหน้าที่ คอยแนะน าคน

ใหม่ๆ  และควรมีงบประมาณสนบัสนนุบ้าง 

อาจารย์จินตนา  อินทรมงคล ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เร่ือง PGS ซึง่เคลื่อนตามระบบของชมุชนเอง ประธานมูลนิธิเกษตรอินรีย์ไทย เข้าไป

เป็นรองรัฐมนตรีช่วยเกระทรวงเกษตร เร่ืองที่คุณโกมลอ้างถงึจะน าไปบอกต่อ จะได้ให้ช่วยผลกัดนัอะไรได้บ้าง เก่ียวกบัเกษตาอินทรีย์ 

วนัที่ 17 ธค.57  มกอช.จะเข้าอบรมท า PGS ข้าว ระบบ GAP 
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4.  สมาชิกทัง้หมด เดินตรวจเย่ียมแปลง ทัง้ในและรอบแปลงคุณบญุช ูจากนัน้มาแลกเปลีย่นความคิด ตัง้ค าถามกบัคณุบุญชู
เร่ิมจากการปลกูส้มเป็นพืชหลกั แดดแรงมาก ท าให้ลกูส้มแตก จงึแซมด้วยผกัหวาน กล้วย  มะละกอ รอบคนัปลกูมะม่วง 
ผกัหวานป่า  ค่อยๆเติมทีละอย่าง เสมือนพ่อหลวงเคยบอกกินข้าวทีละค า ท าทีละอย่าง  ท าปุ๋ ยใช้เอง  น า้หมักหมกัเอง  หมกั
จากหน่อหล้วย หน่อไผ่ ต าลงึ น า้ตาทรายแดง เป็นต้น หากไม่มีปัจจยัการผลติ ไปซือ้ที่  ปฐมอโศก 

หญ้าใช้ใบกล้วยปิด ท าให้ไม่ค่อยมีหญ้า  มะละกอ ถ้ามีเหลีย้ ใช้บลบูาเร่ีย เพิ่มไตโคโดม่า  และตรวจธาติอาหาร  NPK  

5. จากการเดินตรวจเย่ียมแปลง คณุอรุณีถามสามชิกทัง้หมด ช่วยกนัถาม – ตอบ แบบตรวจสอบ 17  ข้อfดงันี ้ ผู้ใหญ่สธุรรม  
มองว่าใจครุบุญชไูด้แล้ว ใช้หลกัการพึง่ตวัเองเป็นหลกั น่าจะผ่านหลกัเกณฑ์ PGS กลุม่ แต่ต้องท าตามค าแนะน าดังนี  ้

 ตรวขจ ดิน น า้ ที่กรมพฒันาที่ดิน  
 บนัทกึประวติัย้อนหลงั 

 ขอออร์กานิกไว้ 

 ร่วมปฏิญาณตนกบักลุม่พี่น้อง 2 ต าบล+3 … 

กลุม่จะปฏิบติัตามกฏที่ตัง้ไว้อย่างเคร่งครัด คุณบญุชูต้องท าแนวกันชนให้ถูกต้องมากขึน้ เพราะด้านหลงัติดสวนกล้วยไม้ ควรเสริม

แนวกนัชน ให้เป็นพืชที่ไม่น าไปขายอินทรีย์ วนันีย้ังไม่ผ่าน 

คณุอรุณี ขอตัง้คณะกรรมการตดัสนิแบบตรวจสอบ 3 คน ม ี

1.ผญ.สธุรรม  2. คณุจ๊ะเอ๋  3.คณุนคร 

และชวนสมาชิกคิดค าปฏิญาณตน เกษตรอินทรีย์ ในวนัสงัคมสขุใจ ให้ไปคิดมา 

 

วนัสงัคมสขุใจ ขออาสาสมัครพายเรือ คุณเบญจา  คนขายของในเรือ คือ คณุอู๊ด 

 

   

ประชมุคราวหน้า  15 ธค.57 บ้านป้าฉวี  สวนแก้วเวลา 15.00 น(โทร 089-5504786  

 

 

 

พิมพ์วิมล  บญุดีเพิ่มสขุเจริญ:ผู้บนัทกึ 

อ.ง่ายงาม  ประจวบวนั:ตรวจการบนัทกึ 
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“กลุ่มเรียนรู้เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์พีน้่องสองต าบล +...”คร้ังที่ 15 
วนัจนัทร์ที่ 15 ธันวาคม  57  ณ บ้านป้าฉว ี สวนแก้ว 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวณัฐรินีย ์  รุ่งอรุณเลิศ  ไร่เฟ่ืองฟ้า   ต  าบลก าแพงแสน 
2. นางเรไร  รุ่งอรุณเลิศ  ไร่เฟ่ืองฟ้า   ต  าบลก าแพงแสน 
3. นางสาวเนตรนภิส แซ่เอ้ียว   ต าบลทพัหลวง  อ  าเภอเมืองฯ 
4. นางสาวอรุณี  พุทธรักษา  ต าบลทพัหลวง  อ  าเภอเมืองฯ 
5. นางสาวพทัธนนัท ์ พุทธรักษา  ต าบลทพัหลวง  อ  าเภอเมืองฯ 
6. นายสมชยั  โสนุช   ต าบลทพัหลวง  อ  าเภอเมืองฯ 
7. นางสอ้ิง   ตรีริยะ   ต าบลวงัตะก ู อ  าเภอเมืองฯ 
8. นายนคร  บุบวิเศษ  ต าบลหนองงูเหลือม  อ  าเภอเมืองฯ 
9. นายวสนัต ์  เกา้ล้ิม   ต าบลหนองงูเหลือม  อ  าเภอเมืองฯ 
10. นายชาตรี  เกิดโถ   ต าบลนครปฐม  อ  าเภอเมืองฯ 
11. นางรัชดา  เกิดโถ   ต าบลนครปฐม  อ  าเภอเมืองฯ 
12. นายสงัเวียน  เอกจีน   ต าบลหว้ยขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
13. นายโกมล  อ่อนสด   ต าบลหว้ยขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน  
14. นางล าพึง  สีทองวฒันา  ต าบลหว้ยขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน   
15. นางหงส์  เรือนทบั  ต าบลทุ่งกระพงัโหม  อ  าเภอก าแพงแสน 
16. นางฉว ี   สวนแกว้  ไร่แกว้ทวี  ต  าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
17. คุณสมศรี  สวนแกว้  ไร่แกว้ทวี  ต  าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
18. นางนงนุช  สวนแกว้  ไร่แกว้ทวี  ต  าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
19. นางสาวสง่า  สวนแกว้  ไร่สง่าดีดี  ต  าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
20. ด.ต.พรชยั  สระทองหน  สวนละมยัพร ต าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
21. นางละมยั  สระทองหน  สวนละมยัพร ต าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
22. นายบุญเรือน  สระทองหน  ไร่ลองท า  ต  าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
23. นายเจนวิทย ์  สระทองหน  ไร่ลองท า  ต  าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
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24. นางสุพตัรา  ศรีพุ่ม   ต าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
25. นางภทัรนิษฐ ์  ภุมมา   ต าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
26. นางสาวนงคล์กัษณ์ หลงัไกล  ต าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
27. นายสามารถ  ร้ิวทองชุ่ม  สวนเบญจมาศ   ต าบลหนองงูเหลือม  อ  าเภอเมืองฯ 
28. นางเบญจา  ร้ิวทองชุ่ม  สวนเบญจมาศ   ต าบลหนองงูเหลือม  อ  าเภอเมืองฯ 
29. นางสาววรรณวิภา นาคจินวงษ ์  ต าบลทุ่งขวาง  อ  าเภอก าแพงแสน 
30. นางชญาดา  วรรณชยั  ต าบลหว้ยหมอนทอง  อ  าเภอก าแพงแสน 
31. นายพรเทพ  จอ้ยร่อย   ต าบลรางพิกุล  อ  าเภอก าแพงแสน 
32. นายวิสูตร  ล้ิมสมบูรณ์  ต าบลรางพิกุล  อ  าเภอก าแพงแสน 
33. นายนฐัพงษ ์  แกว้รัตนชยั  กรมพฒันาท่ีดิน  จงัหวดันครปฐม 
34. นางสาววิบูลวรรณ วรรณโมลี  ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก

อช.) 
35. นายสุทิศ  จิราวุฒิพงศ ์  ผูจ้ดัการโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์
36. นายวิทธนุ  บรรดิจ   Chef  โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์
37. นายวิชยั   มีสวสัด์ิ   เจา้หนา้ท่ีศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียสุ์ขใจ 
38. นางสาวมลัลิกา  แซ่ก๊วย   เจา้หนา้ท่ีศนูยพ์ฒันาเกษตรอินทรียสุ์ขใจ 

เร่ิมประชุม เวลา 15:00 น. 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ  

 1.ขอแสดงความยนิดีและการแจ้งข่าวประสัมพนัธ์ 

1.1 คุณสุทิศ  จิราวุฒิพงศ ์ แจง้ท่ีประชุมทราบว่า คุณอรุษ  นวราช กรรมการผูจ้ดัการสามพราน ริเวอร์
ไซด ์ ไดรั้บการมอบโล่รางวลัเกียรติยศให้กบัคนดี โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" ระดบัภาคกลาง ประจ าปี 2557 
โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 

 
 
 
 
1.2 คุณอรุณี  พุทธรักษา   แจง้ท่ีประชุมทราบว่า  สืบเน่ืองจากงานวนัสังคมสุขใจ  (29 พ.ย. 57) ท่ีผ่านมา 

มลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย ไดใ้บประกาศการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้แก่ตวัแทนกลุ่มเกษตรกรพี่น้อง 2 
ต าบล+...  และยงัมีการกล่าวค าปฏิญาณตนของเกษตรกรพี่น้อง 2 ต าบล+...  ดว้ย และในการน้ีจึงน าใบประกาศ
ดงักล่าวมามอบใหแ้ก่สมาชิกภายในกลุ่มจ านวน 19 ท่าน โดยมีคุณสงัเวียน  เอกจีน  หวัหนา้กลุ่มพ่ีนอ้ง 2 ต าบล+...  
เป็นตวัแทนมอบแก่สมาชิกทั้ง 18 ราย    ทั้งน้ีคุณสงัเวียน  เอกจีน   ยงักล่าวเสริมดว้ยว่า  การรับรองแบบมีส่วนร่วม 
หรือ PGS กลุ่มพี่น้อง 2 ต าบล+...  เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยท่ีมีการรับรองจากระบบเกษตรอินทรีย ์ ซ่ึง
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เกษตรกรทั้ง 19  ท่าน มาจากการขอมาตรฐานเกษตรอินทรียน์านาชาติ (IFOAM)   หรือบางท่านอาจจะได้
มาตรฐานจาก Organic Thailand  แลว้ดว้ย 

1.3 คุณวิบูลวรรณ  วรรณโมลี  เจา้หน้าท่ีจากส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.)ไดม้อบเงินท่ีเหลือจากโครงการออกพ้ืนท่ีส่งเสริมเกษตรอินทรียแ์ก่เกษตรกรให้แก่กลุ่มพ่ีน้อง 2 ต าบล+...   
เป็นจ านวน 1,500 บาท 

1.4 คุณอรุณี  พุทธรักษา   แจง้ท่ีประชุมทราบดงัน้ี 
1.4.1 การประชุมของกลุ่มในแต่ละคร้ัง ขอให้สมาชิกอยู่ประชุมทุกคร้ัง หรือสามารถขาดประชุมได้

ตามจ านวนคร้ังท่ีตกลงกนัไวก่้อนหนา้น้ี   เพ่ือสามารถรับรู้เร่ืองราวๆ ภายในกลุ่ม   
1.4.2 การประชุมประจ าเดือน สมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งเดินตรวจแปลง  
1.4.3 การส่งผกัเขา้โรงแรม ควรใส่ถุงแยกชนิดผกั  และถุงควรเป็นถุงใหม่ท่ีสะอาด 
1.4.4 การแจง้ยอดของจ านวนผกั ควรอยูใ่นปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัจ านวนใบสัง่ของจากโรงแรม  
1.4.5 วนัท่ี 17 ธ.ค. 57  ทางมลูนิธิเกษตรอินทรียไ์ทยจะพาเจา้ท่ีจากกรมการขา้ว มาศึกษาดูงานระบบ 

PGS ของกลุ่มพ่ีนอ้ง 2 ต าบล+...  ณ บา้นผูใ้หญ่สุธรรม  จนัทร์อ่อน  เวลา 13:00 น.  
  
2. ปัญหาจากการส่งผกัและแนวทางแก้ไข 

        2.1 คุณนายวิทธนุ บรรดิจ  Chef  โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์ แจง้ท่ีประชุมทราบวา่     
เมื่อวนัท่ี  10 ธ.ค. 57 ท่ีผา่นมา กลว้ยหอมไม่สุกเท่าท่ีควร ทางโรงแรมฯ ตอ้งน ามาบ่มเอง  
แนวทางการแกไ้ข 

2.1.1 คุณโกมล อ่อนสด  เสนอ  ควรบ่มดว้ยใบข้ีเหลก็ หรือใบแจง   ทั้งน้ีก็ควรตดักลว้ยใกล้ๆ  สุก  
โดยดูจากตวัช้ีวดัจากธรรมชาติ นัน่คือ การแทะกินของนก, กระรอก  และกระแต 
2.1.2 คุณนคร บุบวิเศษ เสนอ การตดัปลี ควรจดบนัทึกวนัตดัปลีท่ีแน่ชดั  แลว้ใชก้ารนบัวนัรอตดั
กลว้ย 
2.1.3 คุณสุทิศ  จิราวุฒิพงศ ์แจง้ว่า ทางสวนสามพราน ไม่ถนดัเร่ืองการบ่มกลว้ย  และจะไม่ใช่วิธีการ
บ่มดว้ยแก๊ส  จึงขอความอนุเคราะห์จากเกษตรกรเจา้ของสวนกลว้ย  ช่วยเร่ืองบ่มกลว้ย ให้สุกพร้อม
เมื่อส่งเขา้ถึงโรงแรม 

และเมื่อวนัท่ี  14 ธ.ค. 57 ท่ีผ่านมา หน่อไมท่ี้ส่งเขา้โรงแรมฯ มีอายุ และเน้ือท่ีแก่เกินไป   ทางโรงแรมฯ   
ส
า
ม
า
ร
ถ
ใ
ช้
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ประกอบอาหารเพียงคร่ึงเดียว 
แนวทางการแกไ้ข 
2.1.4 แจง้ใหเ้จา้ของสวนหน่อไม ้ทราบ  เพื่อแกไ้ข 

3. กจิกรรมการตรวจแปลงแบบ PGS 
 3.1 คุณอรุณี  พุทธรักษา   แจง้ท่ีประชุมทราบดงัน้ี 
3.1.1 การตรวจแปลงแบบ PGS ใชผู้ต้รวจจ านวน 6 แปลง 
ตามท่ีมอบหมายไปคร้ังประชุมท่ี 13/2557 

 กรณี เพื่อนใหม่จะเขา้ร่วมกลุ่มพ่ีนอ้ง 2 ต าบล+...  ตอ้งผา่นการตรวจแปลงจากตวัแทนทั้ง 
6 แปลง 
  ในอนาคตจะมีการใชว้ิธี GT Testkit  จากการสนบัสนุนของ มกอช. 
3.1.2 การตรวจแปลงในแต่ละคร้ังจะมีคณะกรรมการตดัสินกลุ่ม เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ
กลางคอยตรวจสอบการตรวจของผูต้รวจทั้ง 6 แปลงนั้น เพ่ือความยติุธรรม 
 คณะกรรมการตดัสินกลุ่ม 3 ท่าน ไดแ้ก่ คุณสุธรรม จนัทร์อ่อน, คุณโกมล อ่อนสด และคุณ
นคร บุบวิเศษ 
3.1.3 การสรุปผลการตรวจแปลงแบบ PGS 

 
 
วงจรวิธีการตรวจแปลง 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตวัแทนผูต้รวจจาก  
6 แปลง 

ลงมติ ผ่าน / ไม่ผ่าน 

พร้อมใหข้อ้แนะน า 

คณะกรรมการตดัสินกลุ่ม 3 
ท่าน  ลงมติ เพื่อยนืยนัผล 
ผ่าน/ไม่ผ่าน  ของผูต้รวจ 6 
แปลง 

เดินตรวจแปลง 
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3.1.4 การสรุปผล 
  1.ทางผูต้รวจของให้เล่าวิธีการท าเกษตรอินทรีย์
ภายในแปลงป้าฉวี สวนแกว้   

 1.การข้ึนแปลงปลูกผกัด้วยวิธีการขุดดิน
เตรียมแปลงเอง (บางคร้ังก็มีบุตรสาวมาช่วย) แลว้
ตากดินท้ิงไว ้
 2.การเตรียมเมลด็ผกั โดยการซ้ือมาจากร้านคา้ทัว่ไป น ามาแช่ดว้ยน ้ าหมกัทุกคร้ัง  แลว้ลา้ง
ดว้ยน ้ าสะอาด ก่อนน าไปเพาะปลกู  
 3.การใชชี้วภณัฑ ์จะใชน้ ้ าหมกัท่ีหมกัดว้ยตวัเอง ฉีดพ่นผกัภายในแปลงปลูก  และปุ๋ยท่ีใชจ้ะ
สัง่จากคุณวสนัต ์เกา้ล้ิม   
 4.ภายในสวนของป้าฉวี สวนแกว้ ไดเ้ลิกใชปุ๋้ยเคมีมานาน 7 ปี  (ตั้งแต่ปี 2550) 
 5.แนวกนัชนท่ีเส่ียง : ทางผูต้รวจใหค้  าแนะน าว่า ควรปลูกพืช เพื่อเป็นแนวป้องกนั   และป้า
ฉวี  สวนแกว้ ไดรั้บทราบและพร้อมปรับปรุงในพ้ืนท่ีเส่ียง  และไดเ้ลือกท่ีจะปลกูข่า เป็นแนวกนัชน 
มตจิากผู้ตรวจ 6 แปลง :  ให้ผ่าน  และให้เพิม่แนวกนัชนในพืน้ที่เส่ียง  
มตจิากคณะกรรมการตดัสินกลุ่ม : ให้ผ่าน (ยนืยนัผลตรวจตามมตผิู้ตรวจ 6 แปลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.5 ขอ้เสนอแนะต่างๆ  
 1.คุณสุทิศ  จิราวุฒิพงศ์  ฝากข้อคิดท่ีได้จากการเดินตรวจแปลงว่า มาตรฐาน IFOAM  ท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  จ  าพวกถุงพลาสติก  กล่องโฟม ควรจดัท่ีท้ิงให้เป็นท่ีเป็นทาง  ไม่ควรเผา เพราะ
เป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม   และการจา้งงาน  ควรจา้งในค่าแรงขั้นต ่าตามกฎหมายแรงงงาน 
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วาระที่ 2 เร่ืองที่ฝากรวบรวมคร้ังหน้า 
 1. การรวบรวมจ านวนผกัส่งโรงแรมฯ   จ  านวนก่ีกิโลกรัม   ประเภทผกัท่ีส่ง    ปัญหาท่ีผา่นมาตั้งแต่เดือน
กุมภาพนัธ ์
        2557   และปัญหาของโรคพืชท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเดือนท่ีพบ 
 

 วาระที่ 3 อืน่ๆ   
1. การสาธิตการตรวจสารจากส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) ชุด GT-Testkit 

  
 2. ผลการตรวจสอบดนิ จากกรมพฒันาทีด่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  พริกและมะเขือเปราะ พบสารตกคา้งในระดบัปลอดภยั เหตุผลเพราะปลกูในพ้ืนท่ีเดียวกบัตน้ดาวเรือง ซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีอาจจะไดรั้บสารบางชนิดจากดาวเรือง  ทางคณะ มกอช. ไดแ้นะน าใหป้ลกูพริกและมะเขือเปราะใน

 
ตวัอยา่ง 

ผลการตรวจดว้ยชุด GT-Testkit 
ไม่พบสารตกคา้ง พบสารตกคา้งในระดบั

ปลอดภยั 
พบสารตกคา้งในระดบัไม่

ปลอดภยั 
 1.ต าลึง    
2.พริก    
3.มะเขือยาว    
 4.มะเขือเปราะ    
5.ยอดกระถิน    
6.มะเขือพวง    
7.ถัว่พ ู    
8.ตะไคร้    
 9.ผกักวางตุง้    
10.ผกับุง้    

ค่ามาตรฐานการวเิคราะห์ของกลุ่มโลหะหนกั 
 

โลหะหนกั 
เอกสารวชิาการระดับเกณฑ์
พืน้ฐานของการปนเป้ือนของ
โลหะหนกัในดินประเทศไทย 

 
กรมวชิาการเกษตร 

อาร์เซนิก (As) ไม่เกิน 30 mg/kg ไม่เกิน 50 mg/kg 
แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.15  mg/kg ไม่เกิน 5 mg/kg 
โครเมียม (Cr) ไม่เกิน 80 mg/kg ไม่เกิน 300 mg/kg 
ตะกัว่ (Pb) ไม่เกิน 55 mg/kg ไม่เกิน 500 mg/kg 
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บริเวณตน้ดาวเรืองไดแ้ต่ตอ้งเวน้ระยะการปลกูระหว่างตน้พริก ตน้มะเขือเปราะ และตน้ดาวเรือง และควรมีแนวกนัชน
เป็นเกราะอีกชั้น 
  
                  2. ผลการตรวจสอบดนิ จากกรมพฒันาทีด่ิน 
 
ปิดประชุม 18:00 น. 
 
นัดหมายคร้ังหน้า  : วนัจนัทร์ท่ี 12 มกราคม 2558  เวลา 15:00 น. 
        บา้นคุณพรเทพ จอ้ยร่อย  ต าบลรางพิกุล อ  าเภอก าแพงแสน  เบอร์ติดต่อ 081-7367076 
 

นางสาวมลัลกิา  แซ่ก๊วย : บันทึกการประชุม 
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รายงานการตรวจรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 

วนันี ้มกท. มาตรวจแปลงกลุ่มพ่ีน้อง 2 ต าบล + 3 ผู้ตรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย เป็น อ. คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั  

แปลงท่ี1 

ตอนนีเ้ร่ิมสมัภาษณ์เจ้าของแปลงคณุจ๊ะเอ ๋และตรวจเอกสารบนัทึกแปลง มีคณุแดง กลุม่เตา่มาสงัเกตการณ์

ครับ ขัน้ตอนท่ี 2 สมัภาษณ์เร่ืองท าปุ๋ ยหมกั การใช้ปุ๋ ย เร่ืองแมลง เร่ืองโรค เร่ืองน า้ เร่ืองเคร่ืองมือ เร่ืองการบรรจุของ

ไปขาย ถ้าท าเร่ืองข้าวถามเร่ืองโรงสี สีปนกบัเคมีหรือเปลา่ กระสอบท่ีใสข้่าวไปสี สีเสร็จบรรจอุย่างไร ท่ีไหน   เร่ืองหนู

ในนาข้าวจดัการอย่างไร การเก็บผกัขัน้ตอนล้างบรรจ ุและบันทึกการแปรรูปถ้าท าขาย จากข้าวเปลือก เป็นข้าวสาร

เท่าไร ท าบญัชี แยกข้าวและผกั เป็นค าแนะน าจาก อ. บันทึกแบบให้ดงู่าย ๆ ผลผลิตข้าวต่อการปลกูจ านวนก่ีกิโล 

ข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ราคาการขาย(ท่านใดท่ีขอเร่ืองข้าวจะพูดคยุละเอียดครับ  การขนส่งใช้รถอะไรในการขนส่ง 

รายได้จากการขายข้าวจากการปลกูแตล่ะครัง้ได้เงินเทา่ไร หนงัสือร้องทกุข์ ระยะการปรับเปลี่ยนทางผู้ตรวจแนะน าให้

ลดระยะปรับเปลี่ยนโดยให้ทางสามพรานโมเดลเสนอทาง มกท. โดยให้ท าจดหมายให้ทาง ผญ.  หรือผู้น าหมู่บ้าน

รับรอง ตอนนีก้ าลงัตรวจแปลงท่ีเก็บชีวภณัฑ์และคแูปลงครับ ใช้เวลาคยุ 1ชัว่โมงครับ ตอนนีส้รุปในการตรวจครับ ไม่

ปัญหาทกุอย่างครับ ไมม่ีเง่ือนไขมีแตค่ าแนะน าให้ค าแนะน าเร่ืองการบนัทึกเพ่ิมเติม ส าหรับในการตรวจปีต่อไปครับ 

ใช้เวลา หนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีตอนนีส้รุปในการตรวจครับ ไม่ปัญหาทุกอย่างครับ ไม่มีเง่ือนไขมีแต่ค าแนะน าให้

ค าแนะน าเร่ืองการบนัทึกเพ่ิมเติม ส าหรับในการตรวจปีตอ่ไปครับ ใช้เวลา หนึ่งชัว่โมงสี่สิบนาที 

แปลงท่ี2 

แปลงตอ่ไปเป็นแปลงคณุนครครับ  เร่ิมเวลา 13.39 น. เร่ิมถามความเป็นมาการมาท าเกษตรอินทรีย์ วา่ความ

เป็นมาอย่าง มีความเข้าใจเร่ืองมาตรฐานไหม เร่ิมท าอินทรีย์ตัง้แต ่2550 และขอดกูารบนัทึก การสง่ผกัขายท่ีไหนบ้าง

ก าลงัให้ค าแนะน าในการบนัทึก ขอให้เขียนค าวา่อินทรีย์ในบิลทกุครัง้ ข้อนีข้อปรับปรุง มีต้นไม้ยืนต้นอะไรบ้าง น า้ใช้

น า้จากไหน ถามเร่ืองการเลีย้งแพะอาหารท่ีเลีย้งจากไหนท่ีอยู่ของแพะอยู่อย่างไร เมลด็พนัธ์มาจากไหนสว่นใหญ่เก็บ

เองนอกจากคะน้า และกวางตุ้งการบ ารุงดินใช้วสัดอุะไร ปริมาตรการใช้2 ไร่ใช้ปุ๋ ยหมกั 2 ตนั ปี ปุ๋ ยแร่ธาตไุม่ได้ใช้ใช้ 

พด.2 พด.1 ปุ๋ ยปฐมอโศกอย่างพึ่งใช้ขอให้   มกท. รอเอกสารจากยืนยันก่อน การก าจัดวชัพืชใช้อะไร การหมัก

จลุินทรีย์ท าอย่างไร มีใช้พลาสติกในการคลมุแปลงไหม กนัชนรอบ ๆใช้อะไรเป็นแนวกันชน แนวกัน้ระยะห่างก่ีเมตร

เคร่ืองมือไมใ่ช้ปนกบัใคร การแจกปุ๋ ยใครมาแจกการบรรจผุลผลิต ราคาผลผลิต ภาชนะในการใสผ่กัไปขาย การไปส่ง

ฝากขายกบัคณุอรุณี ประมาณการในการขายผกั เดือน เอกสารร้องทุกข์ ใช้แรงงาน เสร็จการพูดคยุ เวลา 14.25 น. 
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เดินดแูปลงสรุปมีข้อแนะค าเร่ืองการจดการบนัทึก ส าหรับการมาตรวจปีต่อไป ช่วยเพ่ิมค าว่าอินทรีย์ในหลกัฐานทุก

ชนิดอย่างอ่ืนไมม่ีปัญหา เสร็จภารกิจเวลา 14.50 น.ครับ ผา่นไปอีก 1 สวน เหลืออีก 1 สวน  

แปลงท่ี3 

คณุตาลเร่ิมพูดคยุกับคุณตาล เวลา 15.20 น. ให้เล่าเร่ืองท่ีมาท าเกษตรอินทรีย์ ได้แรงบันดาลใจจากพ่อ

หลวง ซึ่งญาติพ่ีน้องท าแต่เคมี มีแต่คนต่อว่า ได้ไปเรียนรู้จากหน่วย  ผญ.สุธรรม และคุณจ๊ะเอ๋ และได้มีท่ีขายท่ี

ศิลปากร และเร่ิมท าอินทรีย์เมื่อปี2553 ท าไหมต้องมาขอรับรองมาตรฐาน ท าให้ผู้บริโภคมัน่ใจ พืน้ท่ีส่วนใหญ่ปลกู

เผือก และกระชาย ถามเร่ืองการใช้ยาเคมีในการปลกูเผือกและกระชาย เพ่ือความรู้ เรืองดินเป็นอย่างไร การบรรจเุป็น

อย่างไร ขอเลา่ตลาดท่ีไปขายมีท่ีไหนบ้าง แบ่งกลุม่ตลาดท่ีไปขาย ความเข้าใจเร่ืองมาตรฐานขอให้เล่าให้ฟังเช่นการ

เผา ถ้าท าลายในการเผาต้องท าเหมือนเตาเผาถ่าน รู้จกัระยะปรับเปลี่ยนไหม ต้องมีคนรับรองท่ีเช่ือถือคือ มกท.ก่อน

มาท าพืน้ท่ีเป็นอะไร เป็นท่ีเลีย้งววัมีพืน้ท่ีท าก่ีไร มีแปลงเดี่ยวไม่มีคู่ขนาด ขอดกูารบันทึก และระบุค าว่าอินทรีย์ใน

บนัทึกด้วยมีต้นไม้ใหญ่อะไรบ้างท่ีไมไ่ด้ขอรับรองแปลงผกัหมนุเวียนอย่างไรบ้าง มีปลกูปอเทืองปลกูผกัไม่ซ า้ ท่ี น า้ท่ี

ใช้มาจากไหน มีบ่อกกัเก็บน า้ มีววัแตไ่มเ่ข้ามาในแปลง มี 3 ตวัปุ๋ ยพืชสดท่ีอยู่ในแปลงดีท่ีสดุ ถ้ามีแรงงานน้อยควรใช้

ปุ๋ ยพืชสดเช่นตระกลูถัว่ เมลด็พนัธ์สว่นใหญ่ผกัใบจะซือ้จากปฐมอโศกและเก็บเมลด็พนัธ์เอง เช่นถัว่ ข้าวโพด ในแปลง

ใช้อินทรียวตัถอุะไรบ้าง น า้หมกัใช้อะไรบ้าง ปุ๋ ยคอกในต่อปี 1 ตนั ใช้หมกัก่อนใช้ประมาณ 3 เดือน ปุ๋ ยหมกัท าเอง

ด้วยหรือเปลา่ ปุ๋ ยแร่ธาตใุช้ไหม น า้หมกัหวัเชือ้ซือ้จากปฐมอโศก ปุ๋ ยขวญักสิกรของดใช้ไปก่อน วชัพืชใช้ตดั มีท าน า้

หมกัไหมวิธีท าน า้หมกัปริมาตรสดัสว่น มีเชือ้จลุินทรีย์สารเร่ง ฮอร์โมน ใช้บ้างไหม แนวกัน้ชนมีพืชเป็นแนวกัน้ชนหา

พืชใบหนา ปัจจบุนัปลกูมะขามเคร่ืองมือของเราเอง การบรรจ ุการไปขายใส่รถกระบะ มีผกัเคมีปนไปหรือเปล่า การ

ตดัแตง่ผกัการล้างด้วยน า้อะไร ประมาณการในการขายตอ่เดือน แรงงานในการใช้ในแปลง เสร็จการพูดคยุ 16.15 น. 

เดินดแูปลง กลบัมาคยุเร่ืองข้าวตอ่ในเร่ืองการสีข้าว การบรรจ ุการขาย ต้องรับรองในเร่ืองโรงสีข้าวด้วย ในการแปรรูป

ในครัง้ตอ่ไป ถ้าได้มาตรฐานแล้วในการใช้ตราต้องขอเร่ืองในการแปลงรูป เร่ืองแผนผงัแปลงให้ชัดเจน เร่ืองพืน้ท่ี ๆ 

ญาติให้ท าเป็นเง่ือนไขต้องท าต้องระบใุห้ชดัเจน มีการบนัทึกให้ชดัเจน พืชท่ีจะขายอย่างไปปลกูแนวชายแดนกัน้ชน

เสร็จในการสรุปเวลา 17.00  

แปลงท่ี4 

เร่ิมพดูคยุเวลา 9.05 น. มีแปลง 2 แปลงติดกนัดแูผนผงัแปลง ช่วยเลา่เร่ืองการเร่ิมมาท าอินทรีย์ เมื่อปี 2541 

ท าเร่ืองปลกูหน่อไม้ฝร่ังมาก่อน ไมป่ระสพความส าเร็จ จึงได้ค าแนะน าจาก ผญ.สธุรรม พาไปเรียนรู้ท่ีต่าง ๆ เปลียน

ด้วยสาเหตเุร่ืองสขุภาพ ทัง้สามี และเตี่ยสขุภาพไม่ค่อยดีเกิดจากการใช้เคมี ปัจจุบันเห็นผลทุกด้านในการมาท า

อินทรีย์ ท าไหมจึงต้องขอรับรอง เพ่ือให้คนไทยทัง้ประเทศเห็นผลจากการท าเกษตรอินทรีย์ และเป็นเกษตรอินทรีย์ท่ี
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ยัง่ยืน ปัจจบุนัมีคนมาซือ้ถึงท่ีและไมอ่ยากพึ่งทางราชการ เอาเรามาเป็นโลห์ถามเร่ืองอดีตพืน้ท่ีเคยท าอะไร เมื่อ 20 ปี 

ท าเป็นไร่อ้อยเล่าเร่ืองการใช้สารเคมีและปุ๋ ยเคมีในการท าอ้อย เมื่อก่อนเป็นเถ้าแก่อ้อย แปลงนีไ้ม่ใช้เคมีมีตัง้แต่ปี 

2541 ผลผลิตไปสง่ท่ีไหนบ้าง ขายเอง 2 วนัตลาดชมุชน หลกัการเกษตรอินทรีย์เร่ืองมาตรฐานให้เลา่ให้ฟังวา่พอทราบ

หลกัการระบบตา่ง ๆ เคยเผาวชัพืชในแปลงไหม เข้าใจระยะปรับเปลี่ยนไหม ต้องทราบมาตรฐานบ้าง อ.ได้อธิบาย

เร่ืองระยะปรับเปลี่ยน ให้ท าเป็นหลกัฐานในการยกเว้นระยะปรับเปลี่ยนมี 7ไร่ รวม 1 กับ 2 เป็นแปลงเดี่ยวกันไม่

จ าเป็นแยกเป็น 2 แปลงสอบถามแปลงข้างเคียง และแนวกัน้ชนทัง้ 4 ด้าน แนวกัน้ชนเป็นกล้วย ไผ่ ขนุน พืชแนวกัน้

ชนไมไ่ด้ขอรับรอง ขอดบูันทึกทัง้หมด และบัญชีฟาร์ม ทัง้ผลผลิต การขายผลผลิต การลงทุน การใส่ปุ๋ ย การพ่นชีว

ภณัท์ตา่ง ๆและขอให้เขียนค าวา่อินทรีย์ในสมดุบันทึกผลผลิตด้วยทุกครัง้ มีต้นไม้ใหญ่ในแปลงไหม มีท่ีว่างให้หญ้า

ขึน้ไหม ปลกูพืชหมนุเวียนไหม เมลด็พนัธ์เก็บเอง น า้มีบ่อพกัน า้เอง มีเลีย้งสตัว์ในแปลงไหม เมลด็พันธ์ท่ีซือ้มามีคลกุ

ยาไหม เวลาซือ้เมลด็มา ก่อน ใช้มาแช่น า้หมกัก่อน ปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีใช้มีก่ีชนิด สว่นใหญ่ใช้ปุ๋ ยท่ีหมกัเองข้อเสนอแนะให้

ใช้ปุ๋ ยสด ปุ๋ ยหมกั น า้หมกั อย่างใช้อย่างเดี่ยว สตูรปุ๋ ยหมกัมีส่วนผสมอะไรบ้าง มีปุ๋ ยแร่ธาตอุะไรบ้างท่ีน ามาใช้ โรค

แมลงใช้อะไรในการป้องกนั สดัสว่นการหมกั 5 3 1น า้ 5 สมนุไพร 3 กากน า้ตาล 1หมกั 1 เดือน มีพลาสติกใช้ไหม มี

ห่อฝร่ัง สารเร่งมีฮอร์โมนไข ่เวลาขายผลผลิต การบรรจกุารคดัแยก สง่โรงแรมห่อใบตอง ห้างมาเก็บเอง การขนส่งใช้

รถซาเล้ง ผลผลิตฝรั่งตอ่ปี ผกัทุกชนิดต่อเดือน แรงงานท า 2 คนเสร็จการพูดคยุเวลา 10.11 น.เดินตรวจแปลง เดิน

ตรวจแปลงเสร็จเวลา 10.30 น. มาสรุปผลการตรวจ ค าแนะน ากัน้ชนท่ียังไม่แน่นให้แน่น เง่ือนไขท่ีจะต้องท าท าแนว

กัน้ชนให้ชดัเจนฝ่ังแนวไผ ่ส าหรับปีหน้า เสร็จภารกิจ เวลา 10.43 น. 

 

แปลงท่ี5 

แปลงคุณณัฐวุฒิเร่ิมพูดคยุเวลา 11.00 น. แนะน าตวั เดิมท าอะไรก่อนท่ีมาท าเกษตรอินทรีย์ ท าเกษตร

ปลอดภยั และเร่ิมไปศึกษาจากคิวเซ และรู้จักกลุ่มคณุอรุณีเพ่ือศึกษาระบบเกษตรอินทรีย์เร่ิมปี 2553 ท าไหมต้อง

รับรองมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้บริโภคมัน่ใจ รอบ ๆ ท าอะไรกนั สว่นใหญ่ท าไร่อ้อย ขายผลผลิตอย่างไร มีขายฝากคณุอรุณี 

และขายเอง ความเข้าใจมาตรฐานอย่างไรบ้าง ไม่ใช้สารเคมีและเมล็ดพันธุ์ GMO แนวกันชน เร่ืองเผา รู้จักระยะ

ปรับเปลี่ยนไหม ในแปลงมีระบบนิเวศอย่างไร ปลกูพืชหลายชนิด มี 7 ไร่ มีใช้สารเคมีครัง้สดุท้าย เลิกใช้จริง 2547 

เมื่อ 10 ปีท่ี ปลกูหน่อไม้ฝร่ัง ก่อนหน้าปลกูอ้อยใช้ยาเคมีแค่คลมุหญ้าเท่านัน้ใช้ปีละครัง้ เป็นประวตัิแค่ทบทวน ผงั

แปลงข้างเคียงติดกบัใครบ้าง แนวกัน้ชนมีอะไรบ้างทัง้ 4 ด้านมีรับรองผกัอะไรบ้าง รู้จกัพืชคูข่นานไหมขอดบูันทึกการ

ขาย ค าแนะน าให้เขียนค าว่าอินทรีย์ในบันทึกด้วยต้นไม้ยืนต้นในแปลงมีอะไรบ้าง การหมนุเวียนผกัอย่างไร สลับ

แปลงโดยใช้หญ้าคลมุแล้วตอนขึน้แปลงใช้ตดัหญ้า เร่ืองน า้ใช้น า้บ่อสาธารณะ มีสตัว์เลีย้งไหม เมล็ดพันธุ์อะไรท่ีซือ้

ข้างนอกเมลด็พนัธุ์ซือ้ท่ีปฐมอโศก เมลด็พนัธ์ก่อนใช้ล้างน า้ก่อน ใช้ปุ๋ ยอะไรบ้างในแปลง ปุ๋ ยหมกัเอง และขวญักสิกร
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ในกรณีท่ีปุ๋ ยหมักไม่พอ ส่วนผสมมูลสัตว์ท่ีน ามาใช้ต่อปีในการหมกัมูลไก่มูลไก่ได้มาจากไหน สูตรท าปุ๋ ยหมักมี

อะไรบ้างขวญักสิกรของดใช้ไปก่อน ให้สง่เอกสารให้ทาง มกท.รับรองก่อนแมลงในแปลงใช้อะไรในการไล่ ใช้น า้หมกั

เอง สารเร่งมีใช้อะไรบ้าง สว่นใหญ่ใช้น า้หมกัมลูไส้เดือนท่ีท าเอง การบรรจผุกั การขนส่ง รายได้ปริมาณผกัราคาขาย

ตอ่กิโล  แรงงาน 3 คน เสร็จในการพูดคยุเวลา 12.00 น. เดินตรวจแปลง สรุปหลังจากเดินตรวจแปลงมี 2 ประเด็น 

เร่ืองแนวกนัชน และบนัทึกใน ผลผลิตในการขายผลผลิต จะได้ทราบส าหรับผู้ตรวจในครัง้ต่อไปถ้าผลผลิต มนัมาก

เกินจากความเป็นจริง มนัต้องสมเหต ุสมผล ในการปลกู เสร็จภารกิจเวลา 12.15 น.  

แปลงท่ี6 

แปลงคณุสธุรรม เร่ิมพดูคยุเวลา 13.00 น. เดิมเป็นแปลงรวม ปลกูฝ้าย อ้อย ข้าวแบ่งท่ีเร่ิมปลกูหน่อไม้ฝรั่ง ปี

2542 เร่ิมหาวิธีอินทรีย์ เร่ิมจากหน่อไม้ฝร่ังเป็นอินทรีย์ปี 2545 เลิกหน่อไม้ฝร่ัง เร่ิมปลกูผกั ปลกูข้าวเร่ิมไมใ่ช้อะไรเลย 

2549 ใช้น า้หมกัชีวภาพ ดินเร่ิมดีเมื่อปี 2549 เร่ิมมัน่ใจเกษตรอินทรีย์ เร่ิมมองรอบแปลงเร่ิมท าแนวก้นชน ได้ศึกษา

มาตรฐานเมื่อปี 2548 ไปอบรมกับ ม.เกษตร ในการปลกูหน่อไม้ฝรั่ง ระบบนิเวศน์รอบแปลง ช่วงนัน้หน่อไม้ฝรั่งแค ่

gap 2549เร่ิมท าระบบเกษตรอินทรีย์ เตม็รูปแบบ ท าไหมต้องรับรองมาตรฐาน เพ่ือการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคมัน่ใจ  

ท าอย่างไรให้ประเทศไทยมีอาหารอินทรีย์ และเป็นท่ีไมต้่องอธิบาย พอรับรองแล้วก็จะมีตลาด ผลผลิตข้าวผกั รายได้

ตอ่ปี 6 ถึง 7 แสน ฝากขายคณุอรุณีรู้เร่ืองมาตรฐานไหม ความส าคญัแนวกัน้ชนเร่ืองเผา  มี 2 แปลง ไมม่ีท่ีอ่ืน แผนผงั

ฟาร์มทัง้ 4 ด้าน ขอให้ดพืูชท่ีขอรับรองมีตกลงไหม เพ่ิมข้าวเป็นหอมมะลิ หอมประทุม ขอดบูันทึกผลผลิต บันทึกจะ

แยกชนิดผกั ข้าว และของสตัว์  มีบนัทึกของการขายไหม มีไม้ในระบบนิเวศน์ไหม ผกัหมนุเวียนอย่างไรใช้วิธีหว่านลง

ในแปลง วิธีหวา่นแบบคละเมลด็จะได้ผลกวา่ เร่ืองการเผาเร่ืองน า้มาจากไหน มีปศสุตัว์อะไรบ้าง มีควาย เป็ด ไก่  หม ู

3 ไร่ให้ควายอยู่ เมลด็พนัธ์เก็บหรือซือ้บางสว่นซือ้จากตลาดนครปฐม ก่อนใช้ล้างน า้ก่อน น า้ท่ีล้างขดุหลมุแล้วเทลง

หลมุแล้วกลบมีปุ๋ ยคอกอะไรบ้าง มาท าปุ๋ ยหมกั ขีว้วั ไก่ หม ูปุ๋ ยพืชสด ท าใบสรุปตารางต่อเดือนเพ่ือการตรวจปีต่อไป 

เพ่ือมาเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเป็นจริง สว่นผสมปุ๋ ยหมกัมีอะไรบ้าง การใช้ปุ๋ ยหมกั 5 ตนั ปี มีแร่ธาตไุหม จุลินทรีย์มา

จากไหน โรคแมลงมีไหม มีแตค่วบคมุได้ด้วยระบบนิเวศน์วชัพืชใช้วิธีตดั สตูรน า้หมกัมีอะไรบ้าง อตัราสว่นในการใช้ มี

ใช้เชือ้อะไรบ้างเช่นไตรโครมาร์ พลาสติกใช้ในแปลงบ้างไหม มีแปลงทดลองไม่ใช้แล้วเอาไปท าอะไร มีสารเร่งไหม 

หรือฮอร์โมน แนวกนัชนมีพืชอะไรบ้างเป็นไม้เศรษฐกิจ สแลนอปุกรณ์ใช้ร่วมกับผู้ อ่ืนไหม ข้าวมีขายไหม ขายท่ีศนูย์ 

และหุงให้คนมาดงูานทาน ถ้ายกเว้นระยะปรับเปลี่ยนต้องมาตรวจการแปรรูป ผักส่งไปข้างนอนใส่ตะกร้า ใส่ถุง 

ประมาณการผลผลิตการขาย ข้าว 3 ตนัข้าวสาร กก.ละ 60 บาท ผกัสปัดาห์ละ 5 พัน เร่ืองร้องทุกข์ แรงงาน 5 คน

เสร็จการพดูคยุเวลา 14.00 น. เดินตรวจแปลง สรุปหลงัจากเดินตรวจแปลง 2 แปลง มีข้อเสนอแนะ เร่ืองการยันทึก

ฟาร์ม บนัทึกขายต้องมีค าวา่อินทรีย์ และผลผลิตภาครวมในเร่ือง ผลผลิตในการขายเสร็จภารกิจเวลา 14.28 น. แปลง

ตอ่ไป คณุวสนัต์ 
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แปลงท่ี7 

แปลงคณุวสันต์ เร่ิมพูดคุยเวลา 14.41 น. พืน้ท่ี 2 ไร่ เล่าความเป็นก่อนท าเกษตรอินทรีย์พืน้ท่ีเดิมปลูก

กระชาย และอ้อย และได้ไปอบรมท่ี ศนูย์ผญ.สธุรรม แปลงพักไป 2 ปี ก่อนเลีย้งมาก่อน ท าไหมจึงขอรับรอง คน

บริโภคไมเ่ช่ือในค าพดูของเราถ้ามาใบรับรองจะมัน่ใจขึน้ เร่ืองการตลาดด้วยหรือเปล่า พืน้ท่ีนีส้่วนใหญ่ปลกูกระชาย

และอ้อย การขายผลผลิตใช้ระบบฝากขาย ให้ทางคณุเจ๋ง นึกถึงมาตรฐานห้ามอะไรบ้าง เคมีทุกอย่าง สารบ ารุงดิน 

เผาได้ไหม ห้ามเพราะท าร้ายสิ่งแวดล้อม มีให้ใช้อะไรบ้างปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ในแปลงต้องมีระบบนิเวศน์ไหมท าอยู่ ปลกู

พืชหมนุเวียน แนวกัน้ชน ระยะปรับเปลี่ยน รู้ไหมวา่ต้องมีระยะปรับเปลี่ยนเป็นการพกัของดินท่ีเคยใช้เคมี แปลงนีพ้ัก

แปลงมา 2 ปี แล้ว มีแปลงอ่ืนท าเคมีไหม แผนผงัฟาร์มทัง้ 4 ด้าน ติดกบัใครบ้าง พืชท่ีขอรับรองมีอะไรเพ่ิมเติมไหม ขอ

เพ่ิมพริก มะเขือ แตงล้าน ขอดบูนัทึกมีบนัทึกการขายบันทึกฟาร์ม ค่อยปรับปรุงให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ เพ่ิมค าว่า

อินทรีย์ในสมดุบนัทึกท่ีมีผลผลิตแบ่งแปลงย่อยในแปลงอย่างไร แบ่งเป็นคร่ึง ๆระบุด้วยว่าใส่ปุ๋ ยแปลงไหนบ้าง เช่น

แปลงท่ี 1 หรือ แปลงท่ี 2 เป็นค าแนะน า ปล่อยหญ้าปลกูพืชหมนุเวียน แนวกันชนปลกูอะไรบ้าง มะขาม หญ้าแฝก

กระถ่ิน น่าจะใช้ต้นประกากรอง มีเผาอะไรบ้างถ้าจ าเป็นต้องเผาให้เป็นท่ี ๆ เร่ืองน า้ ใช้น า้ประปาหมู่บ้าน เมล็ดพันธ์

ซือ้จากตลาดอยู่เมลด็สลดัเก็บเอง เมลด็พนัธ์ท่ีซือ้มาก่อนใช้ล้างน า้ก่อน น า้ท่ีล้างหาวิธีจดัการด้วย ปุ๋ ยใช้ปุ๋ ยขีแ้พะ ทัง้

ปีใช้อยู่ประมาณ 2 ตนั ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยน า้หมกัปุ๋ ยหมกัมีสว่นผสมอะไรบ้าง ปุ๋ ยหมกัใช้ต่อปี 800 กก. ปุ๋ ยแร่ธาต ุจุลลินท

รีย์ท าเอง ใช้ปุ๋ ยตราขวญักสิกร ถ้าใช้ขอหยุดก่อนชั่วคราวโรคแมลงมีอะไรบ้าง มีเพลีย้หมดักระโดดวชัพืชใช้ตดั มี

สมนุไพรใช้บ้างไหม ใช้ของกรมพฒันาท่ีดิน แตไ่มค่อ่ยได้ใช้แล้วใช้พลาสติกในแปลงไหม มีใช้น า้หมกัมลูไส้เดือนเขา

บ้านคณุเจ๋ง สง่ผกัให้สามพรานใสถ่งุพลาสติก ผลผลิตก่ีกิโลรายได้ต่ออาทิตย์ 2,000 บาทเสร็จภารกิจในการพูดคยุ 

เวลา 15.34 น.เดินตรวจแปลง สรุปหลงัจากการตรวจแปลงเวลา 15.42 น.มี 3 ประเด็น เง่ือนไขแนวกัน้ชน น า้ล้าง

เมลด็พนัธ์ ข้อแนะน าเร่ืองบนัทึกระบทิุศใหมใ่นแผนผงั ให้คณุจตพุร ปรับปรุงแผนผงัใหมเ่ร่ืองทิศกบัแปลงข้างเคียงว่า

มีใครบ้างขอช่ือ 

แปลงท่ี8 

เร่ิมพดูคยุกบั ด.ต.พรชยั เวลา 8.52 น. ให้เล่าเดิมท าอะไรมาก่อน 2554 เร่ิมเปลี่ยนมาท าอินทรีย์ เน่ืองจาก

พ่อท าเคมี เป็นมะเร็งจากการใช้สารเคมีแล้วเสียชีวิต จึงเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ เร่ืองต้นทุน เร่ืองสขุภาพ แล้วไป

อบรม อ.ง่ายงาม มาท าโครงการอาหารปลอดภยั ท าไหมจึงขอรับรอง เพ่ือให้ความมัน่ใจกับผู้บริโภค และท าให้เรามี

ความรู้จากการอบรมเร่ืองมาตรฐาน รอบงรอบ ๆ ข้างยงัใช้เคมีอยู่ แตค่อยดสูวนเราอยู่ และเร่ิมชักชวนอยู่ การส่งผล

ผลิตไปขายท่ีไหนมีไปอบรมหลายครัง้เขาห้ามอะไร ห้ามเผา ห้ามใช้สารเคมี มีแนวกัน้ชน ระบบน า้ แล้วให้ท า

อะไรบ้าง มีระบบนิเวศน์อย่างไรบ้างรู้จักระยะปรับเปลี่ยนไหม มีแค่ 19 ไร่ จะมีท าท่ีอ่ืน อีกไหม แผนผงัแปลงแต่ละ

ด้านติดใครบ้าง และพืชท่ีขอรับรองถกูต้องตามท่ีขอไหม ขอดบูนัทึกแปลง บนัทึกผลผลิต บนัทึกการสง่ผลผลิต ให้ระบุ



 

90 
 

แปลงในการบนัทึก หรือให้ท าผงัแปลง เพ่ือวา่เราปลกูอะไร ใส่ปุ๋ ยเท่าไรในแปลง เป็นข้อเสนอแนะ ค าแนะน าให้ระบุ

ผลผลิตอินทรีย์ในสมดุบนัทึกในแปลงมีไม้ยืนต้นอะไรท่ีปลกูเป็นแนวระบบนิเวศน์ การหมนุเวียนการปลกูผกั เร่ืองการ

เผา ถ้าจะเผามีข้อยกเว้นแตต้่องเป็นท่ี ๆ และบนัทึกด้วย ในกรณีจ าเป็น น า้มีบ่อพกัมีสตัว์เลีย้งไหม มีเฉพาะไก่ เมล็ด

พนัธ์สว่นใหญ่ซือ้จากข้างนอก เก็บบางสว่นมะระกอเป็นพนัธ์แขกนวลได้จากด าเนิน กลวัเป็น gmo ตอนนีท้างออร์กา

นิคไทยแลนด์ได้น าเมลด็มะระกอไปตรวจสอบอีก 2 อาทิตย์ น า้ท่ีล้างเมลด็น าไปเทท่ีไหน การขอระยะปรับเปลี่ยนถ้ามี

เอกสารออร์เกนิกไทยแลนด์แนบด้วยตอนขอระยะปรับเปลี่ยน มีใช้ปุ๋ ยหมกัอะไรบ้าง มีปุ๋ ยหมกัท าเอง ปุ๋ ยคอกไม่ได้ใช้ 

ท าน า้หมกัด้วยไหม ขอสตูรในการท าปุ๋ ยหมกั ปีหนึ่งใช้ปุ๋ ยหมกั 3 ตนัมีใช้ปุ๋ ยแร่ธาต ุสารปรับปรุงดินไหม โรคแมลงเจอ

อะไรบ้าง หญ้าใช้ตัด สมุนไพรใช้อะไรบ้าง สะเดา ข่า ตะไคร้ มีใช้จุลินทรีย์อะไรบ้าง มีใช้ฮอร์โมน ใช้ฮอร์ปลา

อตัราสว่นในการใช้ ขวญักสิกรให้งดใช้ก่อนรอตรวจสอบ แนวกัน้ชนมีพืชอะไร ระยะเว้นระยะก่ีเมตร ตอนส่งผลผลิต

บรรจอุย่างไร ประมาณผลผลิตตอ่อาทิตย์ประมาณ 2,500 บาทผลผลิตผกัตอ่กิโล ประมาณ 80 กก. ให้สรุปตารางต่อ

ผกัต่อเดือนข้อเสนอแนะ และภาพรวมทัง้ปี มีแรงงาน 4 คน เสร็จในการพูดคยุเวลา 9.49 น. เดินตรวจแปลงสรุป

หลงัจากเดินตรวจแปลง เร่ิมเวลา 10.10 น.มี 3 เร่ือง มีพืน้ครอบครองอีก 2 ไร่ เดี่ยวจะไปดอีูกแปลง ขอให้แจ้งใน

ประวตัิแปลงด้วย เร่ืองผลตรวจมะระกอได้ผลตรวจแจ้งให้ทราบด้วย เสร็จภารกิจเวลา 10.18 น. 

แปลงท่ี9 

เร่ิมพดูคยุแปลงคณุบญุเรือง เวลา 10.22 น. แปลงนีไ้มต้่องพดูคยุอะไรมากเหมือนแปลง ด.ต.พรชยั ให้ดพืูชท่ี

ขอรับรองว่าถูกต้องไหมและดูแผนผัง และแนวกัน้ชน ขอเพ่ิมแนวถนนในผงัแปลง มีแปลงเดี่ยว ขอดบูันทึกแปลง 

บนัทึกผลผลิต แนะน าให้จดัเป็นแปลง ๆ ซึ่งจดัอยู่แล้ว แตใ่ห้มีเบอร์แปลง เพ่ือสะดวกเร่ืองการปลกู การใสปุ่๋ ย ผลผลิต

สง่ท่ีสวนสามพราน และให้ลงค าวา่อินทรีย์ ในสมดุบนัทึก ระบุอตัราการใส่ปุ๋ ยในแต่ละแปลงด้วย ไม่เผาหญ้า เมล็ด

พนัธ์ เหมือนกบัแปลง ด.ต.พรชยั สมนุไพร ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยขวญักสิกรขอให้งดใช้ก่อน รอการตรวจสอบจาก มกท. ก่อน  

การบรรจผุลผลิต ผลผลิตผกัตอ่อาทิตย์ 70 กก. เป็นเงิน 2,200 บาท ตอ่อาทิตย์ แรงงาน 3 คน ไม่ต้องเดินแปลง เดิน

รวมกบัแปลง ด.ต.พรชยั เสร็จการพดูคยุ 10.42 น. การสรุปเหมือนของแปลง ด.ต.พรชยั  

แปลงท่ี10 

มาตรวจแปลงคณุภทัรนิษฐ์ เวลา 11.13 น.มาเดินตรวจแปลงก่อนไปพูดคยุเร่ิมพูดคยุแปลงคณุภทัรนิษฐ์ 

เวลา 11.37 น.ก่อนมาท าอินทรีย์เดิมแปลงท าอะไรมาก่อน ปี 2547 ไปเรียนรู้ท่ีนครสรรค์ ของหน่วยทหารอยู่ท่ีนคร

สรรค์ 2 ปี หลงัจากนัน้กลบัมาบ้านไปเรียนรู้ท่ีศูนย์เรียนรู้ ผญ.สุธรรม เมื่อปี 2550 เร่ิมท าเป็นเกษตรอินทรีย์ เร่ิม

จากนัน้ท า 1 ไร่ มีแตค่นวา่การท าเกษตรอินทรีย์เป็นคนบ้า แตไ่มไ่ด้คิดอะไร แคใ่ห้คนท่ีซือ้ของเรามีของกินท่ีปลอดภยั 

แปลงนีก้็ปลกูอ้อยมาก่อน 2554 เดือน ก.พ. เลิกใช้เคมีจริง ขายผลผลิตอย่างไร ไปขายท่ีสวนสามพราน ณ. ปัจจุบัน 
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ขายสง่ รู้เร่ืองมาตรฐานไหม รู้เร่ืองมาตรฐานดีมากแปลงครอบครองมีก่ีแปลง มี 2 แปลง อีกแปลง 1 ไร่ ต้องแจ้งด้วย

ถึงไม่รับรอง แจ้งว่าปลกูอะไร แผนผงั พืชท่ีปลกูขอเพ่ิมฟักทอง ฟักเขียว มะนาว จากท่ีแจ้งไว้ ขอดบูันทึกผลผลิต 

บนัทึกแปลง บนัทึกรายได้ แยกแปลงเขียนเบอร์แตล่ะแปลง เพ่ือบนัทึกในการใสปุ่๋ ย การปลกูพืช การเก็บผลผลิต เป็น

ข้อแนะน า เร่ืองเขียนค าวา่อินทรีย์ในบนัทึกด้วย ระบบนิเวศน์ดี น า้ใช้น า้บ่อ เมล็ดพันธ์เก็บเองฟักทอง ถั่วเขียว หน่อ

กล้วย ข้าวโพดมี GMO หรือเปล่าต้องไปเช็คอีกครัง้และของดถูุงท่ีบรรจุด้วย แก่นตะวนัเก็บพันธ์เอง อินทรียวตัถุใช้

อะไรบ้าง มีขีว้วั ไปหมกัก่อน มีน า้หมกัปุ๋ ยมลูไส้เดือน ปุ๋ ยหมกัตอ่ปีในแปลงคร่ึงตนั สว่นใหญ่ใช้ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยแร่ธาตใุช้

ไหม ขวญักสิกรงดใช้ก่อน โรคแมลง มีหนอน เพลีย้ สมนุไพรหมกัใช้อะไรบ้าง บรรจุผลผลิต ประมาณการผลผลิตต่อ

อาทิตย์ 1,000 บาท 50 กก.ตอ่อาทิตย์ แรงงาน 2 คน สรุปการพูดคยุ เง่ือนไขให้เอาต าลึงออกจากแนวกัน้ชนเพราะ

ต าลงึของรับรอง ข้าวโพดต้องตรวจสอบเร่ืองบนัทึก และการแบ่งแปลง เสร็จเวลา 12.24 น. 

แปลงท่ี11 

เร่ิมพดูคยุแปลงคณุวลัลพ เวลา 12.32 น. เร่ิมจากเพ่ือปลกูทานเอง ไม่ได้ปลกูเพ่ือการขาย และเพ่ือเป็นการ

สอนหลาน ปีท่ีแรกเร่ิมท า โดยการแนะน าจาก ด.ต.พรชยั หลกัจากออกจากราชการ ก็มาท า ปี 2556 ได้ออร์เกนิกไทย

แลนด์ การขายผลผลิตไปขายเองตอนไปเย่ียมลกูท่ีกรุงเทพ เคยอา่นมาตรฐานไหม เคยอา่น มีแปลงอ่ืนอีก 6 ไร่ ให้เช่า

ท านาแผนผงัแปลง ขอเพ่ิมอีก 1 ไร่ เพราะแนวกัน้ชนอยู่อีกแปลง พืชท่ีขอรับรองมีอะไรเพ่ิมเติมไหม อีก 1 ไร่ใช้ท าอะไร

หรือเปลา่ ขอดเูอกสารบนัทึกบนัทึกแปลง บนัทึกรายได้ บนัทึกการใสปุ่๋ ยมีไม้ยืนต้นระบบนิเวศน์ มีเผาไหม การใช้น า้

ใช้น า้ในสระ มีสตัว์เลีย้งอะไรบ้าง เมลด็พนัธ์เก็บเอง มีบวบ ฟักทอง มะเขือ ถั่วพู่ ปุ๋ ยหมกัใช้บ้านคณุพรชัย ขีว้วัใช้แต่

มาหมกัก่อนปุ๋ ยแร่ธาต ุขวญักสิกรของดใช้ก่อน ให้ มกท. ตรวจสอบก่อน โรคแมลงมีหนอน เพลีย้อ่อน หญ้าใช้ตัด 

สมนุไพร จลุินทรีย์ ฮอร์โมนไมไ่ด้ใช้บรรจผุลผลิตไปขาย ใสถ่งุไปขาย พอสรุปรายได้อาทิตย์ละ 1,000 บาท ผลผลิต 50 

กิโลตอ่อาทิตย์ แรงงาน 2 คน เสร็จการพดูคยุเวลา 13.03 น. เดินดแูปลงสรุปหลงัจากไปตรวจแปลงเร่ิมเวลา 13.17 น.

มี 3 ประเดน็ ประวตัิฟาร์ม ท่ีให้เช่า และท่ีขยายบันทึกค าว่าอินทรีย์ในสมดุบันทึก ยกเว้นระยะปรับเปลี่ยน ปุ๋ ยขวญั

กสิกร เสร็จเวลา 13.22 น. เสร็จภารกิจส าหรับวนันีค้รับ 

ไปตรวจแปลงนาท่ีให้เช่า 6 ไร่ ของคณุวลัลพเสร็จจากไปตรวจแปลงนา ก าลงัไปหาท่ีทานอาหารกลางวนั เจอ

ร้านอาหารแล้ว ร้านขาหมเูจ๊กบครับ 

วนันีม้าตรวจแปลง 2 แปลงคณุอรุณ และคณุพทัธนนัท์  

แปลงท่ี12 
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เร่ิมแปลงคณุอรุณี เร่ิมพดูคยุเวลา 9.16 น. เล่าความเป็นมามามาท าเกษตรอินทรีย์ เร่ิมจากเป็นนักพัฒนา 

พาเกษตรกรไปดงูานท่ีร่าง ๆ และมีพืน้ท่ีว่างเปล่า เร่ิมคิดจากปลกูไม้ยืนต้น เมื่อปี 2548 เร่ิม 2549 ปลกูไผ่ และท า

แผนชมุชนเร่ิมเห็นรายคนเป็นหนีส้ิน จึงท าเร่ืองเงินออม ยกตวัอย่างคณุจ๊ะเอ และไปดงูาน อ.ยักต์ พ่อค าเดื่อง จึงเร่ิม

มาท าเกษตรอินทรีย์ในพืน้ท่ี ปี 2553 เร่ิมท าจริงจงั ท านาทดลอง ปลกูผกัอินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรเรียนรู้ จึงเกิดเป็นศนูย์

เรียนรู้ ก่อนปี 49 ท่ีปล่อยเป็นท่ีเลีย้งวัว ผลผลิตข้าว ขายอย่างไร ขายปลีก ส่วนใหญ่ขายให้สมาชิกความเข้าใจ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ท าปุ๋ ยหมกัเองในกลุม่ ข้อห้ามใช้สารเคมี แนวกัน้ชน นาข้าง ๆ  ท านาอยู่หรือเปล่า ปีหน้ามี

โครงท่ีจะท าคันนากรมพัฒนาท่ีดินมีโครงการจะสนับสนุน แต่ตอนนีจ้ะเว้นระยะประมาณ 4 เมตร มีแปลงอ่ืนท่ี

ครอบครองไหม เข้าใจเร่ืองปรับเปลี่ยนหรือเปลา่ แผนผงัแปลงทัง้ 4 ด้านติดใครบ้าง ทุกด้านท าเคมี ท านา 3 ไร่ ต้อง

ปรับแผนผงัแปลงใหม ่ต้องใช้สญัญาลกัษณ์สีให้ตา่งกนั ข้าวขอเป็นข้าวนครชยัศรี ขอดบูนัทึกแปลง บนัทึกรายรับ การ

บนัทึกใช้วิธีถามแล้วมาบนัทึกเพราะพ่อเป็นคนท า ผลผลิตข้าวได้ 1 ตนั มีบนัทึกขายข้าวไหม มีเวลาไปขายท่ีตลาดสขุ

ใจ ให้ระบใุนบนัทึกค าวา่อินทรีย์ ให้กลุม่ท าตารางผลผลิตรายได้ กิโล ของแต่ละสวน และเวลามาประชุมให้สรุปผล

ผลิตใสใ่นตารางท่ีสร้าง เป็นข้อเสนอแนะ การเผา เร่ืองน า้ใช้น า้ท่ีบ่อพัก มีสตัว์ในแปลงไหมพันธ์ข้าวจากไหน ใส่ปุ๋ ย

คอก ปุ๋ ยหมกั ปกติใช้ปุ๋ ยปฐมอโศก และใช้มลูนกกะทามาหมกัก่อน ปุ๋ ยคอกต้องหมกัก่อนน าไปใช้ ปุ๋ ยท่ีมีย่ีห้อการค้า

ขอให้ มกท. ตรวจก่อน ก่อนใช้ ปุ๋ ยแร่ธาต ุจุลินทรีย์ใช้ไหม มีใช้แต่หมกัเอง โรคแมลง มีเพลีย้ไฟ น า้ส้มควนัไม้อตัรา

การใช้ วชัพืชใช้วิธีถอด สมนุไพร ไม่ได้ใช้ ช่องนีค้ยุกันเร่ืองการรวมกลุ่ม อ. ให้ค าแนะน าการรวมกลุ่ม เพราะ อ. ท า

เร่ืองนีอ้ยู่กลบัมาเร่ืองการตรวจตอ่เร่ืองการบรรจโุรงสีมีเองแตข่นาดเลก็ การแปรรูปต้องเป็นปีหน้าเพราะเร่ิมขายเป็น

สินค้า ผลผลิตข้าวได้ 1 ตนัข้าวเปลือก 600 กิโล เป็นข้าวสาร เอกสารร้องเรียนทางสวนสามพรานจะท าให้ แรงงาน 3 

คน เสร็จการพดูคยุเวลา 10.29 น. เดินแปลงหลงัจากเดินตรวจแปลงมาสรุปเวลา 11.13 น.เง่ือนไข 2 ประเด็น เร่ือง

แนวกัน้ชน แผนผงัแปลงต้องปรับปรุง บนัทึก ข้อเสนอแนะแนวกัน้ชนให้ปลกูพืช เสร็จการพดูคยุเวลา 11.19 น. 

 

 

แปลงท่ี13 

แปลงคณุพทัธนนัท์ เร่ิมพดูคยุเวลา 11.24 น. เลา่ประวตัิการมาท าเกษตรอินทรีย์ ก่อนท างานบริษัท ปี2550 

ท างานพฒันาชมุชน ปี 2553 เร่ิมมีตลาดสขุใจ มีของไปขายท่ีตลาด เร่ิมตดัสินใจกลบัมาปลกูผกั 1 ไร่ 1งานปลกูผกั มี

ไผ ่จดุเร่ิมต้นการมาท าเกษตร การขาย ขายเอง และสง่ให้สวนสามพราน จะท าคูก่บัคณุอรุณี แผนผงัแปลงทัง้ 4 ด้าน 

รูปแบบตามแผนผงัไหมครอบครองแปลงอ่ืนไหม พืชท่ีขอรับรองมีเพ่ิมเติมไหม ขอดบูันทึกแปลง บันทึกขาย บันทึก

ผลผลิต ต้องลงบนัทึกการใสปุ่๋ ย ฟาง ด้วย ปัจจยัผลผลิตต้องระบ ุต้องระบคุ าวา่อินทรีย์ในบันทึกด้วย ปัญหาตอนนีไ้ม่
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มีแปลงหมนุเวียน เพราะแมไ่ปปลกูกระชาย น า้ใช้น า้บาดาล และน า้ฝน มีพืน้ท่ีนิเวศน์ไหม มีต้นไม้ยืนต้น มีมะมว่ง ต้น

สกั ใบมะกา สบู่ด า เมลด็พนัธ์ ซือ้จากปฐมอโศก เมลด็ล้างน า้ก่อนน าไปปลกูน า้ท่ีล้างเทลงโถส้วม มะระกอท่ีปลกูพนัธ์

อะไร มะระกอขึน้เอง พืชท่ีเป็น gmo มีมะระกอ มะเขือเทศ ข้าวโพด ปุ๋ ยมีอะไรบ้าง มีขวญักสิกร ตอนนีไ้ม้ได้ใช้แล้ว มี

มลูหม ูมลูนกกระทา ปริมาตรการใช้ 30 กก. ตอ่ปี น่าจะใช้ปุ๋ ยสดด้วย อยากให้ใช้ผสมผสาน แร่ธาต ุจุลินทรีย์ใช้ของ 

EM  ท าใช้เองดีกวา่ โรคแมลง มีเพลีย้แป้ง หนอน ใช้น า้ส้มควนัไม้ สารเร่งมีไหม เวลาขายใส่ถุง ขายส่งใส่ถุงใหญ่ขึน้ 

สรุปขายผกัเท่าไรประมาณ 1,200 บาท ตอ่อาทิตย์ ประมาณก่ีกิโลตอ่อาทิตย์ 15 กิโล แรงงาน 2 คน เสร็จการพูดคยุ

เวลา 12.00 น. เดินตรวจแปลงหลงัจากเดินตรวจแปลง สรุปเวลา 12.30 น. มีเง่ือนไข เร่ืองแนวกัน้ชนบ ารุงส าหรับปี

หน้า บนัทึกผลผลิตค าว่าอินทรีย์ ประวตัิฟาร์มไม่มีในแฟ้ม ให้ส่งให้ มกท.ด้วยปุ๋ ยขวญักสิกรให้งดใช้  EM ให้งดใช้ 

ผลิตเองดีกวา่ เร่ืองมะระกอขอไปหารือก่อนเร่ือง gmo ไม่แน่ใจ เพราะมนัเป็นพืชเสี่ยง เสร็จการสรุปเวลา 12.40 น. 

เสร็จภารกิจในการตรวจแปลงพ่ีน้อง 2 ต าบล + 3 จ านวน 13 แปลง เง่ือนไขจะมีเร่ืองแนวกัน้ชน ปุ๋ ยขวญักสิกร เร่ือง

บนัทึก ไมม่ีอะไรท่ีร้ายแรง สว่นใหญ่จะเป็นค าแนะน าครับ ไว้เจอกนัอาทิตย์หน้าอีกครัง้ เหลือกลุ่มพ่ีน้อง 2 ต าบล อีก 

5แปลงครบั 

 วนันีม้าตรวจแปลงกลุม่พ่ีน้อง 2 ต าบล 5 แปลง  

แปลงท่ี14 

เร่ิมตรวจแปลงคุณฉวี เวลา 8.15 น. ให้เล่าเดิมท าไรมาก่อนมาท าอินทรีย์ เดิมปลกูกระชาย ใช้เคมีและ

ปุ๋ ยเคมีเมื่อ ปี 2550 เร่ิมมาท าอินทรีย์เมื่อปี 2553 โดยการไปเรียนรู้ท่ีศนูย์ ผญ.สธุรรม ต้องนีใ้นแปลงพืชหลกัเป็น

กล้วย การขายสง่ท่ีโรงแรมสามพราน และตลาดสขุใจ รู้เร่ืองมาตรฐานไหม ไมใ่ช้เคมีโดยเด็ดขาด การเผา แนวกัน้ชน 

รู้ไหม ให้ใช้อะไรบ้าง ปุ๋ ยหมกัท าเอง ใช้ปุ๋ ยหมกัในกลุม่ และใช้ปุ๋ ยหมกัท่ีบ้านดาบพรชยั มีแปลงอ่ืนไหม มีเป็นแปลงให้

เขาเช่า 30 ไร่ปลกูอ้อย พืชท่ี 3 ไร่ในการท าแปลงผกัผสมผสาน แผนผงัแปลงติดใครบ้างแปลงถกูต้อง พืชท่ีของรับรอง

ถกูต้องตามท่ีระบไุหม ขอดบูนัทึกรายรับ ระบคุ าวา่ผลผลิตอินทรีย์ในบนัทึกด้วย บนัทึกในฟาร์ม มีแบ่งแปลงย่อยไหม 

ให้แบ่งแปลงแตล่ะแปลง เพ่ือบนัทึกการใสปุ่๋ ยแตล่ะแปลง เป็นค าแนะน า ในแปลงมีต้นไม้ใหญ่ไหม การใช้น า้ มีน า้ชล

ธาร น า้บาดาล มีบ่อพกัน า้ไหม มีสตัว์เลีย้ง มีไก่ 30 ตวั เป็นไก่ไข ่เมลด็พนัธ์ สว่นใหญ่ยงัซือ้จากข้างนอก การน าไปใช้

ล้างและแช่ น า้ท่ีล้างให้เทเป็นท่ีเป็นทาง มีมะเขือเทศมีปลกูไหม มะระกอ ปุ๋ ยในฟาร์มใช้ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอกยงัไมใ่ช้มลูไก่

ไมก่ล้าใช้เพราะยงัให้อาหารกระสอบท่ีซือ้จากข้างนอกอยู่ ใช้ได้ให้หมกัก่อน ปุ๋ ยใช้ปุ๋ ยพืชสดไหมใช้ปอเทือง ให้ใช้ปุ๋ ย

ผสมผสาน ใช้ปุ๋ ยหมกัของคณุก๊วยเจ๊งปุ๋ ยขวญักสิกรให้งดใช้ก่อน จลุินทรีย์ใช้ต้นสบู่เลือดหมกัไว้ 3 เดือน เป็นฮอร์โมน

ด้วย มีรกหมูห่มกัด้วย หมกัไว้ 4 เดือน เป็นฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผล มีน า้หมกัปลา 4 เดือนขึน้ไปในการหมกั มีโรคแมลง

อะไรบ้าง มีเพลีย้ หนอน จะมาต้องอากาศช่ืนหรือฝนตก หญ้าใช้ตดัและถอน เคร่ืองมือไมไ่ด้ใช้ร่วมกับผู้ อ่ืน การบรรจุ

ผลผลิตไปสง่ใช้ใสถ่งุบรรจ ุน า้ไปรวมท่ีบ้านดาบ ใช้มอเตอร์ไซด์ ประมาณการผลผลิตต่ออาทิตย์ ประมาณ 1,500.00 
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บาท 30 กิโลตอ่อาทิตย์ แรงงาน 2 คน เสร็จจากการพดูคยุเวลา 8.50 น. เดินดแูปลง เดินตรวจแปลงเสร็จมาสรุปเวลา 

9.10 น. เร่ืองแนวกัน้ชน เร่ืองบนัทึกแบ่งแปลง ให้ระบคุ าวา่อินทรีย์ในสมดุบนัทึก ค าแนะน า มีแค ่3 ประเดน็ เสร็จการ

พดูคยุเวลา 9.22 น. 

 แปลงท่ี15 

เร่ิมแปลงคณุสง่าเวลา 9.37 น. ช่วยเลา่ให้ฟังก่อนมาท าอินทรีย์ ปลกูกล้วยโดยคณุละมยัมาชวน เร่ิมท าเมื่อปี 

2556และเข้ากลุม่  เกิดจากเร่ืองสขุภาพ ท าไหมต้องขอรับรอง เพ่ือเราสง่ของเขาจะได้รู้วา่เราท าอินทรีย์ ปุ๋ ยปฐมอโศก

เป็นปุ๋ ยท่ีมีการค้าอยู่ต้องตรวจสอบ ผลผลิตสว่นใหญ่สง่ มาตรฐานทราบไหม แนวกัน้ รู้ไหมเขาจึงห้ามเผา สร้างมลพิษ 

เผาบ้างได้ไหม เผาได้ต้องเผาต้องเป็นท่ี และบนัทึก เขาให้ใช้อะไรบ้าง ให้ใช้ปุ๋ ยหมกั รู้ระยะปรับเปลี่ยนไหม มีแปลง

อ่ืนไหม มีท่ีบ้าน 1 ไร่  ปลกูกล้วย อ. ขอแนะน าแจ้งให้ขอรับรองด้วย  แนวกัน้ท่ีบ้านเป็นรั่ว ท่ีน่ีมี 3 ไร่ แปลงพ่ีฉวีขอ

เพ่ิมแปลง 30ไร่ ท่ีให้เช่าลงในแบบฟอร์มด้วย แผนผงัทัง้ 4 ด้าน ติดใครบ้าง พืชท่ีขอรับรองถูกต้องไหม ตกลงขอเพ่ิม

กล้วยขอรับรองด้วย ขอดบูนัทึกรายรับรายจ่าย บนัทึกแปลง ข้อแนะน าถ้าเราจะท าอะไรบันทึกและแบ่งแปลงบันทึก

สัน้ ๆ เช่น ถากหญ้า ใสปุ่๋ ย ขอให้เราเข้าใจในการบนัทึก ในบนัทึกมีค าวา่อินทรีย์ถูกต้อง มีพืชชนิดอ่ืนไหม มีมะพร้าว 

ส้มโอ ขนนุ น า้ใช้ในสระ น า้บาดาล เมลด็พนัธ์ท่ีเก็บเอง มีถัว่พ ูถัว่ฝักขาว ผกับุ้งซือ้ข้างนอก น ามาแช่และล้าง น า้ท่ีใช้

ล้างเทนอกเขตเป็นลอ่งน า้ตอ่รอบ 2 มีปุ๋ ยอะไรใช้ไหมปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยสด ใช้ทัง้ 2 อย่าง ปุ๋ ยคอกจะหมกัก่อนหมกัด้วยหญ้า 

และฟางหมกั 1 เดือน แร่ธาตใุช้อะไรบ้าง ไมไ่ด้ใช้ จลุินทรีย์ใช้ปุ๋ ยปลา ปุ๋ ยผลไม้ โรคแมลง มีเพลีย้ เตา่ทอง ปลอ่ยแบบ

ธรรมชาติ หญ้าใช้ตดัสมนุไพรมีหมกัสะเดา มะกรูด บอระเพชร หมกั 1 เดือน พด.ไมเ่คยใช้ แนวแดนเป็นอะไร เป็นกระ

ถ่ิน ผลผลิตสง่มอเตอร์ไซด์ บรรจใุสถ่งุ อาทิตย์ออกผลผลิต 30 กิโล รายได้ 3,000.00 บาท ต่ออาทิตย์ แรงงาน 1 คน 

เสร็จเวลา 10.21 น. เดินตรวจแปลงเดินตรวจแปลงมาสรุปเวลา 10.42 น. มีตวัท่ีต้องปรับปรุง เร่ืองกล้วยท่ีแนวกัน้ชน

ต้องเอาออก ประวตัิฟาร์มเพ่ิมพืน้ท่ีอีก 1 ไร่ท่ีบ้าน ปรับปรุงแผนท่ี เพ่ิมอีก 1 ไร่ ของคณุฉวีต้องเพ่ิม ประวตัิแปลงด้วย 

 แปลงท่ี16 

มาตรวจแปลงคณุชาตรี เร่ิมพดูคยุเวลา 12.52 น. ช่วยเลา่ก่อนมาท าเกษตรอินทรีย์ เดิมท างานโรงพยาบาล 

สงสยัเร่ืองเกษตรพอเพียง ค าวา่เหลือมนัเป็นอย่างไร จึงมาท าเกษตรระยะแรกท าเคมีก่อน จึงเร่ิมศึกษาเร่ืองการท า

เกษตรอินทรีย์ จึงไปท่ีเกษตรอ าเภอ ได้บีทีมาใช้ ปี 2555 จึงหยดุท า เร่ิมอีกครัง้เมื่อ ธนัวาคม 2556 จึงเร่ิมเคลียร์พืน้ท่ี 

รอบ ๆ ท านา ปลกูกล้วย ชะอมใช้ปุ๋ ยเคมี ผลผลิตขายเอง และส่งสามพราน บรรจุถุง รู้เร่ืองมาตรฐาน ไม่ให้ใช้เคมี 

เร่ืองแนวกัน้ชน ระยะปรับเปลี่ยนทราบไหม เขาให้ท าอะไร และส่งเสริมอะไรบ้าง ใช้ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพืชสด และการพัก

แปลง มีพืชท่ีเดี่ยวประมาณ 5 ไร่  ท าจริง 2 ไร่ แนวกัน้ชนเป็นกล้วย ไมไ่ด้ขอกล้วยเป็นพืชรับรอง ค าแนะน าพืชท่ีขอรับ

รองมีไมก่ี่ชนิด แตก่ารปลกูมีหลายชนิด จะรับรองทัง้หมดไหม ข้าวโพดถ้าจะปลกูขอดดู้วย และขอเพ่ิมพืชท่ีขอรับรอง 
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เอกสารฟาร์มมีอะไรบ้าง การใช้ปุ๋ ยจดบนัทึกไหม ใช้ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก ใช้ปุ๋ ยหมกัเอง จดบันทึกด้วยในการใส่ปุ๋ ย มีไม้

ใหญ่ในแปลงไหม มะมว่ง มะพร้าว เผาไหม น า้ใช้น า้ชลประทานแล้วมีบ่อพกั ไมม่ีสตัว์เลีย้ง มีอะไรเก็บพนัธ์เอง มีบวบ 

มะเขือ ชะอม ถั่วตอนนีซื้อ้ซือ้ เมล็ดพันธ์แช่น า้ก่อน น า้เทลงส้วม ปุ๋ ยคอกไม่ได้ใช้ ใช้ปุ๋ ยพืชสดไหม ก าลังหาพันธ์

ปอเทืองเพ่ือท าปุ๋ ยสด ปุ๋ ยแร่ธาตไุม่ได้ใช้ เชือ้จุลินทรีย์ใช้ปลาหมกักับผลไม้ หมกัไว้นานไหม ประมาณ 1 เดือน โรค

แมลง มีเพลีย้ สมนุไพรท าเองและใช้บีทีเพ่ือก าจัดหนอน วชัพืชใช้วิธีตัด พลาสติกใช้บ้างไหม ฮอร์โมนใช้ฮอร์โมนไข ่

แนวส่วนใหญ่เป็นกล้วย และหญ้าแฝก ขายส่งห่อใบตอง และใส่ตะกร้าและคลุมด้วยถุงพลาสติก อาทิตย์ขายได้

ประมาณ 1,500.00 บาท ผลผลิต 50 กิโลต่ออาทิตย์ แรงงาน 1 คน เสร็จการพูดคยุเวลา 13.38 น. เดินตรวจแปลง 

เดินตรวจแปลงสรุปเวลา 14.00 น.ขอเพ่ิมเติมพืน้ท่ีเตม็ 5 ไร่ มี 3 ประเดน็ ปรับพืน้ท่ีเพ่ิม พืชท่ีขอรับรอง แนวกัน้ชนทิศ

ตะวนัออกต้องปลกูให้แน่น เอาชะอมออกเพราะอยู่ แนวกัน้ชน และเป็นพืชขอรับรองด้วยเสร็จการพูดคยุเวลา 14.07 

น. 

  

 แปลงท่ี17 

มาตรวจ แปลงคณุสมชยั เร่ิมเวลา 14.25 น.ให้เล่าใหัฟังหน่อยก่อนนีท้ าอะไร ท าเกษตรมาก่อนท าไพล ท า

กระชาย ก าลงัเก็บข้อมลูเร่ืองการปลกูผกั จึงขอแค่ 2 ชนิดก่อน แปลงท่ีขอรับรองมีมะนาว กับมะรุม อ. อธิบายพืช

คูข่นาน เพราะคณุสมชยัเช่าท่ีปลกูพืชอ่ืนท่ีท าเคมีอยู่ ท าไหมเราจึงมาขอรับรอง เพ่ือท่ีจะเรียนรู้ว่ามาตรฐานอินทรี ย์

เขาท าอย่างไร และผลผลิตจะได้เท่าไร พืชท่ีปลกูอยู่เช่าท่ีท าอยู่มีอ้อย กระชาย ข้าวโพด แปลงนีไ้ม่ได้ใช้ปลกูอะไรเดิม

เป็นพืน้ท่ีนาข้าวปี 2540 ปรับท่ีเมื่อปี 2545 เลีย้งไก่ เลิกไป มาเร่ิมท าใหมปี่ 2555 หยดุการใส่ปุ๋ ยเคมีมา 2 ปี การขาย

จริง ๆ ช่วงนีท้ ากิน เหลือจึงจะขาย การท าเกษตรอินทรีย์ในเมืองไทยไม่น่าจะอยู่ได้ ในความคิดของตวัเอง เข้าใจ

มาตรฐานคือไมใ่ช้เคมี เป็นเหมือนเกษตรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต้องดี ขีไ้ก่สดไม่สามารถใส่ตรงได้ต้องหมกัก่อน แต่

ปัจจบุนัใสใ่นแปลงหญ้าส าหรับขีไ้ก่สด แนวกัน้ชน ระยะปรับเปลี่ยนเข้าใจไหม มาตรฐานเขาให้เผาไหม จะเพ่ิมอีก 1 

ไร่ เดิมขอไว้ 1 ไร่ ตกลงเพ่ิมเป็น 2 ไร่ เรามีแปลงเช่าท าท่ีต าบลนครปฐมปลกูกระชายกบัไพล 3 ไร่ มีปลกูหญ้าอยู่ 2 ไร่ 

เลีย้งววัเช่าพ่ีชาย แผนผงัปรับผงัเพ่ิมเป็นแปลงเดี่ยวกนัรวมเป็น 2 ไร่ ต้องแยกแปลงเพ่ือการบันทึก การบันทึกจริง ๆ 

แล้วเพ่ือตวัเราเอง ส าหรับ มกท.จะดภูาพรวม ตวัเอกสารยังไม่ได้บันทึก มีร่องน า้ มีต้นไม้พยุง อินจัน ไผ่ ขนุน สาเก 

มะพร้าว น า้มีสระพกัน า้มีในพืน้ท่ีเรา เมลด็พนัธ์ยงัไมไ่ด้เก็บ ใสม่ลูสตัว์ไหม ใส่ปุ๋ ยคอกขีไ้ก่ ปุ๋ ยสดใช้ปอเทือง เกษตร

อินทรีย์ให้ใสห่ลากหลาย ปัจจบุนัใช้ปุ๋ ยคอกก่ีกิโล 80 กก. ปุ๋ ยขีว้วั น า้หมกัจากเศษอาหาร หมกั 2 เดือน โรคแมลง ยัง

ไมเ่จออะไร วชัพืชใช้เคร่ืองตดั ถอน สมนุไพรยงัไมใ่ช้ แนวแดนมีป่าเป็นหลกั มีร่องน า้ชลประทาน เคร่ืองมือใช้แยก คิด

ว่าจะขายอย่างไร บรรจุใบตอง ใส่ตระกร้าใช้มอเตอร์ไซด์ขนส่ง แรงงาน 3 คนในครอบครัว เสร็จการพูดคยุ เวลา 

15.15 น. เดินตรวจแปลง เดินตรวจแปลง สรุปเวลา 15.40 น. มี 3 ประเด้น เร่ืองผงัแปลงปรับปรุ่งใหม่ เขียนให้ชัดแต่
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ละทิศติดกบัใคร วาดแผนผงัใหม ่เง่ือนไขเร่ืองบันทึกต้องบันทึกประจ าวนั เพ่ิมพืชท่ีขอรับรอง ข้อเสนอแนะให้ใช้ปุ๋ ย

หลากหลาย เสร็จการพดูคยุเวลา 15.47 น. 

 แปลงท่ี18 

แปลงคณุวนัชยั เร่ิมเวลา 16.35 น. ก่อนมาท าเกษตรอินทรีย์ ท าอะไรมาก่อน อาชีพเดิมเลีย้งไก่ มาท าร้าน

คอมพิวเตอร์ ท่ีเร่ิมมาท าได้รับทนุจากพฒันาชมุชนเคร่ืองบดเมื่อมี 2553 แล้วน า้ท่วม มาเร่ิมท าเกษตรจริง ๆ ปี 2555 

พืน้ท่ีประมาณ 100 ตารางเมตร เดิมเป็นท่ีรกร้าง ขอรับรองแปลงนีแ้ปลงเดี่ยว แปลงท่ีบ้านก็ยังท าอยู่ ผลผลิตขาย

อย่างไร แจกบ้าง ขายบ้าง และมีคนแนะน าไปขายท่ีตลาดสขุใจ ท่ีเราไม่ใช่เคมีทัง้หมดเพราะ คิดตัง้แต่ต้นแล้ว ส่วน

หนึ่งท่ีขอรับรองเพราะมีข้อก าหนดให้ได้มาตรฐานก่อนท่ีจะส่งขายสวนสามพราน เข้าใจมาตรฐานไหม แนวกัน้ชน 

ระยะปรับเปลี่ยนเดินตรวจแปลง สรุปเวลา 17.40 น. ให้มีค าว่าอินทรีย์ในบันทึกด้วย คุณวันชัย จะบันทึกลงใน

คอมพิวเตอร์ สรุปยอดทัง้ปีด้วยในบนัทึก ข้อแนะน า ตวัเง่ือนไขแนวกัน้ชนแปลงท่ี 2 ท่ีบ้านต้องขงึเสลด็แนวถนน พืน้ท่ี

แผนผงัฟาร์มเพ่ิมเติม เสร็จการพดูคยุเวลา 17.59 น. 

วนันีเ้สร็จภาระกิจในการตรวจแปลงทัง้หมด 5 แปลง เคร่ือข่ายกลุ่มพ่ีน้อง 2 ต าบลตรวจแปลงทัง้หมด 18 แปลง ทุก

แปลงน่าจะผา่นตามข้อก าหนดครับให้ใช้อะไรบ้างในฟาร์ม ปุ๋ ยหมกัเอง ปุ๋ ยพืชสด มีอีกแปลงท่ีบ้านยงัไมข่อ เข้าใจพืช

คูข่นานไหม จะขอรับรองทัง้ 2 ท่ีไหมไมน่ัน้จะเป็นพืชคูข่นาน เมื่อท าอินทรีย์ทัง้ 2 แปลง ขอทัง้ 2 แปลงเลย แปลงท่ี 1 

81 ตารางวา เป็นพืน้ท่ีหลานให้ท า  แปลงท่ี 2 200 ตารางเมตร เป็นแปลงท่ีบ้านเอง เรายังมีแปลงอ่ืนครอบครองอีก

ไหม ผกัท่ีขอรับรอง ขอเอากระหล ่าดอก กบักระหล ่าปลีออก ขอดบูันทึก หมนุเวียนปลกู ต้นไม้มีสาเก มีกล้วย มีการ

เผาไหม น า้ใช้น า้คลองมีท่ีกรอง และพกัไว้ เมลด็พนัธ์ยงัซือ้จากตลาดอยู่ ต้องแช่ก่อนหรือล้างเมลด็ น า้ท่ีล้างต้องเทใน

ส้วม ปุ๋ ยหมกัเอง มลูสตัว์ใช้มลูววั ปุ๋ ยหมกัเป็นกองแบบเพ่ิมอากาศ หมกัไว้ 6 เดือน ปุ๋ ยคอกใช้ตรงกบัแปลงไหม ไม่ได้

ใช้เลย ปุ๋ ยแร่ธาตใุช้ไหม จลุินทรีย์ให้ใช้ พด. ถ้า  EM อย่างพึ่งใช้เพราะมีตราการค้าอยตู้องสง่ให้ มกท. ตรวจสอบก่อน 

โรคแมลง เพลีย้ออ่น หอยทาก หนอนกระทู้  สว่นใหญ่ถ้าเจอเกบ็ทิง้ การเผาต้องเผาเป็นท่ี ๆ สมนุไพรไมไ่ด้ใช้ พลาสติก

ไม่ได้ใช้ สารเร่งไม่ใช้ เวลาขายใส่ถุงมีคนมารับ 2 แปลงได้ผลผลิต 200 กก. ต่ออาทิตย์ 40 กก. รายได้ประมาณ 

1,700.00 บาท ตอ่อาทิตย์ เสร็จการพดูคยุเวลา 17.16 น. เดินดแูปลง 
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ภาคผนวกท่ี๓ ตวัอย่างใบขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 
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ใบสมคัรและขอ้ตกลงการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์กบั มกท. 
Application and Agreement for ACT Organic Certification 

  

ขา้พเจา้  
The undersigned 

นางสาวสงา่ สวนแกว้ 

ในนามผูข้อรับรองชือ่/ บรษัิท  

Legal representative of the company 
เกษตรกร 

ทีอ่ยู่  
Address 

28 ม.8 ต.ทุง่ขวาง อ.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.
นครปฐม 73140  

 

ผูร้ับผดิชอบทีต่ดิตอ่ได ้ 
Contact person for certification 

นางสาวสงา่ สวนแกว้ 

โทรศพัท/์แฟกซ ์ 
Tel/Fax 

โทร 086-0596803 

E-mail  

ผลผลติ/ผลติภัณฑท์ีข่อรับรอง   

Products requested for certification 

ผกั  

 
ขอสมัครรับรองตามมาตรฐานดงัตอ่ไปนี้ (เลอืกชอ่งทีต่อ้งการ) 
Request the following certification (tick box): 
 

   โปรแกรมทีข่อรับรอง (เลอืกชอ่งทีต่อ้งการ) 

Certification program (tick box) 

ACT-IFOAM 
Accredited(a) 

ACT-EU 
equivalent(b) 

ACT-Canada 
(add-on 
NOP)(c) 

Other 


การผลติพชื 
Crop production 

 
   


การเก็บผลติผลจากป่า  

Wild collection 

    


การผลติสตัวน์ ้า  
Aquaculture production 

    


การแปรรูป/จัดการ/บรรจุ  

Processing/Handling/Packaging 

    


โครงการ/กลุม่เกษตรกร   
Project/Grower group 

    

 การผลติปัจจัยการผลติเพือ่การคา้ Commercial inputs (ACT-IFOAM Accredited) 

 รายการอาหารอนิทรยีใ์นรา้นอาหาร Organic Menu in Restaurant (ACT Standards) 

  การผลติสตัว ์ Livestock production (ACT Standards) 

  การขอรับรองมาตรฐานอืน่ Other certification (d)    
---------------------------------------- 
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ขา้พเจา้สมคัรใจทีจ่ะขอรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์
กบั มกท. และยนิดปีฏบิัตติามเงือ่นไขขอ้ก าหนดตอ่ไปนี ้
 
 
1. ปฏบิัตติามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์อง มกท. และ/
หรอืมาตรฐานเกษตรอนิทรยีอ์ืน่ทีข่อการรับรอง เชน่ 
- มาตรฐาน มกท. ซึง่เทยีบเท่ากบักฎระเบยีบของ EU 
(EC) no. 834/2007 และ 889/2008 ส าหรับการรับรอง
เกษตรอนิทรยีข์องสหภาพยโุรป 
- มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์องแคนาดาตามขอ้ก าหนด
ของ Canada Organic Regime (COR) ส าหรับการ
รับรองเกษตรอนิทรยีแ์คนาดา 
- มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์องแคนาดา และขอ้ก าหนด
เพิม่เตมิตามขอ้ตกลงความทัดเทยีมเกษตรอนิทรยีข์อง
สหรัฐอเมรกิา-แคนาดา ส าหรับการรับรองเกษตรอนิทรยี์
ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ 
 
2. ยนิยอมใหผู้ต้รวจ มกท. และเจา้หนา้ทีร่ับรอง
ระบบงานหรอืตวัแทนเขา้ตรวจสอบแปลงทีท่ า
การเกษตรทัง้หมดทีข่า้พเจา้ถอืครอง ซึง่รวมทัง้พืน้ที่
การเกษตร และ/หรอืสถานทีป่ระกอบการ ทีข่อรับรอง
และทีไ่มไ่ดข้อรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ตลอดจน
สถานทีเ่ก็บเครือ่งมอื สถานทีเ่ก็บผลผลติ และทีพั่ก 
โดยทาง มกท.ไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ
ลว่งหนา้ 
 
3. จดัท าระบบบนัทกึเกีย่วกบัการผลติ การรับซือ้ผลติผล
อนิทรยีก์ารขาย การซือ้ปัจจยัการผลติ บญัชฟีารม์ และ
เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรฐานฯ มกท.  รวมทัง้
ยนิยอมใหผู้ต้รวจ มกท. และเจา้หนา้ทีร่ับรองระบบหรอื
ตวัแทน สามารถตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งได ้
 
4. ในกรณีทีข่า้พเจา้วา่จา้งผูอ้ืน่ใหท้ าการผลติหรอืแปร
รูปบางสว่นหรอืทัง้หมด ขา้พเจา้จะด าเนนิการใหม้กีาร
ท าสญัญาขอ้ตกลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหผู้ ้
รับจา้งการผลติด าเนนิการตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
มกท. และ/หรอืมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ีข่า้พเจา้ขอ
รับรอง, นโยบาย, หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขการรบัรอง 
รวมทัง้การลงโทษอืน่ๆ ตามที ่มกท. ก าหนดขึน้ โดย
ขา้พเจา้จะเป็นผูร้ับผดิชอบการผลติการประกอบการที่
ขอรับรองทัง้ส ิน้ 
 
5. ในกรณีทีข่า้พเจา้สมคัรขอรับรองฯ แบบกลุม่/
โครงการ ขา้พเจา้ยนิยอมทีจ่ะปฎบิัตดิงันี ้
 
5.1 ด าเนนิการจดัท าสญัญาขอ้ตกลงระหวา่งกลุม่/
โครงการกบัสมาชกิผูผ้ลติทุกรายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
โดยโครงการจะเป็นผูร้บัผดิชอบใหส้มาชกิปฏบิัตติาม
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. และ/หรอืมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีอ์ืน่ทีข่อการรบัรอง, นโยบาย, หลกัเกณฑ ์
และเงือ่นไขการรับรอง รวมทัง้การลงโทษอืน่ๆ ตามที ่
มกท. ก าหนดขึน้ รวมถงึยนิยอมใหผู้ต้รวจ มกท. เขา้
ตรวจสอบพืน้ทีก่ารเกษตรทัง้หมดทีส่มาชกิถอืครอง 
และการแปรรูปในครัวเรอืน (ถา้ม)ี 
  
5.2 ยนิยอมใหผู้ต้รวจ มกท. เขา้ตรวจสถานที่

I willing to participate in the ACT organic 
certification programmes and agree with the 
following conditions: 
 
1. I shall comply with the ACT organic standards 
and/or other organic standards of the certification 
scope I have applied for, e.g.  
- for EU organic, ACT organic standards as 
equivalent to the  EU Regulation (EC) no. 
834/2007 and 889/2008 
- for Canadian organic: Canada organic standards 
as defined by the Canada Organic Regime (COR) 
- for USDA organic: Canada organic standards and 
the terms specified under the US-Canada Organic 
Equivalency Arrangement  
 
 
2. I give permission to ACT inspector and 
accreditation auditor to inspect all my owned 
agricultural farms, including the lands and/or 
facilities both apply and not apply for organic 
certification, storage house and my residential 
area. Such inspection may be carried out without 
a necessity to notify me in advance. 
 
3. I shall maintain the production record, sale 
record, input material record, farm record and/or 
operating record or other documents required by 
ACT. And I give permission to ACT inspector and 
accreditation auditor to audit those relevant 
documents. 
 
4. In case of sub-contracting partial or whole 
operation to another body, a sub-contracting 
agreement shall be written with authorized 
signature so that the sub-contractor shall be 
obliged to comply with ACT's and/or other 
applicable organic standards, policies, procedures, 
guidelines and certification conditions as well as 
sanctions required by ACT. 
 
5. In case of application for a group certification, I 
agree to implement the following requirements: 
 
5.1 Issuing a written agreement between the 
group and each individual member in order that 
they shall be responsible for the implementation 
the relevant part of ACT's and/or other applicable 
organic standards, policies, procedures and 
certification conditions as well as sanctions. In 
addition, the group shall allow ACT inspector to 
visit at all agricultural farms and processing 
houses (if any). 
 
5.2 The project shall give permission to ACT to do 
unannounced inspection visits at all operation 
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ประกอบการของกลุม่/โครงการทัง้ทีข่อรับรองและไมข่อ
รับรอง โดยทาง มกท. ไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เชน่ สถานทีเ่ก็บผลผลติ สถานทีบ่รรจ-ุแปรรูป 
สถานทีเ่ก็บเครือ่งมอื และทีพั่กคนงาน เป็นตน้ 
 
6. แจง้ให ้มกท. ทราบโดยทันท ีหากมกีารเปลีย่นแปลง
การผลติ การแปรรูป และ/หรอืการประกอบการ เชน่ 
ชนดิพชืทีป่ลกูและขอรับรอง, พืน้ทีฟ่ารม์, แหลง่ทีม่า
ของวตัถุดบิ, สตูรการแปรรปู, สถานทีแ่ปรรปู รวมทัง้การ
เปลีย่นแปลงชือ่ผูข้อรบัรอง, การเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง 
หรอืการจดัการทีเ่กีย่วกบัผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ ตลอดจนการ
ละเมดิมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มกท. และ/หรอื
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีอ์ืน่ทีข่อการรับรอง ของขา้พเจา้ 
  

7. ขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะปฏบิัตติามนโยบาย, หลกัเกณฑ,์ 
แนวทางการท างาน ตลอดจนเงือ่นไข และกฎระเบยีบ
อืน่ๆ ทีท่าง มกท. อาจก าหนดขึน้ภายหลงั 
 
8. หากขา้พเจา้ตอ้งการใชต้รารับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีใ์ดๆ บนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้ับการรับรองจาก มกท. 
ขา้พเจา้จะแจง้ให ้มกท. ทราบกอ่นน ามาใช ้เพือ่
รับทราบนโยบายการใชต้รารับรองเกษตรอนิทรยี ์และ
ท าสญัญาการใชต้รากบั มกท. กอ่นการใชต้รา 
 
9. ในกรณีทีข่า้พเจา้หมดสทิธใินการใชต้รารบัรอง 
ขา้พเจา้จะแจง้ใหก้บัผูท้ีซ่ ือ้ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี์
จากขา้พเจา้ใหย้กเลกิการใชต้รารับรองบนผลติภณัฑท์ี่
ขา้พเจา้ไดจ้ าหน่ายไปให ้
 

10. เจา้หนา้ที ่มกท., คณะกรรมการ และผูต้รวจ มกท. 
จะปฏบิัตติามนโยบายการรักษาความลบัทางขอ้มลูของ 
มกท. โดยจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระบวนการผลติ การแปรรูป สตูร/สว่นผสมของ
ผลติภณัฑ ์และความลบัทางการคา้อืน่ๆ ของผูข้อรบัรอง
ตอ่บุคคลภายนอก เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผูข้อรับรองแลว้เท่านัน้  ในกรณีที่
ผูป้ระกอบการไดข้อ (หรอืเคยขอ) การรับรองเกษตร
อนิทรยีจ์ากหน่วยตรวจรับรองอืน่ดว้ย มกท. อาจ
แลกเปลีย่นขอ้มลูกบัหน่วยตรวจรับรองอืน่เกีย่วกบัการ
ตรวจรับรอง รวมทัง้ปรมิาณการผลติและการขายผลผลติ
ของผูป้ระกอบการ 
  
10. ขอ้ตกลงอาจยกเลกิได ้โดยท าหนังสอืเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแจง้ใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบ 
 
ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายละเอยีดเงือ่นไขขา้งตน้แลว้ และ
ยอมรับเงือ่นไขขา้งตน จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

 

units, whether the unit is under the organic 
certification scope or not. These unit can be 
storage house, processed and packaging house as 
well as residential area of workers and etc. 
 
6. I shall immediately notify ACT if there are any 
changes in the production, processing and/or 
operating, for example, growing crops’ types, 
name of the ownership, structural or supplier 
management as well as violations of ACT's and/or 
other applicable organic standards. 
 
7. I am willing to adhere to any policies, 
procedures, guidelines, and conditions as well as 
other regulations that are stipulated later by ACT. 
 
8. Once I plan to use ACT or any organic 
certification logo on products certified by ACT, I 
shall notify ACT in advance so as to 
acknowledge the policy and sign the seal contract 
with ACT before use. 
 
9. In case I no longer has the right to use organic 
seal, I shall inform in writing the buyers who 
bought my organic products to remove the seal on 
my products. 
 

10. ACT staffs, committees and inspectors are 
obligated to implement an ACT’s confidential 
policy. The data and information of a production, 
processing and formula as well as other important 
trading data of an operator shall not be disclosed 
to the outsiders. Unless required by law or other 
accreditation/approval requirements, ACT will only 
disclose the operator's information only when 
there is a written permission from the operator. In 
case when the operator has (or had) organic 
certification with other certification body, ACT may 
exchange information with another certification 
body regarding the operator's certification, 
including the production and sale volume. 
 
10. The agreement can be canceled any time with 
written notice from another party. 
 
I have read the above conditions and agree to 
adhere to them. 

ผูป้ระกอบการลงนาม/            คณุสงา่ สวนแกว้  20 /09/2557 
Operator's Signature/date       

มกท. ลงนาม/วนัที ่    
ACT Signature/date     

รหสัผูข้อรบัรอง 
Operator Code 
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อธบิาย 
(a) การขอรบัรอง มกท.-IFOAM Accredited: 
ส าหรับผูป้ระกอบการทีต่อ้งการขายผลติภณัฑอ์นิทรยีใ์น
ประเทศและภมูภิาคเอเชยี หรอืสง่ออกไปยงัประเทศที่
ตอ้งการการรับรองภายใตโ้ปรแกรม IFOAM-accredited 
โดยผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐาน มกท. 
 
(b) การขอรบัรอง มกท – EU equivalent: ส าหรับ
ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการขายผลติภณัฑอ์นิทรยีท์ัง้ตลาด
ในประเทศและสง่ออกไปขายในตลาดยโุรปดว้ย โดย
ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐาน มกท. ที่
เทยีบเท่ากบักฎระเบยีบ EU 834/07  
 
(c) การขอรบัรอง มกท – แคนาดา (เพิม่เตมิการ
รบัรอง NOP): ส าหรับผูป้ระกอบการทีต่อ้งการสง่ออก
ผลติภณัฑอ์นิทรยีไ์ปขายยงัตลาดแคนาดาและ
สหรัฐอเมรกิา โดยผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิัตติาม
มาตรฐานแคนาดา (Canada Organic Regime - COR) 
และเนื่องจากประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมรกิา
มขีอ้ตกลงร่วมกนั ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการรับรองตาม
มาตรฐานแคนาดาจะสามารถสง่ออกผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
การรับรองแคนาดาไปยงัอเมรกิาและใชโ้ลโก ้USDA ได ้
โดยตอ้งไดร้ับการตรวจสอบเพิม่เตมิตามขอ้ตกลงการ
ยอมรับความทัดเทยีมของระบบเกษตรอนิทรยีร์ะหวา่ง
สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
การใชต้ราของประเทศสหรัฐอเมรกิาดว้ย   
 
(d)  การขอรบัรองตามมาตรฐานอืน่ 
d.1 การขอรบัรอง ICEA-NOP: ส าหรับ
ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการไดร้ับการรับรอง NOP โดยตรง 
ส าหรับการสง่ออกผลติภณัฑอ์นิทรยีไ์ปขายในตลาด
อเมรกิาโดยผ่านการรับรองของ ICEA โดยผูป้ระกอบการ
ตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐาน NOP ของ USDA  
 
d.2 การขอรบัรอง ICEA-JAS: ส าหรับผูป้ระกอบการ
ทีต่อ้งการสง่ผลติภณัฑอ์นิทรยีไ์ปขายในตลาดญีปุ่่ นผ่าน
การรับรองของ ICEA ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิัตติาม
มาตรฐาน JAS ของญีปุ่่ น 
 
d.3 การขอรบัรอง OFDC-Chinese Regulation: 
ส าหรับผูป้ระกอบการทีต่อ้งการสง่ผลติภณัฑอ์นิทรยีไ์ป
ขายในตลาดประเทศจนี ผ่านการรับรองของ OFDC  ซึง่
เป็นองคก์รรบัรองในจนีทีท่ างานร่วมกบั มกท. 
ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบของจนี  
 
d.4 การขอรบัรองตามมาตรฐานอืน่ เชน่ Bio 
Suisse, Naturland, Soil Association, etc. 
มกท. สามารถใหบ้รกิารตรวจตามมาตรฐานขององคก์ร
รับรองเอกชนเหลา่นี้ตามทีล่กูคา้รอ้งขอและขอรับรอง 
โดยผูป้ระกอบการตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมการตรวจ
เพิม่เตมิ 

Explanations 
(a) ACT-IFOAM accredited certification: for 
operator who intends to sell their organic products 
in regional markets or export to countries where I 
FOAM-accredited certification program is required. 
The operator has to comply with ACT standards.  
 
(b) ACT-EU equivalent certification: for 
operator who intends to sell their organic products 
in the region and also export to European 
markets. The operator has to comply with ACT-EU 
reg equivalent standards. 
 
(c) ACT-Canada certification (with add-on 
NOP certification): for operator who intends to 
export their organic products to Canada, the 
operator has to comply with the Canada Organic 
Regime (COR) Standard.  
Operator already certified to COR and wish to 
export its products to USA can request for an add-
on NOP certification if the operator is verified to 
comply with the terms under the US-Canada 
Organic Equivalency Arrangement as well as the 
USDA labelling requirements. 
 
(d) การขอรบัรองมาตรฐานอืน่ 
d.1 ICEA-NOP certification: for operator who 
wants to be directly certified to the NOP for export 
to the USA through ICEA, ACT’s partner 
certification body based in Italy. The operator has 
to comply with the NOP standards of USDA.  
 
d.2 ICEA-JAS certification: for operator who 
wants to export their organic products to Japan 
through ICEA, ACT’s partner certification body 
based in Italy. The operator has to comply with 
the JAS standards.  
 
d.3 OFDC-Chinese Regulation certification: 
for operator who wants to export their organic 
products to China through OFDC, ACT’s partner 
certification body based in China. The operator 
has to comply with the Chinese Regulation.  
 
d.4 Other certification e.g. Bio Suisse, 
Naturland, Soil Association, etc. ACT can 
arrange for certification to these private organic 
labeling schemes and request. Additional fee 
applies. 
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+เลขที่ผูข้อรบัรอง 

–– 
  

ใบสมคัรขอรบัรองฟารม์เกษตรอินทรีย์ 
 

กรุณากรอกขอ้มูลในการสมคัรขอรบัรองฟารม์ใหล้ะเอยีดและสมบูรณ์มากทีสุ่ด ในกรณีทีผู่ส้มคัรมกีจิการฟารม์ขนาดใหญ่หรอืมรีายละเอยีดมาก และไม่
สามารถบรรยายไดใ้นแบบฟอรม์น้ี  กรุณาเขยีนรายละเอยีดเพิม่เตมิและแนบมาพรอ้มกบัใบสมคัรน้ีดว้ย 

1. ข้อมลูผู้สมคัร 
ชือ่ผูผ้ลติ/บรษิทั 
 

นางสาวสง่า สวนแกว้ 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได/้
โทรศพัท์/โทรสาร/ 
E-mail/ Website 

28 ม.8 ต.ทุ่งขวาง อ.ก  าแพงแสน อ.ก  าแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
โทร 086-0596803 

ทีต่ ัง้ของฟารม์ 
 

(ระบุที่อยูข่องฟารม์ที่จะขอรบัรอง ในกรณีที่มหีลายแปลงและตัง้อยูค่นละที่ ใหร้ะบุที่อยูทุ่กพืน้ที่) 
ไร่สง่าดีดี แปลที่ 20   ม.1  ต.ทุ่งขวาง   อ.ก  าแพงแสน 

ชือ่ผูร้บัผดิชอบ 
(หรอืผูจ้ดัการฟารม์) 

สง่า  สวนแกว้  เจา้ของสวน  จตุพร  ศรวีารีรตัน์  ผูป้ระสานงาน  085-226-2670 

 

2. ข้อมลูพื้นฐานเก่ียวกบัพื้นท่ีการเกษตรในครอบครอง 
2.1 จ านวนพื้นทีก่ารเกษตรในครอบครองทัง้หมด (ทัง้

แปลงอนิทรยี์และเคม)ี มกีีแ่ปลง รวมพื้นทีก่ีไ่ร ่ 
3 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา 

2.2 จ านวนพื้นทีท่ีต่อ้งการขอรบัรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี์มที ัง้หมดมกีีแ่ปลง รวมพื้นทีอ่นิทรยี์กีไ่ร ่
ระบชุือ่หรอืรหสัแปลงอนิทรยี์ทีข่อรบัรอง 

แปลงท่ี 1       3 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา 

 กรุณาระบุรายละเอยีดของทุกแปลงใหช้ดัเจน ทัง้แปลงอนิทรยีท์ีจ่ะสมคัรขอรบัรอง และแปลงเคมีหรอืแปลงทีไ่ม่ตอ้งการสมคัรขอรบัรอง ลงใน
ภาคผนวก 1 และกรุณาตัง้เลขรหสัแปลงหรอืชือ่แปลงดว้ย 

 กรุณาวาดแผนผงัฟารม์ของแปลงอินทรียที์ต้่องการขอรบัรองทกุแปลง ใหไ้ดอ้ตัราส่วนใกลเ้คียงกบัพื้นทีจ่รงิมากทีสุ่ด โดยระบุรายละเอยีด
จุดอา้งองิต่างๆ ภายในฟารม์ เช่น แปลงทีป่ลูกพชื, สระน ้า, บา้นพกั, โรงเกบ็ผลผลติ ฯลฯ รวมทัง้ระบุถนน, แปลงเคมีหรอือนิทรยีข์องเพือ่นบา้น
ขา้งเคยีง ฯลฯ ใหช้ดัเจน แนบมากบัใบสมคัรดว้ย 

 

3. แผนการผลิตพืชอินทรียใ์นปีน้ี 
3.1 แผนการผลติพชืทีต่อ้งการขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ 

ชนิดพืช จ านวนพืน้ท่ีท่ีผลิต (ไร่) จ านวนรุ่นท่ีผลิตต่อปี ประมาณการผลผลิตต่อปี (กก.) แปลงท่ีผลิต 
ตะไคร้ 
ผกับุง้ 
ถัว่ 
ใบแมงลกั 
ใบโหระพา 
ใบกระเพรา 

อยูใ่น พื้นท่ี 3 ไร่ 3งาน 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

3 
20 
5 
3 
3 
3 

1000 
1000 
800 
500 
500 
500 

แปลงท่ี1 

     
     



 

103 
 

ชนิดพืช จ านวนพืน้ท่ีท่ีผลิต (ไร่) จ านวนรุ่นท่ีผลิตต่อปี ประมาณการผลผลิตต่อปี (กก.) แปลงท่ีผลิต 

                              
                              
                              
                              
กรุณาระบุชนิดพชืทีจ่ะผลติทุกชนิดในภาคผนวก 2 ดว้ย ในกรณีทีม่แีผนการผลติพชืผสมผสานหลายชนิด อยา่งน้อยตอ้งประมาณการผลผลิตเป็นกลุ่ม
พชื (เช่น ผกั, สมุนไพร) ลงในตารางขา้งตน้ โดยอาจระบุปรมิาณผลผลติเป็นต่อรุ่น หรอืต่อเดอืน ก็ได้ 
 

3.2 แผนการใชเ้มล็ดพนัธุ์, ท่อนพนัธุ์ และสว่นขยายพนัธุ์ ทัง้พชืหลกั พชืเสรมิ พชืหมนุเวยีน พชืบ ารงุดนิ (เชน่ พชืตระกลูถัว่) 
ชนิดเมลด็พนัธุ/์ ต้นกล้า/

ท่อนพนัธุ์ 
คณุภาพของเมลด็พนัธุ์ แหล่งท่ีมา 

(ผลติเองในฟารม์/ซือ้มา/ 
ไดร้บัจากที่อื่น – ระบุที่มา) 

อนิทรยี/์ทัว่ไป คลุกยา/ฮอรโ์มน/ 
ไม่คลุกยา/ฮอรโ์มน 

GMO/  
ไม่ใช่ GMO 

1.กลว้ย          อินทรีย ์ ไม่คลุกยา ไม่ใช่ GMO ผลิตเอง   

2.ตะไคร้        อินทรีย ์ ไม่คลุกยา ไม่ใช่GMO เกบ็เมลด็พนัธ์ุมาเอง 

3.ใบแมงลกั อินทรีย ์ ไม่คลุกยา ไม่ใช่ GMO เกบ็พนัธ์ุเอง 

4.ใบโหระพา   อินทรีย ์ ไม่คลุกยา ไม่ใช่GMO เกบ็พนัธ์ุเอง 

5.ใบกระเพราะ 
6.ถัว่ 
7.ผกับุง้ 

อินทรีย ์
อินทรีย ์
อินทรีย ์

ไม่คลุกยา 
ไม่คลุกยา 
ไม่คลุกยา 

ไม่ใช่GMO 
ไม่ใช่ GMO 
ไม่ใช่ GMO 

เกบ็พนัธ์ุเอง 
เกบ็พนัธ์ุเอง 
ช้ือเมลด็เอง 

 

3.3 แผนการใชปุ้๋ ยและสารปรบัปรงุดนิในฟารม์ (เช่น ปุ๋ ยคอก, ปุ๋ ยหมกั, หนิฟอสเฟต, โดโลไมท ์ฯลฯ รวมทัง้จุลนิทรยีท์ีน่ ามาใชใ้นการปรบัปรุง
ดนิ ในกรณีทีใ่ชป้จัจยัการผลติทางการคา้ กรุณา ระบุชือ่บรษิทั  ระบุยีห่อ้ และแจง้ส่วนประกอบของปจัจยัการผลติ) 

ชนิดปุ๋ ยอินทรีย/์สารปรบัปรงุดิน/ 
ส่วนประกอบของปุ๋ ยหมกั 

แหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์
หรือส่วนประกอบ 

ปริมาณท่ีคาดว่าจะใช้ 
(กก./ไร่/ปี) 

วิธีการใช้ 

1.ปุ๋ ยวิศวกรรมแม่โจ1้ 1. ฟางขา้วและมูลสัตว ์ 1. 2000 กิโลกรัม  1. ผสมกบัดิน 

2.น ้าหนกั 2. พด.2  , พืชผกั  , 
กากน ้าตาล และปลาสด 

2. 300 ลิตร 2.ฉีดพ่นในดิน และรดหนา้ดิน 

3.ปุ๋ ยพืชสด 3. ตดัหญา้จากในแปลง       4. ตดัแลว้คลุมดิน 

                        

    

                        

 
 

 

3.4 แผนการปลูกพชืหมนุเวยีนและพชืรว่ม (เชน่ ปลูกพชืบ ารงุดนิหรอืพชืตระกลูถัว่หมนุเวยีนในการปลูกผกั/ขา้ว/ขา้วโพด ฯลฯ) 
แปลงท่ีจะปลูก ชนิดพืชหมนุเวียน/พืชร่วม วิธีการและช่วงเวลาท่ีปลูก 

      ไม่มี       
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แปลงท่ีจะปลูก ชนิดพืชหมนุเวียน/พืชร่วม วิธีการและช่วงเวลาท่ีปลูก 

                  

                  
 
 
 
 
 

3.5 แผนการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรพูชืและวชัพชื 
(ในกรณีทีใ่ชป้จัจยัการผลติทางการคา้ กรุณา ระบุชือ่บรษิทั  ระบุยีห่อ้ และแจง้ส่วนประกอบของปจัจยัการผลติ) 

ชนิดโรค แมลง วชัพืช 
และพืชท่ีเป็นปัญหา 

วิธีการควบคมุ/สารท่ีใช้ 1) แหล่งท่ีมาของสารท่ีใช้  

2) และส่วนประกอบของสารท่ี
ใช้ 

ปริมาณท่ีใช้ต่อรุ่น หรือต่อปี 
(กก./ไร)่ 

แบ่งหญ้าให้แมลงกดักินบ้าง 

(ใชแ้บบสมดุลธรรมชาติ) 
ใชน้ ้าหมกัและสมดุล
ธรรมชาติ 

ใบสะเดาและสวนเสือ (พืชที่แมลง
เกลียดน ามาหมกั) 

ใชต้ามความเหมาะสม ถา้แมลง
ไม่กดักิน กไ็ม่ฉีด 

                        

                        

                        

 

3.6 ระบบน ้าในฟารม์ 
แหล่งน ้าทีใ่ชใ้นฟารม์  น ้าฝน     น ้าชลประทาน     น ้าบาดาล    

 อื่นๆ ระบ…ุ     … 

อธบิายระบบการใหน้ ้าใน
ฟารม์ 
 

ผ่านพืชท่ีอยูใ่นน ้ากรองโดยธรรมชาติ (ผกับุง้ , ผกัตบชวา)  เขา้ในร่องสวน 

 

3.7 แรงงานภายในฟารม์ 
แรงงานทีใ่ชใ้นฟารม์  แรงงานในครอบครวั          จา้งแรงงาน 

ลูกจา้งในฟารม์  ลูกจา้งประจ า          คน   ลูกจา้งชัว่คราว เชน่ ชว่งเกบ็เกีย่ว         คน 

อธบิายรายละเอยีดการจา้ง
แรงงานในฟารม์ เชน่ คา่
จา้ง,ท างานเวลา, ทีพ่กั ฯลฯ 

      

การใชเ้ครือ่งมอืการเกษตร
และเครือ่งจกัรกลการเกษตร
ในฟารม์ 

 ไมม่กีารใชเ้ครือ่งมอืและเครือ่งจกัรกลในฟารม์ 
 ใช ้(ระบุชนิดเครื่องมอื/เครื่องจกัรกลการเกษตรที่ใช ้และเป็นของตนเองหรอืเพื่อนบา้น) 

-เป็นของตนเอง 
 

3.8 มาตรการป้องกนัการปนเป้ือน 
ความเสีย่งในการปนเป้ือน
สารเคมจีากภายนอกฟารม์ 

 ไมม่คีวามเสีย่ง 

 มคีวามเสีย่ง ระบปุญัหา (เช่น การฉีดยาของเพื่อนบา้น, น ้าที่น ามาใชใ้นฟารม์, โรงงานอุตสาหกรรม) 
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อธบิายมาตรการป้องกนัปญัหาการปนเป้ือนจากความเสีย่งขา้งตน้ 

      
 

ความเสีย่งในการปนเป้ือน
จากการใชเ้ครือ่งมอื/
เครือ่งจกัรการเกษตร
รว่มกบัฟารม์เคม ี

 ไมม่คีวามเสีย่ง 

 มคีวามเสีย่ง ระบปุญัหา (เช่น การใชร้ถไถ, รถเกบ็เกี่ยว ฯลฯ) 
      
 

อธบิายมาตรการป้องกนัปญัหาการปนเป้ือนจากความเสีย่งขา้งตน้ 

      
 

ความเสีย่งในการปนเป้ือน 
GMOs จากพชื GMOs หรอื
ปจัจยัการผลติทีใ่ชใ้นฟารม์ 

 ไมม่คีวามเสีย่ง 

 มคีวามเสีย่ง ระบปุญัหา (เช่น เพื่อนบา้นปลูกพชื GMOs หรอืปลูกในฟารม์ของตนเองในปีที่ผา่นมา) 
      
 
อธบิายมาตรการป้องกนัปญัหาการปนเป้ือนจากความเสีย่งขา้งตน้ 

      
 

 

4 แผนการจดัการผลผลิตอินทรียห์ลงัเกบ็เก่ียว 
อธบิายวธิกีารเกบ็เกีย่วผลผลติ 
ภาชนะทีใ่ส ่และการขนสง่มายงั
สถานทีเ่กบ็ผลผลติ/โรงบรรจุ 

ลา้งภาชนะท่ีใส่ก่อนและหลงัการใชง้านทุกคร้ัง 

อธบิายข ัน้ตอนการจดัการ
ผลผลติและสถานทีจ่ดัการ (เช่น 
การลา้ง, คดั, ตดัแต่ง, บรรจุ ฯลฯ)  

เกบ็ผลผลิต มาลา้งในน ้าสะอาด  จดัสถานท่ี   มีโต๊ะเป็นสัดส่วน 

อธบิายวธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติ 
สถานทีเ่กบ็ผลผลติ ภาชนะหรอื
บรรจุภณัฑท์ีใ่ช ้รวมทัง้ถงัเกบ็ 
(ไซโล) การท าความสะอาด 

บรรจุใส่ถุงใหมิ้ดชิด ดูสะอาดเรียบร้อย เกบ็ไวบ้นโต๊ะ  จดัเรียงใหเ้รียบร้อย ลา้งภาชนะใหเ้รียบร้อย  

ปญัหาแมลง/ศตัรใูนสถานทีเ่กบ็
ผลผลติ/โรงบรรจุ และวธิจีดัการ 
 

ไม่มีแมลงรบกวน 

อธบิายวธิกีารขนสง่ผลผลติไป
จ าหน่าย 
 

ใชร้ถส่วนตวัขนผลผลิตไปท่ีกลุ่ม  และกลุ่มกจ็ะน าพืชผกัต่างๆ ไปยงัผูซ้ื้อ 

อธบิายมาตรการป้องกนัการ
ปนเป้ือนสารเคม/ีสิง่สกปรก
ในขณะจดัการ/จดัเกบ็ผลผลติ 

ผลผลิตทุกชนิดจะไม่มีสารเคมีมาเจือปนเดด็ขาด 

อธบิายมาตรการในการป้องกนั
ไมใ่หผ้ลผลติทัว่ไปมาปะปนกบั

ผกัทุกชนิดเป็นอินทรียท์ั้งหมด จะไม่มีผกัเคมีมาเจอปนและไม่มีผกัอื่นมาปะปน 
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ผลผลติอนิทรยี ์
 

5 การแปรรปูผลผลิตอินทรียใ์นฟารม์ (ถ้ามี)  
ในกรณีทีท่่านตอ้งการน าผลผลติภายในฟารม์มาแปรรูปเพือ่ทีจ่ะขายเป็นผลติภณัฑแ์ปรรูปอนิทรยีภ์ายใตก้ารรบัรองของ มกท. กรุณาอธบิายรายละเอยีด 

ชือ่ผลติภณัฑแ์ปรรปู 
 

      

อธบิายวธิกีารและข ัน้ตอนการ
แปรรปูผลผลติ  
 
 

      

ระบสุว่นประกอบ, สารปรงุแต่ง 
และสารชว่ยแปรรปู ทีจ่ะ
น ามาใช ้และอตัราสว่นทีจ่ะใช ้

      

 

6 ระบบเอกสารท่ีใช้ในฟารม์ 
อธบิายระบบการบนัทกึหรอื
เอกสารทีใ่ชใ้นท าเกษตรอนิทรยี์ 
(เช่น บนัทกึการซือ้และการใชป้จัจยั
การผลติ, บนัทกึการเกบ็เกี่ยว, 
บนัทกึการบรรจุ/แปรรูป, เอกสารการ
ขาย, ระบบ lot number ฯลฯ) 

แยกบญัชี รายรับ-รายจ่าย 1 เล่ม จดบนัทึกเวลาเขา้ไปในสวน วา่วนัน้ีท  าอะไรบา้ง จดบนัทึกอยา่ง
ละเอียด ปลูกพืชอะไร เท่าไหร่ 1 เล่ม บญัชีผลผลิต รวมน ้าหนกัและราคา 1 เล่ม 

 

7 แผนการตลาด 
การขายผลผลติ/ผลติภณัฑจ์าก
ฟารม์และรายไดจ้ากการขายใน
ปีทีผ่า่นมา (ระบุชนิดผลผลติ/
ผลติภณัฑจ์ากฟารม์ ปรมิาณทีผ่ลติ
ได ้และรายไดจ้ากการขาย) 

ชนิดผลผลิต/ผลิตภณัฑ์ ปริมาณท่ีผลิตได้ รายได้จากการขาย 
ตะไคร้   โหระพา    กลว้ย    
ใบแมงลกั  ผกับุง้   ใบกระ
เพรา  
 
 

3,000กก/ไร่ 80,000 

แผนการขายผลผลติ/ผลติภณัฑ์
อนิทรยี์ 

 ขายสง่ 
 บรรจุขายเอง ระบชุือ่ยีห่อ้…      

ท่านวางแผนจะขายผลผลติ/
ผลติอนิทรยี์ใหใ้คร ทีไ่หนบา้ง? 

 

ขายใหก้ลุ่ม แม่คา้ตลาด , ตลาดนดั และแม่คา้ทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคผกัอินทรีย ์

 

8 การตรวจสอบดิน, น ้า และสารตกค้างในผลผลิต 
ท่านมผีลการสุม่ตวัอย่างดนิ, น ้า หรอืผลผลติในฟารม์ เพื่อตรวจสอบปรมิาณธาตุอาหารหรอืสารเคมตีกคา้งหรอืไม่? 

  ม ี
 ไมม่ ี 

ในกรณีทีม่ ีกรุณาอธบิายรายละเอยีดและแนบผลการตรวจล่าสุดมาดว้ย 

      
 

 

9 ท่านเคยได้รบัปฏิเสธการรบัรองฟารม์เกษตรอินทรยีจ์ากหน่วยงานรบัรองอ่ืนมาก่อนหรือไม่ 
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ไมเ่คย     เคย  
ในกรณีทีเ่คย โปรดแสดงหลกัฐานแก ่มกท. วา่ท่านไดด้ าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขเงือ่นไขทีท่ าใหท้่านไดร้บัการปฏเิสธดว้ย  

 

10 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูข้างต้นครบถ้วนและถกูต้อง และได้แนบเอกสารประกอบต่อไปน้ีมาด้วย 
 ขอ้ตกลงการขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ 
 แผนผงัฟารม์ จ านวน…1…แผน่ (ในกรณีทีม่แีปลงตัง้อยู่ห่างกนั ตอ้งท าแผนผงัฟารม์แยกกนัคนละแผน่) 
 แผนทีไ่ปฟารม์ทางรถยนต์…1…แผน่ 
 ผลการตรวจสอบดนิ, น ้า, สารตกคา้งในผลผลติ โปรดระบ…ุ      
 อื่นๆ ระบ…ุ      

 
ลงช่ือ …….,นางสาวสง่า สวนแก้ว,…. ผูส้มคัร วนั/เดือน/ปี ท่ีสมคัร …...........12/9/57.........………....……………. 

 

การเดินทางและท่ีพกัของผูต้รวจ 
มกท. จะแจง้ใหผู้ต้รวจทราบเกีย่วกบัการเดนิทางและทีพ่กัทีผู่ข้อรบัรองระบุไวใ้นรายการต่อไปนี้  ทัง้นี้หลงัจากการตดัสนิใจเลอืกผูต้รวจ

แลว้ มกท.จะแจง้ใหผู้ต้รวจตดิต่อกบัผูข้อรบัรองเองโดยตรง 
การเดินทาง        ท่ีพกั 

   ผูต้รวจเดนิทางโดยรถยนตส่์วนตวั อตัรา ก.ม.ละ 4 บาท จาก มกท. ถงึฟารม์     โรงแรม 
   อืน่ ๆ คอื……     .            ทีพ่กัทีผู่ข้อรบัรองจดัให้ 

 
 

(ความเหน็เจ้าหน้าท่ี) ไดต้รวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสารแลว้ 
ผลการตรวจเอกสารครัง้ที่ 1                                                                                      ผลการตรวจเอกสารครัง้ที่ 2 
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ภาคผนวก  1 

รายการพื้นท่ีการผลิตและประวติัฟารม์ 
ช่ือผูผ้ลิต/บริษทั: สง่า  สวนแก้ว วนั/เดือน/ปี : 20 09 57 
กรุณาระบุพืน้ทีก่ารเกษตรในครอบครองของท่านทัง้หมดทุกแปลง ทัง้แปลงอนิทรยีท์ ีจ่ะสมคัรขอรบัรองและแปลงเคมทีีย่งัไม่ต้องการสมคัรขอรบัรอง  ส าหรบัพืน้ทีอ่นิทรยี ์กรุณาระบุประวตักิารใชส้ารเคม ีส าหรบัพืน้ทีเ่คม ี
กรุณาระบุแผนทีจ่ะปรบัเปลีย่นมาท าเกษตรอนิทรยี ์(ระบุปีทีจ่ะปรบัเปลีย่น)  
ช่ือแปลง/
ฟารม์หรือรหสั
แปลง 

ช่ือ/รหสั
แปลงย่อย

(ถา้ม)ี 

จ านวน
พื้นท่ี 
(ไร)่ 

พืชท่ีปลูก 
(ระบุชนิดพชื/ ปา่ / 

หรอืที่ว่าง) 

ระบบการผลิต 
(อนิทรยี/์ 
เคม)ี 

กรรมสิทธ์ิ
ท่ีดิน 

(ของตวัเอง/ 
เช่าท า) 

ประวติัการใช้สารเคมีท่ีไม่อนุญาตท่ีผ่านมา แผนการ
ปรบัเปล่ียน
มาท าแบบ
อินทรีย ์  

ปุ๋ ยเคมี/ สารก าจดัโรคแมลงและวชัพืช/ ฮอรโ์มน 
(ชื่อสามญัหรอืชื่อทางการคา้) 

อตัราการใช้/ 
ความถ่ีในการใช้ 

วนั/เดือน/
ปีท่ีใช้ครัง้
สุดท้าย 

ไร่สง่า 
 

      3ไร่  
3 งาน 

กลว้ย อินทรีย ์ ของตวัเอง เคยใชปุ้๋ ยเคมี แต่หยุดมา  3  ปีแลว้ นานๆใช ้ ธ.ค. 53 3 ปี 

      
 

            ตะไคร้ อินทรีย ์ ของตวัเอง ,,                   

      
 

            ใบโหระพา อินทรีย ์ ของตวัเอง ,,                   

      
 

            ใบกระเพรา อินทรีย ์ ของตวัเอง ,,                   

      
 

            ใบแมงลกั อินทรีย ์ ของตวัเอง ,,                   

      
 

            ถัว่ อินทรีย ์ ของตวัเอง ,,                   

      
 

            ผกับุง้ อินทรีย ์ ของตวัเอง ,,                   

      
 

            มะม่วง อินทรีย ์ ของตวัเอง ,,                   
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ภาคผนวก 2 

รายการพืชหรือผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ช่ือผูผ้ลิต/บริษทั: สง่า  สวนแก้ว วนั/เดือน/ปี : 20 09 57 
โปรดระบรุายการพชืหรอืผลติภณัฑท์ีท่่านตอ้งการขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ โดยระบชุือ่พชื/ผลติภณัฑต์ามทีต่อ้งการให้
ปรากฏบนใบประกาศนียบตัรของท่าน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เชน่ ขา้วโพดฝกั (Baby Corn), หน่อไมฝ้ร ัง่ (Asparagus) 

 

ล าดบัท่ี รหสัสินค้า 
(ถา้ม)ี 

รายช่ือพืชท่ีต้องการขอรบัรอง ประมาณการผลผลิตต่อปี 
(กก.) 

1.  ตะไคร้ 1000 

2.  ผกับุง้ 1000 

3.  ถัว่ 800 

4.  ใบแมงลกั 500 

5.  ใบโหระพา 500 

6.  ใบกระเพรา 500 
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ภาคผนวก 3 

แผนการปลูกพืชในแปลงเกษตรอินทรียใ์นช่วง 1 ปี 
ช่ือผูผ้ลิต/บริษทั: สง่า  สวนแก้ว วนั/เดือน/ปี : 20 09 57 
  
กรณุาเขยีนแผนการปลูกพชื ทัง้พชืหลกั พชืเสรมิ และพชืปรบัปรงุดนิ วา่ช่วงไหน จะปลูกพชือะไร เพื่อให ้มกท.มองเหน็ภาพการเปลีย่นแปลงของพชืทีป่ลูกในฟารม์ตลอดทัง้ปี 

รหสั
แปลง 

มกรา กมุภา มีนา เมษา พฤษภา มิถนุา กรกรฎา สิงหา กนัยา ตลุา พฤศจิกา ธนัวา 

      
 
 

ตะไคร้ ผกับุง้             ถัว่       ใบแมงลกั       โหระพา       กะเพรา       
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