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โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม กรณี 

กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใต้เครือข่ายมูลนธิิธรรมะร่วมใจ จังหวัดยโสธร เป็นโครงการวิจัยท่ีมี

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสบืค้น ศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ / 

การประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม ต่อการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม 

การตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ ต้องท าการศึกษา สืบค้นข้อมูลจากเอกสารของหนว่ยงาน 

องค์กรตา่งๆ ท่ีหลากหลายท้ังในและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ตอ้งท าการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารโดยการ

เก็บข้อมูล ด้วยการเข้าไปส ารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง กับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง

ทีมวิจัยได้ด าเนินการอย่างจริงจังและท าอย่างเต็มความสามารถ นับเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อการ

พัฒนาทีมวิจัยอย่างย่ิง โดยเฉพาะเร่ืองภาษาตา่งประเทศ นับเป็นการ learning by doing จริงๆ  

2. เพ่ือสร้างระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในส าหรับ  “มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม”  

3. การตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีต้องลงพ้ืนท่ีและใช้วิธีการ

แบบมีสว่น 

ร่วมอย่างจริงจัง ย่ิงในช่วงการทดสอบโดยการน ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  และคู่มือการ

ประกันคุณภาพไปทดลองใช้กับชาวนาสมาชิก 119 ราย นัน้ มีข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก

เพราะทีมวิจัยท่ีสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการ ได้น้ันมีน้อย แตต่้องท าระบบการรับรองให้ครบวงจร ท้ัง 

ต้นน้ า(การผลิต) กลางน้ า (การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์) ปลายน้ า (การตลาดและผู้บริโภค) และย่ิงไปกว่า

นัน้คือ มีการจัดตัง้สภาผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเพ่ิมงานเพ่ือให้ระบบการรับรองมาตรฐานมีคุณค่าได้รับความ

นา่เชื่อถือมากขึน้ 

4. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์คุณธรรม

ท่ีน าไปสู่ความนา่เชื่อถือในระดับสากล 

การตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ ตอ้งวิเคราะห์สังเคราะห์และถอดบทเรียน จากผลการ

ด าเนนิงานท่ีผ่านมาท้ังหมด 

ทีมวิจัยได้พยายามท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานการวิจัย ให้เป็นไปตามแผนการวิจัยท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 

จนสามารถสรุปผลและออกแบบระบบงานท่ีเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม และได้จัดท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมพร้อมคู่มือการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานออกมาเป็นรูปเล่มพร้อมจัดท าเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนดว้ยแล้ว  ท่านสามารถน าไป

ทดลองใช้ได้ทันที 



ทีมวิจัยขอขอบคุณชาวนาคุณธรรมทุกท่าน กรรมการสภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรมทุกคน ท่ีให้ความ

ร่วมมือสนับสนุนทุกสภาพการ จนรายงานผลการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม กรณี 

กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใตเ้ครือข่ายมูลนิธิธรรมะร่วมใจ จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสบืค้น ศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ / 

การประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม ต่อการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม 

2. เพ่ือสร้างระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในส าหรับ  “มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม” 

3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์คุณธรรม

ท่ีน าไปสู่ความนา่เชื่อถือในระดับสากล 

การตอบโจทย์วิจัยในคร้ังนี้  ทีมนักวิจัยได้ท าการศกึษาตามแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ดังแผนภาพ  
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  เร่ิมจากการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารของหนว่ยงาน องค์กรตา่งๆ  ท้ังในและตา่งประเทศ โดยท า

การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเกษตรกร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้บริโภค ท่ีเกี่ยวข้อง และท าการเก็บข้อมูล ด้วยการเข้าไปส ารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง  จน



สามารถสร้างตัวแบบท่ีเรียกว่า มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม มีเนื้อหาข้อก าหนดเป็นมาตรฐาน 

45 ข้อ และได้ออกแบบ คู่มือการประกันคุณภาพ ให้สามารถท่ีจะน าไปปฏิบัติแล้วบรรลุตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด  

  ทีมนักวิจัยได้มีปฏิบัตกิารลงพ้ืนท่ีโดยเฉพาะช่วงการน าเอามาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 

และคู่มือการประกันคุณภาพไปทดลองใช้กับชาวนาสมาชิก 119 ราย นัน้ มีการลงพ้ืนท่ีอย่างเข้มข้น  

ผลการวิจัยพบว่า ระบบการรับรองมาตรฐานท่ี มีการด าเนินงานอยู่อย่างเป็นทางการและเป็น

ยอมรับกันในวงกว้างท่ัวไป ท้ังของประเทศไทยและของต่างประเทศนัน้  ล้วนเป็นมาตรฐานท่ีท าการตรวจ

รับรองกระบวนการผลิตเพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคว่า ผลิตผลทางการเกษตรท่ีได้มานั้นมีความ

เป็นผลิตผลจากระบบเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ แต่ตัวคนผู้ผลิต (เกษตรกร ชาวนา) จะมีชีวิตยากล าบาก 

เจ็บป่วย มีหนี้สิน กินสูบดื่มเสพ ( เหล้า เบียร์ บุหร่ี ยาเสพติด เล่นการพนัน มีอบายมุข) ถูกเอารัดเอา

เปรียบอย่างไร ไม่มีข้อก าหนดห้ามและบอกแนวทางแก้ไขเอาไว้ในมาตรฐาน  

ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  ท่ีทีมนักวิจัยได้พัฒนาขึ้น ดังแผ่น

ภาพ  
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กรรมการสภาผูบ้ริโภค 33 คน 
(ผูร้บัรองจากภายนอก) 
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กรรมการสภาผู้บริโภค 33 คน 
(ผู้ รับรองจากภายนอก) 

 
   

กรรมการตลาด ควบคุมสต็อก 
คุณภาพผลผลิต และ บรรจุภณัฑ์ 

บรรจุภณัฑ์ 
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วิถีชีวิตชาวนาท่ีท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรียเ์ชิงคุณธรรม 119 คน (ศูนยข้์าวคุณธรรมชุมชน 19ศูนย)์ 
ย)์ 



 จากแผนภาพระบบการตรวจรับรองจะเห็นว่ามีการตรวจรับรองใน 2 ระดับ คือ ระบบการตรวจ

รับรอง 

ภายใน (ตัวอักษรตัวตรง) และระบบการตรวจรับรองจากภายนอก  (ตัวอักษรตัวเอียง) ท่ีเรียกว่า สภา

ผู้บริโภคหรือเครือข่ายผู้บริโภคหรือเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนา ซึ่งท าให้ระบบการตรวจรับรอง

นี้มีคุณค่าและได้รับความน่าเชื่อถือมากย่ิงขึน้ 

ส าหรับในส่วนของ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม และ คู่มือการประกันคุณภาพ ท่ีทีม

วิจัยได้ออกแบบสร้างขึน้แล้วน ามาปฏิบัตกิารทดลองใช้จริงๆกับชาวนาคุณธรรมท่ีสมัครเข้าร่วม 119 ราย 

ในระยะเวลา 1 รอบการผลิตนัน้ ผลการวิจัยพบว่า ตัวข้อก าหนด มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 

45 ข้อ และ คู่มือการประกันคุณภาพ นัน้เป็น นวัตกรรมใหม่  เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับ ระบบการตรวจ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท่ีมีลักษณะเป็นท้ัง กระบวนการ และ ผลิตภัณฑ์  กลุ่ม / 

องค์กร ชาวนาสามารถน าเอา ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม และ คู่มือ

การประกันคุณภาพ ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

มนุษย์ให้เป็นคนท่ีมีคุณค่า  และคนท่ีมีคุณค่านี้ก็ได้กลาย เป็นต้นธารของสายน้ าแห่งความดี ผลิตข้าว 

พืช ผัก ผลไม้อินทรีย์ไร้สารพิษ ออกมาเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าให้แก่มนุษยชาติ ผู้บริโภคท้ังแผ่นดินในระบบ

การค้าท่ีเป็นธรรม  

และข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีจะท าให้ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์คุณธรรม ได้รับ 

ความนา่เชื่อถือในระดับสากล นัน้ประกอบด้วย 

1. นโยบายสร้างจิตส านกึการพ่ึงตนเอง สร้างคุณค่าให้ชีวิตตามวถิีเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร ชาวนา และผู้บริโภค ได้ท าการค้าท่ีเกื้อกูลเป็นธรรม 

( CSA) 

3. นโยบายสนับสนุนให้เครือข่ายผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ

รับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณค่าของงานระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรมได้รับความนา่เชื่อถือมากขึน้ 

       4.   นโยบายสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้มีการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษท่ีมีการ

รับรองมาตรฐานในระดับสากลให้เพ่ิมมากข้ึน โดย 

   4.1 การสร้างเครือข่ายและการขยายพ้ืนท่ีการผลิตข้าวอินทรีย์    

  4.2 จัดหาปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับการผลิตพืชอินทรีย์ 

                               4.3 การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลผลิตข้าวอินทรีย์โดยการใช้งานวิจัยแบบมีสว่นร่วม 

               4.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ 
 

 



ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจาก โครงการวิจัยนี้ มีกิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบัตกิารทดลองใช้คู่มือการประกันคุณภาพ ตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมด้วย   ผู้ท าวิจัยมีความเห็นว่า กิจกรรมการทดลองใช้คู่มือฯ นัน้ควร

จะต้องน ามาทดลองใช้ ในสภาพท่ีสอดคล้องกับฤดูกาลท่ีมีการผลิตจริงของพืชแต่ละชนดิ แต่ละพ้ืนท่ี

(ภูมิภาค) และควรท่ีจะต้องมีปฏิบัตกิารทดลองใช้คู่มือนี้อย่างนอ้ย 3 รอบการผลิต เช่น กรณีการผลิตข้าว

นาปีของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ปฏิบัตกิารทดลองใช้คู่มือการประกันคุณภาพ นี้ ควรอยู่ในช่วง 

เดอืน มกราคม ถึง เดอืนมีนาคมของปีถัดไป เป็นตน้  
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บทที่ 1  

บทน ำ  

 เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม  เป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากการท างานต่อยอดจากการผลิตข้าวหอม

มะลิอินทรีย์แบบรับรองมาตรฐานสากล  ของกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร  

การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบมีการรับรองมาตรฐานสากลนั้นท ากันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 แล้ว  

ชาวนาสามารถปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ให้เป็นข้าวท่ีปลอดภัยไร้สารพิษ  ผลผลิตข้าวอินทรีย์ถูกส่งไป

ขายท้ังในและตา่งประเทศ   ชาวนาเกษตรอินทรีย์มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชาวนาได้ในระดับหนึ่ง   แต่

คุณภาพชีวิตของชาวนาเหล่านั้นกลับยังไม่ดีเท่าท่ีควร เพราะเขายังไม่สามารถท าให้ชีวิตร่างกายของ

ตัวเองปลอดภัยจากพิษภัยของอบายมุข เช่น เหล้า บุหร่ี  สุรา  ยาชูก าลัง การพนัน เล่นหวย  ทวยบ้ังไฟ 

ไก่ชน  พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันส่อไปในทางละเมิดต่อศลีธรรม   การด าเนินชีวิตท่ีผิดทางดังกล่าว

ข้างต้นนั้น ท าให้ชาวนาเป็นหนี้สินเพ่ิมขึ้น  ราคาผลผลิตก็ตกต่ าซ้ าเติม จึงเป็นปัญหาใหญ่และท าให้

ปัญหาอื่นๆ  ตามมาอีกมากมาย  กลายเป็นภาระหนักของชาวนา ในยุคของสังคมโลกาภิวัฒน์    
 

           ในปี พ.ศ 2548 เครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม  เร่ิมตน้โครงการข้าวคุณธรรมด้วยการจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร กับผู้บริหารสถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสรุปของเวทีท าให้ได้  ปฏิญญำชำวนำ  ว่า ชาวนาผู้ ท่ีจะ

เข้าร่วมโครงการของเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม) นั้น  ต้องรวมก ลุ่มออม

สวัสดิกำรกองบุญหนุนเกื้อ  ปฏิบัติตนตำมหลักศีล ๕   ลด  ละ เลิกอบำยมุข ไม่ดื่มสุรำ ของมึน

เมำ เหล้ำ เบียร์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นกำรพนัน และท ำกำรผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ท่ีมีกำรรับรอง

มำตรฐำนสำกล   ถ้าชาวนาปฏิบัติตนตามมาตรฐานข้าวคุณธรรมท่ีก าหนดร่วมกันแล้วนี้ นา่จะช่วย

บรรเทาความเดอืดร้อนจากปัญหาต่างๆได้ 

เป้ำหมำยของข้ำวคุณธรรม 

1. เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ผลิตและครอบครัว สู่การพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างมีคุณธรรม 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืนภายในฟาร์มและให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. เพ่ือฟ้ืนฟู รักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาต ิโดยการใช้ทรัพยากรในฟาร์ม

มาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม  และความย่ังยืนของระบบนิเวศโดยรวม 

6. ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีท าให้เกิดมลพิษตอ่สิ่งแวดล้อม 
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7. สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกขั้ นตอน  ท่ีค านึงถึ งหลั ก

มนุษยธรรมยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  และการแปรรูปท่ีเป็นวิธีการธรรมชาติ  ประหยัด

พลังงาน  และส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมนอ้ยท่ีสุด 

  ปีพ.ศ. 2549 - 2550 มีชาวนาท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 108 คน เม่ือเวลาผ่านไป 1 

ปีผลการตรวจประเมินมีชาวนาผู้ผ่านเงื่อนไขตามมาตรฐาน “ข้าวคุณธรรม”  เพียง 38 คน รวบรวม

ผลผลิตข้าวเปลือกคุณธรรมในปีแรกได้จ านวน 168 ตัน (ข้าวหอมมะลิ 105) ขายได้ในราคา 10.50 บาท

ตอ่กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาท่ีซือ้ขายในตลาดท่ัวไป (8.00 บาทต่อกิโลกรัม)ในขณะนัน้  กิโลกรัมละ 2.50 

บาท  ท้ังนี้เพราะโครงการได้ร่วมมือกับภาคีพันธมิตรชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 

(ชสท.) ภาคีพันธมิตร KU Outlet Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มธุรกิจเดอะมอลล์กรุ๊ป สยาม

พารากอน และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)ให้การสนับสนุนส่งเสริมการขายเพ่ือสร้าง “ตราสินค้า

ข้าวคุณธรรม” จนเกิดเป็นเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมขึ้นภายใต้ ภาคีพันธมิตรท่ีมีเป้าหมายร่วม ในการ

สนับสนุนกลุ่มชาวนาคุณธรรม โดยกลุ่มชาวนาดังกล่าวได้ก าหนดปฏิญญาร่วมกันท่ีจะมุ่งพัฒนาตนเองท่ี

จะบุกเบิก การพัฒนาระบบการผลิตและการค้าข้าวท่ีจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  

ปีพ.ศ. 2550 - 2551 มีชาวนาท่ีสนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่ในกลุ่มแกนน า

เห็นตรงกันว่า ควรจะได้น าบทเรียนในปีแรกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากลุ่มเดิมก่อนให้เกิดความ

ม่ันคงในแนวทางของข้าวคุณธรรม เพ่ือจะพัฒนาให้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ก่อนจะขยายผลไปสู่

ชาวนาท่ีสนใจ โดยในเบ้ืองตน้แนะน าให้ไปเข้าสมัครขอรับรองแบบ  “เกษตรอินทรีย์ธรรมดา” ก่อน เม่ือ

พร้อมจึงจะเข้ามาร่วมในกลุ่ม “ข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม”  ต่อไป ดังนัน้ในปีท่ี 2 จึงมีชาวนาเข้าร่วม

โครงการจ านวน 82 คน และมีชาวนาท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวคุณธรรม จ านวน 71 คน ได้ผลผลิต 

(รวมข้าวทุกพันธ์ุ) 464 ตัน มีการจัดจ าหน่ายท้ังสิ้น 203 ตัน โดยจัดสรรให้กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ

สยามพารากอน 100 ตัน บริษัทแคลร์อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ 50 ตัน กลุ่มพ่ีนอ้งญาติธรรมดินหนอง

แดนเหนอื จังหวัดอุดรธาน ี30 ตัน และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาต ิ23 ตัน  และ เครือข่ายได้ด าเนินการ

ย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ข้าวคุณธรรม   ท่ีส านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร นอกจากนั้นกลุ่ม

ข้าวคุณธรรมยังได้รวบตัวกันออมเงินสวัสดิการกองบุญหนุนเกื้อเพ่ือชาวนาคุณธรรม บนหลักการพ่ึงพา

ตนเอง และด าเนนิการจัดตัง้กลุ่มโรงสีข้าวขนาดเล็ก(โรงสีดาวกระจาย) ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมเสริมรายได้

แก่ตัวเอง และคนครอบครัวท่ีมาช่วยเหลือกันคัดคุณภาพ  บรรจุหีบห่อ และรับจ้างรายวันในศูนย์ข้าว

คุณธรรม ช่วงสิ้นสุดโครงการปีท่ี2 กลุ่มชาวนาคุณธรรมรวมตัวกันพัฒนาให้ศาลาการเปรียญวัดป่าสวน

ธรรมร่วมใจ  ซึ่ งเป็นศูนย์กลาง ท่ีตั้ง ของเค รือข่าย  ให้ เป็น “โรงเรียนชาวนาคุณ ธรรม ” หรือเป็น 

“มหาวิทยาลัยไทบ้าน” แต่คนท่ัวๆไป มักจะเรียกเราว่า “ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติ

จังหวัดยโสธร”  เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สนใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวนา

แบบ  บูรณาการให้เข้ากับระบบการตลาดยุคใหม่ คือ ระบบการผลิตและการค้าท่ีเป็นธรรม (Fair trade)   
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ปีพ.ศ. 2552 - 2553 มีชาวนาท่ีสนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการข้าวคุณธรรมเพ่ิมขึน้จ านวน 200 

คน เนื่องจากผู้ ท่ีผ่านการอบรมแล้วมีความตอ้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนสูก่ารผลิตท่ีปลอดภัยท้ัง

ตอ่ตัวเอง ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึน้อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์

ธรรมชาติหนองยอ จ ากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  มีมติอนุญาตให้

สมาชิกสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการข้าวคุณธรรม โดยให้สมัครเข้าสู่การรับรองมาตรฐานแบบเกษตร

อินทรีย์ธรรมชาต ิหรือแบบเกษตรอินทรีย์คุณธรรม ให้เหมาะสมตามระดับจิตวิญญาณของตน เป็นการ

ขยายผลโครงการข้าวคุณธรรมสู่ภาคีพันธมิตรและชาวนากลุ่มอื่นผ่านศูนย์การเรียนรู้ข้าวคุณธรรม เพ่ือ

สร้างระบบการผลิตและการค้าท่ีเป็นธรรม ให้ต่อเนื่องไป   ขณะท่ีกองบุญหนุนเกือ้เพ่ือสวัสดิการชาวนา 

ซึ่งเป็นการออมเพ่ือให้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 1,650 คน มีเงินออมท่ีเป็นจัดตั้งเป็นกองทุน

เพ่ือนชาวนา 1,500,000 บาท สามารถรวบข้าวเปลือกของชาวนาคุณธรรมไว้แปรรูปได้กว่า 150,000 

กิโลกรัม  

ปัจจุบันเครือข่ำยข้ำวคุณค่ำชำวนำคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม) มีสมาชิกท่ีผ่านการรับรอง

มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์คุณธรรม 103 คน พ้ืนท่ีท านาข้าวอินทรีย์ 5,110 ไร่  กระจายกันอยู่ใน 5 จังหวัด

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณข้าวเปลือกอินทรีย์คุณธรรม ประมาณ 1,000,000 กิโลกรัม  

ขณะท่ีผู้บริโภคข้าวอินทรีย์คุณธรรมท่ีเป็นขาประจ าในเมืองใหญ่ก็ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ำยคนกินข้ำว

เกื้อกูลชำวนำ   โดยผู้บริโภคและผู้ผลิตได้มีจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนท าความเข้าใจในเร่ืองของคุณค่า

และตกลงกันว่าจะเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล เป็นกัลยาณมิตร ท่ีไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน  ผู้บริโภคก็มีความม่ันใจ

ว่าได้รับอาหารท่ีปลอดภัยไร้สารพิษจริงๆตลอดท้ังปี ผู้ผลิตก็สามารถท่ีจะวางแผนการผลิตให้ตรงกับ

ความตอ้งการของตลาดท่ีมีความชัดเจน ขายได้ราคาท่ีผ่านการเจรจากันอย่างเป็นธรรม 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมานั้น  ผลผลิตข้าวอินทรีย์คุณธรรม ได้รับการประทับตราและ

ประกาศรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ( IFOAM  ACCREDITED)  เพ่ือให้ผู้บริโภคและตลาดท่ัวไป เขา

ม่ันใจว่าเป็นผลิตผลท่ีปลอดภัยไร้สารพิษ  ในการนี้ เครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม ) 

มีค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานผู้ตรวจสอบ

รับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ คือ ส านัก งานมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ (ด าเนินการภายใต้ มูลนิ ธิ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.) ไปแล้วจ านวน กว่า 350,000 บาท  ถ้าเป็นเช่นนี้ไปเร่ือยๆ ชาวนาคงตอ้ง

มีค่าใช้จ่ายท่ีเรียกว่า ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรอง  ท่ีมากขึ้นไปเร่ือยๆ ซึ่งการรับรองนั้นท่ีสุดแล้วก็ 

เพียง เพ่ือให้ได้กระดาษ (ใบประกาศ) 1 แผ่น เอาไว้อ้างใครตอ่ใครว่าตัวเองได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ โดยใช้เงินเป็นสื่อหรือตัวเชื่อมโยงไปสู่ก ารรับรอง   ไม่ได้มีหลักประกันใดๆ ว่า กระดาษ 

(ใบประกาศ) 1 แผ่นนั้นจะท าให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตได้พบปะพูดคุยท าความเข้าใจในเร่ืองของเชิงคุณค่า 

ความเอือ้เฟ้ือเกือ้กูล ความเป็นกัลยาณมิตร ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
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          ในสว่นของเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม(ข้าวคุณธรรม) นัน้  มีการสร้างการยอมรับนับถือ

ตอ่กันในโดยยึดถือเอา คุณธรรม คือการประพฤติปฏิบัตติามหลัก ศลีธรรมจริงๆ มีการพิสูจนต์รวจสอบ

รับรองตัวเองจนเข้ากระแสเป็นเร่ืองของวิถีชีวิต (ในทุกสถานท่ี ทุกกาลเวลา ก็เป็นเช่นนี้)  

          มาตรฐานการผลิตข้าว คุณค่าชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม) นั้นมีการประกาศตนเองว่าจะ

พิสูจน์ตนดว้ยการตรวจศีล คือตรวจตัวเอง (ตอ.)  พวกเราชาวนาคุณธรรมจึงมีความสนใจใฝ่รู้ว่า ถ้าหาก

เราจะด าเนนิการรับรองมาตรฐานผลผลิตข้าวคุณธรรมในเชิงการให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตได้พูดคุยท าความ

เข้าใจในเร่ืองของคุณค่า ความเอื้อเฟ้ือเกือ้กูล ความเป็นกัลยาณมิตร ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การสร้าง

เครือข่ายขยายออกไปสู่ระดับสากล จะต้องท าอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์กับตนเอง ชุมชน สังคมและมวล

มนุษยชาติ 

          ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องหาค าตอบด้วยการศกึษาวิจัยเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบการตรวจ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์คุณธรรม เพ่ือหารูปแบบท่ีเหมำะสม ของระบบกำรตรวจรับรอง

มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท่ีชำวนำสำมำรถด ำเนนิกำรได้ด้วยตนเองและได้รับควำม

น่ำเช่ือถือในระดับสำกล ขึ้นมา โดยในปีแรกจะเร่ิมต้นด้วยการด าเนินการโครงการประกันคุณภาพ

ตนเอง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ส าหรับรูปแบบท่ีเหมาะสมของระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรมตอ่ไป 

1. ค ำถำมกำรวจัิย 

แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ซึ่งชาวนา

สามารถท าได้ดว้ยตนเองและได้รับความนา่เชื่อถือในระดับสากล ควรเป็นอย่างไร 

2. วัตถุประสงค์กำรวจัิย 

1.  เพ่ือสบืค้น ศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ / 

การประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม ต่อการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรม 

2. เพ่ือสร้างระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในส าหรับ“มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม”   

3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงน โยบายส าหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรี ย์

คุณธรรมท่ีน าไปสู่ความน่าเชื่อถือในระดับสากล 

3. กระบวนกำรวจัิย 

           กระบวนกำรวจัิย แบ่งการด าเนนิงานวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  
 1.   การศึกษาเพ่ือก าหนดรูปแบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ / การประกันคุณภาพ

ภายใน ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการสบืค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ โดยการประสานงานกับ

หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ชุดความรู้เกี่ ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในและการรับรองมาตรฐาน

ตามหลักสากล 
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 2.    การจัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ ซึ่งจะเป็นไปภายใต้ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งจะได้ผลงานวิจัยเป็นคู่มือการประกันคุณภาพ เพ่ือน าไปทดสอบกับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในปี

แรก ภายใตแ้ผนการประกันคุณภาพท่ีมีมูลนธิิธรรมะร่วมใจเป็นองค์กรเจ้าภาพ   

 3.    การจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือการด าเนินการ

ประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพ 

 4.    การด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการ(workshop)แบบมีส่วนร่วมของชาวนาผู้ผลิตข้าวท่ีเข้าร่วม

โครงการ  เครือข่ายคนกินข้ าวเกื้ อกูลชาวนาจาก  USA, UK, ไต้หวั น ฮ่องกง ญี่ ปุ่น จีน  กรุงเทพฯ  

เครือข่ายผู้บริโภคข้าวของมูลนธิิธรรมะร่วมใจ  และทีมนักวิจัย   การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารนี้จะ

เนน้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์เอื้อเฟ้ือเกือ้กูลต่อกัน และมุ่งหมายให้เป็นแผนปฏิบัติการท่ี

น ามาใช้ทดสอบระบบของกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “เชิงคุณธรรม” 

 5.    การจัดท ารายงานความก้าวหนา้เพ่ือน าเสนอ สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อแนะน า 

 6.    การตดิตามงานในพ้ืนท่ี เพ่ือก ากับแนะน า การปฏิบัตติามขั้นตอน/กระบวนการ 

 7.    การจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือพัฒนากรอบคิดและหลักการท างานประกันคุณภาพและการรับรอง

มาตรฐานท่ีเป็นสากลในการน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม โดยขอท าข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรรับรอง

มาตรฐานอื่นเช่น  มกท.  มกอช. กพร. ฮาลาน สมอ. ISO  เฉพาะอย่างย่ิงกับ มกท. ควรท าให้เป็นตน้แบบ 

 8.   การศึกษาดูงานในองค์กร/หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

 9.   การประเมินผล/การสังเคราะห์ 
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รูปท่ี 1 สรุปภำพรวมกระบวนกำรวจัิย 

4. แผนกำรวิจัย 
 

กิจกรรม 

ปี 2554-2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย

. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

มี.ค. เม.

ย. 

พ.ค

. 

1. การสบืค้น- การ

ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง –

การจัดท ารายงานเบ้ืองตน้ 

            

2. การจัดท าคู่มือและ

แผนการประกันคุณภาพ

ภายใตค้ าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

            

3. การจัดประชุมชี้แจงท า

ความเข้าใจกับเกษตรกรท่ี
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เข้าร่วมโครงการ 

4.ปฏิบัตกิาร (workshop)ใน

พ้ืนท่ี 

            

5. การจัดท ารายงาน

ความก้าวหนา้ 

            

6. การตดิตามงานในพ้ืนท่ี             

7. การจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญจากหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

            

8. การศกึษาดูงาน             

9. การประเมินผล / เวที 

ถอดบทเรียน 

            

10. การปรับปรุงคู่มือการ

ประกันคุณภาพ 

            

11. จัดท ารายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์/ข้อเสนอส าหรับ

การพัฒนาระบบการรับรอง

มาตรฐานข้าวคุณธรรมท่ี

ได้รับความเชื่อถือในระดับ

สากล 

            

 

5. ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

 5.1  ผลลัพธ์การวิจัยในรายงานความก้าวหนา้ 

  5.1.1    คู่มือการประกันคุณภาพ 

                          5.1.2    แผนการด าเนินการประกันคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของนักวิจัยและ

ชาวนาภายใตเ้ครือข่ายมูลนธิิธรรมะร่วมใจท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 5.1.3   กรอบคิดและหลักการในการประกันคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์และการรับรอง

มาตรฐานตามหลักสากล 

 5.2  ผลลัพธ์การวิจัยในระยะท่ีสอง 

 5.2.1    คู่มือการประกันคุณภาพท่ีปรับปรุงแล้ว  

 5.2.2    รายงานสรุปส าหรับชุดความรู้ท่ีได้รับจากการขับเคลื่อนตามแผนการประกัน

คุณภาพจากการวิจัย 
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 5.2.3    รายงานการประเมินความคิดเห็นของเกษตรกรและนักวิชาการเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณภาพตามคู่มือ 

 5.2.4    ข้อเสนอส าหรับแนวทางการรับรองมาตรฐานตามหลักสากล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  2 

ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

           การพัฒนาเกษตรกรรมในช่วงเวลาท่ีผ่านมา นับตั้งแตมี่การปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ได้

ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของเกษตรกรไทยจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิม วิถีชีวิต

เกษตรกรพ่ึงพาอยู่กับธรรมชาติและท าการเกษตรแบบผสมผสาน ไปสู่การท าเกษตรแบบเชิงเดี่ยวพ่ึงพา

ปัจจัยจากภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร เพ่ือมุ่งเน้น

การเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ  ผลของการพัฒนาตามลักษณะดังกล่าว ได้ส่งผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร คือก่อให้เกิดปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค   
 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการพัฒนาดังกล่าวได้เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดกระแสความใส่ใจเกี่ยวกับ

สุขภาพ การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย และมุ่งเน้นสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนมากขึ้น ประเทศไทยได้ก าหนด
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แผนพัฒนาเกษตรกรรมแบบย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การท าเกษตรอินทรีย์ 

เกษตรปลอดภัย  ไร้สารพิษ  กสิกรรมธรรมชาต ิ เป็นตน้     

ส่วนทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของประเทศไทยในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์นั้นอาจจะ

ดูได้จากวิสัยทัศน์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ท่ีส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สคช.) ได้ก าหนดเอาไว้ว่าจะพัฒนาไปสู่ “กำรบูรณำกำรทุกมิติและทุกภำคส่วนให้ร่วมกันท ำเกษตร

อินทรีย์  มีดีต้องแพร่ขยำย ครัวไทยได้บริโภคสู่ครัวโลกอย่ำงยั่งยืน ” จากวิสัยทัศน์น่าจะเชื่อได้ว่า

ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตอาหารอินทรีย์ป้อนชาวโลก  การก าหนดยุทศาสตร์ด้านการเกษตรและอาหา ร 

จะต้องเน้นท่ีการลงทุน ในด้านแหล่ งน้ า งานวิจัยพัฒนา การปรับปรุงพันธ์ุ การอบรมความรู้การ

เกษตรกร การแปรรูป การรับรองมาตรฐาน การตลาด การจัดการอย่างครบวงจร  ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์

การพัฒนาจึงส าเร็จลุล่วง  
 

ค ำนยิำมของเกษตรอินทรีย์  

 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ  (International Federation of Agriculture Movement : IFOM) ได้

ให้ค านิยามของเกษตรอินทรีย์ว่าเป็น  “ระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความย่ังยืนทาง

สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการปรับปรุงบ ารุงดิ น  การเคารพต่อศักยภาพทาง

ธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอก  และ

หลีก เลี่ ยงการใช้สารเค มีสังเคราะห์  เช่น ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช  และเวชภัณฑ์ส าหรับสั ตว์  และใน

ขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาตใินการเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาความตา้นทานโรคของพืชและ

สัตว์เลี้ยง” หลักการเกษตรอินทรีย์จึงเป็นหลักการสากลท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  สังคม 

ภูมิอากาศและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เนื่องจากก่อให้เกิดผลผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพิษ และช่วยฟ้ืนฟู

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีหลักการของการอยู่ร่วมกันและพ่ึงพิงธรรมชาติท้ังบนดนิและใตด้ิน ใช้ปัจจัย

การผลิตอย่างเห็นคุณค่า และมีการอนุรักษ์ให้อยู่อย่างย่ังยืน  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนา

แบบเป็นองค์รวมและความสมดุลท่ีเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศท้ังระบบ 

หลักกำรเกษตรอินทรีย์สำกล  

หลักในการท าเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลก นั้นมีหลักการใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันอยู่บ้างก็คือวิธีการ

ปฏิบัติ  ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธี  มันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและท้องถิ่นท่ีต่างกัน  ในท่ีนี้จะขอยกเอาหลัก

สากลของ IFOAM  ท่ีมีอยู่ 4 ประการ คือ  

1.) หลักของสุขภำพ (Health) เกษตรอินทรีย์จะท าให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์ พืชมีสุขภาพดี งอก

งาม สัตว์กินพืชท่ีปราศจากสารพิษท าให้สมบรูณ์ มีผลให้คนบริโภคมีสุขภาพท่ีดีด้วย คนจะไม่สามารถ

แยกออกจากระบบนเิวศท่ีอาศัยอยู่ได้ ถ้าระบบนิเวศท่ีสมบรูณ์ ทิวทัศนง์ดงาม จะท าช่วยให้มนุษย์ท่ีอาศัย

อยู่ได้มีความสุขกายสบายจิตใจและท าให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้  
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2.) หลักของระบบนิเวศน์ (Ecology) การท าฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะตอ้งจัดการในฟาร์มให้ผสม

กลมกลืนและเกื้อกูลกันของ ดิน พืช สัตว์ โดยการวางแผนการจัดการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของอินทรีย์

สารในฟาร์มมากท่ีสุด การน ากลับมาใช้ใหม่หลายรอบ เช่น วางแผนปลูกพืชอาหารสัตว์ สัตว์กินพืช ถ่าย

มูลเป็นปุ๋ยให้กับพืช    น้ าเสียจากการเลีย้งสัตว์น ากลับมาใช้กับพืช เป็นตน้ นอกจากนีผู้้ เกี่ยวข้องการผลิต 

การแปรรูป การตลาดและการบริโภคจะตอ้งปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

บรรยากาศ ภูมิทัศน์ท่ีอยู่อาศัย น้ า และดิน เพ่ือให้ทุกชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย  

3.) หลักของควำมเป็นธรรม (Fairness) การท าเกษตรอินทรีย์ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ของ

เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป การจัดจ าหน่าย และผู้บริโภค เช่นการเข้าถึงอย่างเสมอภาค 

การค้าท่ีเป็นธรรม การเคารพสิทธิของสรรพสิ่งในโลก เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกชีวิต ดังนั้นปศุสัต ว์

อินทรีย์จึงค านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์เป็นส าคัญ การเลี้ยงสัตว์ท่ีปล่อยให้สัตว์อยู่อย่างอิสระตามสรีระ 

และพฤติกรรมของสัตว์ท าให้สัตว์ไม่เครียด  

4.) หลักของกำรมีส ำนึกท่ีดี (Care) ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีส านึกท่ีดีในการผลิตท่ีไม่เสี่ยงต่อการ

ท าลายสุขภาพของระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของทุกสิ่ง เข้าใจในระบบนเิวศนเ์กษตร ธรรมชาตขิอง

สรรพสิ่งท่ีเกี่ยวพันกันเป็นห่วงโซ่อาหาร เกษตรอินทรีย์จึงไม่ยอมรับให้มีการใช้สารเคมีใดๆและสิ่งมีชีวิต

ตัดตอ่พันธุกรรม  
 

หลักกำรพ้ืนฐำนของกำรผลิตพืชอินทรีย์ 

การผลิตพืชอินทรีย์มีหลักการพ้ืนฐาน (Basic aspects) ท่ีส าคัญและเป็นท่ียอมรับ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. เกณฑ์ก ำหนด (Requirements) ท่ีจะตอ้งปฏิบัต ิ คือ 

1.1 หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และสารดัดแปลงพันธุกรรม 

1.2 จะตอ้งมีการก าหนดขอบเขตควบคุมและป้องกันพืน้ท่ีจากการปนเป้ือน 

1.3 มีการจัดการอย่างเป็นองค์รวม มีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองและการทวนสอบ 

2. ค ำแนะน ำ (Recommendations) ให้ปฏิบัต ิ คือ 

2.1 ใช้และหมุนเวียนใช้ทรัพยากรท้องถิ่นท้ังในและระหว่างกิจกรรมในฟาร์ม 

2.2 ผสมผสาน พ่ึงตนเองและมุ่งสู่ความย่ังยืน 

2.3 จัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความแข็งแรงและ

สมดุลของตน้พืช 

2.4 จัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและใช้เคร่ืองจักรกลได้อย่างเหมาะสม 

3. ผลตอบแทน (Returns) ของการปฏิบัติ 

3.1 เป็นการลงทุนทางการค้า 

3.2 มีผลกระทบในดา้นดตีอ่สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 

3.3 ผู้ปฏิบัตไิด้รับผลตอบแทนทางผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์เท่านัน้ 
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3.4 ได้รับผลตอบแทนจากด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจและมี

ความย่ังยืน 

ผลลัพธ์ท่ีได้จำกกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 

1. ด้ำนส่ิงแวดล้อม 

1.1 ฟ้ืนฟูระบบนเิวศให้กลับคืนสู่สภาพสมดุล  เพราะพฤติกรรมและรูปแบบทางการผลิตจะลด

หรืองดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

1.2 สร้างความหลากหลายท้ังพันธ์ุพืชและพัน ธ์ุสัตว์ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการผลิต

เชิงเดี่ยวมาสู่การปลูกพชืมากมายหลายชนิด ผสมผสานการเลีย้งสัตว์ท่ีเกือ้กูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

1.3 ประหยัดพลัง งานและมีการใช้พลัง งานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ใช้ สารเค มีทาง

การเกษตร ซึ่งแปรรูปจากน้ ามันปิโตรเลียม และลดการใช้ เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรท่ีใช้เชือ้เพลิง

ฟอสซิล ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ 

เกษตรอินทรีย์มีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ท้ังด้านรายได้อาหารและปัจจัยการผลิต 

และมีอิสระในการเลือกปัจจัยการผลิต การใช้เทคนคิการผลิต การจัดสรรผลผลิตและการกระจายผลผลิต 

2.1 รายได้ ในระยะเร่ิมต้น เกษตรอินทรีย์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการท้ังด้าน

ผลผลิตและรายได้ แต่ในระยะยาวความม่ันคงด้านอาหารและรายได้เป็นตัวเงินจะมีอย่างสม่ าเสมอ  

เพราะเทคนิค วิธีการผลิต และการจัดการทรัพยากรแบบเกษตรกรรมย่ังยืน ช่วยให้เกษตรกรลดภาระ

ค่าใช้จ่ายอีกด้วยเช่น ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีต่างๆ ค่าน้ ามัน ค่าอาหาร เป็นตน้ ส่วนรายได้จะมาจากการ

ขายผลผลิตท่ีเกินความต้องการบริโภคในครอบครัว และเกษตรกรมีอิสระในการก าหนดชนดิสินค้า และ

ราคาท่ีจะขายไม่ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรรมอินทรีย์อาจให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ ากว่าใน

บางพ้ืนท่ี ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากมีการปลูกพืชตระกูลถั่วไว้คลุมดินไว้  แต่ถ้าหากคิดตน้ทุนและความ

เสียหายท่ี เกิดจากการชะล้าง  และการเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  มลพิษท่ีเกิดจากสารเค มี

การเกษตรแล้ว เกษตรกรรมอินทรีย์ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ย่ิงในบางสถานการณ์เช่นในกรณีเกิดความ

แห้งแล้งขึน้เกษตรกรรมอินทรีย์ให้ผลดีกว่า (เนื่องจากมีวัสดุปกคลุมดิน ท าให้โครงสร้างของดินสามารถ

ตา้นทานการขาดน้ าได้ดกีว่า) 

2.2 อาหาร เกษตรอินทรีย์ปฏิเสธการผลิตเพ่ือขายเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือนและตลาดท้องถิ่นเป็นส าคัญ  รูปแบบการผลิตจึงเป็นการปลูกพืชหลายชนิดท่ีให้

ผลผลิตหมุนเวียนไปตลอดปีเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของครอบครัวและชุมชน 

     2.3 ปัจจัยการผลิต มีการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีจัดหารได้ในครอบครัวและชุมชน  ไม่ต้องพ่ึงพา

ปัจจัยการผลิตจากภายนอกชุมชน ซึ่งอยู่เหนอืการควบคุมและการตัดสนิใจของเกษตรกร 

3. ด้ำนสังคม 
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3.1 การบริโภค ผู้บ ริโภคจะต้อ งปรับเปลี่ยนแบบแผนการบริโภค  ควบคู่กับผู้ผลิ ตท่ีต้อ ง

ปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิต เช่น การปรับเปลี่ยนค่านยิมการบริโภคเนื้อสัตว์มาเป็นการบริโภคผักและ

ธัญพืช เนื่องจากสัตว์มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์และแปรรูปธาตุอาหารต่ ากว่าพืช  ดังนั้น การผลิต

อาหารท่ีมีปริมาณพลังงานเท่ากัน  การเลี้ยงสัตว์จะต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าการผลิตพืชอาหารหรือการ

ปรับเปลี่ยนค่านิยมการบริโภคอาหารท่ีผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมมาเป็นการบริโภคอาหารจาก

ธรรมชาตโิดยตรง 

3.2 วิถีชีวิต รูปแบบการด ารงชีวิตจะตอ้งสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  รู้จักบริโภค

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในไร่นาของตนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความขยันขันแข็งในการท างาน หม่ันหาความรู้ใน

การเกษตรและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ลดความตอ้งการด้านวัตถุท่ีเกินความจ าเป็นลง 

3.3 การพ่ึงพาอาศัยกัน วิธีการผลิตของเกษตรอินทรีย์ให้ความส าคัญกับการด ารงอยู่ร่วมกัน

ของชาวบ้าน เกษตรกรจะตอ้งพ่ึงพาอาศัยกัน  หรือรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กรท้องถิ่นของเกษตรกรท่ี

ท าเกษตรกรรมแบบย่ังยืน เพ่ือเป็นหลักประกันความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรรมแนวนี้ในระยะยาว  

ช่วยให้ฐานทรัพยากรของชุมชนม่ันคงเศรษฐกิจดีขึ้น เกษตรกรพ่ึงตนเองได้และมีสุขภาพแข็งแรง 

3.4 การจัดการทรัพยากร ลักษณะการกระจายผลผลิตในไร่นาช่วยลดความจ าเป็นในการใช้

พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ของเกษตรกรแตล่ะราย จึงสามารถกระจายการถือครองท่ีดินให้เกษตรกรท่ีไร้ท่ีดินท ากิน

ได ้การบริหารจัดการทรัพยากรในระดับครอบครัวเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน  และบทบาทท่ีเท่า

เทียมกันระหว่างชายและหญิง  ส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับชุมชนก็ส่งเสริมให้มีการกระจาย

อ านาจและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

3.5 อุดมการณ์ การท าลายสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวงในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมานี้ มีต้นเหตุมา

จากความคิดท่ีมองสิ่งแวดล้อมมีค่าเป็นเพียงวัตถุ และคิดว่ามนุษย์สามารถด ารงอยู่ได้โดยไม่จ าเป็นตอ้ง

พ่ึงพาอาศัยสิ่งแวดล้อม เพราะมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยคอยอ านวยความสะดวกอยู่แล้ว  จุดมุ่งหมายขั้น

สูงสุดของเกษตรกรรมแบบย่ังยืน คือ การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีต้นเหตุเหล่านี้  โดยการ

ปรับเปลี่ยนแนวความคิดท่ีมองโลกแบบแยกส่วนมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติมาสู่

แนวความคิดแบบองค์รวมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาตยิอมรับว่ามนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของระบบ

นเิวศ ซึ่งจะตอ้งพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
 

กำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ (Certification) 

  การตรวจรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรอินทรีย์ จะมีความจ าเป็นขึ้นมาทันทีเม่ือเกษตรกร

ตอ้งการท่ีจะน าเอาผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของไปจ าหนา่ยในตลาดการค้าท่ัวไป 
 

การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นการตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิต

ทุกขั้นตอนตั้งแตต่น้จากฟาร์มจนถึงปลายทางคือมือของผู้บริโภค ได้แก่ ระบบการผลิต การแปรรูป การ

บรรจุ    การดูแลรักษาและการกระจายสินค้า   
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ปัจจุบันส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เป็นหน่วยงานท่ีวา ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยอมรับความสามารถของหนว่ยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร  สาขา

เกษตรอินทรีย์ (Certification Body : CB) รวมท้ังก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ตั้งแต่

การผลิต  การแปรรูป และการวางขายผลิตภัณฑ์ ท้ังด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์แห่งชาติท่ีก าหนดโดย  มกอช. นี้ มีลักษณะคล้ายกับมาตรฐานของ Codex และ IFOAM จุดเน้น

ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งชาตท่ีิมกอช. ก าหนด คือ เนน้ท่ีการก าหนดมาตรฐานส าหรับหนว่ยงานท่ี

จะท าหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมท้ัง มกอช. เองก็มีอ านาจใน

การรับรองหน่วยงานท่ีมีขีดสามารถในการรับรองการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ี

ก าหนด ด้วย 
 

 กำรรับรองหน่วยงำน(Accreditation) 

 หนว่ยงานตรวจรับรองมาตรฐานในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม  คือ 

1.) หน่วยงานของรัฐ  ด าเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร (มาตรฐานพืช) กรมปศุสัตว์ (มาตรฐาน

สัตว์)และกรมประมง (มาตรฐานประมง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แตยั่งไม่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

2.) หนว่ยงานรับรองท่ีเป็นเอกชนไทย ได้แก่ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.)  เป็น 

หน่วยงานท่ีออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับจาก 

IFOAM โดยได้เป็นผู้ด าเนนิการตรวจระบบการผลิตให้กับองค์กรรับรองต่างประเทศด้วย องค์กรรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนอื(มอน.) ท่ีให้บริการรับรองแก่เกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือ 

เช่น ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่  

3.) หนว่ยงานรับรองท่ีเป็นของตา่งชาติ ท่ีเข้ามาให้การตรวจรับรองในไทย  หนว่ยงานของตา่งชาติ 

เหล่านี้ มีกระบวนการตรวจสอบรับรองเป็นท่ียอมรับของ IFOAM   ได้แก่   Bioagricert  (ประเทศอิตาลี)            

Soil Association (ประเทศอังกฤษ) OMIC (ประเทศญี่ปุ่น) Naturland (ประเทศเยอรมน)ี เป็นตน้  

 หน่วยงานตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Certification Body : CB) ท่ี ได้ ด าเนินการตรวจ

รับรองพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เม่ือ ปี 2547  นัน้ อาศัยหน่วยงานรับรองท่ีเป็นของต่างชาต ิ

เป็นผู้ด าเนนิตรวจรับรองสูงถึง ร้อยละ 50  

ตำรำงแสดงสัดส่วนของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรต่ำงๆ 
 

องค์กรตรวจรับรอง พ้ืนท่ีท่ีได้รับกำรรับรอง (%) 

กรมวิชาการเกษตร 13 

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.)   37 

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนอื

(มอน.) 

0.3 

องค์กรรับรองจากต่างประเทศ 50 



                     โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 14 

 

 

ปัจจัยท่ีสนับสนุนกำรท ำเกษตรอินทรีย์ของไทย  

กระแสรักสุขภาพเป็นส่วนกระตุ้นส าคัญ ท่ีส่ งผลให้ความต้องการสินค้าอาหารอินทรีย์ใน

ตลาดโลกโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปีจากพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป เนื่องจากคนหันมาใส่ใจในการ

บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยตอ่สุขภาพมากขึน้  แม้สินค้าอาหารอินทรีย์จะมีราคาจ าหนา่ยสูงกว่าราคาสินค้า

เกษตรโดยท่ัวไป และปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคท่ีขยายตัวสูง  ขณะเดียวกัน

ตลาดสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลกยังมีสัดส่วนน้อยไม่เกินร้อยละ 2 ของตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร

ท้ังหมดของโลก จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดการค้าเกษตรอินทรีย์ยังเปิดกว้างได้อีกมาก 

การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ช่วยลดประเด็นมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  ประเทศ

ผู้น าเข้าส าคัญอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ ปุ่น ต่างใช้มาตรการหลายรูปแบบเพ่ือใช้กีดกันการส่ง

สินค้าเกษตรเข้าไปจ าหน่ายในประเทศของตน  เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการค้าเสรี (Free Trade Area) 

ท าให้ก าแพงภาษีระหว่างกันลดลงอย่างมาก ดังนัน้ประเทศตา่งๆ  จึงหันมาใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีเป็น

เคร่ืองมือส าคัญในการกีดกันทางการค้ามากขึน้  โดยเฉพาะมาตรการด้านสุขอนามัย มาตรการตรวจสอบ

ย้อนกลับสินค้าอาหาร ตลอดจนมาตรการตรวจสอบการปนเป้ือนของสารเคมีตกค้างในอาหาร ซึ่งล้วน

เป็นอุปสรรคส าคัญตอ่การส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

เกษตรอินทรีย์ของไทยก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระยะเร่ิมต้นไปสู่การพัฒนามากขึน้  แต่เดิม

การเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ของไทยยังคงมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีไม่ซับซ้อน แต่ขณะนี้การท าเกษตร

อินทรีย์ในประเทศไทยก าลังเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ท่ีมีความเป็น

สากลมากขึ้น ท าให้เกษตรกรต้องใช้เวลาในการปรับตัวและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์มาก  อย่างไรก็ตาม การท าเกษตรอินทรีย์ของไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากระบบผลิตเกษตร

อินทรีย์ตามแนวทางเดิม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่

ขณะนี้เร่ิมหันไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่ในลักษณะเป็น Mass Product โดยนักลงทุนรายใหญ่มากขึ้น 

ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน เกษตรอินทรีย์ชัด เจน  ท้ังนี้ ไทยซึ่ งเป็นประเทศ เขตร้อนท่ีมีคว าม

หลากหลายทางชีวภาพมาก ขณะเดียวกันองค์ความรู้เร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์ท่ีผ่านมาได้รับการพัฒนา

มาจากเครือข่ายองค์กรทางการเกษตรอย่างต่อ เนื่อง  ขณะเดียวกันภาครัฐบาล เองโดยหน่วยงาน ท่ี

เกี่ยวข้องต่างเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  ท าให้มีการร่วมกันวาง

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ท้ังการถ่ายทอดความรู้ความช านาญในการผลิต  

และการร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  

ตลอดจนด าเนินการร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ไทยสามารถสร้างรายได้จากการ

ส่งออกสินค้าอาหารได้มากขึน้ 

ปัญหำในกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรยี์ในประเทศไทย 

             ข้อมูลของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (31 พ.ค. 2551) ของกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ (24 มิ.ย. 2551) และข้อมูลของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ระบุตรงกันว่า สถานการณ์ใน
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ปัจจุบันของการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศ

ท่ีพัฒนาแล้ว การปรับทิศทางการผลิตในภาคการเกษตรของไทยเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์โลกนั้น 

การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยนัน้   ยังมีปัญหาและข้อจ ากัดหลายด้าน  แม้ว่ารัฐบาลไทย

จะได้ประกาศนโยบายให้เร่ืองเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตาม  ซึ่งปัญหาและข้อจ ากัดในการ

ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย พอสรุปได้ดังนี้ 

             1) ขาดการรับรองมาตรฐาน การท่ี ยังไม่ มีหน่ว ยงานของราชการออกมาให้การรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ท าให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ยังไม่เป็นท่ีเชื่อถือของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 

ผู้บริโภคไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนระหว่างสินค้าเกษตรอินทรีย์  และสินค้าเกษตรท่ัวไป ดังนั้นการ

ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ท าให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว

เพ่ิมขึน้ เนื่องจากผู้บริโภคเร่ิมม่ันใจในสนิค้า และยอมท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมขึน้เพ่ือซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

            2) การผลิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับสินค้าเกษตรอนามัยเท่านัน้ ซึ่งส่วนใหญ่เ ป็นผัก มีเพียง

ข้าวสารบรรจุถุงเท่านั้นท่ีสามารถผลิตได้ในระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ และส่วนใหญ่ เน้นการส่งออก

ตา่งประเทศมากกว่าการจ าหนา่ยในประเทศ ปัญหาบางส่วนเนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีความรู้เพียงพอ

ในการผลิตสิน ค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเร่ิมมีการส่ งเจ้าหน้าท่ีออกไปให้

ค าแนะน าและให้ค าปรึกษากับเกษตรกร ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีนา่สนใจส าหรับเกษตรกรไทย คือ ข้าว ผัก ผลไม้เมืองร้อน เคร่ืองเทศ สมุนไพร 

ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ประมง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลีย้งชายฝั่ง ซึ่ง

สินค้าเหล่านี้ไทยมีความได้เปรียบในการผลิต ดังนั้นการหันมาผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยได้รับการ

รับรองจากหนว่ยงานราชการจึงเป็นการเพ่ิมทางเลอืกให้กับผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้ำวพืชผักผลไม้เกษตรอินทรีย์กับพืชผักประเภทต่ำง ๆ 

กระบวนกำรผลิต 

ข้ำว พืชผัก

ผลไม้ 

เ ก ษ ต ร

อินทรีย์ 

ข้ำว พืชผัก

ผลไม้ 

ปลอดภัย 

ข้ำว พืชผัก

ผลไม้ 

อนำมัย 

ข้ำว พืชผัก 

ผลไม้ 

ไร้สำรพิษ 

การใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ ใช้ได้ ใช้ได้ ไม่ใช้ 

การ ใช้ ส ารเค มี ก า จั ด

แมลง 
ไม่ใช้ ใช้ได้ ใช้ได้ ไม่ใช้ 

การ ใช้ ส ารเค มี ก า จั ด

วัชพืช 
ไม่ใช้ ใช้ได้ ใช้ได้ ไม่ใช้ 

ก า ร ใ ช้ ฮ อ ร์ โ ม น

สังเคราะห์ 
ไม่ใช้ ใช้ได้ ใช้ได้ ไม่ใช้ 

ก า ร ใ ช้ เ ม ล็ ด พั น ธ์ุ ไม่ใช้ ไม่ได้ระบุถึง ไม่ได้ ระบุถึ ง ไม่ได้ระบุถึง 
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ดั ด แ ปล ง พั น ธุ ก รร ม 

(GMOs) 

การห้ามใช้ การห้ามใช้ การห้ามใช้ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบใน

การรับรองคุณภาพ 

ส า นั ก ง า น

ม า ต ร ฐ า น

เกษตร 

อินทรีย์ไทย 

กรมส่ งเสริม

การเกษตร 

(GAP) 

กรมวิชา 

การเกษตร 

(Q) 

เครือข่ายกสิกรรม 

ไร้สารพิษ 

แห่งประเทศไทย 

             3) มีการผลิตเพียงไม่กี่ชนดิ ไม่มีความหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกรับประทานมากนัก 

ดังนัน้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งให้การส่งเสริมและค าปรึกษาโดยเฉพาะในเร่ืองตลาดรองรับสินค้า 

เพ่ือให้เกษตรกรมีความม่ันใจท้ังในดา้นการผลิตและการตลาด 

            4) ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์สูง เม่ือเปรียบเทียบแล้วราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์

แพงกว่าสินค้าเกษตรท่ัว ไปเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ท าให้ตลาดจ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สู ง 

สาเหตุท่ีสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาแพงคือการผลิตยังไม่มากและแหล่งผลิตอยู่กระจัดกระจาย สินค้า

เกษตรอินทรีย์มีโอกาสถูกศัตรูพืชสร้างความเสียหายได้ง่าย และน้ าหนักของสินค้าเกษตรอินทรีย์จะเบา

กว่าสินค้าเกษตรท่ัวไปท าให้เม่ือค านวณตน้ทุนการผลิตและการขนส่งแล้วจะสูงกว่าสินค้าเกษตรท่ัวไป  

ดังนัน้ในการพัฒนาไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีปลอดสารพิษนั้นยังต้องอาศัยเวลาและขั้นตอน

การพัฒนาอีกระยะหนึ่ง รวมท้ังยังตอ้งมีการแก้ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันให้หมดไปจึงจะท าให้ไทย

ก้าวขึน้เป็นผู้น าในการผลิต และการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของโลกได้  

 

            ข้อจ ำกัดของเกษตรกรไทยในกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 

           ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โลกนับวันจะเพ่ิมมูลค่าสูงขึน้ เนื่องจากประชากรโลกเร่ิมตระหนักถึง

ความส าคัญของความปลอดภัยของอาหารและกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศ

ไทยเรามีสินค้าเกษตรอินทรีย์หลัก ได้แก่ ข้าว (80%) ผัก พืชไร่ และผลไม้ (0.02%) ของสินค้าส่งออก

ของไทยท้ังหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าขั้นตน้ เช่น ข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้ สมุนไพรแห้ง ฯลฯ 

ซึ่งมูลค่าค่อนข้างต่ า ในขณะท่ีสินค้าแปรรูปซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงและเป็นสินค้าท่ีไทยมีโอกาสในการแข่งขัน

สูงยังมีจ ากัดและไม่แพร่หลาย ท้ังนี้   เพราะยังมีข้อจ ากัดของเกษตรกรไทยในการผลิตสินค้าเกษตร

อินทรีย์  ดังนี้ 

          1) ด้านการเตรียมตัวของเกษตรกร ท่ีจะต้องเปลี่ยนจากการท าเกษตรอุตสาหกรรมหรือเกษตร

เคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล จะต้องด าเนินการต่างๆ ตามเกณฑ์ปฏิบัติอย่างเข้มงวด 

โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือส่งออกจะตอ้งผ่านมาตรฐานการตรวจรับรอง (certification) ซึ่งนับว่าเป็นภาระ

หนัก เช่น มาตรฐานท่ีก าหนดให้เกษตรกรเว้นช่วงการผลิตระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์อย่าง

นอ้ย 2-5 ปี ท าให้เกษตรกรตอ้งเตรียมตัวส าหรับช่วงท่ีจะขาดรายได้อย่างรอบคอบ 

          2)  ด้านการผลิต การผลิตมีขั้นตอนท่ีซับซ้อน และทุกขั้นตอนมักจะมีข้อก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
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ซึ่งต้องวางแผนล่วงหนา้อย่างระมัดระวังตั้ งแตก่ารผลิตขั้นตอนแรก เช่น การให้อาหารสัตว์ การใส่ปุ๋ย

อินทรีย์ การควบคุมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อีกท้ังการท่ีเกษตรกรและผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องขาดการ

รวมตัวกันจึงท าให้เกิดข้อจ ากัดตา่งๆ เช่น พ้ืนท่ีการผลิตอาจไม่ใหญ่พอ ส่วนผสมอาหารสัตว์อินทรีย์หรือ

ปุ๋ยชีวภาพจากต่างประเทศมีราคาแพงเพราะขาดอ านาจตอ่รอง 

         3) ด้านมาตรฐาน การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีขั้นตอนท่ีซับซ้อน และไม่

เป็นเอกภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของหลายหนว่ยงาน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรม

ปศุสัตว์ กรมการข้าว เป็นตน้ อีกท้ังไทยยังไม่มีตราสัญลักษณ์กลางแสดงความเป็นสนิค้าเกษตรอินทรีย์

ซึ่งหนว่ยงานตา่งๆ ยอมรับร่วมกัน ส่วนในด้านการส่งออกนั้นยังไม่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลางท่ีใช้

กับทุกประเทศ ผู้ประกอบการท่ีต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศตา่งๆ จึงต้องขอรับการตรวจรับรอง

จากหน่ว ยงานตรวจรับรอง (certification body : CB) ของแต่ละประเทศคู่ ค้าเป็นรายประเทศซึ่ง มี

ค่าใช้จ่ายสูง และประเทศไทยของเราก็มี CB ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมจ านวนนอ้ยมาก 

         4) ด้านการตลาด ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศยังมีจ ากัด ความตื่นตัวของ

ผู้บริโภค     ด้านความปลอดภัยของอาหารยังไม่สูงเท่าในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือในด้านการตลาด

ตา่งประเทศนัน้ยังพบว่าคนยุโรปยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของไทย โดยเฉพาะผักและผลไม้ ซึ่ง

จะต้องเปิดตัวด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีส าคัญของโลก และสร้างความประทับใจ

ตอ่ผู้ประกอบการในประเทศคู่ค้าในด้านการให้บริการ อีกท้ังการประชาสัมพันธ์ควรจัดโครงการท่ีจะ

เสริมความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของไทย การสาธิตการ

ท าอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เป็นตน้ 
 

กำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 

ข้าวอินทรีย์ คือ ข้าวท่ีผลิตโดยวิธีการอย่างสร้างสรรค์ให้ระบบนิเวศในแปลงนามีความย่ังยืน มี

ความม่ันคงในอาชีพ มีความปลอดภัยต่อตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่า

จะเป็น ปุ๋ยเค มี สารเค มีก าจัดศั ตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ  ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ท่ี มีการตัดต่อ

พันธุกรรมแต่จะเนน้การใช้สารอินทรีย์วัตถุ เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุง

บ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์รวมถึงการน าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ร่วมด้วย 

1. หลักกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 

- ปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิด 

- ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรเน้นการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุและเพ่ิม

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- พ่ึงพากลไกธรรมชาตใินการท าเกษตร เรียนรู้สังเกตธรรมชาตพิร้อมท้ังปรับระบบการผลิตให้     

เข้ากับวิถีทางธรรมชาติ 

- ควบคุมและป้องกันมลพิษจากภายนอกมิให้มาปนเป้ือนผลผลิตได้ 
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- พ่ึงพาตนเองในดา้นปัจจัยการผลิตให้ได้มากท่ีสุด พยายามสร้างความม่ันคงทางอาหารให้

ตนเอง ครอบครัว หากจ าเป็นตอ้งซื้อควรซื้อปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของตน 

2. มำตรฐำนกำรผลิตข้ำวอินทรีย์  

- ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนดิ 

- ห้ามใช้เคร่ืองมือท่ีปะปน หรือปนเป้ือนสารเคมี 

- ห้ามใช้พืชหรือสัตว์  GMOs 

- ห้ามเปิดป่าสาธารณะหรือป่าใหม่เพ่ือท านาอินทรีย์ 

- ห้ามใช้อุจจาระคนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

- ให้ชาวนาใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างผสมผสาน 

- ชาวนาตอ้งจดบันทึกบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน บันทึกปัจจัยการผลิต ให้สามารถตรวจสอบ

ได ้

ตำรำงเปรียบเทียบข้ันตอนวิธีกำรปลูกข้ำวอินทรีย์กับกำรปลูกข้ำวเคมีของชำวนำจังหวัดยโสธร  

ข้ันตอนกำรผลิต วธิีกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ วธิีปลูกข้ำวเคมี 

การไถดะ ไถกลบวัชพืช ฟาง ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกท่ีใส่แปลง

นาในช่วงฤดูแลง้และเป็นการเตรียมดิน  เพ่ือ

ปลูกพชืปุ๋ยสด ปลูกพืชหมุนเวียนหลังนา 

 

ใช้ยาฆ่าหญ้าใน 

การก าจัดวัชพืชก่อนไถ 

การปลูกพชืปุ๋ยสด เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและเป็นการเพ่ิม

อินทรียวัตถุให้กับดินโดยเฉพาะการปลูกพืช

ปลูกพชืปุ๋ยสด 

สารเคมีคลุกเมล็ดพันธ์ุถั่ว

ท่ีน ามาปลูก 

 

การไถแปร เพ่ือท าให้ดนิร่วนซุย และก าจัดวัชพืชท่ียัง

เหลืออยู่ 

เช่นเดียวกัน 

การคราด เป็นการปรับพ้ืนนาให้เรียบเสมอกัน เพ่ือจะท า

ให้การปักด าได้สะดวกขึน้ 

เช่นเดียวกัน 

ข้ันตอนกำรผลิต วธิีกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ วธิีปลูกข้ำวเคมี 

การเตรียม 

แปลงตกกล้า 

เป็นการเตรียมกล้าเพ่ือไปปักด า ซึ่งการเลอืก

แปลงตกกล้าจะตอ้งมีความพิถีพิถันท้ังการ

ปรับดินในแปลงให้เรียบเสมอ ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน ความสะดวกในการระบายน้ า

เช่นเดียวกัน 
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เข้า- ออก และระยะทางการขนย้ายกล้าไป

แปลงปักด า 

การเตรียมพันธ์ุข้าว

ส าหรับหว่านกล้า 

พันธ์ุข้าวท่ีน ามาปลุกต้องไม่มีการปลอมปน

จากข้าวพันธ์ุอื่นและไม่มีการใช้สารเคมีคลุก

เมล็ด(ซึ่งทางโรงสีมีการจ าหน่ายพันธ์ุข้าว

ให้กับสมาชิกและผู้สนใจท่ีไม่มีพันธ์ุข้าว) 

ใช้สารเคมีคลุกเมล็ดข้าว

ก่อนหว่าน ท้ังเป็น

ของเหลวและผง(ส่วนใหญ่

อยู่ในกกลุ่มออแกโน

ฟอสเฟต) 

การตกกล้าและการดูแล ส่งเสริมให้บ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก และ 

ปุ๋ยคอกเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของตน้กล้า 

หว่านปุ๋ยสูตร 16-20-0ใน 

อัตรา 25-40 กก. ตอ่ไร่ 

เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต 

การถอนกล้า กล้าท่ีน าไปปักด าอายุประมาณ 20-30 วัน      

กล้าข้าว  1 ไร่ จะปักด าได้ประมาณ 15-20 ไร่ 

เช่นเดียวกัน 

 

การดูแลหลังการปักด า เพ่ือควบคุมน้ า และก าจัดวัชพืชท่ีขึ้นในแปลง

หลังการปักด า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือช่วยใน

การเจริญเตบิโตของตน้ข้าวกรณีท่ีใช้มูลไก่

ห้ามใช้มูลไก่ท่ีเลีย้งแบบขังเดี่ยวแตอ่นุญาตให้

ใช้มูลไก่แบบปล่อยพ้ืนได้ การใช้มูลไก่อัดเม็ด

ตอ้งตรวจสอบแหล่งท่ีมาเพ่ือป้องกันการผสม

ปุ๋ยยูเรีย  

ในกระบวนการผลิตปุ๋ยด้วย 

ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดในฟาร์ม

โดยท่ัวไปผสมปุ๋ยเคมีสูตร 

46-0-0 และปุ๋ยเคมีสูตร 

0-0-50 ใส่ปุ๋ยเคมีหลังปัก

ด า 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใส่

ระยะปักด าเพ่ือเร่งให้ข้าว

แตกกอ สูตร 16-20-0  

คร้ังท่ี 2ใส่ระยะข้าวสร้าง

รวงใช้สูตร 46-0-0 อัตรา 

10-20 กก.ตอ่ไร่ 

การจัดการวัชพืช เพ่ือควบคุมวัชพืชไม่ให้แย่งอาหารกับข้าวท่ี

ปลูก เช่น ผักบุ้ง พังพวยน้ า 

ใช้สารฆ่าหญ้าฉีดตามคัน

นา เช่น พาราควอท 

การจัดการศัตรูพืช เพ่ือป้องกันไม่ให้กัดตน้ข้าวหลังปักด าเช่น ปู

นา หอย เชอร่ี ส่งเสริมให้ใช้วิธีกลเช่นการขุด

หลุมดักและใช้วิธีการจับ 

ใช้สารเคมีก าจัดเช่น ดีดทีี 

ออแกโนฟอสเฟต โฟ

ลิดอล 

ข้ันตอนกำรผลิต วธิีกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ วธิีปลูกข้ำวเคมี 

การจัดการโรคพืช ส่งเสริมให้ใช้สารสกัดจากธรรมชาตเิช่น 

สะเดา ตะไคร้หอม  ฯลฯ และการปลูกพชื

หมุนเวียน 

มีการใช้สารเคมีเพ่ือก าจัด

โรคไหม้ โรคกาบใบแห้ง 

เช่น เบนเลทฯลฯ 

การจัดการคันดนิ ต้องท าให้คันดนิใหญ่ เพ่ือกักเก็บน้ าในแปลง ไม่ก าหนดขนาดคันดนิ 
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นา และป้องกันการปนเป้ือนสารเคมีจาก

ภายนอก ระหว่างแปลงนาอินทรีย์และเคมี 

การเก็บเกี่ยว เกี่ยวข้าวในระยะ “พลับพลึง “หรือ “เหลอืง

กล้วย” ตากข้าวในแปลงนาประมาณ 2-3 วัน 

เช่นเดียวกัน 

การนวดข้าว ก่อนนวดข้าวอินทรีย์ต้องมีการท าความ

สะอาดเคร่ืองนวด โดยน าข้าวอินทรีย์ใส่ลงใน

เคร่ืองนวดใล่ข้าวท่ีสมีาก่อนออกไปเป็นข้าว

ท่ัวไปก่อนประมาณ 2-3 กระสอบ  

ไม่มีการท าความสะอาด

เคร่ืองนวดข้าวก่อนนวด 

 

3. ประเภทของข้ำวอินทรีย์ 

 สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประไทย แบ่งประเภทของข้าวเกษตรอินทรีย์ตามวิถีการผลิตและแบ่ง

ตามแนวคิดกลุ่มองค์กรหนว่ยงานท่ีขับเคลื่อน ดังนี้  

3.1 แบ่งประเภทข้ำวอินทรีย์ตำมวถิีกำรผลิต 

      3.1.1 ข้าวอินทรีย์ท่ียังไม่มีการขอรับรองมาตรฐาน 

       เป็นผลิตผลข้าวท่ีผู้ผลิตเร่ิมต้นท าการผลิตตามหลักการแนวทางและมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์  ทุกขั้นตอนและระยะการผลิต แต่ยังไม่ได้ส มัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก

หน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีการตรวจสอบติดตามภายในโดยกลุ่ม

ผู้ผลิตหรือองค์กรท่ีท างานสง่เสริมเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ี 

3.1.2 ข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน 

ข้าวท่ีมาจากพ้ืนท่ีการผลิตท่ีขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานตรวจสอบ

และรับรองว่าระบบการผลิต  อยู่ในระหว่ าง “ระยะปรับเปลี่ยน” ซึ่ งถือ เป็นช่ วงฟ้ืนฟู ระบบนิ เว ศ

สภาพแวดล้อม และความอุดมสมบรูณ์ของดิน โดยท่ัวไปช่วงระยะการปรับเปลี่ยนของการผลิตข้าว

อินทรีย์จะใช้เวลา 12 เดอืน  

3.1.3 ขา้วอินทรีย์ท่ีมีการรับรองมาตรฐาน 

 ผลผลิตจากกระบวนการผลิตได้จากกระบวนการผลิตท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมี

สังเคราะห์ สารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมี รวมถึงเป็นระบบท่ีเกือ้กูลต่อสิ่งแวดล้อม  โดยพ้ืนท่ีท่ีท า

การผลิตได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหนว่ ยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ

ผ่านระยะปรับเปลี่ยนแล้ว อย่างไรก็ตาม หากเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งออกจ าเป็นต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานจากองค์กรท่ีประเทศผู้น าเข้ายอมรับและเชื่อถือ 
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ตำรำงแสดง จ ำนวนฟำร์มพ้ืนท่ีและปริมำณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของท่ีมีกำรรับรองมำตรฐำน 

พ.ศ.2549 
 

ผลผลิต จ ำนวนฟำร์ม (แห่ง) พ้ืนท่ีกำรผลิต (ไร่) ปริมำณผลผลิต (ตัน) 

ข้าวและพืชไร่ 1,909 129,841.27 22,350.49 

ผัก ผลไม้  259 20,167.30 9,182.92 

สมุนไพร 11 178.75 50.51 

รวม 2,179 151,187.32 31,583.92 

    

  ข้อมูล : ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) 2549  

 

3.2 แบ่งประเภทข้ำวอินทรีย์ตำมแนวคิดขององค์กรหน่วยงำนท่ีขับเคล่ือน 

ภาครัฐและเอกชนไทยเร่ิมตื่นตัว ท่ีจะพัฒนาสินค้าเกษตรของไทย ให้มีคุณภาพและปราศจาก

สารพิษตกค้าง หลังจากท่ีกลุ่มประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรของไทยเร่ิมตรวจสอบคุณภาพ  สินค้าอย่าง

เข้มงวด เนื่องจากพบว่ามีสารเคมีปนเป้ือน  ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับภาคเกษตรอย่างมาก ทางภาครัฐ

จึงรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแบ่งการผลิตได้เป็น 

 

3.2.1 ข้าวอินทรีย์ตามแนวคิดของหนว่ยงานภาครัฐไทย 

เป็นข้าวอินทรีย์ท่ีรัฐอยากให้เกิดอย่างจริงจังแตยั่งไม่ได้ รับความนา่เชื่อถือเท่าท่ีควร แม้จะใช้เงิน

งบประมาณแผ่นดินไปแล้วจ านวนมากมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งหนว่ยงาน ระดับกรม

ขึน้มารับผิดชอบเร่ืองนี้ โดยใช้สัญลักษณ์เป็นอักษร Q ติดเป็นฉลากให้แก่สินค้าท่ีผ่านการตรวจรับรอง 

แตม่าตรฐานตัว Q ท่ีองค์กรภาครัฐบริการตรวจรับรองให้ฟรีไปแล้วนัน้ก็ยังไม่มีผู้ส่งออกคนใดใช้อ้างใน

การเจรจาซื้อขายอย่างได้ผล  ดังนี้ 

 

3.2.2 ข้าวอินทรีย์ตามแนวคิดขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  

        เป็นการผลิตข้าวอินทรีย์ท่ีมุ่งสร้างความนา่เชื่อถือทางการค้าเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออกมี

รูปแบบการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการตา่งๆ เช่น  

ก. ข้ำวอินทรีย์มำตรฐำนสำกล    

ข้าวอินทรีย์ในกลุ่มนี้เป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศไทย  ซึ่งในการรับรองมาตรฐาน

เกษตร 
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อินทรีย์น้ันจะใช้มาตรฐานการผลิตและการแปรรูป (ส าหรับการสีข้าวและการบรรจุ) ท่ีได้รับการรับรอง

ระบบงานเกษตรอินทรีย์จากหนว่ยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์  

            “ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์” (Organic Thai Jasmine Rice)  เป็นข้าวเจ้าท่ีมีถิ่นก าเนิดในประเทศ

ไทย  เป็นข้าวไทยสายพันธ์ุแท้ดั้งเดิม พันธ์ุเดียวในโลก ท่ีไม่มีการตัดต่อยีนส์ใดๆ เป็นผลิตภัณฑ์จาก

ธรรมชาติ และเป็นข้าวท่ีได้รับการกล่าวขวัญว่าเ ป็นข้าวท่ีอร่อยท่ีสุดในโลก แม้ว่าหลายประเทศได้

พยายามปลูกข้าวสายพันธ์ุนี ้ แตไ่ม่มีประเทศใดสามารถปลูกได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในประเทศไทย   

                     แหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอิ นทรีย์ท่ีดีท่ีสุดของไทยส าคัญ ได้แก่ จังหวัดพะเยา 

เชียงราย  บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์  เพชรบูรณ์  และ

มหาสารคาม ตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไปยังตา่งประเทศท่ีมีมูลค่าสูง คือ ตลาดในสหภาพยุโรป   

ตลาดในสหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น และ สิงคโปร์  ตามล าดับ 

จากข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพยอดเย่ียม เม่ือบวกกับขั้นตอนวิธีการเกษตรอินทรีย์อย่างเต็ม

รูปแบบส่งผลให้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็น “อำหำร”  ท่ีปลอดภัยจากสารเคมีท่ีเป็นพิษอย่างแท้จริง 

เพราะมีกระบวนการควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการเพาะปลูก เร่ิมตัง้แตก่ารเลือกพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีไม่เคยผ่าน

การเพาะปลูกด้วยสารเคมีมาก่อน (หรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการตกค้างของสารเคมี) ใช้น้ าฝนท่ีตกตอ้งตาม

ฤดูกาล ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี  ไม่ใช้สารฆ่าแมลง และสารก าจัดวัชพืช ต่างๆ ในกระบวนแปรรูปและเก็บรักษาท่ี

ส าคัญได้รับการรับรองมาตรฐาน ความบริสุทธ์ิปลอดภัยจากสารเคมีอ ย่างแท้จริงจากหน่วยงาน

ตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อิ นทรีย์ในระดับสากล (International Standard) ท่ี มีอยู่ในประเทศหรือจาก

ต่างประเทศ เช่น ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่ง IFOAM (International Federation Of 

Organic Agriculture Movement)ให้การยอมรับ  NOP,   EU,  BIOSWISS ,  JAS  และโดยผู้เชี่ยวชาญการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากประเทศอิตาลี  : Bioagricert  ในทุกฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือทุกคร้ังท่ีผลิต 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าเป็นข้าวบริสุทธ์ิ ปลอดภัยจากสารเคมี ตกค้างอย่างแท้จริง   

                   ข. ข้ำวอินทรีย์  FAIR-TRADE  

ข้าวนี้ด าเนนิการถึงขั้น "การค้าท่ีเป็นธรรม" ผู้ผลิตและผู้ค้า (ผู้สง่ออกหรือน าเข้า) รับซื้อผลผลิตจาก

เกษตรกรต้องปฏิบัตติาม ก่อนจะได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าบนห่อสินค้าได้นัน้ มีสองชุดหลัก

ชุดหนึ่งส าหรับเกษตรกรรายย่อยท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์  และอีกชุดหนึ่งส าหรับแรงงานท่ี

ท างานให้บริษัทเกษตร ในไร่นาหรือในโรงงาน  

          Fair-trade  เป็นเคร่ืองหมายการค้า (trademark) ประเภทหนึ่งท่ีแปะตามห่อสินค้าเกษตรต่างๆ 

เช่น  กาแฟ ผลไม้ ข้าว ชา เคร่ืองเทศ ฝ้าย ฯลฯ ท่ีประเทศก าลังพัฒนาส่งออกไปขายยังประเทศพัฒนา

แล้ว  
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Fair-trade แตกต่างจากเคร่ืองหมายการค้าประเภทอื่นๆ ตรงท่ีเป็นเคร่ืองช่วยยืนยันให้ผู้บริโภค

ม่ันใจได้ว่า สินค้าท่ีมีเคร่ืองหมายนี้เป็นผลผลิตของกระบวนการ "การค้าท่ี

เป็นธรรม" (Fair Trade) ท่ีเป็นธรรมต่อเกษตรกรในประเทศก าลังพัฒนา ช่วย

ให้ผู้บริโภคสามารถช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ทางอ้อมได้ ด้วยการซื้อสินค้าท่ีมี

ราคาแพงกว่าปกติเพียงเล็กน้อย แลกกับความภูมิใจว่าตนก าลังมีสว่นร่วมใน

การยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ยากไร้ในอีกฟากหนึ่งของโลก Fair-

trade  เป็นวิธีมอบ "อ านาจ" ให้กับคนธรรมดาอย่างเราๆ ในการช่วยแก้ไข

ความไม่เป็นธรรมของเงื่อนไขการค้าโลกท่ีอยู่ภายใต้อิท ธิพลของประเทศ

มหาอ านาจ ในฐานะ "ผู้บริโภค" คนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ 

นับเป็นวิธีลดช่องว่างทางฐานะระหว่างผู้บริโภค ท่ีร่ ารวยกับผู้ผลิตซึ่งยากจน ท่ีเป็นธรรมและไม่

บิดเบือนกลไกตลาด เพราะท้ายท่ีสุดแล้ว แนวคิดนีจ้ะได้ผลหรือไม่ก็ขึน้อยู่กับการตัดสินใจของผู้บริโภค  

Fair-trade  อุบัติขึน้ในโลกคร้ังแรกเม่ือปี 2531 ท่ีเนเธอร์แลนด์ เม่ือเอ็นจีโอและบริษัทชาวดัทช์ 

ร่วมมือกันน าหลักการของ Fair-trade  มาใช้กับสินค้ากาแฟ ภายใตเ้คร่ืองหมายการค้า "Max Havelaar" 

(ชื่อพระเอกในนยิายยอดนยิมเร่ืองหนึ่ง ท่ีลุกขึน้ต่อต้านการกดขี่แรงงานผู้ปลู กกาแฟชาวอินโดนีเซีย ของ    

นักล่าอาณานคิมชาวดัทช์สมัยศตวรรษท่ี 19) แม้ว่าความพยายามของเอ็นจีโอในประเทศพัฒนาแล้ว ท่ีจะ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้จะไม่ใช่เร่ืองใหม่ ความส าเร็จของ Max Havelaar ถือเป็นคร้ังแรกในโลกท่ี

บริษัทผู้ขายกาแฟกระแสหลัก สามารถน าสินค้า Fair-trade ท่ีมีนิยามและมาตรฐานชัดเจน มาวางขาย

อย่างเป็นระบบ 

ความส าเร็จของ Max Havelaar เป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายประเทศในยุโรปน าแนวคิดนี้และ

เคร่ืองหมายการค้าไปใช้ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับกฎเกณฑ์ต่างๆ และภาวะตลาดค้าปลีกใน

ประเทศของตน ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 Max Havelaar และ Fair-trade Label อีกหลายองค์กร ร่วมกัน

จัดตัง้หน่วยงานอิสระชื่อ Fair-trade Labelling Organizations International หรือย่อว่า FLO เพ่ือท าหน้าท่ี

ก าหนดมาตรฐานและออกใบรับรองให้กับผู้ผลิตสินค้า Fair-trade ปัจจุบัน  FLO มีสาขาและองค์กร

สมาชิกในประเทศพัฒนาแล้ว  19 แห่งท่ัวโลกในทวีปอเมริกา ยุโรป และญี่ ปุ่น ประสบความส าเร็จ

ค่อนข้างดีเม่ือดูจากอัตราการเติบโต โดยในปี 2548 มีบริษัทผู้ค้าในประเทศพัฒนาแล้วเข้าร่วมโครงการ

จ านวน 1,483 บริษัท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน และในปีเดียวกัน มีกลุ่มผู้ผลิต (เกษตรกร) ใน

ประเทศก าลังพัฒนากว่า 508 กลุ่มท่ีอยู่ในโครงการ คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 127 ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2544 และในปีเดียวกัน สินค้าเกษตรท่ีตีตรา Fair-trade  ท่ัวโลกท ายอดขายมากกว่า 47,000 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้กว่าร้อยละ  37  

มาตรฐานท่ีสะท้อนภาวะ "การค้าท่ีเป็นธรรม"  ท่ีผู้ผลิตและผู้ค้า (ผู้ส่งออกหรือน าเข้า) รับซื้ อ

ผลผลิตจากเกษตรกรตอ้งปฏิบัตติาม ก่อนจะได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าบนห่อสินค้าได้น้ัน  มี

สองชุดหลัก ชุดหนึ่งส าหรับเกษตรกรรายย่อยท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ และอีกชุดหนึ่งส าหรับ
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แรงงานท่ีท างานให้บริษัทเกษตร ในไร่นาหรือในโรงงาน ท้ังสองชุดมีองค์ประกอบคล้ายกัน 5 ด้านหลักๆ 

ดังตอ่ไปนี้ 

1. ผู้ ค้ าต้ อ งรับซื้อผลผลิตจาก เกษตรกรในระดับราคา ท่ี เหมาะสม ( Fair Price) โดยราคานี้

ประกอบด้วย "ราคาขั้นต่ า" ท่ีจะอ านวยให้เกษตรกรสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีระดับหนึ่ง ได้ (หาก

ราคาในตลาดโลกปรับตัวขึน้สูงกว่าราคานี้ก็ตอ้งปรับตามราคาตลาด) บวกด้วย "ราคาส่วนเกินเพ่ือสังคม" 

(social premium) ให้เกษตรกรหรือบริษัทผู้ผลิตน าไปลงทุนในโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ปรับปรุง

คุณภาพสินค้า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน รักษาสิ่งแวดล้อม หรือช่วยเหลือชุมชนของตนใน

ด้านอื่นๆ เช่น การศกึษา 

2. ไม่กดขี่แรงงาน (ถ้าผู้ผลิตเป็นบริษัท) หรือมีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีเป็นประชาธิปไตย โดย

ใช้เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสนิประเด็นส าคัญๆ (ถ้าผู้ผลิตเป็นกลุ่มเกษตรกร) 

3. ไม่ใช้แรงงานเด็ก 

4. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน และฝึกทักษะแรงงานหรือเกษตรกร

อย่างสม่ าเสมอ 

5. ใช้กระบวนการผลิตท่ีช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามในการผลิต 

นอกจากชุดมาตรฐานหลักดังกล่าวข้างต้น  ยังมีก าหนดมาตรฐานเฉพาะด้านส าหรับสินค้าบาง

ชนิด เช่น ปริมาณขั้นต่ าท่ีต้องรับซื้อ กระบวนการขนส่ง ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันระดับราคาท่ี

เหมาะสมส าหรับข้าวหอมมะลิจากไทยอยู่ท่ีราคาขั้นต่ า 11,000 บาทต่อตัน บวกราคาส่วนเกินอีก 750 

บาทต่อตัน ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ ราคาขั้นต่ าจะสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 12,000 บาทต่อตัน 

นอกจากนี้ ผู้รับซื้อข้าวตอ้งจัดหาเงินกู้ล่วงหนา้ให้กับผู้ผลิต (pre-finance) ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของ

มูลค่าสัญญาซื้อขาย 

การท่ีสินค้า Fair-trade ส่วนใหญ่ ถูกน าไปวางขายในลักษณะ "สินค้าเกรดดี" (premium product) 

เช่น อาหารเกษตรอินทรีย์ ท าให้เกษตรกรมีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึน้เร่ือยๆ โดยคัดเอา

สินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรือมีคุณภาพต่ าออกไป นับเป็นวิธีลดระดับอุปทานในตลาดอีกทางหนึ่ง 

  ประโยชน์ท่ี "มีค่า" และย่ังยืนท่ีสุดของโครงการ Fair-trade  อาจไม่ใช่รายได้ของเกษตรกรท่ี

เพ่ิมขึ้น หากเป็น "องค์ความรู้" ท่ีเกษตรกรเหล่านั้นได้รับจากการท่ีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของ

โครงการ ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรรายย่อยหลายล้านคนในโลกนี้ยังยากจนเพราะไม่รู้ว่าผลิตผลของ

แรงงานตนน้ันมี "มูลค่า" เพียงใดในตลาดโลก ไม่รู้อันตรายของวิธีการเพ่ิมผลผลิตบางชนดิท่ีจะส่งผลต่อ

วิถีชีวิตในระยะยาว (เช่น คุณภาพดินเสื่อมจากการใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณมากตดิต่อกันหลายปี) และไม่รู้

วิธีการขายผลผลิตของตนโดยตรงให้กับผู้น าเข้าในประเทศพัฒนาแล้ว โดยไม่ต้องเสียรายได้ให้กับพ่อค้า

คนกลางก่อน 
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  ปัจจุบันอาหารหรือสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดท่ีโตเร็วกว่าตลาดอาหารธรรมดา และผู้บ ริโภค

จ านวนหลายล้านคนท่ัวโลกยินดีจ่ายเงินซื้อสินค้าท่ีประทับตรา "เกษตรอินทรีย์" โดยองค์กรท่ีเชื่อถือได้ 

ในราคาสูงกว่าอาหารธรรมดาเฉลี่ยประมาณร้อยละ 28 

   เกษตรกรท่ีได้ร่วมโครงการ Fair-trade  จะได้รับความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และ

จะช่วยพวกเขาอยู่ไดอ้ย่างย่ังยืนตลอดไป 

         ค.  ข้ำวอินทรีย์ตำมแนวคิดของเครือข่ำยกสิกรรมไร้สำรพิษแห่งประเทศไทย(ชุมชนบุญ

นยิมชำวอโศก) 

ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มญาติธรรมอโศก ผู้บริโภคท่ัวไปนยิมเรียกกันจนติดปากว่า ข้าวไร้สารพิษ 

ข้าวอินทรีย์ของสมาชิกในเครือข่ายนี้ จะเน้นท่ีการตรวจตัวเอง (ตอ.) ไม่สมัครขอรับรองมาตรฐานจาก

หนว่ยงานใด ๆ แตส่มาชิกของเครือข่ายทุกคนจะขอรับรองการตรวจศลี  โดยการแสดงตนว่าจะเข้าร่วม

หมู่กลุ่มผ่านการปฏิบัตธิรรม โดยแนวคิดท่ีตกผลึกร่วมกันของผู้น าองค์กรและสมาชิกเครือข่ายในกลุ่มนี้ 

คือ การมุ่งสร้างท้ังผลผลิตข้าว พืช ผัก ผลไม้และคน ให้ไร้สารพิษ  มีวิถีชีวิตท่ีครบวงจรตามหลัก 

ปริยัติ (วิชาการ) ปฏิบัติ (ท าได้จริง) และ ปฏิเวท (เห็นผลกระทบ) จากการปฏิบัตธิรรม  

   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ผลิต(ชาวนา)และครอบครัว นัน้เป็นตน้ทาง(ต้นธาร)ของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน และ เป็นกำรท ำให้คนไทยได้น้อมน ำเอำหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น

รูปธรรม  ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคน (พัฒนามนุษย์ ) ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง  

 ตลาดข้าวอินทรีย์กลุ่มนี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงในหมู่คนรักสุขภาพและผู้มีจิตใจสูง เน้นขาย

ของดีแตร่าคาถูก ก าไรท่ีได้สูงสุดคือบุญ ซึ่งเป็นก าไรอาริยะ 

กำรตลำดและกำรค้ำเกษตรอินทรยี์ 

ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  เช่ น 

สหรัฐฯ  ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ท้ังนี้จากผลการส ารวจของศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  พบว่า 

ความตอ้งการสินค้าในปีพ.ศ.  2541 สูงถึง 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  และในปีพ.ศ.  2543 เพ่ิมขึ้น

เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ    อัตราการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉลี่ยในแตล่ะ

ปีสูงถึงร้อยละ 20  

การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว   โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนา

แล้ว จากการศึกษาของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Federation of Organic Agriculture 

Movements  IFOAM)   พบว่า   ตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในปีพ.ศ.  2547   มีมูลค่าสูงถึง  27,800   ล้าน

http://www.ifoam.org/
http://www.ifoam.org/
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ดอลลาร์สหรัฐฯ  (หรือประมาณ  1.05   ล้านล้านบาท)   และมีการขยายตัวประมาณร้อยละ  7-9  ซึ่งการ

เจริญเติบโตของตลาดเร่ิมจะลดลง  จากเดิมท่ีเคยขยายตัวประมาณร้อยละ  10-15 ตอ่ปี   โดยตลาดใหญ่จะอยู่

ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา   โดยรวมกันมีสว่นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ   96   ของตลาดเกษตรอินทรีย์โลก 

   ตำรำงแสดงมูลค่ำทำงกำรตลำดของสินค้ำอินทรีย์ในประเทศต่ำงๆ 
 

ตลำด 

มูลค่ำกำรขำยปลีกปี 

2546 

(ล้ำนดอลลำร์ $) 

สัดส่วนของตลำด

อำหำร(%) 

(%)อัตรำกำร

ขยำยตัว 

ปี 2546-2548 

สหภาพยุโรป 10,000-11,000 2.0-2.5 15-20 

สหรัฐอเมริกา 11,000-13,000 1.5-2.0 10-20 

แคนาดา 850-1,000 < 0.5 - 

ญี่ปุ่น 350-450 < 0.5 - 

รวม 23,000-25,000 - - 
        

ข้อมูล : Compiled by ITC (International Trade Centre), December 2002  
 

 

ส าหรับในประเทศไทย  ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นตั้งแตช่่วงปีพ.ศ.   2533-2534   โดย

กระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหาร

ท่ีปลอดภัย/มีประโยชน์   จนท าให้ธุรกิจอาหารสุขภาพเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว    ท าให้ตลาดผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์ได้เร่ิมเปิดตัวขึน้ 

หน่วยงานราชการในขณะนั้นมีนโยบายในการส่งเสริม  "อาหารปลอดภัย" (เช่น ผักอนามัย ผัก

ปลอดภัยจากสารพิษ) ซึ่งท าให้ผู้ บริโภคเกิดความสับสนระหว่างความแตกต่างของผลผลิตอาหาร

ปลอดภัย  กับเกษตร  อินทรีย์ ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศมีการเตบิโตได้ค่อนข้างช้า  ผนวก

กับการวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปีพ.ศ.  2541 ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ประสบกับภาวะชะงัก

งันไประยะหนึ่ง 

  ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย  เร่ิมฟ้ืนตัวอีกคร้ังตั้งแต่ปีพ.ศ.  2546  เม่ือมีการจัดประชุม

นานาชาติเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM)  และองค์การ

อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO)    มูลนิธิสายใย

แผ่นดินและสหกรณ์กรีนเนท จ ากัดเป็นเจ้าภาพหลัก    

  กิจกรรมนี้ได้กระตุน้ให้เกิดความสนใจท้ังในการผลิต  การบริโภค  และการผลักดันนโยบายด้าน

เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้   ส่งผลให้เกิดการฟ้ืนตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย  

นอกจากนี้  ยังมีปัจจัยส าคัญอื่นๆ ท่ีท าให้เกิดการขยาย ตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึน้   เช่น การใช้

http://www.ifoam.org/
http://www.ifoam.org/
http://www.fao.org/organicag/default.htm
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ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และของกรมวิชาการ

เกษตร  ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  กับผลิตภัณฑ์

อาหารปลอดภัยได้สะดวกมากขึ้น  โดยมีผู้ประกอบการค้าปลีกเฉพาะทาง  ท่ีมีนโยบายการตลาดเกษตร

อินทรีย์โดยเฉพาะ  เช่น  ร้านเลมอนฟาร์ม รวมท้ัง มีผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ท่ี

เห็นแนวโน้มทิศทางของตลาด เกษตรอินทรีย์      จึงได้เร่ิมเปิดจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ใน

ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ  อาทิ  Top,  Villa,  Carrefour ,   Emporium  และ Siam Paragon  

แม้ภาคเกษตรอินทรีย์ของไทยจะมีขนาดเล็ก  แต่ก็มีการเตบิโตอย่างรวดเร็วในช่วง  5  ปีท่ีผ่านมา   

โดยในปีพ.ศ. 2548  ตลาดเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 494.5  ล้านบาท (12.4 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ)   และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีเราส่งออก  มีมูลค่าประมาณ  426 ล้านบาท (10.6  

ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมท้ังปีประมาณ  23  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ขณะท่ีมูลค่าการตลาดปีพ.ศ.  2545  

มีมูลค่ารวมท้ังสิน้เพียง  9.4  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ   นัน้หมายความว่าการเตบิโตของตลาดเกษตรอินทรีย์

มีมูลค่าทางการตลาดเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 145  

การส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยส่วนใหญ่ส่งไปให้กับตลาดสหภาพยุโรป (EU) 

สหรัฐอเมริกา  ญี่ ปุ่น  และสิงคโปร์   ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่ ท่ีได้รับการรับรองให้ส่งออกไปยัง 

EU ได้มากท่ีสุด  คือ  ข้าวหอมมะลิ   ซึ่งรับรองโดย  ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์,  Biogcert,  

KRAV,  BSC  และ  Ecocert  ตามมาด้วย  ผัก  ผลไม้  ข้าวโพด  สมุนไพรและเคร่ืองเทศ    
 

 
 

http://www.actorganic-cert.or.th/
http://www.actorganic-cert.or.th/
http://www.doa.go.th/organic/index.htm
http://www.doa.go.th/organic/index.htm
http://www.lemonfarm.com/
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สินค้ำเกษตรอินทรีย์ท่ีมีศักยภำพในกำรส่งออกของไทย 

ข้าว   -  ข้าวขาว ข้าวกล้อง (หอมมะลิ เหลอืงอ่อน มะลิแดง) 

ถั่ว   -  ถั่วเหลอืง ถั่วลิสง  

ผักแปรรูป  -  ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็งหรือบรรจุขวดแก้ว 

ผักสด   -  ข้าวโพดฝักอ่อนสด กระเจ๊ียบเขียว  ผักสลัด มะเขือเทศ ผักกาดจีนชนิดตา่งๆ 

            หนอ่ไม้ฝร่ัง พริกเขียว มันส าปะหลัง  อ้อย  ผักชี คะนา้ กะเพรา 

ผลไม้   -  กล้วยน้ าว้า  มะละกอ  สับปะรด ขนุน มะม่วง ล าไย มะพร้าว ลิน้จ่ี   

ชาสมุนไพร  -  ชารางจืด มะตูมอบแห้ง ตะไคร้แห้ง ชากุหลาบ 

เคร่ืองปรุงอาหาร  -  เคร่ืองปรุงตม้ย าอบแห้ง น้ ากระทิ น้ าตาลทราย แป้งมันส าปะหลัง  

ของป่า           -  น้ าผึง้ป่า 

อาหารแปรรูป  -  เนยจากงา  เนยถั่ว    

ยาสมุนไพร  -  ฟ้าทะลายโจร  ลูกยอ เพชรสังฆาต 

สัตว์น้ า   -  กุ้งกุลาด า  ปลา 

น้ ามัน                 -  เมล็ดปาล์ม น้ ามันปาล์ม    

กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอินทรีย์เพ่ือกำรส่งออก 

ประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการส่งออก ในเร่ืองตา่งๆดังนี้  

1)  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   รวมท้ัง กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการน าเข้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตา่งประเทศ    

2)  การพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการผลิต เพ่ือท าให้ผลผลิตคงความตอ่เนื่องและมีคุณภาพ

เป็นท่ียอมรับของตลาด   

3)  การยกระดับระบบควบคุมเกษตรอินทรีย์ของไทย เพ่ือให้ได้ขึน้ทะเบียน Third Country List จาก 

EU    

4)  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในงานแสดงสินค้าอาหารในตา่งประเทศ 

โดย 

                 -   ลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไทยในสื่อท้องถิ่น 

                -   ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มอบให้แก่ซุปเปอร์มาร์เกต ภัตตาคารและร้านอาหารไทย เพ่ือกระตุ้น

ให้เกิดการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยมากขึน้ 

      -    จัดสาธิตและแนะน าการหุงข้าวหอมมะลิอินทรีย์  การปรุงอาหารท่ีใช้ข้าวหอมมะลเิป็น

ส่วนประกอบ   

            -   จัดกิจกรรมพันธมิตรทางธุรกิจ (Business  Matching) โดยเจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจ

ตา่งประเทศกับผู้ประกอบการระดับจังหวัด  หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  

                -   ส่งเสริมการขายร่วมกับผู้น าเข้าและซุปเปอร์มาร์เกตในตา่งประเทศ    
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คุณธรรมพ้ืนฐำนทำงศำสนำ 

 ศาสนาทุกศาสนา มีจุดหมายส าคัญท่ีเหมือนกัน คือ ตอ้งการสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่

ร่วมกันอย่างสงบ คุณธรรมพ้ืนฐานของศาสนาเปรียบได้กับกฎหมายท่ีใช้ควบคุมสังคม แตก่ฎหมายหาก

สมาชิกไม่ปฏิบัตติามก็จะได้รับโทษตามข้อก าหนด ส่วนคุณธรรมพ้ืนฐานของศาสนาหากไม่ปฏิบัตติามก็

จะเกิดความเสื่อมแห่งชีวิตได้รับความทุกข์ตามเหตุแห่งการละเมิดคุณธรรมพ้ืนฐานของศาสนานัน้ๆ 

คุณธรรมพ้ืนฐานของศาสนาจึงมีความส าคัญท้ังตอ่บุคคลและสังคม ดังนี้ 

             1.  เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีเหมือนกับเคร่ืองมือ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการกระท าตา่งๆท่ี

มนุษย์น ามาเป็นท่ีพ่ึงและสร้างความม่ันใจในการด าเนนิชีวิต 

             2.  เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีของสมาชิกรวมไปถึงความสามัคคีของมวลมนุษยชาติและช่วย

ลดความขัดแย้งท าให้เกิดความสันติ 

             3.  เป็นเคร่ืองมือในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาสมาชิกของสังคม เพราะศาสนาสร้างความ

เคารพศรัทราขึ้นในจิตใจของมนุษย์ให้ยึดม่ันและปฏิบัตติามค าสั่งสอนให้รู้จักเกรงกลัวตอ่ บาป ปลูกฝังให้

รู้จิตกระท าความดีท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 

              4.  ท าให้การปฏิบัตตินของสมาชิกในสังคม เป็นบรรทัดฐานเดียวกันบุคคลใดยึดม่ันในหลักค า

สอนก็ จะท าให้ตั วเอ งมีคว ามสุ ขคว ามเจริญ  ได้ รับความเลื่ อมใสศรัทธาจากผู้อื่ นมาก ย่ิงๆขึ้ น 

           5.  หลักค าสอนตา่งๆของศาสนาท่ีประพฤตปิฏิบัตสิืบทอดกันมายาวนานกลายเป็นบ่อเกิดแห่ง

ขนบธรรม เนยีมประเพณีอันดีงาม ท่ีหลายคนตอ้งยึดถือปฏิบัต ิเช่น การไปวัด การไหว้พระ การถือศลีอด  

การไปโบสถ์ 

            6.  เป็นสัญลักษณ์ของสังคม เพราะศาสนาเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน เช่น วันพระชาวพุทธไปวัด วันศุกร์ชาวมุสลิมไปสุเหร่า วันอาทิตย์ชาวคริสต์ไปโบสถ์ เป็นต้น  

            7.  ศาสนาเป็นเคร่ืองดับความเร่าร้อนทางใจ ท าให้ใจสงบเย็นและสามารถจูงใจและผูกใจคนไว้

ได้อย่างแนน่แฟ้น ใน การยึดม่ันตอ่ค าสั่งสอนซึ่งจะบันดาลให้มนุษย์สุขทุกข์ได้ 

            8.  เป็นมรดกของสังคม ศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญย่ิงของสังคมโลก เพราะทุก

ศาสนามีศาสนวัตถุ ศาสนิกชน หลั กธรรมค าสอนและศาสนพิ ธีต่างๆมากมาย  ท่ีเป็นเคร่ือ งชี้น า

ความก้าวหนา้หรือความเสื่อมถอยของสังคมได้อย่างดี 

            9.  เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรม โดยเฉพาะการศึกษาท้ังในดา้นพุทธศึกษา 

จริยศกึษาและพลศกึษา 

          10.  เป็นสิ่งท่ีแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ เพราะสัตว์ไม่มีศาสนา 

          ศาสนาเป็นสิ่งท่ีมีมาช้านาน ในระยะแรกศาสนาเป็นสิ่งท่ีถูกก าหนดขึน้มาเพ่ือขจัดความหวาดกลัว

สิ่งตา่งๆ ท่ีล้อมรอบตัวของมนุษย์ แต่ก่อนมนุษย์คิดว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นมาจากการ

กระท าของผู้มีฤทธ์ิมากกว่าตน เม่ือมนุษย์เร่ิมเรียนรู้ธรรมชาตมิากขึน้และเกิดเป็นศาสนาท่ีมีเหตุผลเข้ามา
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เป็นแบบแผนและเป็นแนวทางในการด าเนนิชีวิต ความเชื่อศรัทธาในกิจกรรมหรือพิธีกรรมตา่งๆ ของแต่

ละศาสนาก็กลายมาเป็นประเพณี วัฒนธรรมท่ีท าสบืตอ่กันมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

          ศาสนาทุกศาสนา จะเป็นท่ีพ่ึงทางใจของมนุษย์ มีหลักธรรมค าสั่งสอนท่ีมุ่งหมายสั่งสอนให้คนท่ี

เป็นสมาชิกในสังคมเป็นคนด ีมีคุณธรรมมีเหตุผลและศรัทธาในความถูกต้อง มีพิธีกรรมและเคร่ืองหมาย

หรือสัญลักษณ์ ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นศาสนานั้ นๆ บุคคลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ บทบาทใดจะต้อ งยึด

หลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมจะช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคตา่งๆได้ อีกท้ังจะท าให้ทุกคน

อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

หลักคุณธรรมพ้ืนฐำนของศำสนำกับกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

          ศาสนาเป็นเร่ืองของจิตใจและอารมณ์ สามารถจูงใจและผูกใจคนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้น มนุษย์จะ

น าศาสนาท่ีคนนับถือตดิตัวไปปฏิบัติหรือเผยแพร่ในท่ีใหม่ ศาสนาไม่ใช่ของท่ีอยู่กับท่ีแตจ่ะอยู่ตรงท่ีหนึ่งท่ี

ใดก็ต่อเม่ือมนุษย์ยังไม่อพยพไปไหน บุคคลท่ีเกิดมาในศาสนาใดก็จะนับถือศาสนานั้น และมีความ

ประพฤตคิล้ายกับบุคคลท่ีนับถือศาสนานั้นๆ เช่น เด็กฝร่ังท่ีถูกเลีย้งแบบไทยและให้นับถือศาสนาพุทธ ก็

จะมีพฤติกรรมและความคิดอ่านไปในแบบไทยๆ เป็นตน้ ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของคนใน

สังคม โดยเฉพาะหลักธรรมท่ีเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการด าเนนิชีวิตซึ่งทุกศาสนามีความสอดคล้องกัน 

โดยการยึดม่ันในการท าความดี ความสอดคล้องกันของหลักธรรมของแตล่ะศาสนาท าให้บุคคลเข้าใจกัน 

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข       หลักคุณธรรมพ้ืนฐานของศาสนา ท่ีสามารถน ามาใช้ได้ ใน

ชีวิตประจ าวัน มีดังนี้ 

          1. การท าความดี ละเว้นความชั่ว แนวทางการปฏิบัตขิองแตล่ะศาสนาแตกต่างกันแตทุ่กศาสนาก็

สอนให้ท าความดีและละเว้นความชั่ว ท้ังนัน้ เช่น ศีล5 ของศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการของศาสนา

คริสต์ และห ลักศ รัทธา 6 ประก ารกั บห ลัก ปฏิ บัติ  5 ป ระก ารของศาส นาอิ สลาม  เป็ นต้ น 

          2. การพัฒนาตนเองและการพ่ึงตนเอง ศาสนาต่างๆ สอนให้คนพ่ึงตนเองและพัฒนาตนเอง

เพ่ือให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะศาสนาพุทธท่ีมีพุทธศาสนาสุภาษิต ว่า “อัตตาหิ อัตตาโน 

นาโถ” หมายถึง ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ศาสนาพราหมณ์มีหลักอาศรม 4 ในข้อพรหมจารี ท่ีให้นักศึกษาเล่า

เรียนและในข้อคฤหัสถ์ท่ีให้ปฏิบัติตามหนา้ท่ีของตนเอง ศาสนาอิสลามสอนให้คนใฝ่หาความรู้ต้ังแต่เกิด

จ น ต า ย 

          3. ความยุตธิรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ ค าสอนของศาสนาจะเนน้ในเร่ืองเหล่านี้เพราะทุก

เร่ืองจะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่าสันติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชาตติระกูลไม่ได้เป็นเคร่ืองก าหนดความ

แตกต่างของบุคคล คนท่ีเกิดมาเท่าเทียมกันท้ังนั้นและสอนให้ทุกคนอยู่ภายใต้อคติ 4 คือ ฉันทาคต ิ

โทสาคติ โมหาคตแิละภยาคต ิศาสนาอิสลามก็สอนให้ด ารงความยุติธรรมอย่าถือตามอารมณ์ใคร่ในการ

รัก ษาค ว าม ยุติ ธ รรมแม้ บางค ร้ังจะกระเทื อ นต่ อต น เอ ง  บิ ดาม ารดาหรือ ญ าติ บ้ างก็ ต าม 

          4. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห์ศาสนาต่างๆ สอนให้มีความเสียสละเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และ
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สงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่หวังผลตอบแทน เช่นพุทธศาสนามีหลักธรรมสังคห

วัตถุ 4 ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ศาสนาอิสลามมีการบริจาคซากาต แก่ผู้ขัดสน  

ศาสนาคริสต์ก็จะเนน้ให้มนุษย์เสียสละให้อภัย เอือ้เฟ้ือเป็นตน้ 

          5. ความอุตสาหะและความพยายาม ทุกศาสนาสอนให้คนมีความอุตสาหะ มีความเพียร ความ

อดทนและมีความพยายามอันจะช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จพร้อมท้ังพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ศาสนา

พุทธมีคติเตือนใจว่า ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส าเร็จอยู่ท่ีน่ัน หรือหลักค าสอนอิทธิบาท 4 ได้แก่ 

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ศาสนาอิสลามมีการละหมาดวันละ 5 คร้ังจึงถือว่าเป็นความพยายามท่ีจะขัด

เกลาจิตใจให้บริสุทธ์ิ 

        6. ความรักความเมตตา ค าสอนทุกสาสนาจะเน้นเร่ืองความรักความเมตตา เพราะการท่ีคนเราจะ

อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินัน้ ความรักความเมตตาเป็นสื่อส าคัญอีกท้ังยังเป็นจริยธรรมของศาสนาคริสต ์ใน

พุทธศาสนาก็มีพุทธศาสนาสุภาษิตว่า เมตตาธรรมเป็นเคร่ืองค้ าจุนโลก 

          7. คว ามมีคุณธรรมอดทน อดกลั้น  เกือบทุกศาสนา มีบทบัญญัติและข้อปฏิบัติ ใน เร่ือ งนี้

เหมือนกัน เช่น ศลีของศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ การถือศีลอดของศาสนา

อิสลาม ทุกข้อปฏิบัตคืิอการให้คนมีคุณธรรม อดทนและอดกลั้น 

          8. การยกย่องเคารพบิดามารดาถือเป็นหลักส าคัญของศาสนาต่างๆ ว่าบุพการีเป็นสิ่งควรยกย่อง

ในศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าบิดา มารดาเป็นพระพรหมของลูก ศาสนาคริสต์มิใช่ในบัญญัต ิ 10 ประการ ข้อ

ท่ี 4 ว่า จงนับถือบิดา มารดาเป็นตน้ 

          9. การไม่แบ่งชั้นวรรณะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก าเนดิชาติตระกูลมิได้ท าให้บุคคลเป็นพราหมณ์

เป็นกษัตริย์ เป็นพ่อค้า ความประพฤติของบุคคลเป็นเคร่ืองก าหนดบุคคล ทุกคนเท่าเทียมกัน ศาสนา

อิสลามถือเป็นหลักส าคัญว่า หลักศรัทธาและหลักบัญญัตติ้องอยู่ในเงื่อนไขการไม่แบ่งชั้นวรรณะอย่าง

ชั ด เ จ น 

           10.ไม่เสพสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่พูดจาขยายความ เป็นพ้ืนฐานของทุกศาสนาท่ีบัญญัตไิว้อย่าง

ชัดเจนว่า เป็นสิ่งไม่ควรท า เช่น ศลีในศาสนาพุทธ  บัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต์   หลักบัญญัตใิน

ศาสนาอิสลามเป็นตน้ 

คุณธรรมพ้ืนฐำนของศำสนำพุทธ 

          พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่นับถือและถือว่าเป็นศาสนาประจ าชาต ิ

ท่ีมีอิทธิพลครอบคลุมไปถึงระบบการปกครอง กริยามารยาท   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

แม้แต่คนไทยท่ีนับถือศาสนาอื่นๆก็ยอมรับในธรรมเนยีมประเพณี  และมารยาทเหล่านั้นเพราะเห็นว่าเป็น

ของไทย หลักธรรมส าคัญของศาสนาพุทธ คือ การท าความดีไม่ท าความชั่ว ท้ังปวง  และท าจิตใจให้

บริสุทธ์ิ การจะเป็นคนดนีั้นตอ้งปฏิบัตติามหลักธรรม ค าสั่งสอนของพุทธศาสนา ซึ่งหลักธรรมส าคัญ คือ 

ศีล 5  อริยสัจ 4  และไตรลักษณ์ 
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ศีล 5 (เบญจศีล) 

        ศีล ( Morality ) คือ ควำมปกติ และการรักษาศีลก็คือ ความตัง้ใจรักษาปกติของตน อันเป็น

หลักปฏิบัติท่ีไม่ท าให้เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น และเป็นหลักแห่งความประพฤตท่ีิจะท าให้เกิดความ

สะอาดทางกาย และวาจา ศลีมีหลายประเภท เช่น ศลี 5, ศลี 8, ศลี 10 ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของ

ผู้ปฏิบัต ิแตศ่ลีท่ีควรกระท าเพ่ือให้เกิดความปกติในสังคมก็คือ ศลี 5 เพราะสะดวกและง่ายท่ีจะปฏิบัต ิ  

       ศลีท้ัง 5 ข้อนี้ เป็นหลักจ าเป็นในสังคมมนุษย์ท่ีจะตอ้งปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปกต ิ ท้ังในตนเองและ

สังคม เพราะช่วยควบคุมความประพฤติมิให้พลาดถล าลงในความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจัดอยู่ในระดับ

ศลีธรรมอันเป็นมูลฐานท่ีจะน าไปสู่ความสงบของจิตใจ ถ้าหากความสะอาดทางกายและวาจาไม่มีแล้ว 

เราก็ไม่สามารถท าจิตใจให้สงบได้ 

      ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น จ าเป็นท่ีแตล่ะคน ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมจะตอ้งท าตนให้เป็นคนเต็ม

คน ท่ีเรียกว่าเป็นมนุษย์ หรือเป็นคน 100% เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย  มีความ

สงบสุข         ไม่มีเวรภัยต่อกันและกัน   หลักธรรมท่ีจะท าคนเป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ คือ ศลี 5  ได้แก่ 

       1. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน การท าร้ายร่างกายคน

และสัตว์ แล้วมีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา มีความปรารถนาดี และสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสัตว์อื่น 

      2. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการ

แห่งขโมยหรือโจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ปล้น จ้ี ตู่ ฉ้อโกง หลอก ลวง ปลอม 

ตระบัด เบียดบัง สับเปลี่ยน ลักลอบ ยักยอก และรับสินบน แล้วเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ 

บริจาคทาน และเคารพกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สนิของผู้อื่น 

       3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี    เจตนาเป็นเค ร่ืองงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม    บุคคล

ตอ้งห้ามส าหรับฝ่ายชาย คือ 

                (1) ภรรยาคนอื่น 

                (2) ผู้ หญิ ง ท่ี ยั งอ ยู่ ใน ค ว าม อุ ป ก า ร ะข อ ง ผู้ อื่ น  (ต้ อ ง พ่ึ งพ าอ าศั ยผู้ อื่ น อ ยู่ ) 

                (3) ผู้ หญิ งท่ีจารีตต้อ งห้าม (แ ม่  ย่า  ยาย พ่ีสาว  น้อ งสาว  ลูกสาว ชี  หญิ งผู้ เยาว์  

บุคคลท่ีต้องห้ามส าหรับฝ่ายหญิง คือ 

               (1) สามีคนอื่น 

               (2) ชายจารีตต้องห้าม (พ่อ ปู่ ตา พ่ีชาย น้องชาย ลูกชาย พระภิกษุ สามเณร ชายผู้เยาว์)  

                ท้ังฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนัน้จะไม่ห้ามแต่เฉพาะการร่วมสังวาสกันเท่านัน้ แม้แตก่ารเคล้า

คลึง การพูดเกี้ยวพาราสี หรือการแสดงอาการปฏิพัทธ์  แม้ด้วยสายตา  เนตรสบเนตร เป็นต้น ก็ชื่อว่า 

ได้ล่วงละเมิดศลีข้อนี้แล้ว ถ้าไม่ล่วงละเมิดศีลข้อนี้ ก็จะเป็นผู้ส ารวมในกามยินดีแต่ในภรรยาของตนหรือ 

จงรักภักดีแต่ในสามีของตน   เท่านั้น    ถ้า ยัง ไม่ ได้ แต่ งงานก็ ต้ อง มีกามสั งวร     ตั้ งตนอ ยู่ใน

ขนบธรรมเนยีมประเพณีท่ีดงีาม มีวัฒนธรรมอันดชีนิดท่ีว่า "เข้าตามตรอกออกตามประตู" 

       4. มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการพูดเท็จ อันได้แก่ค าปด ทวนสาบาน ท าเล่ห์
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กระเท่ห์ มารยา ท ากิเลส เสริมความส ารวมค าพูดเสียดแทง สับปลับ ผิดสัญญา เสียสัตย์ และคืนค า 

แล้ ว  เป็นผู้ รักสั จจะจะพูดแต่ค าสั ต ย์จริงด้ ว ยความจริง ใจและปรารถนาดี  มุ่ งหวั งดี ต่ อผู้ ฟั ง  

       5. สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการดื่มน้ าเมาอันเป็นท่ีต้ังแห่ง

ความประมาท อันได้แก่ น้ าสุรา เมรัย เคร่ืองดื่มมึนเมาอื่น ๆ และการเสพยาเสพตดิอื่นๆ เช่น ฝิ่น เฮโรอีน 

กัญชา ยาบ้า หรือแม้แตบุ่หร่ี แล้วเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในการประกอบกิจการท้ังปวง และ

เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต ไม่ตดิอบายมุข ท่ีเป็นประตูสู่ความเสื่อม  ไม่ประมาทในการงาน ไม่ประมาทในวัย 

ไม่ประมาทในเพศ 

             ผู้จะเป็นคนเต็มคน คือเป็นคน 100% จะต้องเป็นผู้มีการด าเนนิชีวิตประจ าวันท่ีประกอบด้วย

เบญจศลี เบญจธรรม  ท้ัง 5 ประเด็นดังกล่าวแล้ว  ถ้าขาด 1 ประเด็นก็เป็นคนเพียง 80 % หรือขาด 2 

ประเด็นก็เป็นคนเพียง 60 % เป็น นับว่าเป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานท่ีพระพุทธองค์ทรงสั่งสอน มุ่ งเนน้ให้

พุทธศาสนกิชนได้ประพฤติปฏิบัตติาม เพ่ือความเป็นมนุษย์อันจะได้เป็นสมาชิกท่ีของสังคม ความสงบสุข

ในสังคมแตล่ะวันจะเกิดขึน้ได้ก็อาศัยหลักมนุษยธรรม หรือ แตล่ะคนเป็นคนเต็มคนนั่นเอง 
 

อริยสัจ 4 

         อริยสัจ 4 เป็นหลักความจริงท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีสอนคนให้

เข้าใจปัญหา แล้วแก้ไขปัญหาได้มีอยู่ 4 ประการ คือ 

         1. ทุกข์ คือความทุกข์หรือปัญหา ชีวิตของทุกคนในโลกนีมี้ปัญหาท้ังปัญหาท่ัวไป และปัญหาสากล 

เช่น ปัญหาความเป็นอยู่ ปัญหาปากท้อง ปัญหาการอยู่ร่วมกับคนผู้อื่น  ปัญหาการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เม่ือ

มีปัญหาก็จะเป็นความทุกข์มีท้ังทุกข์กาย ทุกข์ใจและทุกข์จาก การยึดม่ันในตัวเอง เป็นตน้ 

         2. สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา โดยสอนว่าปัญหาเกิดมาจาก  สาเหตุหรือปัจจัย

ท่ีเรียกว่า ตัณหาหรือความอยากตา่งๆ ซึ่งจะแสดงออกมา 3 ลักษณะคือ กามตัณหา คือ ความอยากได้

ในสิ่งท่ีเป็นพ้ืนฐานของโลก เช่น บ้าน รถ แหวนเพชร เป็นต้น ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น 

อยากได้หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อยากมี  บ้านหลังใหญ่ ความเป็นดารา อยากได้เงินมากๆ วิภวตัณหา 

คือ ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่อยากได้ และหนใีห้พ้นจากสภาพท่ีไม่ตอ้งการเช่น ไม่อยากเป็นโจร 

ไม่อยากพกิาร ไม่อยากเป็นคนจน เป็นตน้ 

        3. นิโรธ คือ การดับทุกข์หรือการแก้ปัญหาให้ มีสภาพท่ีไม่ทุกข์ต่อไปอีก โดยเชื่อว่า มนุษย์มี

ความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองไปเป็นผู้แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ โดยไม่ตอ้งอาศัยอ านาจศักดิ์สิทธ์ใดๆ มา

ดลบันดาลให้เป็นไป 

         4. มรรค คือ ทางดับทุกข์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งมีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อยู่  8 

ประการเรียกว่ า  มรรค 8 ห รือ  มัณ ชิม าป ฏิปทาน แปลว่ า  ทางสายกลางซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 

             4.1  สัมมาทิฎฐ ิ(เห็นชอบ) คือเห็นสิ่งท้ังหลายตามท่ีเป็นจริง เห็นว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว  เป็น
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ต้ น 

             4.2  สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) คือการนึกคิดในสิ่งท่ีถูกตอ้ง คิดท่ีจะปราศจากโลภ พยาบาท 

ปองร้ายผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่น 

             4.3  สัมมาวาจา (วาจาชอบ) ได้แก่การพูดด้วยถ้อยค าท่ีไม่มีโทษหรือค าสุภาพ จะเว้นการพูด

เท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ พูดให้แตกความสามัคคี 

             4.4  สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ) ได้แก่การกระท าท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่ฆ่า

สัตว์     ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 

             4.5  สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) หมายถึง การเลี้ยงชีพด้วยการประกอบอาชีพสุจริต ไม่

ประกอบอาชีพทุจริต ค้าอาวุธ ค้ายาเสพตดิ ฆ่ามนุษย์ เป็นตน้ 

             4.6  สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) หมายถึง การสะสมความเพียรพยายามไม่ให้เกิดความชั่ว

ขึน้ในจิต ละความชั่ว ท่ีเกิดขึ้นให้หมดไป สร้างความดีขึ้นมาเพ่ิม แล้วรักษาความดีท่ีมีอยู่แล้วให้คงอยู่

ต ล อ ด ไ ป 

             4.7  สัมมาสติ (ระลึกชอบ) หมายถึง การมีความระลึกรู้ตัว หรือระลึกรู้กายท าให้เกิดประโยชน ์

คือ สามารถควบคุมสภาพจิตใจให้อยู่ในภาวะท่ีต้องเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ยึดติ ดกับปัญหา อุปทาน 

สามารถท าพฤติกรรมต่างๆด้วยเหตุผลของตัวเอง 

             4.8  สัมมาสมาธิ (ตัง้ใจม่ัน) หมายถึง การมีจิตใจแน่วแนอ่ยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน ลังเล

สงสัย ท าให้กิเลสตา่งๆ สงบไป 

ไตรลักษณ์ 

              ไตรลักษณ์ แปลว่า สามัญลักษณะหรือลักษณะ 3 ประการของสิ่งท้ังหลายท้ังปวงท่ัวไป ซึ่งเป็นกฎ

ธรรมชาตท่ีิมีอยู่ในสรรพสิ่ง เป็นหลักท่ีแนน่อนตายตัว เป็นความจริงท่ีเกิดขึน้ มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 

1. อนจิจัง  คือ ความไม่เท่ียง ความไม่ย่ังยืน ความไม่ถาวร ความไม่คงท่ี ภาวะท่ีเกิดขึน้แล้ว

เสื่อมสลายไป ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนีไ้ม่มีอะไรเท่ียงแท้แนน่อน มีเกิดขึน้ ด ารงอยู่และเสื่อม

สลายไปในท่ีสุด ควรรู้จักปล่อยวาง ไม่ยึดม่ันถือม่ันในสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

2. ทุกขัง คือ ความเป็นทุกข์ ภาวะท่ีทนไม่ได้ เป็นความทุกข์กาย ทุกข์ใจ เช่น ทุกข์เพราะการ 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์เพราะความรัก ความผิดหวัง รวมไปถึงทุกข์ของสิ่งท้ังหลายท้ังปวงท่ี

มีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นภาวะท่ีทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 

3. อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตนหรือปราศจากาตัวตนท่ีแก้จริง สิ่งท้ังหลาย ท้ังปวงหรือสังขาร

ทุกชนดิเป็นสิ่งสมมุตขิึน้ ด าเนนิไปตามเหตุ ตามปัจจัย อย่าถือเป็นเร่ืองจริงจังว่าตัวเรา ของ

เรา ซึ่งจะท าให้เกิดความลุ่มหลงและเป็นทุกข์ได้ 

             ทุกหลักค าสอนในศาสนาพุทธ เป็นสากล น าไปศกึษาปฏิบัตท่ีิไหนเม่ือไรก็เกิดประโยชน์และเกิด

ความสุขกับตนเอง คนรอบข้างและสังคมเพราะเป็นหลักความจริงตามธรรมชาติท่ีไม่มีใครปฏิเสธได้โดย
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สิน้เชิง 

คุณธรรมพ้ืนฐำนของศำสนำคริสต์ 

             ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาแห่งประวัติศาสตร์ ย่ิงใหญ่และส าคัญศาสนาหนึ่งของโลก พระเยซู

เป็นผู้ก่อตัง้และเป็นวิถีทางการด าเนนิชีวิตในสังคมของผู้นับถือศาสนาองค์เดียว ปัจจุบันมีนิกายส าคัญๆ 

3 นิกาย คือ โรมันคาทอลิก(Roman eatholie) กรีนออร์ธอดอกซ์(Greek Orthodox) และโปรเตสแตนต ์

(Protestant) มีคัมภีร์ศาสนาเรียกว่า ไบเบิล (Bible) ซึ่งแบ่งเป้น 2 คัมภีร์คือ คัมภีร์เดิม (พันธสัญญาเดิม 

Old testament) ท่ีรับมาจากศาสนายูดาห์ และคัมภีร์ใหม่ (พันธสัญญาใหม่ New Testament ) ซึ่งเน้นบันทึก

ชีวิตและค าสอนของพระเยซูรวมท้ังเหตุการณ์ตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกับพระองค์ ตามความส านึกของศาสนา

คริสต์ 

             1. เร่ืองความรัก ศาสนาคริสต์ สอนให้รักพระเจ้า รักครอบครัว รักเพ่ือนมนุษย์ท้ังมวล โดย ไม่เลอืก

ชนชั้นและเชือ้ชาต ิให้เมตตาผู้กระท าผิดโดยไม่ต้ังใจ เห็นใจผู้ท่ีมีทุกข์และอภัยแม้แตผู่้ท่ีวางตัวเป็นศัตรู 

             2. หลักตรีเอภานุภาพ เป็นการสอนให้ยึดม่ันเคารพบูชาในองค์ 3 คือ พระบิดา หมายถึง พระ

ยะโฮวา คือผู้สร้างโลกมนุษย์และสรรพสิ่ง พระบุตร คือพระเยซูและพระจิต คือรวมบิดาและพระบุตร อัน

เป็นวิญญาณศักดิ์สทิธ์ิท่ีปรากฏในจิตวิญญาณของมนุษย์ เพ่ือเกือ้กูลให้มนุษย์เป็นคนดี 

             3. บาปก าหนด ( Original Sin) เม่ือพระเจ้าสร้างโลกได้สร้างชายหญิง คือ อาดัมและอีฟให้อยู่

กินกันอย่างมีความสุข ต่อมาท้ังคู่ได้ท าผิดโดยแอบไปกินผลไม้ต้องห้าม พระเจ้าจึงลงโทษโดยให้ท้ังคู่ท า

มาหากินล าบาก แล้วให้ความผิดน้ันตกทอดมาถึงมนุษย์ทุกคน บาปนี้จึงเรียกว่า บาปก าหนด 

             4. บัญญัต ิ10 ประการ เป็นหลักศาสนาท่ีอยู่ในคัมภีร์เดิม ซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่ โมเสส ถือ

เป็นหลักปฏิบัตสิ าหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์มีดังนี้คือ 

                 4.1  เคารพพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว 

                 4.2  ห้ามนับถือรูปบูชาใด ๆ  

                 4.3  อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่เคารพ 

                 4.4  จงถือวันพระเจ้าเป็นวันส าคัญ 

                 4.5  เคารพบิดามารดา 

                4.6  ห้ามฆ่ามนุษย์ 

                4.7   ห้ามผิดประเวณี 

                4.8   ห้ามลักทรัพย์ 

                4.9   ห้ามคิดมิชอบ 

              4.10  อย่าโลภในสิ่งของผู้อื่น 
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คุณธรรมพ้ืนฐำนของศำสนำอิสลำม 

              ศาสนาอิสลาม มีพระศาสดาคือ พระมะหะหมัด หรือ นบีมูฮัมหมัด ท่ีนับถือพระอัลเลาะห์เป็น

พระเจ้าองค์เดียว และเป็นศาสนาแห่งกฎหมายเพราะมีคัมภีร์อัลกุรอาน ท่ีชัดเจนในตัวไปถือปฏิบัติได้

ทันที ผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามเรียกว่า มุสลิม หรือ อิสลามนิกชน  มีหลักคุณธรรมพ้ืนฐานของศาสนา

ส าคัญ คือ หลักศรัทธา หรือ ความเชื่อ 6 ประการกับหลักปฏิบัต ิ 5 ประการดังนี้ 

หลักศรัทธำ 6 ประกำร 

              เป็นหลักบัญญัตใินคัมภีร์กรุอาน ท่ีก าหนดให้ผู้ ท่ีเป็นมุสลิมศรัทธาหรือเชื่อให้หลักส าคัญ ๆ 6 

ประการดังนี้  

1. ศรัทธาในพระอัลเลาะห์องค์เดียว ไม่มีแบบอย่างใด ๆ ท่ีจะยกขึน้มาเทียบเคียงพระองค์ได้ 

2. ศรัทธาในศาสดาองค์ก่อน ๆ และมีศรัทธาเชื่อม่ันว่าพระมะหะมัดเป็นศาสดาองค์สุดท้าย 

ชาวมุสลิมจะตอ้งเชื่อในบรรดามะลาอีกะห์(ทูตสวรรค์) ซึ่งมีจ านวนมากและมีหนา้ท่ีต่างๆ กัน

ทุกองค์จะประกอบแตค่วามดีละเว้นความชั่ว 

3. ศรัทธาในคัมภีร์กรุอาน โดยเชื่อว่าพระอัลเลาะห์ได้ประทานมาให้เป็นคั มภีร์สุดท้ายและ

สมบูรณ์ท่ีสุด 

4. ศรัทธาในบรรดาศาสนาทูต ศาสนาฑูตเป็นบุคคลท่ีพระเจ้าเลอืกขึ้นมาเพ่ือน าค าสั่งสอนของ

พระองค์ไปสู่มนุษย์ซึ่งมีหลายคน มุสลิมทุกคนตอ้งศรัทธาในศาสดาทุกองค์ท่ีกล่าวในคัมภีร์ 

5. ศรัทธาในวันพิพากษาโลก ซึ่งเป็นวันท่ีมนุษย์ทุกคนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงแล้วกลับฟ้ืน

ขึน้มาใหม่ เพ่ือรับผลกรรมจากการกระท าท่ีได้ท าไว้ ผู้ท าดีก็ได้รับผลดี ผู้ท าชั่วก็จะได้รับ

ผลร้าย เป็นตน้ 

6. ศรัทธาในกฎสภาวการณ์ของพระเจ้า คือการเชื่อว่าสภาวะของโลกและชีวิตเป็นไปตาม

อ านาจของพระอัลเลาะห์ ท่ีต้ังขึน้ 

หลักปฏิบัติ 5 ประกำร  

               เม่ือชาวมุสลิมมีศรัทธา 6 ประการแล้ว จะตอ้งแสดงออกถึงความส านกึด้วยการปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัต ิ5  ประการท่ีสอดคล้องกันเพ่ือให้ความสุขความสันตแิก่ตนเองและสังคม ดังนี้ 

1. การปฏิญาณตน ว่าจะศรัทธาเชื่อม่ันในพระอัลเลาะห็ องค์เดียวและมีมะหะมัดเป็นศาสนา

ทูตของพระอัลเลาะห็โดยตอ้งปฏิญาณออกมาจากจิตใจด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง แล้ว

ท าอย่างสม่ าเสมอ 

2.              2.  การละหมาด คือ การแสดงความเคารพต่อพระเจ้า วันละ5 คร้ัง คือ ย่ ารุ่ง กลางวัน เย็น 

พลบค่ า และกลางคืน โดยหันหนา้ไปทางนครเมกกะฮ ์ ก่อนละหมาดตอ้งท ากายและใจให้สะอาด สงบ 

การละหมาดจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธ์ิหนักแนน่ ม่ันคงและอดทนในการท าความดี 
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3. ชาวมุสลิมตอ้งถือศลีอดเป็นเวลา 1 เดอืน เรียกว่าเดอืนรอมฏอน ด้วยการงดเว้นจากการ 

รับประทานอาหาร การดื่ม การร่วมประเวณี การท าความชั่วท้ังปวง ตัง้แตพ่ระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์

ตก ซึ่งนอกจากจะฝึกความอดทนแล้ว ยังสร้างความเท่าเทียมกันหรือความเสมอภาคให้กับมุสลิมทุกคน

ด้วย 

4.             4. การบริจาคซะกาต คือการท่ีชาวมุสลิมจะต้องบริจาคทรัพย์สิน 2.5 เปอร์เซ็นของรายได้ต่อปี

เพ่ือไว้ช่วยเหลอืผู้ยากจน เป็นการท าให้สังคมของชาวมุสลิม มีสภาพดีขึ้นและยังเป็นการลดความตระหนี่

และความเห็นแก่ตัวของบุคคลได้ 

5. การประกอบพิ ธีฮั จญ์  คือก ารไปแสว ง บุญ ท่ีวิ หารกะบะห์ นครเม กกะประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ด้วยในคัมภีร์อัลกุรอาน ได้กล่าวไว้ว่าเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์ ท่ีให้มุสลิมซึ่งบรรลุ

นติภิาวะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีก าลังทรัพย์ไปบ าเพ็ญพิธีฮัจญ์ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความเสมอภาค

และความสามัคคีของชาวมุสลิมท่ัวโลก 

นอกจากศรัทธา และหลักปฏิบัติ 5 ซึ่งเป็นการปฏิบัตศิาสนกิจโดยตรงแล้วในคัมภีร์อัลกุรอานยัง

มี 

บัญญัติเงื่อนไขตา่ง ๆ ในการด ารงชีวิตท่ีชาวมุสลิมตอ้งปฏิบัติ เช่น การเกิด การสมรส การตาย การ

ปฏิบัตใินวันศุกร์และวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ อีกท้ังยังมีข้อห้ามอีกหลายประการท่ีชาวมุสลิมพึงงดเว้น 

คุณธรรมพ้ืนฐำนของศำสนำพรำหมณ์ 

               หลักคุณธรรมพ้ืนฐานของศาสนาพราหมณ์ คือ  หลักอาศรม 4   หลักปุรษารถะ  หลัก

ปรมาตมันและโมกษะ 

หลักอำศรม 4   

               อาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนของชีวิตหรือแนวทางปฏิบัตติามวัยเพ่ือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

แบ่งเป็น 4 ระยะ  คือ  

1. พรหมจารี เป็นระยะของวัยศกึษาเล่าเรียน เร่ิมตัง้แตอ่ายุ 8 ขวบ ถึง 25 ปี โดยเด็กชายทุกคน            

ในตระกูลพราหมณ์จะได้รับการคล้องด้ายศักดิ์สิทธ์ิท่ีเรียกว่า สายธุร า จากผู้ประพฤติ

พรหมจรรย์จึงจะถือว่าเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ 

2. คฤหัสถ์ เป็นระยะของวัยครองเรือน อยู่ในช่วงอายุ 25 ปีถึง 50 ปี คือ เม่ือจบการศกึษาแล้วก็

มีครอบครัวประกอบอาชีพและปฏิบัตพิิธีกรรมตามหน้าท่ีของตน 

3. วานปรัสถ์ เป็นระยะออกบวช เพ่ือแสวงหาความสงบหรือความหลุดพ้นหากไม่ละท้ิงชีวิตครอง

เรือนก็ต้องบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ผู้อื่น 

4.  สันยาสี เป็นระยะสุดท้ายของชีวิต จะออกบวชจาริกแสวงบุญบ าเพ็ญเพียรตามหลักศาสนา

เพ่ือ 

หลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวง ไม่มีการเกิดอีกคือ โมกษะ 
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หลักปุรษำรถะ  

            การด าเนนิชีวิตท่ีดเีพ่ือให้พบความหลุดพ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตโดยจะตอ้งมีหลักฝึก 

4 ประการ    คือ 

1. อรรถ คือ การแสวงหาทรัพย์ การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้ม่ันคง 

2. กาม คือ การแสวงหาความสุขทางโลกตามหลักธรรมชาตขิองผู้ครองเรือน 

3. ธรรม คือ การถึงพร้อมด้วยคุณธรรม หลักธรรม หรืออยู่ในระเบียบความประพฤติของคนใน

สังคม 

4. โมกษะ คือ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นอิสรภาพทางวิญญาณท่ีจะก่อให้เกิดความสุข

อันเป็นนรัินดร์ 

 

หลักปรมำตมันและโมกษะ 

             ปรมาตมัน คือ ตัวตนอันย่ิงใหญ่ หมายถึง พรหม  หมายถึง พลังอันย่ิงใหญ่  เป็นอมตะ ไม่มี

เบ้ืองตน้ ไม่มีสิ้นสุด ส่วนวิญญาณย่อย เรียกว่า อาตมัน (สันสกฤต) ส่วนบาลี คือ อัตตา  มันจะไปรวมกับ 

ปรมาตมัน หรือ พรหม ได้ก็ตอ่เม่ือ บรรลุ โมกษะธรรม แล้ว 

             โมกษะ คือ การหลุดธรรม พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ปราศจากกรรมผูกพัน หลุดพ้นจาก

ความทุกข์ท้ังปวงไม่มีการเกิดอีกตลอดไป 
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บทที่ 3 

กำรด ำเนินงำนวิจัย 
 

  ทีมวิจัยได้ด าเนนิการศกึษาวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสว่นร่วมโดยก าหนด

ขอบเขตการศกึษาวิจัย ดังนี้       

 3.1 ขอบเขตกำรวิจัย 

     3.1.1  ขอบเขตของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีท ำกำรศึกษำวจัิย 

    1.)   สมาชิกกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใตเ้ครือข่ายมูลนิธิธรรมะร่วมใจ  จ านวน 119   ครอบครัว 

2.) สมาชิกผู้บริโภคข้าวคุณธรรม เป็นประจ าแบบรายปี ภายใตเ้ครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกู ลชาวนา

ท่ีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ  จ านวน 30 ราย 

          3.1.2  ขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีศึกษำ 

   1.)   พ้ืนท่ีการผลิตในบริเวณเขตพ้ืนท่ี  จังหวัดยโสธร   จังหวัดอ านาจเจริญ และ จังหวัดอุบลราชธานี 

   2.) พ้ืนท่ีการบริโภคในบริเวณพ้ืนท่ี จังหวัดซึ่งเป็นท่ีอยู่ของสมาชิกเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนา 

          3.1.3  ขอบเขตเนื้อหำกำรวจัิย 

          ศกึษาเนื้อหาการวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำไปสู่ระบบกำรรับรองมำตรฐำนเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม ของชาวนาเครือข่ายข้าวคุณธรรม  ตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีตัง้ไว้ในแตล่ะข้อ

ของโครงการ  ดังนี้ 

1.) ศกึษาเนื้อหาสบืค้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ /การประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม ตอ่การพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม 

ก. ศกึษาการตรวจรับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตรอินทรีย์ (Certification) 
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- ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
- IFOAM  

- European Organic Regulations 

- NOP of  USDA 

- Organic Produce Certification Order 1997 

- Codex  

- JAS  Standards 

  ข.   หนว่ยงานการตรวจรับรอง  (certification body : CB) 

- กรมวิชาการเกษตร (มาตรฐานพืช) สถาบันพืชอินทรีย์ 

- กรมการข้าว  (มาตรฐานข้าวอินทรีย์) 

-  มกท.  (ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย)  

- มอน.  (ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนอื) 
- Bioagricert 

- Soil Association 

- OMIC 

  ค.   กลุ่ม องค์กรเครือข่าย  

- กรอ (มาตรฐานกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ศูนย์การศกึษาการ

พัฒนาของชาวบ้านอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

- ตอ.(ตรวจตัวเอง) ของกลุ่มเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย  

  ง.   การประกันคุณภาพ  

-  ISO (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) 

- สมศ. (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา)  แนวทางการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน – ภายนอก  

- กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  แนวทางการก าหนดตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบคุณภาพ และมาตรฐานการด าเนนิงานของหนว่ยงานราชการ 

2.)  ศกึษาแนวทางการสร้างระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในส าหรับ 

                     “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม”    

-     ข้อมูลสภาพท่ัวไปของชาวนาเครือข่ายข้าวคุณธรรม 

                -     กรอบคิดของเครือข่ายข้าวคุณธรรม 

-     หลักธรรมขั้นตน้ท่ีชาวนาคุณธรรมทุกคนตอ้งน าสู่การปฏิบัติจริง 

-    เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุดว้ยตนเอง 
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-   โรงปุ๋ยอินทรีย์คุณธรรม 

-   โรงสีดาวกระจายและการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

-   ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคและโอกาส (SWOT) เครือข่ายข้าวคุณธรรม 

-   ตน้แบบของความส าเร็จ (ตัวอย่างท่ีด)ี 

-   จัดตัง้ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง 

-   สื่อวิทยุชุมชน 

3.) ศึกษาการจัดท าข้อเสนอ เชิงนโยบายส าหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์คุณธรรมท่ีน าไปสู่ความน่าเชื่อถือในระดับสากล 

-  การสร้างจิตส านกึการพ่ึงตนเอง สร้างคุณค่าให้ชีวิตและผลผลิต 

- การค้าท่ีเป็นธรรมและการตลาดท่ีเกือ้กูล 

- สภาผู้บริโภค (การตรวจรับรองโดยให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมอย่างแท้จริง)  

             3.1.4 ขอบเขตระยะเวลาในการด าเนนิงานวิจัย 

งวดท่ี 1 ระหว่าง วันท่ี 1  มิถุนายน  2554 ถึง วันท่ี  31 ธันวาคม  2554 

งวดท่ี 2 ระหว่างวันท่ี  1  มกราคม  2555 ถึง วันท่ี  31 พฤษภาคม  2555   
 

3.2 วธิีกำรเก็บข้อมูล 

             3.2.1 แบบสอบถำม  

         ทีมวิจัยได้ร่วมกันออกแบบสอบถามโดยให้แตล่ะคนเสนอข้อมูลท่ีจ าเป็นและสมควรจะเก็บ 

รวบรวมเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่งานวิจัยคร้ังนี้ 

             3.2.2 ใช้กำรสัมภำษณ์ 

             1) สัมภาษณ์แบบสุมหัว  

             การสัมภาษณ์แบบสุมหัวเป็นวิธีการระดมความคิดเห็นจากทีมวิจัยเพ่ือวางแผนและ

ก าหนดงานร่วมกัน มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างเคร่ืองมือร่วมกันในการจะ

ไปรวบรวมข้อมูล โดยไปสัมภาษณ์ในประเด็นเร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์ในระดับครอบครัวของสมาชิก

ชาวนาข้าวคุณธรรม  

        2) สัมภำษณ์ แบบส่อ  
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       การสัมภาษณ์แบบส่อคือการใช้เคร่ืองมือการเก็บข้อมูลท่ีได้จากการสุมหัวไปส่อกับผู้รู้โดย

ใช้ประเด็นในการส่อดังนี้ เหตุการณ์ในอดีต ช่วงการเปลี่ยนแปลง จับประเด็นค าบอกเล่าท่ีมีความหมายท่ี

นา่สนใจและผลดีผลเสียโดยในผลดีและผลเสียนี้จะมองในเร่ืองของวิถีความสัมพันธ์และคุณค่า 

        3) สัมภำษณ์แบบโสเหล่  

        การสัมภาษณ์แบบโสเหล่คือการน าข้อมูลท่ีแตล่ะบุคคลไปเก็บมาได้มาน าเสนอกับคนในทีม

วิจัยแล้วมีการแลกเปลี่ยนประเด็นข้อมูลท่ีแตล่ะบุคคลไปเก็บมาถ้าข้อมูลยังไม่ครบก็ต้องไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

หรือว่าในการเก็บข้อมูลเกิดปัญหา เช่นไม่มีการเก็บข้อมูลก็จะมีการมอบหมายให้คนในทีมวิจัยไปช่วย 

          4) สัมภำษณ์จำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 

การประชุมกลุ่มย่อยนั้นทีมวิจัยจะท าการนัดหมายผู้เข้าร่วมโดยมีคณะกรรมการบริหาร               

โครงการข้าวคุณธรรม กับ ผอ.ศูนย์ข้าวคุณธรรม มาพูดคุยปรึกษากันในเร่ืองการวิจัยของ สกว. 

          5) สัมภำษณ์จำกกำรประชุมกลุ่มใหญ่ 

 การประชุมกลุ่มใหญ่ร่วมกับชาวบ้านกลุ่มชาวนาคุณธรรมจะมีการพูดคุยและวางแผน

เตรียมการจัดประชุมใหญ่ โดยมีการก าหนด วันเวลา และสถานท่ี   รวมท้ังมีการแจ้งผ่านสื่อวิทยุชุมชน

คลื่น 91.50 เมกะเฮริตซ์  มีชาวบ้านสมาชิกกองบุญหนุเกื้อและญาติธรรม  ช่วยจัดเตรียมอาหารและ

สถานท่ี  การจัดท าข้อมูลในการประชุม ทีมวิจัยจะแบ่งหนา้ท่ีกันท าการลงทะเบียน และการน าเสนอ

ข้อมูลตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.3 ข้ันตอนกำรด ำเนนิงำนวจัิยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 

                 1.)  เวทีชีแ้จงโครงการ 

                 เวทีชี้แจงโครงการเป็นกิจกรรมในโครงการวิจัยเพ่ือ ให้ชุมชนและชาวบ้านได้ รู้

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรม ของชาวนาเครือข่ายข้าวคุณธรรม   ซึ่ งประกอบไปด้ วย ชื่ อโครงการ ค าถามวิจัย 

วัตถุประสงค์ กรอบการวิจัย นิยามค าศัพท์ ระยะเวลา งบประมาณ และ แผนการด าเนนิงาน และผล

ท่ีคาดว่าจะได้รับ ซึ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ทีมวิจัยจ านวน 10 คน คณะกรรมการมูลนิธิ

ธรรมร่วมใจ  9 คน  ผู้อ านวยการศูนย์ข้าวคุณธรรม 19 ศูนย์ สมาชิกกองบุญหนุนเกือ้และญาติธรรม 

25 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 

                  2.)  เวทีการประชุมทีมวิจัยประจ าเดอืน 

              เวทีการประชุมทีมวิจัยประจ าเดือน จะเป็นการมอบหมายงานให้ไป ศึกษาสืบค้นให้แก่ทีมวิจัย 

ไปค้นคว้างานมาตรฐานตา่ง  ๆ และเป็นเวทีท่ีใช้ในการติดตามงาน ทีมวิจัยมีการประชุมทุกวันท่ี 5 ของเดอืน 

3) เวทีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ช านาญการด้านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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เวทีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ช านาญการด้านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นั้น จัดขึน้เม่ือ

วันท่ี  19 สิงหาคม 2554 ท่ีห้องประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ใน

เวทีนีมี้นักวิชาการและผู้ช านาญการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น จ านวน 20 ท่าน นับเป็นเวทีท่ี

ท าให้ทีมวิจัยได้เห็นมุมมองท่ีแตกตา่งหลากหลายมาก สามารถน ามาใช้ในการท างานวิจัยในคร้ังนี้ได้อย่าง

มาก 

                  4.)  เวทีลงพ้ืนท่ีสง่เสริมคุณธรรมตรวจศลีและเกษตรอินทรีย์ 

                         เป็นเวทีในการลงสู่ชุมชนท่ีมี ศูนย์ข้าวคุณธรรมเป็นจุดนัดหมาย โดยกิจกรรมในเวทีนี้

พระคุณเจ้าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ ท่านได้ธุดงค์ออกเดินทางไปเย่ียมชาวนาคุณธรรมร่วมกับนักเสริม

ข้าวคุณธรรมและทีมวิจัย ได้ร่วมกิจกรรมฟังเทศนา ท าบุญตักบาตร ตรวจศลีของแตล่ะคน (ตรวจตัวเอง

ว่าศีล 5 ข้อของตนนั้นมีข้อใดท่ี ศีลขาด ศีลทะลุ หรือบกพร่องบ้าง) เพ่ือจะได้สารภาพบอกกล่าวแก่หมู่

กลุ่มในเวทีตอ่หน้าพระคุณเจ้า ขณะท่ีการเติมเต็มความรู้เร่ืองมาตรฐานข้าวคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการท ากินและข่าวสาระต่างๆก็ถูกน าเสนอในเวทีนี้ดว้ย แตล่ะเวที จะมีผู้ร่วม 10 – 30 คน  

                        5.)  เวทีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

                การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเป็นการหาความสัมพันธ์และเชื่อมโยงข้อมูลให้รู้ถึง

องค์ประกอบล าดับความส าคัญของข้อมูลซึ่งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลมีในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

2554 วิเคราะห์แนวทางการจัดท าคู่มือระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ผู้เข้าร่วม

การสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ทีมวิจัย คณะกรรมการบริหารมูลนิธิธรรมะร่วมใจ และผอ.ศูนย์

ข้าวคุณธรรม จ านวน 19 คน  

            6.)  เวทีการก าหนดงานวางแผนแบบมีสว่นร่วม 

     เว ทีค ร้ังนี้ เป็นการวางแผนงาน ร่ว มกับชาวบ้านและผู้ น าชุมชน 139 คน    ทีมวิจัย 

ตัง้เป้าหมายท่ีจะให้ช่วยกันก าหนดช่วงเวลาในการทดลองใช้คู่มือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรม ท่ีได้ร่างขึน้มาแล้ว ในการผลิตข้าว พืชผัก ผลไม้ ของสมาชิกชาวนาคุณธรรมท่ีมีความพร้อม ใน

เวทีนี้ ได้ชาวนาท่ีมีความพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิ งคุณธรรมจ านวน 

119 ราย การด าเนินกิจกรรมเวทีในวันท่ี 5 มกราคม  2555 ซึ่งเป็นช่วงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว

ใหญ่ของชาวนาคุณธรรม มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง ซึ่งการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างคึกคัก

และทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

    ปัญหาและอุปสรรค 

1. ชาวบ้านเป็นกลุ่มใหญ่จึงไม่ตัง้ใจฟังการน าเสนอข้อมูลและมีงานซ้อนตรงกับงานประจ าปี

ของมูลนธิิธรรมะร่วมใจ 

2. ผู้น าเสนอข้อมูลมีการอ่านข้อมูลอย่างเดียวท าให้ขาดการน าเสนอท่ีน่าสนใจท าให้ชาวบ้านไม่ตัง้ใจ

ฟัง 

3. การน าเสนอข้อมูลขาดความกระชับท าให้เกิดการยืดเย้ือในการน าเสนอข้อมูล 
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4. ชาวบ้านไม่แสดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร 

      7)  เวทีการเขียนรายงาน 

          การเขียนรายงานเป็นการรวมข้อมูลและน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ในการ

น ามาจัดท าเป็น รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  มีผู้ เข้ าร่วมเว ทีการเขียนรายงานคือ ทีมวิจัย  และ

กรรมการบริหารมูลนธิิธรรมมะร่วมใจ  ท้ังหมด 8 คน ในวันท่ี 28 เมษายน 2555  

     ปัญหาและอุปสรรค 

1. ข้อมูลท่ีได้มายังไม่สมบูรณ์ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเตมิ 

2. การท ารายงานเกิดความล่าช้าเพราะในรายงานต้องประกอบด้วยเนื้อหาจ านวนมาก

บทเรียนจากเวทีการเขียนรายงาน 

3. ผู้ท ารายงานได้เรียนรู้ถึงวิธีจัดท าหมวดหมู่รูปเล่มรายงาน 

4. ได้เรียนรู้ถึงการจัดเรียงล าดับข้อมูลและถ้อยค า ภาษาท่ีใช้เขียนรายงาน 

       

 

 

บทที่ 4   ผลกำรวิจัย 
 

ทีมวิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิจัยตามท่ีได้ก าหนดไว้ตามแผนงานการวิจัย และวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

ผลกำรวจัิยตำมแผนงำนวิจัย 

 ทีมวิจัยได้ด าเนนิงานการวิจัยตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัตใินทุกขั้นตอน ซึ่งผลการด าเนนิงานวิจัย

สรุปได้ตามตาราง ดังตอ่ไปนี้ 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรวจัิย เรียงล ำดับตำมแผนงำน  กระบวนกำร  ข้ันตอน  

กำรวจัิย  
 

ล ำ 

ดับ 

กิจกรรม 

กำรวจัิย 
วันท่ี 

กลุ่มเป้ำหมำย / 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 

วัตถุประสงค์ /

เป้ำหมำยกำรวจัิย 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 

1 ประชุมจัดท า

แผนและข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

1 

มี.ค.

2554 

หัวหน้าทีมวิจัย  

นักวิจัย ผอ.ศูนย์ฯ  

ชาวนาคุณธรรม   

100  คน 

1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ

การโครงการวิจัย  

1. ขอเสนอโครงการวิจัยข้าวคุณธรรม

และแผนการด าเนินงานโครงการ 

 

2 น าเสนอโครงการ

และแผนด าเนิน 

การวิจัย 

16-17 

มี.ค. 

2554 

หัวหน้าทีมวิจัยและ  

นักวิจัย..ในเครือข่าย

สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ทุกโครงการ 

1.น าเสนอกรอบคิดการ

ด าเนินงานโครงการและ

แผนปฏิบัติการที่เป็นไปได้ 

2.เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น

ประชุมรวมที่ ตึกสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พร้อมกันหลายโครงการเป็นเวลา 2 

วัน 
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และข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและ

เครือข่าย 

   

3 ประชุมทีมวิจัย 

 

15 

ก.ค.

2554 

หัวหน้าทีมวิจัย  

นักวิจัย ผอ.ศูนย์ฯ  

ชาวนาคุณธรรม   

20  คน 

เพ่ือให้หัวหน้าทีมวิจัย  

นักวิจัย และ  ผอ.ศูนย์

ข้าวคุณธรรมได้ร่วมกัน

ก าหนดทิศทางการวิจยัให้

ถูกต้องถูกตรง 

1.ได้ร่วมกันก าหนด แผนปฏิบัติการ 

ศึกษาสืบค้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ของแต่ละองค์กร  

2.ใช้เป็นเวทีมอบหมายและติดตามงาน 

ร่วมทั้งเป็นเวทีร่วมตัดสินใจและแก้ไข

ปัญหา 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

(ต่อ) 

 ศึกษาสืบค้น 

ประสานงาน

ผู้เก่ียวข้องกับ

มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ระดับ

สากลและการ

ประกันคุณภาพ 

 

 

 

ศึกษาสืบค้น 

ประสานงาน

ผู้เก่ียวข้องกับ

มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ระดับ

สากลและการ

ประกันคุณภาพ 

            (ต่อ) 

ก.ค. 

ถึง 

ธ.ค. 

2554 

หัวหน้าทีมวิจัย  

นักวิจัยและ

กรรมการเครือข่าย 

เพ่ื อ สืบ ค้น ศึกษ า และ

แ ล ก เป ล่ี ย น เ รี ย น รู้

เก่ี ย วกับ รูป แบ บ กา ร

รับรองมาตรฐานเกษตร

อินท รีย์  / กา รป ระ กัน

คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ที่

เหมาะสม ต่อการพัฒนา

ระบบการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เชิงคุณธรรม 

 

1. ศึกษำรูปแบบกำรตรวจรับรอง

มำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย ์

(Certification) 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

IFOAM   (European Organic 

Regulations)   NOP of  USDA 

(Organic Produce Certification Order 

1997)     Codex     JAS  Standards 

 

2. ศึกษำหน่วยงำนกำรตรวจรับรอง  

(certification body : CB) 

กรมวิชาการเกษตร (มาตรฐานพืช) 

สถาบันพืชอินทรีย์ 

กรมการข้าว  (มาตรฐานข้าวอินทรีย์) 

 มกท.  (ส านักงานมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ไทย)  

มอน.  (ส านักงานมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ภาคเหนือ) 

Bioagricert  อิตาลี 

Soil Association อังกฤษ 

OMIC ญี่ปุ่น 

3. ศึกษำองค์กรเครือข่ำยชำวบ้ำน  

- กรอ (มาตรฐานกสิกรรมไร้สารพิษ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ) ศูนย์

การศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน

อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

- ตอ.(ตรวจตัวเอง) ของกลุ่มเครือข่าย
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กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย 

4. ศึกษำกำรประกันคุณภำพในไทย  

- ISO (สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ) 

- สมศ. (ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา)  แนว

ทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน – ภายนอก  

- กพร. (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ)  แนวทางการ

ก าหนดตัวบ่งช้ี องค์ประกอบคุณภาพ 

และมาตรฐานการด าเนินงานของ

หน่วยงานราชการ 

5 

 

 

 

 

 

5 

(ต่อ) 

 

 

 

 

การจัดท าคู่มือ

และแผนการ

ประกันคุณภาพ

ภายใต้ค าแนะน า

ของผู้เช่ียวชาญ 

 

 

เวทีการประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้

และระดม

ความเห็นจาก

ผู้เช่ียวชาญ 

 

 30 

พ.ย. 

2554 

 

 

 

19  

ส.ค. 

54 

ทีมวิจัย 

คณะกรรมการ และ

ผอ.ศูนย์ข้าว

คุณธรรม 

 

 

 

นักวิชาการและ

ผู้ช านาญการ 

เพ่ือก าหนดแนวทางการ

จัดท า คู่มือ ร ะบ บ กา ร

รับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม 

1. ได้วิเคราะห์สังเคราะห์และเช่ือมโยง

ข้อมูลความสัมพันธ์ จัดล าดับ

องค์ประกอบความส าคัญของคู่มือ 

- เป็นเวทีการรับฟังความคิดเห็นจาก

นักวิชาการและผู้ช านาญการด้านการ 

 

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ของ

ไทย  จัดข้ึนเม่ือ วันที่  19 สิงหาคม 

2554  ที่ห้องประชุมสถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์  ในเวที

มีนักวิชาการและผู้ช านาญ การเข้า

ร่วมแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็น 

จ านวน 20 ท่าน นับเป็นเวทีที่ท าให้ทีม

วิจัยได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง

หลากหลายมาก สามารถน าข้อมูล 

ข้อเสนอแนะความคิดเห็นและ มุมมอง

ต่างๆที่หลากหลายน้ันมาใช้ในการท า

กิจกรรมงานวิจัยในครั้งน้ีต่อไปได้

หลายกิจกรรม 

2. ได้คู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรยี์เชิง

คุณธรรม ซ่ึงมีตัวช้ีวัด 45 ข้อและได้

คู่มือระบบการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ชิงคุณธรรม 
6 การจัดประชุม 5-6-7 ทีมวิจัย ผู้บริหาร - เพ่ือแจกจ่ายคู่มือระบบ - ใน เวที น้ี ได้ท า กา รว างแผนงา น
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ช้ีแจงท าความ

เข้าใจเก่ียวกับ

การน าคู่มือการ

ประกันคุณภาพ

ไปทดลองปฏิบัติ

กับกลุ่ม

เกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ม.ค. 
2555 

เครือข่าย ผอ.ศูนย์ 

ชาวนาคุณธรรมทุก

คนและชาวบ้านที่

สนใจเข้าร่วม

โครงการวิจัย 

ประกันคุณภาพ  

- เพ่ือรับฟังความเห็น

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

-เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ

การทดลองใช้คูมือ 

ร่วมกับชาวบ้านและผู้น าชุมชน 139 คน 

เราได้ช่วยกันก าหนดช่วงเวลาในการ

ทดลองใช้คู่มือระบบประกันคุณภาพ 

(การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เชิงคุณธรรม)ที่ได้ร่างข้ึนมาแล้ว ใน

การผลิตข้าว พืชผัก ผลไม้ ของสมาชิก

ชาวนาคุณธรรมที่มีความพร้อม  

- ชาวนาที่ มีคว ามพร้ อมจ ะเข้า สู่

กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม จ านวน 119 ราย  

-  กิจกรรมในวันที่ 5 มกราคม  2555 

ซ่ึงเป็นช่วงการจัดงานประเพณบีุญกุ้ม

ข้าวใหญ่ มีการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธ์ุ

ข้าว 
7 การศึกษาดูงาน 10- 15 

ก.พ. 
2555 

ชาวนา 119 ราย 

ผู้บริหารเครือข่าย

และทีมวิจัย ไปดูงาน

ที่หมู่บ้านราชธานี  

จ.อุบลราชธานี  

 และทีสั่นติอโศก  

กรุงเทพ 

เพ่ือพัฒนาจิตส านึก

คุณธรรม จริยธรรม โดย

การได้ฝึกปฏิบัติจริง 

 

ได้อยู่ ได้เห็น ได้เป็น ได้รู้ ได้เรียนแบบ 

กระบวนการใช้ชีวิตจริง อย่างมีคุณค่า 

ฝึกหัดกำรท ำงำน  คือ กำรปฏิบัติ

ธรรม และได้ฝึกท ำกำรค้ำบุญนิยม

ซ่ึงสามารถน ามาใช้ได้จริงกับ

มาตรฐาน 

8 ปฏิบัติการ 

(workshop)และ

ติดตามงานใน

พ้ืนที่ตามแผนงาน

ธุดงค์ส่งเสริมข้าว

คุณธรรมและ

ตรวจตรวจศีล 

 เริ่ม 

ต้ังแต่ 

     1  

ก.พ. 
55 

ชาวนาคุณธรรมใน

แต่ละศูนย์ฯ ที่สมัคร

ใจเข้าร่วมโครงการ

จ านวน119 ราย 

ผู้บริหารเครือข่าย

และทีมวิจัย  

เพ่ือน าเอาแนวทาง 

แผนการปฏิบัติตามคู่มือ

การประกันคุณภาพไป

ทดลองใช้จริงในสนาม 

เพ่ือประเมินความเป็นไป

ได้ของมาตรฐาน  

ในเชิงปริมำณ ชาวนาที่เข้าร่วมผ่าน

การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม 99 ราย พ้ืนที่

การเกษตร1,566ไร่ ไร่ ประมาณการ

ผลผลิตข้าว 380.944ตัน ชาวนาใน

ระยะปรับเปล่ียน 20 ราย พ้ืนที่

การเกษตร 403 ไร่ ประมาณการ

ผลผลิตข้าว 105.500ตัน 

ในเชิงคุณภำพ ชาวนาสมาชิก 

ผู้บริหารเครือข่าย ทีมวิจัยได้

ประสบการณ์พัฒนาตนเองในทางจิตวิ

ญาณ พัฒนาการผลิต และสามารถ

พัฒนามาตรฐานและระบบการรบัรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ชิงคุณธรรม

ได้เป็นครั้งแรกในโลก 
9 เวทีการเรียนรู้ 15-17 ชาวนา 119 ราย เพ่ือประเมินผลการใช้ ได้ข้อสรุป กำรประเมินควำมคิดเห็น
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ร่วมกับผู้เช่ียว 

ชาญจากหน่วย 

งานที่เก่ียวข้อง 

ผู้บริโภค และเวที

การประเมินผล 

และเวทีการถอด

บทเรียน 

มิ.ย. 
2555 

ผู้บริหารเครือข่าย

นักวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บริโภค  

และทีมวิจัย 

ทดลองคู่มือการประกัน

คุณภาพตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรม เพ่ือพิจารณา

ผลการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรมให้แก่ผู้เข้า ร่วม

การทดลองใช้คู่มือ 

ต่ำงๆเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ

ภำยใน  

ระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน

เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท่ีมสีภำ

ผู้บริโภคเป็นผู้ประเมินภำยนอก 

ระบบกำรแปรรูปแบบโรงสี

ดำวกระจำย ระบบกำรตลำดและ

กำรค้ำข้ำวคุณธรรม 

ข้อเสนอเชิงนโยบำยสำธำรณะ   
 

 

 

 

 

ตำรำงประมำณกำรผลผลิตข้ำวคุณธรรมและพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ของสมำชิก

เครือข่ำย  119 รำย 

ท่ีสมัครเข้ำร่วมปฏิบัติกำรทดลองใช้คู่มือระบบกำรประกันคุณภำพ  
 

สถำนะผลผลิต  

(จ ำนวนคน) 

ประมำณกำรผลผลิตข้ำว  และ พื้นท่ีกำรผลิตในระบบเกษตรอนิทรีย์เชิง

คุณธรรม รวมพ้ืนที่ 

กำรผลิต   

(ไร่) 

มะลิ 105 

(กก) 

พ้ืนที่ 

(ไร่) 

มะลิแดง 

(กก) 

พ้ืนที่  

(ไร่) 

ข้ำวนิล  

(กก) 

พ้ืนที่  

(ไร่) 

กข 6  

(กก) 

พ้ืนที่ 

 (ไร่) 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรม หรือ ข้าวคุณธรรม     

          (จ านวน99คน) 

312,659 889 68,285 199 28,408 84 150,630 394 1,566.00 

ข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนสู่

มาตรฐานข้าวคุณธรรม 

          (จ านวน 20คน) 

105,000 294 500 1.5 3,700 20 34,900 88.49 403.99 

           รวมท้ังส้ิน    (119  

คน)   417,659 1,183 68,785 201.4 32,108 104 185,530 482.49 1,969.99 

ผลกำรวจัิยตำมวัตถุประสงค์ 

              ทีมวิจัย จะน าเสนอผลการวิจัยโดยแยกตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  ดังนี้  

ผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์  ข้อท่ี  1.  ศึกษำสืบค้นเนื้อหำและแลก เปล่ียนเรียนรู้

เกี่ยวกับรูปแบบ 
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 กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ /กำรประกันคุณภำพภำยในท่ีเหมำะสม ต่อกำรพัฒนำระบบ

กำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม   ทีมวิจัยแบ่ง การศกึษา เป็น 5 ส่วน (ก  ข  ค  

ง และ จ) ดังนี้ 

ข. ศึกษำกรอบคิด หลักกำรในกำรประกันคุณภำพสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ของกฎระเบียบใน

กำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ระดับสำกล 

1.1  เกณฑ์มำตรฐำนสำกล Codex 

        Codex Alimentations commission เป็นหน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ จัดตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 

2550 ในลักษณะของคณะกรรมการร่วมระหว่างองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (  

World Food and Agriculture Organization : FAO) และองค์การนามัยโลก (World Health Organization : 

WHO) เพ่ือท าหนา้ท่ีในการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร 

        คณะกรรมการ Codex Alimentations ได้ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือยกร่างเกณฑ์มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ป่ี พ.ศ. 2536 และแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2541 จากนัน้ปี พ.ศ. 2544 จึงได้เพ่ิมเกณฑ์

มาตรฐานเร่ือง   ปศุสัตว์และการเลีย้งผึ้ง เกณฑ์มาตรฐานนี้ปีพ.ศ. 2544 และปี  พ.ศ. 2545 มีการ

ทบทวนเกณฑ์ในการพิจารณาปัจจัยการผลิตต่างๆ 

        เกณฑ์มาตรฐานมากล Codex มีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่า “ Codex Guidelines on the 

production , processing ,Ladeling and Marketing of Organically produced Foods” โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

นยิามความหมายของค า “ เกษตรอินทรีย์” (“Organic”) ซึ่งจะช่วยป้องกันการกล่าวอ้างของสิน้ค้าท่ีเกิน

จริง อีกท่ังยังช่วยให้เกิดการปฏิบัตทิางการค้าอย่างเป็นธรรม 

        การจัดท าเกณฑ์มาตรฐานของ Codex นี้ได้พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานของ  IFOAM ตลอดจน

กฎระเบียบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสมาชิกด้วย โดยจัดท าในลักษณะของกรอบเป็นแนวทาง

ส าหรับใช้ในการอ้างอิงของประเทศสมาชิก   ดังนั้น เกณฑ์มาตรฐาน Codex ไม่ใช่เกณฑ์ ท่ีสามารถ

น ามาใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐานโดยหนว่ยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ได้ แตเ่ป็นเกณฑ์เพ่ือให้รัฐบาล

ในประเทศต่างๆท่ีต้องการจัดท าข้อก าหนดและกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

จัดท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศตัวเอง 

         เอกสารเกณฑ์มาตรฐาน Codex  จะระบุกรอบข้อก าหนดท่ัวไปโดยกว้างๆ  ประกอบด้วย

กรอบข้อก าหนดด้วยเกี่ยวกับการใช้ฉลาก ข้อก าหนดการผลิตและการจัดเตรียม ข้อก าหนดในการ

เพ่ิมเติมปัจจัยการผลิตและเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ิมเติมปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ ยังมีข้อก าหนด

เกี่ยวกับระบบการตรวจและรับรอง  ตลอดจนการควบคุมการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะมี

รายละเอียดมาตรฐานเอาไว้ในเร่ืองการผลิต การแปรรูป และการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดย

ครอบคลุมการผลิตพืช การเลี้ยงปศุสัตว์  การเลีย้งผึง้    การจัดการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์  และ

ปัจจัยการผลิตการผลิตท่ีอนุญาตให้ใช้ในฟาร์มและการแปรรูป มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเกณฑ์
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มาตรฐาน Codex  ท่ีมีนัยต่อเร่ือง Harmonization และ Equivalence ของมาตรฐานและการตรวจรับรอง

เกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศดังนี้ 

(1) เกณฑ์มาตรฐาน Codex ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ภายหลังจากท่ีมีข้อตกลงของ

อง ค์กรการค้าโลก ( World Trade Organization : WTO) เกี่ ยว กั บเร่ือ งสุ ขอนามัยพืช ( sanitary and 

phytosanitary measures : SPS ) และการกีดกั นทางการค้าด้านเทคนิค ( technical barriers to trade : 

TBT) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของ Codex ได้รับการระบุในข้อตกลงเร่ืองสุขอนามัยพืช ส าหรับเป็นเกณฑ์

อ้างอิงในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งท าให้หลายฝ่ายเชื่อว่า เกณฑ์มาตรฐานของ Codex  ควรจะสามารถ

ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในฐานมาตรฐานระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงการกีดกันทางค้าด้านเทคนิคด้วย

เช่นกัน  ซึ่งหมายความว่า ประเทศต่างๆ อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานของ Codex ในการหาข้อยุติเม่ือมีข้อ

ขัดแย้งเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  

(2) ในกฎระเบียบของประเทศผู้น าเข้าส าคัญ คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ ปุ่น มี

เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นท่ีไม่ได้กล่าวถึงเกณฑ์มาตรฐาน Codex ( ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่ากฎระเบียบ

ของอเมริกาถูกจัดท าขึ้นตั่งแต่ช่วงป่ีพ.ศ. 2533 เป็นช่วงก่อนทีจะมีเกณฑ์มาตรฐานของCodex อย่าง

ชัด เจน (Bowen 2004)  ส าหรับสหภาพยุโรป กฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ของ ยุโรปฉบับใหม่  ( EU 

Regulation 834/2007) ท่ี เพ่ิ งออกมาใช้ แทนกฎระเบียบเดิม  ( EU Regulation 2092/91) ได้อ้ างอิ งถึ ง

เกณฑ์มาตรฐาน Codex ส าหรับการประเมินความทัดเทียมของมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง

เกษตรอินทรีย์ในตา่งประเทศ 

(3) การเพ่ิมรายการปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์นั้น มาตรฐาน  Codex เพียงก าหนดให้

ประเทศสมาชิกแสดงให้เห็นว่า ได้ท าการประเมินปัจจัยการผลิตดังกล่าวตามเกณฑ์มาตรฐานของ Codex 

แล้ว ก็อาจอนุญาตให้เพ่ิมรายการปัจจัยการผลิตนั้นได้ โดยกรรมการ Codex ไม้ได้มีแผ่นท่ีจะท าการ

ประเมินทางเทคนคิกับปัจจัยการผลิตนั้นด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากกรณีของการจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน

ของ IFOAM ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานของ IFOAM จะตอ้งประเมินปัจจัยการผลิตนัน้ก่อน ท่ีจะพิจารณา

เพ่ิมปัจจัยการผลิตนัน้ในมาตรฐาน  

(4) ขอบเขตของเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ  Codex ครอบคลุมเฉพาะการผลิตพืชปศุ

สัตว์ การเลีย้งผึง้ และการแปรรูปอาหาร แตไ่ม่ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจ

ของตลาด เช่น สัตว์น้ า เคร่ืองส าอาง สิ่งทอ และกระบวนการในการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ของ Codex  เป็นเกณฑ์ส าหรับ Harmonization และEquivalence ของเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ 

1.2 มำตรฐำนสำกลของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนชำติ (IFOAM) 
  



                     โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 51 

 

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาตกิ่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมให้เกิดการ 

พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับโลก ปัจจุบันนี้ สหพันธ์ฯ มีสมาชิก 700 องค์กร ใน108 ประเทศ  

( ข้อมูลปี  พ.ศ. 2551) 

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาตเิป็นหนว่ยงานเอกชยท่ีไม่แสวงก าไร และได้จดทะเบียนเป็นองค์ 

กรพัฒนาเอกชนในประเทศฝร่ังเศส และสวิตเซอร์แลนด์ แต่มีกองเลขานุการตั้งอยู่ในประเทศเยอรมน ี

เป้าหมายหลักของสหพันธ์ ก็คือ การประสานเครือข่ายขบวนการเกษตรอินทรีย์ในระดับโลกซึ่งสหพันธ์

สมัชชาใหญ่ท าหนา้ท่ีในการก าหนดตัดสนิใจดังกล่าว ภารกิจของ IFOAM คือ 

1. เป็นตัวแทนของขบวนการเกษตรอินทรีย์ในระดับโลก และสร้างเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

     ความคิดเห็นและประสานความร่วมมือในระดับสากล 

2. ยึดหลักการแนวคิดแบบองค์รวมในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

3. สหพันธ์ฯ กระตุ้นให้สมาชิกได้ด าเนินการในทางปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์

ดังกล่าวข้างตน้ในลักษณะท่ีเป็นวิถีชีวิตประจ าวัน 

 สมาชิกของ IFOAM มี 2 ประเภทคือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ สมาชิกสามัญคือสมาชิก

ท่ีเป็นสมาคมหรือองค์กรของผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ค้า และผู้บริโภค หรือ องค์กรวิจัย เผยแพร่ ฝึกอบรม ให้

ค าปรึกษา และหน่วยงานรับรองมาตรฐาน ส่วนสมาชิกสมทบนัน้ ได้แก่ บุคคล บริษัทเอกชน และอื่นๆ ซึ่ง

สมาชิกสมทบนี้จะมีสิทธิเหมือนสมาชิกสามัญทุกประการ ยกเว้นสิทธิในการลงคะแนนเสียงในสมัชชาท่ี

ประชุมใหญ่ 

บทบาททีเด่นชัดเจนของสหพันธ์ฯ คือการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกณฑ์

มาตรฐานนี้ได้รับการอ้างอิงใช้โดยหน่วยงานระหว่าประเทศ รัฐบาล  หนว่ยงานรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ในประเทศต่างๆ ตลอดจนหนว่ยงานวิจัยและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ดว้ย 

ในปีพ.ศ. 2535 สหพันธ์ฯ ได้ริเร่ิมจัดตั่งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM 

Accreditation programe) เพ่ือให้บริการรับรองระบบงานแก่หนว่ยงานรับรองเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ท่ัวโลก 

ใน ปีพ.ศ. 2540  สมาพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง IOAS ( International organic Accreditation service) ขึ้ น เพ่ือท า

หน้าท่ีในการให้บริการรับรองระบบงานนี้ ภายใต้กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ 

IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงก าไร มีส านักงานใหญ่ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (EU 

Regulation 834/2007) 

IOAS มีกรรมการอ านวยการ (Board of Directors ) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการ IFOAM 

โดยกรรมการอ านวยการจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกของ IFOAM และประกอบด้วยตัวแทนจาก

ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล โดยไม่มีกลุ่มหนึ่งมีส่วนกรรมการท่ีมีจ านวนมากเกินไป และกรรมการอ านวยกร
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นี้จะด า เนิ น การอ ย่าง เป็นอิ สระจาก  IFOAM นอก จาก นี้  IOAS มีกรรมก ารรับ รอ งระบบงาน                                         

( Accreditation Committee) ซึ่งท าหน้าท่ีในการพิจารณาตัดสินในการรับรองระบบงานของหน่วยงาน

รับรองต่างๆ กรรมการรับระบบงานนี้จะได้รับการแต่งตั่งโดยกรรมการอ านวยการ โดยพิจารณาจาก

ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรองระบบงาน 

 หนว่ยงานรับรองเกษตรอินทรีย์สมัครขอการรับรองระบบงานจะได้รับการตรวจประเมินเทียบกับ

มาตรฐานขั้นต่ าเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์ฯ และเกณฑ์ข้อก าหนดรับรองระบบงาน IFOAM ซึ่งหนว่ยงาน

รับรองทีได้รับการรับระบบงานแล้ว จะมีสิทธิในการใช้ตรา  IFOAM คู่ไปกับตรามาตรฐานของหนว่ยงาน

รับรองนั้น นอกจากนี้การรับรองระบบจาก IOAS ยังช่วยให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างแต่ละ

ประเทศ  ซึ่งมีส่วนช่วยท าให้เกิดการขยายตัวการค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศได้สะดวกมากขึน้ และ

มีค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง เพราะเมือผู้ผลิต-ผู้ประกอบการได้รับการตรวจสอบรับรองอื่นๆ ท่ีได้รับการรับรอง

ระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM แล้ว ก็สามารถยอมรับผลการตรวจรับรองนัน้ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมี

การตรวจรับรองใหม่ซ้ าทุกคร้ัง นอกจากนี้หน่วยงานรับรอ งท่ีได้รับการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์ 

IFOAM (ACB) ยังมีการประสานความร่วมมือกันในด้านอื่นๆ ซึ่งท าให้มีการพัฒนาระบบการตรวจและการ

รับรองเกษตรอินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ  มากขึน้ 

 ในปัจจุบัน ระบบประกันเกษตรอินทรีย์ (organic Guarantee system-OGS)มีเกณฑ์ข้อก าหนด ( 

norms ) ท่ีส าคัญอยู่ 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าเกษตรอินทรีย์ ( IFOAM Basic standards ) และ

เกณฑ์ข้อก าหนดการรับรองระบบงาน ( IFOAM Accreditation Criteria) เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าเกษตร

อินทรีย์เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในการผลิต การแปรรูปและการใช้ตรารับรอง ท่ีหน่วยงาน

มาตรฐานและตรวจสอบรับรองสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ

ตัวเอง เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าฉบับท่ีใช้เป็นของปี พ.ศ. 2548 ซึ่งครอบคลุมการปลูกพืช(รวมการเก็บ

ผลผลิตจากป่าและพ้ืนท่ีธรรมชาติ ) เลี้ยงสัตว์ (รวมผึง้) เพาะเลีย้งสัตว์น้ า การแปรรูป(รวมสิ่งทอ)  การ

ใช้ตรารับรอง ละความยุตธิรรมทางสังคม และมีภาคผนวกท่ีเป็นรายชื่อปัจจัยการผลิตท่ีอนุญาตให้ใช้

ฟาร์มและการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ 

 ส่วนเกณฑ์ข้อก าหนดการรับรองระบบงานเป็นข้อก าหนดส าหรับหนว่ยตรวจรับรองท่ีต้องการขอ

การรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวคล้ายกันกับข้อก าหนดของ ISO Guide65 

:1996 ขององค์กรมาตรฐานสากล (International organization for standardization-ISO) แต่มีข้อก าหนด

บางเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะส าหรับเกษตรอินทรีย์ เช่น การตรวจรับรองกลุ่มผู้ผลิต (grower group) การ

ยอมรับผลการตรวจรับรองของหนว่ยตรวจรับรองอื่นๆเป็นตน้ 

 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อก าหนดของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาตใินบางประการ ท่ีมีนัยตอ่เร่ือง 

Harmonization และ Equivalence ของมาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ 
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(1) เกณฑ์ข้อก าหนดของสมาพันธ์ฯ มีความก้าวหนา้และเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด เนื่องจากมี 

คณะกรรมการท่ีท าหน้ าทีในการทบทวนและปรับปรุงอยู่ตลอด เวลา โดยการทบทวนและ

ปรับปรุงอาศัยประสบการณ์และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลก ซึ่งท าให้เกณฑ์

ข้อก าหนดของสมาพันธ์ฯ สอดคล้องกับการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลกมากกว่าข้ อก าหนด

มาตรฐานของท่ีอื่น 

(2)  สหพันธ์ฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก  ISO ให้เป็นหน่วยงานท่ีก าหนดมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ด้วย ซึ่งในข้อตกลงขององค์กรการค้าโลก (world Trade organ ion-WTO) เกี่ยวกับเร่ือง

สุ ขภาพอน ามัยพืช  ( sanitary and phytosanitar( sanitary and  phytosanitary measures-SPS)

และการกีดกันทางการค้าด้านเทคนิค (technical barriers to trade-TBT)ได้ระบุให้ใช้มาตรฐาน

ระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์อ้างอิงในการคาระหว่างแระเทศ ซึ่งท าให้เกณฑ์มาตรฐานของ

สมาพัน ธ์ฯ อาจถูก ใช้ ในการหาข้อ ยุติ เม่ือ มีข้อขั ดแ ย้งเกี่ยวกับการค้าระหว่ างประเท ศได้

เช่นเดียวกับเกณฑ์ข้อก าหนดของ Codex 

(3) สมาพันธ์ฯได้ออกนโยบาลในการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่น (IFOAM policy 42-

Recognition of certification standards Based on the IBS)ส าหรับยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ระดับประเทศหรือภูมิภาค รวมท่ังระเบียบเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลตา่งๆ ท่ีอาจแตกต่างไปจาก

เกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นต่ าของสมาพันธ์ฯ โดยการยอมรับดังกล่าวอาจจะใช้แนว

ทางการประเมินความทัดเทียมของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกลไกลการพิจารณา 

(4) ในเกณฑ์ข้อก าหนดการรับรองระบบงาน (IFOAM 2006) หัวข้อ  9.2.2 c.ยอมรับการ

ประเมินความทัดเทียมของหน่ว ยตรวจรับรอง ( equivalency assessment of cortication body) 

และ9.2.2.d. ยอมรับให้มีการประเมินความทัดเทียมของการรับรองงานอื่นได้ โดยผู้ ท่ีจะยอมรับ

ความทัดเทียมของระบบงานอาจเป็นสมาพันธ์ เอง หรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับรองระบบงาน 

IFOAM ( ซึ่งในปัจจุบันมีเพียง IOAS เท่านัน้) 

(5) IOAS ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปและประเทศแคนนาดาในการท าหนา้ท่ีเป็นผุ้ตรวจ

ประเมินหนว่ยตรวจรับรองท่ีตอ้งการขั้นทะเบียนกับสหภาพยุโรปและประเทศแคนาดาเนื่องจาก 

IOAS มีความเชี่ยวชาญในการตรวจแระเมินการท างานของหน่วยตรวจรับรองเกษตรอิ นทรีย์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท าการตรวจประเมินการท างานข้ามประเทศของหน่วยตรวจ

รับรองได้อีกด้วย 

1.3  เกณฑ์มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของสหภำพยุโรป (European Organic Regulations) 
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หัวข้อ รำยละเอียด 

กฎระเบียบ Council Regulation (EEC) No.2092/ 91 of  24 June 1991 on organic production of  

agricultural products and indications referring thereto of agriculture products and 

foodstuffs  

หนว่ยงานรับผิดชอบ Agriculture and Rural Development Directorate General (AGRI) 

วันบังคับใช้ พ.ศ. 2534 

สาระส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าเข้าจากประเทศท่ีสามหรือประเทศนอกสหภาพยุโรปมี 2 กรณี ดังนี้ 

1. น าเข้าจากประเทศท่ีอียูขึน้บัญชีเป็น EU ’ third country list ซึ่งขณะนี้มี 7 

ประเทศ ประกอบด้วย อาร์เจนตนิา ออสเตรเลีย อิสราเอล สวิตเซอร์แลนด ์

นวิซีแลนด์ คอสตาริกา และอินเดีย โดยประเทศท่ีจะอยู่ในบัญชีได้ต้องเป็นประเทศ

ท่ีอียูยอมรับว่ามีระบบการผลิตและการตรวจสอบเทียบเท่า (equivalency) กับของ

อียู  สินค้าท่ีน าเข้าไม่ต้องขออนุญาตจากหนว่ยงานควบคุมภายในประเทศผู้น าเข้า 

โดยสินค้าจะตอ้งได้รับการตรวจรับรองจากหนว่ยตรวจรับรองท่ีได้รับการขึ้น

ทะเบียนรายชื่อไว้เท่านัน้ 

2. การน าเข้าสินค้าอินทรีย์จากประเทศท่ีสามท่ีไม่ได้อยู่ในบัญชี  EU’s   third 

ountries list  ผู้น าเข้าของอียูจะตอ้งด าเนนิการ  ดังนี้ 

      2.1 ขออนุญาตน าเข้าเป็นรายกรณีจากหนว่ยงานควบคุมภายในประเทศผู้

น าเข้าก่อน (Prior approval) ทุกคร้ัง โดยหนว่ยงานในประเทศสมาชิกจะเป็นผู้

รับรองหนว่ยตรวจสอบและสินค้าท่ีอนุญาตให้น าเข้า ระยะเวลาอนุญาตไม่เกิน 2 ปี 

ท้ังนี้ สินค้าท่ีน าเข้ามาในประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถเคลื่อนย้ายโดยเสรีไปยัง

ประเทศสมาชิกอื่นได้ 

      2.2 หนว่ยรับรองสินค้าในประเทศผู้ส่งออกต้องปฏิบัตติามเกณฑ์ข้อก าหนด

ด้านมาตรฐานการรับรองตาม EN 45011 หรือ ISO Guide 65 ในกรณีของไทยมี

หนว่ยตรวจรับรองเพียงหนว่ยงานเดียวท่ีปฏิบัตติามเกณฑ์ข้อก าหนด ISO Guide 

65 คือส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งหนว่ยงานนี้ได้รับการตรวจ

รับรองมาตรฐานจาก IFOAM ด้วย ดังนัน้ ผู้สง่ออกไทยท่ีต้องการส่งออกไปยุโรป 

จะตอ้งได้รับการรับรองจาก มกท. หรือหนว่ยตรวจสอบรับรองของตา่งประเทศ

ท่ีมาด าเนนิการในไทย เช่น บริษัท Bioagricert เป็นตน้ 

 

3. ให้มีการตดิฉลากสินค้าอินทรีย์ (Community Logo) โดยสมัครใจส าหรับสินค้าท่ี
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สาระส าคัญ  ( ตอ่) 

 

ผลิตในอียู ส่วนสนิค้าท่ีน าเข้าให้ติดฉลากได้เฉพาะท่ีน าเข้าจากประเทศท่ีมีระบบ

การตรวจสอบเทียบ เท่ากับระบบของอียู  

หมำยเหตุ:  

1. สหภาพยุโรปได้ผ่านร่างระเบียบเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่ท่ี 834/2007 จากคณะ

มนตรียุโรป เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2550 เพ่ือน ามาใช้แทนระเบียบท่ี 2092/91 โดย

มีผลบังคับตัง้แตว่ันท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป  

2. ขณะนี้คณะกรรมาธิการยุโรปอยู่ระหว่างจัดท าระเบียบปฏิบัต ิ สาระ ส าคัญ

เกี่ยวกับเงื่อนไขตา่งๆ ของการผลิตแบบอินทรีย์จะเป็นเช่นในปัจจุบันประมาณร้อย

ละ 90 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2551 และช่วงปี 2552 จะเป็น Transition 

Period ส าหรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระเบียบใหม่  

3. สาระส าคัญของระเบียบฉบับใหม่สรุปได้ดังนี้ 

   3.1 ห้ามใช้ GMO ในการผลิต 

ให้ใช้ตรา EU organic Logo  แบบบังคับบน packaging ส าหรับ organic pre-

packaged food ท่ีผลิตในยุโรปซึ่ง เดิมเป็นแบบสมัครใจ นอกจากนีป้ระเทศสมาชิก

สามารถใช้ national และ private logo เพ่ิมเตมิได้ 

   3.2  ส าหรับสินค้าน าเข้าท่ีผลิตจากนอกยุโรป การตดิฉลากให้เป็นไปตามความ

สมัครใจ และสามารถท าได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเตมิ 

   3.3  ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุม (Control system) ท่ีแตล่ะ

ประเทศสมาชิกจะตอ้งจัดตัง้ขึน้มา เพ่ือให้การด าเนนิการตามกฎระเบียบ EC 

No.834/2007 ซึ่งเป็นกฎระเบียบกลางเป็นไปอย่างสอดคล้อง โดยระบบควบคุม

ตอ้งสามารถบ่งบอก traceability ของสินค้าแตล่ะตัวในทุกขั้นตอนการผลิต การจัด

จ าหนา่ย 

3.4 ในสว่นการค้ากับประเทศท่ีอยู่นอกสหภาพฯ จะมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อ

ประเทศท่ีเป็น recognized third countries  ท่ีมีกฎระเบียบด้านการผลิตและระบบ

การตรวจสอบควบคุมเทียบเท่ากับยุโรป โดยประเทศนอกยุโรปสามารถย่ืน 

requests for recognition ตอ่คณะกรรมาธิการยุโรปเพ่ือให้พิจารณาเป็นประเทศ 

เป็น recognized third countriesได ้

3.5 ส าหรับประเทศท่ีไม่ใช่ recognized third countries’ คณะกรรมาธิการยุโรปจะ

จัดท าบัญชีรายชื่อ control authorities ท่ียุโรปยอมรับว่าเป็นหนว่ยงานท่ีมี 
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competency ในการควบคุมและออกใบรับรองในประเทศน้ันๆ โดย control 

authority หรือ control body จะตอ้งย่ืนค าร้องตอ่คณะกรรมาธิการยุโรป  

 

1.4 กฎระเบียบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกำ (NOP of  USDA) 
 

หัวข้อ รำยละเอียด 

กฎระเบียบ Organic Food  Production Act (OFPA)  

หนว่ยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรสหรัฐ   US Department of Agriculture (USDA)  

วันบังคับใช้ พ.ศ. 2545  

สาระส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สง่ออกน าเข้าตอ้งด าเนนิการดังนี้ 

1.ขอขึน้ทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ เป็นผู้ประกอบการอาหาร

ในตา่งประเทศ (Food Facility Registration)  

2. ด าเนนิการแจ้งการส่งออกน าเข้าล่วงหนา้กับคณะกรรมการอาหารและยา

สหรัฐฯ (prior notice of imported food shipments) ตามข้อก าหนดของกฎหมาย

การตอ่ตา้นการก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism Act)  

3. ใบรับรองปลอดเชือ้โรคและแมลงศัตรูพืช (Phytosanitary Certification) ซึ่งมี

หนว่ยงาน USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ควบคุม 

2. ใบรับรองปลอดสารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือมีเจือปนในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายตอ่

สุขภาพ มีหนว่ยงานEnvironment Protection Agency (EPA) ควบคุม 

3. ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ และเกรด มี USDA Agricultural Marketing (AMS) 

ควบคุมตรา สินค้า “เกษตรอินทรีย์” ซึ่งแบ่งออกเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% และ

เกษตรอินทรีย์ 95 % สัดส่วนท่ีเหลอือีก 5 % จะเป็นอาหารท่ีไม่เข้าข่ายเกษตร

อินทรีย์ แตต่อ้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แห่งชาติ   

4.มีตราสัญลักษณ์ USDA Organic เพ่ือรับรองว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสนิค้าอินทรีย์  

         ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรฯ สหรัฐฯ จะประเมินระบบการตรวจสอบรับรอง

ระบบงานเกษตรอินทรีย์ของประเทศคู่ค้า และท าการขึน้ทะเบียนประเทศท่ีมีระบบ

ท่ีทัดเทียมกับของ USDA ซึ่งปัจจุบัน (สิงหาคม 2549) มีประเทศอินเดียเท่านัน้ท่ี
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ได้รับการขึน้ทะเบียนในระบบดังกล่าว ท้ังนี้สนิค้าตอ้งผ่านระยะป 

 

 

1.5 กฎระเบียบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น ( JAS  Standards ) 
 

หัวข้อ รำยละเอียด 

กฎระเบียบ Japanese Agricultural Standards : 

JAS อ้างอิงมาตรฐาน Codex 

หนว่ยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง 

(Ministry of Agriculture, Forest and Fisheries: MAFF)  

วันบังคับใช้ พ.ศ. 2543 

สาระส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของญี่ ปุ่น 

1. สินค้าน าเข้าท่ีจะตดิฉลากเกษตรอินทรีย์ได้ต้องได้รับการรับรองโดย  

Registered Certification Organization (RCOs) ท่ีขึ้นทะเบียนกับ MAFF  

2. ตดิฉลาก JAS อย่างชัดเจน พร้อมชื่อ RCOs ท่ีออกใบรับรอง  

(ผู้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในตา่งประเทศสามารถขึน้ทะเบียนเป็น RCOs ใน

ญี่ปุ่นได้) 

3. ผู้สง่ออกในตา่งประเทศสามารถขอมาตรฐาน JAS ได้โดย 

    3.1 ขออนุมัตสิถานะของประเทศจาก MAFF โดยประเทศผู้ส่งออกต้องมี

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีเทียบเท่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของญี่ ปุ่น เม่ือได้รับ

อนุญาตแล้ว หนว่ยงานตรวจสอบและออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์ในประเทศผู้

ส่งออกจะตอ้งขออนุญาตจาก MAFF ด้วย 

    3.2 ประเทศผู้ส่งออกขออนุมัตมิาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีเทียบเท่ามาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น แตห่นว่ยงานตรวจสอบในตา่งประเทศไม่จ าเป็นตอ้งขอ

อนุญาตจาก MAFF ซึ่งสามารถรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีเทียบเท่า

มาตรฐานแห่งชาตไิด้ (Organic conform to national organic standards) 

         สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีสง่ออกไปญี่ปุ่นสามารถติดฉลากเกษตรอินทรีย์ของ

ประเทศผู้ส่งออก โดยไม่ต้องตดิฉลาก JAS แตผู่้น าเข้าญี่ปุ่นเป็นผู้ติดฉลาก JAS 

ก่อนวางจ าหนา่ย 

4. ถ้าระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศผู้ส่งออกยังไม่ได้รับ

อนุญาตจาก MAFF หรือยังไม่มีมาตรฐานเทียบเท่า JAS ผู้สง่ออกสามารถให้ RCOs 
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ในญี่ปุ่นเป็นผู้ขออนุญาตจาก MAFF และตรวจสอบระบบการผลิตในประเทศผู้

ส่งออกได้ 

5. ตอ้งมีใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยปลอดโรคพืชและแมลง  ซึ่งขอได้จากผู้

น าเข้าหรือ Quarantine Division ของ MAFF     

 

 

ค. ศึกษำกรอบคิด หลักกำรในกำรประกันคุณภำพสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ของกฎระเบียบในกำร

ตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของไทย  
 

1.6  เกณฑ์ ของ ISO (สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ)   

ISO มาจากค าว่า Internation Standardization and Organization (องค์การมาตรฐานสากล หรือ

องค์การระหว่างประเทศวาด้วยการมาตรฐาน) ก่อตั้งเม่ือ ปี ค.ศ. 1946  (พ.ศ. 2489)  มีส านักงานอยู่ท่ี

กรุงเจนีวา  ประเทศสวิสเซอร์แลนมีวัตถุประสงค์คล้ายๆกับองค์กรการค้าอื่นๆของโลก คือจัดระเบียบ

การค้าโลก ด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมา ด้วยเหตุท่ี  ISO ก่อตัง้ขึ้นมาในช่วงท่ีสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพ่ิง

จะจบประเทศต่างๆจึงไม่ให้ความส าคัญมากนัก ต่างคนก็ตา่งขายสินค้าของตนท า ให้ระบบมาตรฐานจึงมี

มากมายและไม่เหมือนกัน 

จนกระท้ังปี 2521 เยอรมันนไีด้เป็นตัวตัง้ตัวตีให้ท่ัวโลกมีมาตรฐานคุณภาพสินค้าเดียวกัน โดยได้

จัดตั้งระบบ ISO / TC176 ขึน้ ต่อมาอีก 1 ปี อังกฤษพัฒนาระบบคุณภาพท่ีเรียกว่า BS5750 ใช้ในเชิง

พาณิชย์ได้ส าเร็จ ต่อมาในปี 2550  ISO จึงจัดวางระบบการบริหารเพ่ือการประกันคุณภาพท่ีสามารถ

ตรวจสอบได้ผ่านระบบเอกสาร หรือท่ีเรียกว่าอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดใช้ใน

ทุกประเทศท่ัวโลก ตัวเลข 9000 เป็นชื่ออนุกรม ท่ีแตกแยกย่อยความเข้มของมาตรฐานงานออกเป็น 3 

ระดับคือ  ISO 9001 ISO 9002 และ ISO 9003   

            ISO 9001 มีระดับความเข้มมากท่ีสุด คือ หน่ว ยงานท่ีจะได้รับอนุมัติว่ามีระบบคุณภาพ

มาตรฐานสากลในระดับนี้จะต้องมีรูปแบบลักษณะการท างานในองค์กรตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 20 ข้อ 

โดยมีการก ากับดูแลตัง้แตก่ารออกแบบ การพัฒนา การผลิต การบริการ ตัวอย่าง เช่น กลวิธีทางสถิตใิน

การตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บการเคลื่อนย้าย เป็นตน้ 

 ISO 9002 ก็จะเหลือเพียง 19 ข้อ ท่ีดูแลเฉพาะระบบการผลิต การติดตั้งและการบริหาร (ตัด

กลวิธีทางสถิตอิอกไป) 

 ISO 9003 ก็จะเหลอืเพียง 16 ข้อ ดูแลเฉพาะการตรวจสอบขั้นสุดท้าย 

 ส าหรับหนว่ยงานท่ีจะขอ ออกใบรับรอง ISO 9000 นัน้มีขั้นตอนในการขอ ดังนี้  

1.) ขอแบบเสนอข้อมูล  

2.) ย่ืนค าขอ  

3.) ตรวจประเมิน  
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4.) ออกใบรับรอง 

5.) ตรวจตดิตาม 

6.) ตรวจประเมินรอบใหม่  

นอกจากนี้ ISO ยังได้ก าหนดมาตรฐานเพ่ิมขึ้นอีกอนุกรมหนึ่งคือ ISO 14000 ซึ่งเป็นเร่ืองของ

สิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพ 

ส าหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม  ก่อตั้ง สถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ขึน้เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2541  ตามมตินั้น ก าหนด ให้ สรอ. มีฐานะเป็น

สถาบันอิสระภายใตอุ้ตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิ   มีวัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนนิงานด้านการให้บริการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของ

อุตสาหกรรม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ   ซึ่ง

รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนดา้นการเงินในระหว่างปี  พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544   

สรอ. มีระบบการบริหารงานแบบเอกชนในรูปของคณะกรรมการสถาบัน และคณะอนุกรรมการ 

ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน  ดังนัน้การด าเนินการให้การ

รับรองของ สรอ. จึงมีความเป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการท างานตาม

หลักเกณฑ์สากล ISO/IEC 17021 และ มาตรฐานสากลว่าด้ วยข้อก าหนดท่ัวไปส าหรับหน่วยรับรอง

คุณ ภ าพ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  (General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems, 

ISO/IEC Guide 65 : 1996) 

1.7  เกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) 

นับตั้งแตป่ระเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ใน

ฐานะผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกับประเทศอื่นๆ อีก 80 ประเทศ เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีการบังคับใช้

คว ามตกลงด้ านสุขอนามัยสั ตว์ และสุ ขอนามัยพืช  (Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures : SPS) ท่ีก าหนดกติกาให้ประเทศต่างๆ ใช้มาตรการด้านมาตรฐานและความ

ปลอดภัยอาหาร ควบคุมการส่งออกน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ท าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตระหนักถึงความส าคัญในการแข่งขันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารในตา่ งประเทศท่ีจะทวีความ

รุนแรงมากขึน้  

ด้วยเหตุนี้  จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. 2540 ได้

จัดตั้ ง ส านัก งานมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร (สมก .) เป็นหน่ วยงานสังกั ดส านั กงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและพัฒนามาตรฐานสินค้า

เกษตรของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มุ่งการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร 
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จนกระท่ังพระราชบัญญัตปิรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม มีผลบังคับใช้เม่ื อปี พ.ศ. 

2545 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันท่ี 9 

ตุลาคม 2545  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 เป็นหน่วยงานระดับกรม ภายใต้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

เกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) 

หัวข้อ รำยละเอียด 

กฎระเบียบ พรบ. มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร (มาตรฐานสนิค้า ,มาตรฐานระบบ,

มาตรฐานท่ัวไป) 

หนว่ยงานรับผิดชอบ ส านักรับรองมาตรฐานสนิค้าและระบบคุณภาพ โทรฯ 0-2579-8404 ตอ่ 

3022 

วันบังคับใช้ พ.ศ. 2551 

สาระส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอ านาจ

ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร 

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร เป็นดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกสินค้ำท่ีจะก ำหนดมำตรฐำน  

มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลอืกสินค้าดังนี้ 

- เป็นสนิค้าท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบในการดูแลท้ังระบบคือ 

ทุเรียน ล าไย กล้วยไม้ และยางพารา 

- เป็นสนิค้าส่งออกท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูง 

- เป็นสนิค้าท่ีมีปัญหาด้านคุณภาพ 

- เป็นสนิค้าท่ีมีผลกระทบตอ่เกษตรกรจ านวนมาก 

- เป็นสนิค้าท่ีองค์การระหว่างประเทศก าหนดมาตรฐานแล้ว แตป่ระเทศไทยยัง

ไม่น ามาใช้ 

- เป็นสนิค้าท่ีภาคเอกชน และผู้บริโภคตอ้งการให้มีการก าหนดมาตรฐาน 

- เป็นสนิค้าท่ีคณะกรรมการฯ ตอ้งการให้มีการก าหนดมาตรฐาน 

2. องค์ประกอบคณะอนุกรรมกำรวชิำกำรมำตรฐำน เพ่ือยกร่ำงมำตรฐำน   

   คณะอนุกรรมการวิชาการมาตรฐาน ประกอบด้วยนักวิชาการ แตง่ตัง้จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐาน และการค้าหรือการ

อุตสาหกรรม ซึ่งอาจมาจากหนว่ยงานของรัฐหรือภาคเอกชนผู้ผลิต แตง่ตัง้จาก

ผู้ผลิต หรือผู้แทนสถาบันของผู้ผลิตท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
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สาระส าคัญ  ( ตอ่ ) 

 

 

มาตรฐานผู้ใช้ แตง่ตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐาน 

และการค้าหรือการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมาจากหนว่ยงานของรัฐหรือ

ภาคเอกชนจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะแตง่ตัง้ในแตล่ะกลุ่มไม่จ าเป็นจะตอ้งเท่ากัน 

ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร          

                                  

3. กำรจัดท ำร่ำงมำตรฐำน  

(1)ศกึษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎระเบียบท้ังในและ

ตา่งประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท ามาตรฐานสนิค้าให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล 

(2) ศกึษาผลกระทบ ผลดี ผลเสีย และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

(3) รับเอามาตรฐานระหว่างประเทศมาประยุกตใ์ช้ตามความเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมของประเทศไทย 

(4) ในกรณีท่ีจัดท ามาตรฐาน โดยไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศตามข้อ (1) หรือ

ในกรณีท่ีไม่รับเอามาตรฐานระหว่างประเทศตามข้อ (3) มาใช้ ให้ระบุความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งจัดท ามาตรฐานนัน้ หรือเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจัดท า

มาตรฐาน นัน้แตกต่างจากมาตรฐานระหว่างประเทศ 

(5) จัดท าคู่มือแนวทางการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

4. กำรจัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงมำตรฐำน 

คณะอนุกรรมการวิชาการตามข้อ 2 ได้จัดท าร่างมาตรฐานเสร็จแล้ว ส านัก

มาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร ร่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรม

วิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม

สหกรณ์ จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นตอ่ร่างมาตรฐานขึน้ในจังหวัดท่ี

เป็นแหล่งผลิตตา่งๆ พ่อค้า ผู้ประกอบการโรงงาน เข้าร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

5. กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 

เม่ือร่างมาตรฐานผ่านการสัมมนารับฟังความคิดเห็นแล้วอาจถูกน ากลับไป

พิจารณาแก้ไขในคณะอนุกรรมการอีก ถ้ามีการแก้ไขในสาระส าคัญจากการ

ประชุมสัมมนา เม่ือคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นคร้ัง

สุดท้ายแล้ว ส านักมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร จะน าเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร เพ่ือให้
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ความเห็นชอบ และน าเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6. กำรประกำศเป็นมำตรฐำนสินค้ำเกษตรของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

ร่างมาตรฐานสนิค้าเกษตรท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จะน าเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือลงนามในประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นมาตรฐานสนิค้าเกษตร และประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  

ฉบับประกาศท่ัวไป 

กระบวนกำรตรวจรับรองระบบงำนด้ำนเกษตรอินทรีย์ 

          มกอช. มีนโยบายท่ีจะด าเนนิการรับรองระบบงาน (Accreditation) ด้านเกษตรอินทรีย์ แก่

หนว่ยงานรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เป็นท่ีเชื่อถือยอมรับในระดับสากล โดยมีส านักรับรอง

มาตรฐานสนิค้าและระบบคุณภาพ (สรม.) ในฐานะหนว่ยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) 

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนนิการให้การรับรองหนว่ยรับรองด้านสนิค้าเกษตรและอาหาร (Certification Body : 

CB) โดยหนว่ยรับรองท่ีจะขอรับการรับรองจะตอ้งปฏิบัตติามมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อก าหนดท่ัวไป

ส าหรับหนว่ยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (General Requirements for Bodies Operating Product 

Certification Systems, ISO/IEC Guide 65 : 1996) แจะตอ้งตรวจรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า

เกษตรอินทรีย์ ของ มกอช. โดย มกอช. จะให้การรับรองระบบเฉพาะในขอบข่ายของเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ก าหนด ได้แก่  

- การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์       - การเพาะเลีย้งสัตว์น้ าเกษตรอินทรีย์  

- การเลีย้งสัตว์เกษตรอินทรีย์    - การแปรรูปและการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 

ง. ศึกษำกรอบคิด หลักกำรในกำรประกันคุณภำพสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ของหน่วยงำน   กำร

ตรวจรับรองมำตรฐำน  (certification body : CB) ของไทย 

1.8  สถำบันพืชอินทรีย์ กรมวชิำกำรเกษตร  

กรมวิชาการเกษตร ได้ออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร และผู้ผลิ ต 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2544) โดยเกษตรกรหรือผู้ผลิตจะสามารถย่ืนใบสมัครขอใบรับรองการผลิตพืช

อินทรีย์  ได้ท่ี 

• โครงการเกษตรอินทรีย์ ตกึกสิกรรม ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900  

โทรศัพท์0-2579-7520 โทรสาร 0-2940-5472  



                     โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 63 

 

• หนว่ยงานของกรมวิชาการเกษตรท่ีตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาค  คือ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ท่ี 1 - 8  

หลังจากนั้น ผู้ตรวจประเมิน (Inspector) ท่ีได้รับมอบหมายจะออกไปตรวจสอบพ้ืนท่ีการผลิต  แล้ ว

รายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต  และผลิตพืชอินทรีย์ กรม

วิชาการเกษตร เพ่ือพิจารณาอนุมัตอิอกใบรับรองเป็นประกาศนยีบัตร ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

(ถ้าร้องขอ) พร้อมกับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Organic Thailand พิมพ์บน บรรจุภัณฑ์ เพ่ือแสดงว่า

เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ใบรับรองมีอายุเพียง 1 ปี ดังนั้น จึงต้องย่ืนใบสมัครขอต่ออายุทุกปี ในขณะนี้การ

ขอรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตรไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนยีมใด ๆ 

ท้ังสิน้  
 

กำรออกใบรับรองมำตรฐำนกำรผลิตพืชอินทรีย์  

เนื่องมาจากการประกาศใช้มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทย  โดยกรมวิชาการ

เกษตร เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2544  ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการผลิตพืชอินทรีย์ภายในประเทศให้

มากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  ท่ีนานาประเทศยอมรับ และเพ่ือให้เกิดความม่ันคงและเกิด

ความม่ันใจในระบบการผลิต   การตลาด และการบริโภค   จึงออกประกาศสร้างกฎเกณฑ์และ

ระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานการผลิตมีระบบการตรวจสอบและออกใบรับรอง  ซึ่งรัฐมีหน้าควบคุม 

ก ากับดูแล รวมท้ัง ก าหนดบทลงโทษ แตโ่ดยท่ีสุดแล้วจะตอ้งประกาศเป็นกฎหมายตอ่ไป  

เหตุผลท่ีส าคัญในการออกประกาศนี้ คือ ต้องเร่งด าเนนิการให้ทันต่อสถานการณ์ความตอ้งการ

ของตลาดโลก และเพ่ือเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานในระดับสากล  โดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศท่ี

พัฒนาก้าวหน้าแล้วอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมท้ังประเทศญี่ ปุ่น นั้น มีการคาดการณ์ว่า 

ในอีก 5 ปีข้างหน้า ตลาดการค้าอาหารอินทรีย์จะสูงขึ้นมากกว่าร้อยละสิบ คิดเป็นมูลค่ามากกว่าสอง

พันล้านดอลล่าสหรัฐ หรือ  ประมาณ 1 แสนล้านบาท   ระบบการผลิต การตรวจสอบและการออก

ใบรับรองพืชอินทรีย์ก าหนดเป็นระบบตามหลักการ ดังนี้  

1. การสร้างผู้ตรวจสอบ ออกประกาศให้ผู้มีคุณสมบัตติามท่ีรัฐ หรือองค์กรสากลท่ัวไปก าหนด  เข้า

รับการอบรม และสอบผ่านมาตรฐาน  เพ่ือเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับการรับรอง ขณะนี้รัฐโดย

กรมวิชาการเกษตรด าเนนิการเสร็จแล้ว  ในขณะเดียวกันส าหรับผู้สนใจเป็นผู้ตรวจสอบสามารถ

ตดิตอ่องค์กรสากลอื่นได้โดยท่ัวไป  

2. หน่วยงานออกใบรับรอง ขณะนี้รัฐบาล  ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ด าเนนิงานควบคุม 

ก ากับดูแล และออกใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์แห่งประเทศไทย  
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3. แนวทางปฏิบัติ  /  คู่มือการตรวจสอบ ในปัจจุบัน  กรมวิ ชาการเกษตรได้จัดท ารูปแบบการ

ปฏิบัตงิาน การตรวจสอบพืช / ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ท้ังในภาคสนาม และโรงงาน จากหน่วยงานท่ี

ผ่านการรับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่น 

4. แนวทางการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบ 

4.1 ผู้ตรวจสอบจักต้องมีความเข้าใจโดยละเอียดในปรัชญาและความหมายของเกษตรอินทรีย์  

4.2 มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศผู้น าเข้าจากประเทศไทย และโดยเฉพาะมาตรฐาน

ของประเทศไทยเอง 

4.3 รายละเอียดเอกสารทุกชนิดท่ีเกี่ยวข้อง และเนน้รายละเอียดแบบฟอร์ม ใบสมัคร บันทึกการ

ผลิต และรายงานการตรวจฟาร์ม / โรงงาน 

4.4 การตรวจเย่ียมฟาร์ม / โรงงาน ในปีแรกต้องกระท าไม่ต่ ากว่าปีละ 2-3 คร้ัง ปีถัดไป 1-2 

คร้ัง 

4.5  ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญตอ่คณะกรรมการออกใบรับรอง  

4.6 ค่าใช้จ่าย / ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิานตลอดจนความรับผิดชอบในหนา้ท่ี  และข้อผิดพลาด

อันสง่ผลกระทบตอ่การับรองจะมีการก าหนดเป็นระเบียบ โดยกฎหมายแห่งรัฐ  

กระบวนกำรออกใบรับรองพืชอินทรีย์ โดยกรมวชิำกำรเกษตร 

1.   กรมวิชาการเกษตรประกาศให้ผู้ผลิตขอใบสมัครพร้อมให้ค าแนะน า  

2.    ผู้สมัครย่ืนแบบฟอร์มการสมัครพร้อมรายละเอียด  

3.   กรมวิชาการเกษตร โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบออกออกใบรับรองมาตรฐานการผลิต

พืชอินทรีย์ ประเมินค่าใช้จ่าย  

4.    เม่ือผู้ผลิตตกลงในเร่ืองค่าใช้จ่าย คณะอนุกรรมการฯ จะมอบเอกสารด าเนนิงานพร้อม 

ชี้แจงรายละเอียด  

            5.    เอกสารท่ีผ่านการกรอกข้อ มูล โดยสมบูรณ์จะได้ รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้า ท่ี

คณ ะอ นุกรรม การฯ  ห าก มีข้ อแก้ ไขปรับ ปรุงจะต้อ งมี การด า เนิ นก ารจน ถู ก ต้อ งส มบู รณ์  

            6.    ท าสัญญาตามข้อตกลง และนัดหมายวัน

เว ลาผู้ ต รวจสอบเข้าตรว จแปลง / โรง งานก าหนด

ค่าใช้จ่ายการตรวจคร้ังท่ี 1  

            7.    ก่อนท าการตรวจสอบแปลง / โรงงาน 

ผู้ตรวจจะเปิดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในแปลง / 

โรงงาน ในรายละเอียดการผลิต / วิทยาการหลังการ

เก็บเกี่ยว และการบรรจุตามมาตรฐานของประเทศไทย 
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การตรวจสอบจะกระท าในสถานท่ีโดยละเอียด ตลอดรวมท้ังการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตงิานตามจุดตา่ง ๆ ใน

ระบบ  

           8.    ผู้ตรวจสอบจัดท ารายงาน  

           9.    รายงานจะถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ ส าเนารายงาน 1 ชุด ส่งให้

ผู้ ผ ลิ ต  อี ก  1 ชุ ด  ส่ ง ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  

         10.    เม่ือรายงานผ่ านการตรวจสอบและได้ รับอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการฯ  ผู้ผลิตได้ รับ

ใบรับรองพร้อมสัญลักษณ์ (LOGO) แห่งประเทศไทย โดยผู้ตรวจสอบจะเข้า ตรวจเย่ียมแปลง / โรงงาน 

เป็นคร้ังท่ี 2 เพ่ือสรุปผล แจ้งผลการอนุมัติพร้อมมอบใบรับรองและสัญลักษณ์แจ้งค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนนิงานท้ังหมด (คร้ังท่ี 2) 

         11.   ผู้ผลิตจักต้องย่ืนรายงาน จ านวนการผลิต การตดิสลากพร้อมสัญลักษณ์ พร้อมใบยืนยัน

จ า ก ลู ก ค้ า ทุ ก ร า ย ต่ อ ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร ทุ ก  3 เ ดื อ น 

         12.   การรับรองจะมีอายุ 1 ปี และจักท าการตรวจสอบยืนยันซ้ าตามระบบเดิม  ซึ่งจะมีการบันทึก

การอนุมัติในแต่ละปี ในท านองเดียวกันหนว่ยงานออกใบรับรองอื่น (นอกจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งจะ

เกิดขึ้นในอนาคต) ก็จะได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นระบบ

เช่นเดียวกันนี้ 

1.8   กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนข้ำวอินทรีย์ โดยกรมกำรข้ำว 

           ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ เพราะว่าเพ่ือให้

ผู้บริโภคมีความม่ันใจว่าเป็นข้าวอินทรีย์ท่ีผลิตได้ตามมาตรฐาน มีระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ถูกต้องตาม

หลักการเกษตรอินทรีย์และได้ผลิตผลท่ีมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ  จ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบ

ท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการของเกษตรอินทรีย์ และใช้หน่วยตรวจสอบและรับรอง

ท่ีได้รับความเชื่อถือ  ซึ่งระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 

ขั้นตอนส าคัญ คือ  

            ก.   กำรตรวจสอบข้ันตอนกำรผลิตในไร่นำ 

                    มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบวิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ในไร่นาว่ามีการปฏิบัตดิูแลรักษาว่า

ถูกตอ้งตามหลักการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 

             ข.   กำรตรวจสอบกำรรวบรวมผลผลิต กำรขนย้ำย กำรเก็บรักษำและแปรรูป   

                  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แนใ่จว่าปริมาณข้าวเปลอืกท่ีน ามาแปรรูป มาจากนาท่ีผ่านการ

รับรองมาตรฐานแล้ว  

              ค.  กำรตรวจสอบรับรองคุณภำพผลผลิตในห้องปฏิบัติกำร  
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      มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แนใ่จว่าผลผลิตท่ีได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีคุณภาด ี  

ปลอดภัยจากสารพิษ สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีก าหนด  

              ปัจจุบันในประเทศไทยมีหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์  โดย

ก าหนดมาตรฐาน  (Standard Setting) การตรวจสอบ ( Inspection) และการออกใบรับรอง 

(Certification) ผลผลิตข้าวอินทรีย์ เรียบร้อยแล้ว 
 

     1.9  ส ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.)  

           ความจ าเป็นท่ีต้องตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส าหรับเกษตรกรผู้ผลิตท่ีสนใจจะ

ท าเกษตรอินทรีย์นัน้อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งขอรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานก็ได้ถ้าผลผลิตนัน้เพ่ือ การ

บริโภคในครอบครัวเป็นหลัก หรือมีผลส่วนเกินท่ีจ าหนว่ยในตลาดท้องถิ่น ท่ังนี้เพราะผู้บริโภคในตลาด

ท้องถิ่นมีโอกาสท่ีจะจักเกษตรหรือปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเกษตรกร จนผู้บริโภคม่ันใจได้ว่า ผลผลิตของ

เกษตรกรนัน้มีความปลอดภัย และมาจากกระบวนการผลิตท่ีเป็นเกษตรอินทรีย์จริง 

 แต่ส าหรับเกษตรกรผู้ผลิตท่ีจ าเป็นต้องขายผลผลิตไปยังตลาดท่ีอยู่ห่างไกลออกไป การสร้าง

ความม่ันใจให้กับผู้บริโภคนั้น จ าเป็นต้องมีหน่วยงานอิสระท่ีช่วยท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและรัยรอง

มาตรฐานเกษตรเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์ท่ีต้องส่งไปขายในต่างประเทศ จ าเป็นอย่าง

ย่ิงท่ีต้องมีตรวจรับรอง ท่ังนี้เพราะประเทศพัฒนาแล้วได้มีการก าหนดระเบียบและกฎหมายควบคุม

ผลิตภัณฑ์ท่ีปิดฉลากเกษตรอินทรีย์ เช่น สหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายตั่งแตก่ลางปี พ.ศ. 2534 ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ท่ีจะตดิฉลากเกษตรอินทรีย์ หรือประเทศญี่ปุ่น ก็ได้มีกฎหมายในท านองเดียวกันออมมาบังคับ

ใช้เม่ือปีท่ีผ่านมา ซึ่งกฎหมายเหล่านี่ มีเนื้อหาท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ก าหนดให้ผลิตให้ผลิตภัณฑ์ท่ีติดลาก

เกษตรอินทรีย์จะตอ้งได้รับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานรับรองท่ีเชื่อถือได้ และผลิตภัณฑ์เหล้านี้จะต้อง

ผลิตด้วยกระบวนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีประเทศน้ันได้ก าหนดขึ้น 

 ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) ก่อตั้งขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2538 ในฐานะองค์กรอิสระ 

เพ่ือท าหน้าท่ีให้บริการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2541  มกท. ได้

จัดท ามาตรฐานของพืชเกษตรอินทรีย์ไว้อย่างสมบรูณ์แบบและได้ด าเนินงานเป็นองค์กรท่ีให้การรับรอง

มาตรฐานเกษตรแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย 

 ปัจจุบัน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ  มกท.  เป็นมาตรฐานสถาบัน รับรองเกษตรอินทรีย์

นานาชาติ หรือท่ีเรียกกันย่อๆ ว่า  IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) 

ให้การยอมรับระบบ 

 มกท. ได้ สมัครขอรับรองระบบประกัน คุณภาพ (accreditation) จากศูนย์รับรองระบบประกั น

คุณ ภาพเกษตรอินทรีย์นานชาติ ( IFOAM(International Federation of Organic ( accreditation service) 

โดย มกท. เป็นหน่วยงานแรกจากทวีปเอเชียท่ีได้รับการรับรองระบบนี้ การรับรองระบบจะท าให้ มกท. 

ได้รับการยอมรับจากรับรองมาตรฐานอื่นในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรอง
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มาตาฐานเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการขยายการผลิตและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์จากประเทศไทยเพ่ิมขึน้ 

 กระบวนกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำน ของ มกท. 

 การตรวจสอบรับรองมาตาฐานเกษตรอินทรีย์นี้ไม่ใช่การตรวจสอบรับรองท่ีผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

แต่เป็นการตรวจสอบรับรองท่ีกระบวนการผลิตและการจัดการ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า กระบวนการ

ผลิตและการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหนว่ยงานรับรอง ซึ่งให้ความส าคัญกับการ

ห้ามใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช,ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี, และให้มีการฟ้ืนฟูสภาพความอุดมสมบรูณ์ของดิน รวมท่ังการ

ปรับปรุงและควบคุมสารพิศ และระยะการปรับเปลี่ยนฟาร์มด้วย  

 เกษตรกรท่ีสนใจจะติดต่อหน่วยงานมาตรฐานเพ่ือสมัครขอรับรอง การสมัครนี้อาจสมัครแยก

เป็นแต่ละครอบครัว หรือสมัครรวมกัน เป็นกลุ่มก็ได้ โดยใช้แบบฟอร์ม ท่ีทางหน่วยงานได้ก าหนดไว้ 

รวมท้ังจัดท าเอกสารตา่งๆ ประกอบการสมัครตามท่ีหนว่ยงานรับรองก าหนด 

 จากนั้น หน่วยงานรับรองจะส่งเจ้าหนา้ท่ีมาตรวจเย่ียมฟาร์มและสถานท่ีท าการผลิตในกรณีท่ีมี

การแปรรูปผลผลิตผู้ตรวจก็จะท าการตรวจเย่ียมด้วย การตรวจเย่ียมนี้ ผู้ตรวจสอบข้อมูลการผลิต และ

ประเมินความเสี่ยง เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งให้กับหนว่ยงานรับรองพิจารณาตอ่ไป 
 

ง.   ศึกษำกรอบคิด หลักกำรในกำรประกันคุณภำพของระบบทำงรำชกำรไทย  

กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  แนวทางการก าหนดตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ

คุณภาพ และมาตรฐานการด าเนนิงานของหนว่ยงานราชการ 

สมศ. (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา)  แนวทางการประเมินคุณภาพ

การศกึษาท่ีมีการประเมินภายใน(องค์กร)และมีผู้ตรวจประเมินจากภายนอก  

จ.  ศึกษำกรอบคิด หลักกำรในกำรประกันคุณภำพสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ของ กลุ่ม องค์กร 

เครือข่ำยภำคประชำชน    

     1.10  เครือข่ำยกสิกรรมไร้สำรพิษแห่งประเทศไทย มำตรฐำนตรวจเองหรือตรวจตัวเอง : ต.อ. 

       ควำมเป็นมำ 

            เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย หรือท่ีรู้กันท่ัวไปในนามของ “ชาวอโศก”  

เป็นชื่อท่ีใช้เรียกตนเองของชาวบ้านพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งภายใต้การน าของสมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิตโต  

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้น าของกลุ่มพุทธบริษัทชาวอโศกเดิมชื่อนายรัก รักพงษ์ เป็นนักจัดรายการ

โทรทัศน์ท้ังรายการเด็ก รายการทางการศกึษาและรายการทางวิชาการ ตลอดจนท างานพิเศษอื่นๆ อีก

หลายอย่าง เช่น เป็นครูสอนศิลปะ เป็นนักแต่งเพลงและนักประพันธ์  เป็นตน้ 

        ในระหว่างท างานโทรทัศน์อยู่น้ัน นายรัก  ได้เร่ิมให้ความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองพลังทางจิตอย่างมาก 

ท้ังในแง่วิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ เคยไปฝึกหัดวิธีการสะกดจิตจากสถาบันค้นคว้าทางจิต ซึ่งสมาชิก

ส่วนใหญ่เป็นนายแพทย์ และท่านได้ทดลองฝึกหัดจนมีความเชี่ยวชาญในการสะกดจิต  
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        ตอ่มาก็ได้หันมาสนใจศึกษาในแง่พลังจิตทางไสยศาสตร์ สามารถทรงเจ้าเข้าผี ถอดจิตไปเท่ียว

นรกสวรรค์รักษาคนไข้คนป่วยด้วยพลังจิต สามารถปลุกเสกเคร่ืองรางของขลัง ฯลฯ จนมีชื่อเสียงเป็นท่ี

รู้จักในนามของอาจารย์ใหญ่ทางด้านไสยศาสตร์ 

         แต่หลังจากท่ีศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับพลังจิตท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์จนถึงจุด

อิ่มตัว ท่านก็เร่ิมเกิดความเบ่ือหนา่ยและหันมาศึกษาหลักพุทธธรรมด้วยการฝึกลดละกิเลสตัณหาต่างๆ  

อย่างจริงจัง ตัง้แต่การเลิกอบายมุขท่ีเคยหลงตดิ หันมากินอาหารมังสวิรัตเิพียงวันละ 1 ม้ือ โดยกินแบบ

ผสมไม่ติดในรสชาติ ในส่วนของเสื้อผ้าเคร่ืองใช้ต่างๆ ก็ใช้สอยอย่างสมถะส่วนเกินท่ีเหลือแจกจ่ายให้คน

อื่นหมด แม้กระท่ังคนรักท่ีตัง้ใจจะแตง่งานด้วย  ครองชีวิตคู่ด้วย  กันก็ค่อยๆบอกเลิกไป สุดท้ายก็เกิด

ความรู้สึกอย่างแรงกล้า อยากปลีกหนีจากโลกียวิสัย  โดยในตอนแรกได้ไปสร้างกุฏิหลังเล็กๆ อยู่ท่ีป่า

แสม หลังวัดอโศการาม  จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็นสถานท่ีปลีกวิเวก  

         ณ สถานท่ีแห่งนี้ท่านได้ประจักษ์กับสภาวธรรมบางอ ย่าง เกิดความสิ้นกั งขาใดๆ ในชีวิ ต  

หลังจากนัน้ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่วัดโศการาม  เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2513 ในขณะท่ีชีวิตทาง

โลกก าลังประสบความส าเร็จ รุ่งโรจน ์ ท้ังชื่อเสียงและเงินทอง โดยเฉพาะความส าเร็จในการประพันธ์

เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองโทน ท่ีสามารถท ารายได้สูงสุดในยุคนัน้ 

เม่ือได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว  ท่านก็เร่ิมท างานเผยแผ่พุทธศาสนาอย่าง

จริงจังตามแนวทางท่ีท่านประจักษ์  ต่อมาก็ได้มีหมู่คณะขอตดิตามเพ่ือไปศกึษาและปฏิบัตไิด้เพ่ิมจ านวน

มากขึน้เป็นล าดับ และมีการก่อตัง้สถานท่ีปฏิบัตธิรรมของกลุ่มพุทธบริษัทชาวอโศกขึน้ 

 ขณะเดียวกันแนวค าสอนท่ีขัดแย้งกับจารีตของพระภิกษุในพุทธศาสนากระแสหลักก็ส่งผลให้

ท่านถูกบีบค้ันจากพระฝ่ายผู้ปกครองคณะสงฆ์มากขึน้ ในท่ีสุดท่านก็ตัดสินใจประกาศขอแยกตัวจากมหา

เถรสมาคมเพ่ือสร้างคณะสงฆ์ของชาวอโศกขึน้ใหม่ ภายใตก้รอบพระธรรมวินัย 

  ถึงแม้ท่านจะถูกทางมหาเถรสมาคมแจ้งความด าเนินคดีและศาลตัดสินให้ท่านเป็นฝ่ายแพ้คดี แต่

จนถึงปัจจุบันกลุ่มพุทธบริษัทชาวอโศกภายใต้การน าของสมณะโพธิรักษ์ก็ยังคงขยายจ านวนเพ่ิมขึ้น

เร่ือยๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนชาวอโศกกระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย สมาชิกเครือข่าย

ท้ังหมดนัน้ท าการเพาะปลูกแบบ กสิกรรมไร้สารพิษ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เครือข่ำยกสิกรรมไร้

สำรพิษแห่งประเทศไทย”   

กำรจัดโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ 

สมาชิกของชาวเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย  เป็นนักปฏิบัติธรรม มีฐานะเป็นท้ัง

นักบวชและฆราวาส มีท้ังถือศีล 5 ศีล 8 ศีล 10  และเป็นการปฏิบัติศีลท่ีครอบคลุมไปถึง จุลศีล – 

มัชฌิมศลี -มหาศลี (ศลีโอวาทปาฏิโมกข์) โดยภาพรวมแล้ว สมาชิกของชาวเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ

แห่งประเทศไทย  แบ่งได้เป็น 4 ฐานะใหญ่ๆ ดังนี้ 

1)นักบวช 

ฝ่ายชาย เรียกว่า “สมณะ” (ศลีโอวาทปาฏิโมกข์มีฐานะเหมือนพระ) 
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ฝ่ายหญิง เรียกว่า สิกขมาตุ (ถือศลี 10) 

นักบวชทุกท่านจะต้องสละละท้ิงทรัพ ย์สมบัติ ท้ังหมด แ ม้มีคู่สมรสก็ ต้อ งเซ็ นใบหย่าให้ เรียบร้อย 

กรรมสิทธ์ิใดๆ ทางกฎหมายตอ้งเซ็นต์โอนสละยกให้ผู้อื่นให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะบวชการเข้าสู่เพศนักบวช

นัน้มีขั้นตอน  การฝึกฝน เป็นล าดับเบ้ืองตน้-ท่ามกลาง-บ้ันปลาย 

เส้นทางในการเดินไปสู่การเป็นนักบวช ก าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า 

ฝ่ายชาย  

เริ่มจำกอำคันตุกะประจ ำ(ศีล8)  อำรำมิก(ศีล 8) ปะ(ศีล 8) นำค(ศีล 8) สำมเณร(ศีล10) 

สมณะ(ศีล227) 

ฝ่ายหญิง 

 

การเลื่อนฐานะแตล่ะคร้ังตอ้งผ่านการลงมตจิากหมู่สมณะ และในแตล่ะฐานะตอ้งอยู่ครบเกณฑ์ท่ีก าหนด

จึงมีสิทธิของให้ลงมติเลื่อนฐานะได้   ดังนัน้การเป็นนักบวช จึงมิใช่ปฏิบัติเพียงเดือนเดียวแล้วก็บวชได้

ง่ายๆ แตต่อ้งมีการปฏิบัตฝิึกฝนนานหลายปี 

2.สมำชิกชุมชน 

สมาชิกชาวชุมชน ความเป็นชุมชนของชาวเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยนั้น นับ

เอาในระดับหมู่บ้านท่ีขึ้นทะเบียนการปกครองท้องท่ี ของกระทรวงมหาดไทย ถูกต้องตามกฎหมาย  และ 

ชุมชนท่ีมีอยู่น้ันส่วนใหญ่จะตัง้ขึ้นภายหลังการตั้งพุทธสถาน การจัดตั้งชุมชนนั้น เป็นวิธีการปรับวิถีชีวิต 

เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เหมาะสมและเอือ้ต่อการปฏิบัติธรรมย่ิงๆ ขึ้น  สมาชิกชาวชุมชนนัน้มีความ

หลากหลายท้ังท่ีถือศีล 5 ศีล 8  มีคนท่ีอยู่เป็นโสดตลอดชีวิต มีท้ังคนท่ีแต่งงานเป็นครอบแล้ว โดย

คุณสมบัติขั้นตน้ท่ีสุดของผู้ท่ีจะเข้ามาอยู่ อาศัยเป็นสมาชิกในชุมชน คือ ตอ้งถือศลี 5 ละอบายมุข และ

กินอาหารมังสวิรัติ 

3.นักเรียนสัมมำสิกขำ  

ชาวเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย  มีเป้าหมายว่าถ้าชุมชนใดเข้มแข็งสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้แล้ว จะตอ้งเร่ิมหันมาพัฒนาเด็กท่ีเป็นลูกหลานของคนในชุมชนและญาตธิรรม ชุมชนจะ

เป็นเบ้าหลอมสร้างสรรค์เด็ก ขณะเดียวก็จะท าหนา้ท่ีเป็นเกราะป้องกันพิษร้ายจากสังคมภายนอก 

นักเรียนสัมมาสิกขาจะยึดม่ันในใต้ค าขวัญ “ศลีเด่น-เป็นงาน-ชาญวิชา” 

              ระดับการเรียนการศกึษาของนักเรียนสัมมาสิกขา มีระดับดังนี้  ระดับประถมศกึษา ระดับ

มัธยมศกึษา ระดับอาชีวศกึษา ระดับอุดมศกึษา และโรงเรียน กศน. 

ส่วนชุมชนใดจะสามารถจัดการศกึษาได้ในระดับใดนัน้  ย่อมขึน้อยู่กับความแข็งแกร่งของชุมชน

นัน้ๆ แตส่ิ่งท่ีส าคัญคือในทุกระดับการเรียนให้นักเรียนสัมมาสิกขาได้เรียนฟรีทุกระดับ  แม้แตใ่น

ระดับอุดมศกึษา ก็เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีจบระดับมัธยมได้เรียนตอ่ รวมท้ังญาตธิรรมท่ีมาอยู่อาศัยใน

เริ่มจำก อำคันตุกะประจ ำศีล(ศีล 8)อำรำมิกำ(ศีล 8)ปะ(ศีล 8)กรัก(ศีล 8)สิกขมำ

ตุ(ศีล 10) 
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ชุมชนจนกลายเป็นคนวัดแล้ว ถ้ายังไม่จบระดับมัธยมก็สามารถเข้าเรียนเป็นนักเรียนสัมมาสิกขาได้ โดย

การเรียนในระดับมัธยมนี้ใช้เวลาศกึษา 6 ปี  และระบบการเรียนการสอนจะแตกต่างกับ โรงเรียน 

วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยท่ัวไป  อย่างสิน้เชิง เนื่องจากการศกึษาท่ีนีจ้ะเนน้การปฏิบัตธิรรมเป็นหลัก 

ดั่งค าขวัญ 

 “ศีลเด่น – เป็นงำน - ชำญวชิำ”        ส ำหรับ นักเรียนสัมมำสิกขำ ระดับประถม มัธยม 

และอำชีวะ 

“ศีลเคร่ง – เก่งงำน – ช ำนำญวชิำ”    ส ำหรับ  นสิิต นักศึกษำ ในระดับอุดมศึกษำ 

“ศีลเต็ม -  เข้มงำน - สืบสำนวิชำ”     ส ำหรับ บรรดำ บัณฑิต บุญนยิม  

4)  ญำติธรรม  

ญาติธรรมเป็นฆราวาสท่ีตดิตามศึกษาหลักธรรมและแนวทางการปฏิบัติของชาวอโศก  ท่ีอยู่รอบ

นอก มีการติดต่อสื่อสารกันด้วย สื่อวิทยุ โทรทัศน์สถานีผ่านดาวเทียมเพ่ือมวลมนุษยชาติ หนังสือ

วารสาร งานประจ าปี หรือมาฟังธรรมท่ีพุทธสถานเป็นประจ าบ้าง เป็นบางคร้ังบางคราวบ้าง  

กำรจัดองค์กรของชำวอโศก 

1. พุทธสถาน เป็นสถานท่ีปฏิบัตธิรรมเป็นวัดหรืออารามนั่นเอง โดยมีชายหญิงท้ังหมาย ท่ีมีอุดมคติ

มีศรัทธาในพระศาสนาปรารถนาท่ีจะทุ่มเทชีวิตเพ่ือปฏิบัตธิรรมและเผยแผ่ศาสนา ประกอบด้วย 

นักบวชและฆราวาส ปัจจุบันมี  6 แห่ง 

2. สังฆสถาน เป็นสถานท่ีปฏิบัตธิรรมใหม่ และเตรียมท่ีจะเป็นพุทธสถานในอนาคตมี  2  แห่ง 

3. ชุมชนชาวอ โศก เป็นชุ มชน ท่ีญ าติ ธรรมมาอยู่ ร่ว มกั น ใกล้ พุทธสถานหรือสั งฆสถาน มี

คณะกรรมการ  ชุมชนเป็นผู้บริหาร มีหมู่สมณะเป็นท่ีปรึกษา ปัจจุบันมีอยู่ 9 ชุมชน ในแต่ละชุมชน 

จะมีระบบการจัดการพ่ึงตนเอง มีฐานกิจกรรมท่ีสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน ปัจจุบันยังเป็นแหล่งฝึกฝน

อาชีพให้กับประชาชนท่ัวไป 

  ตำรำง  แสดงช่ือพุทธสถำน/สังฆสถำน ช่ือชุมชนและสถำนท่ีตั้ง 
 

ช่ือพุทธสถำน ช่ือชุมชน สถำนท่ีตั้ง (จังหวัด) หมำยเหตุ 

สันตอิโศก สันตอิโศก กรุงเทพฯ  

ปฐมอโศก ปฐมอโศก นครปฐม  

ศรีษะอโศก ศรีษะอโศก ศรีสะเกษ  

ศาลีอโศก ศาลีอโศก นครสวรรค์  

สีมาอโศก สีมาอโศก นครราชสีมา  

ราชธานอีโศก ราชธานอีโศก อุบลราชธานี  
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ภูผาฟ้าน้ า ภูผาฟ้าน้ า เชียงใหม่  

ทักษิณอโศก ทักษิณอโศก ตรัง สังฆสถาน 

หินผาฟ้าน้ า หินผาฟ้าน้ า ชัยภูม สังฆสถาน 
 

4. มูลนธิิ-สมำคม 

มูลนธิิและสมาคม เป็นองค์กรท่ีก่อตัง้ขึน้ในระยะท่ีชาวอโศกเร่ิมบุกเบิก (ยกเว้นมูลนธิิเพ่ือนช่วย

เพ่ือน เกิดขึ้นในระยะหลังโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมการท างานของชาวอโศกในรูปแบบท่ีกว้าง

ขึ้น) มีหน้าท่ี รักษาดูแลพุทธสถาน-ชุมชน-โรงเรียน-อสังหาริมทรัพย์-ทรัพย์สิ น-ตลอดจน

กิจกรรมตา่งๆ ภายในพุทธสถาน การเผยแพร่ธรรมะ  การปฏิบัตหินา้ท่ีในฐานะฆราวาสได้มีการ

จัดแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละมูลนิธิ-สมาคม ช่วยเป็นธุระตรวจสอบและดูแล ซึ่งมีการประชุม

คณะกรรมการทุกเดือน เรียกว่า การประชุม 5 องค์กร (มูลนธิิและสมาคมต่างๆ ท่ีเป็นองค์กร

หลักของชาวอโศก)  ประกอบด้วย 3 มูลนธิิ 2 สมาคม ดังนี้ 

• มูลนธิิธรรมสันต ิ (พ.ศ.2520) 

• กองทัพธรรมมูลนธิิ(พ.ศ.2524) 

• มูลนธิิเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

• สมาคมผู้ปฏิบัตธิรรมแห่งประเทศไทย(พ.ศ.2527) 

• ธรรมทัศน์สมาคม(พ.ศ.2531) 

5. เครือข่ำยชุมชนชำวอโศก  

เครือข่ายชุมชนชาวอโศก เป็นการรวมกลุ่มของญาติธรรมชาวอโศกท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกัน เม่ือ

รวมตัวกันแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มตามจังหวัด และตอ่ท้ายด้วยอโศก  ปัจจุบันเครือข่ายชาวอโศกมีมากกว่า 100 

กลุ่มเพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมอาจจะในรูปแบบของธุรกิจบุญนิยม การศึ กษา หรือ ร่วมกันปฏิบัตธิรรมมี

การนัดพบปะเป็นเป็นประจ าทุกเดือน ทุกกลุ่มจะมีสมณะเป็นท่ีปรึกษา และในการประชุมทุกคร้ังจะมี

สมณะมาร่วมเป็นองค์ประธานด้วย 

มำตรฐำนวิถีชีวิตของชำวอโศก    

ชาวอโศกเน้น “การเคลื่อนไหว” ทางกายมากกว่า “การสงบนิ่ง”  ของกาย  กายนั้นย่ิงต้อง

เคลื่อนไหวแต่ ใจตา่งหากท่ีจะต้องย่ิงสงบ  เพราะการท างานเราจะได้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพราะ

การท างานเท่านั้น เราจึงจะสามารถหลอกล่อกิเลสให้ออกมาจากถ้ า ความสุขสงบ สุขสบายวันนี้ จึงเป็น

เพียงหินทับหญ้า เป็นความสงบ (สมถะ) ท่ีผ่านไปวันๆ ตราบท่ียังไม่เพียรล้างกิเลสออกจากใจ เหมือนน า

ลูกไฟไปแช่แข็ง แม้ภายนอกดูเย็นจัด แตภ่ายในกลับร้อนระอุ 

  อุดมการณ์ของชาวพุทธนัน้ จะอยู่บนพ้ืนฐาน 
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การท างานคือ การปฏิบัตธิรรม 

  ประโยชน์สูง – ประหยัดสุด 

  ประโยชน์ตน – ประโยชน์ท่าน 

  ไม่บังเบียดท่าน  -  ไม่บังเบียดตน 

 ชาวอโศก มองมิติของการตั ดกิเลสมี 3 ระดับ จากหยาบไปสู่ละเอี ยด จากล าต้นถอยไปสู่

รากเหง้านั้นคือ “กิเลส-ตัณหา-อุปาทาน” หากเปรียบเป็นต้นไม้ “กิเลส” ก็คือ กิ่งก้านใบใหญ่น้อย 

“ตัณหา” คือ ล าตน้ “อุปาทาน” คือ  รากท่ีไชชอนลงลึกซ่อนตัวอยู่ใตด้ิน ท่ีพร้อมจะแตกห่อ แตกราก 

กลายเป็นตน้ไม้ได้ทุกขณะ เม่ือตน้ไม้ต้นนี้เป็นตน้ไม้ยักษ์ จึงต้องมีขั้นตอนการก าจัดท้ิงอย่างเป็นระบบ นั่น

ก็คือ 

  ขั้นตอนท่ี 1  การลิดรอนกิ่งก้านท่ีรกรุงรังให้หมดไป 

  ขั้นตอนท่ี 2  การตัดล าตน้ให้โค่นลงมา 

  ขั้นตอนท่ี 3  การขุดรากเหง้าให้สิ้นซาก รากไปถึงไหน ตอ้งหย่ังรู้ หย่ังตามไปให้ถึงท่ีสุด 

 ส าหรับผู้ไม่มีบารมี ถ้าเขารู้ตัวจึงต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนมี เบ้ืองต้น-ท่ามกลาง-บ้ันปลาย 

ปฏิบัตจิากศีล ไปสู่อธิศีล ปาริสุทธิศีล อริยกันตศลี 

 ความลุ่มลึกของศีลจึงมิใช่แค่ระดับระนาบ แต่ยังมีระดับแนวดิ่งท่ีคาดคิดไม่ถึง หรือคาดเดาได้

ยาก หากใครมีบารมีจริง เขาจะก้าวหนา้รวดเร็วกว่าปกติ  หากไม่มีบารมี ก็ตอ้งต่อสู้อดทน ฝึกฝน เพ่ิม”

อิทธิบาท” ให้มากขึน้ เพ่ิม “ฆราวาสธรรม” ให้เข้มข้น 

 เพราะเหตุนี้ เอง  การปฏิบัติธรรมท่ีมีลักษณะ  “บูรณาการ”  จึงหมายถึง  การปฏิบัติ ธรรมใน

ชีวิตประจ าวัน  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม การกิน การนอน การท างาน  หรือไปไหนมาไหน เพ่ิมเวลานาที วินาที  

การปฏิบัตธิรรมให้มากขึน้ เพราะเหตุนี้เอง ย่ิงท างานมีโอกาสลดละกิเลส 

 สรุปก็คือ   ในทุกกิจกรรมเราจะต้องปฏิบัติธรรม  นี้จึงเป็น สาเหตุท่ีธรรมะชาวอโศก จะไม่เน้น

เร่ืองการนั่งสมาธิหลับตา คือการปฏิบัติธรรม  แต่กลับเนน้  การท างาน  คือการปฏิบัตธิรรมแทน  เพราะมี

แตก่ารเคลื่อนไหวในการท างานเท่านัน้   จึงท าให้เราได้มีโอกาสสัมผัสกิเลส  ซึ่งถือเป็นอาหารท่ีส าคัญของ

การปฏิบัตธิรรมท่ีเรียกว่า “ผัสสาหาร”  และการได้สัมผัส  จะท าให้เรามีโอกาสประหารกิเลสในโอกาส

ตอ่ๆ  ไป ชาวอโศก  แบ่งโลกของกิเลสออกเป็น 4  ระดับใหญ่ๆ คือ  โลกอบายมุข-โลกกามคุณ-โลกธรรม  

และโลกปรมาตมันจากหยาบไปสู่ละเอียด จากตาเห็นสูจิ่ตเห็น  จากกายไปสู่จิต  จากจิตตื่นไปสู่จิตลึก  

 ดังนัน้ การปฏิบัติท่ีลัดขั้นตอน  จึงท าให้การปฏิบัตธิรรมไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร อุดมกำรณ์ของ

ชำวอโศก 

 ชาวอโศกยืดม่ันอุดมการณ์อุดมการณ์บุญนยิม และมีความเชื่อม่ัน  ยืนยันว่าการปฏิบัติธรรม  ย่อม

เกิดผลต่อสังคมโดยตรงเม่ือ ทุกคนฝึกเสียสละเป็นคนดี  การจะเข้าไปอยู่ในวงการใด  วงการนัน้ก็จะมีแต่

การพัฒนา อุดมการณ์บุญนยิม หรือระบบบุญนยิมสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัตธิรรมได้ทุกระดับ  คือ 
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1. ระดับปัจเจกชน   ชาวอโศกมีเกณฑ์วินิจฉัยตัวเองว่า เป็นผู้ มีคุณธรรมมากน้อยเพียงใดเสียสละสัก

แค่ไหน โดยดูจากระบบการหารายได้ 

1.1 มิจฉาวณิชชา  รายได้ท่ีเกิดจากการค้าขายสัตว์มนุษย์ อาวุธ ยาเสพตดิ  สิ่งมอมเมา  ซึ่ง

เป็นอาชีพตอ้งห้ามส าหรับชาวพุทธทุกคน 

1.2 มิจฉาอาชีวะ 5 ระดับ เป็นระดับลงลึกในพฤติกรรม 

• การโกง (กุหนา) 

• การล่อลวง (ลปนา) 

• การตลบตะแลง (เนมิตตกตา) 

• การยอมมอบตนในทางท่ีผิด (นปิเปสิกตา) 

• การเอาลาภตอ่ลาภ  (ลาเภณนัง ลาภัง นชิิคิงสนตา) 

เม่ือญาติธรรมต้อ งการพัฒ นาตั วเอง  ก็ จะเร่ิมปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมตลอดจน

ปรับเปลี่ยนท่ีอยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะมาเป็นอาสาสมัครในชุมชนพุทธสถานและบางคน  หากไม่เดือดร้อน

เร่ืองการหารายได้ เขาก็จะมีอาชีพ “บ าเพ็ญประโยชน์” ช่วยเหลอืในหนว่ยงานตา่งๆ 

 

 

2. ระดับองค์กร ชาวอโศกมีกิจกรรมสร้างสรรค์ระบบบุญนิยม แยกได้ถึง 10  ประเภทใหญ่  

2.1   ธุรกิจการค้าบุญนยิม 

 ภายใตน้โยบาย  ขายถูก-ไม่ฉวยโอกาส-ขยันอุตสาหะ-ประณีตประหยัด อุดมคติ ขาย

ราคาถูก 4  ระดับคือ 

•ขายต่ ากว่าท้องตลาด 

•ขายเท่าทุน 

•ขายต่ ากว่าทุน 

•แจกฟรี 

ธุรกิจขายปลีก 

• บริษัท  พลังบุญ  จ ากัด และร้านค้าชาวอโศกในทุกชุมชน 

• ร้านกู้ดนิฟ้า  จ าหนา่ยพืชผัก  ผลไม้ไร้สารพิษ 

• ร้านธรรมทัศน์ จ าหนา่ยหนังสอืธรรมะ  และเทปธรรมะ 
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ธุรกิจขายส่ง 

• บริษัท  แด่ชีวิต  จ ากัด ขายสินค้าของชุมชนและจากท่ีอื่นๆ 

• บริษัท  ขอบคุณ  จ ากัด  ขายสินค้าจากชุมชนชาวอโศกอย่างเดียว ตลอดจน ขายผัก 

ผลไม้ พืชไร่ ไร้สารพิษ 

                                   ธุรกิจตา่งประเทศ 

• บริษัท  ภูมิบุญ  จ ากัด  เนน้สนิค้ามีคุณภาพและการบรรจุหีบห่อท่ีมีมาตรฐานรวมถึง

การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 

                         2.2  การศกึษาบุญนยิม  ได้แก่ 

• โรงเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์ 

• โรงเรียนการศกึษานอกระบบ 

• โรงเรียนสัมมาสิกขา (ระดับประถม,ระดับมัธยม) 

• โรงเรียนสัมมาสิกขาอาชีวะ 

• โครงการมหาวิชาลัย บรรดา บัณฑิต บุญนยิม (สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต) เปิดสอน

หลักสูตรระดับอุดมศกึษา เพียงคณะเดียวคือ “คณะพุทธชีวศลิปะ”  มีศูนย์กลางอยู่ท่ี 

ราชธานอีโศก และมีวิทยาเขตตามพุทธสถานตา่งๆ 

                 2.3  กสิกรรมบุญนยิม  เนน้กสิกรรมธรรมชาตไิร้สารพิษ ไม่ไถพรวนดนิ-ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ใช้

ยาฆ่าแมลงภายใตค้ าขวัญ “SICK  SOIL –  SICK   PLANT –  SICK   PEOPLE”  มีโครงการท่ีรองรับ คือ 

• โครงการ 3 อาชีพกู้ชาติ มี กสิกรรมธรรมชาติ  -  ขยะวิทยา  (แยก-แปร-สังเคราะห์

ขยะ)-ปุ๋ยสะอาด (การหมักขยะแบบธรรมชาติ และแบบใช้จุรินทรีย์) 

• โครงการกู้ดินฟ้า  เป็นโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูก ข้าว-พืช-ผัก-ผลไม้ 

แบบไร้สารพิษ โดยมีบริษัทของชาวอโศกจัดหาตลาดให้ 

                  2.4 อุตสาหกรรมบุญนยิม  ผลิตสินค้าเพ่ืออุปโภคบริโภค ในราคาประหยัดและปลอดภัย อาทิ

เช่น  การแปรรูปอาหาร,การผลิตแชมพู, ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด,น้ าจุรินทรีย์,ยาสมุนไพร,ฯลฯ 

                  2.5 การเงินบุญนยิม  ได้แก่ 

• กองบุญสาธารณโภคี  รายได้จากธุรกิจการค้าบุญนิยม จะน ามารวมกันเป็น

ส่วนกลาง  และสมาชิกชุมชนหากมีความจ าเป็นสามารถเบิกจ่ายจากส่วนกลางได้ 
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• กองบุญสวัสดิการ  เป็นกองทุนท่ีญาตธิรรมน ามาฝากกองกลางร่วมกัน  เพ่ือให้

องค์กรชาวอโศกหยิบยืมน าไปใช้พัฒนางานต่างๆ  โดยไม่คิดดอกเบ้ีย 

• กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  รับสมัครสมาชิกปีละคร้ัง  สมาชิกจะตอ้งส่งเงินออมทุกเดอืน

อย่างต่ า 1 หุ้น (100  บาท) ตามท่ีตกลงกัน  ตลอดปีสมาชิกทุกคนมีสทิธ์ิกู้ในวงเงินท่ี

เท่ากัน  โดยคิดดอกเบ้ียในราคาถูก มีก าหนดระยะเวลาผ่อนสง่นานท่ีสุดไม่เกิน 5  ปี 

ขณะนี้มีอยู่ 2  ชุมชน คือ  สันตอิโศก และศรีษะอโศก 

                       2.6  สาธารณสุขบุญนยิม  ในแตล่ะชุมชนมีเป้าหมายท่ีจะดูแลเกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกัน 

บางชุมชนมีศาลาสุขภาพ  บางชุมชนมีคลินิกทันตกรรม  บางชุมชนมีศูนย์สุขภาพชุมชน 

                       2.7  การบริโภคบุญนยิม  ประกอบด้วย  โรงครัวกลาง,ห้องจักร (ตัดเย็บเสื้อผ้า),หนว่ย

ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก (อ.ต.) ซึ่งมีท้ังกรรมการกลาง และกรรมการประจ า

ชุมชน  โรงสีของชุมชนหลายแห่งมีนโยบายสีข้าวกล้องอย่างเดียว  ชมรมมังสวิรัตแิห่งประเทศไทย  ขาย

อาหารในราคาถูก  มีสาขากระจายอยู่หลายจังหวัด 

                       2.8  สื่อสารบุญนยิม  ท าหนา้ท่ีผลิตสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์,ท าตน้ฉบับสิ่งพิมพ์,ท าวารสารราย

เดอืน ราย 2 เดอืน,บริการให้ยืมสิ่งพิมพ์  ขายสิ่งพิมพ์,ตอ้นรับผู้มาเยือนสง่หนังสอืให้สมาชิก,การป้อน

ข้อมูลให้ประชาชน หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีท าหนา้ท่ี ดังนี้ บริษัท  ฟ้าอภัย จ ากัด,ส านักพิมพ์กลั่นแก่น,ธรรม

ทัศน์สมาคม,ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัต,ิคลังเสียง-ธรรมโสต,จัดตัง้สถานวีิทยุชุมชนจัดตัง้สถานีโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม เพ่ือมวลมนุษย์ชาติ ฯลฯ 

                        2.9  การเมืองบุญนยิม  ชาวอโศกได้ร่วมกันก่อตัง้พรรคการเมือง “พรรคเพ่ือฟ้าดิน” 

ภายใตค้ าขวัญ “เศรษฐกิจพ่ึงตนชุมชนเข้มแข็ง  ประชามีธรรม  ประเทศมีไท”  เนน้การท างานรับใช้

ประชาชน  ผู้ท างานการเมืองตอ้งเสียสละ  ท างานไม่รับค่าตอบแทนใดๆ  การหาเสียงและตอ้งเป็นระดับ

อาริยบุคคล 

                         2.10  ศิลปะบุญนิยม  ศิลปะท่ีสื่อออกไปหรือสร้างขึน้มาไม่ว่าจะเป็น  เพลง  สิ่งพิมพ์งาน

ป้ันงานปฏิมากรรมใดๆ ต้องเป็นไปเพ่ือการละหนา่ยคลาย  เป็นไปเพ่ือธรรมสังเวช  ตลอดจนเป็นไปเพ่ือ

การไปเพ่ือการสร้างก าลังใจทุกชุมชน ทุกพุทธสถาน  ได้ด าเนนิการตามนโยบายโดยถ้วนท่ัว 
  

ระบบกำรตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพผลผลิตของชำวอโศก 

 ระบบการตรวจสอบของชาวอโศกเกิดเป็นรูปธรรมจากการด าริของผู้น าชาวอโศก (สมณะโพธิ

รักษ์ โพธิรักขิโต) ในการประชุมองค์กรหลักของชาวอโศก(เรียกว่าการประชุม 5 องค์กร เม่ือวันท่ี 24 

กันยายน 2541 โดยท่ีเหตุปัจจัยจากการขยายตัวเติบใหญ่ของชุมชนตา่งๆ  มีญาตธิรรมเข้ามาร่วมปฏิบัติ

ธรรมและช่วยกิจการส่วนกลางโดยริเร่ิมขยายฐานงานการผลิต แปรรูปวัตถุดิบท่ีมีเหลอืพอเหลอืใช้เป็น

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึน้ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความหลากหลายมาจากพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
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อาชีพท่ีแตกตา่งกัน ดังนัน้ความรู้ ความเจ้าใจ  ความละเอียด ประณีตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ย่อมมี

คุณภาพ  มาตรฐานท่ีแตกต่างกัน  ถึงแม้ว่าจะมีเจตนาโดยรวมท่ีจะช่วยสร้างสรรค์งานของชุมชนก็ตาม 

ดังนั้นระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศกจึงเกิ ดมาโดยธรรม เพราะเม่ือ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกเผยแพร่สู่สังคมภายนอกมากขึ้น จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของ

ผลผลิตอย่างเป็นระบบ ถือเป็นความรับผิดชอบตอ่สังคมโดยรวม  และต่อผู้บริโภค ซึ่งมีความหวัง และ

ความเชื่อม่ันต่อสินค้าของชาวอโศก ท้ังในด้านความซื่อสัตย์ เร่ืองราคา และความเป็นผลิตภัณฑ์

ธรรมชาตท่ีิปลอดภัยจากสารพิษ 

 ปรัชญาของการตรวจสอบ ไม่เพียงแค่การ “ถูกตรวจสอบ” แต่ตอ้งเป็นการ”ตรวจตัวเอง” ว่ามี

คุณภาพและความพร้อมมากนอ้ยแค่ไหน  การตรวจสอบตนเองจึงเร่ิมได้ต้ังแต่  ตัวบุคคล หน่วยผลิต 

และชุมชนเอง  ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้ง หน่วยตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของชาวอโศกส่วนกลาง หรือ

เรียกย่อๆ  ต.อ.กลาง เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นหนว่ยตรวจสอบกลางของเครือข่ายชุมชนชาวอโศก ต.อ.กลางจะ

พยายามให้การสนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพของการตรวจสอบระดับต่างๆ  ในเร่ืองท่ียังขาดแคลน 

หรือต้องการการสนับสนุน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและพัฒนาผลผลิตของตนเองให้มีความปลอดภัย 

และได้มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมต่างๆ  ท่ีหนว่ยตรวจสอบกลางจะได้ด าเนินการจึงเป็นส่วนหนึ่งของ

การน าร่องให้เป็นกิจกรรมตัวอย่างแก่ระบบการตรวจสอบระดับตา่งๆ เพ่ือจัดระบบของตนเอง ต.อ.กลาง  

จึงไม่ใช่ ต.อ.ตัวจริง เพราะ “การจัดการ”ภายใน “หน่วยเล็กๆ” กันเองย่อมครอบคลุม ท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพท่ีดีมากกว่าและประการส าคัญคือต้องตรวจสอบ “เป้าหมายการผลิต” ให้อยู่ในแนวทาง 

“สัมมาวณิชชา” ไม่เป็น “มิจฉาวณิชชา” (ไม่ค้าสัตว์เป็น  ไม่ค้าเนื้อสัตว์ ไม่ค้าอาวุธ  ไม่ค้าสิ่งเสพติด ไม่

ค้ายาพิษ) และเป็นไปเพ่ือ  “ขัดเกลา  อัตตาและความหลุดพ้น”  กล่าวคือ การผลิตหรือการท ากิจการ

ใดๆ เป็นเพียงกิจกรรมท่ีท าให้เกิดการตรวจสอบความสามารถในการรับผัสสะจากการท างานร่วมกับ

ผู้อืน่ 

 

ผู้ด ำเนนิกำรตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพผลผลิตของชำวอโศก และบทบำทหน้ำท่ี 

 ในการประชุมสัมมนาหน่วยผลิตชาวอโศก เร่ืองการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

ผลผลิตชาวอโศก ณ พุทธสถานปฐมอโศก เม่ือวันท่ี 24-26 ก.ค. 2542  ท่ีประชุมเห็นชอบตอ่การก าหนด

บทบาทของฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตชาวอโศก   

โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาว

อโศก  ดังนี้ 

ระดับบุคคลโดย ผู้ผลิต ตอ้งตรวจสอบความพร้อมของตนเอง ความรู้  ความช านาญ และความ

รับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัตงิานดา้นการผลิต 

ระดับหน่วยผลิต  โดย หัวหน้าหน่ วยผลิต และทีมผู้ผลิต  ต้อ งมีความพร้อม และช่วยกั น

ตรวจสอบทีมงานซึ่งกันและกันต้องศกึษาพัฒนาองค์กร แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากหน่วยงานอื่น เช่น การ
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อบรม ศกึษาดูงาน  เลอืกแหล่งวัตถุดิบท่ีปลอดภัยมีคุณภาพ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ เช่น การเก็บรักษา 

การตรวจสอบการปนเป้ือนของสารฆ่าแมลงด้วยตนเองโดยใช้ Test Kit กับวัตถุดิบในเกษตรกรผู้จ าหนา่ย

รายใหม่ทุกราย  และสุ่มตรวจสอบรายเก่าทุก 6 เดือน  รวมถึงส่งตัวอย่างวัตถุดิบของผู้จ าหน่ายราย

ใหญ่/ประจ าเพ่ือตรวจสอบการปนเป้ือนของสารเคมีทุกประเภทในห้องปฏิบัติการของหนว่ยงานวิชาการท่ี

เชื่อถือได้ อย่างนอ้ยปีละ 1  คร้ัง ปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานท่ีกระบวนการผลิต  ให้ถูกสุขลักษณะ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน GHP  หรือ  GMP    รวมถึงตรวจสอบผลผลิตก่อนออกจ าหนา่ยโดยการตรวจสอบ

เบ้ืองตน้ เช่น การปนเป้ือนทางกายภาพ ได้แก่ ดูด้วยตา  ดูสี ดมกลิ่น ฯลฯ 

ระดับโรงงำน (หน่วยกำรผลิตขนำดใหญ่) ให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

การผลิต  แยกออกจากผู้ผลิตโดยเฉพาะ ได้แก่ 

1.  คณะกรรมการชุมชน  และสมาชิกชุมชน ต้องก าหนดทิศทางการผลิต  ของหน่วยชุมชนให้

สอดคล้องกับ “ความเป็นจริง” ของชุมชน เช่น ปริมาณและศักยภาพของก าลังคนในชุมชน แหล่งวัตถุดิบ 

การตลาด ฯลฯ  พิจารณาเห็นชอบผลผลิตใหม่ทุกชนิดท่ีจะผลิตใหม่ และหาช่องทางรับฟังและพิจารณา

ความคิดเห็นจากผู้บริโภค ต่อผลผลิตของชุมชน ช่วยก ากับดูแลและติดตามความเปลี่ยนแปลง  แก้ไข

ผลผลิตของชุมชนท่ีได้รับแจ้งจากคณะท างาน ต.อ. กลาง ว่าไม่ปลอดภัยตอ่ผู้บริโภคหรือไม่ได้มาตรฐาน  

และในฐานะตัวแทนผู้บริโภคภายในชุมชน เม่ือเห็นว่าผลผลิตใดมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค ให้ประสานงานกับ ต.อ.กลางตรวจสอบ  รวมถึงเป็นผู้น าการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยผลิต

ตา่งๆ ภายในชุมชน ระหว่างชุมชนกันเอง  และระหว่างชุมชนกับเครือข่ายชุมชนชาวอโศก เพ่ือการเกือ้กูล 

สนับสนุนการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรการผลิต  การตลาด  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างกัน 

2.  ผู้ประสานงานการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตระดับชุมชน หรือ ต.อ.ชุมชน   ท า

หน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชนข้างต้น  ประสานแหล่งทรัพยากร

ภายนอก  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตทุกรูปแบบ ประสานงานกับหน่วยผลิตใน

การแจ้งผลผลิตใหม่ให้คณะกรรมชุมชนพิจารณา  ประสานงานกับคณะท างาน ต.อ.กลางในการส่งผล

ผลิตตรวจสอบตามค าขอให้      ส่งตรวจ 

3.สมณะท่ีปรึกษาการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตระดับชุมชน    ท าหน้าท่ีก ากั บ

นโยบายแลดูแลการผลิตผลผลิตชาวอโศกให้เป็นไปตามหลักสัมมาอาชีวะ  มรรคมีองค์ 8  ความ

สอดคล้องกับธรรมชาต ิและไม่ขัดต่อมิจฉาวณิชชา  ให้ค าปรึกษาทางธรรมะ จิตวิญญาณ  และจิตส านึก

แก่ผู้ปฏิบัตงิานในหนว่ยผลิตตา่งๆ 

4. คณะท างานตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศกส่วนกลาง (ต.อ.กลาง) 

 คณะท างานตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก (คณะท างานต.อ.กลาง)เป็น

องค์กรรูปธรรมองค์กรแรกท่ีเกิดขึน้  ภายหลังจากท่ีมีนโยบายในการจัดตัง้ระบบตรวจสอบและพัฒนา

คุณภาพผลผลิตของชาวอโศก ในท่ีประชุม 5 องค์กร(องค์กรกลางของชาวอโศก)เม่ือวันท่ี  27 กันยายน 

2541  ดังท่ีได้รับกล่าวมาแล้วโดยมีอาสาสมัครคนหนึ่งท่านรับนโยบายและเป็นแกนหลักในการสร้าง
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ระบบงานกิจกรรมแรกท่ีด าเนนิการ คือ ส ารวจข้อมูล  เพ่ือให้รู้สถานการณ์ว่าปัจจุบันชุมชนชาวอโศกมี

ผลผลิตอะไร วิธีง่ายๆ และเร็ว ท่ีสุด คือ  รวบรวมฉลากสินค้าของชาวอโศก จัดหมวดหมู่ท าทะเบียน

จ าแนกตามประเภทผลผลิต และจ าแนกแตล่ะชุมชน ต่อมาในช่วงงานปฏิบัตธิรรมของชาวอโศก(งานปลุก

เสก) ณ พุทธสถานศรีษะอโศก จ.ศรีสะเกษ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2542  ได้ออกแบบสัมภาษณ์หน่วยผลิต

ตา่งๆ สอบถามในรายละเอียดเพ่ือวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาท่ีมีผลต่อคุณภาพ  และมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์   เช่น  แหล่งวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  เคร่ืองมือท่ีใช้  ฯลฯ  และในเดอืนเมษายน 2542  ใน

งานพุทธาภิเษก ณ พุทธสถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ ได้ประชุม สร้างทีมงานและระบบงานรองรับ  

โดยทาบทามผู้ท่ีมีฉันทะ และศักยภาพในงานด้านต่างๆ เพ่ือจัดแบ่งฝ่ายตา่งๆ ตามกลุ่มผลผลิตและการ

จัดการเป็นหลัก เช่น ด้านวัตถุดิบธัญพืช  ด้านอาหารแปรรูป  ด้านยาจากสมุนไพร  ด้านผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาด ด้านห้องปฏิบัติการ  ด้านร้านค้า และฝ่ายเลขานุการ (ต่อมาได้เพ่ิมงานด้านพัฒนาน้ าหมัก

ชีวภาพ และด้าน 5 ส.เม่ือปี 2543) ฯลฯ  ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรสาธารณสุขหรือท างานท่ี

ตอ้งบุกเบิกต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักจัดระบบ  นักประสานท่ีดี รู้จักแสวงหาแหล่งความรู้และ

ทรัพยากรต่างๆ มาสนับสนุน ตอ้งมีการประชุมสรุปและพัฒนางานกันทุกเดอืน ซึ่งทีมงานยอมรับว่า เร่ือง

นี้เป็นเร่ืองใหม่มากๆ หลายเร่ืองไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่มีบทเรียน แต่ก็ได้พยายามเรียนรู้และปรับ

ระบบงานท่ามกลางการปฏิบัตจิริงๆ ทีมงานก็ต้องตรวจสอบ(การปฏิบัติธรรม)ตนเอง และระบบงานของ

ตนเองเสมอๆ เช่นกัน  ดังนั้นในช่วงปีแรกเป็นการจัดระบบงานภายในและวางฐานระบบข้อมูลข่าวสาร 

เปิดรับการจดแจ้งผลผลิตต่างๆ เพ่ือตรวจสอบส่วนประกอบ ท่ีมาของสูตร กระบวนการผลิต  ตลอดจน

ความถูกตอ้งของฉลากและลักษณะกายภาพเบ้ืองตน้ตอ่จากนั้นเร่ิมพัฒนาหนว่ยผลิต โดยในช่วงเดือน

กรกฎาคม 2542 คณะท างาน ต.อ.กลางได้เปิดตัวโดยจัดการสัมมนาหน่วยผลิตและต.อ.ชุมชน นับว่าเป็น

การพบกันคร้ังแรกระหว่างหน่วยผลิตตา่งๆ ของชาวอโศกกว่า  50 ชุมชน  ณ  ชุมชนปฐมอโศก  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนสถานการณ์การผลิต ปัญหา และแนวทางการแก้ไข  โดยเน้นเร่ืองแหล่ง

วัตถุ ดิบ ท่ีปลอดภัยจากสารพิษ  ซึ่งขณะนั้น ส านักง านคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรว ง

สาธารณสุข ก าลังเร่ิมโครงการส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุ ขภาพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน  

เครือข่ายชุมชนชาวอโศกจึงได้เป็นกรณีศกึษา(ท้ังด้านดีและด้อย) ในด้านเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้นจึงได้รับ

การสนับสนุนจากเลขาธิการ อย. และทีมวิทยากรจากกองผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาให้นโยบาย ความรูเกี่ยวกับ

กฎระเบียบของอย. ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและการขึ้นทะเบียน ในปี 2543  ในช่วงวันแรกปวารณาเดอืน

พฤศจิกายน   ได้จัดสัมมนาเร่ืองการควบคุมและป้องกันสารพิษจากเชื้อราอัลฟลาท็อกซิน แบบครบ

วงจร เพราะชุมชนสามารถควบคุมปัญหาวัตถุดิบท่ีปนเป้ือนสารฆ่าแมลงได้แล้วจากการสร้างเครือข่าย

กสิกรรมไร้สารพิษในการจัดหาวัตถุดิบท่ีปลอดภัย แต่ปัญหาสารพิษจากเชื้อรายังเป็นปัญหาในประเทศท่ี

ร้อนชืน้แบบบ้านเราได้ยากจะหลีกเลี่ยงได้โดยผู้ผลิตมิได้เจตนา แตเ่ป็นสิ่งท่ีต้องรู้  ตระหนัก และละเอียด

ประณีตในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากสัมมนาใหญ่  ยังมีการอบรมความรู้เร่ืองวิธีการใช้

เคร่ืองมือ และตรวจสอบอย่างง่ายๆ  ในระดับชุมชน เช่น การตรวจหาสารฆ่า แมลง การตรวจหาสารพิษ
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จากเชื้อ ราอัลฟลาท็อกซินมีการสัมมนาย่อยเพ่ือการประสานงานและส ร้างคว ามเข้าใจระหว่าง

คณะท างานของหน่วย ต.อ.กลางกับอ.ต.ชุมชน  และสมณะท่ีปรึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดรายการต.อ. 

สัญจรไปยังพุทธสถานต่างๆ เพ่ือติดตามสนับสนุนร่วมแก้ปัญหากับหน่วยผลิต เผยแพร่ความรู้และ

ข่าวสาร ในคอลัมนห์น้าตา่งต.อ.ในหนังสอืสารอโศก และจุลสารข่าวอโศก ในส่วนการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัตกิาร การส่งตรวจสอบจะใช้วิธีกลั่นกรองทางกายภาพก่อน  เลอืกเฉพาะตัวอย่างผลผลิตท่ีมี

ความเสี่ยง  และเน้นไปท่ีการตรวจสอบการปนเป้ือนจากสารฆ่าแมลงก่อน ปีแรก ปัญหาการปนเป้ือนมี

นอ้ย ยกเว้นวัตถุดิบบางอย่างท่ีจ าเป็นต้องซื้อมาจากตลาดท่ัวไปจะมีความเสี่ยวมาก ปีท่ีสอง เนน้การ

ตรวจสอบสารพิษจากเชือ้ราอัลฟลาท็อกซิน โดยได้รับความร่วมมือจากดร.อมรา ชินภูต ิ จากกองวิจัย

โรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร และในกลางเดอืนสิงหาคม ปี 2542  ห้องปฏิบัตกิารของสันติ

อโศกพร้อมท่ีจะตรวจหาเชื่ อราอัลฟลาท็อกซิน ด้วยตนเอง พร้อมๆ กั บการจัดตั้ง ห้อ งปฏิบัติการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานแชมพู และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดประเภทต่างๆ 

สรุปบทบำทหน้ำท่ี 

 คณะท างาน ต.อ.กลาง  ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยตรวจสอบกลางของเครือข่ายชุมชนชาวอโศก เป็น

ศูนย์กลางข้อมูลผลผลิตชาวอโศกทุกประเภท พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องโดยจัดสัมมนา อบรมความรู้

ทางวิชาการ โดยประเมินจากความต้องการในการอบรม เผยแพร่ความทางวิชาการ ในคอลัมน์เปิด

หนา้ตา่งต.อ.ในหนังสือสารอโศกเดอืนละ 1 คร้ัง และสื่อข่าวสารข้อมูลในหนังสือพิมพ์ข่าวอโศกเดอืนละ 

2 คร้ัง 

 ในด้านการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต  จะตรวจสอบทางกายภาพ ตรวจสอบฉลากผลผลิตทุก

ประเภทให้ถูกตอ้งและเป็นประโยชนต์อ่ผู้บริโภค โดยตรวจสอบฉลากใหม่ก่อนพิมพ์และตรวจสอบฉลาก

เก่าเพ่ือขอให้แก้ไขใหม่หากไม่ถูกตอ้ง สุ่มตรวจสอบผลผลิตของชุมชนและท้องตลาดเพ่ือตรวจสอบท้ัง

ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพโดยใช้ห้องปฏิบัตกิารของ ต.อ.กลาง หรือหนว่ยงานภายนอก 

หากพบว่ามีปัญหาจะแจ้งให้ทุกหน่วยท่ีเกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรรวมท้ังท าหน้าท่ีประสานงาน

ในการให้ค าปรึกษาแก่หนว่ยผลิต  คณะกรรมการชุมชน และผู้ประสานงาน ต.อ.ชุมชน เพ่ือช่วยแก้ปัญหา 

และพัฒนากระบวนการผลิตและผลผลิตให้มีคุณภาพ โดยการออกติดตามเย่ียมเยียนหน่วย ผลิตใน

เครือข่ายชุมชนชาวอโศกท่ัวประเทศ   กล่าวโดยสรุป   คือ 

1. ท าหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางกายภาพและ ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือเป็น

ข้อมูลให้ชุมชนรู้ข้อดี ข้อเสียของการผลิต  เพ่ือรักษามาตรฐาน  หรือเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

2. ท าทะเบียนข้อมูลผลผลิตทุกชนิดของชุมชนเพ่ือการควบคุมดูแลและสุ่มตรวจสอบผลผลิต

อย่างตอ่เนื่อง 
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3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการเข้าไปแนะน า ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับชุมชนประสาน

วิทยากรไปให้ค าแนะน า  หรือให้การอบรมแก่ผู้ตรวจ 

4. สร้างความเข้าใจในเร่ืองนโยบายส่วนกลางให้แก่ชุมชน และประสานให้เกิดความร่วมมือใน

การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนเอง 

 หลังจากได้ด าเนนิงานมากว่า 3 ปี  คณะท างานต.อ.กลางได้เสนอให้มีการเลอืกตัง้คณะกรรมการ

บริหารต.อ.ในการประชุมต.อ.คร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2545  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มากขึน้ 

คณะกรรมการบริหารการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ผู้แทนองค์กรตา่งๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 9 คน คือ ผู้แทนหนว่ยผลิต 2  คน  ผู้แทนต.อ.ชุมชน 2 คน 

ผู้แทนผู้น าชุมชน 2  คน  ผู้แทนร้านค้า 1  คน  ผู้แทนผู้บริโภค 1 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 1  คน 

ผู้แทนคณะท างานต.อ.กลางด้านตา่งๆ  9  คน 

บทบาทและหนา้ท่ี 

1. ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาว

อโศก 

2. พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาว

อโศก 

3. ก าหนดตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานดา้นคุณภาพ  และความปลอดภัยของผลผลิตและกระบวนการ

ผลิต 

4. ก าหนดข้อตกลงร่วมในการผลิต การตลาด และอื่นๆ 

5. ร่วมตดิตามสนับสนุน และรับรู้สถานการณ์ปัญหาของหนว่ยผลิตในรูปแบบต.อ.สัญจร 

6. ประสานแหล่งทรัพยากร บุคลากร  องค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้เกิดคุณภาพการตรวจสอบ 

และการผลิตท่ีดี 

7. พิจารณากฎเกณฑ์  การจดแจ้ง  การรับรองให้วางจ าหน่าย การขึน้ทะเบียนผลผลิต การอนุญาต  

และการเพิกถอนเคร่ืองหมายต.อ.  

สมณะท่ีปรึกษาคณะท างานการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตชาวอโศกส่วนกลาง 

 ท าหนา้ท่ีให้ค าปรึกษาทางจิตวิญญาณแก่คณะท างานต.อ.กลาง  ดังตัวอย่างการให้ค าแนะน า 

  “ไม่อยากให้ใครรู้สึกว่า  ต.อ.เป็นเสือกระดาษ (มาพูดคุยกันแล้วไม่เกิดอะไร) ของจริง คือ  ตอ้ง

ออกภาคสนาม (จะท าให้มีผลกระทบต่อผู้ผลิต/ผู้บริโภค) ถ้าไม่มี ต.อ. จะมีผลน้อยมาก ต.อ. จะท าให้มี

ความตื่นตัว เราจะเป็นตัวกระตุน้ว่ามีคนเอาใจใส่ จะได้พัฒนาตนเองขึน้มา ต.อ.เองตอ้งระวังไม่ใช่ต ารวจ

ท่ีจะไปจัดการเขา  เพราะหนีไม่มีพ้นต้องมีผลสะท้อนกลับมาท่ีตัวเราแนน่อน เราตอ้งชัดเจน บริสุทธ์ิใจ  
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เพ่ือท าให้ส่วนรวม  ท าตามนโยบายพ่อท่าน เราจะใช้ศลิปะอย่างไรในการพูดคุย  บางคร้ังอาจจะท าทันท่ี

ไม่ได้ ตอ้งกลับมาดูตัวเองด้วย  ตอ้งมีการกระตุ้นกันบ่อยคร้ังโดยข่าวสาร ข้อมูล อย่างน้อยเดือนละ 1 

คร้ัง ส่งไปยัง ต.อ.ชุมชน ขอให้พวกเรามีฉันทะในการท างานตอ่ไป” 

  “ขอให้นึกถึงหลักทางสายกลาง ให้มองกันในหลายๆ มุม ควรประมาณให้ดี เพราะจิตใจของคนมี

รายละเอียดซับซ้อน  ต้องให้ก าลังใจหนว่ยผลิต  ไม่ให้เห็น ต.อ.เป็นศัตรู ต.อ.ตอ้งพัฒนามาตรฐานตนเอง

ก่อน หากต.อ. มีคุณภาพในการท างานและชักประเด็น รับผิดชอบงานได้ด ีท าให้เป็นแบบอย่าง  เราจะท า

อย่างไรท่ีจะพัฒนาไปจนถึงจุด ท่ีมีการรับรองคุณภาพผลผลิตของต.อ.เอง สามารถ มีการก าหนด

หมายเลขทะเบียนผลผลิตได้  โดยท่ีเม่ือผู้บริโภคเห็นเลขทะเบียนรับรองจากต.อ.แล้ว เชื่อถือสินค้านั้น

สนทิใจ เพราะฉะนัน้เราตอ้งตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวด 

 ลักษณะการท างาน  ถ้าท าในลักษณะ  “เร่ือง”จะเครียด แตถ่้าท าในลักษณะ “ช่วยเหลือ” จะ

รู้สึกสบาย ขอให้ปฏิบัติในลักษณะพ่อแม่ช่วยดูแลลูก ให้ความอบอุ่น คุ้มครองภัย แก้ปัญหา ถ้าเรามี

ลักษณะแบบนี้ ต.อ.เองจะกลายเป็นคนท่ีเบิกบาน ต้องตรวจสอบอารมณ์ตนเองด้วย  ถ้าเราพัฒนาจิต

วิญญาณของเราได้ ขอให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม” 

 “อะไรท่ีก าลังเกิดใหม่ๆ ย่อมไม่ลงตัว แต่มันก็ท าให้ดีขึ้น  มีผล ทุกสิ่งทุกอย่างมีผลเป็นความ

ละเอียดอ่อน ช่วยกลั่นกรองงานให้พ่อท่าน ตอ้งวางใจ เพราะต้องเผชิญกับเร่ืองของมานะอัตตาตอ้งตรวจ

ตัวเองบ่อยๆ เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัตธิรรม ขอฝากไว้ คือศลิปะของการประสานเพราะเราเองเป็นคน

ขัดเกลาคนท่ีไม่ให้เขาเกลียด เราจะตอ้งขัดเกลาตนเองให้ได้ก่อน” 

 “กิจการของชาวอโศกขยายไป  งานการตรวจสอบก็มากขึน้ แตก่็เป็นความส าคัญ สิ่งท่ีท าไป

เหมือนเป็นการ “ขายอโศก” ถ้าไม่มีหนว่ยช่วยตรวจสอบก็จะเป็นปัญหา ดูแล้วมันเป็นความจ าเป็นท่ีพวก

เราท าไปแบบความรู้มีเท่านี้ แตท่ี่เราได้เพ่ิมเตมิเป็นการพัฒนาขึน้อีก การท่ีเราไปคลุกคลีกับหนว่ยผลิต

หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นการช่วยลดช่องว่างให้เกิดความอบอุ่น ไม่ใช่เป็นการไปจับผิด แตเ่ป็นนมิิตรหมายท่ีด ี

เป็นการแก้ปัญหาท่ีส าคัญ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดตีอ่กัน”                                    

 “ในขณะท่ีพวกเราด าเนนิกิจกรรมในด้านตา่งๆ นั้น อาจเกิดทิฐิ อารมณ์ท่ีไม่เสมอกัน ขอให้ระลึก

ไว้เสมอว่า ท าอย่างไรจึงจะเห็นเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แล้วให้เราเน้นในเป้าหมาย  “บุญนิยม” ค านงึถึงการ

ท่ีเราจะเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความเชื่อมโยง ประสานไมตรีกัน ท าอย่างไรเราจะประสานกันเป็นหนึ่ง

เดียว กลมเกลียว  มีตัวเชื่อมโยง ยอมรับกันได้ ให้เป็นไปด้วยพิจารณาให้แตล่ะคนได้พัฒนาตนเองในทุก

กิจกรรม เราจะได้เห็นกิเลสของตนเอง ซึ่งเราตอ้งศึกษาลดล้างตนเองทุกขณะ งานเป็นเหตุปัจจัย เป็น

ส่วนสะท้อนให้เราพัฒนาตนเอง แกนหลัก คือ แต่ละบุคคลได้เรียนรู้ ลดละ พัฒนาคุณค่าของแตล่ะบุคคล 

ผลพลอยได้ คืองานกิจกรรมท่ีกระท าในนามของ ต.อ.นี่คือแกนของศาสนา จะเป็นคุณค่าให้กับชีวิต จิต

วิญญาณของเราย่ิงๆ ขึน้ตอ่ไป” 
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 “สินค้าอโศกต้องท าให้ผู้บริโภคเชื่อถือ พ่อท่านบอกว่าคนท่ีผลิตสินค้าได้ท าเต็มท่ีแล้ว  ต.อ.ได้

ท างาน เต็มท่ีแล้วหรือยัง?  จึงจ าเป็นต้องมีการตักเตื อนชี้แนะในสิ่งท่ีถูกต้องบ้าง  เพ่ือต้องพัฒนา

สิ่งแวดล้อมให้ดูด ี  และจัดสรรงานให้เป็นระบบ 

 มีหน่วย ต.อ. ท าให้ชาวอโศกมีคุณภาพขึ้น  จริงๆ เราพัฒนาเพ่ือสังคม ชาวต.อ.มาด้วยใจท่ี

เสียสละ วิจารณ์ก็ต้องระมัดระวัง พูดดีก็เสมอตัว  ถ้าพูดไม่ดีก็ถูกด่า เราควรช่วยเหลอืกัน ติกันด้วย

ความเป็นพ่ีเป็นนอ้ง ตอ้งขอบคุณชาว ต.อ.ท่ีเอาภาระ เราจะสร้างคนตอ้งท าตนเองให้ดพีร้อมทุกอย่างขอ

อนุโมทนาทุกคนท่ีมาปรับปรุงให้มีการปรับเปลี่ยนในทุกๆ ด้าน กิจกรรมต่างๆ ท่ีเราเห็นส่วนบกพร่อง 

แล้วพร้อมท่ีจะแก้ไข อันนี้คือ  ความเจริญ แก้ไขท่ีจะเป็นบุญของทุกๆ คน เจริญธรรม” 

 “ดีใจท่ี ต.อ.กลาง มาขอขอบคุณทุกๆ คนท่ีมาร่วมมือกันท างานเพ่ือมวลมนุษยชาต ิการท างาน

เป็นการขวนขวายในบุญกิริยาวัตถุประการหนึ่ง ต.อ. อาตมาเข้าใจว่า “ตรง” ท างานให้สุจริต ไม่เป็นพิษ

ภัย ก่อนตรวจใครก็ต้องวกเข้ามาหาตัวเรา เป็นการรับผิดชอบตัวเอง เราจะไปรับผิดชอบมวลชน  การ

ขวนขวายในทางท่ีดีเหนื่อยไปเถอะ ไม่เสียแรง  ขอขอบคุณสิกขมาตุปลุกบุญ ท่ีน าทีมงานมา อาตมาขอ

เอาใจช่วยด้วย สีมาฯ ตอนนี้ก าลังปรับทิศทางอยู่ หลายอย่างยังไม่สมบูรณ์ วัตถุดิบจะปลูกเองภายใน

ชุมชน สิ่งท่ีส าคัญ ท่ีสุด คือ เราจะเร่ิมต้นอย่างไรให้ดีกว่าเดิม คิดว่าคงจะมาเย่ียมกันเร่ือยๆ เพ่ือความ

เจริญของงานตอ่ไป  

 เร่ืองของ ต.อ.เป็นความม่ันคงของชาวอโศกท่ีเราตอ้งช่วยกน พ่อท่านปรารภด้วยความ เป็นห่วง

บ่อยๆ เพราะเราก าลังขยายตัว เป็นการประกาศความเป็น “บุญนิยม” ไม่หวังใครก็จะหวังแตพ่วกเรา” 

ถึงจะโดนดุบ่อย ท างานเหนื่อยแล้วยังโดนดุอีก ก็อาจจะเคือง ต.อ. บางสิ่งบางเร่ือง ต.อ.จ าเป็นต้อง

ปรึกษาพ่อท่านก่อนว่าควรจะเปิดเผยไปหรือไม่ 

 ต.อ.จริงๆ ไม่ใช่ของใคร เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งของพ่อท่านเพ่ือใช้พัฒนาพวกเรา พัฒนาคุณภาพสินค้า

ให้ดีขึ้น เป็นการเข็นกงล้อธรรมจักรอีกรูปแบบหนึ่ง เปรียบเสมือนการเดินทางไปร่วมกัน ต.อ.เป็นเพียง

ตะโกนว่า “ข้างหน้ามีบ่อ” คนเดินตอ้งระวังเอง (ชุมชนฯ ต่างๆ ตอ้งดูแลควบคุมเอง) ความเป็นผู้น าทาง

มังสวิรัติ จุลินทรีย์ แชมพู ยาสมุนไพร เราเป็นผู้น าอยู่ เร่ืองนี้เป็นเร่ืองส าคัญถ้าเราท าของไม่ดีออกไปก็

เป็น “บาป” เรามาตัง้หนว่ยงานตรวจตัวเอง ท าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ท าแล้วตอ้งม่ันใจว่าดี พ่อ

ท่านย้ าว่า “ตรวจกันให้ดีๆ นะ” ถึงแม้เราไม่ใช้ แตค่นในสังคมใช้ หน่วยงานท่ีเราน าตัวอย่างสินค้าไปส่ง

ตรวจ บอกว่า “ขอบคุณพวกเรามากท่ีค านงึถึงสังคม ไม่ได้น าตัวอย่างสินค้ามาตรวจเพ่ือตนเอง แต่ท า

เพ่ือสังคม  เป็นหน่วยงานเดียวท่ีน ามาตรวจ โดยค านึงถึงผู้บริโภค” ไหน ๆ พวกเราก็จะตอ้งเหนื่อยกัน

แล้ว ก็ขอท าให้สิ่งท่ีดงีามเพ่ือให้อยู่คู่กับชาวอโศกตอ่ไป 
 

ระบบกำรตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพผลผลิตของหน่วยตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพผลผลิต

ของชำวอโศก 
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 คณะท างานต.อ.กลางจะประมวลปัญหาจากหน่วยผลิต และเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคผ่าน

ร้านค้าในเครือข่ายชุมชนชาวอโศก เพ่ือน ามาจัดท าข้อเสนอต่อผู้น าองค์กรซึ่งเป็นผู้ก าหนดฝ่ายนโยบาย 

หรือยกร่างข้อตกลงหรือมาตรการร่วมกับหน่วยผลิต เพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงาน เป็นล าดับ

ขั้นแล้วแตป่ระเด็นเนื้อหา กล่าวคือ 

การก าหนดนโยบาย  ทิศทางหลักของผู้น าสูงสุดของหมู่กลุ่ม (ท่านโพธิรักษ์) ออกมาในรูปของค า

เทศน์ 

นโยบายของท่านโพธิรักษ์ เทศน์ในการสัมมนาหนว่ยผลิตชาวอโศก เร่ือง  การตรวจสอบ และพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพผลผลิตชาวอโศก ณ พุทธสถานปฐมอโศก เม่ือวันท่ี 24-26  ก.ค.2542 

“ให้สิ่งผลิตของชาวอโศกเป็นบุญญาวุธหมายเลข 2 ตอ่จากเร่ืองอาหารมังสาวิรัตซิึ่งสังคมมีค่านยิมดีขึ้น” 

"ชาวอโศกจะอยู่กับโลกสัมพันธ์กับสังคมโดยมีธุรกิจ เม่ือเราผลิตเองใช้เองอย่างพอเพียงแล้ว 

สามารถเผื่อแผ่เป็นธุรกิจให้แก่ผู้อื่นด้วย  สิ่งนี้จะช่วยขัดเกลาช าระล้างกิเลส และพัฒนาเราให้เป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์แบบเพราะว่าการปฏิบัตธิรรมนัน้ตอ้งสัมพันธ์กับมนุษย์ สัมผัสกับมนุษย์ทางหู   ตา    จมูก  ลิ้น 

กาย  ใจ  นี้แหละก่อให้เกิดกิเลส แล้วเราจะได้ฝึกลดกิเลสตรงนี้” 

 “บุญญาวุธหมายเลข  2 จะกว้างและส าคัญย่ิงกว่ามังสวิรัติ ท้ังแนวระนาบ และแนวดิ่ง  ไม่ใช่

เร่ืองอาหารเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงเคร่ืองอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีต่างๆ  ท่ีสามารถสร้างขึ้น

อย่างมีอุ ดมการณ์ ไม่มอมเมามนุษย์ให้สังคมยอมรับได้ว่าเป็นของดี  โดยผ่านการตรวจสอบ ผ่าน

มาตรฐานคุณภาพท่ีถูกต้อง 

 “ถ้าเราจะก้าวไปข้างนอก แตถ่้าข้างในของเรายังไม่แข็งแรง ยังร่ัวซึม ห่าง ไม่ประหยัด  ประณีต 

ไม่เจริญ แกนในก็ไม่แข็งแรง ขยายออกไปไม่ได้มาก ขยายไปก็ได้แตห่ลวมๆ เพราะฉะนัน้ขอให้พวกเราได้

ตรวจสอบเอาจริงจังกวดขันตนเอง” 

“ให้แต่ละหน่วยผลิต/จ าหน่ ายของชุมชน และคณะท างานต.อ.ในทุกระดับ ต้องรับผิดชอบในความ

ปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของสิ่งผลิต ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอย่างจริงจัง เพ่ือให้มนุษยชาติ

ได้รับสิ่งผลิตท่ีด ี  ราคาถูก ตามหลักการค้าแบบบุญนิยม” 

“หลายคนอาจมีอัตตาอยู่ ฉันก็ท าของฉันอยู่แล้ว จะตอ้งมายุ่งท าไม  จะตอ้งถูกตรวจ ถูกสอบ ถูกเพ่งเล็ง 

ถูกท้วงติง มาครอบง า  ไม่อิสระ ขอให้รู้จักความส าคัญของต.อ.ให้ดี ตรวจตนเองด้วย และให้ความ

ร่วมมือด้วย  แม้จะมีอะไรท่ีไม่ยินดีนักก็อยากจะให้ยินด ี แม้อะไรท่ีไม่เต็มใจ ก็อยากจะให้ร่วมเต็มท่ี ไม่ได้

บังคับ  แตอ่ยากให้เกิดปัญญา ท่ีน าไปคิดให้ดีๆ ” 

 “ชาวอโศกจะตอ้งรับรู้เร่ืองนี้ให้ชัดเจน ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่อัตตาของตนเอง  มันเป็นเร่ืองของ

สัจจะ เร่ืองของความจริง  ความดีงาม  ความรับผิดชอบ  ให้ความส าคัญ ให้เข้าใจว่าบุญญาวุธหมายเลข 

2 และ ต.อ. ไม่ใช่เร่ืองเล่น เป็นเร่ืองท่ีดตีอ้งท ากันอย่างแข็งแรง” 

 “อโศกเราท าอะไร เพ่ือใคร รู้ไหม เพ่ือตนเองไปสู่นิพพาน หมดตัว หมดตน  จะลดตัวกู” 
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“ปัจจัยท่ีจะเบ่ียงเบนบุญญาวุธไปสู่ทุนนยิม คือ จิตท่ีมุ่งเป้าท่ีเงินเป็นหลัก  (แม้จะท าเพ่ือกองบุญ หรือสา

ธารณโภคีก็ตาม) มากกว่าท่ีจะมุ่งไปท่ีการสร้างสินค้าธรรมชาต ิ คุณภาพดี  ราคาถูก อโศกต้องท า งาน

หนัก ได้เงินนอ้ย” 

 “ถ้าใครแม่นเป้าว่าเราท าเพ่ือให้ประชาชนได้รับของดีเป็นหลัก  จักไปหาทุนนยิมช้า  ยาก แต่ถ้า

ใครมีจิตมุ่งเงินเป็นหลัก  จะไปสู่ทุนนยิมก่อนบุญนิยม ก็เห็นแก่รายได้ เห็นแก่เงิน นี่เป็นความหมายท่ีจะ

ออกจากวิถีบุญนิยมหรือไปสู่ทุนนิยมแนน่อน เพราะฉะนัน้ตอ้งรู้ตัวเองว่า ตัวเองมาทางทิศนี้เพ่ือจะมาล่า

รายได้ล่าเงินทอง หรือมาพัฒนาตัวเราเอง มุ่งไปท่ีเป้าให้ชัดเจนว่าเราท าของให้ดี  พัฒนาขึน้มาเพ่ือให้

ผู้บริโภคได้สิ่งท่ีดี” 

 “นโยบายของเราคือขายให้ขาดทุนมากๆ แล้วเราอยู่รอด  เป็นความเจริญของบุญนยิม” 

 “บาปใครบุญมัน ถ้าคุณผลิตสิ่งท่ีไม่ดไีม่งาม เป็นพิษ คนเอาไปใช้ไปกิน  คุณท าร้ายเขา คุณก็บาป

ของคุณเอง” 

 “อาตมาขอย้ าว่าสิ่งผลิตของเรา ถ้ารู้ท้ังรู้ว่าไม่ด ี เสีย เทท้ิงก็ต้องเทท้ิง ขาดทุนก็ต้องขาดทุน 

เพราะเราผิดพลาดเราตอ้งประณีต ประหยัด  อย่าให้ผิดพลาดได้  อย่าประมาท  ท าออกไปแล้วเขา

เจ็บป่วย ท าร้ายท าลายเขา เราตอ้งระมัดระวัง ค่านยิมอันนี้เราตอ้งเร่ิมสร้างให้แข็งแรง” 

“ผู้ใดท าแล้วมีข้อบกพร่องเสียหายออกไปจากแหล่งไหน ออกไปจากใคร รีบเตอืนตัวเอง  โอ้  เรา

ท าบกพร่องรีบปรับปรุงศึกษาพัฒนาขึน้ มันไม่ใช่ความสูญเสีย มันเป็นความเจริญ แม้จะขาดทุนก็ไม่ใช่

เร่ืองท่ีน่ากลัวของชาวอโศก” 

 “ตอ้งเป็นพ่อค้าปลากะพง  หมายความว่า   อาแปะขายข้าวตม้ปลากะพง ท าเฉพาะปลากะพง

เท่านัน้  ปลาอื่นไม่เอา ไม่มีปลากะพงปิดร้าน  มีคนจับปลากะพงมาให้ 2 ตัว ท าขายแค่  2  ตัว  

หมายความว่าเราท าอย่างซื่อสัตย์ สุจริต”ให้ได้มาตรฐานในเกรดนี้ ถ้าท าไม่ได้ ไม่ท า มีวัตถุดิบสะอาดมา

เท่านัน้ท ามันเท่านัน้ ท าให้ได้มาตรฐาน เราจะตอ้งยืนหยัดอันนี้ให้ได้ ถ้าไม่ยืนหยัดอันนี้ ไปไม่ไกล ถ้ายืน

หยัดอันนี้ได้ รับรองนรัินดร” 

 “หากเป็นไปได้ควรใช้วัตถุดิบของพวกเราเอง ย่ิงพูดอยู่ว่าวัตถุดิบธรรมชาตขิองพวกเราเองไว้ใจ

ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มากเกินพอ ก็มากพอกินพอใช้  นา่จะชื่นชมกับผลผลิต ชื่นชมทรัพย์ธรรมชาตขิองพวก

เราเอง” 

   “ให้ช่วยกันสร้างสรรค์  พัฒนาสิ่งผลิตใหม่ ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  และลดการใช้สารเคมีให้

นอ้ยลงท่ีสุดไปจนถึงการไม่ใช้สารเคมีเลย  เช่น  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  จากจุลินทรีย์  ทดแทน

น้ ายาเคมีท่ีใช้ท าความสะอาดตา่งๆ”  

  “เร่ืองจุลินทรีย์ อาตมาจะให้นโยบายว่า อย่าให้ถึงขั้นออกตลาดเป็นกิจจะลักษณะเลยถ้าเป็นไป

ได้ไม่ตอ้งถึงขาย ขอให้แต่ละคน แต่ละหน่วยบันทึกๆไว้ว่า อันนี้ท าใช้เวลาเท่านี้ มีผลอย่างนี้ ให้ชัดเจน 

หรือทดสอบกี่ราย ผลออกมาตรงกัน  ท าอย่างจริงจัง ถูกต้องเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะ เร่ืองเอาไป
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รับประทานขอระงับไว้ก่อน อย่าน าไปเนน้ในเร่ืองของกสิกรรมให้มาก ขอยืนยันว่าชาวอโศกจะเป็นกสิกร 

เอาให้จริง อโศกตอ้งท างานหนักได้เงินนอ้ยหรือไม่เอาเงินเลย อโศกจะเป็นคนแบบนี้ในโลก”  

            “อย่าเพ่ิงผลิตสินค้าออกสู่ตลาดตา่งประเทศ หรือเป็นผู้ผลิตให้นายทุนเป็นผู้จ าหน่าย เพราะว่า

เรายังก าหนดราคาและกลไกตลาดในระบบทุนนิยมไม่ได้” 

           “ อย่าว่าแต่เราท่ีจะได้รับการตดิต่อจากข้างนอกเลย แม้แต่พวกเราเองก็ดิ้นไปข้างนอก ไป

สัมพันธ์ท าการค้าเพ่ือท่ีจะสัมพันธ์กับทุนนิยม บางคนใจร้อนใจเร็ว อยากจะให้สินค้าเผยแพร่ อยากจะ

ออกไปขาย อยากจะสัมพันธ์กับสังคมกว้างขึ้น เชื่อ ว่าของเราดี ถูก เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้น ความจริง

เศรษฐกิจของเราไม่ต้องกังวลเลย พอกินพอใช้เพียงพอพ่ึงตนเองได้ เป็นแต่เพียงว่าเราท าให้เกิดเป็นบุญ 

เป็นคุณค่าเป็นกุศลเจริญงอกงามพัฒนาขึน้ไปอีกเท่านั้นเอง” 

 “ พวกนายทุนไม่โง่หรอก เราตอ้งเจียมตน ย่ิงเจ้าไหนท่ีมาเสนอให้อะไรเรามากๆ ตั้งข้อสังเกตไว้

เลย เราไม่ได้หวังร่ ารวย ไม่ได้มีแนวคิดเช่นเดียวกับนายทุน บางคนก็มาบอกว่าท าเพ่ือช่วยประชาชนจะ

แพร่สะพัดไปในวงกว้างต้องระมัดระวังการสัมพันธ์กับนายทุนต้องมี ท้ังตัด และยืดตามสมควร มี

ระยะเวลา มีองค์ประกอบ ความเหมาะสม 

   “ นโยบายเรา คือ ถ้าจะขยายก็ได้ต้องมาคุยกัน เอามาเข้าหมู่กลุ่มว่าคนนี้เราจะท าการค้าด้วย

หรือไม่ จะมีอีกมาก ถ้าเรายืนหยัดอยู่ในหลักการอุดมคตขิองบุญนยิมท้ังหมด ไม่ต้องกลัว อาตมาอยาก

พิสูจนส์ัจจะพวกนีจ้ริงๆ” 

  “วิธีการกันไม่ให้นายทุนขายเกินราคา คือ ให้พิมพ์ราคาลงไปท่ีขวดให้ชัดเจน หรืออาจจะพิมพ์ว่า

ถ้าผู้ใดขายเกินราคานี้ไม่ใช้ของแท้ หรือไม่อยู่ในเครือข่ายของบุญนยิมอย่างสุจริต ถ้าใครยอมซื้อก็สุด

แล้วแต่ ตลาดบุญนิยมตอ้งให้ชัดเจนว่าของดีของแท้ราคาถูก พวกนี้จะเป็นกระแสเป็นค่าของสังคม สังคม

จะรับรู้” 

 นอกจากนีท่้านยังได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์  และการวางแผนการผลิตการ

ผลิตสิ่งผลิตของชาวอโศกในอนาคตว่า 

 “ ถ้าบางชุมชนพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ สวยจนท าตลาดชุมชน(พุทธสถานอื่น) มียอดขายลดลง

จนกระท่ังตกตลาดไป ขอให้ค านงึกันบ้าง ราคาบรรจุหีบห่อถ้าเกินไปตน้ทุนจะสูง เราควรพัฒนาไปตาม

สมควร ท าอยู่ขนาดนี้ก็พอแล้ว ถ้าออกไปมากกว่านี้ต่อไปจะลดลงคงไม่ได้” 

 “ การผลิตสินค้าประเภทเดียวกันมาขายในตลาดเดียวกัน เช่น แชมพูมีมากมายจากหลายแหล่ง

ผลิต ชุมชนแตล่ะแห่งมีความเด่นในสนิค้าแตล่ะประเภท หรือควรให้ผลิตตามก าลังวัตถุดิบของแตล่ะ

ท้องถิ่นนัน้ อันนี้เราค่อยคิดกัน ตอนนี้เรายังไม่มีการตรวจสอบว่า อะไรท่ีเป็นตัวเด่น ตัวดี ตอ่ไปในอนาคต

ค่อยๆ คิดกัน ก าหนดกันว่าสินค้าตัวไหนของแหล่งใดดี ชุมชนนีท้ าอย่างนี้ ชุมชนนั้นท าอย่างอื่น ตอ่ไป

อนาคตค่อยจัดสรรกันอีกคร้ัง” 

นโยบำยของตอ.กลำง ในกำรประชุมหน่วยผลิตเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรผลิต-กำรตลำด เป็นดังนี้ 

1.ด้ำนกำรผลิต 
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 1.1   ผลิตตามก าลังความสามารถของหนว่ยผลิต ( วัตถุดิบ ก าลังคน เคร่ืองจักร) 

 1.2  ไม่ผลิตตามความตอ้งการของตลาด แตเ่ป็นไปเพ่ือพ่ึงตนเอง และท าการตลาดเพ่ือแสดง

น้ าใจช่วยเหลอืสังคม 

 1.3  วัตถุดิบตอ้งไร้สารพิษ และไม่ใช่ GMO ถ้าปลูกเองจะการันตคุีณภาพ ถ้ารับซื้อจากเครือข่าย

ญาตธิรรมตอ้งควบคุมตรวจสอบ 

 1.4 ให้ความส าคัญกับคุณภาพ มาตรฐานกระบวนการ Product Line และมี QC มากกว่ารูปแบบ

ของหีบห่อ(packaging) 

 1.5 ให้พัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณค่า ฉีกแนว ทวนกระแสโลก เป็นผู้น าร่อง เช่น ผลผลิตจากน้ าหมัก

ชีวภาพ เพ่ือลดการใช้สารเคมี และรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่จ าเป็นตอ้งแข่งกับกลุ่มแม่บ้าน หรืออื่นๆ ท่ีท าอยู่

แล้ว (อาจผลิตอยู่บ้างเพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ชาวบ้าน  หรือลดหนี้สนิ) 

 1.6  เป้าหมายสูงสุดตอ้งเผยแพร่ความรู้การผลิตให้ชาวบ้าน ไปท าเอง ให้พ่ึงตนเองได้ ถ้าสังคม

ท ากันได้เองแล้ว เราจะหยุดเพ่ือพออยู่พอกิน หรือกลับมาเป็นปลูกข้าว พืช ผัก ผลไม้ เพราะไม่มีใคร

อยากท า ตอ้งกลับมาเป็นกสิกร ท า 3 อาชีพกู้ชาติ 

2. ด้ำนกำรตลำด 

 2.1 ให้ขายตามปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได้ 

 2.2 ตอ้งเป็นตลาดแบบบุญนยิม คือ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ ขายสด งดเชื่อ เครดิตเหนอื

เครดิต 

2.3 การชือ้ขายให้เป็นเงินสด (เครดิตเหนอืเครดิต) จะแสดงความจริงของก าลัง และความ

ตอ้งการของตลาด ไม่มีการหลอกลวง จะเป็นเศรษฐศาสตร์ท่ีแท้จริง  

2.4 ไม่ท าการตลาดแบบแข่งขัน แตเ่ป็นการท าเพ่ือประกาศความจริงของบุญนยิม เพ่ือให้เป็น

แบบอย่างแก่คนภายนอกน าไปประยุกต์เอง 

2.5 ไม่จ ากัด หรือ ผูกขาดผลผลิต และการตลาดของญาตธิรรมรายย่อย ให้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย 

แตต่อ้งเป็นของดี ปลอดภัย และมีคุณภาพ 

3. ด้ำนกำรตรวจสอบคุณภำพ 

 3.1  ต.อ.ตอ้งท างานหนัก จริงจัง มีน้ าใจ และตรวจสอบอย่างซื่อสัตย์ 

 3.2  ต.อ. ตอ้งก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดว่า ผลผลิตแตล่ะประเภทจะตรวจสอบอะไร 

 3.3        หน่วยผลิต้องตัดเงินเปอร์เซ็นตม์าให้ต.อ. ใช้จ่ายเป็นค่าตรวจสิบคุณภาพ การตั้ง Lab 

และเคร่ืองมือรวมท้ังค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ 

 3.4         ผู้ผลิตรายย่อย ญาตธิรรมท่ีสง่สินค้าให้ร้านของอโศก ตอ้งผ่าน ต.อ. ตรวจสอบด้วย 

4. ด้ำนรำคำ 

 4.1   หนว่ยผลิตของแตล่ะพุทธสถานก าหนดราคาภายในชุมชนเอง 

 4.2  ให้ผู้แทนจ าหนว่ยก าหนดราคาในอัตราเดียวกัน (ไม่ว่าจะขายในปริมาณเท่าใด) 
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 4.3  กลุ่ม องค์การท่ีมีคุณธรรม และคุณภาพ จะได้รับการคัดเลอืกให้เป็นตัวแทนจ าหนา่ยใน

ระยะยาว ทุกๆ หนว่ยจะได้รับโอกาสเท่าๆกัน 

ข้อคิดจากท่านโพธิรักษ์ เทศน์ช่วงท าวัตรเช้า ในวันมหาปวารณา  24 ต.ค. 2543 

 “ หลักการท่ีตัดสินใจว่าควรจะผลิตผลผลิตใด ให้ค านงึถึง ควำมขำดแคลน ควำมจ ำเป็น 

ควำมต้องกำร ประโยชน์ และเป็นคุณค่ำควำมดี  มากกว่าท่ีจะผลิตอะไรก็รวย และ คนใกล้ควรเป็น

เพ่ือนก่อน หมายถึงให้ผลิตส าหรับการพ่ึงพาตนเอง และประโยชน์ของคนในท้องถิ่น มากกว่าการผลิต

เพ่ือส่งออก เข้าสู่ระบบการตลาดแบบทุน นยิมในเมืองหรือตา่งประเทศ 

 

 สรุป  เครื่องหมำยกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรยี์ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับ

สำกล 

 
           หน่วยตรวจสอบรับรอง (CB) ท่ีตรวจรับรองมำตรฐำนอื่นๆ และเป็นท่ีได้รับควำมนิยม  

 



                     โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 88 

 

 
       มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ในระดับท้องถิ่นท่ีมีกำรตรวจสอบรับรองโดยภำคประชำชน และ

เป็นท่ีน่ำสนใจ  

1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนอื (มอน.) ในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย นา่น แพร่ พะเยา ล าพูน  

2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ (มกสร.) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ 

3. มาตรฐานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย (ตรวจตัวเอง : ตอ.) 

4. มาตรฐานกูรับรองเอง (มกรอ.) ในพ้ืนท่ี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
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ตำรำงเปรยีบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงระบบกำรผลิตแบบเกษตรอนิทรยี์ของมำตรฐำนต่ำงๆ   

มำตรฐำนและ 

กระบวนกำรผลิต 

เกษตรอินทรีย์

มำตรฐำนสำกล 

กสิกรรมไร้สำรพษิ 

มำตรฐำนตรวจตัวเอง 

มำตรฐำน(GAP) 

กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตร

ท่ีดี 

เกษตรอินทรีย์

พื้นบ้ำน 

มำตรฐำนกสิกรรมไร้สำรพิษ 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
มำตรฐำนเกษตร

อินทร์ภำคเหนือ 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ในกำร

ตรวจรับรองและกำรประกัน

คุณภำพตำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด 

ส านักงานมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ไทย 

มกท.และ CB อื่นๆ 

เครือข่ายกสิกรรม 

ไร้สารพิษแห่งประ เทศ

ไทย (คกร.) 

กระทรวงเกษตรฯ 

ประเทศไทย และ 

อีกหลายกรมกอง 

กลุ่ม / องค์กร

ชาวบ้านทั่วไป 

ไม่ได้ระบุผู้ตวจ 

สหกรณ์การเกษตรไร้

สารพิษในพ้ืนที่ สปก. 

อ าเภอวังน้ าเขียว นม. 

สถาบันส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน  

 จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ ไม่ใช้ ใช้ได้ ใช้ได้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ 

กำรใช้สำรเคมีก ำจัดแมลง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ใช้ได้ ใช้ได้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ 

กำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดวัชพชื ไม่ใช้ ไม่ใช้ ใช้ได้ ใช้ได้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ 

กำรใช้ฮอร์โมนสังเครำะห์ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ใช้ได้ ใช้ได้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ 

กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลง

พันธุกรรม (GMOs) 
ห้ามใช้ ห้ามใช้ 

ไม่ได้ระบุถึง 

การห้ามใช้ 

ไม่ได้ระบุถึง 

การห้ามใช้ 

ไม่ได้ระบุถึง 

การห้ามใช้ 
ห้ามใช้ 

กำรผลิตแบบมีคู่ขนำน 

แปลงหน่ึงอินทรีย์อีกแปลงเกษตร

เคมี 

ไม่ได้ระบุถึง 

การห้ามผลิต 
มีข้อห้ามท าการผลิต 

ไม่ได้ระบุถึง 

การห้ามผลิต 

ไม่ได้ระบุถึง 

การห้ามผลิต 

ไม่ได้ระบุถึง 

การห้ามผลิต 
ไม่ได้ระบุถึง 

การห้ามผลิต 

กำรปฏิบัติตัวและพฤติกรรมของ

เกษตรกรผู้ผลิต (วิถีชีวิต 

คุณธรรม จริยธรรม อบำยมุข ) 

ไม่มีข้อห้าม 

ไม่มีข้อก าหนด 

ไม่ได้ระบุวิธีปฏิบัติ 

มีข้อก าหนดห้ามยุ่ง 

เก่ียวกับอบายมุข 

และให้รักษาศีล 5 

ไม่มีข้อห้าม 

ไม่มีข้อก าหนด 

ไม่มีวิธีปฏิบัติ 

ไม่มีข้อห้าม 

ไม่มีข้อก าหนด 

ไม่มีวิธีปฏิบัติ 

ไม่มีข้อห้าม 

ไม่มีข้อก าหนด 

ไม่ได้ระบุวิธีปฏิบัติ 

ไม่มีข้อห้าม 

ไม่ได้ก าหนด 

ไม่ระบุวิธีปฏิบัติ 

ระบบตรวจรับรองมำตรฐำนครบ

วงจรถึงระบบกำรค้ำท่ีเป็นธรรม 

มีหลักการเขียน 

ระบุเอาไว้ในเอกสาร 
มีหลักการเขียน 

ระบุเอาไว้ในเอกสาร 
ไม่ชัดเจน ไม่ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

มีหลักการเขียน 

ระบุเอาไว้ในเอกสาร 

ระบบกำรตรวจรับรองสำมำรถ

สอบย้อนกลับ/มเีอกสำรอำ้งอิงค์  

มีหลักฐาน 

ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

มีหลักฐาน  แต่ตรวจ 

ย้อนกลับได้ยากมาก 

ไม่มีหลักฐาน 

ตรวจไม่ได้ 

ไม่มีหลักฐาน 

ตรวจไม่ได้ 

ไม่มีหลักฐาน 

ตรวจไม่ได้ 

มีหลักฐาน 

ตรวจสอบย้อนกลับได้ 
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                                                                              ข้อมูลจากการส ารวจ ของโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 

สนบัสนุนโดย สกว. 
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ผลกำรวจัิยตำมวัตถุประสงค์  ข้อท่ี  2.  เพ่ือสร้ำงระบบกำรรับรองมำตรฐำน / กำรประกันคุณภำพ

ภำยในส ำหรับ “มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม”   

 ทีมวิจัยได้ออกแบบและส ร้างตัว  มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  ขึ้นมา โดยใช้

กระบวนการออกแบบและสร้างตัวมาตรฐาน อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งประกอบด้วย ทีมวิจัย 

กรรมการบริหารกลุ่มชาวนาคุณธรรม  นักวิชาการ ผู้บริโภคและตัวของชาวนาเองด้วย  ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ

ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม มีท้ังหมด 45 ข้อ   

กุญแจส าคัญท่ีน ามาเป็นกรอบคิดหลักในการออกแบบส าหรับสร้า งมาตรฐานนี้ คือ ต้องให้

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม นั้นสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนามนุษย์ได้จริงอย่างเป็น

รูปธรรม  

มาตรฐานท่ีได้ออกแบบสร้างขึน้มาร่วมกันคร้ังนี้ ตอ้งท าให้ชาวนาท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย

ข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม)  มีความตั้งใจมุ่งม่ันท่ีจะด าเนินวิถีชีวิตในการผลิตข้าว

อินทรีย์(ข้าวคุณธรรม)ให้ไร้สารพิษ ควบคู่ไปพร้อมกับการปฏิบัติธรรมให้ท้ังกาย วาจาและจิตใจไร้อบายมุข

และไม่ประพฤติผิดศลีธรรม 

ซึ่งกระบวนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมนั้น พยายาม

ท าให้สอดคล้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล เช่น มาตรฐานของส านักงานมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์หรือ มกท. , มาตรฐานของ  IFOAM , มาตรฐานของ  Bioswiss และ/หรือ มาตรฐานอื่นๆ แต่ ท่ี

เหนือกว่ามาตรฐานสากลอื่นใดในโลก ของชาวนาท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนา

คุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม) คือ การก าหนดให้มีมาตรฐานเชิงคุณธรรมและให้มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ

ด้วย 

ในขณะท่ีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุความสมบูรณ์ส าเร็จผ่านการรับรองตามมาตรฐานก็จ าเป็นตอ้งมี

การจัดท าคู่มือระบบการประกันคุณภาพ ซึ่ง ตัวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมท่ีได้ออกแบบสร้าง

ขึน้มาและคู่มือการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นดังนี้ 

 

มำตรฐำนเกษตรอินทรยี์เชิงคุณธรรม 
 

 

 

 

1. เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผู้ผลิตและครอบครัวชาวนา  สู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี

ย่ังยืน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตท่ีพ่ึงพาตนเองในเร่ืองปัจจัยการผลิตต่างๆ  

3. เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางการเกษตรผสมผสานท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 
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4. เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ  โดยการใช้ทรัพยากรในฟาร์มมา

หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม  และความย่ังยืนของระบบนเิวศโดยรวม 

6. เพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัตท่ีิท าให้เกิดมลพิษตอ่สิ่งแวดล้อม 

7. เพ่ือสนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกขั้นตอน  ท่ีค านงึถึงหลักมนุษยธรรม 

8. เพ่ือยึดหลักการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว  และการแปรรูปท่ีเป็นวิธีการธรรมชาต ิ  ประหยัดพลังงาน  

และส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมนอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

กำรพัฒนำคุณธรรม  หมายถึงการสนับสนุน  ส่งเสริม  แนะน า  ให้สมาชิก  ประพฤติปฏิบัตติามหลักศีล 

5  ลด  ละ เลิกอบายมุข 

ควำมเป็นธรรมในสังคม  หมายถึง  สิทธิทางสังคมขั้นพ้ืนฐานท่ีลูกจ้างและคนงานในฟาร์มเกษตรอินทรีย์

และการประกอบการพึงได้รับจากผู้ผลิต / ผู้ประกอบการท่ีเป็นนายจ้างอย่างเป็นธรรม  รวมถึงการท่ีผู้ผลิต 

/ ผู้ประกอบการควรได้รับความเป็นธรรมทางการค้า เช่น ราคาท่ีเป็นธรรม จากผู้ซือ้หรือผู้ขายด้วย 

เกษตรอินทรีย์  หมายถึง  ระบบการผลิตท่ีไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

และเป็นระบบการผลิตท่ีปฏิบัตติามเงื่อนไขในมาตรฐาน มกท. 

ผู้ผลิต  หมายถึง  ผู้ท าการปลูกพชื  ดูแลรักษา  จนกระท่ังเก็บเกี่ยวและจ าหนา่ย 

ผลิตผล หมายถึง  ผลิตผลท่ีได้จากการเพาะปลูกหรือการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาต ิ และ / หรือผ่านการ

ปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยวแล้ว 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง  ผลิตผลท่ีผ่านกระบวนการแปรรูป 

กำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยวหมายถึง การผึ่งแห้ง การตากแดด การท าความสะอาด การตัดแตง่ การ

คัดเลอืก การบรรจุ การจัดเก็บและการขนสง่ 

       กำรแปรรูป หมายถึง การตม้ การตากแห้ง การอบ การผสม การบด การอัด การสี การท าให้เป็น

ของเหลว การหมัก การแช่อิ่ม การเค่ียว การกวน การทอด ฯลฯ 

กำรผลิตคู่ขนำน หมายถึง การปลูก การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว  และการแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์

ชนิดเดียวกันท้ังแบบอินทรีย์  และปรับเปลี่ยน หรืออินทรีย์และเคมี หรืออินทรีย์และธรรมชาต ิ หรืออินทรีย์

ท่ีขอรับรองและอินทรีย์ท่ีไม่รับรอง 

เกษตรกรท่ัวไป หมายถึง   ระบบการผลิตใดๆ ท่ีไม่ได้ผ่านการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตร

อินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน 

พืชล้มลุก หมายถึง  พืชท่ีมีวงจรชีวิตสั้น เก็บเกี่ยวเสร็จสิน้ภายในฤดูกาลเพาะปลูกเดียว 

ค าจ ากัดความ 
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พืชยืนต้น หมายถึง พืชท่ีมีอายุยาวกว่า 1 ปี และสามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลได้ต่อเนื่องมากกว่าฤดูกาลผลิต

เดียว 

พันธุวศิวกรรม หมายถึง  กระบวนการตัดตอ่และปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม (ยีน)  ด้วยวิธีการทางชีวะ

โมเลกุล โดยท าให้สารพันธุกรรมของพืช  สัตว์ จุลชีพ  เซลล์ และหน่วยสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งไม่ใช่วิธีการท่ีได้จากการผสมพันธ์ุ การคัดเลอืกพันธ์ุ หรือการกลายพันธ์ุตามธรรมชาติ 

ปัจจัยกำรผลิต หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้แก่  ปุ๋ย  สารปรับปรุงดิน สาร

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช รวมถึงสารปรุงแตง่ และสารช่วยแปรรูปท่ีใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

แปลง หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีท าการเพาะปลูกท่ีมีอาณาเขตตดิตอ่เป็นผืนเดียวกัน 

ฟำร์ม หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีท าการเกษตรกรรมท้ังหมด (ท้ังเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์) ซึ่งรับผิดชอบการผลิต

โดยบุคคลคนเดียวกันท้ังท่ีเช่าจากผู้อื่นเพ่ือท าการผลิตหรือมีสิทธ์ิท าการผลิต โดยมิได้เป็นเจ้าของ 

เกษตรอินทรีย์ระยะกำรปรับเปล่ียน หมายถึง  ช่วงเวลานับจากเร่ิมต้นท าการเกษตรอินทรีย์ ตาม

มาตรฐาน มกท.  จนกระท่ังได้รับการรับรองผลิตผลว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุดิบ หมายถึง  ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์แปรรูป ท่ีไม่ใช่สารปรุงแตง่ 
 

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มโดยรวม 

1. ห้ามมีสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตรไว้ในครอบครอง  ห้ามใช้สารเคมีในการเกษตรทุกชนดิ  ไม่ว่า

จะเป็นปุ๋ยเคมี   สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนสังเคราะห์  และห้ามฉีดพ่นสารเคมี

ในโรงเก็บผลผลิต 

2. ผู้ผลิตตอ้งจัดท าระบบบัญชีการท าเกษตรอินทรีย์  และจะต้องระบุแหล่งท่ีมาของปัจจัยการ

ผลิต ปริมาณการใช้รวมท้ังเอกสารเกี่ยวกับการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน  เพ่ือให้

ทางโครงการฯ สามารถตรวจสอบได้ 

3. พ้ืนท่ีการผลิตท่ีได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์แล้ว  จะตอ้งไม่ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรเคมี

กลับไปกลับมา ท้ังนี้โครงการฯ พิจารณารับรองพ้ืนท่ีการผลิตแปลงใหม่ให้ ถ้าพ้ืนท่ีการผลิต

เดิมเลิกท าเกษตรอินทรีย์โดยมีเหตุผลอันสมควร 

4. พ้ืนท่ีการผลิตท่ีใช้ท าเกษตรอินทรีย์  ตอ้งไม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมาจากการเปิดป่าชั้นตน้ 

5. ตอ้งแจ้งพ้ืนท่ีครอบครองท้ังหมดในประวัติฟาร์มตอ่โครงการฯ  / และ พ้ืนท่ีครอบครองท าการ

ผลิตท้ังท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ  และไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  หรือพ้ืนท่ีเช่า  พร้อมท้ังจะตอ้งขอรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทุกแปลง 

6. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการผลิตไปจากท่ีระบุในเอกสารใบสมัครหรือแผนการผลิต ( ตอ่อายุ ) 

เช่น ลดหรือขยายพ้ืนท่ีการผลิต  การเปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูก ฯลฯ ผู้ผลิตจะตอ้งแจ้งให้โครงการฯ

ทราบทันที 
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 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดระบบนเิวศภำยในฟำร์ม  

7. ผู้ผลิตตอ้งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟาร์ม  โดยพยายามรักษาและฟ้ืนฟู

บริเวณท่ีเป็นแหล่งอาศัย ของพืชและสัตว์หลากหลายชนิดเอาไว้อย่างนอ้ย 7 % ของพ้ืนท่ีการ

ผลิต ได้แก่  ป่าใช้สอยในไร่นา ป่าบุ่ง ป่าทาม  พุ่มไม้ หรือตน้ไม้ใหญ่ในนา  แนวพุ่มไม้บริเวณ

เขตแดนพ้ืนท่ี  สวนไม้ผล  ร่องน้ า  บ่อปลา พ้ืนท่ีว่างเปล่า  ท่ีปล่อยให้พืชขึ้นตามธรรมชาติ 

8. ห้ามใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธ์ุพืช (จีเอ็มโอ )หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธ์ุใน 

กระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย์ 

ก. ปัจจัยการผลิต สารปรุงแตง่ สารช่วยแปรรูป และส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทุก

ชนิด ตอ้งไม่ผลิตจากพชื  สัตว์ หรือจุลินทรีย์ท่ีมาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม ท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม 

ข. ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบพบว่าผลิตผลอินทรีย์ได้รับการปนเป้ือนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปร

พันธ์ุ (จีเอ็มโอ )โดยผู้ผลิตไม่ได้ต้ังใจและไม่สามารถควบคุมได้  โครงการฯ อาจ

พิจารณาไม่รับรองผลิตผล  ดังกล่าวรวมท้ังฟาร์มท่ีท าการผลิต  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความ

รุนแรงของการปนเป้ือนและความสามารถใน  การป้องกันการปนเป้ือนของฟาร์ม  

     มำตรฐำนกำรผลิตพืชอินทรีย์ (ระยะกำรปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์)  

9. พ้ืนท่ีการผลิตท่ีต้องการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต้องผ่าน ระยะปรับเปล่ียน โดย

ช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ผลิตตอ้งปฏิบัตติามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ และได้รับการ

ตรวจและรับรองจาก มกท. แตผ่ลผลิต        ท่ีได้จากพชืท่ีปลูกในระยะปรับเปลี่ยนนี้จะยังไม่

สามารถจ าหนา่ยเป็นผลิตผลอินทรีย์ได้  วันท่ีสมัครขอรับรองมาตรฐานฯ ให้นับเป็นวันท่ี 1 ของ

การเร่ิมตน้ของระยะการเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือเป็นวันเร่ิมตน้ของระยะปรับเปลี่ยนโดย

เกษตรกรตอ้งเร่ิมปฏิบัตติามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ นับตัง้แตว่ันดังกล่าว 

10. ในกรณีท่ีเป็นการผลิตพืชลม้ลุก (ผักและพืชไร่)  ช่วงระยะการปรับเปลี่ยนจะใช้เวลา 12 เดอืน 

โดยผลิตผลของพืชท่ีปลูกในวันท่ีพ้นระยะการปรับเปลี่ยนแล้ว จะสามารถจ าหนา่ยเป็น 

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และทางโครงการฯสามารถใช้ตราของ มกท. ได้ 

11. ในกรณีท่ีเป็นการผลิตไม้ยืนต้น ช่วงระยะการปรับเปลี่ยนจะใช้เวลา 18 เดอืน โดยผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวในวันท่ีพ้นระยะการปรับเปลี่ยนแล้ว จะสามารถจ าหนา่ยเป็น ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

และทางโครงการสามารถใช้ตรา มกท. ได้ 

12. โครงการฯ อาจจะก าหนดระยะปรับเปลี่ยนให้เพ่ิมขึน้ได้ โดยพิจารณาจากประวัตกิารใช้

สารเคมีในฟาร์มปัญหา       การปนเป้ือนมลพิษในพ้ืนท่ีน้ัน  และมาตรการในการจัดการ

สารเคมีทางการเกษตรหรือมลพิษปนเป้ือนในฟาร์ม  

13. ผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองเป็นอินทรีย์แล้ว สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการท าประโยชน์ให้ สามี 
ภรรยา บิดา มารดา  บุตร หรือคนในครอบครัวท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ มาตรฐาน
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เกษตรอินทรีย์ สามารถจดบันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต และให้ความร่วมมือตอ่โครงการฯ 

สม่ าเสมอ โครงการฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาเป็นกรณีไป   ท่ีจะรับรองสถานะเป็น

อินทรีย์  โดยอาจยกเว้นระยะการปรับเปลี่ยน 

14. ผู้ผลิตรายใดท่ีได้รับการรับรองเป็นอินทรีย์ แล้วลาออกจากโครงการฯ ถือว่าสิน้สุดสถานะการ
รับรอง 

15. ผู้ผลิตท่ีมีความประสงค์จะเช่าแปลงตอ่จาก เจ้าของแปลงท่ีลาออกจากโครงการฯ  (ข้อ14)  ให้
เร่ิมระยะการปรับเปลี่ยนใหม่ในแปลงดังกล่าว 

 มำตรฐำนด้ำนชนดิและพันธุ์ของพืชท่ีปลูก 

16. เมล็ดพันธ์ุข้าวจะตอ้งใช้เมล็ดพันธ์ุท่ีผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์เท่านัน้  ยกเว้นผู้ท่ีสมัครปีแรก
ให้ใช้เมล็ดพันธ์ุตนเองได้ 

17. ในกรณีท่ีไม่สามารถหาเมล็ดพันธ์ุและส่วนขยายพันธ์ุพืชจากระบบเกษตรอินทรีย์ได้ อนุญาตให้

ใช้จากแหล่งท่ัว  ไปได้  ในกรณีจ าเป็นท่ีพ่ึงเร่ิมมีการท าเกษตรอินทรีย์   ในพ้ืนท่ีน้ันหรือมีเหตุ

สุดวิสัยอาจอนุโลมให้ใช้เมล็ดพันธ์ุ    หรือส่วนขยายพันธ์ุท่ีคลุกสารเคมีได้ (เช่น ซื้อจาก

ท้องตลาด ) แตเ่กษตรกรจะตอ้งล้างเมล็ดพันธ์ุดว้ยน้ าเปล่า และน าน้ าล้างสารคลุกเมล็ดพืชไป

เทในหลุมหรือพ้ืนดนิบริเวณท่ีห่างจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก  และเกษตรกรจะตอ้งพัฒนาการผลิต

เมล็ดพันธ์ุและส่วนขยายพันธ์ุพืชขึ้นเองในไร่นา  หรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกท่ีท าเกษตร

อินทรีย์ภายในปี   

18. ในกรณีไม้ยืนตน้ ถ้ากิ่งพันธ์ุหรือส่วนขยายพันธ์ุท่ีน ามาปลูกในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ไม่ได้มา

จากระบบเกษตรอินทรีย์  ผลิตผลท่ีได้จากการปลูกในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในช่วง18 เดอืนแรก 

จะยังไม่สามารถจ าหนา่ยภายใตต้รา มกท. ได้ 

19. ห้ามใช้พันธ์ุพืชจีเอ็มโอ 
 

มำตรฐำนด้ำนควำมหลำกหลำยของพืชภำยในฟำร์ม     

20. ในการปลูกพชืล้มลุก  ผู้ผลิตตอ้งสร้างความหลากหลายของพืชในฟาร์ม  โดยอย่างนอ้ยตอ้ง

ปลูกพชืหมุนเวียนเพ่ือช่วยลดการระบาดของโรค  แมลง  รวมท้ังการปลูกพชืบ ารุงดิน  เพ่ือเป็น

การเพ่ิมอินทรียวัตถุและความอุดมสมบรูณ์ของดิน  ยกเว้น กรณีท่ีผู้ผลิตได้สร้างความ

หลากหลายของพืชภายในฟาร์มได้ดว้ยวิธีอื่น 

21. ในสว่นไม้ยืนตน้  ผู้ผลิตตอ้งสร้างความหลากหลายของพืชภายในฟาร์ม  โดยอย่างนอ้ยตอ้ง

ปลูกพชืคลุมดิน และ/ หรือปลูกพชือื่นๆ หลากหลายชนิด 
 

              มำตรฐำนด้ำนกำรผลิตพืชท่ีมีคู่ขนำน  
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22. พืชท่ีปลูกในแปลงท่ีอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน  จะตอ้งไม่เป็นชนิดเดียวกันกับท่ีปลูกในแปลงเกษตร
อินทรีย์  กรณีมี เหตุจ าเป็น  จะตอ้งปลูกพืชชนิดเดียวกัน จะตอ้งลดสถานการณ์รับรองเป็น

สถานะปรับเปลี่ยนทุกแปลง 

23. การให้ผู้อื่นเช่าพ้ืนท่ีท าการเกษตร  จะตอ้งเก็บค่าเช่าเป็นเงินเท่านัน้และจะตอ้งให้ข้อมูลกับ
โครงการฯว่าผู้เช่าได้ผลผลิตเท่าไร  ขายท่ีไหน 

 

              มำตรฐำนด้ำน กำรจัดกำรดิน  น้ ำ  และปุ๋ย 

ก.   ผู้ผลิตตอ้งพยายามน าอินทรียวัตถุท้ังจากพืชและสัตว์ในฟาร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการปรับปรุง  บ ารุงดิน และลดการใช้อินทรียวัตถุท่ีน ามาจากนอกฟาร์ม โครงการฯ จะ

พิจารณาอนุญาตให้ผู้ผลิตน าอินทรียวัตถุท่ีน ามาจากนอกฟาร์มมาใช้เป็นกรณีไป โดยปริมาณ

ท่ีอนุญาตให้ใช้จะพิจารณาจากสภาพในท้องถิ่นและ ความตอ้งการพืชท่ีปลูก 

ข. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้องมีแผนการใช้อย่างผสมผสาน  และใช้เท่าท่ีจ าเป็นในปริมาณท่ี

เหมาะสมโดยค านงึถึง     ความเหมาะสมของธาตุอาหารในดนิ  และความตอ้งการธาตุ

อาหารของพืชท่ีปลูก 

ค. อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน  ตำมภำคผนวก 

ง. ห้ามน ามูลสัตว์ท่ียังไม่ผ่านการหมักเบ้ืองตน้มาใช้กับพืชโดยตรง  ยกเว้นมีการอบผ่านความ

ร้อนจนแห้งดีแล้ว หรือใช้ในการเตรียมดิน  โดยคลุกดินท้ิงไว้ไม่น้อยกว่า  1  เดอืน ก่อน

การปลูกพชื 

จ. ห้ามใช้อินทรียวัตถุท่ีมีสว่นผสมจากอุจจาระของมนุษย์มาใช้เป็นปุ๋ย 

ฉ. ในกรณีท่ีใช้มูลสัตว์ปีกจากฟาร์ม ตอ้งมาจากฟาร์มท่ีเลีย้งแบบปล่อยรวมฝูง  และตอ้งแจ้ง

แหล่งผลิตให้  โครงการฯ ทราบ 

ช. อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยหมักท้ังท่ีผลิตเองในฟาร์มและท่ีน ามาจากภายนอกฟาร์มได้ (กลุ่ม

เครือข่ายในชุมชน) แตส่่วนประกอบท่ีใช้ในการท าปุ๋ยหมักต้องมาจากอินทรียวัตถุ  และ

ผู้ผลิตตอ้งแจ้งส่วนประกอบของอินทรียวัตถุท่ีใช้ในการหมักและแหล่งท่ีมาให้โครงการฯ 

ทราบ 

ซ. ในการท าปุ๋ยหมัก  อาจใช้แร่ธาตุเสริมในการท าปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารได้ เช่นการใช้

หินฟอสเฟต    บดละเอียดเพ่ือเพ่ิมธาตุฟอสฟอรัส หรือการใช้หินฝุ่นแกรไฟตเ์พ่ือเพ่ิมธาตุ

โพแทสเซียม 

ฌ. ห้ามใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเมือง  เพราะมีปัญหาการปนเป้ือนจากโลหะหนัก 

ญ. อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยแร่ธาตุเป็นธาตุอาหารเสริมในดนิได้  เฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นเม่ือผู้ผลิตได้

ท าการปรับปรุง บ ารุงดินด้วยการหมุนเวียนธาตุอาหารภายในฟาร์ม  การปลูกพชืตระกูล

ถั่ว  และการใช้อินทรียวัตถุแล้ว  แตยั่ง     ไม่เพียงพอและปุ๋ยแร่ธาตุท่ีน ามาใช้ตอ้งอยู่ใน
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รูปแบบธรรมชาตเิฉพาะท่ีผ่านการบดเท่านัน้  ห้ามน าไปผ่านกระบวนการทางเคมีเพ่ือช่วย

ละลายน้ าได้ดขีึน้  

ฎ. อนุญาตให้ใช้เชือ้จุลินทรีย์เพ่ือปรับปรุงดิน  ท าปุ๋ยหมัก ก าจัดน้ าเสียและก าจัดกลิ่นในคอก

ปศุสัตว์ แตห้่ามใช้        จุลินทรีย์ท่ีมาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม ( จีเอ็มโอ ) 

แนวทำงกำรปฏิบัติท่ีควรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนข้อนี้ คือ  

ก. ควรมีการตรวจวิเคราะห์อย่างนอ้ย 1 คร้ัง เพ่ือวางแผนปรับปรุงดินและวางแผนการ

จัดการธาตุอาหารให้เหมาะสม รวมท้ังเป็นแนวทางในการเลือกชนดิพืชท่ีเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนท่ี 

ข. ควรรักษาระดับความเป็นกรด- ด่าง ของดินท่ีเหมาะสมตอ่พืชท่ีปลูก     ในกรณีท่ี

จ าเป็นอาจใช้ปูนขาว   โดโลไมท์  ปูนมาร์ลหรือขีเ้ถ้าไม้  เป็นตน้ 

ค. ไม่ควรปล่อยให้ท่ีดนิว่างเปล่า  ควรปลูกพชืตระกูลถั่วคลุมดิน  เช่น ถั่วแป๋   ถั่วลาย 

ถั่วด า ถั่วแดง ถั่วเขียว  ถั่วพร้า ไมยราบไร้หนาม  ปอเทือง เป็นตน้ 

ง. ควรมีการปลูกพชืตระกูลถั่วหรือพืชบ ารุงดินอื่นๆ เป็นปุ๋ยพืชสด โดยอาจปลูกก่อนหรือ

หลังพืชหลัก หรือปลูกเป็นพืชหมุนเวียน 

จ. หลีกเลี่ยงหรือลดใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ เช่น รถแทรกเตอร์ เนื่องจากท าให้เนื้อดิน

แข็ง ดินไม่ร่วนซุย การระบายน้ าไม่ดี 

ฉ. ควรมีมาตรการในการอนุรักษ์น้ าเพ่ือใช้ในการท าฟาร์ม 

ช. ควรมีมาตรการในการป้องกันดินเค็ม เช่น การปลูกพชืคลุมดิน หรือ การจัดการน้ า

อย่างเหมาะสม 

ซ. ควรเลีย้งสัตว์อย่างนอ้ย 2 ชนิด เพ่ือการพ่ึงตนเองด้านปัจจัยการผลิตและความม่ันคง

ทางด้านอาหาร 

24. ห้ามเผาตอฟางข้าวและเศษวัสดุในแปลงเกษตร เพราะเป็นการท าลายอินทรียวัตถุและ
จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในดนิ    และตอ้งพัฒนาวิธีการก าจัดวัชพืชโดยวิธีการย่อยสลาย หรือ

การป้องกันการขยายพันธ์ุดว้ยตนเอง 

25. ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงตอ่การพังทลายของดิน  ผู้ผลิตตอ้งมีมาตรการป้องกันการชะล้าง

พังทลายของดิน  เช่น   การปลูกพชืป้องกันการพังทลายของดิน การปลูกพชืขวางทางลาด

เอียง 

26. ผู้ผลิตตอ้งมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการใช้น้ าเกินควร 

27. ในกรณีท่ีเหมาะสม  ผู้ผลิตตอ้งมีมาตรการในการป้องกันปัญหาดินเค็ม 

     มำตรฐำนด้ำนกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช 

28. ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม ( จีเอ็มโอ ) ใน

การป้องกันก าจัด   ศัตรูพืช 
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29. อนุญาตให้ใช้วิธีการและผลิตภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ( สารสมุนไพร )  รวมท้ังสาร

ปรุงแตง่ท่ีใช้ในผลิต   ภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  เฉพาะตามรายการท่ีระบุอยู่ในภำคผนวก 

30. ไม่อนุญาตให้ใช้หางไหลหรือโล่ติ๊น เนื่องจากเป็นพิษตอ่สัตว์เลอืดเย็น เช่น ปลา 

31. ไม่อนุญาตให้ใช้น้ าหมักยาสูบ หรือสารนโิคตนิบริสุทธ์ิ เนื่องจากเป็นพิษสูงตอ่สัตว์เลอืดอุ่น 

32. ห้ามใช้ผงซักฟอก หรือสารจับใบสังเคราะห์ทุกชนดิ 

33. อนุญาตให้ใช้วิธีการควบคุม  ป้องกันก าจัดศัตรูพืช แตต่อ้งระวังมิให้มีผลกระทบตอ่สมดุล

ระหว่างศัตรูพืชกับ      แมลงและสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นศัตรูธรรมชาติในฟาร์ม 

34. ในการใช้ฟางข้าวคลุมดินเพ่ือป้องกันก าจัดวัชพืชและรักษาความชืน้ในดนิ  ควรใช้ฟางข้าวท่ีได้
จากนาข้าวอินทรีย์ แตถ่้าหาไม่ได้ อนุญาตให้ใช้ฟางข้าวท่ีได้จากการท านาเกษตรเคมีได้ 

   แนวทำงปฏิบัติแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีควรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำน  คือ  

ก.  ควรส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายชนิดของสัตว์และแมลงท่ีเป็นศัตรูธรรมชาตขิองแมลง

ศัตรูพืช 

 (ตัวห้ า ตัวเบียน)        เช่น การปลูกดอกไม้แซมในไร่นา  การปลูกพชืให้เป็นท่ีอยู่ของสัตว์

และแมลง  ท่ีเป็นศัตรูธรรมชาตหิรือสร้างรังให้นก 

ข.  ควรปลูกพชืขับไล่แมลงเป็นพืชร่วมในแปลงปลูกพืช จะช่วยลดปัญหาแมลงศัตรูได้ เช่น 

ปลูกหอม ใหญ่ร่วมกับกะหล่ าปลี  ตะไคร้หอมร่วมกับผักคะน้า เป็นตน้ 

ค.  หลีกเลี่ยงการปลูกพชืชนิดเดิมซ้ าบนแปลงเดียว เพ่ือลดปัญหาการระบาดของโรคและ

แมลง เช่นไม่ควรปลูกพชื     ชนิดเดิมซ้ าบนแปลงเดียวกัน  แตค่วรปลูกผักหรือพืชอื่น

หมุนเวียนกันในแปลง ใช้วิธีเขตกรรมเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช เช่น การไถ

กลบ การปลูกพชืหมุนเวียน การปลูกพชืร่วม  การปลูกพชืคลุมดิน การใช้วัสดุคลุมดินจาก

ธรรมชาติ 

              ง.  ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์เร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืชในการขยายพันธ์ุพืช 

              มำตรฐำนด้ำนกำรป้องกันกำรปนเป้ือน 

35. ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์อาจได้รับการปนเป้ือนจากแปลงข้างเคียงท่ีมีการใช้สารเคมี  

ผู้ผลิตตอ้งมี แนวกัน  ชนป้องกันการปนเป้ือนสารเคมีจากแปลงข้างเคียง โดยมีขนาดไม่น้อย

กว่า  1 เมตร  และพืชอินทรีย์และพืชเคมี ตอ้งอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า  1 เมตร 

ก. ในกรณีท่ีมีการปนเป้ือนทางอากาศ ตอ้งมีการปลูกพชืเป็นแนวกันลม เพ่ือป้องกันการ

ปนเป้ือนท่ีมาจาก การฉีดพ่นสารเคมีทางอากาศ โดยพืชท่ีปลูกเป็นแนวกันลมไม่

สามารถจ าหนา่ยเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ ดังนัน้พืชท่ีปลูกเป็นแนวกันลม  จึงตอ้งเป็น

พืชคนละพันธ์ุกับพืชท่ีต้องการจะขอรับรอง ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างกันได้

โดยง่าย 
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ข. ในกรณีท่ีมีการปนเป้ือนทางน้ า  จะตอ้งมีการท าคันดนิลอ้มรอบแปลงหรือท าร่องน้ า

เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนสารเคมีท่ีมาจากน้ า  ท้ังนี้ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ท่ีมา

จากน้ าอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอ่ การปนเป้ือนมาก ทางโครงการฯอาจพิจารณาให้

ขยายแนวกันชน 

36. ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์มีความเสี่ยงจากการปนเป้ือนสารเคมีหรือ โลหะหนัก  ท้ังท่ีเกิด

จากมลพิษภายนอกหรือจากประวัตกิารใช้สารเคมีหรือปัจจัยการผลิตในฟาร์มในอดีตผู้ผลิต

ตอ้งยอมให้โครงการ ฯ น าตัวอย่าง  น้ า   ดิน หรือผลิตผลไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิาร 

เพ่ือหาปริมาณสารเคมีตกค้าง โดยผู้ผลิตตอ้ง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง 

37. ห้ามใช้เคร่ืองมือท่ีฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีท่ีใช้ในระบบเกษตรเคมี  ปะปน
กับเคร่ืองมือฉีดพ่นท่ีใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ 

38. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร เช่น  เคร่ืองเก็บเกี่ยว  เคร่ืองนวด ฯลฯ  ร่วมกันท้ัง

ฟาร์มเกษตรเคมีและอินทรีย์ ผู้ผลิตตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองจักรดังกล่าวก่อนท่ีจะน าไปใช้ใน

แปลงเกษตรอินทรีย์  โดย ข้าวเปลอืก 5 กระสอบแรกแยกไว้บริโภคถือเป็นข้าวท่ัวไป 

              มำตรฐำนด้ำนกำรบรรจุภัณฑ์ 

39. บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ใส่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีมาจากฟาร์ม ตอ้งไม่เคยใช้บรรจุสารเคมี  ปุ๋ยเคมี 

หรือสิ่งท่ีเป็นพิษมาก่อน 

40. บรรจุภัณฑ์ท่ีน ามาใช้ ตอ้งไม่ผ่านการอบด้วยสารฆ่าเชือ้ราหรือสารเคมีอื่นๆ 

41. ผู้ใดมิแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พ้ืนท่ีครอบครองพ้ืนท่ีท าการเกษตร ชนิดพืช ปริมาณ  ข้อมูล

ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต หรือไม่ทักท้วง กรณีพบว่าข้อมูลไม่ตรงความจริง ถือว่าจงใจปกปิดข้อมูล 

 มีผลต่อการพิจารณาไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

          แนวทำงกำรปฏิบัติท่ีควรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนข้อนี้ คือ  

          กระสอบท่ีใช้บรรจุปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ หรือวัสดุในฟาร์มควรใช้กระสอบเปลอืยเปล่า ไม่ควรใช้   

กระสอบท่ีมีตัวหนังสอืชื่อสารเคมี 

              มาตรฐานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

              43.  ชาวนาผู้เข้าเป็นสมาชิกโครงการฯตอ้งยึดถอืประพฤติปฏิบัตติามหลักศลี  5  ลด  ละ  เลิก  

อบายมุข 

              44.  จริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของสมาชิกโครงการฯตอ้งไม่เกียจคร้าน  ไม่เล่นการพนันทุกชนดิ  ไม่

เสพยาเสพตดิ  สุรา  บุหร่ี  และลด  ละ เลิก การเท่ียวดูการละเล่น  เท่ียวกลางคืน  หลีกหนกีารคบมิตรชั่ว 

                      แนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนน้ี 
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         ก.    สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมจะพบกลุ่มอย่าง

นอ้ยเดอืนละ 1 คร้ังเพ่ือรวบรวมเงินออมสวัสดิการมาส่งกองบุญหนุนเกือ้ ท่ีวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ

และร่วม แลกเปลี่ยนในกระบวนการเรียนรู้ 

ข.  สมาชิกสามารถรับฟังข่าวและตดิตอ่สื่อสารผ่านสถานวีิทยุของวัดสวนธรรมร่วมใจ       

คลื่นเอฟเอ็ม 91.50 Hz อย่างสม่ าเสมอ 

           ค.  สมาชิกควรรับฟังธรรมให้เป็นปกติของผู้ท่ีมุ่งพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

คู่มือกำรประกันคุณภำพ  ตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรยี์เชิงคุณธรรม  

คู่มือการประกั นคุณ ภาพ ตามมาตรฐาน เกษตรอินทรี ย์เชิ งคุณธรรม ฉ บับนี้ ทีมนั กวิ จัย

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม คณะกรรมการ

ธุดงค์ส่งเสริมคุณธรรมและตรวจศลีชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม มูลนิธิธรรมะร่วมใจ ได้ร่วมกันจัดท าขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ ในการผลิตข้าวเปลือก

คุณธรรม การรวบรวมข้าวเปลอืกเข้าสู่ ยุ้งฉาง การสีแปรรูปข้าว การบรรจุภัณฑ์ และการประกอบการค้า

ข้าวคุณธรรม ให้สามารถผ่ านการรับรองตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ของส านัก งาน

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ซึ่งกระบวนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายข้าวคุณค่า

ชาวนาคุณธรรมนั้น มีความสอดคล้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล เช่น มาตรฐานของ

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือ มกท.  มาตรฐานของ IFOAM , มาตรฐานของ Bioswiss และ/หรือ 

มาตรฐานอื่นๆ แตท่ี่เหนอืกว่ามาตรฐานสากลอื่นใดในโลก ของชาวนาท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายข้าว

คุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม) คือ การก าหนดให้มีมาตรฐานเชิงคุณธรรม    

ชาวนาท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม)  มีความ

ตัง้ใจมุ่งม่ันท่ีจะด าเนินวิถีชีวิตในการผลิตข้าวอินทรีย์(ข้าวคุณธรรม)ให้ไร้สารพิษ ควบคู่ไปพร้อมกับการ

ปฏิบัตธิรรมให้ท้ังกาย วาจาและจิตใจไร้อบายมุขและไม่ประพฤตผิิดศีลธรรม 

คู่มือการประกันคุณภาพ ฉบับนี้เป็นเคร่ืองมือหลักในการพัฒนากระบวนการกลุ่มให้สามารถ

ท างานได้ด ี มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งและการเตบิโตอย่างย่ังยืน 

และคู่มือการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมท่ีจัดท าขึ้นนี้สามารถ

ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยได้ โดยอาศัยมตขิองท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาชิกชาวนาคุณธรรม 

 

ลักษณะท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญของกำรประกันคุณภำยภำยในของกลุ่ม / เครือข่ำย  
 

คู่มือการประกันคุณภาพ ท่ีจัดท าขึ้นมานี้ มีคุณลักษณะให้เป็นคู่มือ เกษตรกรรายย่อย หรือกลุ่ม

องค์กรเกษตรกร ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการฟาร์ม หรือ ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการท า

เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมของกลุ่มองค์กร เนื้อหาส าคัญจะประกอบไปด้วย กระบวนการวิธีการขั้นตอน

การวางแผนการผลิต  วิธีการ ขั้นตอนรวบรวมผลผลิต วิธีการ ขั้นตอนแปรรูป -บรรจุภัณฑ์  วิธีการ 
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ขั้นตอนด้านการตลาดและการซื้อ-ขาย  การจัดองค์กร แผนภูมิองค์กรและหน้าท่ีความรับผิดชอบ การ

ฝึกอบรม การจัดคนเข้าท างาน การก าหนดคุณสมบัตขิองบุคลากรต าแหน่งต่างๆ การประเมินความเสี่ยง

และการป้องกัน   

เนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือนี้ เหมาะส าหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรายย่อยและ

หรือกลุ่มองค์กรเกษตรกร  ในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ของ

เกษตรกรรายย่อยและหรือกลุ่มองค์กรเกษตรกร ท่ีจ าเป็นต้องอธิบายหรือเขียนบันทึกน าเสนอ เอาไว้ 

ประกอบด้วย รายละเอียดตา่งๆ ดังนี้ 

 

1 ลักษณะหรือประเภทของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ท่ีจัดตั้งข้ึน   

           เครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม(กลุ่มข้าวคุณธรรม) มูลนิธิธรรมะร่วมใจ เป็นการรวมตัวกัน

ของเกษตรกรชาวนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอิ นทรีย์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร  อ านาจเจริญ   อุบลราชธานี

มุกดาหาร  ร้อยเอ็ดและศ รีสะเกษ  มีลักษณะเป็นเค รือข่ายญาติธรรม ท่ีมีวัตรปฏิบัติในการใช้ชีวิต ท่ี

ใกล้เคียงกัน 

2 ส ำนักงำนและท่ีตั้งของกลุ่ม  

ส านักงานใหญ่ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 80 หมู่ท่ี 8 ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  35150 

โทรศัพท์ 045795505   Email : suantum@hotmail.com และเวบไซต์ www.moralrice.net 
3 ขอบข่ำยกำรด ำเนนิงำน 

ขอบข่ายการด าเนินการของเครือข่ายฯ คือ สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวนาสมาชิกเครือข่ายฯทุกคนร่วมมือ

กันในการผลิตข้าวเปลอืกคุณธรรม การรวบรวมข้าวเข้าสู่ ยุ้งฉาง การสีแปรรูปข้าว การบรรจุภัณฑ์ และ

การประกอบการค้าข้าวคุณธรรม และผลผลิตชนิดอื่นๆ  ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ซึ่งได้

ประกาศใช้แล้วเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2555    

4 จ ำนวนพ้ืนท่ีกำรผลิต  

ชาวนาสมาชิกท่ีสมัครเข้าร่วมปฏิบัติการตามแผนการทดลองใช้คู่มือการประกันคุณภาพ ของ

เครือข่ายฯ จ านวน 119 ราย มีพ้ืนท่ีการผลิตท้ังหมด 1,969.99 ไร่  เกษตรกรชาวนาคุณธรรมท่ีเข้าร่วมมี

ขนาดพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือท าการผลิตขนาดใหญ่สุด 150 ไร่ มี 1 ราย  เกษตรกรชาวนาคุณธรรมท่ีเข้าร่วมมี

ขนาดพ้ืนท่ีถอืครองเพ่ือท าการผลิตขนาดเล็กสุด 100 ตารางวา หรือ 1 งาน หรือ 0.25 ไร่  

5 กระบวนกำรผลิตและปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ  

5.1  กระบวนกำรผลิต 

การปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนาสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นการผลิตแบบดั้งเดิม ปราศจากการใช้

สารเคมีใดๆ เป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ท้ังหมดทุกแปลง  โดยขั้นตอนการปลูกและการเก็บเกี่ยว

เกษตรกรจะใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก   

5.2  ปัจจัยกำรผลิต  

mailto:suantum@hotmail.com%20และเวบ
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เครือข่ายมีนโยบายการจัดหาปัจจัยการผลิตให้สมาชิก ได้แก่ 

• เมล็ดพันธ์ุข้าว เมล็ดพันธ์ุพืชสด พืชหมุนเวียน  

• วัตถุดิบส าหรับใช้ท าปุ๋ยหมัก เช่น ร าอ่อน กากน้ าตาล แกลบ มูลสัตว์  

•  ปุ๋ยอินทรีย์ป้ันเม็ดบรรจุกระสอบ  

• กระสอบ/ภาชนะบรรจุผลผลิต 

6 ปฏิสัมพันธ์ของสมำชิกภำยในกลุ่ม  

เครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม มีส านักงานใหญ่อยู่ในบริเวณวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ  อ าเภอป่า

ติ้ว  จังหวัดยโสธร  ซึ่งเป็นสถานท่ีปฏิบัตธิรรมและเผยแพร่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ณ ท่ีแห่งนี้มี

กลุ่มญาติธรรมและบุคคลท่ัวไปมาฝึกปฏิบัติธรรม  และมารวมกันใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงเป็นชุมชน

เศรษฐกิจพ่ึงตนเองได้ จนเป็นท่ีรู้จักของบุคคลท่ัวไปอย่างแพร่หลาย   

ความเข้มแข็งม่ันคงย่ังยืนของมนุษย์น้ันสามารถชี้วัดได้จากการเป็นผู้ท่ีพ่ึงตนเองได้หรือไม่เพียงใด  ส่วน

ความเข้มแข็งม่ันคงย่ังยืนขององค์กรนั้นเราสามารถชี้วัดได้จากการท่ีสมาชิกขององค์กรนั้นๆ มีความ

หลากหลายและมารวมกันท ากิจกรรมร่วมกันในเร่ืองตา่งๆ เช่น  

 1.  มาร่วมกันท ากิจกรรมกินดีอยู่ดี มีความสามารถพ่ึงตนเองได้ด้วยการผลิตพืชอาหารทุกชนิด

แบบกสิกรรมธรรมชาติ ( ไร้สารพิษ )  มีการท าปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ ใช้เอง   ผลิตข้าวคุณภาพดีให้มี

ปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค แล้วแบ่งปันให้ผู้ อื่นได้มากมาย โดยไม่ขาดแคลน นัน้คือมีความม่ันคงทาง

อาหาร 

 2.  มาร่วมกันท ากิจกรรมคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ ายาล้างจาน  สบู่เหลว  น้ ายาซักผ้า   

ยาสระผม โดยท าขึน้ใช้เอง จนมีเหลอืแจกจ่ายขายให้คนอื่นๆ  

 3.   มาร่วมกันท ากิจกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารชนิดต่า งๆ   อย่างมีคุณภาพ  และส่ง

จ าหนา่ยตามร้านค้าชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

 4.   มาร่วมกันท ากิจกรรมการจัดการด้านการตลาด   โดยการจัดตั้งร้านค้าชุมชนขึน้  เพ่ือ แจก  

แลก  ขาย  และเผยแพร่ให้คนท่ัวไปได้มาร่วมกิจกรรม 

 5.  มาร่วมกันท ากิจกรรมการจัดสวัสดิการของสมาชิกแบบสาธารณะโภคีเจ็บไข้ไปหาหมอ มีคน

ดูแลมีค่ารักษาพยาบาล    สามารถเบิกใช้ปัจจัยสี่หรือสิ่งท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตได้จากส่วนกลาง  เช่น  

อาหาร ซึ่งเป็นอาหารมังสวิรัติ   ท่ีอยู่อาศัย   เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรค   การศึกษาเล่าเรียนของบุตร

หลาน  เป็นตน้  ซึ่งในขณะนี้ได้มีการจัดตั้งกองบุญสวัสดิการวันละหนึ่งบาทขึน้เป็นการออมเพ่ือให้ ไม่ใช่

ออมเพ่ือกู้ 

 ปัจจุบันชาวนาท่ีหันมาท านาแบบเกษตรอินทรีย์ (เลิกใช้ปุ๋ยเคมี  สารพิษสารเคมี) ยังมีจ านวนน้อย  

ส่วนใหญ่แล้วยังตดิอบายมุขชนิดต่างๆ   ท าให้ชาวนมีปัญหาหนี้สนิ  ท านาขาดทุน  สิ่งแวดล้อมและความ

อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติลดน้อยลง  อีกท้ังประสบปัญหาสุขภาพเนื่องจากร่างกายได้รับพิษภัยจาก

สารพิษ สารเคมีท่ีน ามาใช้ในการเกษตรและการติดอบายมุข    แม้ว่าจะมีคนท่ีท านาข้าวแบบปลอดสารพิษ 
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ท านาเกษตรอินทรีย์ กันอยู่บ้าง  แตช่าวนาเหล่านั้นก็ยังไม่ปลอดภัยจากพิษของ การดื่มเหล้า  สูบบุหร่ี  

เล่นการพนัน  ฯลฯ   มีความโลภเห็นเงิน  เป็นพระเจ้า  จึงท านาข้าวอินทรีย์แบบเอาราคามาจูงใจ  ใน

อนาคตจะท าให้ชาวนาอยู่รอดยาก     จึงสมควรท่ีจะส่งเสริมให้ชาวนาผู้ท่ีท าการปลูกข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ

ได้แล้ว ตัวของชาวนาก็ต้องปลอดภัยไร้สารพิษด้วย   

เม่ือสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ดีแล้ว  จึงสมควรก้าวขั้นตอ่ไป  สู่การสร้างเครือข่าย 

ข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม) ขึน้  เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาให้ชาวนามีศักดิ์ศรีและสร้าง

คุณค่าให้แก่ตนเอง ผลผลิต และคิดต่อเชื่อมโยงถึงการตลาดอย่างครบวงจร 
 

7 กำรแจกจ่ำยมำตรฐำนและคู่มือกำรประกันคุณภำพให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารตอ้งแจกจ่ายเอกสารท่ี 

ประกอบด้วย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  คู่มือการจัดการประกันคุณภาพ และแบบฟอร์มต่างๆ  

ให้แก่ผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเอกสารทุกชนิดท่ีจะแจกจ่ายนั้นตอ้งได้รับการอนุมัตใิห้ความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ใหญ่สามัญประจ าปีของสมาชิกเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ก่อนจึงจะมีผลน ามาบังคับใช้ได้ 

 ผู้ท่ีต้องได้รับคู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมฉบับสมบูรณ์ คือ 

คณะกรรมการบริหาร เกษตรกรสมาชิก ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ตรวจฟาร์มข้าวอินทรีย์ นักส่งเสริม

เกษตรอินทรีย์ คณะกรรมการรับรองภายใน  ผู้อ านวยการศูนย์ข้าวคุณธรรมฯ กรรมการผู้ตรวจศีล

อบายมุข กรรมการฝ่ายตลาดและสต๊อกข้าว กรรมการสภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม ซึ่งเอกสารดังกล่าว

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เม่ือได้รับการอนุมัตจิากท่ีประชุมใหญ่สมาชิกเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

 

8 กำรตรวจสอบแก้ไขคู่มือระบบประกันคุณภำพ 

คู่มือการประกั นคุณภาพ  นี้จะได้รับการปรับปรุงเม่ือมีความจ าเป็น เช่น  เม่ือองค์กรรับรอง

เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หรือเม่ือหลักเกณฑ์การท างานไม่สามารถปฏิบัติได้จริง การพิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุงคู่มือนี้ต้องท าในท่ีประชุมใหญ่สมาชิกเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม และผู้ประสานงาน

เครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และแจกจ่ายเอกสารท่ีปรับปรุงให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก

คน  โดยต้องม่ันใจว่า ผู้ เกี่ ยว ข้อง ทุกคนทราบว่ าเอกสารชุ ดใด เป็นฉบับปัจจุบันและรับทราบการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
  

9 กำรควบคุมบันทึก  

เกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มองค์กรเกษตรกรจะต้องจัดเก็บบันทึกตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกัน

คุณภาพ และการตรวจประเมินฟาร์ม เช่น ทะเบียนรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลเกษตรกร รายงานการตรวจ

ประเมินฟาร์ม บันทึกของผู้ตรวจฟาร์มข้าวอินทรีย์ รายงานการตรวจศลี เป็นตน้ ไว้ท่ีส านักงานใหญ่ดว้ย  

ส่วนแบบบันทึกอื่นๆ ท่ีเกษตรกรเป็นผู้ด าเนนิการ เช่น บันทึกกิจกรรมภายในฟาร์มของเกษตรกร 

บัญชีครัวเรือน นัน้ให้จัดเก็บไว้ท่ีเกษตรกร แตเ่ม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก็ให้จัดส่งมาเก็บไว้ท่ีส านักงาน
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ใหญ่ด้วย บันทึกต่างๆ ตอ้งถูกจัดเก็บเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และตอ้งจัดเก็บไว้อย่างนอ้ย 

2 ปี และหากบันทึกนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลเกษตรกรและการลงโทษ ให้จัดเก็บตลอดอายุของการเป็นสมาชิก

ของกลุ่ม 
 

10 ค ำจ ำกัดควำมที่เก่ียวข้อง 
ค าจ ากัดความ ท่ีก าหนดขึน้นี้ เป็นความหมายของค าตา่งๆ  ท่ีใช้ในมาตรฐานฉบับนี้  เพ่ือให้ผู้ผลิต

และผู้ประกอบการมีความเข้าใจในความหมายของค าดังกล่าวตรงกัน 

มำตรฐำน หมำยถึง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท่ีโครงการข้าวคุณค่า

ชาวนาคุณธรรมได้พัฒนาขึน้โดยอ้างอิงจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

(มกท.)และของ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาต ิ (IFOAM : International Federation of Organic 

Agriculture  Movement )  

 กำรผลิต   หมำยถึง  กระบวนการท่ีท าให้ได้มาซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ตามท่ีต้องการ  ซึ่งในท่ีนี้

หมายถึง   การผลิตพืช 

 เกษตรเคมี  หมำยถึง  ระบบการผลิตท่ีใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชหรือ

วัชพืชทุกชนดิ  

เกษตรอินทรีย์ หมำยถึง ระบบการผลิตท่ีไม่ใช้ปุ๋ยเคมี  และสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชรวมท้ัง

วัชพืชทุกชนดิและเป็นระบบการผลิตท่ีเป็นไปในแนวทางสู่การเกษตรย่ังยืน    ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ของโครงการข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

 เกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปล่ียน     หมำยถึง   ช่วงเวลาในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและความ

สมบูรณ์ของดิน   โดยใช้เวลา 1 ฤดูกาลผลิต  ซึ่งเกษตรกรต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขของมาตรฐานและได้ผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน 

 เกษตรกรท่ัวไป   หมำยถึง ผู้ท่ีท าการเกษตรในระบบการผลิตใดๆ  ท่ีไม่ได้ผ่านการรับรองเป็น

เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน 

 กำรผลิตคู่ขนำน   หมำยถึง  การปลูก,การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว , การแปรรูปผลิตผลและ

ผลิตภัณฑ์ชนดิเดียวกันท้ังแบบอินทรีย์และแบบอื่น ซึ่งการผลิตแบบอื่นนี้หมายรวมถึงการผลิตแบบเคมี ,

ระยะปรับเปลี่ยน,ธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ท่ีไม่ขอรับรอง 

 ผู้ผลิต   หมำยถึง    ผู้ท าการปลูกพชื  ดูแลรักษา  จนกระท่ังเก็บเกี่ยวและขาย 

 แปลง   หมำยถึง    พ้ืนท่ีท่ีท าการเกษตรเพาะปลูกท่ีมีอาณาเขตตดิตอ่เป็นผืนเดียวกัน 

 ฟำร์ม   หมำยถึง    พ้ืนท่ีท าการเกษตรท้ังหมด    ท้ังเพาะปลูกและเลีย้งสัตว์   ซึ่งรับผิดชอบโดย

บุคคลคนเดียวกัน    ท้ังเช่าผู้อื่นเพ่ือท าการผลิตหรือมีสิทธ์ิการผลิตโดยมิได้เป็นเจ้าของ 
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11 รำยละเอียดข้ันตอนกำรตรวจและรับรองฟำร์มเกษตรอินทรยี์ 

11.1 กำรรับสมัคร 

 •    เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯจะตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิตอยู่ในเขตจังหวัดยโสธร 

อ านาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ อุบลราชธาน ี และตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโครงการฯจัดขึน้

อย่างตอ่เนื่องและตอ้งมีแผนในการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรให้มีการปลูกพชือย่างหลากหลาย  หรือ

ผสมผสานตัง้แตปี่แรกท่ีเข้าสู่การเป็นสมาชิกและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

 •    เม่ือได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการข้าวคุณธรรมแล้ว    ให้เกษตรกรท่ีสนใจกรอก

เอกสารกับเจ้าหนา้ท่ีนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ เพ่ือขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ

โครงการฯ โดยเอกสารนัน้ได้แก่ 

1. สัญญาข้อตกลง      

2. ประวัตฟิาร์ม          

3. แผนการผลิต         

4. แผนผังฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 

5. บัญชีครัวเรือน 

 •     ทันทีท่ีสมัคร  เกษตรกรผู้สมัครจะตอ้งปฏิบัตติามระเบียบและข้อก าหนดและมาตรฐานของ

โครงการฯ  ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโครงการจัดขึน้อย่างตอ่เนื่อง 

 •     เม่ือโครงการฯได้รับใบสมัครแล้วให้เจ้าหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ  ด าเนนิการตรวจเอกสารต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

1. การลงนามในเอกสารสัญญาข้อตกลง ,ประวัตฟิาร์มและแผนการผลิต 

2. แผนผังฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 

3. รายละเอียดพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย์ของแตล่ะแปลง 

4. ให้เก็บเงินค่าสมัครในอัตราท่ีโครงการก าหนดและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้สมัครไว้

เป็นหลักฐาน 

 •    ถ้าใบสมัครถูกตอ้งสมบูรณ์ก็ให้เจ้าหนา้ท่ีรับลงทะเบียนการสมัคร พร้อมกับออกรหัสสมาชิก 

ประกอบด้วย  ตัวเลขปี พ.ศ. ท่ีสมัคร 2 หลัก – (ขีด)ตัวเลขรหัสศูนย์ข้าวคุณธรรมท่ีสังกัด 2 หลัก – (ขีด)

ล าดับท่ีการเป็นสมาชิกของโครงการ 2 หลัก  เช่น รหัสสมาชิก  55 -01-19  มีความหมายว่า   

55 = ปีท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการคือพ.ศ.2555    

01 = สังกัดศูนย์ข้าวคุณธรรมบ้านสวนธรรมร่วมใจ 

และ 19  = ล าดับท่ีในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก คนท่ี 19  

  •    ในการตอ่อายุใบสมัครประจ าปีให้กรอกแบบฟอร์มแผนการผลิต  เว้นแตส่มาชิกท่ีสัญญา

หมดอายุ (ให้กรอกเอกสารสัญญาข้อตกลง)   และประวัตฟิาร์ม  ( กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

พ้ืนท่ี ) 
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 •    หลังจากสมาชิกได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ทางโครงการฯ จะส่งมอบคู่มือมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรมและสมุดบันทึกประจ าฟาร์มให้กับสมาชิก  

11.2 กิจกรรมสนับสนุนกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 

โครงการฯ  จะร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้สมัครและสมาชิกกองบุญ

หนุนเกือ้  ซึ่งผู้สมัครและสมาชิกจะตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆได้แก่ 

 •    กำรฝึกอบรมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 

       โครงการฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมให้กับผู้สมัคร

และสมาชิกอย่างนอ้ยปีละ   1   คร้ัง  หรือตามความจ าเป็นโดยการอบรมจะมีเนื้อหาเกี่ยวความส าคัญของ

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ , มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ของส านักงานมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์หรือ มกท. )  มาตรฐาน EU  Bioswiss   NOP/2  JASS  และ มาตรฐานอื่นๆท่ีควรทราบ  เฉพาะส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตของสมาชิก และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกในการจัดท าเอกสารฟาร์ม 

 •  กำรฝึกอบรมเทคนคิเกษตรอินทรีย์   (โรงเรียนชาวนาคุณธรรม , การพัฒนาเทคโนโลยีแบบ

มีสว่นร่วม)   โครงการฯจะจัดให้มีการอบรมเทคนคิเกษตรอินทรีย์ในเร่ืองท่ีส าคัญตอ่ไปนี้ 

1. การปรับปรุงบ ารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์ 

2. การท าปุ๋ยหมัก  การท าน้ าหมัก 

3. การวางแผนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ( ปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยน้ าหมัก  น้ าสกัด

ชีวภาพ )  

4. การป้องกันการก าจัดศัตรูพืชแบบเกษตรอินทรีย์ 

5. การคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปน 

6. การปรับปรุงพันธ์ุข้าวด้วยวิธีผสมเกสร 

7. การจัดการ ก่อน – หลัง การเก็บเกี่ยวเพ่ือให้ได้ความชื้นตามท่ีก าหนด ฯลฯ  

•  กำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต 

      โครงการฯมีนโยบายท่ีจะจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกอันได้แก่ เมล็ดพันธ์ุข้าว  เมล็ด

พันธ์ุพืชสด  พืชหมุนเวียน  ตน้กล้าไม้   วัตถุดิบส าหรับท าปุ๋ยหมัก  เช่น  ร าอ่อน กากน้ าตาล 

แกลบ มูลสัตว์  กากอ้อย ขีเ้ลื่อยไม้เนื้อแข็ง  ปุ๋ยอินทรีย์ป้ันเม็ดบรรจุกระสอบ  ซึ่งทางโครงการได้

ผลิตขึน้เอง  และกระสอบ / ภาชนะบรรจุผลผลิตข้าวเปลอืก / ข้าวสาร 

 11.3 กำรมอบหมำยกำรตรวจ   

              •   เม่ือโครงการฯ ได้รับลงทะเบียนการสมัครแล้ว   ให้กรรมการรับรองหรือเจ้าหนา้ท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย    ด าเนนิการมอบหมายการตรวจฟาร์มของผู้สมัคร 

              •      การคัดเลอืกผู้ตรวจ    เพ่ือมอบหมายงานตรวจฟาร์มจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้ 
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1.  ผู้ตรวจจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ ฯ หรือจากหนว่ยงานอื่นท่ีโครงการฯ 

ยอมรับ  เช่น   มกท.    เป็นตน้   และได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริหารโครงการ  เป็น

ผู้ตรวจฟาร์มภายในของโครงการฯ 

2. ผู้ท่ีได้รับมอบหมายงานตรวจจะตอ้งไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลอืดโดยตรงกับผู้รับ

การตรวจ 

3.  ความสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างผู้ตรวจและผู้สมัคร   ท่ีอาจท าให้ผู้ตรวจมีอคตท้ัิงทางบวก

และทางลบตอ่ผู้สมัคร 

 •    ผู้ตรวจฟาร์มจะได้รับทราบข้อมูลของผู้สมัครและส าเนาเอกสารการสมัครตา่งๆ  รวมถึง

แฟ้มข้อมูลตา่งๆของผู้สมัคร  รวมถึงรายงานการตรวจในคร้ังท่ีผ่านๆมา 

 •        การตรวจฟาร์มปกติจะด าเนนิการอย่างนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  แตอ่าจมีการตรวจพิเศษเพ่ิมเตมิ

ได ้

 •    ผู้ตรวจจะด าเนนิการไปตรวจฟาร์มภายใน   30 วัน  หลังจากท่ีได้รับมอบหมายงานตรวจ  โดย

ผู้ตรวจจะนัดหมายกับผู้สมัครเองโดยตรง  (ในกรณีแจ้งล่วงหนา้) 

  11.4  กำรตรวจฟำร์ม   

              •      ผู้ตรวจจะตอ้งตรวจความถูกตอ้งของขบวนการผลิตของผู้สมัครและประเมินความเสี่ยง

ของการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

 •   ในแตล่ะคร้ังของการตรวจ  ผู้ตรวจอาจจะตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ / ท่ีขอรับรองอย่างนอ้ยปี

ละ  1  คร้ัง   และแปลงเกษตรอินทรีย์ท่ีไม่มีการผลิตและ หรือมีการผลิตพืชประเภทอื่นแตไ่ม่ต้องการ

รับรองผลผลิตปีละ  1  คร้ัง 

 •  ในแตล่ะคร้ังของการตรวจ  ผู้ตรวจอาจจะสุ่มตรวจสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ  และสถานท่ีเก็บ

ผลผลิตตลอดจนเอกสารการผลิตอื่นๆ ก็ได้    ในแตล่ะรอบปีการผลิต  จะตอ้งมีการตรวจสถานท่ีเก็บ

เคร่ืองมือ  และสถานท่ีเก็บผลผลิตตลอดจนเอกสารการผลิตอย่างนอ้ย   1   คร้ัง 

 •     ผู้ตรวจจะด าเนนิการตรวจด้วยการสัมภาษณ์ผู้สมัครและ  สังเกตแปลงการผลิตและ 

ตรวจสอบเอกสารการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง 

 •    เม่ือท าการตรวจฟาร์มแล้ว    ผู้ตรวจจะตอ้งด าเนนิการจัดท ารายงานตรวจเกษตรอินทรีย์โดย

ทันที  และให้ผู้สมัครได้อ่านรายงานการตรวจก่อนท่ีจะให้ผู้สมัครลงนามรับทราบรายงานการตรวจฟาร์ม

ของตัวเอง 

              •   ผู้ตรวจจะตอ้งส่งรายงานให้กับกรรมการรับรองภายใน  15  วัน หลังจากท่ีได้ท าการตรวจฟาร์ม 

 11.5 กำรรับรองสมำชิกเกษตรอินทรีย์ 

  •    เม่ือโครงการได้รับรายงานการตรวจฟาร์มจากผู้ตรวจแล้ว  โครงการจะจัดประชุมกรรมการ

รับรอง 
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ภายใน  30  วัน  หลังจากท่ีได้รับรายงานการตรวจฟาร์ม   เพ่ือพิจารณารับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์

ของผู้สมัคร  โดยพิจารณาจากข้อมูลเอกสารการสมัครและรายงานการตรวจฟาร์ม 

 •     กรรมการและ เจ้าหนา้ท่ี ท่ีมีสว่นสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สมัครท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณารับรอง

เกษตรอินทรีย์จะตอ้งงดออกเสียง    หรือไม่เข้าร่วมประชุมในช่วงดังกล่าว 

 •    ในกรณีท่ีมีการมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้พิจารณารับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์ของ

ผู้สมัคร ผู้พิจารณานัน้จะตอ้งไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้ท่ีได้ท าหน้าท่ีตรวจฟาร์มท่ีก าลังพิจารณาในคร้ังนัน้ๆ 

  •       ผลการพิจารณารับรองอาจมีข้อสรุปดังตอ่ไปนี้ 

1. ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสนิใจและก าหนดให้มีการตรวจฟาร์มใหม่บางส่วนหรือ

ท้ังหมด 

2. มีข้อมูลเพียงพอแตไ่ม่รับรองมาตรฐาน  เนื่องจากผู้สมัครไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ

ระเบียบของโครงการฯ 

3. มีข้อมูลเพียงพอ และรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ของผู้สมัคร 

4. มีข้อมูลเพียงพอและรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ของผู้สมัคร แตมี่

ข้อก าหนดท่ีเป็นเงื่อนไข หรือข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการผลิตในบางเร่ือง 

•    ผลการพิจารณารับรองจะตอ้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม รายงานสรุปผล

การพิจารณารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ  และมีการแจ้งผลให้ผู้สมัครได้ทราบโดยใช้

แบบฟอร์ม ใบแจ้งผลการพิจารณารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม โดยรวดเร็วและแยกเป็น 3 

ระดับ คือ   

1.   ข้าวระยะปรับเปลี่ยนสูเ่กษตรอินทรีย์คุณธรรม 

2.   ข้าวอินทรีย์มาตรฐานคุณธรรม-ACT(มกท.) 

3.   ข้าวอินทรีย์มาตรฐานคุณธรรม-ACT-EU (มกท. เทียบเท่า มาตรฐาน EU ) 

• ให้ใช้เอกสารแบบฟอร์ม ใบมอบหมายงานตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์บันทึก กรณีมีการ

มอบหมายตรวจตดิตาม  และผู้ถูกมอบหมายจะตอ้งตรวจตดิตามโดยเร็วแล้วส่งรายงานการตรวจตดิตาม

ก่อนการสรุปผลการพิจารณารับรองภายในของโครงการฯในการประชุมคร้ังนั้นๆ 

• เม่ือได้ผ่านการรับรองฟาร์มคร้ังแรก (ปีแรก) นี้แล้วจึงนับว่า  ผู้สมัครได้เข้าเป็นสมาชิกของ

โครงการฯท่ีขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ โดยสถานะท่ีได้รับการรับรองจะได้รับการ

รับรองเป็นเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปล่ียน วาระของการรับรอง  จะมีอำยุ  12  เดือน  นับจากวัน

พิจารณารับรอง และ  เม่ือได้ผ่านการรับรองฟาร์มแปลงเดิมนี้ในคร้ังต่อๆไป (ปี2ขึ้นไป) จึงมี สถานะท่ีได้รับ

การรับรองผลผลิตเป็น  เกษตรอินทรีย์  อย่างสมบูรณ์  โดยวาระของการรับรอง  จะมีอำยุ  12  เดือน  

นับจากวันพิจารณารับรอง  ในกรณีพิเศษ  คณะกรรมการรับรองภายในโครงการข้าวคุณธรรม สามารถ

พิจารณา ยกเว้นระยะปรับเปลี่ยนให้กับเกษตรกรท่ีเคยได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตาม

มาตรฐานของ มกท. และหรือมาตรฐานของ EU จาก องค์กรหรือโครงการอื่นๆ ก็ได้  โดยถือว่าเป็นการ
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รับรองท่ีต่อเนื่องจากองค์กรเดิม ท้ังนี้เกษตรกรตอ้งแสดงหลักฐานใบแจ้งผลการรับรองท่ีองค์กรเดิมได้แจ้ง

ผลการรับรองให้แก่เกษตรกร ตอ่ คณะกรรมการโครงการข้าวคุณธรรมในวันท่ีสมัครขอรับการรองกับทาง

โครงการ   

 11.6  กำรละเมิดมำตรฐำน 

 •     ในการตรวจติดตามฟาร์มคร้ังอื่นๆ     ถ้าสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ

โครงการฯ   ไม่จ าเป็นต้องมีการพิจารณารับรองใหม่ซ้ า    แต่ในกรณีท่ีตรวจพบกำรละเมิดมำตรฐำนให้

น าเข้าท่ีประชุมพิจารณาของกรรมการรับรองมาตรฐาน   เพ่ือก าหนดบทลงโทษต่อสมาชิกท่ีละเมิด

มาตรฐาน 

              •      บทลงโทษสมาชิกท่ีละเมิดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาจประกอบด้วย 

1. ระงับการซื้อผลผลิต  ( รับรองพ้ืนท่ีไม่รับรองผลผลิต) 

2. การขยายเวลาระยะปรับเปลี่ยน 

3. การให้ออกจากสมาชิกโครงการ หรือ 

4. มาตรการอื่นๆ 

โดยท่ีประชุมรับรองฟาร์มจะพิจารณาบทลงโทษท่ีเหมาะสมเป็นกรณีๆไป  และมีการบันทึกผลการ

ประชุมของสมาชิกแตล่ะราย 

              ในกรณีท่ีสมาชิกท่ีผ่านรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาแล้ว  2  ปีขึ้นไป   ถ้ามีการละเมิด

มาตรฐานไม่มีสิทธ์ิสมัครเกษตรอินทรีย์ (เพ่ือขายผลผลิต)อีก  ต้องเว้นระยะไปอีก  2  ปี  แตใ่นช่วงท่ีไม่ได้

สมัครเกษตรอินทรีย์กับทางโครงการฯจะตอ้งท าเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง   และมีการตรวจสอบจากทาง

โครงการฯ  ในปีท่ี  3  จึงจะสามารถสมัครเกษตรอินทรีย์  โดยสมัครใหม่เป็นระยะปรับเปลี่ยน (เพ่ือขาย

ผลผลิต)  แต่ในกรณีท่ีสมาชิกเร่ิมสมัครแตยั่งไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  คือละเมิดมาตรฐานในปีแรกท่ี

สมัคร  ปีตอ่ไปสามารถสมัครใหม่ได้ 

11.7 กำรอุทธรณ์ 

•    ในกรณีท่ีผู้สมัครหรือสมาชิกไม่เห็นดว้ยกับค าตัดสินของกรรมการผู้สมัครหรือสมาชิกสามารถ

อุทธรณ์ได้กับโครงการฯ  โดยแจ้งกับเจ้าหนา้ท่ีสง่เสริมเกษตรอินทรีย์หรือตอ่คณะกรรมการรับรอง

มาตรฐานภายในโครงการภายใน  15  วัน  นับจากวันรับแจ้งผลการพิจารณา 

 •   ให้เจ้าหนา้ท่ีสง่เสริมเกษตรอินทรีย์บันทึกค าอุทธรณ์    แล้วแจ้งตอ่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  เพ่ือ

เรียกประชุมกรรมการรับรอง   ภายใน  15 วัน  หลังจากได้รับค าอุทธรณ์ 

 •    ในระหว่างการอุทธรณ์ให้ถอืว่า   ผลการรับรองคร้ังล่าสุดยังมีผลบังคับใช้อยู่ 

 •   กรรมการรับรองอาจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการพิจารณารับรองใหม่ได้   และให้แจ้งผล

การพิจารณาอุทธรณ์ให้ทราบอีกที 
 

 12. กำรจัดกำรหลังเก็บเกี่ยว 
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        12.1      กระสอบบรรจุข้ำวเปลือก  โครงการจะจัดหาให้ตามความจ าเป็นโดยให้เกษตรกรแยก

บรรจุข้าวเปลอืกในกระสอบท่ีจัดให้ตามระดับมาตรฐาน ดังนี้    ข้าวระยะปรับเปลี่ยนสูเ่กษตรอินทรีย์

คุณธรรม ข้าวอินทรีย์มาตรฐานคุณธรรม-ACT (มกท.)     ข้าวอินทรีย์มาตรฐานคุณธรรม-ACT-EU (มกท.

เทียบเท่า EU) 

12.2 กำรรับช้ือข้ำวเปลือก โครงการฯจะรับรวบรวมข้าวเปลอืกท่ีมีความชืน้ไม่เกินความชื้น 15  

และคุณภาพข้าว 36 % ขึน้ไป 

        12.3     กำรรวบรวมและจัดเก็บข้ำวเปลือกของโครงกำรจะมีจุดจัดเก็บ 3 จุด คือ 1. วัดป่า

สวนธรรมร่วมใจ อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร   2. ศูนย์ฯ บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน   อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

จังหวัดยโสธร  3. ศูนย์ฯ บ้านโนนค้อทุ่ง  อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ   วิธีการจัดเก็บในแตล่ะจุด

รวบรวมข้าวเปลอืกให้จัดเก็บเป็นกองตามระดับมาตรฐานและชนดิของข้าว ดังนี้   

กองท่ี 1. ข้าวอินทรีย์มาตรฐานคุณธรรม -ACT-EU (มกท.เทียบเท่า EU) 

กองท่ี 2. ข้าวอินทรีย์มาตรฐานคุณธรรม –ACT (มกท.)  

กองท่ี 3. ข้าวอินทรีย์ปรับเปลี่ยนสูคุ่ณธรรม   

  กำรแปรรูปข้ำวเปลือกคุณธรรม โครงการฯ จะแปรรูปข้าวเปลอืกเป็นข้าวสารโดยใช้โรงสี

ดาวกระจายของศูนย์ข้าวคุณธรรมชุมชนเป็นหลัก  

13 แผนภูมิกำรบรหิำรจัดกำรภำยในของกลุ่ม เครอืข่ำยข้ำวคุณค่ำชำวนำคุณธรรม 

(ข้ำวคุณธรรม) 
 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กรรมการบริหารมลูนธิิธรรมะร่วมใจ 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายข้าวคณุค่าชาวนาคณุธรรม 

พระคุณเจ้าสุภัทโท                    พระคุณเจ้าตสิาโร 
นายวิจิตร บุญสูง                นาสุริยา   แก้วสาร                
นายมงคล ธรรมสาร               นายสวัสด์ิ    ทองน้อย 
นายอิสรา แก้วดี               นางอ าพร     แสวงแก้ว 
นางบัวลี   ขุมทอง              นางจ  าปา        สุวะไกร 
นายจ  าปี   พนัเดช              นายบรรจง      โพธ์ิค  า 

มอบหมายให้ นายนิคม  เพชรผา เป็นผู้ประสานงาน 

 

พระธุดงค์ / นักส่งเสริม
เกษตรอนิทรีย์คณุธรรม 

พระคุณเจ้า ท้ัง  9 รูป 
นายอดุลย์         โคลนพนัธ์ 
นายประจักษ์     บุญทศ 
นายแก่นค  ากล้า  พลิาน้อย 
นส.อริย์ญดา      ศรีสุวะ 
นายนิคม           เพชรผา 
 

กรรมการฝ่ายการตลาด 
นายวิจิตร         บุญสูง 
นายนิคม         เพชรผา 
นายอดุลย์     โคลนพนัธ์ 
นายประจักษ์     บุญทศ 

นายแก่นค  ากล้า พลิาน้อย 
นางสาวอริย์ญดา  ศรีสุวะ 
 

ผู้อ  านายการศูนย์ข้าวคณุธรรม 
1.ศูนย์ฯ สวนธรรมร่วมใจ  (นายทรงศักด์ิ พนัธ์เลิศ) 
2.ศูนย์ฯ บ้านหนองเป็ด     (นายสุพจน์     จิตทวี) 
3.ศูนย์ฯ บ้านเชยีงเพง็       (นายมงคล     ธรรมสาร) 
4.ศูนย์ฯ บ้านดงสวาง         (นายสวัสด์ิ     ทองน้อย) 
5.ศูนย์ฯ บ้านน ้าปลีก          (นายอิสรา     แก้วดี) 
6.ศูนย์ฯ บ้านทุ่งมน            (นางอ าพร     แสวงแก้ว) 
7.ศูนย์ฯ ต  าบลทุ่งนางโอก  (นายบรรจง    โพธ์ิค  า)  
8.ศูนย์ฯ บ้านสิงห์              (นายทศ        ชูรัตน์)  

กรรมการตรวจศลี และ 
ผู้ตรวจฟาร์มข้าวอนิทรีย์ 
พระคุณเจ้าทุกรูป (9 รูป) 
นายอดุลย์ โคลนพนัธ์ 
นายประจักษ์    บุญทศ 
นายแก่นค  ากล้า พลิาน้อย 
นส.อริย์ญดา  ศรีสุวะ 
นายนิคม     เพชรผา 
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จากผังโครงสร้างการจัดองค์กรข้างตน้   ได้ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลหรือคณะบุคคล

แตล่ะต าแหนง่ไว้ดังนี้ 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 

- รับผิดชอบการด าเนนิงานของโครงการท้ังหมด  

- เป็นตัวแทนกลุ่มในการประสานงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับหนว่ยงานอื่นๆ  

- ก ากับตดิตามและมีมตใิห้การด าเนนิงานโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อย  

- ท าหนา้ท่ีเป็นผู้ตรวจศลี ควบคุมคุณธรรมของโครงการ 

- ท าหนา้ท่ีติดต่อหาตลาดเพ่ือส่งผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด 

- อย่างมีคุณธรรม และท าหน้าท่ีคุมสตอ๊กข้าว 

- เสนอข้อคิดเห็น รวบรวมปัญหาและด าเนนิการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกี่ยวกับการผลิต  

- ก าหนดระเบียบตา่งๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัตขิองสมาชิกภายในกลุ่ม 

- ให้การสนับสนุนและช่วยเหลอืแก่สมาชิกภายในกลุ่ม 

- ด าเนนิการทบทวนคู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และแบบฟอร์มตา่งๆ  

- ด าเนนิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน 

คุณสมบัติของผู้ท่ีจะเป็นคณะกรรมกำรบริหำร 

1. ได้รับการคัดเลอืกจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

กรรมการรบัรองภายใน 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เชิงคุณธรรม 
พระคุณเจ้าท่านสุภัทโท 
พระคุณเจ้าท่านตสิาโร 
นายวิจิตร             บุญสูง 
นายบรรจง          โพธ์ิค  า 
นางจ  าปา              สุวะไกร 
นายนิคม             เพชรผา 

 

กรรมการควบคุมคุณภาพ 
ข้าวคุณธรรมและ 

บรรจุภณัฑ์ 
นางบัวลี                ขุมทอง 
นายประสาสตร์       รักษาพนัธ์ 
นางจ  าปา              สุวะไกร   
นายอิสรา             แก้วดี 
นายอดุลย์            โคลนพนัธ์ 
นายนิคม              เพชรผา  
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2. มีความคุ้นเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตและระบบนิเวศน์ในพ้ืนท่ี

นัน้  

3. มีความเข้าใจในหลักการเกษตรอินทรีย์ คู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุ่ม 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกปฏิบัติตาม นโยบาย แนวทาง  คู่มือ แผนปฏิบัตงิาน 

มาตรฐาน และกฎระเบียบของกลุ่ม 

- ควบคุมสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบท่ีกลุ่มก าหนด 

- อนุมัตค่ิาใช้จ่ายของกลุ่มและลงนามเป็นตัวแทนกลุ่มในการตดิตอ่กับบุคคลภายนอก 

คุณสมบัติของผู้ท่ีจะเป็นประธำนคณะกรรมกำร 

1. ได้รับการคัดเลอืกจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

2. มีความคุ้นเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตและระบบนิเวศน์ในพ้ืนท่ี

นัน้  

3. มีความเข้าใจในหลักการเกษตรอินทรีย์ คู่มือ มาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุ่ม 

ผู้ประสำนงำนโครงกำร 

- บริหารจัดการและให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านระบบควบคุมภายใน การตรวจฟาร์มภายใน และ

จัดเก็บเอกสารและบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตดิต่อประสานงานด้านระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม และการตรวจสอบภายในกลุ่ม  และ

ประสานงานองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรอินทรีย์ และหนว่ยรับรองจากภายนอก 

- จัดท า ทบทวนคู่มือระบบการจัดการควบคุมภายในและคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม 

- คัดเลอืกเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม  ก าหนดสถานะระยะการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ภายในของโครงการ  

- จัดท าทะเบียนรายชื่อเกษตรกร จัดท าแผนท่ีแปลงของสมาชิก  และพิจารณากรณีพบการไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและกฎระเบียบของกลุ่ม รวมท้ังระบุสถานะเกษตรกรท่ีได้รับการลงโทษ  

- วางแผนการประเมินคว ามเสี่ ยงคร้ังแรก  เม่ือรับสมาชิก ใหม่ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ี มี

ผลกระทบตอ่ความเสี่ยง รวมท้ังสรุปความเสี่ยงหลักท่ีเป็นจุดวิกฤติในการควบคุม และพิจารณาหา

มาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม  

- ประสานงานในการจัดการฝึกอบรมภายในกลุ่ม 

- ส่งเสริมจิตส านกึของสมาชิกในการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบของกลุ่ม 

- รายงานผลการด าเนนิงานด้านระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตอ่ประธานกลุ่ม 

- ตัดสินให้การรับรองสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม และตัดสินการรับรองสมาชิกแตล่ะรายจากผลการตรวจ

ฟาร์ม 
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- ด าเนนิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน 

คุณสมบัติของผู้ประสำนงำน 

1. ได้รับการคัดเลอืกจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

2. มีความคุ้นเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตและระบบนิเวศในพ้ืนท่ีน้ัน  

3. มีความเข้าใจในหลักการเกษตรอินทรีย์ คู่มือ มาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุ่ม 

4. พูดภาษาท้องถิ่นได้คล่อง อ่านและเขียนภาษาต่างประเทศได้บ้างได้ 

5. มีความคุ้นเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตและระบบนิเวศในพ้ืนท่ีน้ัน  

6. มีความเข้าใจในหลักการเกษตรอินทรีย์ คู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุ่ม 

7. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในกลุ่ม ระบบเอกสาร การตรวจฟาร์มและกระบวนการ

รับรองเกษตรอินทรีย์ 

8. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่งาน 

             ผู้ตรวจฟำร์มข้ำวอินทรีย์ 

- ด าเนนิการตรวจสอบฟาร์มอย่างนอ้ยปีละคร้ัง และด าเนนิการตรวจเย่ียมฟาร์มก่อนรับสมาชิกใหม่ 

- บันทึกการตรวจสอบ และรายงานผลความไม่สอดคล้องจากการตรวจสอบการท างานของ

เกษตรกรตอ่คณะกรรมการรับรองภายใน 

- ตดิตอ่ประสานกับผู้ประสานงานโครงการ 

- ด าเนนิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน 

คุณสมบัติของผู้ตรวจฟำร์มข้ำวอินทรีย์  

1. พูดภาษาท้องถิ่นได้คล่อง อ่านและเขียนได้ 

2. มีความคุ้นเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตและระบบนิเวศในพ้ืนท่ีน้ัน  

3. มีความเข้าใจในหลักการเกษตรอินทรีย์ คู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุ่ม 

4. มีความเข้าใจในขั้นตอนการตรวจระบบการควบคุมภายในและการตรวจฟาร์ม 

5. มีความละเอียดรอบคอบ ตัดสนิใจบนหลักฐานท่ีพบ มีเหตุมีผลและยุตธิรรม 

6. มีความนา่เชื่อถือ เป็นท่ียอมรับของเกษตรกร 

7. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่งาน 

เหรัญญิก 

- ดูแลและจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

- ควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน 

- ด าเนนิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน 

 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยตลำด และสต๊อกข้ำว 
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- รวบรวม ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตก่อนท่ีจะรับซื้อจากเกษตรกรและหรือท่ีเก็บอยู่ในคลังสินค้า 

- ด าเนนิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

เจ้ำหน้ำท่ีแปรรูป 

- ด าเนนิการแปรรูปผลผลิตข้าวคุณธรรมตามค าสั่งท่ีได้รับ  

- ด าเนนิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมกำรรับรองภำยใน  

- ตัดสินให้การรับรองสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม และตัดสินการรับรองสมาชิกแตล่ะรายจากผลการตรวจ

ฟาร์ม 

- ตัดสนิลงโทษสมาชิกท่ีไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือระบบควบคุมภายใน  

- ด าเนนิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรรับรองภำยใน 

1 พูดภาษาท้องถิ่นได้คล่อง อ่านและเขียนได้ 

2 มีความเข้าใจในหลักการเกษตรอินทรีย์ คู่มือ มาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุ่ม 

3 มีความละเอียดรอบคอบ ตัดสนิใจบนหลักฐานท่ีพบ มีเหตุมีผลและยุตธิรรม 

4 มีความนา่เชื่อถือ เป็นท่ียอมรับของเกษตรกร 

5 ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่งาน 

สมำชิกเกษตรกรในกลุ่ม 

- ด าเนนิการผลิต และปฏิบัตติามตามวิธีการ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คู่มือและกฎระเบียบของกลุ่ม 

- บันทึกข้อมูลการปฏิบัตงิานและกิจกรรมต่างๆในฟาร์มและจัดเก็บบันทึกไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

- รายงานความบกพร่องต่างๆ ท่ีมีผลตอ่ความไม่ปลอดภัยของผลผลิต และความไม่สอดคล้องกับ

วิธีการ มาตรฐานและกฎระเบียบของกลุ่ม 

- ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภายในกลุ่มหรือการตรวจสอบโดยหนว่ยรับรองภายนอก 

- ด าเนนิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกลุ่ม 

 

กรรมกำรธุดงค์ส่งเสริมคุณธรรมและตรวจศีล 

- จัดกิจกรรมสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้สมัครและสมาชิกกองบุญหนุนเกื้อซึ่งผู้สมัคร

และสมาชิกจะตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆได้แก่ 

 •    กำรฝึกอบรมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
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       โครงการฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้สมัครและสมาชิก

อย่างนอ้ยปีละ  1 คร้ัง หรือตามความจ าเป็นโดยการอบรมจะมีเนื้อหาเกี่ยวความส าคัญของการตรวจสอบ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ , มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือ 

มกท. )  มาตรฐาน Bioswiss และ Krave ในเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตของสมาชิก และระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกในการจัดท าเอกสารฟาร์ม 

 •   กำรฝึกอบรมเทคนคิกำรท ำเกษตรอินทรีย์ ด้วยกระบวนกำรโรงเรียนชำวนำคุณธรรม

และ กำรพัฒนำเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม โดย จัดให้มีการอบรมเทคนคิเกษตรอินทรีย์ในเร่ืองท่ีส าคัญ

ตอ่ไปนี้ 

1. การท าปุ๋ยหมัก  การท าน้ าหมัก 

2. การปรับปรุงบ ารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์ 

3. การวางแผนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ( ปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยน้ าหมัก  น้ าสกัด

ชีวภาพ )  

4. การป้องกันการก าจัดศัตรูพืชแบบเกษตรอินทรีย์ 

5. การคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปน 

6. การปรับปรุงพันธ์ุข้าวด้วยวิธีผสมเกสร 

7. การจัดการ ก่อน – หลัง การเก็บเกี่ยวเพ่ือให้ได้ความชื้นและคุณภาพตามท่ีก าหนด ฯลฯ  

 

กำรประกันคุณภำพจำกภำยนอก โดยสภำผู้บรโิภค 

คู่มือการประกันคุณภาพฉบับนี้ ในกระบวนการประกันคุณภาพนัน้ได้ค านงึถึงองค์กรภายนอกท่ี

เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้บริโภค  นักวิชาการ  สื่อสารมวลชน และบุคคลผู้สนใจอื่นๆ ท่ีให้การสนับสนุนการท า

เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  จึงให้มีการจัดตัง้กรรมการสภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรมขึน้จ านวน 33 คน  

ประกอบด้วย  

1. สมาชิกเครือข่ายฅนกินข้าวเกือ้กูลชาวนา จ านวน 21 คน  

2. ข้าราชการ-นักวิชาการ จ านวน 5 คน   

3. สื่อสารมวลชน จ านวน 3 คน    

4. ตัวแทนบริษัทคู่ค้าประจ ากับกลุ่มข้าวคุณธรรม 3 คน 

 

ซึ่งหัวใจส าคัญของการประกันคุณภาพจากภายนอกนัน้ องค์กรภายนอกท่ีมาช่วยท าการตรวจ

รับรอง จะมีการตรวจอยู่  4  ด้าน คือ 

1. ด้ำนกำรมีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเช้ือถือได้  โดยดูจากโครงสร้างและการ

บริหารระบบควบคุมภายใน องค์กรภายนอกท่ีมาท าการตรวจการรับประกันคุณภาพจาก

ภายนอกจะท าการตรวจเช็คข้อมูลตามตารางดังนี้  
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แ

ล้ 

 

จ

ตั

ว

อ

ย่

า

ง

 

เ

ช่

น  จากการประเมินพบว่า  มีโครงสร้างการจัดองค์กร  แตยั่งไม่มีรายชื่อผู้รับผิดชอบต าแหนง่ 

ตา่งๆ ท่ีเป็นปัจจุบัน ขณะท่ีโครงการ มีสมาชิกเป็นร้อยกว่าราย แตมี่ผู้ตรวจแปลงหลักเพียง 3 คน  และมี

พ้ืนท่ีกระจายห่างไกล  ประกอบกับสมาชิกแตล่ะรายมีพ้ืนท่ีหลายแปลง  จึงท าให้การตรวจแปลงไม่ครบทุก

แปลง   อีกท้ังผู้ตรวจตอ้งรับผิดชอบงานอื่นๆด้วย จึงท าให้งานตรวจแปลงอาจจะท าไม่ได้เต็มท่ี 

2   ด้ำนควำมมีระบบกำรบันทึกเอกสำรท่ีโปร่งใส  สมบูรณ์ ถูกต้องเพียงพอ     

2.1 คู่มือระบบกำรประกันคุณภำพ 

ตัวอย่าง เช่น  ผลการประเมินพบว่า คู่มือยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการตรวจประเมิน เห็นว่า  

โครงการ  มีคู่มือการประกันคุณภาพ ได้แก่  แบบฟอร์มและเอกสารขั้นตอนการท างานของระบบ  ท่ีมี

เนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนการท างานท้ังหมด   เจ้าหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้รับแบบฟอร์มท่ีเป็นปัจจุบันและเข้าใจ

ขั้นตอนการท างานท่ีระบุในคู่มือ   มีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ และปรับปรุงข้อมูล

เม่ือจ าเป็น 

2.2 มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 

ตัวอย่าง เช่น  ผลการประเมินของผู้ตรวจจะดูเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมท่ีบันทึกไว้

เป็นเอกสาร  ท่ีครอบคลุมตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากลท่ัวไป  เช่น 

- พ้ืนท่ีการผลิต  

- การจัดการน้ า ดิน และปุ๋ย 

ต าแหนง่ ชื่อบุคคลเจ้าหนา้ท่ี 
ประเมินความรู้ความสามารถ

และความนา่เชือ่ถือได้ 

ผู้บริหารโครงการ   

ผู้จัดการระบบ   

เจ้าหนา้ท่ีส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม 

  

ผู้ตรวจแปลง   

ผู้ท าหนา้ท่ีรับรอง   

เจ้าหนา้ท่ีอื่นๆท่ี

เกี่ยวข้องฝ่ายรับซื้อ

ข้าวเปลอืก  

ฝ่ายแปรรูปและ

การตลาด 

ฝ่ายข้อมูล 
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- การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

- เมล็ดพันธ์ุพืชและส่วนขยายพันธ์ุพืช 

- การป้องกันการปนเป้ือนจากภายนอกฟาร์ม 

- ระยะปรับเปลี่ยน 

- การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและสถานท่ีเก็บผลผลิตในระดับฟาร์ม  เช่น บรรจุภัณฑ์ การแยก

ผลผลิตตา่งสถานะการรับรองผลผลิต  

2.3  ระบบเอกสำรของระบบกำรประกันคุณภำพ   

ตัวอย่าง เช่น   การด าเนนิงานเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน  การจัดระบบเอกสารถือเป็นสิ่งส าคัญ  

ผู้ตรวจจากภายนอกต้อง ประเมินถึงระบบเอกสาร ดังนี้   

โดยผู้ตรวจภายนอกได้ประเมินตามเกณฑ์ซึ่งส่ิงท่ีถือว่าผ่านเกณฑ์ มีข้อมูลท่ีสมบูรณ์ เช่น  

- เกษตรกรทุกรายมีสัญญาข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ  โดยเนื้อหาในสัญญาข้อตกลงมีการระบุ

ข้อก าหนดท่ีให้เกษตรกรปฏิบัตติามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของโครงการ 

- ในสัญญามีการอธิบายถึงมาตรฐานท่ีโครงการบังคับใช้และการยินยอมให้ผู้ตรวจเข้าตรวจเย่ียม

แปลง และระบุว่า หากเกษตรกรไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานจะตอ้งได้รับการลงโทษ 

- มีแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของแปลงเกษตรกร   มีการระบุชื่อและรหัสของสมาชิก 

ส่วนข้อท่ีผู้ประเมินได้ประเมินแล้วต้องด าเนนิการปรับปรุง  อาทิ    

-ข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิกในแบบฟอร์มแตล่ะราย เช่น  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  แบบสอบถาม 

การระบุวันเดอืนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมถึงวันท่ีเดอืนปีท่ีใช้ปัจจัยการผลิตตอ้งห้าม ยังไม่ครบถ้วน 

- การจดบันทึกการให้ค าแนะน าให้กับสมาชิกแตล่ะราย ท่ีเป็นเร่ืองส าคัญ 

- การบันทึกข้อมูลกิจกรรมของแตล่ะราย  เช่น  การใช้ปัจจัยการผลิต ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บได้   

พ้ืนท่ีแปลงใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีครอบครอง 

- การสรุปการตรวจแปลงแตล่ะคร้ัง  โครงการได้จัดท า รายชื่อเกษตรกร  โดยมีข้อมูลเกษตรกร

แตล่ะราย ชื่อผู้ตรวจภายใน วันท่ีตรวจภายใน ผลการรับรอง และประมาณการผลผลิต 

ผลการประเมินระบบเอกสารของโครงการ  พบว่าข้อมูลท่ีต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขได้แก่  

-  เกษตรกรท่ีสุม่ตรวจบางรายไม่มีประวัตกิารใช้สารเคมีคร้ังสุดท้ายไม่ทุกครบทุกแปลง 

- พบเกษตรกรท่ีสุม่ตรวจไม่มีแผนผังแปลงขอรับรองครบทุกแปลง  หรือไม่ปรับปรุงแผนผัง

พ้ืนท่ีนา ให้เป็นปัจจุบัน  บางแปลงไม่บอกรายละเอียดของจุดอ้างอิงและแปลงข้างเคียง 

- ไม่มีการจดบันทึกให้ค าแนะน าท่ีส าคัญให้กับสมาชิกแตล่ะราย  เพราะปีนี้นักส่งเสริมไม่ได้ลง 

พ้ืนท่ีติดตามการปฏิบัตติามมาตรฐานโครงการ 

-  บางรายไม่ได้จดบันทึกปัจจัยการผลิตท่ีใช้  ทุกรายไม่ได้บันทึกผลผลิตท่ีขาย ไม่ได้เก็บ 

    ใบเสร็จขายข้าว  เกษตรกรลดพ้ืนท่ีถอืครองโดยไม่ได้แจ้ง  และโครงการไม่ได้เช็คตอนตรวจ     

    แปลงจึง ไม่ทราบว่าสมาชิก มีพ้ืนท่ีลดลง 
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-  โครงการไม่ได้ท าเอกสารชนิดปัจจัยการผลิตท่ีอนุญาตให้สมาชิกใช้ได้ครบถ้วน  เช่น                   

   ปุ๋ยตรางอกงาม 

-  แบบฟอร์มรายงานการตรวจไม่มีเนื้อหาให้เช็คปัจจัยการผลิตท่ีพบท่ีบ้าน สถานท่ีเก็บปัจจัย       

   การผลิต 

-  สมาชิกบางรายไม่ระบุการใช้สารเคมีคร้ังสุดท้าย บางรายระบุประมาณการผลผลิตไม่ตรง

ตามจริง 

-  ไม่มีเอกสารสรุปบันทึกการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีครอบครอง จ านวนเกษตรกรท่ีถูกลงโทษ และ

มาตรการลงโทษ   

 

3.   ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตรวจรับรอง มีควำมเข้มแข็ง น่ำเช่ือถือโดยให้

ผู้บริโภคได้มำเห็นด้วยตัวเอง 

            ตัวอย่าง เช่น  จัดกิจกรรมให้สภาผู้บริโภคลงมาพักค้างใช้ชีวิต มาโฮมเสตย์ท่ีบ้านของสมาชิกกลุ่ม

ชาวนาคุณธรรม ปีละ 2 คร้ัง  สภาผู้บริโภค พบปะชาวนาคุณธรรม   ครั้งท่ี 1   “หว่านข้าวสู่ผืนนา  

หว่านศรัทธาสู่หัวใจ” และสภาผู้บริโภคพบปะชาวนาคุณธรรม ครั้งท่ี 2 “ ลงแขกเกี่ยวข้าว รับลม

หนาวปลายนา ” 
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4. มีกำรรำยงำนข้อมูลต่ำงๆ ต่อสำธำรณะชน 

 ตัวอย่าง เช่น   กรณีเสียงสะท้อนจาก  คุณตา่ย ( ประธานเครือข่ายคนกินข้าวเกือ้กูลชาวนา) รู้จัก

กลุ่มข้าวคุณธรรมมีความอบอุ่นจากพอ่ แม่ๆ พ่ีน้องหลายคน ก็กินข้าวคุณธรรมมาเร่ือยๆจนถึงทุกวันจน

ถอนตัวไม่ขึ้น ความเห็นว่ากลุ่มชาวนากลุ่มนี้ไม่ต้องไปเสียค่ารับรองให้ชาวตา่งประเทศอย่าง IFOAM อีก

แล้ว  และเราไม่จ าเป็นตอ้งส่งข้าวออกนอกประเทศ ขณะนี้เพียงแตท่ าให้คนไทยได้รู้ได้ตระหนักในอาหารท่ี

กินว่ามีประโยชน์อย่างไร  

กลุ่มข้าวคุณธรรมมีจุดอ่อนก็คือ จะสื่อสารอย่างไรให้คนกินได้มาพบมาเห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ซึ่ง

การกระท าหรือมารู้ว่ากิจกรรมของกลุ่มชาวนากลุ่มนี้เป็นอยู่อย่างไร  ดิฉันได้ไปดูตัวอย่าง เช่น พ่อวิจิตร 

บุญสูงประธานมูลนธิรรมร่วมใจ และตุห๊ล่าง (นายแก่นค ากล้า    พิลานอ้ย) ท่ีสามารถเก็บพันธ์ุและ

ปรับปรุงพันธ์ุข้าวได้หลากหลายชนิด รวมไปถึงการรวมกลุ่มของชาวบ้าน จึงอยากให้คนท่ีไม่เคยมา ได้มารู้

มาเห็นวิถีชีวิตของชาวนา กิจกรรมตา่งๆในแปลงนา  บอกได้เลยว่าขณะนี้คนท่ีกินข้าวของชาวนากลุ่มนี้ กิน

เพราะความนา่เชื่อถือในตัวของผู้ผลิตหรือชาวนาเอง ไม่ได้กินเพราะว่ามีใบรับรองจากองค์กรใดๆ เม่ือกิน

แล้วเห็นว่าดีจริง  แล้วก็บอกตอ่ปากต่อปากต่อๆ กันไป 

ผลกำรปฏิบัติทดลองใช้คู่มือประกันคุณภำพ 

เม่ือได้ก าหนดมาตรฐานการท าเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมและออกแบบคู่มือการประกันคุณภาพ

ตามมาตรฐานนัน้แล้ว ทีมวิจัยได้น าสู่การปฏิบัตทิดลองใช้ ผลการทดลองใช้เป็นดังนี้ 

ชำวนำท่ีเข้ำร่วม 

ท าการรับสมัครชาวนาเข้าร่วมโดยได้ท าการวางแผนงานร่วมกับชาวบ้านและผู้น าชุมชน 139 คน 

ได้ช่วยกันก าหนดช่วงเวลาในการทดลองใช้คู่มือระบบประกันคุณภาพ (การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เชิงคุณธรรม)ท่ีได้ร่างขึน้มาแล้ว ในการผลิตข้าว พืชผัก ผลไม้ ของสมาชิกชาวนาคุณธรรมท่ีมีความพร้อม  

มีชาวนาท่ีมีความพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม จ านวน 119 ราย 

โดย เร่ิมตน้ด้วยกิจกรรมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุข้าว  เสร็จแล้วก็เดินทาง
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ไปอยู่ศึกษาดูงานท่ีหมู่บ้านราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานีและสันติอโศกท่ีกรุงเทพ สมาชิกได้อยู่ ได้ดู 

ได้ รู้ ได้เห็น ได้เลียนแบบ จนเป็นท้ังในด้านกระบวนการใช้ชีวิตจริงอย่างมีคุณค่า รวมท้ังได้ ฝึกหัดกำร

ท ำงำน  คือ กำรปฏิบัติธรรม และได้ฝึกท ำกำรค้ำบุญนิยม  ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้จริงกับพัฒนาระบบ

การรับรองมาตรฐาน แล้วกลับมาท าการผลิตจริงในแปลงนาตลอดปี 

ประเมินในเชิงปริมำณ  มีชาวนาท่ีเข้าร่วมแล้วสามารถด าเนินการจนผ่านการตรวจรับรอ ง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 99 ราย คิดเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรจ านวน 1,566 ไร่ ผลผลิตข้าวเปลอืก

380.944 ตัน ชาวนาในระยะปรับเปลี่ยน 20 ราย พ้ืนท่ีการเกษตร 403 ไร่ ประมาณการผลผลิตข้าว 

105.500ตัน 

ตำรำงประมำณกำรผลผลิตข้ำวคุณธรรมและพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ของสมำชิก

เครือข่ำย  119 รำย 

ท่ีสมัครเข้ำร่วมปฏิบัติกำรทดลองใช้คู่มือระบบกำรประกันคุณภำพ  
 

สถำนะผลผลิต  

(จ ำนวนคน) 

ประมำณกำรผลผลิตข้ำว  และ พื้นท่ีกำรผลิตในระบบเกษตรอนิทรีย์เชิง

คุณธรรม รวมพ้ืนที่ 

กำรผลิต   

(ไร่) 

มะลิ 105 

(กก) 

พ้ืนที่ 

(ไร่) 

มะลิแดง 

(กก) 

พ้ืนที่  

(ไร่) 

ข้ำวนิล  

(กก) 

พ้ืนที่  

(ไร่) 

กข 6  

(กก) 

พ้ืนที่ 

 (ไร่) 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรม หรือ ข้าวคุณธรรม     

          (จ านวน99คน) 

312,659 889 68,285 199 28,408 84 150,630 394 1,566.00 

ข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนสู่

มาตรฐานข้าวคุณธรรม 

          (จ านวน 20คน) 

105,000 294 500 1.5 3,700 20 34,900 88.49 403.99 

           รวมท้ังส้ิน    (119  

คน)   417,659 1,183 68,785 201.4 32,108 104 185,530 482.49 1,969.99 
 

 

ในเชิงคุณภำพ ชาวนาสมาชิก ผู้บริหารเครือข่าย ทีมวิจัยได้ประสบการณ์พัฒนาตนเองในทางจิต

วิญญาณ พัฒนาการผลิต และสามารถพัฒนามาตรฐานและระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง

คุณธรรมได้เป็นคร้ังแรกในโลก   ดังตัวอย่างข้อคิดเห็นของชาวนาท่ีเข้าร่วมทดลองใช้คู่มือการประกัน

คุณภาพ ดังนี้ 

1. น.ส.กระแสบุญ ดอกบัว อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 120 หมู่ 8 ต.กระจาย อ าเภอป่าติ้ว จังหวัด

ยโสธร 
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จบมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6)  จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในอดีตเคยท างานโรงงาน ใช้

ชีวิตในสังคมเมือง ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนท างานลูกจ้างหาเช้ากินค่ าแบบคนในสังคม

เมืองอยู่ระยะหนึ่ง  ข้อสรุปของชีวิตในจุดนี้เห็นว่านา่จะไปไม่รอด จึงตัดสินใจเปลี่ยนกลับมาช่วยพ่อแม่ท านา 

แต่ก็ยังหาค าตอบไม่ได้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะเป็นชาวนาท่ีมีแตกตา่งจากชาวนาท่ัวๆไป  ข้าพเจ้าจึงสมัคร

เป็นสมาชิกชาวนาคุณธรรม แต่การท านานั้นตอ้งอาศัยแรงงาน อาศัยแรงใจ รวมท้ังสตปัิญญา บนพ้ืนท่ี 40 

ไร่ ท่ีมีอยู่นัน้ ข้าพเจ้าแบ่งเป็นป่าหัวไร่ปลายนาธรรมชาตจิ านวน 10 ไร่ มีหนองน้ าท่ีใช้ได้ตลอดปีจ านวน 3 

ไร่  ฤดูการท านาในแต่ละปีนัน้ยุ่งยากในการบริหารจัดการมาก เพราะแปลงนาเป็นแบบขั้นบันได  ฝนตกไม่

ตรงตามฤดูกาล  ข้าพเจ้าจ าเป็นตอ้งวางแผนและคิดหาวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ  

ปี 2554  ข้าพเจ้าตัดสินใจเข้าร่วมปฏิบัติทดลองใช้คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ โดยอาสาเป็นนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท างานเสียสละทุกอย่างเพ่ือให้งานก้าวหนา้ไป

ได้ มีโอกาสเข้ารับการอบรมและไปดูงาน หมู่บ้านราชธานีอโศกและสันตอิโศก  (มีการอบรมด้านอาชีพการ

งาน การครองชีวิต เรียนรู้โลกและสังคม รวมถึงการเสียสละต่อสังคม) จึงได้น าไปปรับปรุงในแปลงนา

ตัวเอง ลองท ามาเล็กนอ้ยเท่าท่ีข้าพเจ้าจะท าได้ จึงคิดว่าอบรมแค่นี้ยังไม่ท าให้เรามีความรู้ใจการจัดการ

แปลงนาของข้าพเจ้าได้ จึงขออนุญาตพ่อแม่มาเรียนรู้เพ่ิมเตมิโดยการมาเป็นอาสาสมัคร ตั้งแต่จบงาน

อบรม  ถึงช่วงท านาก็กลับไปดูแลแปลงนาของตัวเอง โดยมีแรงงานจากญาตธิรรม ของมูลนธิิธรรมะร่วมใจ

กลับไปช่วยลงแขกด านา มีการแนะน าปรับปรุงแปลงนาด้วย มีการจัดการมาเร่ือยๆ โดยปรับแปลงนาให้

เป็นสัดส่วน บ ารุงดินโดยการหว่านพืชหลังนา ปลูกแตงโมแล้ง แม้จะยังไม่ประสบความส าเร็จจนขนาดขาย

ได้เงิน แตส่ิ่งท่ีภาคภูมิใจก็คือพ่อแม่ก็ได้เก็บผลผลิตท่ีเกิดในพ้ืนนาท่ีไร้สารพิษ มาบริโภคในครัวเรือน  

ปัจจุบันข้าพเจ้าช่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม  ได้ความรู้

มาก ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ศกึษาพัฒนาตัวเองในด้านคุณธรรม  รู้จักการให้สังคมก่อน  การท่ีข้าพเจ้ามา

ท างานให้สว่นรวม ได้รักษาศลีด้วย จึงเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีมากในการท่ีเราไม่หลงมัวเมาในการพนัน เหล้า 

บุหร่ี  สารเคมี ปุ๋ยเคมี และมีองค์ความรู้ในการช่วยเหลอืคนอื่นๆ  เพราะได้พิสูจนด์้วยตัวเองเร่ือยมา   

โครงการวิจัยนี้ข้าพเจ้าเห็นว่า สำมำรถสร้ำงจุดเปล่ียนสู่จุดยืนท่ีมั่นคงให้เกษตรกรชำวนำท่ี

เข้ำร่วมปฏิบัติกำรทดลองใช้คู่มือกำรประกันคุณภำพ มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  ได้เป็น

อย่างดี 

2. นำยอิสรำ  แก้วดี  บ้ำนเลขท่ี 98   ม.8  ต.น้ ำปลีก อ.เมือง  จ.อ ำนำจเจริญ  37000   

 ก่อนท่ีผมจะได้เข้าร่วมกลุ่มข้าวคุณธรรม ร่างกายตัวผมเองเต็มไปด้วยสารพิษ (พิษสุรา และ

อบายมุข) ไร่นาเต็มไปด้วยสารเคมี    ผมตดิอบายมุข   ปัญหาหนี้สินมีมากไม่สามารถช าระหนี้ ธกส.ท่ีกู้มา

เพียง 30,000 บาท เม่ือ 4 ก่อน เพราะ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  เพราะละลายไปกับอบายมุขไปหมด จน

ครอบครัวแตกแยก     เม่ือมาคบคุ้นกับกลุ่มข้าวคุณธรรม   ผมเปลี่ยนความคิดใหม่หันมาตั้งม่ันในศีล 5  

เลิกอบายมุข   ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และปลูกข้าวคุณธรรม พันธ์ุพ้ืนเมืองหลากหลายชนิด 

ปรับปรุงบ ารุงดินไร่นาด้วยปุ๋ยอินทรีย์ท่ีผลิตขึน้มาใช้เองโดยวิธีการลงแขกของสมาชิก ผมท าโรงปุ๋ยเล็กๆ
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เอาไว้ท่ีในแปลงนา ท าโรงสีข้าวกล้องเล็กๆท่ีหลังบ้านเอาไว้สีแปรรูปข้าวพ้ืนเมืองพันธ์ุต่างๆ ให้เป็นข้าว

กล้องแล้วน าไปส่งขายให้ศูนย์กลางกลุ่มข้าวคุณธรรมเพ่ือผสมให้เป็นข้ำวกล้องพ้ืนเมืองอินทรีย์ ขายได้

ราคาดีกว่าการขายข้าวเปลอืกให้โรงสีของนายทุน 

 วันนี้วิถีชีวิตผมเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นมาก ผมสามารถมีรายได้เพียงพอแล้วจึงน าไปช าระหนี้

หมดแล้ว ครอบครัวผมมีความอบอุ่น ทุกคนช่วยกันท างานในฟาร์ม ส่วนแกลบร าและปลายข้าวท่ีได้จาก

โรงสี ผมก็เอามาเลีย้งปลา เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไก่ ผมมีอาหารท่ีปลอดภัยไร้สารพิษเอาไว้รับประทานเองใน

ครัวเรือน  อยากบอกว่า  ข้ำวคุณธรรมน ำมำซึ่งควำมสุข จริงๆ ครับ 
 

3. นำยสุพจน์  จิตทว ีอำยุ 59 ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี  98/1  หมู่ 4  ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร 

35000   

เม่ือได้เข้าสู่ขบวนการผลิตข้าวแบบชาวนาคุณธรรมท าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การด ารงชีวิตแบบ

เพียงพอ โดยการใช้สิ่งท่ีมีในไร่ในนาตนเองมาท าปุ๋ยหมักชีวิภาพ  ใช้น้ าหมักชีวภาพท่ีท าเองไม่พ่ึงปุ๋ยเคมี  

และเลิกดื่มสุรา เลิกสูบหร่ี   เม่ือก่อนข้าพเจ้าเป็นเซียนดื่มสุรา  ดื่มแล้วเมาหัวราน้ า  บุหร่ีก็สูบมวนตอ่มวน 

และการสูบบุหร่ี  การดื่มเหล้าเป็นการเผาเงินทองของตัวเอง  เพราะ เอาเงินไปซื้อเหล้า ซื้อบุหร่ี  โดยหารู้

ไม่ว่าท าลายตนเอง และครอบครัว   เม่ือข้าพเจ้ามาเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตโดยเป็นชาวนาคุณธรรม เม่ือมอง

ย้อนกลับไปในอดีตท่ีผ่านมาท าให้ ข้าพเจ้ามีจิตส านกึท่ีละอายตอ่ตนเอง และคนอื่น  ข้าพเจ้ารู้สกึเสียดาย

วันเวลาท่ีผ่านมา และคิดว่าชีวิตของข้าพเจ้านา่จะพบวิถีชีวิตแบบพอเพียงแบบนี้ต้ังแตน่านแล้ว  

ข้าพเจ้ายืนยันว่าสามารถ ลดค่าใช้จ่ายในการท านา โดยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้สาร

ฆ่าหญ้า  แตก่่อน ข้าพเจ้าตอ้งลงทุนหมดเงินไปปีละ ประมาณ 15,000 บาท กับสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์เหล่านี้  

แตพ่อหันมาท านาอินทรีย์กับกลุ่มข้าวคุณธรรม ก็เลิกหมดเลย  การเลิกดื่มเหล้าและเลิกสูบบุหร่ีท าให้

ร่างกายของข้าพเจ้าแข็งแรง สิ่งท่ีข้าพเจ้าท าอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้ท าเพ่ือตัวเองเท่านัน้แตท่ าเพ่ือลูกเพ่ือหลาน

ข้าพเจ้า หวังว่าจะให้ลูกหลานได้ได้รับสิ่งดีๆ และสบืทอดอาชีพนี้ตอ่ไปในอนาคต  ข้าพเจ้าม่ันใจว่าเดินมา

ถูกทางแล้ว ขอให้ผู้ท่ีคิดจะเลิกเหล้า  เลิกบุหร่ี มีความตัง้ใจจริง และยึดม่ันในสิ่งท่ีตนตัง้ใจว่าจะท านัน้  มัน

ไม่มีอะไร ท่ีเราท าไม่ได้  ท าไม่ไหว  ท าไม่ส าเร็จ  ขอเพียงแตเ่รามีจิตใจท่ีตัง้ม่ัน สิ่งนัน้ก็จะส าเร็จได้แนน่อน  

4. นำยสุทัศน์  วันเท่ียง อำยุ 65 ปี อยู่บ้ำนศรีฐำน  ต ำบลศรีฐำน อ ำเภอป่ำติ้ว จังหวัด

ยโสธร 

สภาพท่ัวไปของครอบครัว คือ มีอาชีพเป็นชาวนา การอยู่ การกิน ก็หาอยู่หากินเบบวิถีชีวิตชนบท  

กินพืชผักในแปลงข้าว ปลาก็มีในน้ า  อดีตผมอยากได้เงิน ก็ท านาบัว เพ่ือขาย  ใช้สารเคมีเร่งตน้ เร่งดอก  

ใช้ตดิตอ่กันนานเข้า สังเกตว่าผิวหนังมีเร่ิมมีปัญหา ร่างกายอ่อนแอไม่สบายบ่อย  คิดว่าสาเหตุอาจจะเป็น

เพราะการใช้สารเคมีในนาบัวหรือเปล่า   ขืนใช้ตอ่ไปสุขภาพร่างกายทรุดลงแนน่อน จึงตัดสนิใจเข้าร่วม
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โครงการเกษตรอินทรีย์ เม่ือเลิกใช้สารเคมีอย่างเด็ดขาด ถึงแม้ว่าช่วงแรกครอบครัวยังไม่เห็นด้วยก็ตาม 

หลังจากนั้นได้เปลี่ยนมา    

การท าเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมเต็มรูปแบบ   รู้จักใช้ชีวิต ลดรายจ่าย โดย 

- ปลูกอยู่ปลูกกิน  เลีย้งปลา  เลีย้งไก่ เลีย้งเป็ด 

- พ่ึงตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข  ถือปฏิบัตติามหลักศีล 5  

- สุขภาพร่างกาย จิตใจดี ขยัน เป็นคนท่ีมีความละเอียดอ่อน 

- มีการจดบันทึก รายรับ –  รายจ่าย  ท าบัญชีฟาร์มครัวเรือน เพ่ือให้เห็นตน้ทุน 

- ลดรายจ่ายด้านอุปโภค  ท าใช้เองในครัวเรือน    

- ครอบครัวเข้มแข็ง เข้าอกเข้าใจกันดี 

เทคนคิควำมรู้ท่ีได้รับ 

- องค์ความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย์มีการถ่ายทอดจากพอ่ แม่สูลู่ก 

- องค์ความรู้เร่ืองหมอยา  สุขภาพการดูแลตนเอง   มีการขยายผลตอ่ชุมชน 

- มีความม่ันใจในการด ารงชีวิต ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์แบบย่ังยืน 

- เดินทางท่ีถูกต้อง  เป็นทางเลอืกทางรอดจากหนี้สนิ 

- ด าเนนิชีวิตตามพระราชด าริของในหลวง 

- อนุรักษ์ธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม 

- การท าเกษตรอินทรีย์แล้วครอบครัวอบอุ่น   เข้าใจซึ่งกันและกัน  รู้จักแบ่งปัน 

- รู้สกึมีเกียรต ิ  ได้รับการยอมรับ และมีบทบาทในชุมชนมากขึน้   
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอของสภำผู้บริโภค 

ความคิดเห็นของผู้บริโภค ท่ีมีสวนร่วมในการแสดงความเห็นตอ่ปฏิบัตกิารทดลองใช้คู่มือการ

ประกันคุณภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  

 คุณครูจุน  ครูนักพัฒนาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก  เป็นครูสอนศิลปะ ได้ เปิดบ้านตัวเองให้เป็น

โรงเรียนสอนศิลปะส าหรับเด็กๆ ได้มาเรียนแสดงผีมือทางศลิปะ จากการได้เข้ามาร่วมกิจกรรมผู้ผลิตพบ

ผู้บริโภค(เกลอเมืองพบเกลอทุ่ง) โดยบริษัททีวีบูรพาจัดขึน้  คร้ังแรกท่ีมาก็เกิดความอบอุ่น เหมือนมี

ความคุ้นเคย  มีความผูกพัน ได้กินข้าวคุณธรรม ความรู้สกึแตกต่างจากการซื้อข้าวท่ีเป็นสินค้าธรรมดา

ท่ัวไปมารับประทานมาก ข้าวคุณธรรม มีความนา่เชื่อถือ จึงอยากบอกให้คนอื่นๆได้รู้คุณค่าของอาหารท่ี

เรากินทุกวัน และอยากให้มาร่วมสัมผัสกับชาวนากลุ่มนี้ จึงได้ตัดสินใจ เปิดบ้านอีกหนึ่งหลังเป็น บ้านข้าว

คุณธรรม เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายขึน้ท่ีจังหวัดพิษณุโลกขึน้ 
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หนังสือพมิพ์: คมชัดลึก ฉบับวันท่ี 25 มิถุนายน 2555   คอลัมน์ โลกท่ีไม่ควรหลงลืมใคร โดย... สุทธิพงษ์ ธรรม

วุฒิ  
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คุณหนุ่ย (นายนธิิ สง่าอารีย์กุล) เครือข่ายคนกินข้าว  หลังจากได้รู้จักกับข้าวคุณธรรมแล้วผม

ก็ได้น าเอาข้าวไปตรวจหรือวิจัยสารอาหารต่างจากข้าวซึ่งข้าวบางชนิดจะมีสารตอ่ต้านอณุมูลอิสระท่ีฝร่ัง

ชอบ  ผมได้ค้นหาข้อมูลผ่านทางจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งวันนัน้สถาบันมหาลัยมหิดลได้น าข้าวอินทรีย์จากกลุ่ม

ชาวนาอ าเภอกุดชุม ของพ่อถาวร พิลานอ้ย ไปวิจัย 30 ตัวอย่าง (สายพันธ์ุ) ซึ่งมีข้าวของกลุ่มชาวนา

คุณธรรมรวมอยู่ดว้ย ผลการวิจัยพบว่าข้าวข้าวมะลิแดงมีสารตา้นมะเร็งสูง เป็นท่ีน่าพอใจมาก ข้าวเหลอืง

สร้อยทองก็มีสารโฟเลตท่ีมีประโยชน์มากโดยเฉพาะผู้หญิงท่ีตัง้ท้อง ซึ่งตอ้งการสารนี้มาก เนื่องจากสาร

ชนิดนี้มีในธรรมชาต ิ และท่ีส าคัญมีในข้าวคุณธรรมด้วย  

นอกจากข้าวแล้วก็ยังตอ้งมีผักผลไม้ ซึ่งตลาดรองรับผลิตผลของกลุ่มชาวนาคุณธรรมอยู่แล้ว   เรา

ตอ้งท าแบรนดแ์ละท าเชลล์วางขาย หรืออาจจะตอ้งท าสัญลักษณ์เป็นส ี เช่น สีเขียว ราชการรองรับ  สี

เหลอืง อย.รับรอง  สีน้ าตาลมาตรฐานของเราเอง  เป็นตน้  เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ข้อเปรียบเทียบความ

แตกต่างของสินค้า ส่วนลูกค้าในอนาคตเราตอ้งมีมาตรฐานให้ชัดเจน ตอ้งมีการสื่อสารข้อมูลบอกกล่าวให้

ชัดเจนและสามารถลงมาตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนผลิตมีข้าวอะไรบ้างจะท าให้เกิดความม่ันใจมากขึน้ 



126 

    โครงการวิจัยแนวทางการพฒันาไปสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์เชงิคุณธรรม 
 



127 

    โครงการวิจัยแนวทางการพฒันาไปสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์เชงิคุณธรรม 



128 

    โครงการวิจัยแนวทางการพฒันาไปสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์เชงิคุณธรรม 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกนักวชิำกำร ผู้เช่ียวชำญ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีสวนร่วมในการแสดงความเห็นตอ่ปฏิบัติการทดลองใช้ คู่มือการ

ประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  

      1.  คุณนำถฤดี   นำครวำจำ    ผู้อ านวยการกองทุนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย(มกท )   

ข้อเสนอถ้าจะรับรองมาตรฐานโดยกลุ่มเอง   คนท างานในพ้ืนท่ีต้องเข้าใจ   ระบบท่ีตัวเองตั้งขึ้นมา   คือ

ระบบควบคุมภายใน   ต้องท างานเป็นขั้นเป็นตอน  เข้าใจสถานการณ์ในพ้ืนท่ี   เข้าใจเกษตรกร   เสนอ

เร่ืองรายงาน   เนื้อหาหลักของตัวแทนเกษตรกรควรเน้นเกี่ยวกับท่ีมาของโครงการเกษตรอินทรีย์คุณธรรม  

และความส าคัญในการเรียนรู้ของเกษตรกร   ถ้าจะพัฒนากระบวนการรับรองโดยกลุ่มเอง  ต้องค านึง

องค์กรภายนอกท่ีจะมาเกี่ยวข้อง  ท้ังนักวิชาการ  องค์กรผู้บริโภค  บุคคลภายนอก   ควรเน้นเกี่ยวกับ

นโยบายของหนว่ยงานตนเอง   ซึ่งตอ้งใช้ร่วมกับการสนับสนุนการพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์คุณธรรม 

         เนื้อหาหลักของผู้น าเกษตรกรข้าวคุณธรรม  ควรเน้นเร่ืองประสบการณ์  การท าเกษตรอินทรีย์ท่ี

ผ่านมาขององค์กร   โดยเฉพาะ   ความอดทนความมุมานะ  การสร้างองค์กรท่ีเข้มแข็ง 

         ขอฝากคนท างานในพ้ืนท่ี   ท่ีเป็นนักส่งเสริมภายในโครงการรวมท้ังผู้ตรวจฟาร์มภายในโครงการ    

ระบบควบคุมภายใน  คือระบบท่ีมีเอกสารท่ีจะสร้างหลักประกันว่า   กระบวนการผลิตและผลผลิตของ

โครงการได้ปฏิบัตติามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  องค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบควบคุมภายใน  มี  4  ด้าน

คือ  1.  มีระบบโปร่งใส  และมีการบันทึกเอกสาร   2.  มีเจ้าหนา้ท่ีท่ีมีความสามารถและเชื่อถือได้  3. มี

กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีด ี  4. มีการรายงานให้หนว่ยงานรับรองทราบ 

2.  นางสาวพิสมัย   รัตนผลที  ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์รายใหญ่ และ เป็นผู้ตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล (ตรวจอิสระ)  

ผลกำรประเมินระบบประกันคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ 

1. ด้านโครงสร้างและการบริหารระบบควบคุมภายใน 

 ผู้บริหารโครงการ นายนคิม  เพชรผา 

ผู้จัดการระบบ นายนคิม เพชรผา 

ผู้ท าหนา้ท่ีรับรองแปลง นายนคิม  เพชรผา ,นายสุทัศน์  วันเท่ียง,นายอิสรา  แก้วดี ,นายวิจิตร  

บุญสูง ,นางจ าปา  สุวะไกร,และพระคุณเจ้าพรมมา สุภัทโท 

ผู้ตรวจแปลงภายใน ผู้ตรวจหลัก  3 คน  คือ  นายประจักษ์  บุญทศ ,นางสาวพรทิพย์  ถาบรร

แก้ว ,นายสุรศักดิ์ ศรีสง่า และมีผู้ตดิตาม คือ  นางสาวอริย์ญดา  ศรีสุวะ 

เจ้าหนา้ท่ีสง่เสริมเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม 

นายประจักษ์  บุญทศ ,นายอดุลย์ โคลนพันธ์ นายแก่นค ากล้า  พิลานอ้ย,

นายจีรพันธ์ มีทรัพย์ ,  นายสุรศักดิ์ ศรีสง่า 

เจ้าหนา้ท่ีอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฝ่ายรับซื้อข้าวเปลอืก นายประจักษ์  บุญทศ ,ฝ่ายแปรรูปและการตลาด       

นายอดุลย์ โลนพันธ์ , ฝ่ายข้อมูล นางสาวอริย์ญดา ศรีสุวะ 

ส านักงานกลางของกลุ่ม  มูลนธิิสวนธรรมร่วมใจ 
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จากการประเมินพบว่า  มีโครงสร้างองค์กร  แตยั่งไม่มีรายชื่อผู้รับผิดชอบต าแหนง่ต่างๆท่ีเป็น 

ปัจจุบันและเห็นว่า มีสมาชิกเป็นร้อยกว่า แตมี่ผู้ตรวจแปลงหลักเพียง 3 คน  และมีพ้ืนท่ีกระจายห่างไกล  

ประกอบกับสมาชิกแต่ละรายมีพ้ืนท่ีหลายแปลง  จึงท าให้การตรวจแปลงไม่ครบทุกแปลง   อีกท้ังผู้ตรวจ

ตอ้งรับผิดชอบงานอื่นๆด้วย จึงท าให้งานตรวจแปลงท าไม่ได้เต็มท่ี 

2. คู่มือระบบการประกันคุณภาพ 

ผลการประเมินพบว่า คู่มือยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการตรวจประเมิน  เห็นว่า

โครงการ  มีคู่มือการประกันคุณภาพ ได้แก่  แบบฟอร์มและเอกสารขั้นตอนการท างานของระบบ  ท่ีมี

เนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนการท างานท้ังหมด   เจ้าหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้รับแบบฟอร์มท่ีเป็นปัจจุบันและเข้าใจ

ขั้นตอนการท างานท่ีระบุในคู่มือ   มีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ และปรับปรุงข้อมูล

เม่ือจ าเป็น 

3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 

ผลการประเมินของผู้ตรวจจะดูเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมท่ีบันทึกไว้เป็นเอกสาร  ท่ี 

ครอบคลุมตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากลท่ัวไป  เช่น 

- พ้ืนท่ีการผลิต  

- การจัดการน้ า ดิน และปุ๋ย 

- การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

- เมล็ดพันธ์ุพืชและส่วนขยายพันธ์ุพืช 

- การป้องกันการปนเป้ือนจากภายนอกฟาร์ม 

- ระยะปรับเปลี่ยน 

- การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและสถานท่ีเก็บผลผลิตในระดับฟาร์ม  เช่น บรรจุภัณฑ์ การแยก

ผลผลิตตา่งสถานการณ์รับรอง  

4. ระบบเอกสารของระบบการประกันคุณภาพ   

จากการด าเนนิงานเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน  การจัดระบบเอกสารถือเป็นสิ่งส าคัญ  ทางโครงการ

ได้รับการประเมินถึงระบบเอกสาร   

โดยผู้ตรวจได้ประเมินตำมเกณฑ์ซึ่งส่ิงท่ีถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ มีข้อมูลท่ีสมบูรณ์ เช่น  

- เกษตรกรทุกรายมีสัญญาข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ  โดยเนื้อหาในสัญญาข้อตกลงมีการระบุ

ข้อก าหนดท่ีให้เกษตรกรปฏิบัตติามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของโครงการ 

-  ในสัญญามีการอธิบายถึงมาตรฐานท่ีโครงการบังคับใช้และการยินยอมให้ผู้ตรวจเข้าตรวจเย่ียม

แปลง และระบุว่า หากเกษตรกรไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานจะตอ้งได้รับการลงโทษ 

- มีแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของแปลงเกษตรกร   มีการระบุชื่อและรหัสของสมาชิก 
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ส่วนข้อท่ีผู้ประเมินได้ประเมินแล้วต้องด ำเนนิกำรปรับปรุง  อำทิ    

-ข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิกในแบบฟอร์มแตล่ะราย เช่น  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  แบบสอบถาม 

การระบุวันเดอืนปีท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมถึงวันท่ีเดอืนปีท่ีใช้ปัจจัยการผลิตตอ้งห้าม ยังไม่ครบถ้วน 

- การจดบันทึกการให้ค าแนะน าให้กับสมาชิกแตล่ะราย ท่ีเป็นเร่ืองส าคัญ 

- การบันทึกข้อมูลกิจกรรมของแตล่ะราย  เช่น  การใช้ปัจจัยการผลิต ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บได้   

พ้ืนท่ีแปลงใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีครอบครอง 

- การสรุปการตรวจแปลงแตล่ะคร้ัง  โครงการได้จัดท า รายชื่อเกษตรกร  โดยมีข้อมูลเกษตรกร

แตล่ะราย ชื่อผู้ตรวจภายใน วันท่ีตรวจภายใน ผลการรับรอง และประมาณการผลผลิต 

ผลการประเมินระบบเอกสารของโครงการ  พบว่าข้อมูลท่ีต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขได้แก่ 

1.  เกษตรกรท่ีสุม่ตรวจบางรายไม่มีประวัตกิารใช้สารเคมีคร้ังสุดท้ายไม่ทุกครบทุกแปลง 

2. พบเกษตรกรท่ีสุม่ตรวจไม่มีแผนผังแปลงขอรับรองครบทุกแปลง  หรือไม่ปรับปรุงแผนผังพ้ืนท่ี

นาให้เป็นปัจจุบัน  บางแปลงไม่บอกรายละเอียดของจุดอ้างอิงและแปลงข้างเคียง 

3. ไม่มีการจดบันทึกให้ค าแนะน าท่ีส าคัญให้กับสมาชิกแตล่ะราย  เพราะปีนี้นักส่งเสริมไม่ได้ลง

พ้ืนท่ีติดตามการปฏิบัตติามมาตรฐานโครงการ 

4. บางรายไม่ได้จดบันทึกปัจจัยการผลิตท่ีใช้  ทุกรายไม่ได้บันทึกผลผลิตท่ีขาย ไม่ได้เก็บใบเสร็จ

การขายข้าว  การลดพ้ืนท่ีถอืครองไม่ได้แจ้ง  และโครงการไม่ได้เช็คตอนตรวจแปลงจึงไม่

ทราบว่าสมาชิกมีพ้ืนท่ีลดลง 

5.  โครงการไม่ได้ท าเอกสารชนิดปัจจัยการผลิตท่ีอนุญาตให้สมาชิกใช้ได้ครบถ้วน  เช่น ปุ๋ยตรา

งอกงาม 

6. แบบฟอร์มรายงานการตรวจไม่มีเนื้อหาให้เช็คปัจจัยการผลิตท่ีพบท่ีบ้าน สถานท่ีเก็บปัจจัยการ

ผลิต 

7. สมาชิกบางรายไม่ระบุการใช้สารเคมีคร้ังสุดท้าย บางรายระบุประมาณการผลผลิตไม่ตรงตาม

จริง 

8. ไม่มีเอกสารสรุปบันทึกการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีครอบครอง จ านวนเกษตรกรท่ีถูกลงโทษ 

มาตรการลงโทษ 
   

          3.  คุณนคร    ลิบปคุปตถำวร  ผู้แทนเครือข่ายตลาดสีเขียว  กรุงเทพฯ  

 ผมคิดว่าการรับรองมาตรฐานโดยกลุ่มเกษตรกรเองโดยเฉพาะกลุ่มชาวนาคุณธรรมนัน้เป็นเร่ืองท่ี

ดี   เพราะเป็นการพ่ึงตนเอง   ในการรับรองมาตรฐานโดยตัวเอง  ผมขอเสนอว่า  ระบบการท างาน

ภายในของระบบการประกันคุณภาพตอ้งแนน่   ท้ังเร่ืองเอกสารและกระบวนการลงพ้ืนท่ี   

กระบวนการตา่งๆตอ้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้   คนท างานในพ้ืนท่ีต้องเข้าใจเกษตรกร  
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เกษตรกรเข้าใจโครงการ   มีความตระหนักถึงสิ่งท่ีตัวเองก าลังท าอยู่  สิ่งท่ีขาดไม่ได้ต้องค านึงถึง

ผู้บริโภค   ผลผลิตท่ีออกมาสู่ตลาดตอ้งเป็นผลผลิตท่ีเป็นของชาวนาคุณธรรมจริงๆ 

 

ชุดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรขับเคลื่อนตำมแผนกำรประกันคุณภำพ 

 จากการลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูลการท าเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและขยาย

ผลกลุ่มและเครือข่ายข้าวคุณธรรม ได้พบว่า ขีดจ ากัดประการหนึ่งของการขยายเครือข่ายข้าวอินทรีย์และ

ข้าวคุณธรรม ก็คือ การมีและใช้ชุดความรู้ท่ีหลากหลาย ผู้ท่ีใช้ความรู้ทุกคนจะต้องมีความชัดเจนและ

สามารถสอดประสานความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและสอดคล้องกับระบบนเิวศนข์องตนเอง  

ตลอดจนข้อก าหนดของมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง  เพราะถ้าเกษตรกรมีความเข้าใจท่ีถูกต้องแล้ว  

การตรวจสอบควบคุมก็จะเปลี่ยนจากการคอยจับผิด  เป็นการค้นหาจุดอ่อน  เพ่ือท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึ้นไป

อย่างตอ่เนื่อง  ซึ่งการถ่ายทอดชุดความรู้เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  โดยเฉพาะการถ่ายทอดจากสมาชิ ก

เก่าไปสู่สมาชิกใหม่ ในการท าเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังระบบทรัพยากร เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการในการท า

เกษตรอินทรีย์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในระบบเครือข่ายข้าวคุณธรรม   

ดังนั้น แม้จะมีความพยายามในการขยายผล การปฏิบัติเพ่ือการผลิตข้าวอินทรีย์ตามแนวท่ีเคย

ได้ผลมาแล้วก็ตาม ก็ยังพบว่าสมาชิกรายใหม่ยังไม่เชื่อผลท่ีเกิดขึน้ แม้จะเห็นผลก็ยังไม่แนใ่จว่าจะท าได้จริง

ในพ้ืนท่ีของตนเอง และถึงแม้ว่าจะเชื่อว่าท าได้ แต่ก็ยังมีปัญหาเร่ืองของนิสัยใจคอ โดยเฉพาะวิธีการท างาน

ในระบบเกษตรเคมี ท่ีเน้นความสะดวก ความมักง่าย ท าเร็ว เสร็จเร็ว ได้พักผ่อนมาก ท่ีแตกต่างจากระบบ

การท าเกษตรอินทรีย์ท่ีจะต้องมีการเตรียมการและท างานอย่างตอ่เนื่อง ท้ังก่อนและหลังฤดูปลูกก็ยังตอ้ง

ท างานอยู่เช่นเดิม ซึ่งเป็นลักษณะท่ีเกษตรกรท่ัวไปถือว่าเป็นวิถีชีวิตท่ีหนักและเหนื่อยหรืออาจเทียบได้ว่า มี

คุณภาพชีวิตท่ีค่อนข้างต่ า โดยไม่ได้พิจารณาถึงคุณภาพชีวิตท่ีแท้จริง ในการท างานเพ่ือการพ่ึงตนเอง ผลิต

อาหารเองท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นส าคัญ ท่ีน ามาใช้ในการขยายกลุ่มและ

เครือข่าย 

 ชุดความรู้นี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปฏิบัติจนได้ผลอย่างแท้จริงแล้ว เพ่ือน ามาสรุปเป็น

ชุดความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมในสภาพแวดล้อมตา่งๆ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นในการ

วางแผน การพัฒนาทรัพยากร การระดมทุน การเตรียมการ ทุนท่ีต้องใช้ ผลตอบแทนท่ีได้รับ และการใช้

ชุดความรู้น้ันตอ้งใช้ตามเงื่อนไขของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม  รายละเอียดชุดความ ประกอบด้วย  

มิติด้ำนสุขภำพ   เกษตรอินทรีย์คุณธรรมจะส่งเสริมและสร้างความย่ังยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็น

องค์รวม  ของดิน   พืช  สัตว์  มนุษย์  และโลก การท่ีผืนดนิมีความอุดมสมบูรณ์จะท าให้พืชพรรณต่างๆ  

แข็งแรง  มีสุขภาวะท่ีด ี  ส่งผลตอ่สัตว์เลีย้งและมนุษย์ท่ีอาศัยพืชพรรณเหล่านัน้เป็นอาหาร    การมีสุภาพท่ี

ดีไม่ใช่การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ   แตร่วมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ท่ีดขีอง   กายภาพ   จิตใจ  สังคม  

และสภาพแวดล้อมโดยรวม    ความเข้มแข็งภูมิต้านทาน  และความสามารถในการฟ้ืนตัวเองจากความ

เสื่อมถอย    เกษตรอินทรีย์คุณธรรมจึงมุ่งท่ีจะผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพสูง   และมีคูณค่าทางโภชนาการ
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เพ่ือสนับสนุนให้มนุษย์มีสุขภาพท่ีดขีึน้   ด้วยเหตุนี้   เกษตรอินทรีย์จึงเลอืกท่ีจะปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี   

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช   เวชภัณฑ์สัตว์   และสารปรุงแตง่อาหารท่ีอาจจะมีอันตรายตอ่สุขภาพ 

มิติด้ำนระบบนิเวศวิทยำ  เกษตรอินทรีย์ต้ังอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยา และ วัฎจักรแห่ง

ธรรมชาตกิารผลิตการเกษตรจะตอ้งสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาต ิและช่วยท าให้ระบบและวัฎจักรแห่ง

ธรรมชาตย่ัิงยืนมากขึน้ การผลิตการเกษตรอินทรีย์จึงต้องพึงอาศัยขบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของ

ธรรมชาติ การจัดการเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขท้องถิ่น ภูมิประเทศ วัฒนธรรม 

และเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม 

มิติด้ำนควำมเป็นธรรม  เกษตรอินทรีควรจัดตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ท่ีความเป็นธรรมระหว่าง

สิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเป็นธรรมนี้รวมถึงความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิต

อื่นๆ การเคารพ ความยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปักพิทักษ์โลกในหลักการข้อนี้หมายรวมถึงการ

ปฏิบัตติ่อสัตว์เลีย้งอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดสภาพการเลีย้งให้สอดคล้องกับลักษณะและ

ความตอ้งการทางธรรมชาตขิองสัตว์ 

มติิด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่ การจัดการเกษตรอินทรีย์ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง และการ

รับผิดชอบเพ่ือปกป้องความเป็นอยู่ของผู้คนท้ังในปัจจุบันและอนาคตรวมท้ังปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวม

ด้วยตอ้งระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสี่ยงตอ่สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ชุดควำมรู้ด้ำนกำรฝึกอบรมเกษตรกร 

การฝึกอบรม/สร้างการเรียนรู้เกษตรกรควรด าเนินการในสองลักษณะ คือ ก่อนท่ีจะรับสมัคร

เกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกของโครงการเกษตรอินทรีย์  และหลังจากท่ีได้รับการรับรองแล้วโครงการก็ควรมี

หลักสูตรการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องอีกด้วย   

 การอบรมก่อนเร่ิมโครงการ  เป็นการท าความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการ  หลักการเกษตร

อินทรีย์  ข้อก าหนดมาตรฐานเบ้ืองตน้  และข้อตกลงตา่งๆ  เกี่ยวกับการรับซื้อผลผลิต 

ส่วนการอบรมอย่างตอ่เนื่องของเกษตรกร  ควรประกอบด้วยหลักสูตรดังตอ่ไปนี้ 

การบริหารจัดการดิน 

การบริหารจัดการศัตรูพืช 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

การบันทึกข้อมูลการผลิต  และปัจจัยการผลิต 

รายละเอียดของมาตรฐานและข้อก าหนดของการรับรองมาตรฐาน 
 

กำรอบรมเจ้ำหน้ำระบบกำรประกันคุณภำพ 
 

 ก่อนท่ีจะเร่ิมรับผิดชอบท างานเป็นเจ้าหนา้ท่ีระบบควบคุมภายใน  เจ้าหนา้ท่ีต้องได้รับการอบรม

จากวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  รวมท้ังมีการอบรมซ้ าทุกปี  โดยเนื้อหาการอบรมหลักสูตรการ

อบรมของเจ้าหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งสัมพันธ์กับบทบาทความรับผิดชอบ  ซึ่งควรครอบคลุมในเร่ือง  หลักการและ
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เทคนคิเกษตรอินทรีย์  รายละเอียดของมาตรฐานและข้อก าหนดของการรับรองมาตรฐาน เทคนคิการ

ตรวจฟาร์ม 

หลังจากท่ีได้รับการฝึกจากวิทยากรแล้วเจ้าหน้าท่ีควรฝึกปฏิบัตใินการท างานจริงกับเจ้าหนา้ท่ีมี

ประสบการณ์  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะก่อนท่ีจะปฏิบัตงิานจริงด้วยตนเอง  นอกจากนี ้ ผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องกับ

โครงการเกษตรอินทรีย์   ไม่ว่าจะเป็นกรรมการรับรองฟาร์ม  เจ้าหนา้ท่ีรับซื้อผลผลิตพนักงานแปรรูป  

หรือแม้แตผู่้บริหารของโครงการจ าเป็นตอ้งได้รับการอบรมเกี่ยวกับหลักการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดว้ย   

กำรจัดระบบตรวจสอบระบบกำรประกันคุณภำพ 

ผู้ตรวจฟาร์มภายใน คือ  ผู้ท่ีท าหนา้ท่ีตรวจฟาร์มส าหรับระบบควบคุมภายใน  ผู้ตรวจภายในนี้ต้อง

เป็นผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  และได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองการตรวจฟาร์มด้วย  ตลอดจน

โครงการตอ้งมีขั้นตอนในการจดทะเบียนผู้ตรวจอย่างชัดเจนดว้ย 

ในการมอบหมายงานตรวจฟาร์มให้กับผู้ตรวจภายใน  โครงการตอ้งมีระบบในการป้องกันผู้ตรวจท่ี

อาจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (ท้ังทางบวกและลบ)  ตอ่เกษตรกรผู้ผลิต  โดยท่ัวไปผู้ตรวจไม่ควรตรวจฟาร์ม

ของญาตพ่ีิน้องหรือคนใกล้ชิด  

จ านวนคร้ังของการตรวจ  หนว่ยควบคุมภายในจะตอ้งตรวจเย่ียมสมาชิกผู้ผลิตแตล่ะรายอย่าง

นอ้ยปีละ 2 คร้ัง  เพ่ือประเมินว่าผู้ผลิตรายนัน้ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหนว่ยง านรับรอง

หรือไม่  แตโ่ครงการอาจก าหนดให้มีการตรวจพิเศษเพ่ิมขึน้ได้ 

วิธีการตรวจและการท ารายงานตรวจฟาร์ม โครงการตอ้งก าหนดวิธีการตรวจฟาร์มและก าหนดให้

ผู้ตรวจภายในจัดท ารายงานตรวจฟาร์มด้วยด้วย  โดยรายงานการตรวจเย่ียม  เช่น แปลงท่ีตรวจ  ชนิดพืช

ท่ีปลูก  แหล่งน้ า  การปรับปรุงบ ารุงดิน การก าจัดศัตรูพืช  เมล็ดพันธ์ุและปัจจัยการผลิตท่ีใช้  ระบบนเิวศ

ในฟาร์ม  การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว  ปริมาณผลิตผลท่ีได้หรือประมาณการไว้ 

กำรตัดสินใจรับรองว่ำสมำชิกผ่ำนหรือไม่ผ่ำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  

โครงการหรือหนว่ยควบคุมภายในจะตอ้งมีระบบการตัดสินใจเพ่ือรับรองว่าสมาชิกผู้ผลิตแตล่ะ

รายได้ปฏิบัตติามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหนว่ยรับรองหรือไม่  โดยผู้ตัดสินใจนี้จะตอ้งไม่ใช่ผู้เดียวกับ

ผู้ตรวจฟาร์มของสมาชิกรายดังกล่าว  และตอ้งไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสมาชิกดังกล่าว  

 การตัดสนิใจรับรองสมาชิกท่ีเพ่ิงเข้าสู่โครงการจะตอ้งก าหนดระยะปรับเปลี่ยนเกษตรอินทรีย์ของ

การเปลี่ยนการผลิตแตล่ะแปลงของสมาชิกดังกล่าวด้วย 

 ในการตัดสนิใจรับรองหรือไม่รับรองสมาชิก  ตอ้งบันทึกผลการประชุมดังกล่าว  ในกรณีท่ีไม่

รับรองสมาชิก  ตอ้งมีการบันทึกเหตุผลของการละเมิดมาตรฐานไว้ดว้ย 

การลงโทษเม่ือมีการละเมิดมาตรฐาน 

 โครงการหรือหนว่ยควบคุมภายในจะตอ้งมีการมาตรการจัดการกับผู้ผลิตท่ีละเมิดมาตรฐาน  โดย

มาตรการดังกล่าวตอ้งมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการบันทึกการลงโทษดังกล่าว  

กิจกรรมการตลาดและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆของโครงการ 
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เอกสารการบัญชีซื้อ – ขายผลผลิต  และเอกสารการแปรรูป 

 ในสว่นของหนว่ยงานกลางของโครงการท่ีท าหนา้ท่ีการตลาดหนว่ยงานดังกล่าวจะตอ้งมีแฟ้ม

เอกสารรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกแต่ละราย  ตลอดจนเอกสารการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไว้

ส าหรับให้หนว่ยงานรับรองตรวจสอบ 

 ในกรณีท่ีมีการแปรรูป (ไม่ว่าโครงการจะเป็นผู้แปรรูปเอง  หรือจ้างหนว่ยงานข้างนอกแปรรูป)

หนว่ยแปรรูปจะตอ้งมีการบันทึกการแปรรูปไว้ส าหรับให้หนว่ยงานรับรองตรวจสอบด้วย 

บัญชีการซื้อปัจจัยการผลิต 

 กรณีท่ีโครงการท าหน้าท่ีในการจัดซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตให้สมาชิก  จะตอ้งมีเอกสารบันทึก

รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของปัจจัยการผลิต  ปริมาณการซื้อ  ปริมาณปัจจัยการผลิตท่ีได้กระจายให้

สมาชิกผู้ผลิตแตล่ะราย  รวมท้ังการตรวจประเมินแต่ละราย  รวมท้ังการตรวจประเมินโดยโครงการว่า

ปัจจัยการผลิตนัน้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 

มาตรการสนับสนุนการผลิต 

 โครงการตอ้งมีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลอืผู้ผลิตเพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถท าการผลิตให้เป็นไปตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (เช่น การอบรม  กิจกรรมส่งเสริมการผลิต) โดยการอบรมเร่ืองเกี่ยวกับมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์  โครงการอาจจัดท าคู่มือมาตรฐานอย่างง่ายส าหรับแจกสมาชิก  โดยใช้ภาษาง่ายๆ 

เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับการ์ตูน   

 

ใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 

 โดยปกติชุดเอกสารสมัครขอการรับรอง  ควรจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนของการสมัคร  

การตรวจสอบ  และการรับรองมาตรฐาน  โดยท่ัวไปแล้ว  ขั้นตอนการปฏิบัตจิะใกล้เคียงกัน  คือ 

1. ขอซื้อใบสมัคร 

2. ส่งใบสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตให้หนว่ยงานรับรอง  รวมท้ังสัญญาข้อตกลง 

เกี่ยวกับการตรวจและการรับรอง  รวมท้ังสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับกับการตรวจและการ

รับรอง 

3. หนว่ยงานรับรองมาตรฐานมอบหมายงานตรวจให้กับผู้ตรวจ 

4. ผู้ตรวจมาตรวจเย่ียมฟาร์ม และ/หรือ  สถานประกอบการ  เพ่ือตรวจสอบดูว่า  ผู้ผลิต/ได้

เข้าใจ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มากนอ้ยเพียงใดมีความเสี่ยงอย่างไร 

5. ผู้ตรวจจัดท ารายงานการตรวจส่งให้กับหนว่ยงานรับรองมาตรฐาน 

6. หนว่ยงานรับรองมาตรฐานตัดสินใจการรับรองมาตรฐานการผลิต – การแปรรูป – การ 

              จัดการ 

7. ในทุกปี  ผู้ผลิต – ผู้ประกอบการจะตอ้งท าการตอ่อายุการรับรอง  และหนว่ยงานรับรอง

จะส่งผู้ตรวจมาตรวจอย่างนอ้ยปีละหนึ่งคร้ังกรณีฟาร์ม เอกสารส าคัญท่ีใช้ประกอบในการสมัครคือ 
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• ประวัตฟิาร์ม 

• แผนผังและแผนท่ี 

• แผนการผลิต 

กรณีสถานประกอบการ  เอกสารส าคัญท่ีใช้ประกอบในการสมัครคือ 

• โครงสร้างองค์กร 

• แผนภูมิการแปรรูป 

• แผนผังห้องตา่งๆ 

• สูตรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ท่ีมาของการรับรอง 

เอกสารตา่งๆ ท่ีสง่ให้กับหนว่ยงานมาตรฐาน  ผู้ผลิต – ผู้ประกอบการควรท าส าเนาเก็บไว้ในแฟ้ม 

เฉพาะของตนเองด้วย  โดยในแฟ้มจะรวบรวมเอกสารการตดิตอ่สื่อสารและเอกสารอื่นๆท่ีได้รับจาก

หนว่ยงานรับรอง  ซึ่งผู้ตรวจอาจขอตรวจเอกสาร  อื่นๆท่ีได้รับจากหนว่ยงานรับรอง  และผู้ตรวจสามารถ

ขอตรวจเอกสารในแฟ้มนัน้ได้ดว้ย 

เตรียมตัวรับกำรตรวจ 

 ผู้ผลิต – ผู้ประกอบการควรแจ้งและนัดแนะเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดให้ทราบถึงก าหนดการการ

ตรวจ  และก ากับให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเตรียมตัวและอยู่ในช่วงท่ีมีการตรวจ  เพ่ือให้ข้อมูล  ท่ีถูกต้องกับ

ผู้ตรวจ 

 ผู้ผลิตควรตรวจส ารวจระบบการผลิตและระบบเอกสารท้ังหมดซ้ าก่อนท่ีจะถึงวันตรวจจริง  ใน

กรณีท่ีมีสิ่งบกพร่อง  เช่น การผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  หรือเอกสารไม่ครบ  ควรตรวจสอบภายใน

ก่อนว่า  มีอุปสรรคปัญหาใด  แล้วพยายามแก้ปัญหาเท่าท่ีท าได้  แตอ่ย่าพยายามปกปิดและใช้เอกสาร

หลักฐานเท็จ เพราะผู้ตรวจมีประสบการณ์ในการตรวจมาก  แตย่่อมทราบดีว่าผู้ผลิต – ผู้ประกอบการในปี

แรกๆอาจมีอุปสรรคปัญหาในการปรับเปลี่ยนบางอย่าง  มีน้อยรายมากท่ีผู้ผลิต – ผู้ประกอบการ

ด าเนนิการตา่งๆ  ได้ครบถ้วนและไม่มีปัญหาอะไร 

ในการตรวจถ้าพบว่า  มีการปกปิดและท าเอกสารหลักฐานเท็จจะมีความผิดร้ายแรงมาก 

การเตรียมระบบเอกสารเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 หนว่ยงานรับรองมาตรฐานจะก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารท่ีผู้ผลิตจ าเป็นตอ้งด าเนนิการ

เพ่ือใช้ในการตรวจสอบรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ระบบเอกสารท่ีจ าเป็น  ได้แก่   

• ประวัตฟิาร์ม 

• แผนผังฟาร์ม   

• แผนการผลิตฟาร์ม 

• บันทึกปัจจัยการผลิต 

• บันทึกการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์  (ในกรณีท่ีได้รับการรับรองแล้ว) 
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เหตุผลท่ีหนว่ยงานรับรองมาตรฐานก าหนดให้เกษตรกรจัดท าระบบเอกสารและบันทึกข้อมูล

เหล่านี้ก็เพราะว่าเอกสารเหล่านี้จะได้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบในการผลิตของเกษตรกรรวมท้ังการใช้

ปัจจัยการผลิตท่ีให้ใช้เท่านัน้   ไม่มีการซื้อหาและใช้ปัจจัยการผลิตท่ีต้องห้าม  อีกท้ังข้อมูลแหล่งท่ีมาของ

ปัจจัยการผลิต  ท าให้หนว่ยงานรับรองมาตรฐานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า  ปัจจัยการผลิตหรือ

วัตถุดิบของปัจจัยการผลิต   นัน้เป็นสิ่งท่ีให้ใช้ในการท าเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่  ส่วนบันทึกการผลิตนัน้

หนว่ยงานรับรองมาตรฐานจะใช้เพ่ือประมาณการผลผลิตรวมท้ังการตรวจสอบเปรียบเทียบกับปริมาณผล

การผลิตและการจ าหนา่ยท่ีมีการขาย  ในกรณีท่ีผู้ผลิตไม่ได้มีการจัดท าเอกสารเหล่านี้  หนว่ยงานรับรอง

อาจปฏิเสธท่ีจะตรวจรับรองการผลิต  หรืออาจไม่ให้การรับรองการผลิตได้  ดังนัน้การจัดท าเอกสารให้

ถูกตอ้งครบถ้วนจึงมีความส าคัญมาก 

ประวัติฟำร์ม 

 ประวัติฟาร์มเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการถือครองและการบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกร

ผู้ผลิตท่ีสมัครขอการรับรอง  โดยเกษตรกรจะตอ้งแจ้งพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีครอบครอง  และท าการผลิตท้ังท่ี

ท าด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นด าเนนิการผลิต   

 พ้ืนท่ีเกษตรท่ีจะขอรับรองได้นั้น  จะต้องเป็นพ้ืนท่ีการผลิตท่ีเกษตรกรเป็นผู้บริหารจัดการด้วย

ตัวเอง  (โดยพิจารณาตัดสินใจในการใช้ปัจจัยการผลิต)  พ้ืนท่ีการผลิตเหล่านี้จะต้องแจ้งให้หน่วยงาน

รับรองรับทราบ  ไม่ว่าผู้สมัครจะถือกรรมสิทธ์ิครอบครองท่ีดินแปลงดังกล่าวหรือไม่  และพ้ืนท่ีเหล่านี้ควร

ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ท้ังหมด  ยกเว้นแต่มีเหตุผลท่ีชัดเจนและยอมรับได้โดยหนว่ยงานรับ

รับรอง 

พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีต้องแจ้งกับหนว่ยงานรับรอง 

- พ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรเป็นผู้ท าการผลิตเอง  แม้ว่าท่ีดนิอาจเป็นกรรมสิทธ์ิของพ่อแม่  พ่ีน้อง  ญาต ิ หรือ

คน อื่น 

- พ้ืนท่ีว่างเปล่าท่ีเกษตรกรเป็นเจ้าของ ท่ียังไม่ได้ท าการผลิตอะไร 

- พ้ืนการเกษตรท่ีเกษตรกรให้ผู้อื่นท าประโยชน์ทางการเกษตร (ไม่ว่าผู้เช่าจะเป็นใคร  หรือจะมีการ

เก็บ ค่าเช่าหรือไม่) 

- ท่ีดนิทางการเกษตร ท่ีอยู่ห่างไกลกันมาก และมีการผลิตผลทางการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของ เกษตรกรหรือไม่ก็ตาม 

  ส่วนพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิครอบครอง  แตไ่ม่ได้ด าเนนิการผลิตเอง ( เช่น  ให้ผู้อื่นเช่า)  

เกษตรกรก็จ าเป็นตอ้งแจ้งพ้ืนท่ีเหล่านัน้ให้หนว่ยงานรับรองทราบด้วย  แตพ้ื่นท่ีเหล่านี้ไม่จ าเป็นตอ้ง

ปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบอินทรีย์  เพราะเกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ รับผิดชอบในการผลิตเอง 

  ส าหรับการแจ้งประวัตฟิาร์มนี้  เกษตรกรจะตอ้งแจ้งระบุพ้ืนท่ีเป็นแปลงๆ  โดยแปลงในความหมาย

ของการรับรองเกษตรอินทรีย์  คือ  จะพิจารณาดูจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี  และระบบการ
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บริหารจัดการพ้ืนท่ีนั้นๆว่า  มีความเหมือนหรือแตกตา่งจากพ้ืนท่ีท่ีจะรวมกันเป็นแปลงการผลิตเดียวกัน

หรือไม่   

ตัวอย่างวิธีการจัดแบ่งแปลงในการท าประวัตฟิาร์ม 

 การจัดแบ่งแปลงในการขอรับรองมาตรฐานจะพิจารณาจากความเหมือนกัน / แตกต่างกันของการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีท าเกษตรดังกล่าว 

•  พ้ืนท่ีท่ีอยู่แยกห่างกัน  ให้จัดเป็นคนละแปลง 

• ส่วนพ้ืนท่ีท่ีติดกันเป็นผืน  การแยกแปลงให้พิจารณาจากชนิดพืชท่ีปลูกและระบบการจัดการของ

พ้ืนท่ีย่อยนัน้ 

 พ้ืนท่ีติดกันแตมี่ระบบการจัดการแปลงต่างกัน 

แม้พืชจะเป็นชนิดเดียวกัน  แตเ่นื่องจากมีระบบการจัดการต่างกันคือ  เกษตรอินทรีย์และเคมี (หรืออินทรีย์

ปรับเปลี่ยน) ให้แยกเป็น 2 แปลง คือ แปลงอินทรีย์กับแปลงเคมี  (อินทรีย์ปรับเปลี่ยน) 

 พ้ืนท่ีติดกัน  มีระบบการจัดการเหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นพืชตา่งชนิดตา่งพันธ์ุกัน  เช่น  ข้าวคนละ

ชนิด  ควรถือว่าเป็นแปลงเดียวกันโดยในแผนการผลิตประจ าปีแยกชนดิพืชว่ามีการผลิตจ านวนกี่ไร่เหตุผล

เพราะว่าเกษตรกรอาจมีการเพ่ิม/ลด  หรือย้ายพ้ืนท่ีปลูกข้าวแตล่ะพันธ์ุในปีถัดไปได้  จึงควรขอการรับรอง

เป็นแปลงเดียวกันท้ังหมด 

 กรณีพ้ืนท่ีติดกันมีระบบการจัดการเหมือนกันแตเ่ป็นพืชคนละชนดิ เช่น  ข้าวกับผลไม้  ควรถือว่า

เป็นแปลงเดียวกัน (หรืออาจจะแยกเป็น 2 แปลงก็ได้) เพราะว่าช่วยให้การจัดการในเชิงเอกสารนอ้ยกว่า

การแยกเป็น 2 แปลง 

 พ้ืนท่ีไม่ติดกันพืชชนดิเดียวกัน มี 1 แปลงหรือ 2 แปลงก็ได้  ขึน้อยู่กับการประเมินสภาพแปลง  ถ้า

แปลงมีขนาดใหญ่ท้ัง 2 แปลงก็อาจแยกเป็น 2 แปลงก็ได้ 

 พ้ืนท่ีไม่ติดกัน  พืชชนดิเดียวกัน ถ้าแปลงมีพ้ืนท่ีถนนตัดผ่านและแปลงอีกแปลงเป็นเพียงติ่งเล็กๆ  

ก็อาจมารวมกันเป็นแปลงเดียว 

 ข้าวปลูกกินเอง / ป่าของครอบครัว 

ตอ้งมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  จะตอ้งแจ้งแปลงดังกล่าวและท าประวัตแิปลงเพ่ือขอการรับรอง

ด้วย  เพราะอาจมีการเพ่ิม/ลดพ้ืนท่ีปลูกข้าวส าหรับกินเอง  (หรือพ้ืนท่ีป่า) เพ่ือมาปลูกพชืเกษตรอินทรีย์ใน

อนาคตได้ 

 ในกรณีท่ีเกษตรกรมีพ้ืนท่ีหลายแปลง  (ท่ีไม่ได้อยู่ติดกัน  หรือท่ีอยู่ตดิกันแต่มีการบริหารจัดการท่ี

ตา่งกันออกไป)  เกษตรกรจะตอ้งก าหนดหมายเลขรหัสแปลงให้ชัดเจน  (หรืออาจใช้วิธีก าหนดเป็นพ้ืนท่ี

จดจ าได้โดยง่ายก็ได้  เช่น  “แปลงชายน้ า”)  และเก็บบันทึกไว้  เพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการ

ใช้ปัจจัยการผลิตของแตล่ะแปลงได้  นอกจากนี้  หนว่ยงานรับรองมาตรฐานยังจะใช้เลขรหัสแปลงในการ

อ้างอิงกับเกษตรกรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อยู่ตลอดเวลา 
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 นอกจากนี ้  ในการท าประวัตฟิาร์ม  ผู้ผลิตจะตอ้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของพ้ืนท่ี (จ านวน

ไร่)  และการใช้สารเคมีคร้ังสุดท้าย (ชนิดของสารเคมีและวันท่ีท่ีมีการใช้คร้ังสุดท้าย) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการ

ใช้สารเคมีคร้ังสุดท้ายนี้  หนว่ยงานรับรองจะใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนดวันท่ีเร่ิมตน้ของระ

ปรับเปลี่ยน  และช่วงระยะปรับเปลี่ยนดว้ย 

 ประวัตฟิาร์มจะท าเพียงคร้ังเดียว  เม่ือเกษตรกรเร่ิมสมัครขอการรับรองในคร้ังแรก  ปีถัดๆไป  ถ้า

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล  ก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขประวัติฟาร์ม  ยกเว้นแต่เม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับท่ีดิน  (เช่น  ขายท่ีดิน  เพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิต )  จะตอ้งแจ้งให้หนว่ยงานรับรองทราบโดย

ทันที  รวมท้ังมีการจัดท าประวัตฟิาร์มใหม่  โดยปกติหนว่ยรับรองจะมีแบบฟอร์มประวัตฟิาร์มให้เกษตรกร

กรอก  ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของเอกสารในชุดของใบสมัคร 

แผนผังฟำร์ม 

 แผนผังฟาร์มเป็นภาพและข้อมูลท่ีแสดงลักษณะของท่ีดนิในแตล่ะแปลงของเกษตรกร  ซึ่งเกษตรกร

จะตอ้งจัดท าแผนผังของเกษตรอินทรีย์ทุกแปลง  โดยจัดท าแผนผังแตล่ะแปลงแยกออกจากกัน  มีการวาด

ขอบเขตของท่ีดนิให้มีสัดสว่นท่ีใกล้เคียงจากความเป็นจริง  และมีการแสดงให้เห็นถึงจุดสังเกตท่ีส าคัญท่ีมี

อยู่ในแปลงดังกล่าว  เช่น บ่อน้ า  บ้านพัก  เถียงนา  ตน้ไม้ใหญ่  นอกจากนีค้วรมีข้อมูลเกี่ยวกับทิศ  การใช้

ท่ีดนิของพ้ืนท่ีข้างเคียง  และข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีดังกล่าวด้วย   

 เช่นเดียวกันกับประวัติฟาร์ม  แผนผังฟาร์มจะจัดท าเพียงคร้ังแรกเม่ือสมัครขอรับการรับรองแต่มี

การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน  ก็ต้องท าแผนผังฟาร์มใหม่  แต่ถ้าเพียงเปลี่ยนชนดิหรือพันธ์ุพืชท่ีปลูก  ไม่

จ าเป็นตอ้งจัดท าแผนผังฟาร์มใหม่ก็ได้ 

แผนกำรผลิต 

 แผนการผลิตเป็นข้อมูลท่ีต้ องมีการจัดท าซ้ าทุกปี  เม่ือมีการส มัคร  หรือต่ออายุการรับรอง

ประจ าปี  แผนการผลิตเป็นการแจ้งให้หน่วยงานรับรองได้รับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตท่ี

เกษตรกรวางแผนจะด าเนินการในปีนั้นๆ  รวมถึงแผนในการท่ีจะใช้พ้ืนท่ี ใดเพ่ือการผลิตในระบบเกษตร

อินทรีย์  และแผนการปลูกพชื 

 โดยปกติ  หนว่ยการผลิตจะมีแบบฟอร์มแผนการผลิตให้เกษตรกรกรอก  ท้ังในการสมัครคร้ังแรก

และการตอ่อายุประจ าปี 

บันทึกกำรผลิตและปัจจัยกำรผลิต 

 บันทึกการผลิตเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส าคัญของการผลิตท่ีหนว่ยงานรับรองจะใช้ในการตรวจ

ประเมินฟาร์ม  ข้อมูลส าคัญท่ีควรมีในบันทึกการผลิต  คือ 

•  ชนิดพืชและพันธ์ุพืชท่ีปลูก 

• วันท่ีปลูก 

• วันท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

• ปริมาณการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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ในสว่นของบันทึกปัจจัยการผลิตนัน้  เป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมการผลิต  แตเ่นน้ท่ีการใช้ปัจจัยการผลิต

ตา่งๆ ท่ีใช้ในการเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยว  ข้อมูลท่ีส าคัญตอ้งบันทึกปัจจัยการผลิต  คือ   

• วันท่ีท่ีมีการใช้ปัจจัยการผลิต 

• ชนิดและแหล่งท่ีมาของปัจจัยการผลิตนัน้ 

• ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตของฟาร์ม (ถ้าสามารถเก็บข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิตในแตล่ะแปลง

ได้ก็จะดีมาก) 

กรณีท่ีเกษตรกรไม่ได้จ าหน่ายผลิตออกไปทันทีภายหลังจากท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต  แตมี่การจัดการ

แปรรูปผลผลิตเบ้ืองต้น  เช่น  การอบ  ห่ัน  บรรจุ  โดยเป็นการด าเนินการของเกษตรกรผู้ผลิตเอง  และ

ผลผลิตท่ีจัดการก็เป็นผลผลิตเอง  ไม่มีการซื้อผลผลิตจากภายนอก  เกษตรกรจ าเป็นต้องจัดท าบันทึก

ข้อมูลการจัดการผลิตเหล่านั้นดว้ย  โดยข้อมูลท่ีจ าเป็นตอ้งท าบันทึก  ได้แก่   

• วันท่ีมีการจัดการแปรรูปผลผลิตเบ้ืองตน้ 

• ปริมาณวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ 

• ปริมาณผลผลิตหลังการแปรูป 

• การล้างและท าความสะอาดเคร่ืองมือท่ีใช้ 

แต่ถ้าเกษตรกรผู้มีการรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากภายนอกฟาร์มมาเป็นวัตถุดิบด้วย  (เช่น  ซื้อผัก

จากภายนอกฟาร์มมาบรรจุขาย  รวมกับผักท่ีเก็บเกี่ยวได้จากฟาร์มของเกษตรกรเอง)  ในกรณีเช่นนี้  

ผู้ผลิตอาจจะต้องขอการรับรองในลักษณะของผู้ประกอบการเพ่ิมเติมเป็นพิเศษด้วย  โดยจะตอ้งเตรียมการ

และจัดท าระบบเอกสารเช่นเดียวกับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ท่ัวไป   

บันทึกกำรขำยผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 

 บันทึกการขายผลผลิตอาจเป็นแบบฟอร์มง่ายๆ  ท่ีระบุการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์หรืออาจใช้

ส าเนาใบส่งสินค้าหรือใบเสร็จการขายแนบประกอบก็ได้  ข้อมูลส าคัญส าหรับบันทึกการขายผลผลิตเกษตร

อินทรีย์คือ 

• วันท่ีขายผลผลิต 

• ชนิดและปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีจ าหนา่ย 

• ผู้ซือ้ผลผลิต 

• ในกรณีท่ีผลผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานว่าเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์แล้ว  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

กับการขายผลผลิตจะตอ้งระบุว่าผลผลิตท่ีจ าหนา่ยนั้นเป็น “ผลผลิตเกษตรอินทรีย์” แตห่นว่ยงานรับรอง

มาตรฐานบางแห่ง  อาจก าหนดให้ระบุชื่อหน่วยงานรับรองมาตรฐานแนบท้ายด้วย เช่น  “ผลผลิตเกษตร

อินทรีย์  มาตรฐานคุณธรรม” 

 

 

กำรตรวจสอบย้อนกลับ 
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 การตรวจสอบย้อนกลับหมายถึง  ความสามารถในการระบุถึงแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ  เช่น ฟาร์ม

ของเกษตรกร  โดยอาศัยข้อมูลท่ีปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุส าเร็จ  ร่วมกันกับเอกสารบันทึกข้อมูล

การจัดการ – แปรรูปของผู้ประกอบการ 

 การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์

เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการจะตรวจสอบดูว่า  มีการด าเนนิการท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน

ในขั้นตอนใดบ้าง 

 ปัจจัยส ำคัญท่ีจะท ำให้มีกำรตรวจสอบย้อนกลับได้  คือ 

•  ในการจัดเก็บ สต็อกวัตถุดิบ  จะตอ้งมีการจัดแยกวัตถุดิบของเกษตรกรหรือฟาร์มในแตล่ะราย

ไม่ให้ปะปนกัน 

• การบันทึกข้อมูลรายชื่อเกษตรกรหรือฟาร์มท่ีใช้ในการจัดการ – แปรรูปผลผลิตในแตล่ะงวดการ

ผลิต (batch  or  lot  of  production) รวมถึงการปริมาณวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ของแตล่ะราย 

• การมีรหัสข้อมูลบนผลิตภัณฑ์สุดท้ายท่ีสามารถระบุได้ว่าได้ผลิตภัณฑ์น้ันอยู่ในงวดการผลิตใดๆ  

เช่น  การพิมพ์รหัสงวดการผลิตบนฉลากผลิตภัณฑ์  หรือในกรณีท่ีมีการผลิตทุกวัน  อาจใช้ข้อมูลวันท่ีผลิต  

หรือวันท่ีหมดอายุของผลิตภัณฑ์แทนก็ได้ 

กำรจัดกำรคลังวัตถุดิบ 

การจัดการคลังวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์น้ัน  จะตอ้งศกึษารายละเอียดข้อก าหนดมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ของหนว่ยงานรับรองก่อนว่า  อนุญาตให้จัดเก็บผลผลิตเกษตรอินทรีย์ร่วมกับผลผลิตเกษตรท่ัวไป

หรือไม่   โดยปรกติหนว่ยงานรับรองมักจะอนุญาตให้จัดเก็บร่วมกันได้  แตต่อ้งแยกการจัดเก็บอย่างชัดเจน  

รวมถึงอาจตอ้งตดิป้ายให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  บริเวณใดบ้างท่ีเป็นท่ีจัดเก็บวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์  

ยกตัวอย่างเช่น  ผู้ประกอบการอาจก าหนดให้บริเวณด้านทิศเหนอืของคลังสินค้าเป็นท่ีจัดเก็บวัตถุเกษตร

อินทรีย์และจัดท าป้าย  “พ้ืนท่ีจัดเก็บวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์”  ตดิให้คนงานได้เห็นอย่างชัดเจน 

  ในการจัดเก็บวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ควรจะจัดแยกวัตถุดิบของเกษตรอินทรีย์ท่ีจัดเก็บในคลัง

วัตถุดิบ  แยกเฉพาะออกมาจากสต็อกของวัตถุดิบท่ีไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ 

กำรจัดกำรแปรรูป 

 ในขั้นตอนของการจัดการแปรรูปผลผลิตนัน้ผู้ประกอบการตอ้งเลอืกกรรมวิธีการแปรรูปเฉพาะท่ี

อนุญาตให้ใช้ในการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์เท่านัน้  ซึ่งได้แก่ 

• การท าแห้ง  เช่น  อบ  ตาก  ผึ่งแดด 

• การกะเทาะเปลอืก  การสีข้าว 

• การท าให้สุกด้วยความร้อน 

• การท าให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลง  เช่น  ห่ัน  สับ  บด 

• การผสม  เช่น การคลุก  การนวด 

• การสกัดด้วยสารท่ีอนุญาตให้ใช้  เช่น  น้ า  แอลกอฮอล์ 
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• การหมักดอง 

ส่วนผสม  สารปรุงแตง่  และสารช่วยการแปรรูป  ตอ้งเป็นสารท่ีหนว่ยงานรับรองอนุญาตให้ใช้โดย

ดูจากเอกสารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหนว่ยงานรองรับนัน้  และจะตอ้งไม่ใช่สิ่งท่ีได้มาจากสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรม  โดยผู้ประกอบการจะตอ้งแจ้งกรรมวิธีและสูตรในการแปรรูปผลผลิตให้หนว่ยงาน

รับรองได้ทราบตัง้แตช่่วงของการสมัครขอการรับรอง 

ส่วนผสมหลักของผลผลิตแปรรูปนี้จะตอ้งเป็นผลผลิตการเกษตรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์  ไม่น้อยกว่า 70% หรือ 90%  โดยน้ าหนัก(การใช้ฉลากเกษตรอินทรีย์จะแตกต่างกันถ้า

สัดส่วนวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ 70% หรือ 90% ดูรายละเอียดในเร่ืองการใช้ตรา)  กรณีท่ีไม่สามารถหา

วัตถุดิบหรือส่วนผสมบางอย่างท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ในจ านวนท่ีเพียงพอ  

หนว่ยงานรับรองมาตรฐานอาจยกเว้นชั่วคราวให้ใช้ผลผลิตท่ีไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ได้แตผู่้ประกอบการจะตอ้ง

ไม่ใช้วัตถุดิบส่วนผสมชนิดเดียวกันท้ังท่ีเป็นเกษตรอินทรีย์และไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ร่วมกันในการแปรรูป 

ในระหว่างขั้นตอนของการแปรรูป  (และการจัดการแตล่ะขั้นตอนอื่นๆด้วย)  ผู้ประกอบการตอ้งจด

บันทึกการผลิต  ซึ่งระบุถึงแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ  ปริมาณวัตถุดิบและส่วนผสมท่ีใช้  การท าความสะอาด

เคร่ืองมือก่อนท่ีจะเปลี่ยนมาแปรรูปเกษตรอินทรีย์  และปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปกรณีท่ีการ

ผลิตบางส่วนเสียหายบันทึกการผลิตจะตอ้งระบุว่าวัตถุดิบและส่วนผสมใดบ้างท่ีเป็นเกษตรอินทรีย์ 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ได้ด าเนนิการเกี่ยวกับการแปรรูปเอง  แตว่่าจ้างผู้อื่นให้ท าหนา้ท่ีแทน 

(เช่น  จ้างโรงสีข้าว  จ้างยุ้งฉางในการจัดเก็บผลผลิต)  ผู้ผลิตจะตอ้งจัดท าสัญญาว่าจ้างการผลิตและ

ด าเนนิการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการว่าจ้างการผลิตดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างตน้ในหัวข้อจัดท าสัญญา

ข้อตกลงตา่งๆท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรใช้ฉลำกและตรำรับรองเกษตรอินทรีย์บนผลผลิต 

ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่มักจะไม่จ าเป็นตอ้งให้ฉลากและตรารับรองเกษตรอินทรีย์

เพราะการใช้ฉลากและตรานี้จะเป็นบทบาทของผู้ประกอบการท่ีบรรจุผลผลิตเป็นสินค้าท่ีพร้อมจ าหนา่ยให้

ผู้บริโภค 

ผลผลิตท่ีได้รับการรับรองในปีแรกๆ ท่ีอยู่ในช่วงระยะปรับเปลี่ยน  ผลผลิตนัน้จะยังไม่มีสทิธ์ิใช้ตราของ

หนว่ยงานรับรองมาตรฐานแสดงในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ได้  และการจ าหนา่ยผลผลิตก็ต้องแจ้งให้ผู้

ซื้อทราบว่า  เป็น “ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน”  (organic in conversion) 

  ตอ่เม่ือฟาร์มได้ผ่านพ้นระยะปรับเปลี่ยนแล้วผู้ประกอบการจึงมีสิทธิท่ีจะจ าหน่ายผลผลิตนัน้ใน

ฐานะผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และใช้ตราของหนว่ยงานรับรองมาตรฐานได้ 

กรณีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ฉลาก “ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ” หรือข้อความใน

ลักษณะเดียวกันได้ถ้าส่วนผสมมีวัตถุดิบ (ไม่รวมน้ าและเกลือ)ในกรณีท่ีวัตถุดิบ 
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เป็นผลผลิตการเกษตรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีไม่น้อยกว่ า 70% โดยน้ าหนักของวัตถุดิบ

(ไม่รวมน้ าและเกลือ)ผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ฉลาก  “ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ” หรือข้อความในลักษณะ

เดียวกัน 

โดยปกติท่ัวไปหนว่ยงานรับรองมักจะก าหนดให้ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการท่ีตอ้งการใช้ตรารับรอง

เกษตรอินทรีย์ต้องส่งตัวอย่างการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะวิธีการใช้ตรารับรอง 

เพ่ือให้หนว่ยงานรับรองได้พิจารณาอนุมัตกิ่อนท่ีจะมีการน าฉลากไปใช้ ท้ังนี้เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้ตรา

รับรองโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจท าให้ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการตอ้งถูกลงโทษและตอ้งท าการผลิตฉลากดังกล่าว

ใหม่ 

สรุปผลกำรถอดบทเรียนจำกกำรทดลองใช้คู่มือประกันคุณภำพ 

  เร่ิมจากการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ท้ังในและตา่งประเทศ และจัด

เวทีปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเกษตรกร นักวิชาการ ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้บริโภค ท่ี

เกี่ยวข้อง และท าการเก็บข้อมูล ด้วยการเข้าไปส ารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง  จนสามารถสร้างตัว

แบบท่ีเรียกว่า มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  มีเนื้อหาข้อก าหนดเป็นมาตรฐาน 45 ข้อ และได้

ออกแบบ คู่มือกำรประกันคุณภำพ ให้สามารถน าไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกับชาวนาคุณธรรม 119 ราย นั้น มี

การลงพ้ืนท่ีตามแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพอย่างเข้มข้น  

สรุปว่า ระบบการรับรองมาตรฐานท่ีมีการด าเนนิงานอยู่อย่างเป็นทางการและเป็นท่ียอมรับกันใน

วงกว้างท่ัวไป ท้ังของประเทศไทยและของต่างประเทศนั้น   ล้วนเป็นมาตรฐานท่ีท าการตรวจรับรอง

กระบวนการผลิตเพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคว่า ผลิตผ ลทางการเกษตรท่ีได้มานั้นมีความเป็น

ผลิตผลจากระบบเกษตรอินทรีย์ แตต่ัวคนผู้ผลิต (เกษตรกร ชาวนา) จะมีชีวิตยากล าบาก เจ็บป่วย มีหนี้สิน

ตดิบริโภคนิยมกินสูบดื่มเสพ (เหล้า เบียร์ บุหร่ี ยาเสพตดิ เล่นการพนัน มีอบายมุข) ถูกเอารัดเอาเปรียบ

อย่างไร ไม่มีข้อก าหนดห้ามและบอกแนวทางแก้ไขเอาไว้ในมาตรฐาน  ดังนัน้  ระบบกำรตรวจรับรอง

มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  ท่ีทีมนักวิจัย ชำวนำคุณธรรม ผู้บริโภค นักวิชำกำร 

ผู้เช่ียวชำญ  ได้มีข้อสรุปตรงกัน ว่ำน่ำจะเป็น  แนวทำงกำรพัฒนำไปสู่ระบบกำรตรวจ  รับรอง

มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท่ีน่ำเช่ือถือในระดับสำกลได้  จึงเป็น            ดังแผนภูมิ 

ตอ่ไปนี้ 
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จากแผนภาพจะเห็นว่ามีการตรวจรับรองใน 2 ระดับ คือ ระบบการตรวจรับรองภายใน(ตัวอักษร

ตัวตรง) ระบบการตรวจรับรองจากภายนอก (ตัวอักษรตัวเอียง)  ท่ีเรียกว่า สภาผู้บริโภคหรือเครือข่าย

ผู้บริโภคหรือเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนา ซึ่งท าให้ระบบการตรวจรับรองนี้มีคุณค่าและได้รับ

ความนา่เชื่อถือมากย่ิงขึน้ 

ส าหรับในส่วนของ มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม และ คู่มือกำรประกันคุณภำพ ท่ีทีม

วิจัยได้ออกแบบสร้างขึน้แล้วน ามาปฏิบัตกิารทดลองใช้จริงๆกับชาวนาอาสาสมัคร 119 ราย ในระยะเวลา 1 

รอบการผลิตนัน้ ผลการวิจัยพบว่า ตัวข้อก าหนด มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  45 ข้อ และ 

คู่มือกำรประกันคุณภำพ  นั้นเป็น นวัตกรรมใหม่  เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับ ระบบกำรตรวจรับรอง

มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท่ีมีลักษณะเป็นท้ัง กระบวนกำร และ ผลิตภัณฑ์  กลุ่ม / 

องค์กร ชาวนาสามารถน าเอา ระบบกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม และ คู่มือ

กำรประกันคุณภำพ ตาม มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

มนุษย์ให้เป็นคนท่ีมีคุณค่ำ และคนท่ีมีคุณค่านี้ก็ได้กลาย เป็นต้นธำรของสำยน้ ำแห่งควำมดี ผลิตข้าว 

พระสงฆ์ นกับวช ผู้น  าทางจิตวิญญาณ สอนธรรม ช้ีทาง 

ตลาดผู้  

บริโภค 

ข้าว 

คุณ 

ธรรม 
และ 

คู่ค้า 
กลัยาณ 

มติร 

ที่ท า
การค้า 

อย่าง 

เป็น 

ธรรม 

กรรมการสภาผูบ้ริโภค 33 คน 
(ผูร้บัรองจากภายนอก) 

 
   

คณะกรรมการบริหาร 
เครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ม.เกษตรฯ
สกว. , และTVบูรพา ให้การ สนับสนนุ 

กรรมการสภาผู้บริโภค 33 คน 
(ผู้ รับรองจากภายนอก) 

 
   

กรรมการตลาด ควบคุมสต็อก 
คุณภาพผลผลิต และ บรรจุภณัฑ์ 

บรรจุภณัฑ์ 
 

 
 

โรงสีดาวกระจาย /  แปรรูปข้าว 
พระธดุงค์ 

นักส่งเสริมเกษตร 
อินทรีย์เชิงคุณธรรม 

 

กรรมการรบัรองภายใน 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

เชิงคุณธรรม 
 
   

ข้าวกล้อง 
ข้าวต้น 

ปลาย 
ข้าว 

 

แกลบ 

ร าข้าว 
 

ความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

 โรงปุ๋ยอินทรีย์ / ธนาคารเมลด็พนัธ์ุ

พันธเมลด็พเมลด็พันพันธ์ุพนัธ์ุ 
 

กรรมการตรวจศลี 
และตรวจฟาร์ม 
ข้าวอนิทรีย์ 

 

เลี้ยงปศุสัตว์ 

 มลูสัตว์/ปุ๋ ยคอก 
 

วิถีชีวิตชาวนาท่ีท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรียเ์ชิงคุณธรรม 119 คน (ศูนยข้์าวคุณธรรมชุมชน 19ศูนย)์ 
ย)์ 
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พืช ผัก ผลไม้อินทรีย์ไร้สารพิษ ออกมาเป็นอำหำรท่ีมีคุณค่ำให้แก่มนุษยชาต ิผู้บริโภคท้ังแผ่นดินในระบบ

การค้าท่ีเป็นธรรม  
 

ผลกำรวจัิยตำมวัตถุประสงค์  ข้อท่ี  3.  เพ่ือจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยส ำหรับระบบกำรตรวจ

รับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมท่ีน ำไปสู่ควำมน่ำเช่ือถือในระดับสำกล 

ข้อเสนอเชิงนโยบำย 

ในการตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ข้อนี้  ทีมวิจัยและชาวนาท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการตามแผนงาน

ทดลอง ทดสอบใช้ คู่มือกำรประกันคุณภำพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม โดยได้จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริโภคและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ   

สรุปของเวทีท่ีน าไปสู่การเป็นข้อเสนอเชิงนโยบำยส ำหรับระบบกำรตรวจรับรองมำตรฐำน

เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมท่ีจะน ำไปสู่ควำมน่ำเช่ือถือในระดับสำกล ประกอบด้วย 

1. สร้ำงจิตส ำนกึกำรพ่ึงตนเอง สร้ำงคุณค่ำให้ชีวิตและผลผลิต 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร ชำวนำ ผู้บริโภค ได้ท ำกำรค้ำท่ีเกื้อกูลเป็นธรรม (CSA) 

3. สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งสภำผู้บริโภคข้ำวคุณธรรม (ระบบกำรตรวจรับรองมำตรฐำนต้องให้

ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง)  

       4.   สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำให้มีกำรผลิตข้ำวอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 

  4.1 สร้างเครือข่ายและการขยายพ้ืนท่ีการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 การผลิตข้าวในประเทศไทยมีการพัฒนาการผลิตในหลายระดับ หลายรูปแบบและหลายลักษณะ 

ทุกรูปแบบตอ้งสร้างเครือข่ายและขยายพ้ืนท่ีการผลิตข้าวอินทรีย์ ได้แก่  กลุ่มพัฒนาใหม่และกลุ่มพัฒนา

เข้มแข็ง โดยกลวิธี ( tactics) ท่ีแตล่ะกลุ่มควรด าเนนิงานเป็นดังตอ่ไปนี้ 

ก. กลุ่มพัฒนำใหม่   ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในระยะเร่ิมเข้าสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะ

การปรับเปลี่ยน ในช่วงเวลา 1-3 ปี ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์  มีแนวทางในการ

ด าเนนิงานดังนี้ 

1) หนุนเสริมจากภาครัฐในทุกๆด้าน เช่นการอบรมความรู้ ปัจจัยการผลิต การจ่ายค่าตรวจ

รับรองมาตรฐานสากลและหาตลาดจ าหนา่ยเพ่ือสร้างรากฐานท่ีแข็งแรงให้เกิดความม่ันคงใน

กลุ่มการผลิตโดยใช้กระบวนการผลิตแบบโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ ในการส่งเสริม 

2) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในการขยายพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย์

จากเครือข่ายปราชญ์บ้านในแตล่ะพ้ืนท่ี 
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3) เข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน ในการพัฒนาอบรมถ่ายทอดความรู้ใน

ด้านการผลิตพืชอินทรีย์ การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานตลอดเวลาฤดูกาลผลิต และเข้า

มารับซื้อผลผลิตเพ่ือการจัดการจ าหนา่ย 

ข. กลุ่ม พัฒนำเข้มแข็ง ได้ แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ท่ีมีการผลิตมาเป็นระยะเวลานาน มี

ประสบการณ์ความรู้ท่ีผลิตพืชอินทรีย์จนได้รับรองมาตรฐานในระดับต่างๆ มีกลุ่มเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง มี

ความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงขึ้นสามารถน าผลผลิตไปสู่กระบวนการสร้างใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้

ผลผลิต ซึ่งหากกลุ่ม /เครือข่ายมีความต้องการขยายพ้ืนท่ีและเพ่ิมปริมาณผลผลิตมีแนวทางในการ

ด าเนนิงานดังตอ่ไปนี้ 

1) สร้างเครือข่ายขยายพ้ืนท่ีในชุมชนใกล้เคียงโดยการชักชวน ความสัมพันธ์พ่ีนอ้ง เครือญาต ิ

เพ่ือนฝูง และจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้ 

2) ให้ความรู้แนะน าเย่ียมเยียนตลอดจนสนับสนุนปัจจัยตา่งๆ ให้กลุ่มท่ีเข้ามาเป็นเครือข่ายราย

ใหม่ ส่งเจ้าหนา้ท่ีสง่เสริมและผู้มีประสบการณ์เข้าช่วยเหลอืเป็นท่ีปรึกษา 

3) ใช้เครือข่ายความร่วมมือในชุมชนและเครือข่ายท่ีรับรองอบรมความรู้ตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้าใจและร่วมในชุมชน ในลุ่มน้ าท่ีประชาชนใช้ประโยชนร่์วมกัน

เพ่ือการปกป้อง สงวนรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรแหล่งน้ า และระบบนเิวศ 

4) บูรณาการภาครัฐและภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ ประกอบการจัดจ าหน่ายและผู้

ส่งออกเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับให้เกี่ยวร้อยกันทุกห่วงโซ่การผลิตเพ่ือสร้างความมือใน

การขยายพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

5) จัดท าระบบฐานข้อมูลพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย์ในทุกพื้นท่ี โดยภาครัฐควรจะเป็นแกนน า

เพ่ือทราบจ านวนพ้ืนท่ี  ชนิดของผลผลิต ปริมาณผลผลิต ปัจจัยการผลิตท่ีต้อ งการ และ

แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆอย่างครบวงจร ตลอดจนสามารถวางแผนการสนับสนุนการขยาย

พ้ืนท่ีกลุ่มเครือข่ายตา่งๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 การจัดการด้านปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับการผลิตพืชอินทรีย์ 

 จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญท่ีเป็นข้อจ ากัดในก ารพัฒนาด้านการ

ผลิตข้าวอินทรีย์ปัจจัยหนึ่ง ได้แก่ ปัญหาจากการขาดแคลนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและ

เมล็ดพันธ์อินทรีย์ การแก้ปัญหาดังกล่าวข้างตน้มีกลวิธี( Tactics ) ในการด าเนนิงานดังตอ่ไปนี้ 

 4.2.1 จัดการสร้างกลุ่มเพ่ือความร่วมมือในการผลิตปัจจัยการผลิตท่ีขาดแคลนและไม่เพียงพอเป็น

รายพ้ืนท่ี/กลุ่ม/ชุมชน เพ่ือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ ให้เพียงพอแก่การใช้งานในกลุ่ม/ชุมชนนั้นๆ 



146 

    โครงการวิจัยแนวทางการพฒันาไปสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์เชงิคุณธรรม 

 4.2.2 ให้การสนับสนุนความรู้เพ่ือเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตปัจจัยการผลิต ตลอดจน

สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพ่ือจัดหาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธ์ุอินทรีย์ น้ าหมัก

ชีวภาพ ฯลฯ 

 4.2.3 สนับสนุนการผลิตแบบผสมผสาน เช่น การท านาอินทรีย์ผสมผสานกับผัก/สมุนไพรอินทรีย์

และไม้ผลไม้ยืนต้นตา่งๆ ร่วมกับการเลีย้งปศุสัตว์ เพ่ือจะได้วัสดุจากต้นไม้ กิ่งไม้ ฟางข้าว มาผสมผสานกับ

มูลสัตว์เพ่ือใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก หมุนเวียนใช้ในฟาร์ม 

4.3 การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาข้าวอินทรีย์โดยการใช้งานวิจัยแบบมีสว่นร่วม 

 งานวิจัยเกษตรอินทรีย์ต่างๆท่ีมีปรากฏและน าเสนอเป็นผลงานส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้เฉพาะเร่ืองจึง

ส่งผลให้งานวิจัยพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ตลอดห่วงโซ่ และงานวิจัยส่วนมากขาดการมี

ส่ วน ร่ว มจากผู้ ผลิ ต  ผู้ ประกอบก าร และขาดการต่อยอดจาก ภู มิ ปัญญ าท้องถิ่ น  และการใช้

เทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้ นเพ่ือให้กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยดังกล่ าวข้างต้นสามารถ

ด าเนนิการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธี( Tactics) ในการด าเนนิงานดังตอ่ไปนี้ 

 4.3.1 ให้การสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาพืชอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกห่วงโซ่การผลิตเพ่ือเชื่อมโยงการ

พัฒนาพืชอินทรีย์ท้ังระบบอย่างเป็นองค์รวม ใช้ความรู้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลผลิตพืช

อินทรีย์ท่ีมีคุณค่าสูง 

 4.3.2 สร้างงานวิจัยพัฒนาแบบมีสว่นร่วมท่ีต่อยอดจากเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพ่ือน าพาผลงานการวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริง 

 4.3.3 จัดห ลักสู ตรการศึกษาด้ าน เกษตรอินทรีย์ตามระดับการศึกษา ท่ี เหมาะสมให้กั บ

สถาบันการศกึษาทุกระดับตัง้แตร่ะดับประถมศึกษาถึงอุดมศกึษา 

 4.3.4 ให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลั ยท่ีมีคณาจารย์ทางการเกษตรกรรมหลากหลายสาขา เช่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ 

4.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ 

    เข้าสู่กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าวอินทรีย์ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงซึ่งจากกลยุทธ์

ดังกล่าวมีกลวิธี (Tactics ) ในการด าเนนิงานดังตอ่ไปนี้ 
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 4.4.1 ส ารวจเพ่ือทราบปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพืชอินทรีย์ท่ี แปลก

ใหม่ พัฒนาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการ

ลงทุน 

 4.4.2 ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนด้านเงินทุนกู้ ยืมหรือเงินทุน

สนับสนุนด้านนวัตกรรม เช่น โครงการต่างๆ ท่ีส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติสนับสนุน เพ่ือน าผลการศึกษา

ท่ีเป็นความรู้จากนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการผลิตและจัดจ าหนา่ยในเชิงพาณิชย์ 

 4.4.3 พัฒนาการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพสูงจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย

ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ตามลักษณะการด าเนนิงาน ได้แก่ 

  1) ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีพัฒนาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  2) ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากนวัตกรรมกระบวนการ Change Management ท่ีมีการจัดใหม่ท้ัง

ระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต 

  3) ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการลงทุนพัฒนาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เพ่ือการผลิตสินค้าจากข้าว

อินทรีย์คุณภาพสูง 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจัย ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินงานโครงการวิจัยในคร้ังนี้ ทีมวิจัยได้ใช้ประสบการณ์อย่างมากและได้สรุปผลการวิจัย

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม กรณี กลุ่มชาวนาผู้

ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใตเ้ครือข่ายมูลนธิิธรรมะร่วมใจ จังหวัดยโสธร  ดังนี้  

 

สรุปผลกำรวจัิย  

 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม กรณี 

กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใตเ้ครือข่ายมูลนิธิธรรมะร่วมใจ จังหวัดยโสธร สามารถด าเนินการ

อย่างบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงานของโครงการวิจัยท่ีตั้งไว้เป็นอย่างดี โดย นักวิจัยได้ 

สบืค้นข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงาน องค์กรตา่งๆ ท่ีหลากหลายท้ังในและตา่งประเทศ ในขณะเดียวกัน 

ก็ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการเก็บข้อมูล โดยการเข้าไปส ารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง กับ

นักวิชาการ รวมท้ังผู้ เชี่ ยว ชาญ ท่ี เกี่ ยว ข้อ ง ซึ่งทีมวิจัยได้ ด าเนิ นการอ ย่างเต็ ม ท่ีและท าอ ย่างเต็ ม

คว ามสามารถ  นับเป็นประสบการณ์ ท่ีมี คุณ ค่าต่อการพัฒ นาทีมวิจัยอย่างย่ิง โดยเฉพาะเร่ือ ง

ภาษาตา่งประเทศ นับว่าเป็นการ Learning by doing จริงๆ  

ส าหรับเวทีปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ

และผู้บริโภค ได้ท าการเก็บข้อมูล ด้วยการเข้าไปส ารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง  จนสามารถสร้างตัว

แบบท่ีเรียกว่า มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  มีเนื้อหาข้อก าหนดเป็นมาตรฐาน 45 ข้อ และได้

ออกแบบ คู่มือกำรประกันคุณภำพ ให้สามารถน าไปปฏิบัตใินพ้ืนท่ีกับชาวนาคุณธรรมในพ้ืนท่ีโดยทดลอง

ใช้กับชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกจ านวน 119 ราย ซึ่งผลการปฏิบัติทดลองใช้คู่มือประกันคุณภาพ ในเชิงประเมิน

ในเชิงปริมาณนั้นมีชาวนาท่ีเข้าร่วมแล้วสามารถด าเนินการจนผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์เชิงคุณธรรม 99 ราย คิดเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรจ านวน 1,566 ไร่ ผลผลิตข้าวเปลือก380.944 ตัน 

ชาวนาในระยะปรับเปลี่ยน 20 ราย พ้ืนท่ีการเกษตร 403 ไร่ ประมาณการผลผลิตข้าว 105.500 ตันและใน

เชิงคุณภาพ ชาวนาสมาชิก ผู้บริหารเครือข่าย ทีมวิจัยได้ประสบการณ์พัฒนาตนเองในทางจิตวิญญาณ 

พัฒนาการผลิต และสามารถพัฒนามาตรฐานและระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม

ได้เป็นคร้ังแรกในโลกนอกจากนั้นยังได้ค าชี้แนะท่ีเป็น ความคิดเห็นจากเครือข่ายผู้บริโภค   นักวิชาการ 

และผู้เชี่ยวชาญ ท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างมากตอ่การพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมและคู่มือการ

ประกันคุณภาพ 

  ระบบกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  ท่ีทีมนักวจัิย ชำวนำคุณธรรม 

ผู้บริโภค นักวิชำกำร และผู้เช่ียวชำญ  มีข้อสรุปตรงกัน ว่ำน่ำจะเป็น  แนวทำงกำรพัฒนำไปสู่
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ระบบกำรตรวจ รับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท่ีน่ำเช่ือถือในระดับสำกลได้  ดัง

แผนภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพจะเห็นว่ามีการตรวจรับรองใน 2 ระดับ คือ ระบบการตรวจรับรองภายใน(ตัวอักษร

ตัวตรง) ระบบการตรวจรับรองจากภายนอก (ตัวอักษรตัวเอียง)  ท่ีเรียกว่า สภาผู้บริโภคหรือเครือข่าย

ผู้บริโภคหรือเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนา ซึ่งท าให้ระบบการตรวจรับรองนี้มีคุณค่าและได้รับ

ความนา่เชื่อถือมากย่ิงขึน้ 

ส าหรับในส่วนของ มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม และ คู่มือกำรประกันคุณภำพ ท่ีทีม

วิจัยได้ออกแบบสร้างขึ้น นั้นเป็น  นวัตกรรมใหม่  เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับ ระบบกำรตรวจรับรอ ง

มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท่ีมีลักษณะเป็นท้ัง กระบวนกำร และ ผลิตภัณฑ์  กลุ่ม / 

องค์กร ชาวนาสามารถน าเอา ระบบกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม และ คู่มือ

กำรประกันคุณภำพ ตาม มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

มนุษย์ให้เป็นคนท่ีมีคุณค่ำ และคนท่ีมีคุณค่านี้ก็ได้กลาย เป็นต้นธำรของสำยน้ ำแห่งควำมดี ผลิตข้าว 

พระสงฆ์ นกับวช ผู้น  าทางจิตวิญญาณ สอนธรรม ช้ีทาง 

ตลาดผู้  

บริโภค 

ข้าว 

คุณ 

ธรรม 
และ 

คู่ค้า 
กลัยาณ 
มติร 

ที่ท า
การค้า 

อย่าง 

เป็น 

ธรรม 

คณะกรรมการบริหาร 
เครือข่ายข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ม.เกษตรฯ
สกว. , และTVบูรพา ให้การ สนับสนนุ 

กรรมการสภาผู้บริโภค 33 คน 

(ผู้ รับรองจากภายนอก) 
 
   

กรรมการตลาด ควบคุมสต็อก 
คุณภาพผลผลิต และ บรรจุภณัฑ์ 

บรรจุภณัฑ์ 
 

 
 

โรงสีดาวกระจาย /  แปรรูปข้าว 

พระธดุงค์ 
นักส่งเสริมเกษตร 
อินทรีย์เชิงคุณธรรม 

 

กรรมการรบัรองภายใน 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

เชิงคุณธรรม 
 
   

ข้าวกล้อง 
ข้าวต้น 

ปลาย 
ข้าว 

 

แกลบ 

ร าข้าว 
 

ความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน 
สนับสนนุปัจจัยการผลติ 

 โรงปุ๋ ยอนิทรีย์ / ธนาคารเมลด็พันธ์ุ 

 

กรรมการตรวจศลี 
และตรวจฟาร์ม 
ข้าวอนิทรีย์ 

 

เลี้ยงปศุสัตว์ 

 มลูสัตว์/ปุ๋ ยคอก 
 

วิถีชีวิตชาวนาท่ีท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรียเ์ชิงคุณธรรม 119 คน (ศูนยข้์าวคุณธรรมชุมชน 19ศูนย)์ 
ย)์ 
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พืช ผัก ผลไม้อินทรีย์ไร้สารพิษ ออกมาเป็นอำหำรท่ีมีคุณค่ำให้แก่มนุษยชาต ิผู้บริโภคท้ังแผ่นดินในระบบ

การค้าท่ีเป็นธรรม  

 ปัญหำอุปสรรค 

 แม้ทีมวิจัยจะมีบทเรียนท่ีเคยท าการศึกษาวิจัยกับชาวนากลุ่มข้าวคุณธรรมนี้มาแล้ว เม่ือปี 2552 

พยายามท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค แต่การการท างานในคร้ังนี้ก็เกิดปัญหาและอุปสรรคขึน้อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็ต้อง ท าใจยอมรับแล้วน ามาแก้ไข เพราะว่าปัญหาท าให้ท าเกิดปัญญา   ดังนี้ 

1. ความแตกต่างกันของมาตรฐาน ท่ีสร้างขึ้นใหม่ นั้นความเข้าใจของคนท่ีท างานเกี่ยวข้อง

ตา่งกัน คู่มือกำรประกันคุณภำพ ท่ีน าไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกับชาวนาคุณธรรม  119 ราย  มี

ข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก เนื่องจากขาดทีมวิจัยท่ีสามารถเป็นวิทยากร

กระบวนการ  แตต่้องท าระบบการรับรองให้ครบวงจร ท้ัง ต้นน้ ำ(การผลิต) กลำงน้ ำ (การ

แปรรูปและบรรจุภัณฑ์) ปลำยน้ ำ (การตลาดและผู้บริโภค) และย่ิงไปกว่านัน้คือ มีการจัดตั้ง

สภาผู้บ ริโภค ซึ่ งเป็นการเพ่ิมงานเพ่ือ ให้ระบบการรับรองมาตรฐานมี คุณค่าได้รับคว าม

นา่เชื่อถือมากขึน้  

2. ระบบเอกสารในการด าเนินงานให้บรรลุตามคู่มือประกันคุณภาพมากไปท าให้ทีมวิจัยและ

ชาวนาสับสนและไม่คุ้นชิน  ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมส าหรับผู้ปฏิบัติ และเป็นช่องทางให้ผู้ท่ีจงใจไม่

ปฏิบัตติามโตแ้ย้ง ท าให้มาตรฐานในการท างานไม่ได้คุณภาพเท่าท่ีจะควรเป็น 

3. แบบฟอ ร์มรายงานตรวจไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ไม่ครบถ้วน ท าให้รายงานตรวจไม่

สมบูรณ์ มีผลให้การพิจารณารับรองมาตรฐาน ล่าช้า 

4. งานระบบประกันคุณภาพมีรายละเอียดมาก เกี่ยวข้องกับทฤษฎี (มาตรฐานฯ แบบฟอร์ม 

รายงาน ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข) ต้องท าความเข้าใจกับคนหลายฝ่าย ต้อ งปฏิบัติการ มี การ

ตดิตามผล มีผลการตรวจสอบย้อนกลับ  ข้อมูลยุ่งเหยิงเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย  

5. ปัญหาเกษตรกรชาวนาท่ีไม่ผ่านการรับรอง เพราะ  

- ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนชาวนาได้ตามมตกิลุ่ม 

- ผิดมาตรฐาน ข้อ  1 ครอบครองสารเคมี ใช้ต้นกล้าเคมี อนุญาตให้ผู้อื่นพักอาศัย

พ้ืนท่ีการผลิตและผู้นั้นครอบครองเคมี อนุญาตให้ผู้อื่นท่ีไม่ใช่สมาชิกอินทรีย์มา

เพาะกล้าในพ้ืนท่ีการรับรอง 

- ปิดบังพ้ืนท่ีการเกษตร (คู่ขนาน) 
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ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจาก โครงการวิจัยฯ นี้ มีกิจกรรมท่ีจะตอ้งปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือการประกันคุณภาพ ตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ผู้ท าวิจัยได้ทราบถึงข้อจ ากัดและก าลังด าเนินงานตามแผน

ในคู่มือได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ทีมวิจัยมีความเห็นว่า กิจกรรมการทดลองใช้คู่มือฯ นัน้ควร

จะต้องน ามาทดลองใช้ ในสภาพท่ีสอดคล้องกับฤดูกาลท่ีมีการผลิตจริงของพืชแต่ละชนิด แตล่ะ

พ้ืนท่ี(ภูมิภาค) และควรท่ีจะตอ้งมีปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือนี้ประมาณ  3 รอบการผลิต ใน 3 

พ้ืนท่ี ท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้น ทีมวิจัยจึงขออนุญาตท า กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร นี้ต่อไป เพ่ือ 

ทดลอง / ทดสอบความมีประสิทธิภาพและความนา่เชื่อถือของการ ใช้คู่มือกำรประกันคุณภำพ 

ตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ท่ีได้ออกแบบสร้างขึน้มาแล้วนี้  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

    โครงการวิจัยแนวทางการพฒันาไปสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์เชงิคุณธรรม 

ภำคผนวก 

ปัจจัยกำรผลิตที่อนุญำตให้ใช้ในกำรผลิตเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 

ส่วนท่ี  1  ปัจจัยกำรผลิตท่ีใช้เป็นปุ๋ยและสำรปรับปรุงดิน 

รำยกำรวัสดุ รำยละเอียด / ข้อก ำหนด สัญลักษณ์ 

กระดูกป่น กระดูกสัตว์หรือกระดูกปลาบดละเอียด ให้ธาตุฟอสฟอรัส

และธาตุไนโตรเจนแก่ดิน   มีคุณสมบัตเิป็นดา่งเล็กน้อย ควร

ใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยค านงึถึงความสมดุลของธาตุ

อาหารในดนิ 

! 

กากน้ าตาลหรือโมลาส ใช้ในการหมักท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ เพ่ือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ ✓ 

กากเมล็ดพืช กากท่ีเหลอืจากการบีบน้ ามัน เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลอืง เมล็ด

สะเดา เมล็ดละหุ่ง  ให้ธาตุไนโตรเจน  ควรใช้สภาพท่ีผ่านการ

หมักแลว้ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจท าให้พืชไหม้หรือเนา่ตาย 

! 

แกลบ ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน  ช่วยปรับปรุงดินเหนยีวให้โปร่งขึน้  แต่

ควรใช้ร่วมกับวัสดุอื่น เพราะมีธาตุอาหารนอ้ยมาก และเก็บ

ความชืน้ได้ไม่ด ี ย่อยสลายช้า 

! 

ขีเ้ถ้าไม้ , ขีเ้ถ้าแกลบ ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงความเป็นกรดของดิน เป็นแหล่งของธาตุ

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ไม่ควรใช้กับตน้กล้าของพืช 

! 

ขีเ้ลื่อย เม่ือผสมกับดินปลูกจะช่วยท าให้ดินโปร่งขึน้ เก็บ

ความชืน้ได้มากขึน้ แตย่่อยสลายช้า  ควรน าไปหมัก

ก่อนน าไปใช้ 

! 

จุลินทรีย์ อนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ทุกชนิดกับปุ๋ยหมัก  พืช เมล็ดพืช และ

ดิน  ยกเว้นจุลินทรีย์ท่ีได้มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม 

✓ 

โดโลไมท์ 

 (แร่ธาตุจากธรรมชาต)ิ 

1.  ใช้ปรับปรุงความเป็นกรดของดิน 

2.  อาจใช้เพ่ือเสริมธาตุแมกนีเซียมท่ีมีราคาถูกแก่พืช     การ

ใช้เกินความจ าเป็นอาจเป็นอันตรายตอ่พืช 

✓ 
! 

ปุ๋ยจากถุงเห็ด ขีเ้ลื่อยและเศษวัสดุเหลอืท้ิงจากถุงเห็ดนางฟ้า นางรม ฯลฯ ✓ 

ปุ๋ยชีวภาพ วัสดุท่ีมีเชือ้จุลินทรีย์ช่วยดูดซับและช่วยย่อยธาตุอาหารให้แก่

พืช 

✓ 

ปุ๋ยน้ าชีวภาพ ได้จากการหมักเศษพืช เพ่ือให้เกิดจุลินทรีย์โดยธรรมชาต ิ  ใช้

เป็นปุ๋ยฉีดพ่นหรือเตมิลงในดนิเพ่ือให้พืชแข็งแรง 

✓ 

ปุ๋ยไนโตรเจน  เช่น กระดูกป่น  เลอืดสัตว์แห้ง สาหร่ายสีน้ าเงินแกมสีเขียว  ✓ 
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( จากธรรมชาต ิ ) มูลไก่  กากถั่ว  กากเมล็ดสะเดา  ฯลฯ  ควรใช้ในปริมาณท่ี

เหมาะสม  โดยค านงึถึงสมดุลของธาตุอาหารในดนิ 

รำยกำรวัสดุ รำยละเอียด / ข้อก ำหนด สัญลักษณ์ 

ปุ๋ยพืชสด เช่น   โสน   ปอเทือง  พืชตระกูลถั่วตา่งๆ ฯลฯ   ✓ 

ปุ๋ยโพแทสเซียม 

(จากธรรมชาต ิ ) 

ขีเ้ถ้าไม้  หินบด ฯลฯ ! 

ปุ๋ยฟอสเฟต ( จากธรรมชาต ิ

) 

กระดูกป่น สาหร่ายทะเล มูลไก่ มูลค้างคาว ขีเ้ถ้าไม้  กาก

เมล็ดพืช  

! 

ปุ๋ยมูลค้างคาว เป็นแหล่งปุ๋ยฟอสเฟตท่ีส าคัญ มีคุณสมบัตเิป็นดา่งเล็กน้อย ! 

ปุ๋ยมูลสัตว์ -   ห้ามใช้มูลสัตว์ท่ียังไม่ผ่านการหมักเบ้ืองตน้  ยกเว้นผ่าน

การอบด้วยความร้อนและควรอยู่ในสภาพท่ีแห้งดีแล้ว 

-    ไม่ควรน าปุ๋ยตากแดดท้ิงไว้  เพราะจะสูญเสียธาตุ

ไนโตรเจนโดยการระเหิด  ควรเก็บไว้ในท่ีร่ม  และรองพ้ืนดนิ

ด้วยเศษไม้ใบหญ้าหรือฟางข้าว  และถ้าโรยหินฟอสเฟตบดลง

ไปด้วย  จะช่วยเพ่ิมธาตุอาหารมากขึน้ 

-  ใส่ปุ๋ยขณะท่ีดนิมีความชืน้พอเหมาะ 

! 

ปุ๋ยหมัก การหมักปุ๋ยช่วยแก้ปัญหาวัชพืชท่ีติดมากับมูลสัตว์ได้   

อนุญาตให้ใช้เม่ือมีสว่นประกอบเป็นวัสดุตามท่ีระบุอยู่ใน

ภาคผนวกนี้ 

✓ 

ปุ๋ยหมักจากกองเห็ดฟาง อนุโลมให้ใช้จากกองท่ีใช้ฟางท่ีมาจากนาท่ีใช้ปุ๋ยเคมี ✓ 

ปูนมาร์ล, หินปูนบด ใช้เพ่ือปรับปรุงความเป็นกรดด่างของดิน ควรใช้ในรูปท่ีบด 

ละเอียดแล้ว  ห้ามใช้ปูนเผาเป็นสารปรับปรุงดิน เนื่องจาก

ออกฤทธ์ิรุนแรง 

✓ 

พืชหมุนเวียน ควรปลูกพชืหมุนเวียนตา่งตระกูลกัน เพราะระดับรากตา่งกัน 

การหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินจะสมบูรณ์ขึ้น  การใช้ธาตุ

อาหารของพืชชนดิตา่งๆ  จากน้อยไปมาก ดังนี้ 

พืชตระกูลถั่ว    พืชกินหัว    พืชกินใบ  พืชกินผล   ธัญพืช 

✓ 

ฟางข้าวและวัสดุคลุมดิน 

( จากธรรมชาต ิ ) 

เช่น  หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง  เพ่ือลดการระเหยน้ าจากหน้าดิน    

ลดความรุนแรงของน้ าฝน  ลดการชะล้างหนา้ดิน  ควบคุม

วัชพืช ปรับอุณหภูมิของดินให้เหมาะสม 

✓ 

ไรโซเบียม เป็นเชือ้แบคทีเรียท่ีใช้คลุกเมล็ดพืชตระกูลถั่วก่อนปลูก  และ

พืชช่วยให้เมล็ดเกาะเชือ้ได้ดขีึ้น  สามารถใช้สารละลาย

✓ 
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น้ าตาลเข้มข้น 80  %   หรือสารละลายนมผงแช่เมล็ดก่อน

คลุกได้ 

วัสดุปรับปรุงดิน วัสดุจากธรรมชาตท่ีิใส่ลงไปในดนิแล้วจะช่วยปรับปรุงสภาพ

กายภาพ / เคมี / ชีวะของดิน ให้ดขีึน้ ได้แก่   เศษไม้  ขีเ้ลื่อย  

แกลบ ซังข้าวโพด เปลอืกถั่ว ฯลฯ 

✓ 

รำยกำรวัสดุ รำยละเอียด / ข้อก ำหนด สัญลักษณ์ 

เศษพืช ผักและวัสดุ

การเกษตร 

ใช้ท าปุ๋ยหมัก ✓ 

หอยเชอร์ร่ี ใช้หมักท าเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพ ✓ 

หินฟอสเฟต ใช้เป็นแหล่งแร่ธาตุฟอสเฟต (P)  ละลายน้ าได้ยาก ปลดปล่อย

ธาตุอาหารอย่างช้าๆ จึงควรบดละเอียดและคลุกเคล้าให้เข้า

กับดินอย่างดี 

! 

หินแกรไฟต์ ใช้เป็นแหล่งแร่ธาตุโพแทสเซียม (K) ! 

แหนแดง มีธาตุไนโตรเจนสูง ย่อยสลายได้เร็ว 80 % ของธาตุอาหารใน

แหนแดงจะปลดปล่อยออกมา หลังจากไถกลบได้ 2  เดอืน  

✓ 

ส่วนท่ี 2  ผลิตภัณฑ์และวิธีกำรท่ีอนุญำตให้ใช้ในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช/โรคพืช/วัชพืช และสำร

เร่งกำรเจริญเติบโต 

รำยกำรวัสดุ รำยละเอียด / ข้อก ำหนด สัญลักษณ์ 

ดาวเรือง ควรปลูกไว้ในไร่เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของแมลงท่ีเป็นประโยชน์ 

และช่วยป้องกันไส้เดอืนฝอยศัตรูพืชในดนิ 

✓ 

ตัวห้ า ตัวเบียน เป็นการควบคุมโดยชีววิธี  ใช้ปล่อยเพ่ือก าจัดแมลงศัตรูพืช ! 

น้ ามะพร้าว ใช้เป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติ ✓ 

น้ าส้มสายชู ใช้ฉีดพ่นป้องกันก าจัดโรคและแมลงโดยเจือจางก่อนใช้ ✓ 

พืชคลุมดิน  ควรปลูกพชืตระกูลถั่ว เพ่ือช่วยก าจัดวัชพืช ป้องกันการชะ

ล้างหนา้ดินและรักษาความชืน้ของดิน 

✓ 

พืชหมุนเวียน ช่วยลดการแพร่กระจายของศัตรูพืช ✓ 

พืชไล่แมลง เช่น  ตะไคร้หอม ✓ 

วัสดุคลุมดิน ให้ใช้วัสดุคลุมดินจากธรรมชาต ิ เช่น  หญ้าแห้ง  ใบไม้แห้ง 

ฟางข้าว ปุ๋ยหมัก  ควบคุมวัชพืช 

✓ 

สะเดา ใช้ป้องกันก าจัดแมลงและหนอนศัตรูพืช ✓ 

เอทิลแอลกอฮอล์,เหล้าขาว ใช้ฉีดพ่นก าจัดแมลง ✓ 
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 ส่วนท่ี  3  ผลิตภัณฑ์และวิธีกำรท่ีอนุญำตให้ใช้ในกำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูและสัตว์ในโรงเก็บ 
 

รำยกำรวัสดุ รำยละเอียด / ข้อก ำหนด สัญลักษณ์ 

ขีเ้ถ้าไม้ ใช้ล่อแมลงไม่ให้มารบกวน ✓ 

น้ ามันเคร่ืองใช้แล้ว ใช้ร่วมกับกับดักไฟล่อแมลง ดักแมลงท่ีมาเล่นไฟ ✓ 

น้ ามันพืช ใช้คลุกเมล็ดเพ่ือป้องกันแมลงท าลาย ✓ 

         หมำยเหตุ :  ควำมหมำยของสัญลักษณ์     ✓   ให้ใช้ได้     !  ให้ใช้อย่ำงระมัดระวัง 

 


