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คํานํา 
 

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 
กรณี กลุมชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม ภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ จังหวัดยโสธร เปนโครงการวิจัยท่ีมี
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสืบคน ศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย / การ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม ตอการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม 

การตอบโจทยตามวัตถุประสงคในขอนี้ ตองทําการศึกษา สืบคนขอมูลจากเอกสารของหนวยงาน 
องคกรตางๆ ท่ีหลากหลายท้ังในและตางประเทศ ในขณะเดียวกันก็ตองทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการเก็บ
ขอมูล ดวยการเขาไปสํารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง กับนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงทีมวิจัยได
ดําเนินการอยางจริงจังและทําอยางเต็มความสามารถ นับเปนประสบการณท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาทีมวิจัยอยาง
ยิ่ง โดยเฉพาะเร่ืองภาษาตางประเทศ นับเปนการ learning by doing จริงๆ  

2. เพื่อสรางระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในสําหรับ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย
เชิงคุณธรรม” 

การตอบโจทยตามวัตถุประสงคขอนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ตองลงพื้นท่ีและใชวิธีการแบบมีสวน 
รวมอยางจริงจัง ยิ่งในชวงการทดสอบโดยการนํามาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม และคูมือการประกัน
คุณภาพไปทดลองใชกับชาวนาสมาชิก 119 ราย นั้น มีขอจํากัดและปญหาอุปสรรคคอนขางมากเพราะทีมวิจัยท่ี
สามารถเปนวิทยากรกระบวนการ ไดนั้นมีนอย  แตตองทําระบบการรับรองใหครบวงจร ท้ัง ตนน้ํา(การผลิต) 
กลางนํ้า (การแปรรูปและบรรจุภัณฑ) ปลายน้ํา (การตลาดและผูบริโภค) และย่ิงไปกวานั้นคือ มีการจัดต้ังสภา
ผูบริโภค ซ่ึงเปนการเพิ่มงานเพ่ือใหระบบการรับรองมาตรฐานมีคุณคาไดรับความนาเช่ือถือมากข้ึน 

3. เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียคุณธรรมท่ี
นําไปสูความนาเช่ือถือในระดับสากล 

การตอบโจทยตามวัตถุประสงคในขอนี้ ตองวิเคราะหสังเคราะหและถอดบทเรียน จากผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมาท้ังหมด 

ทีมวิจยัไดพยายามท่ีจะสรางสรรคผลงานการวิจัย ใหเปนไปตามแผนการวิจัยท่ีกําหนดไวในสัญญา จน
สามารถสรุปผลและออกแบบระบบงานท่ีเปนแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เชิงคุณธรรม และไดจัดทํามาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมพรอมคูมือการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
ออกมาเปนรูปเลมพรอมจัดทําเอกสารประกอบอยางครบถวนดวยแลว  ทานสามารถนําไปทดลองใชไดทันที 

ทีมวิจยัขอขอบคุณชาวนาคุณธรรมทุกทาน กรรมการสภาผูบริโภคขาวคุณธรรมทุกคน ท่ีใหความ
รวมมือสนับสนุนทุกสภาพการ จนรายงานผลการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงได 

       เจริญธรรม  สํานึกดี  
                นิคม เพชรผา และ คณะ   
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม กรณี กลุม
ชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม ภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค  

1. เพื่อสืบคน ศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย / การ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม ตอการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม 

2. เพื่อสรางระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในสําหรับ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย
เชิงคุณธรรม” 

3. เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียคุณธรรมท่ี
นําไปสูความนาเช่ือถือในระดับสากล 

การตอบโจทยวิจัยในคร้ังนี้  ทีมนักวิจัยไดทําการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ดังแผนภาพ  
 

กระบวนการดาํเนินงานของโครงการวจิัย

Input (ส่ิงนําเขา) 

ศึกษาสืบคน มาตร 
ฐานเกษตรอินทรีย
สากลและระบบการ
ประกนัคุณภาพ

- มกอช - IFOAM
-NOP      - JAS
- CODEX  - ISO
กพร. ,สมศ. , มกท.   
มอน. วงันํ้าเขียว
คกร.  กรมการขาว
- กรมวิชาการเกษตร

output (ผลลัพธ)

1. คูมือการประกันคุณภาพ
มาตรฐานเกษตรอนิทรียเชิงคุณธรรม

2. ผลปฏิบัติการทดสอบใช คูมือ
- ชาวนาเขารวม 119 คน

-     - สภาผูบริโภค 33 คน

- ลงพืน้ที่ตรวจรับรองมาตร 

ฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม

3. บทเรียน และ ชุดความรูที่ได

4.  ขอคิดเห็นของเกษตรกร 

ผูบริโภค นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ
5.  แนวทางการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม  ใหเป็น

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

process (ดาํเนินการ)

- รวบรวม
- กลัน่กรอง
- ยกรางคูมอื
  การประกนั
  คุณภาพ 
  มาตรฐาน 
   เกษตร
   อนิทรีย
เชิงคุณธรรม

พจิารณา
รางคูมือ
-โครงสราง
- ระบบ    
- ระเบียบ
-วธีิปฏิบัติ
- รับสมัคร
ชาวนาคุณ 
ธรรมผูที่จะ
รวมทดลอง
ใช คูมือฯ

ทดลอง
ปฏิบัติ

ทําแผนแบบมี
สวนรวม คอื
1. แผนธุดงคส ง
เสริมเกษตรอินทรีย 
เชิงคุณธรรมและ
ตรวจศีล
2.แผนสภาผูบริโภค
ไปพกับานชาวนา 
(home Stay) สัมผสั
ชีวิตคู ดม เด็ด ด่ืม
3.แผนลงพืน้ที่
ตรวจรับรองฯ 

 
  

  เร่ิมจากการสืบคนขอมูลจากเอกสารของหนวยงาน องคกรตางๆ ท้ังในและตางประเทศ โดยทําการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู กับเกษตรกร นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ผูบริโภค 
ท่ีเกี่ยวของ และทําการเก็บขอมูล ดวยการเขาไปสํารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง  จนสามารถสรางตัวแบบท่ี



เรียกวา มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม มีเนื้อหาขอกําหนดเปนมาตรฐาน 45 ขอ และไดออกแบบ คูมือ
การประกันคุณภาพ ใหสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติแลวบรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

  ทีมนักวิจัยไดมีปฏิบัติการลงพื้นท่ีโดยเฉพาะชวงการนําเอามาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม และ
คูมือการประกันคุณภาพไปทดลองใชกับชาวนาสมาชิก 119 ราย นั้น มีการลงพื้นท่ีอยางเขมขน  

ผลการวิจัยพบวา ระบบการรับรองมาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานอยูอยางเปนทางการและเปนยอมรับกัน
ในวงกวางท่ัวไป ท้ังของประเทศไทยและของตางประเทศนั้น  ลวนเปนมาตรฐานท่ีทําการตรวจรับรอง
กระบวนการผลิตเพื่อสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภควา ผลิตผลทางการเกษตรที่ไดมานั้นมีความเปนผลิตผล
จากระบบเกษตรอินทรียไรสารพิษ แตตัวคนผูผลิต (เกษตรกร ชาวนา) จะมีชีวิตยากลําบาก เจ็บปวย มีหนี้สิน 
กินสูบดื่มเสพ (เหลา เบียร บุหร่ี ยาเสพติด เลนการพนัน มีอบายมุข) ถูกเอารัดเอาเปรียบอยางไร ไมมีขอกําหนด
หามและบอกแนวทางแกไขเอาไวในมาตรฐาน  

ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม  ท่ีทีมนักวิจัยไดพัฒนาข้ึน ดังแผนภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากแผนภาพระบบการตรวจรับรองจะเห็นวามีการตรวจรับรองใน 2 ระดับ คือ ระบบการตรวจรับรอง 
ภายใน (ตัวอักษรตัวตรง) และระบบการตรวจรับรองจากภายนอก  (ตัวอักษรตัวเอียง) ท่ีเรียกวา สภาผูบริโภค
หรือเครือขายผูบริโภคหรือเครือขายคนกินขาวเกื้อกูลชาวนา ซ่ึงทําใหระบบการตรวจรับรองนี้มีคุณคาและ
ไดรับความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

พระสงฆ นักบวช ผูนําทางจิตวิญญาณ สอนธรรม ชี้ทาง 

ตลาดผู 

บริโภค 

ขาว 

คุณ 

ธรรม 

และ 

คูคา 

กัลยา 

มิตร 

ท่ีทํา

การคา 

อยาง 

เปน 

ธรรม 

กรรมการสภาผูบริโภค 33 คน 
(ผูรับรองจากภายนอก) 

คณะกรรมการบริหาร 
เครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ม.เกษตรฯ
สกว. , และTVบูรพา ใหการ สนับสนุน 

กรรมการสภาผูบริโภค 33 คน 
(ผูรับรองจากภายนอก) 

กรรมการตลาด ควบคุมสต็อก 
คุณภาพผลผลิต และ บรรจุภัณฑ 

โรงสีดาวกระจาย /  แปรรูปขาว 
พระธุดงค 

นักสงเสริมเกษตร 
อินทรียเชิงคุณธรรม 

กรรมการรับรองภายใน 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

เชิงคุณธรรม 

ขางกลอง 
ขาวตน 

ปลาย 
ขาว 

แกลบ 

รําขาว 

ความรูความเขาใจมาตรฐาน 
สนับสนุนปจจัยการผลิต 

 โรงปุยอินทรีย / ธนาคารเมล็ด

กรรมการตรวจศีล 
และตรวจฟารม 
ขาวอินทรีย 

เล้ียงปศุสัตว 
 มูลสัตว/ปุยคอก 

วิถีชวีิตชาวนาที่ทําการผลิตในระบบเกษตรอินทรียเชงิคุณธรรม 119 คน (ศูนยขาวคุณธรรมชุมชน 19ศูนย) 



สําหรับในสวนของ มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม และ คูมือการประกันคุณภาพ ท่ีทีมวิจัยได
ออกแบบสรางข้ึนแลวนํามาปฏิบัติการทดลองใชจริงๆกับชาวนาคุณธรรมท่ีสมัครเขารวม 119 ราย ในระยะเวลา 
1 รอบการผลิตนั้น ผลการวิจัยพบวา ตัวขอกําหนด มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 45 ขอ และ คูมือการ
ประกันคุณภาพ นั้นเปน นวัตกรรมใหม  เปนชุดความรูเกี่ยวกับ ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เชิงคุณธรรม ท่ีมีลักษณะเปนท้ัง กระบวนการ และ ผลิตภัณฑ  กลุม / องคกร ชาวนาสามารถนําเอา ระบบการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม และ คูมือการประกันคุณภาพ ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย
เชิงคุณธรรม ไปใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนามนุษยใหเปนคนท่ีมีคุณคา และคนท่ีมีคุณคานี้ก็ไดกลาย เปนตน
ธารของสายน้ําแหงความดี ผลิตขาว พืช ผัก ผลไมอินทรียไรสารพิษ ออกมาเปนอาหารท่ีมีคุณคาใหแก
มนุษยชาติ ผูบริโภคท้ังแผนดินในระบบการคาท่ีเปนธรรม  

และขอเสนอเชิงนโยบายท่ีจะทําใหระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียคุณธรรม ไดรับ 
ความนาเช่ือถือในระดับสากล นั้นประกอบดวย 

1. นโยบายสรางจิตสํานึกการพึ่งตนเอง สรางคุณคาใหชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นโยบายสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร ชาวนา และผูบริโภค ไดทําการคาท่ีเก้ือกูลเปนธรรม ( CSA) 

3. นโยบายสนับสนุนใหเครือขายผูบริโภคและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจรับรอง

มาตรฐาน ซ่ึงเปนการเพิ่มคุณคาของงานระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมไดรับ

ความนาเช่ือถือมากข้ึน 

       4.   นโยบายสนับสนุน สงเสริม พัฒนาใหมีการผลิตในระบบเกษตรอินทรียไรสารพิษท่ีมีการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากลใหเพิ่มมากขึ้น โดย 

   4.1 การสรางเครือขายและการขยายพืน้ท่ีการผลิตขาวอินทรีย    
  4.2  จัดหาปจจัยการผลิตใหเพียงพอกับการผลิตพืชอินทรีย 

                               4.3  การสรางองคความรูในการพัฒนาผลผลิตขาวอินทรียโดยการใชงานวจิัยแบบมีสวนรวม 
               4.4  การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และนวัตกรรมผลิตภัณฑจากขาวอินทรีย 

 

ขอเสนอแนะ 
เนื่องจาก โครงการวิจยันี้ มีกจิกรรมท่ีจะตองปฏิบัติการทดลองใชคูมือการประกันคุณภาพ ตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมดวย   ผูทําวิจัยมีความเห็นวา กิจกรรมการทดลองใชคูมือฯ นั้นควรจะตอง
นํามาทดลองใช ในสภาพท่ีสอดคลองกับฤดูกาลที่มีการผลิตจริงของพืชแตละชนดิ แตละพื้นท่ี(ภูมิภาค) และ
ควรท่ีจะตองมีปฏิบัติการทดลองใชคูมือนี้อยางนอย 3 รอบการผลิต เชน กรณกีารผลิตขาวนาปของชาวนาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติการทดลองใชคูมือการประกันคุณภาพ นี้ ควรอยูในชวง เดือน มกราคม ถึง 
เดือนมีนาคมของปถัดไป เปนตน  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



                     โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 1 
 

บทท่ี 1  
บทนํา  

 เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  เปนเครือขายท่ีเกิดจากการทํางานตอยอดจากการผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียแบบรับรองมาตรฐานสากล  ของกลุมโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรียในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร  การผลิตขาว
หอมมะลิอินทรียแบบมีการรับรองมาตรฐานสากลน้ันทํากันมาต้ังแตป พ.ศ. 2538 แลว  ชาวนาสามารถปลูกขาว
หอมมะลิอินทรีย ใหเปนขาวท่ีปลอดภัยไรสารพิษ  ผลผลิตขาวอินทรียถูกสงไปขายท้ังในและตางประเทศ   
ชาวนาเกษตรอินทรียมีการรวมกลุมเปนองคกรชาวนาไดในระดับหนึ่ง   แตคุณภาพชีวิตของชาวนาเหลานั้น
กลับยังไมดีเทาท่ีควร เพราะเขายังไมสามารถทําใหชีวิตรางกายของตัวเองปลอดภัยจากพิษภัยของอบายมุข เชน 
เหลา บุหร่ี  สุรา  ยาชูกําลัง การพนัน เลนหวย  ทวยบ้ังไฟ ไกชน  พฤติกรรมในชีวิตประจําวันสอไปในทาง
ละเมิดตอศีลธรรม   การดําเนินชีวิตท่ีผิดทางดังกลาวขางตนนั้น ทําใหชาวนาเปนหนี้สินเพิ่มข้ึน  ราคาผลผลิตก็
ตกตํ่าซํ้าเติม จึงเปนปญหาใหญและทําใหปญหาอ่ืนๆ  ตามมาอีกมากมาย  กลายเปนภาระหนักของชาวนา ในยุค
ของสังคมโลกาภิวัฒน    
 

           ในป พ.ศ 2548 เครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม  เร่ิมตนโครงการขาวคุณธรรมดวยการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของกลุมชาวนาเกษตรอินทรียจังหวัดยโสธร กับผูบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอสรุปของเวทีทําใหได  ปฏิญญาชาวนา  วา ชาวนาผูท่ีจะเขารวมโครงการของ
เครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม (ขาวคุณธรรม) นั้น  ตองรวมกลุมออมสวัสดิการกองบุญหนุนเก้ือ  ปฏิบัติ
ตนตามหลักศีล ๕   ลด  ละ เลิกอบายมุข ไมดื่มสุรา ของมึนเมา เหลา เบียร ไมสูบบุหร่ี ไมเลนการพนัน และทํา
การผลิตในระบบเกษตรอินทรียท่ีมีการรับรองมาตรฐานสากล   ถาชาวนาปฏิบัติตนตามมาตรฐานขาวคุณธรรม
ท่ีกําหนดรวมกันแลวนี้ นาจะชวยบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาตางๆได 
เปาหมายของขาวคุณธรรม 

1. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูผลิตและครอบครัว สูการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
ท่ียั่งยืน 

2. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียอยางมีคุณธรรม 
3. เพื่อพัฒนาระบบการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนภายในฟารมและใหมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
4. เพื่อฟนฟู รักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใชทรัพยากรในฟารมมา

หมุนเวียนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
5. เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟารม  และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 
6. ปองกันและหลีกเล่ียงการปฏิบัติท่ีทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 



                     โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 2 
 

7. สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกข้ันตอน  ท่ีคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม
ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  และการแปรรูปท่ีเปนวิธีการธรรมชาติ  ประหยัดพลังงาน  และสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

  ปพ.ศ. 2549 - 2550 มีชาวนาท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 108 คน เม่ือเวลาผานไป 1 ปผลการ
ตรวจประเมินมีชาวนาผูผานเง่ือนไขตามมาตรฐาน “ขาวคุณธรรม”  เพียง 38 คน รวบรวมผลผลิตขาวเปลือก
คุณธรรมในปแรกไดจํานวน 168 ตัน (ขาวหอมมะลิ 105) ขายไดในราคา 10.50 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงสูงกวาราคา
ท่ีซ้ือขายในตลาดท่ัวไป (8.00 บาทตอกิโลกรัม)ในขณะนั้น  กิโลกรัมละ 2.50 บาท  ท้ังนี้เพราะโครงการได
รวมมือกับภาคีพันธมิตรชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) ภาคีพันธมิตร KU Outlet 
Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลุมธุรกิจเดอะมอลลกรุป สยามพารากอน และบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)ใหการสนับสนุนสงเสริมการขายเพื่อสราง “ตราสินคาขาวคุณธรรม” จนเกิดเปนเครือขายคุณคาขาว
คุณธรรมข้ึนภายใต ภาคีพันธมิตรท่ีมีเปาหมายรวม ในการสนับสนุนกลุมชาวนาคุณธรรม โดยกลุมชาวนา
ดังกลาวไดกําหนดปฏิญญารวมกันท่ีจะมุงพัฒนาตนเองท่ีจะบุกเบิก การพัฒนาระบบการผลิตและการคาขาวท่ี
จะกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม  

ปพ.ศ. 2550 - 2551 มีชาวนาท่ีสนใจจะสมัครเขารวมโครงการจํานวนมาก แตในกลุมแกนนําเห็น
ตรงกันวา ควรจะไดนําบทเรียนในปแรกมาแลกเปล่ียนเรียนรู และพัฒนากลุมเดิมกอนใหเกิดความม่ันคงใน
แนวทางของขาวคุณธรรม เพื่อจะพัฒนาใหเปนแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน กอนจะขยายผลไปสูชาวนาท่ีสนใจ โดย
ในเบ้ืองตนแนะนําใหไปเขาสมัครขอรับรองแบบ “เกษตรอินทรียธรรมดา” กอน เม่ือพรอมจึงจะเขามารวมใน
กลุม “ขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม”  ตอไป ดังนั้นในปท่ี 2 จึงมีชาวนาเขารวมโครงการจํานวน 82 คน และมี
ชาวนาท่ีผานการรับรองมาตรฐานขาวคุณธรรม จํานวน 71 คน ไดผลผลิต (รวมขาวทุกพันธุ) 464 ตัน มีการจัด
จําหนายท้ังส้ิน 203 ตัน โดยจัดสรรใหกลุมเดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน 100 ตัน บริษัทแคลรอินเตอร
เนช่ันแนล โปรดักส 50 ตัน กลุมพี่นองญาติธรรมดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี 30 ตัน และเครือขาย
กสิกรรมธรรมชาติ 23 ตัน  และ เครือขายไดดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ขาวคุณธรรม   ท่ี
สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร นอกจากนั้นกลุมขาวคุณธรรมยังไดรวบตัวกันออมเงินสวัสดิการกองบุญหนุน
เกื้อเพื่อชาวนาคุณธรรม บนหลักการพึ่งพาตนเอง และดําเนินการจัดต้ังกลุมโรงสีขาวขนาดเล็ก(โรงสี
ดาวกระจาย) ซ่ึงกอใหเกิดกิจกรรมเสริมรายไดแกตัวเอง และคนครอบครัวท่ีมาชวยเหลือกันคัดคุณภาพ  บรรจุ
หีบหอ และรับจางรายวันในศูนยขาวคุณธรรม ชวงส้ินสุดโครงการปท่ี2 กลุมชาวนาคุณธรรมรวมตัวกันพัฒนา
ใหศาลาการเปรียญวัดปาสวนธรรมรวมใจ  ซ่ึงเปนศูนยกลางที่ต้ังของเครือขาย  ใหเปน “โรงเรียนชาวนา
คุณธรรม” หรือเปน “มหาวิทยาลัยไทบาน” แตคนท่ัวๆไป มักจะเรียกเราวา “ศูนยฝกอบรมคุณธรรมกสิกรรม
ธรรมชาติจังหวัดยโสธร”  เพื่อเผยแพรและเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูสนใจ ซ่ึงเปนการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวนา
แบบ  บูรณาการใหเขากับระบบการตลาดยุคใหม คือ ระบบการผลิตและการคาท่ีเปนธรรม (Fair trade)   

ปพ.ศ. 2552 - 2553 มีชาวนาท่ีสนใจจะสมัครเขารวมโครงการขาวคุณธรรมเพิ่มข้ึนจํานวน 200 คน 
เนื่องจากผูท่ีผานการอบรมแลวมีความตองการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของตนสูการผลิตท่ีปลอดภัยท้ังตอตัวเอง ทํา
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ใหคุณภาพชีวิตดีข้ึนอยางเปนระบบ โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกษตรอินทรียธรรมชาติหนองยอ 
จํากัด ซ่ึงเปนสหกรณท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ มีมติอนุญาตใหสมาชิกสหกรณสมัครเขารวม
โครงการขาวคุณธรรม โดยใหสมัครเขาสูการรับรองมาตรฐานแบบเกษตรอินทรียธรรมชาติ หรือแบบเกษตร
อินทรียคุณธรรม ใหเหมาะสมตามระดับจิตวิญญาณของตน เปนการขยายผลโครงการขาวคุณธรรมสูภาคี
พันธมิตรและชาวนากลุมอ่ืนผานศูนยการเรียนรูขาวคุณธรรม เพื่อสรางระบบการผลิตและการคาท่ีเปนธรรม ให
ตอเนื่องไป  ขณะท่ีกองบุญหนุนเกื้อเพื่อสวัสดิการชาวนา ซ่ึงเปนการออมเพ่ือให มีผูสนใจสมัครเขารวมกลุม 
จํานวน 1,650 คน มีเงินออมท่ีเปนจัดต้ังเปนกองทุนเพื่อนชาวนา 1,500,000 บาท สามารถรวบขาวเปลือกของ
ชาวนาคุณธรรมไวแปรรูปไดกวา 150,000 กิโลกรัม  

ปจจุบันเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม (กลุมขาวคุณธรรม) มีสมาชิกท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 
เกษตรอินทรียคุณธรรม 103 คน พื้นท่ีทํานาขาวอินทรีย 5,110 ไร  กระจายกันอยูใน 5 จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณขาวเปลือกอินทรียคุณธรรม ประมาณ 1,000,000 กิโลกรัม  ขณะท่ีผูบริโภคขาว
อินทรียคุณธรรมท่ีเปนขาประจําในเมืองใหญก็ไดรวมตัวกันเปนเครือขายคนกินขาวเกื้อกูลชาวนา  โดยผูบริโภค
และผูผลิตไดมีจัดเวทีพบปะแลกเปล่ียนทําความเขาใจในเร่ืองของคุณคาและตกลงกันวาจะเอ้ือเฟอเกื้อกูล เปน
กัลยาณมิตร ท่ีไวเนื้อเช่ือใจซ่ึงกันและกัน  ผูบริโภคก็มีความม่ันใจวาไดรับอาหารท่ีปลอดภัยไรสารพิษจริงๆ
ตลอดท้ังป ผูผลิตก็สามารถท่ีจะวางแผนการผลิตใหตรงกับความตองการของตลาดท่ีมีความชัดเจน ขายไดราคา
ท่ีผานการเจรจากันอยางเปนธรรม 

ตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมานั้น  ผลผลิตขาวอินทรียคุณธรรม ไดรับการประทับตราและประกาศ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (IFOAM  ACCREDITED)  เพื่อใหผูบริโภคและตลาดท่ัวไป เขาม่ันใจวาเปน
ผลิตผลที่ปลอดภัยไรสารพิษ  ในการนี้ เครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม (ขาวคุณธรรม) มีคาใชจายท่ีตองใช
ในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากหนวยงานผูตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
คือ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (ดําเนินการภายใตมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย มกท.) ไปแลวจํานวน 
กวา 350,000 บาท  ถาเปนเชนนี้ไปเร่ือยๆ ชาวนาคงตองมีคาใชจายท่ีเรียกวา คาธรรมเนียมการตรวจรับรอง  ท่ี
มากข้ึนไปเร่ือยๆ ซ่ึงการรับรองนั้นท่ีสุดแลวก็ เพียง เพื่อใหไดกระดาษ (ใบประกาศ) 1 แผน เอาไวอางใครตอ
ใครวาตัวเองไดผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยใชเงินเปนส่ือหรือตัวเช่ือมโยงไปสูการรับรอง   
ไมไดมีหลักประกันใดๆ วา กระดาษ (ใบประกาศ) 1 แผนนั้นจะทําใหผูบริโภคและผูผลิตไดพบปะพูดคุยทํา
ความเขาใจในเร่ืองของเชิงคุณคา ความเอ้ือเฟอเกื้อกูล ความเปนกัลยาณมิตร ความไวเนื้อเช่ือใจซ่ึงกันและกัน 
          ในสวนของเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม(ขาวคุณธรรม) นั้น  มีการสรางการยอมรับนับถือตอกัน
ในโดยยึดถือเอา คุณธรรม คือการประพฤติปฏิบัติตามหลัก ศีลธรรมจริงๆ มีการพิสูจนตรวจสอบรับรองตัวเอง
จนเขากระแสเปนเร่ืองของวิถีชีวิต (ในทุกสถานท่ี ทุกกาลเวลา ก็เปนเชนนี้)  
          มาตรฐานการผลิตขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม (ขาวคุณธรรม) นั้นมีการประกาศตนเองวาจะพิสูจนตนดวย
การตรวจศีล คือตรวจตัวเอง (ตอ.)  พวกเราชาวนาคุณธรรมจึงมีความสนใจใฝรูวา ถาหากเราจะดําเนินการ
รับรองมาตรฐานผลผลิตขาวคุณธรรมในเชิงการใหผูบริโภคและผูผลิตไดพูดคุยทําความเขาใจในเร่ืองของคุณคา  
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ความเอื้อเฟอเกื้อกูล ความเปนกัลยาณมิตร ความไวเนื้อเช่ือใจกัน การสรางเครือขายขยายออกไปสูระดับสากล 
จะตองทําอยางไรจึงจะเกิดประโยชนกับตนเอง ชุมชน สังคมและมวลมนุษยชาติ 
          ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองหาคําตอบดวยการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียคุณธรรม เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม ของระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียเชิงคุณธรรม ท่ีชาวนาสามารถดําเนินการไดดวยตนเองและไดรับความนาเชื่อถือในระดับสากล ข้ึนมา 
โดยในปแรกจะเร่ิมตนดวยการดําเนินการโครงการประกันคุณภาพตนเอง ควบคูไปกับการเรียนรูสําหรับ
รูปแบบท่ีเหมาะสมของระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมตอไป 
 

1. คําถามการวิจัย 
แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ซ่ึงชาวนาสามารถทําได

ดวยตนเองและไดรับความนาเช่ือถือในระดับสากล ควรเปนอยางไร 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อสืบคน ศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย / การ

ประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม ตอการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 
2. เพื่อสรางระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในสําหรับ“มาตรฐานเกษตรอินทรีย

เชิงคุณธรรม”   
3. เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียคุณธรรมท่ี

นําไปสูความนาเช่ือถือในระดับสากล 
 

3. กระบวนการวิจัย 
           กระบวนการวิจัย แบงการดําเนนิงานวิจยัออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้  

 1.   การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย / การประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงจะ
เปนข้ันตอนของการสืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ โดยการประสานงานกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใหไดชุดความรูเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในและการรับรองมาตรฐานตามหลักสากล 

 2.    การจัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพ ซ่ึงจะเปนไปภายใตคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ซ่ึงจะได
ผลงานวิจัยเปนคูมือการประกันคุณภาพ เพื่อนําไปทดสอบกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในปแรก ภายใต
แผนการประกันคุณภาพท่ีมีมูลนิธิธรรมะรวมใจเปนองคกรเจาภาพ   

 3.    การจัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เพื่อการดําเนินการประกัน
คุณภาพตามคูมือประกันคุณภาพ 

 4.    การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ(workshop)แบบมีสวนรวมของชาวนาผูผลิตขาวท่ีเขารวม
โครงการ  เครือขายคนกินขาวเกื้อกูลชาวนาจาก USA, UK, ไตหวัน ฮองกง ญ่ีปุน จีน กรุงเทพฯ  เครือขาย
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ผูบริโภคขาวของมูลนิธิธรรมะรวมใจ  และทีมนักวิจัย   การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้จะเนนเวทีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู สานสัมพันธเอ้ือเฟอเกื้อกูลตอกัน และมุงหมายใหเปนแผนปฏิบัติการที่นํามาใชทดสอบ
ระบบของกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย “เชิงคุณธรรม” 
 5.    การจัดทํารายงานความกาวหนาเพื่อนําเสนอ สกว. และผูทรงคุณวุฒิ ใหขอแนะนํา 
 6.    การติดตามงานในพื้นท่ี เพื่อกํากับแนะนํา การปฏิบัติตามข้ันตอน/กระบวนการ 
 7.    การจัดเวทีเรียนรูเพื่อพัฒนากรอบคิดและหลักการทํางานประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน
ท่ีเปนสากลในการนํามาประยุกตใหเหมาะสม โดยขอทําขอตกลงความรวมมือกับองคกรรับรองมาตรฐานอ่ืน
เชน  มกท.  มกอช. กพร. ฮาลาน สมอ. ISO  เฉพาะอยางยิ่งกับ มกท. ควรทําใหเปนตนแบบ 
 8.   การศึกษาดูงานในองคกร/หนวยงานที่มีภารกิจดานการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน
 9.   การประเมินผล/การสังเคราะห 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 สรุปภาพรวมกระบวนการวจิัย 
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4. แผนการวิจัย 
 

กิจกรรม 
ป 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. การสืบคน- การ
ประสานงานผูเกี่ยวของ –การ
จัดทํารายงานเบื้องตน 

            

2. การจัดทําคูมือและแผนการ
ประกันคุณภาพภายใต
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

            

3. การจัดประชุมช้ีแจงทํา
ความเขาใจกับเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ 

            

4.ปฏิบัติการ (workshop)ใน
พื้นท่ี 

            

5. การจัดทํารายงาน
ความกาวหนา 

            

6. การติดตามงานในพ้ืนท่ี             

7. การจัดเวทีเรียนรูรวมกับ
ผูเช่ียวชาญจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

            

8. การศึกษาดงูาน             

9. การประเมินผล / เวที 
ถอดบทเรียน 

            

10. การปรับปรุงคูมือการ
ประกันคุณภาพ 

            

11. จัดทํารายงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ/ขอเสนอสําหรับการ
พัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานขาวคุณธรรมท่ี
ไดรับความเช่ือถือในระดับ
สากล 
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5. ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 5.1  ผลลัพธการวิจัยในรายงานความกาวหนา 
  5.1.1    คูมือการประกันคุณภาพ 
                          5.1.2    แผนการดําเนินการประกันคุณภาพ ภายใตการมีสวนรวมของนักวิจัยและชาวนาภายใต
เครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจท่ีเขารวมโครงการ 
 5.1.3   กรอบคิดและหลักการในการประกันคุณภาพสินคาเกษตรอินทรียและการรับรอง
มาตรฐานตามหลักสากล 
 5.2  ผลลัพธการวิจัยในระยะท่ีสอง 
 5.2.1    คูมือการประกันคุณภาพท่ีปรับปรุงแลว  
 5.2.2    รายงานสรุปสําหรับชุดความรูท่ีไดรับจากการขับเคล่ือนตามแผนการประกันคุณภาพ
จากการวิจัย 
 5.2.3    รายงานการประเมินความคิดเห็นของเกษตรกรและนักวิชาการเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพตามคูมือ 
 5.2.4    ขอเสนอสําหรับแนวทางการรับรองมาตรฐานตามหลักสากล 
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บทท่ี  2 
ขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

           การพัฒนาเกษตรกรรมในชวงเวลาที่ผานมา นับต้ังแตมีการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) ไดสงผลให 
เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตของเกษตรกรไทยจากการทําเกษตรแบบดั้งเดิม วิถีชีวิตเกษตรกรพึ่งพาอยู 
กับธรรมชาติและทําการเกษตรแบบผสมผสาน ไปสูการทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยวพึ่งพาปจจัยจากภายนอก เชน 
ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจดัศัตรูพืชและใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร เพื่อมุงเนนการเพ่ิมผลผลิตและสรางรายได
หลักใหกับประเทศ  ผลของการพัฒนาตามลักษณะดังกลาว ไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติของเกษตรกร คือ
กอใหเกิดปญหาความยากจน ปญหาหนี้สินเกษตรกร ปญหาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และปญหาดาน
สุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค   
 ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากการพฒันาดังกลาวไดเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดกระแสความใสใจเก่ียวกับสุขภาพ 
การบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั และมุงเนนสูการพัฒนาอยางยั่งยืนมากข้ึน ประเทศไทยไดกําหนดแผนพัฒนา
เกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เชน การทําเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย  
ไรสารพิษ  กสิกรรมธรรมชาติ เปนตน     

สวนทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย ของประเทศไทยในทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนนั้นอาจจะดไูด
จากวิสัยทัศนการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย ท่ีสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ได
กําหนดเอาไววาจะพัฒนาไปสู “การบูรณาการทุกมิติและทุกภาคสวนใหรวมกันทําเกษตรอินทรีย  มีดีตองแพร
ขยาย ครัวไทยไดบริโภคสูครัวโลกอยางยัง่ยนื” จากวิสัยทัศนนาจะเช่ือไดวาประเทศไทยจะเปนผูผลิตอาหาร
อินทรียปอนชาวโลก  การกําหนดยุทศาสตรดานการเกษตรและอาหาร จะตองเนนท่ีการลงทุน ในดานแหลงน้ํา 
งานวิจยัพัฒนา การปรับปรุงพันธุ การอบรมความรูการเกษตรกร การแปรรูป การรับรองมาตรฐาน การตลาด 
การจัดการอยางครบวงจร  ผลลัพธตามวิสัยทัศนการพัฒนาจึงสําเร็จลุลวง  

 

คํานิยามของเกษตรอินทรีย  
 สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Agriculture Movement : IFOM) ไดให
คํานิยามของเกษตรอินทรียวาเปน “ระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและเสนใยดวยความยั่งยืนทางส่ิงแวดลอม 
สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนนหลักการปรับปรุงบํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว และ
นิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจึงลดการใชปจจัยการผลิตภายนอก และหลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะห เชน
ปุย สารกําจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑสําหรับสัตว และในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพิ่ม
ผลผลิตและพัฒนาความตานทานโรคของพืชและสัตวเล้ียง” หลักการเกษตรอินทรียจึงเปนหลักการสากลท่ี
สอดคลองกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศและวัฒนธรรมของทองถ่ิน เนื่องจากกอใหเกิดผลผลิตท่ี
ปลอดภัยจากสารพิษ และชวยฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน มีหลักการของการอยูรวมกันและพึ่งพิงธรรมชาติ
ท้ังบนดินและใตดิน ใชปจจัยการผลิตอยางเห็นคุณคา และมีการอนุรักษใหอยูอยางยั่งยืน นอกจากน้ียังให
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ความสําคัญกับการพัฒนาแบบเปนองครวมและความสมดุลท่ีเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศทั้งระบบ 
หลักการเกษตรอินทรียสากล  

หลักในการทําเกษตรอินทรียท่ัวโลก นั้นมีหลักการใกลเคียงกัน จะแตกตางกันอยูบางก็คือวิธีการปฏิบัติ  
ซ่ึงมีอยูหลากหลายวิธี  มันข้ึนกับสภาพแวดลอมและทองถ่ินท่ีตางกัน  ในท่ีนี้จะขอยกเอาหลักสากลของ 
IFOAM  ท่ีมีอยู 4 ประการ คือ  

1.) หลักของสุขภาพ (Health) เกษตรอินทรียจะทําใหดินมีความอุดมสมบรูณ พืชมีสุขภาพดี งอกงาม 
สัตวกินพืชท่ีปราศจากสารพิษทําใหสมบรูณ มีผลใหคนบริโภคมีสุขภาพท่ีดีดวย คนจะไมสามารถแยกออกจาก
ระบบนิเวศที่อาศัยอยูได ถาระบบนิเวศที่สมบรูณ ทิวทัศนงดงาม จะทําชวยใหมนุษยท่ีอาศัยอยูไดมีความสุขกาย
สบายจิตใจและทําใหสังคมอยูเย็นเปนสุขได  

2.) หลักของระบบนิเวศน (Ecology) การทําฟารมเกษตรอินทรียจะตองจัดการในฟารมใหผสมกลมกลืน
และเกื้อกูลกันของ ดิน พืช สัตว โดยการวางแผนการจัดการหมุนเวียนใชประโยชนของอินทรียสารในฟารมมาก
ท่ีสุด การนํากลับมาใชใหมหลายรอบ เชน วางแผนปลูกพืชอาหารสัตว สัตวกินพืช ถายมูลเปนปุยใหกับพืช    
น้ําเสียจากการเล้ียงสัตวนํากลับมาใชกับพืช เปนตน นอกจากนี้ผูเกี่ยวของการผลิต การแปรรูป การตลาดและ
การบริโภคจะตองปกปองส่ิงแวดลอม ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพ บรรยากาศ ภูมิทัศนท่ีอยูอาศัย น้ํา 
และดิน เพื่อใหทุกชีวิตอยูอยางสุขสบาย  

3.) หลักของความเปนธรรม (Fairness) การทําเกษตรอินทรียตองคํานึงถึงความสัมพันธของเกษตรกรผูผลิต 
ผูประกอบการแปรรูป การจัดจําหนาย และผูบริโภค เชนการเขาถึงอยางเสมอภาค การคาท่ีเปนธรรม การเคารพ
สิทธิของสรรพส่ิงในโลก เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกชีวิต ดังนั้นปศุสัตวอินทรียจึงคํานึงถึงสวัสดิภาพของสัตว
เปนสําคัญ การเล้ียงสัตวท่ีปลอยใหสัตวอยูอยางอิสระตามสรีระ และพฤติกรรมของสัตวทําใหสัตวไมเครียด  

4.) หลักของการมีสํานึกท่ีดี (Care) ผูเกี่ยวของจะตองมีสํานึกท่ีดีในการผลิตท่ีไมเส่ียงตอการทําลายสุขภาพ
ของระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของทุกส่ิง เขาใจในระบบนิเวศนเกษตร ธรรมชาติของสรรพส่ิงท่ีเกี่ยวพันกัน
เปนหวงโซอาหาร เกษตรอินทรียจึงไมยอมรับใหมีการใชสารเคมีใดๆและส่ิงมีชีวิตตัดตอพันธุกรรม  
 

หลักการพื้นฐานของการผลิตพืชอินทรีย 
 การผลิตพืชอินทรียมีหลักการพื้นฐาน (Basic aspects) ท่ีสําคัญและเปนท่ียอมรับ แบงเปน 3 กลุม คือ 

1. เกณฑกําหนด (Requirements) ท่ีจะตองปฏิบัติ คือ 
1.1 หลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะห และสารดัดแปลงพันธุกรรม 
1.2 จะตองมีการกําหนดขอบเขตควบคุมและปองกันพื้นท่ีจากการปนเปอน 
1.3 มีการจัดการอยางเปนองครวม มีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองและการทวนสอบ 

2. คําแนะนาํ (Recommendations) ใหปฏิบัติ คือ 
2.1 ใชและหมุนเวียนใชทรัพยากรทองถ่ินท้ังในและระหวางกิจกรรมในฟารม 
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2.2 ผสมผสาน พึ่งตนเองและมุงสูความยั่งยืน 
2.3 จัดการใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณของดิน ความแข็งแรงและสมดุล

ของตนพืช 
2.4 จัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพและใชเคร่ืองจักรกลไดอยางเหมาะสม 

3. ผลตอบแทน (Returns) ของการปฏิบัติ 
3.1 เปนการลงทุนทางการคา 
3.2 มีผลกระทบในดานดีตอสุขอนามัยและสภาพแวดลอม 
3.3 ผูปฏิบัติไดรับผลตอบแทนทางผลผลิตหรือผลิตภัณฑเทานั้น 
3.4 ไดรับผลตอบแทนจากดานสุขอนามัยและสภาพแวดลอม เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจและมีความ

ยั่งยืน 

ผลลัพธท่ีไดจากการทําเกษตรอินทรีย 
1. ดานส่ิงแวดลอม 

1.1 ฟนฟูระบบนิเวศใหกลับคืนสูสภาพสมดุล เพราะพฤติกรรมและรูปแบบทางการผลิตจะลดหรืองด
การใชสารเคมีทางการเกษตร 

1.2 สรางความหลากหลายทั้งพันธุพืชและพันธุสัตว โดยปรับเปล่ียนรูปแบบทางการผลิตเชิงเดี่ยวมาสู
การปลูกพืชมากมายหลายชนดิ ผสมผสานการเล้ียงสัตวท่ีเกื้อกูลประโยชนซ่ึงกันและกนั 

1.3 ประหยัดพลังงานและมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมใชสารเคมีทางการเกษตร ซ่ึง
แปรรูปจากน้ํามันปโตรเลียม และลดการใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรท่ีใชเช้ือเพลิงฟอสซิล ซ่ึงเปนทรัพยากร
ท่ีใชแลวหมดไป 

2. ดานเศรษฐกิจ 
เกษตรอินทรียมีจุดมุงหมายใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดท้ังดานรายไดอาหารและปจจยัการผลิต 

และมีอิสระในการเลือกปจจัยการผลิต การใชเทคนิคการผลิต การจัดสรรผลผลิตและการกระจายผลผลิต 
2.1 รายได ในระยะเร่ิมตน เกษตรอินทรียอาจไมสามารถตอบสนองความตองการทั้งดานผลผลิตและ

รายได แตในระยะยาวความม่ันคงดานอาหารและรายไดเปนตัวเงินจะมีอยางสมํ่าเสมอ เพราะเทคนิค วิธีการ
ผลิต และการจัดการทรัพยากรแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชวยใหเกษตรกรลดภาระคาใชจายอีกดวยเชน คาปุยเคม ี
คาสารเคมีตางๆ คาน้ํามัน คาอาหาร เปนตน สวนรายไดจะมาจากการขายผลผลิตท่ีเกินความตองการบริโภคใน
ครอบครัว และเกษตรกรมีอิสระในการกําหนดชนิดสินคา และราคาท่ีจะขายไมตองอาศัยพอคาคนกลาง 
เกษตรกรรมอินทรียอาจใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตํ่ากวาในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากมีการปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวไวคลุมดินไว แตถาหากคิดตนทุนและความเสียหายท่ีเกดิจากการชะลาง และการเสื่อมความอุดม
สมบูรณของดิน มลพิษท่ีเกดิจากสารเคมีการเกษตรแลว เกษตรกรรมอินทรียใหผลตอบแทนสูงกวา ยิ่งในบาง
สถานการณเชนในกรณีเกิดความแหงแลงข้ึนเกษตรกรรมอินทรียใหผลดีกวา (เนื่องจากมีวัสดุปกคลุมดิน ทําให
โครงสรางของดินสามารถตานทานการขาดนํ้าไดดีกวา) 
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2.2 อาหาร เกษตรอินทรียปฏิเสธการผลิตเพื่อขายเพียงอยางเดียวแตมุงเนนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและตลาดทองถ่ินเปนสําคัญ รูปแบบการผลิตจึงเปนการปลูกพืชหลายชนิดท่ีใหผลผลิตหมุนเวียนไป
ตลอดปเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการพื้นฐานของครอบครัวและชุมชน 

     2.3 ปจจยัการผลิต มีการใชปจจัยการผลิตท่ีจัดหารไดในครอบครัวและชุมชน ไมตองพึ่งพาปจจัยการ
ผลิตจากภายนอกชุมชน ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมและการตดัสินใจของเกษตรกร 

3. ดานสังคม 
3.1 การบริโภค ผูบริโภคจะตองปรับเปลี่ยนแบบแผนการบริโภค ควบคูกับผูผลิตท่ีตองปรับเปล่ียน

แบบแผนการผลิต เชน การปรับเปล่ียนคานิยมการบริโภคเนื้อสัตวมาเปนการบริโภคผักและธัญพืช เนื่องจาก
สัตวมีประสิทธิภาพในการสังเคราะหและแปรรูปธาตุอาหารต่ํากวาพืช ดังนั้น การผลิตอาหารท่ีมีปริมาณ
พลังงานเทากนั การเล้ียงสัตวจะตองใชทรัพยากรมากกวาการผลิตพืชอาหารหรือการปรับเปล่ียนคานยิมการ
บริโภคอาหารท่ีผานกระบวนการทางอุตสาหกรรมมาเปนการบริโภคอาหารจากธรรมชาติโดยตรง 

3.2 วิถีชีวิต รูปแบบการดํารงชีวิตจะตองสอดคลองกับส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ รูจักบริโภค
ทรัพยากรที่มีอยูในไรนาของตนอยางมีประสิทธิภาพ มีความขยนัขันแข็งในการทํางาน หม่ันหาความรูใน
การเกษตรและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ลดความตองการดานวัตถุท่ีเกนิความจําเปนลง 

3.3 การพึ่งพาอาศัยกนั วิธีการผลิตของเกษตรอินทรียใหความสําคัญกับการดํารงอยูรวมกนัของ
ชาวบาน เกษตรกรจะตองพึ่งพาอาศัยกัน หรือรวมกลุมกันจดัต้ังเปนองคกรทองถ่ินของเกษตรกรท่ีทํา
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพือ่เปนหลักประกันความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรรมแนวนี้ในระยะยาว ชวยให
ฐานทรัพยากรของชุมชนม่ันคงเศรษฐกิจดข้ึีน เกษตรกรพึ่งตนเองไดและมีสุขภาพแข็งแรง 

3.4 การจัดการทรัพยากร ลักษณะการกระจายผลผลิตในไรนาชวยลดความจําเปนในการใชพื้นท่ีขนาด
ใหญของเกษตรกรแตละราย จึงสามารถกระจายการถือครองท่ีดินใหเกษตรกรที่ไรท่ีดินทํากินได การบริหาร
จัดการทรัพยากรในระดับครอบครัวเนนการมีสวนรวมของสมาชิกทุกคน และบทบาทท่ีเทาเทียมกันระหวาง
ชายและหญิง สวนการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับชุมชนก็สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของประชาชน 

3.5 อุดมการณ การทําลายส่ิงแวดลอมอยางใหญหลวงในชวง 100 ปท่ีผานมานี้ มีตนเหตุมาจาก
ความคิดท่ีมองสิ่งแวดลอมมีคาเปนเพียงวัตถุ และคิดวามนุษยสามารถดํารงอยูไดโดยไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัย
ส่ิงแวดลอม เพราะมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยคอยอํานวยความสะดวกอยูแลว จุดมุงหมายข้ันสูงสุดของเกษตรกรรม
แบบยั่งยืน คือ การแกปญหาวิกฤตการณส่ิงแวดลอมท่ีตนเหตุเหลานี้ โดยการปรับเปล่ียนแนวความคิดท่ีมอง
โลกแบบแยกสวนมีมนุษยเปนศูนยกลาง และเปนผูควบคุมธรรมชาติมาสูแนวความคิดแบบองครวมออนนอม
ถอมตนตอธรรมชาติยอมรับวามนุษยเปนเพียงสวนหน่ึงของระบบนิเวศ ซ่ึงจะตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกนักับส่ิงมีชีวิต
อ่ืนๆ 
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การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย (Certification) 
  การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย จะมีความจําเปนข้ึนมาทันทีเม่ือเกษตรกรตองการที่จะ
นําเอาผลผลิตเกษตรอินทรียของไปจําหนายในตลาดการคาท่ัวไป 

 

การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย เปนการตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิตทุก
ข้ันตอนต้ังแตตนจากฟารมจนถึงปลายทางคือมือของผูบริโภค ไดแก ระบบการผลิต การแปรรูป การบรรจุ    
การดูแลรักษาและการกระจายสินคา   

ปจจุบันสํานกังานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ(มกอช.) เปนหนวยงานที่วางหลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการยอมรับความสามารถของหนวยรับรองสินคาเกษตรและอาหาร  สาขาเกษตรอินทรีย 
(Certification Body : CB) รวมท้ังกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของประเทศ ต้ังแตการผลิต  การแปรรูป 
และการวางขายผลิตภัณฑ ท้ังดานพืช ปศุสัตว และประมง ซ่ึงมาตรฐานเกษตรอินทรียแหงชาติท่ีกําหนดโดย  
มกอช. นี้ มีลักษณะคลายกับมาตรฐานของ Codex และ IFOAM จุดเนนของมาตรฐานเกษตรอินทรียแหงชาติท่ี
มกอช. กําหนด คือ เนนท่ีการกําหนดมาตรฐานสําหรับหนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีเปนหนวยงานตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย รวมท้ัง มกอช. เองก็มีอํานาจในการรับรองหนวยงานท่ีมีขีดสามารถในการ
รับรองการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียท่ีกําหนด ดวย 
 

 การรับรองหนวยงาน(Accreditation) 
 หนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานในประเทศไทยแบงไดเปน 3 กลุม  คือ 

1.) หนวยงานของรัฐ  ดําเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร (มาตรฐานพืช) กรมปศุสัตว (มาตรฐานสัตว) 
และกรมประมง (มาตรฐานประมง) โดยไมคิดคาใชจาย แตยังไมเปนท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.) หนวยงานรับรองท่ีเปนเอกชนไทย ไดแก สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท.)  เปน 
หนวยงานท่ีออกใบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย ซ่ึงมีกระบวนการตรวจสอบเปนท่ียอมรับจาก IFOAM 
โดยไดเปนผูดาํเนินการตรวจระบบการผลิตใหกับองคกรรับรองตางประเทศดวย องคกรรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียภาคเหนือ(มอน.) ท่ีใหบริการรับรองแกเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรียในภาคเหนือ เชน ในพืน้ท่ีจังหวัด
เชียงใหม  

3.) หนวยงานรับรองท่ีเปนของตางชาติท่ีเขามาใหการตรวจรับรองในไทย  หนวยงานของตางชาติ 
เหลานี้ มีกระบวนการตรวจสอบรับรองเปนท่ียอมรับของ IFOAM   ไดแก   Bioagricert  (ประเทศอิตาลี)            
Soil Association (ประเทศอังกฤษ) OMIC (ประเทศญ่ีปุน) Naturland (ประเทศเยอรมนี) เปนตน  
 หนวยงานตรวจรับรองสินคาเกษตรอินทรีย (Certification Body : CB) ท่ีไดดําเนนิการตรวจรับรอง
พื้นท่ีเกษตรอินทรียในประเทศไทย เม่ือ ป 2547  นั้น อาศัยหนวยงานรับรองท่ีเปนของตางชาติ เปนผูดําเนนิ
ตรวจรับรองสูงถึง รอยละ 50  
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ตารางแสดงสัดสวนของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียท่ีไดรับการรับรองจากองคการตางๆ 
 

องคกรตรวจรับรอง พื้นท่ีท่ีไดรับการรับรอง (%) 
กรมวิชาการเกษตร 13 
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท.)   37 
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ(มอน.) 0.3 
องคกรรับรองจากตางประเทศ 50 

 

ปจจัยท่ีสนับสนุนการทําเกษตรอินทรียของไทย  
กระแสรักสุขภาพเปนสวนกระตุนสําคัญท่ีสงผลใหความตองการสินคาอาหารอินทรียในตลาดโลกโต

เฉล่ียรอยละ 10 ตอปจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป เนื่องจากคนหันมาใสใจในการบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยตอสุขภาพมากข้ึน แมสินคาอาหารอินทรียจะมีราคาจําหนายสูงกวาราคาสินคาเกษตรโดยทั่วไป และ
ปริมาณการผลิตยังไมเพยีงพอกับความตองการบริโภคท่ีขยายตัวสูง ขณะเดียวกนัตลาดสินคาอาหารเกษตร
อินทรียท่ัวโลกยังมีสัดสวนนอยไมเกินรอยละ 2 ของตลาดผลิตภัณฑอาหารท้ังหมดของโลก จึงอาจกลาวไดวา
ตลาดการคาเกษตรอินทรียยังเปดกวางไดอีกมาก 

การผลิตสินคาเกษตรอินทรียชวยลดประเดน็มาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ ประเทศผูนํา
เขาสําคัญอยางสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญ่ีปุน ตางใชมาตรการหลายรูปแบบเพื่อใชกีดกนัการสงสินคาเกษตร
เขาไปจําหนายในประเทศของตน เนื่องจากปจจุบันเปนยุคแหงการคาเสรี (Free Trade Area) ทําใหกําแพงภาษี
ระหวางกันลดลงอยางมาก ดงันั้นประเทศตางๆ จึงหันมาใชมาตรการที่ไมใชภาษเีปนเคร่ืองมือสําคัญในการกดี
กันทางการคามากข้ึน โดยเฉพาะมาตรการดานสุขอนามัย มาตรการตรวจสอบยอนกลับสินคาอาหาร ตลอดจน
มาตรการตรวจสอบการปนเปอนของสารเคมีตกคางในอาหาร ซ่ึงลวนเปนอุปสรรคสําคัญตอการสงออกสินคา
อาหารของไทยไปสูตลาดตางประเทศ 

เกษตรอินทรียของไทยกําลังอยูในชวงเปล่ียนผานจากระยะเร่ิมตนไปสูการพัฒนามากข้ึน แตเดิมการ
เพาะปลูกเกษตรอินทรียของไทยยังคงมีการใชภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไมซับซอน แตขณะนี้การทําเกษตรอินทรียใน
ประเทศไทยกาํลังเขาสูระยะแหงการเปล่ียนแปลงตามแนวทางเกษตรอินทรียท่ีมีความเปนสากลมากข้ึน ทําให
เกษตรกรตองใชเวลาในการปรับตัวและพฒันาปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมาก  อยางไร     
ก็ตาม การทําเกษตรอินทรียของไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากระบบผลิตเกษตรอินทรียตามแนวทางเดิม ซ่ึงสวนใหญ
เปนเกษตรกรรายยอยซ่ึงผลิตสินคาเพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะกลุม แตขณะน้ีเร่ิมหันไปสูการทําเกษตรอินทรีย
ขนาดใหญในลักษณะเปน Mass Product โดยนักลงทุนรายใหญมากข้ึน 

ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนเกษตรอินทรียชัดเจน ท้ังนี้ไทยซ่ึงเปนประเทศเขตรอนท่ีมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพมาก ขณะเดยีวกนัองคความรูเร่ืองการทําเกษตรอินทรียท่ีผานมาไดรับการพัฒนามาจากเครือขาย
องคกรทางการเกษตรอยางตอเนื่อง ขณะเดยีวกันภาครัฐบาลเองโดยหนวยงานที่เกีย่วของตางเล็งเหน็
ความสําคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรียอยางจริงจัง ทําใหมีการรวมกันวางยุทธศาสตรและแนวทางในการ
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พัฒนาเกษตรอินทรียท้ังการถายทอดความรูความชํานาญในการผลิต และการรวมมือกันเพื่อใหเกิดการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ตลอดจนดําเนนิการรวมกันจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเกษตรอินทรียเพือ่ใหไทยสามารถสรางรายไดจากการสงออกสินคาอาหารไดมากข้ึน 
 

ปญหาในการผลิตสินคาเกษตรอินทรยีในประเทศไทย 
 

             ขอมูลของ ศูนยวจิัยกสิกรไทย (31 พ.ค. 2551) ของกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ (24 มิ.ย. 2551) และขอมูลของมูลนิธิสายใยแผนดิน ระบุตรงกนัวา สถานการณในปจจุบันของการ
ผลิตและการตลาดสินคาเกษตรอินทรียมีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว การปรับ
ทิศทางการผลิตในภาคการเกษตรของไทยเพื่อใหสอดรับกับสถานการณโลกน้ัน การผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
ของประเทศไทยนั้น   ยังมีปญหาและขอจํากัดหลายดาน  แมวารัฐบาลไทยจะไดประกาศนโยบายใหเร่ือง
เกษตรอินทรีย เปนวาระแหงชาติแลวก็ตาม  ซ่ึงปญหาและขอจํากดัในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียของไทย 
พอสรุปไดดังนี้ 
             1) ขาดการรับรองมาตรฐาน การทีย่ังไมมีหนวยงานของราชการออกมาใหการรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรียทําใหสินคาเกษตรอินทรียยังไมเปนท่ีเช่ือถือของผูบริโภคอยางกวางขวาง ผูบริโภคไมสามารถ
แยกไดอยางชัดเจนระหวางสินคาเกษตรอนิทรีย และสินคาเกษตรทั่วไป ดังนั้นการกาํหนดมาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรียทําใหตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจากผูบริโภคเร่ิม
ม่ันใจในสินคา และยอมท่ีจะจายเงินเพิม่ข้ึนเพื่อซ้ือสินคาเกษตรอินทรีย 
            2) การผลิตสวนใหญยังอยูในระดับสินคาเกษตรอนามัยเทานั้น ซ่ึงสวนใหญเปนผัก มีเพียงขาวสาร
บรรจุถุงเทานั้นท่ีสามารถผลิตไดในระดบัสินคาเกษตรอินทรีย และสวนใหญเนนการสงออกตางประเทศ
มากกวาการจําหนายในประเทศ ปญหาบางสวนเนื่องจากเกษตรกรยังไมมีความรูเพียงพอในการผลิตสินคา
เกษตรอินทรีย ซ่ึงทางกรมสงเสริมการเกษตรเร่ิมมีการสงเจาหนาท่ีออกไปใหคําแนะนําและใหคําปรึกษากับ
เกษตรกร ท้ังนี้เพื่อสงเสริมใหมีการผลิตสินคาเกษตรอนิทรียเพิ่มข้ึน สินคาเกษตรอนิทรียท่ีนาสนใจสําหรับ
เกษตรกรไทย คือ ขาว ผัก ผลไมเมืองรอน เคร่ืองเทศ สมุนไพร ชา กาแฟ ผลิตภัณฑปศุสัตว และผลิตภัณฑ
ประมง โดยเฉพาะผลิตภณัฑจากการเพาะเล้ียงชายฝง ซ่ึงสินคาเหลานี้ไทยมีความไดเปรียบในการผลิต ดังนั้น
การหันมาผลิตสินคาเกษตรอินทรียโดยไดรับการรับรองจากหนวยงานราชการจึงเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับ
ผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขาวพืชผักผลไมเกษตรอินทรียกับพืชผักประเภทตาง ๆ 

กระบวนการผลิต 
ขาว พืชผัก
ผลไม 

เกษตรอินทรีย 

ขาว พืชผัก
ผลไม 

ปลอดภยั 

ขาว พืชผัก
ผลไม 
อนามัย 

ขาว พืชผัก 
ผลไม 

ไรสารพิษ 
การใชปุยเคมี ไมใช ใชได ใชได ไมใช 
การใชสารเคมีกําจัดแมลง ไมใช ใชได ใชได ไมใช 
การใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ไมใช ใชได ใชได ไมใช 
การใชฮอรโมนสังเคราะห ไมใช ใชได ใชได ไมใช 
การใชเมล็ดพนัธุดัดแปลง
พันธุกรรม (GMOs) 

ไมใช 
ไมไดระบุถึง 
การหามใช 

ไมไดระบุถึง
การหามใช 

ไมไดระบุถึง 
การหามใช 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
การรับรองคุณภาพ 

สํานักงาน
มาตรฐานเกษตร 
อินทรียไทย 

กรมสงเสริม
การเกษตร 

(GAP) 

กรมวิชา 
การเกษตร 

(Q) 

เครือขายกสิกรรม 
ไรสารพิษ 

แหงประเทศไทย 
 
             3) มีการผลิตเพียงไมกี่ชนิด ไมมีความหลากหลายใหผูบริโภคไดเลือกรับประทานมากนัก ดงันั้น
หนวยงานท่ีเกีย่วของควรเรงใหการสงเสริมและคําปรึกษาโดยเฉพาะในเร่ืองตลาดรองรับสินคา เพื่อให
เกษตรกรมีความม่ันใจท้ังในดานการผลิตและการตลาด 
            4) ราคาสินคาเกษตรอินทรียอยูในเกณฑสูง เม่ือเปรียบเทียบแลวราคาสินคาเกษตรอินทรียแพงกวา
สินคาเกษตรทัว่ไปเฉล่ียประมาณรอยละ 30 ทําใหตลาดจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูง สาเหตุท่ีสินคาเกษตร
อินทรียมีราคาแพงคือการผลิตยังไมมากและแหลงผลิตอยูกระจัดกระจาย สินคาเกษตรอินทรียมีโอกาสถูก
ศัตรูพืชสรางความเสียหายไดงาย และน้ําหนักของสินคาเกษตรอินทรียจะเบากวาสินคาเกษตรทัว่ไปทําใหเม่ือ
คํานวณตนทุนการผลิตและการขนสงแลวจะสูงกวาสินคาเกษตรท่ัวไป  ดังนั้นในการพัฒนาไปสูการผลิตสินคา
เกษตรอินทรียท่ีปลอดสารพิษนั้นยังตองอาศัยเวลาและข้ันตอนการพัฒนาอีกระยะหนึ่ง รวมท้ังยังตองมีการ
แกปญหาและอุปสรรคในปจจุบันใหหมดไปจึงจะทําใหไทยกาวข้ึนเปนผูนําในการผลิต และการสงออกสินคา
เกษตรอินทรียของโลกได  
 
            ขอจํากัดของเกษตรกรไทยในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
           ตลาดสินคาเกษตรอินทรียโลกนับวนัจะเพิ่มมูลคาสูงข้ึน เนื่องจากประชากรโลกเร่ิมตระหนักถึง
ความสําคัญของความปลอดภัยของอาหารและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงประเทศไทยเรามี
สินคาเกษตรอนิทรียหลัก ไดแก ขาว (80%) ผัก พืชไร และผลไม (0.02%) ของสินคาสงออกของไทยท้ังหมด 
ซ่ึงสวนใหญเปนการสงออกสินคาข้ันตน เชน ขาวหอมมะลิ ผัก ผลไม สมุนไพรแหง ฯลฯ ซ่ึงมูลคาคอนขางตํ่า 
ในขณะท่ีสินคาแปรรูปซ่ึงมีมูลคาเพิ่มสูงและเปนสินคาท่ีไทยมีโอกาสในการแขงขันสูงยังมีจํากดัและไม
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แพรหลาย ท้ังนี้  เพราะยังมีขอจํากัดของเกษตรกรไทยในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย  ดังนี ้
          1) ดานการเตรียมตัวของเกษตรกร ท่ีจะตองเปล่ียนจากการทําเกษตรอุตสาหกรรมหรือเกษตรเคมีไปสู
เกษตรอินทรียตามมาตรฐานสากล จะตองดําเนินการตางๆ ตามเกณฑปฏิบัติอยางเขมงวด โดยเฉพาะการผลิต
เพื่อสงออกจะตองผานมาตรฐานการตรวจรับรอง (certification) ซ่ึงนับวาเปนภาระหนัก เชน มาตรฐานท่ี
กําหนดใหเกษตรกรเวนชวงการผลิตระหวางเกษตรเคมแีละเกษตรอินทรียอยางนอย 2-5 ป ทําใหเกษตรกรตอง
เตรียมตัวสําหรับชวงท่ีจะขาดรายไดอยางรอบคอบ 
          2)  ดานการผลิต การผลิตมีข้ันตอนท่ีซับซอน และทุกข้ันตอนมักจะมีขอกําหนดไวอยางชัดเจน ซ่ึงตอง
วางแผนลวงหนาอยางระมัดระวังต้ังแตการผลิตข้ันตอนแรก เชน การใหอาหารสัตว การใสปุยอินทรีย การ
ควบคุมส่ิงแวดลอม เปนตน อีกท้ังการท่ีเกษตรกรและผูประกอบการที่เกี่ยวของขาดการรวมตัวกนัจึงทําใหเกดิ
ขอจํากัดตางๆ เชน พื้นท่ีการผลิตอาจไมใหญพอ สวนผสมอาหารสัตวอินทรียหรือปุยชีวภาพจากตางประเทศมี
ราคาแพงเพราะขาดอํานาจตอรอง 
         3) ดานมาตรฐาน การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียยังมีข้ันตอนท่ีซับซอน และไมเปน
เอกภาพ ซ่ึงปจจุบันอยูในความดแูลของหลายหนวยงาน เชน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว 
กรมการขาว เปนตน อีกท้ังไทยยังไมมีตราสัญลักษณกลางแสดงความเปนสินคาเกษตรอินทรียซ่ึงหนวยงาน
ตางๆ ยอมรับรวมกัน สวนในดานการสงออกนั้นยังไมมีมาตรฐานเกษตรอินทรียกลางท่ีใชกับทุกประเทศ 
ผูประกอบการที่ตองการสงออกสินคาไปยังประเทศตางๆ จึงตองขอรับการตรวจรับรองจากหนวยงานตรวจ
รับรอง (certification body : CB) ของแตละประเทศคูคาเปนรายประเทศซ่ึงมีคาใชจายสูง และประเทศไทยของ
เราก็มี CB ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจํานวนนอยมาก 
         4) ดานการตลาด ความตองการสินคาเกษตรอินทรียในประเทศยังมีจํากัด ความตื่นตัวของผูบริโภค     
ดานความปลอดภัยของอาหารยังไมสูงเทาในประเทศทีพ่ฒันาแลว หรือในดานการตลาดตางประเทศนั้นยัง
พบวาคนยุโรปยังไมรูจักผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของไทย โดยเฉพาะผักและผลไม ซ่ึงจะตองเปดตัวดวยการ
เขารวมงานแสดงสินคาเกษตรอินทรียท่ีสําคัญของโลก และสรางความประทับใจตอผูประกอบการในประเทศ
คูคาในดานการใหบริการ อีกท้ังการประชาสัมพันธควรจัดโครงการท่ีจะเสริมความรูความเขาใจของผูบริโภค
ในทองถ่ินนั้นๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของไทย การสาธิตการทําอาหารไทยโดยใชวัตถุดิบจากสินคาเกษตร
อินทรียของไทย เปนตน 

 

การผลิตขาวอินทรีย 
ขาวอินทรีย คือ ขาวท่ีผลิตโดยวิธีการอยางสรางสรรคใหระบบนิเวศในแปลงนามีความยั่งยืน มีความ

ม่ันคงในอาชีพ มีความปลอดภัยตอตัวผูผลิตและผูบริโภค โดยหลีกเล่ียงการใชสารสังเคราะหไมวาจะเปน
ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพชืและฮอรโมนตางๆ  ตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวท่ีมีการตัดตอพันธุกรรมแตจะเนน
การใชสารอินทรียวัตถุ เชนปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดม
สมบูรณรวมถึงการนําเอาภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนรวมดวย 
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1. หลักการผลิตขาวอินทรีย 
- ปฏิเสธการใชสารเคมีสังเคราะหทางการเกษตรทุกชนิด 

- ฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศการเกษตรเนนการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและเพิ่มความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

- พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร เรียนรูสังเกตธรรมชาติพรอมท้ังปรับระบบการผลิตให     

เขากับวิถีทางธรรมชาติ 

- ควบคุมและปองกันมลพิษจากภายนอกมิใหมาปนเปอนผลผลิตได 

- พึ่งพาตนเองในดานปจจัยการผลิตใหไดมากท่ีสุด พยายามสรางความม่ันคงทางอาหารใหตนเอง 

ครอบครัว หากจําเปนตองซ้ือควรซ้ือปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในชุมชนทองถ่ินของตน 

2. มาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย  
- หามใชปุยเคมี สารเคมีสังเคราะหทุกชนิด 

- หามใชเคร่ืองมือท่ีปะปน หรือปนเปอนสารเคมี 

- หามใชพืชหรือสัตว  GMOs 

- หามเปดปาสาธารณะหรือปาใหมเพื่อทํานาอินทรีย 

- หามใชอุจจาระคนเปนปุยอินทรีย 

- ใหชาวนาใชปุยอินทรียอยางผสมผสาน 

- ชาวนาตองจดบันทึกบัญชีฟารม บัญชีครัวเรือน บันทึกปจจัยการผลิต ใหสามารถตรวจสอบได 

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีการปลูกขาวอินทรียกับการปลูกขาวเคมีของชาวนาจังหวัดยโสธร 

ขั้นตอนการผลิต วิธีการปลูกขาวอินทรีย วิธีปลูกขาวเคมี 
การไถดะ ไถกลบวัชพืช ฟาง ปุยหมัก ปุยคอกท่ีใสแปลง

นาในชวงฤดูแลงและเปนการเตรียมดิน  เพือ่
ปลูกพืชปุยสด ปลูกพืชหมุนเวียนหลังนา 
 

ใชยาฆาหญาใน 
การกําจัดวัชพชืกอนไถ 

การปลูกพืชปุยสด เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและเปนการเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหกับดนิโดยเฉพาะการปลูกพืช
ปลูกพืชปุยสด 
 

สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุถ่ัวท่ี
นํามาปลูก 
 

การไถแปร เพื่อทําใหดินรวนซุย และกําจัดวัชพืชท่ียัง
เหลืออยู 
 

เชนเดยีวกัน 
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ขั้นตอนการผลิต วิธีการปลูกขาวอินทรีย วิธีปลูกขาวเคมี 
การคราด เปนการปรับพืน้นาใหเรียบเสมอกัน เพื่อจะทํา

ใหการปกดําไดสะดวกข้ึน 
เชนเดยีวกัน 

การเตรียม 
แปลงตกกลา 

เปนการเตรียมกลาเพื่อไปปกดํา ซ่ึงการเลือก
แปลงตกกลาจะตองมีความพิถีพิถันท้ังการปรับ
ดินในแปลงใหเรียบเสมอ ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความสะดวกในการระบายนํ้าเขา- ออก 
และระยะทางการขนยายกลาไปแปลงปกดํา 

เชนเดยีวกัน 

การเตรียมพันธุขาว
สําหรับหวานกลา 

พันธุขาวท่ีนํามาปลุกตองไมมีการปลอมปนจาก
ขาวพันธุอ่ืนและไมมีการใชสารเคมีคลุกเมล็ด
(ซ่ึงทางโรงสีมีการจําหนายพันธุขาวใหกบั
สมาชิกและผูสนใจท่ีไมมีพนัธุขาว) 

ใชสารเคมีคลุกเมล็ดขาว
กอนหวาน ท้ังเปน
ของเหลวและผง(สวนใหญ
อยูในกกลุมออแกโน
ฟอสเฟต) 

การตกกลาและการดแูล สงเสริมใหบํารุงดินโดยใชปุยหมัก และ 
ปุยคอกเพ่ือเรงการเจริญเติบโตของตนกลา 

หวานปุยสูตร 16-20-0ใน 
อัตรา 25-40 กก. ตอไร เพื่อ
เรงการเจริญเติบโต 

การถอนกลา กลาท่ีนําไปปกดําอายุประมาณ 20-30 วัน      
กลาขาว  1 ไร จะปกดําไดประมาณ 15-20 ไร 

เชนเดยีวกัน 
 

การดูแลหลังการปกดํา เพื่อควบคุมน้ํา และกําจดัวัชพืชท่ีข้ึนในแปลง
หลังการปกดํา การใสปุยอินทรีย เพื่อชวยในการ
เจริญเติบโตของตนขาวกรณีท่ีใชมูลไกหามใช
มูลไกท่ีเล้ียงแบบขังเดี่ยวแตอนุญาตใหใชมูลไก
แบบปลอยพื้นได การใชมูลไกอัดเม็ดตอง
ตรวจสอบแหลงท่ีมาเพ่ือปองกันการผสมปุยยู
เรีย  
ในกระบวนการผลิตปุยดวย 

ปุยมูลไกอัดเม็ดในฟารม
โดยท่ัวไปผสมปุยเคมีสูตร 
46-0-0 และปุยเคมีสูตร 0-0-
50 ใสปุยเคมีหลังปกดํา 2 
คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใสระยะปกดํา
เพื่อเรงใหขาวแตกกอ สูตร 
16-20-0  คร้ังท่ี 2ใสระยะ
ขาวสรางรวงใชสูตร 46-0-0 
อัตรา 10-20 กก.ตอไร 

การจัดการวัชพืช เพื่อควบคุมวัชพืชไมใหแยงอาหารกับขาวท่ีปลูก 
เชน ผักบุง พังพวยน้ํา 

ใชสารฆาหญาฉีดตามคัน
นา เชน พาราควอท 

การจัดการศัตรูพืช เพื่อปองกันไมใหกดัตนขาวหลังปกดําเชน ปูนา 
หอย เชอร่ี สงเสริมใหใชวิธีกลเชนการขุดหลุม
ดักและใชวิธีการจับ 

ใชสารเคมีกําจดัเชน ดดีีที 
ออแกโนฟอสเฟต โฟลิดอล 
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ขั้นตอนการผลิต วิธีการปลูกขาวอินทรีย วิธีปลูกขาวเคมี 
การจัดการโรคพืช สงเสริมใหใชสารสกัดจากธรรมชาติเชน สะเดา 

ตะไครหอม  ฯลฯ และการปลูกพืชหมุนเวียน 
มีการใชสารเคมีเพื่อกําจดั
โรคไหม โรคกาบใบแหง 
เชน เบนเลทฯลฯ 

การจัดการคันดิน ตองทําใหคันดินใหญ เพื่อกกัเก็บน้ําในแปลงนา 
และปองกันการปนเปอนสารเคมีจากภายนอก 
ระหวางแปลงนาอินทรียและเคมี 

ไมกําหนดขนาดคันดิน 

การเก็บเกีย่ว เกี่ยวขาวในระยะ “พลับพลึง “หรือ “เหลือง
กลวย” ตากขาวในแปลงนาประมาณ 2-3 วัน 

เชนเดยีวกัน 

การนวดขาว กอนนวดขาวอินทรียตองมีการทําความสะอาด
เคร่ืองนวด โดยนําขาวอินทรียใสลงในเคร่ือง
นวดใลขาวท่ีสีมากอนออกไปเปนขาวท่ัวไป
กอนประมาณ 2-3 กระสอบ  

ไมมีการทําความสะอาด
เคร่ืองนวดขาวกอนนวด 

 

3. ประเภทของขาวอินทรีย 
 สมาพันธเกษตรอินทรียแหงประไทย แบงประเภทของขาวเกษตรอินทรียตามวิถีการผลิตและแบงตาม
แนวคิดกลุมองคกรหนวยงานที่ขับเคล่ือน ดังนี้  
 

3.1 แบงประเภทขาวอินทรียตามวิถีการผลิต 

      3.1.1 ขาวอินทรียท่ียังไมมีการขอรับรองมาตรฐาน 

       เปนผลิตผลขาวท่ีผูผลิตเร่ิมตนทําการผลิตตามหลักการแนวทางและมาตรฐานเกษตรอินทรีย  

ทุกข้ันตอนและระยะการผลิต แตยังไมไดสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากหนวยงานตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซ่ึงมีการตรวจสอบติดตามภายในโดยกลุมผูผลิตหรือองคกรท่ีทํางาน

สงเสริมเกษตรอินทรียในพืน้ท่ี 

3.1.2 ขาวอินทรียระยะปรับเปล่ียน 

ขาวท่ีมาจากพืน้ท่ีการผลิตท่ีขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากหนวยงานตรวจสอบและ 

รับรองวาระบบการผลิต อยูในระหวาง “ระยะปรับเปล่ียน” ซ่ึงถือเปนชวงฟนฟูระบบนิเวศสภาพแวดลอม และ
ความอุดมสมบรูณของดิน โดยท่ัวไปชวงระยะการปรับเปล่ียนของการผลิตขาวอินทรียจะใชเวลา 12 เดือน  

3.1.3 ขาวอินทรียท่ีมีการรับรองมาตรฐาน 

 ผลผลิตจากกระบวนการผลิตไดจากกระบวนการผลิตท่ีอนุรักษส่ิงแวดลอม ไมมีการใชสารเคมีส่ั 
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งเคราะห สารเคมีทางการเกษตรและปุยเคมี รวมถึงเปนระบบท่ีเกื้อกูลตอส่ิงแวดลอม โดยพ้ืนท่ีท่ีทําการผลิต
ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย และผานระยะ
ปรับเปล่ียนแลว อยางไรก็ตาม หากเปนสินคาเกษตรอินทรียเพื่อสงออกจําเปนตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากองคกรท่ีประเทศผูนําเขายอมรับและเช่ือถือ 

 

ตารางแสดง จํานวนฟารมพืน้ท่ีและปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรียของท่ีมีการรับรองมาตรฐาน พ.ศ.2549 
 

ผลผลิต จํานวนฟารม (แหง) พื้นท่ีการผลิต (ไร) ปริมาณผลผลิต (ตัน) 
ขาวและพืชไร 1,909 129,841.27 22,350.49 
ผัก ผลไม  259 20,167.30 9,182.92 
สมุนไพร 11 178.75 50.51 
รวม 2,179 151,187.32 31,583.92 

    
  ขอมูล : สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท) 2549  
 

3.2 แบงประเภทขาวอินทรียตามแนวคิดขององคกรหนวยงานท่ีขับเคล่ือน 

ภาครัฐและเอกชนไทยเร่ิมต่ืนตัวท่ีจะพัฒนาสินคาเกษตรของไทย ใหมีคุณภาพและปราศจากสารพิษ

ตกคาง หลังจากท่ีกลุมประเทศผูนําเขาสินคาเกษตรของไทยเร่ิมตรวจสอบคุณภาพ สินคาอยางเขมงวด เนื่องจาก

พบวามีสารเคมีปนเปอน ซ่ึงสรางความเสียหายใหกับภาคเกษตรอยางมาก ทางภาครัฐจงึรณรงคใหเกษตรกรหัน

มาทําเกษตรอนิทรีย ซ่ึงแบงการผลิตไดเปน 
 

3.2.1 ขาวอินทรียตามแนวคิดของหนวยงานภาครัฐไทย 

เปนขาวอินทรียท่ีรัฐอยากใหเกิดอยางจริงจงัแตยังไมไดรับความนาเช่ือถือเทาท่ีควร แมจะใชเงิน 

งบประมาณแผนดินไปแลวจํานวนมากมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณไดต้ังหนวยงานระดับกรมข้ึนมา
รับผิดชอบเร่ืองนี้ โดยใชสัญลักษณเปนอักษร Q ติดเปนฉลากใหแกสินคาท่ีผานการตรวจรับรอง แตมาตรฐาน
ตัว Q ท่ีองคกรภาครัฐบริการตรวจรับรองใหฟรีไปแลวนั้นกย็ังไมมีผูสงออกคนใดใชอางในการเจรจาซ้ือขาย
อยางไดผล  ดงันี้ 
 

3.2.2 ขาวอินทรียตามแนวคิดขององคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)  

        เปนการผลิตขาวอินทรียท่ีมุงสรางความนาเช่ือถือทางการคาเศรษฐกิจเพื่อการสงออกมีรูปแบบการ
ขับเคล่ือนผานกระบวนการตางๆ เชน  
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ก. ขาวอินทรียมาตรฐานสากล    
ขาวอินทรียในกลุมนี้เปนสินคาสงออกหลักของประเทศไทย  ซ่ึงในการรับรองมาตรฐานเกษตร 

อินทรียนั้นจะใชมาตรฐานการผลิตและการแปรรูป (สําหรับการสีขาวและการบรรจ)ุ ท่ีไดรับการรับรอง
ระบบงานเกษตรอินทรียจากหนวยตรวจรับรองเกษตรอนิทรีย  

            “ขาวหอมมะลิอินทรีย” (Organic Thai Jasmine Rice)  เปนขาวเจาท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย  เปน
ขาวไทยสายพันธุแทดั้งเดิม พันธุเดียวในโลก ท่ีไมมีการตัดตอยีนสใดๆ เปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ และเปน
ขาวท่ีไดรับการกลาวขวัญวาเปนขาวท่ีอรอยท่ีสุดในโลก แมวาหลายประเทศไดพยายามปลูกขาวสายพันธุนี้ แต
ไมมีประเทศใดสามารถปลูกไดคุณภาพดเีทากับปลูกในประเทศไทย   

                     แหลงเพาะปลูกขาวหอมมะลิอินทรียท่ีดีท่ีสุดของไทยสําคัญ ไดแก จังหวัดพะเยา เชียงราย  บุรีรัมย 
อุบลราชธานี รอยเอ็ด อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร  เพชรบูรณ และมหาสารคาม ตลาดสงออกขาว
หอมมะลิอินทรีย ไปยังตางประเทศท่ีมีมูลคาสูง คือ ตลาดในสหภาพยุโรป   ตลาดในสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน และ 
สิงคโปร      งตามลําดับ 

จากขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยม เม่ือบวกกับข้ันตอนวิธีการเกษตรอินทรียอยางเต็มรูปแบบ
สงผลใหขาวหอมมะลิอินทรีย เปน “อาหาร”  ท่ีปลอดภัยจากสารเคมีท่ีเปนพิษอยางแทจริง เพราะมีกระบวนการ
ควบคุมดูแลทุกข้ันตอนการเพาะปลูก เร่ิมต้ังแตการเลือกพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีไมเคยผานการเพาะปลูกดวยสารเคมีมา
กอน (หรือเปนพื้นท่ีท่ีไมมีการตกคางของสารเคมี) ใชน้ําฝนท่ีตกตองตามฤดูกาล ไมใชปุยเคมี  ไมใชสารฆา
แมลง และสารกําจัดวัชพืช ตางๆ ในกระบวนแปรรูปและเก็บรักษาท่ีสําคัญไดรับการรับรองมาตรฐาน ความ
บริสุทธ์ิปลอดภัยจากสารเคมีอยางแทจริงจากหนวยงานตรวจสอบผลิตภัณฑอินทรียในระดับสากล 
(International Standard) ท่ีมีอยูในประเทศหรือจากตางประเทศ เชน สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) 
ซ่ึง IFOAM (International Federation Of Organic Agriculture Movement)ใหการยอมรับ  NOP,   EU,  
BIOSWISS ,  JAS  และโดยผูเช่ียวชาญการตรวจสอบผลิตภัณฑอินทรียจากประเทศอิตาลี : Bioagricert  ในทุก
ฤดูกาลเก็บเกีย่วหรือทุกคร้ังท่ีผลิต เพื่อใหม่ันใจวาเปนขาวบริสุทธ์ิ ปลอดภัยจากสารเคมี ตกคางอยางแทจริง   

                   ข. ขาวอินทรีย  FAIR-TRADE  

ขาวนี้ดําเนินการถึงข้ัน "การคาท่ีเปนธรรม" ผูผลิตและผูคา (ผูสงออกหรือนําเขา) รับซ้ือผลผลิตจาก
เกษตรกรตองปฏิบัติตาม กอนจะไดรับอนญุาตใหใชเคร่ืองหมายการคาบนหอสินคาไดนั้น มีสองชุดหลัก 

ชุดหนึ่งสําหรับเกษตรกรรายยอยท่ีรวมตวักันเปนกลุมหรือสหกรณ และอีกชุดหนึ่งสําหรับแรงงานท่ีทํางานให
บริษัทเกษตร ในไรนาหรือในโรงงาน  

          Fair-trade  เปนเคร่ืองหมายการคา (trademark) ประเภทหนึ่งท่ีแปะตามหอสินคาเกษตรตางๆ 
เชน  กาแฟ ผลไม ขาว ชา เคร่ืองเทศ ฝาย ฯลฯ ท่ีประเทศกําลังพัฒนาสงออกไปขายยังประเทศพัฒนาแลว  
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Fair-trade แตกตางจากเคร่ืองหมายการคาประเภทอ่ืนๆ ตรงท่ีเปนเคร่ืองชวยยืนยนัใหผูบริโภคม่ันใจ
ไดวา สินคาท่ีมีเคร่ืองหมายนี้เปนผลผลิตของกระบวนการ "การคาท่ีเปนธรรม" 
(Fair Trade) ท่ีเปนธรรมตอเกษตรกรในประเทศกาํลังพัฒนา ชวยให
ผูบริโภคสามารถชวยเหลือเพื่อนมนุษยทางออมได ดวยการซ้ือสินคาท่ีมีราคา
แพงกวาปกติเพียงเล็กนอย แลกกับความภมิูใจวาตนกําลังมีสวนรวมในการ
ยกระดับความเปนอยูของเกษตรกรผูยากไรในอีกฟากหนึ่งของโลก Fair-
trade  เปนวิธีมอบ "อํานาจ" ใหกับคนธรรมดาอยางเราๆ ในการชวยแกไข
ความไมเปนธรรมของเง่ือนไขการคาโลกท่ีอยูภายใตอิทธิพลของประเทศ
มหาอํานาจ ในฐานะ "ผูบริโภค" คนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ 

นับเปนวิธีลดชองวางทางฐานะระหวางผูบริโภคท่ีรํ่ารวยกับผูผลิตซ่ึงยากจน ท่ีเปนธรรมและไมบิดเบือน
กลไกตลาด เพราะทายท่ีสุดแลว แนวคิดนีจ้ะไดผลหรือไมก็ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูบริโภค  

Fair-trade  อุบัติข้ึนในโลกคร้ังแรกเม่ือป 2531 ท่ีเนเธอรแลนด เม่ือเอ็นจีโอและบริษทัชาวดัทช รวมมือกัน
นําหลักการของ Fair-trade  มาใชกับสินคากาแฟ ภายใตเคร่ืองหมายการคา "Max Havelaar" (ช่ือพระเอกใน
นิยายยอดนิยมเร่ืองหน่ึง ท่ีลุกข้ึนตอตานการกดข่ีแรงงานผูปลูกกาแฟชาวอินโดนเีซีย ของ    นักลาอาณานิคม
ชาวดัทชสมัยศตวรรษท่ี 19) แมวาความพยายามของเอ็นจีโอในประเทศพัฒนาแลวท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรผู
ยากไรจะไมใชเร่ืองใหม ความสําเร็จของ Max Havelaar ถือเปนคร้ังแรกในโลกท่ีบริษัทผูขายกาแฟกระแสหลัก 
สามารถนําสินคา Fair-trade ท่ีมีนิยามและมาตรฐานชัดเจน มาวางขายอยางเปนระบบ 

ความสําเร็จของ Max Havelaar เปนแรงบันดาลใจใหอีกหลายประเทศในยุโรปนําแนวคิดนีแ้ละ
เคร่ืองหมายการคาไปใช โดยปรับเปล่ียนรูปแบบใหเขากบักฎเกณฑตางๆ และภาวะตลาดคาปลีกในประเทศ
ของตน ตอมาในป พ.ศ. 2540 Max Havelaar และ Fair-trade Label อีกหลายองคกร รวมกันจัดต้ังหนวยงาน
อิสระช่ือ Fair-trade Labelling Organizations International หรือยอวา FLO เพื่อทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานและ
ออกใบรับรองใหกับผูผลิตสินคา Fair-trade ปจจุบัน FLO มีสาขาและองคกรสมาชิกในประเทศพัฒนาแลว      
19 แหงท่ัวโลกในทวีปอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุน ประสบความสําเร็จคอนขางดีเม่ือดจูากอัตราการเติบโต โดยใน
ป 2548 มีบริษัทผูคาในประเทศพัฒนาแลวเขารวมโครงการจํานวน 1,483 บริษัท เพิ่มข้ึนรอยละ 29 จากปกอน 
และในปเดยีวกัน มีกลุมผูผลิต (เกษตรกร) ในประเทศกําลังพัฒนากวา 508 กลุมท่ีอยูในโครงการ คิดเปนอัตรา
การเติบโตกวารอยละ 127 ต้ังแตป พ.ศ. 2544 และในปเดยีวกัน สินคาเกษตรท่ีตีตรา Fair-trade  ท่ัวโลกทํา
ยอดขายมากกวา 47,000 ลานบาท เพิ่มข้ึนกวารอยละ  37  

 
มาตรฐานท่ีสะทอนภาวะ "การคาท่ีเปนธรรม"  ท่ีผูผลิตและผูคา (ผูสงออกหรือนําเขา) รับซ้ือผลผลิตจาก

เกษตรกรตองปฏิบัติตาม กอนจะไดรับอนญุาตใหใชเคร่ืองหมายการคาบนหอสินคาไดนั้น  มีสองชุดหลัก      
ชุดหนึ่งสําหรับเกษตรกรรายยอยท่ีรวมตวักันเปนกลุมหรือสหกรณ และอีกชุดหนึ่งสําหรับแรงงานท่ีทํางานให
บริษัทเกษตร ในไรนาหรือในโรงงาน ท้ังสองชุดมีองคประกอบคลายกัน 5 ดานหลักๆ ดังตอไปนี ้
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1. ผูคาตองรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในระดับราคาท่ีเหมาะสม (Fair Price) โดยราคานี้ประกอบดวย 
"ราคาข้ันตํ่า" ท่ีจะอํานวยใหเกษตรกรสามารถมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีระดับหนึ่งได (หากราคาในตลาดโลก
ปรับตัวข้ึนสูงกวาราคานีก้็ตองปรับตามราคาตลาด) บวกดวย "ราคาสวนเกินเพื่อสังคม" (social premium) ให
เกษตรกรหรือบริษัทผูผลิตนําไปลงทุนในโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพสินคา ปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางาน รักษาส่ิงแวดลอม หรือชวยเหลือชุมชนของตนในดานอ่ืนๆ เชน การศึกษา 

2. ไมกดข่ีแรงงาน (ถาผูผลิตเปนบริษัท) หรือมีโครงสรางการบริหารจดัการท่ีเปนประชาธิปไตย โดยใช
เสียงสวนใหญในการตัดสินประเด็นสําคัญๆ (ถาผูผลิตเปนกลุมเกษตรกร) 

3. ไมใชแรงงานเด็ก 

4. สนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน และฝกทักษะแรงงานหรือเกษตรกรอยาง
สมํ่าเสมอ 

5. ใชกระบวนการผลิตท่ีชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน ไมใชสารเคมีตองหามในการผลิต 
นอกจากชุดมาตรฐานหลักดงักลาวขางตน ยังมีกําหนดมาตรฐานเฉพาะดานสําหรับสินคาบางชนิด เชน 

ปริมาณข้ันตํ่าท่ีตองรับซ้ือ กระบวนการขนสง ฯลฯ ยกตัวอยางเชน ปจจุบันระดับราคาท่ีเหมาะสมสําหรับขาว
หอมมะลิจากไทยอยูท่ีราคาข้ันตํ่า 11,000 บาทตอตัน บวกราคาสวนเกินอีก 750 บาทตอตัน ถาเปนขาวหอมมะลิ
เกษตรอินทรีย ราคาข้ันตํ่าจะสูงข้ึนเล็กนอยเปน 12,000 บาทตอตัน นอกจากนี้ ผูรับซ้ือขาวตองจัดหาเงินกู
ลวงหนาใหกบัผูผลิต (pre-finance) ในวงเงินไมเกนิรอยละ 50 ของมูลคาสัญญาซ้ือขาย 

การที่สินคา Fair-trade สวนใหญ ถูกนําไปวางขายในลักษณะ "สินคาเกรดดี" (premium product) เชน 
อาหารเกษตรอินทรีย ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงคุณภาพสินคาใหดีข้ึนเร่ือยๆ โดยคัดเอาสินคาท่ี
ไมไดมาตรฐาน หรือมีคุณภาพตํ่าออกไป นับเปนวิธีลดระดับอุปทานในตลาดอีกทางหน่ึง 

  ประโยชนท่ี "มีคา" และยั่งยนืท่ีสุดของโครงการ Fair-trade  อาจไมใชรายไดของเกษตรกรท่ีเพิ่มข้ึน 
หากเปน "องคความรู" ท่ีเกษตรกรเหลานั้นไดรับจากการที่ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ของโครงการ 
ยกตัวอยางเชน เกษตรกรรายยอยหลายลานคนในโลกนีย้ังยากจนเพราะไมรูวาผลิตผลของแรงงานตนนั้นมี 
"มูลคา" เพียงใดในตลาดโลก ไมรูอันตรายของวิธีการเพิม่ผลผลิตบางชนิดท่ีจะสงผลตอวิถีชีวิตในระยะยาว 
(เชน คุณภาพดินเส่ือมจากการใชปุยเคมีปริมาณมากติดตอกันหลายป) และไมรูวิธีการขายผลผลิตของตน
โดยตรงใหกับผูนําเขาในประเทศพัฒนาแลว โดยไมตองเสียรายไดใหกับพอคาคนกลางกอน 

  ปจจุบันอาหารหรือสินคาเกษตรอินทรียเปนตลาดท่ีโตเร็วกวาตลาดอาหารธรรมดา และผูบริโภค
จํานวนหลายลานคนท่ัวโลกยินดจีายเงินซ้ือสินคาท่ีประทับตรา "เกษตรอินทรีย" โดยองคกรท่ีเช่ือถือได ในราคา
สูงกวาอาหารธรรมดาเฉล่ียประมาณรอยละ 28 

   เกษตรกรที่ไดรวมโครงการ Fair-trade  จะไดรับความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการดาํรงชีวิต และจะ
ชวยพวกเขาอยูไดอยางยั่งยนืตลอดไป 
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         ค.  ขาวอินทรียตามแนวคิดของเครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย(ชุมชนบุญนิยมชาวอโศก) 

ขาวอินทรียของกลุมญาติธรรมอโศก ผูบริโภคทั่วไปนิยมเรียกกันจนติดปากวา ขาวไรสารพิษ ขาว
อินทรียของสมาชิกในเครือขายนี้ จะเนนท่ีการตรวจตัวเอง (ตอ.) ไมสมัครขอรับรองมาตรฐานจากหนวยงาน
ใด ๆ แตสมาชิกของเครือขายทุกคนจะขอรับรองการตรวจศีล  โดยการแสดงตนวาจะเขารวมหมูกลุมผานการ
ปฏิบัติธรรม โดยแนวคิดท่ีตกผลึกรวมกันของผูนําองคกรและสมาชิกเครือขายในกลุมนี้ คือ การมุงสรางท้ัง
ผลผลิตขาว พืช ผัก ผลไมและคน ใหไรสารพิษ  มีวิถีชีวติท่ีครบวงจรตามหลัก ปริยตั ิ(วิชาการ) ปฏบัิติ (ทําได
จริง) และ ปฏิเวท (เห็นผลกระทบ) จากการปฏิบัติธรรม  

   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูผลิต(ชาวนา)และครอบครัว นั้นเปนตนทาง(ตนธาร)ของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน และ เปนการทําใหคนไทยไดนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาสูการปฏบัิติอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงนับเปนหวัใจ
สําคัญในการพัฒนาคน (พฒันามนุษย ) ใหกับประเทศชาติบานเมือง  

 ตลาดขาวอินทรียกลุมนี้ไดรับการยอมรับอยางสูงในหมูคนรักสุขภาพและผูมีจิตใจสูง เนนขายของดแีต
ราคาถูก กําไรที่ไดสูงสุดคือบุญ ซ่ึงเปนกําไรอาริยะ 

การตลาดและการคาเกษตรอินทรีย 

ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ 
ญ่ีปุน สหภาพยุโรป ท้ังนี้จากผลการสํารวจของศูนยการศึกษาการคาระหวางประเทศ พบวา ความตองการสินคา
ในปพ.ศ.  2541 สูงถึง 13,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ  และในปพ.ศ.  2543 เพิ่มข้ึนเปน 20,000 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ    อัตราการขยายตัวของตลาดสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉล่ียในแตละปสูงถึงรอยละ 20  

การผลิตและการตลาดสินคาเกษตรอินทรียมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว จาก
การศึกษาของสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements  
IFOAM)   พบวา   ตลาดผลผลิตเกษตรอินทรียในปพ.ศ.  2547   มีมูลคาสูงถึง  27,800   ลานดอลลารสหรัฐฯ  (หรือ
ประมาณ  1.05   ลานลานบาท)   และมีการขยายตัวประมาณรอยละ  7-9  ซ่ึงการเจริญเติบโตของตลาดเร่ิมจะลดลง  จาก
เดิมท่ีเคยขยายตัวประมาณรอยละ  10-15 ตอป   โดยตลาดใหญจะอยูในยุโรปและสหรัฐอเมริกา   โดยรวมกันมีสวนแบง
ตลาดประมาณรอยละ   96   ของตลาดเกษตรอินทรียโลก 
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   ตารางแสดงมูลคาทางการตลาดของสินคาอินทรียในประเทศตางๆ 
 

ตลาด 
มูลคาการขายปลีกป 2546 

(ลานดอลลาร $) 
สัดสวนของตลาดอาหาร

(%) 
(%)อัตราการขยายตัว 

ป 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 - 
ญ่ีปุน 350-450 < 0.5 - 
รวม 23,000-25,000 - - 

        

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

สําหรับในประเทศไทย  ตลาดสินคาเกษตรอินทรียเกิดข้ึนต้ังแตชวงปพ.ศ.   2533-2534   โดยกระแส
ความต่ืนตัวดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมของผูบริโภค ในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารท่ีปลอดภัย/มี
ประโยชน   จนทําใหธุรกจิอาหารสุขภาพเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว   ทําใหตลาดผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไดเร่ิมเปดตัว
ข้ึน 

หนวยงานราชการในขณะน้ันมีนโยบายในการสงเสริม "อาหารปลอดภัย" (เชน ผักอนามัย ผักปลอดภัย
จากสารพิษ) ซ่ึงทําใหผูบริโภคเกิดความสับสนระหวางความแตกตางของผลผลิตอาหารปลอดภัย  กบัเกษตร  
อินทรีย สงผลใหตลาดเกษตรอินทรียในประเทศมีการเติบโตไดคอนขางชา  ผนวกกบัการวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจในชวงปพ.ศ.  2541 สงผลใหตลาดเกษตรอินทรียประสบกับภาวะชะงักงันไประยะหนึ่ง 

  ตลาดเกษตรอินทรียในประเทศไทย  เร่ิมฟนตัวอีกคร้ังต้ังแตปพ.ศ.  2546  เม่ือมีการจัดประชุมนานาชาติ
เกษตรอินทรียในประเทศไทย โดยสมาพนัธเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM)  และองคการอาหารและ
การเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO)    มูลนิธิสายใยแผนดนิและสหกรณ
กรีนเนท จํากดัเปนเจาภาพหลัก    

  กิจกรรมนี้ไดกระตุนใหเกิดความสนใจท้ังในการผลิต  การบริโภค  และการผลักดันนโยบายดานเกษตร
อินทรียอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน  สงผลใหเกิดการฟนตัวของตลาดเกษตรอินทรียในประเทศไทย  นอกจากนี ้ 
ยังมีปจจยัสําคัญอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดการขยาย ตัวของตลาดเกษตรอินทรียเพิ่มข้ึน   เชน การใชตรารับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) และของกรมวิชาการเกษตร  ซ่ึงทําใหผูบริโภค
สามารถแยกแยะความแตกตางระหวางผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย  กับผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยไดสะดวกมากข้ึน  
โดยมีผูประกอบการคาปลีกเฉพาะทาง  ท่ีมีนโยบายการตลาดเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ  เชน  รานเลมอนฟารม 

รวมท้ัง มีผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ท่ีเห็นแนวโนมทิศทางของตลาดเกษตรอินทรีย     
จึงไดเร่ิมเปดจาํหนายผลิตภณัฑเกษตรอินทรียในซูเปอรมารเก็ตตางๆ  อาทิ  Top,  Villa,  Carrefour ,   
Emporium  และ Siam Paragon  
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แมภาคเกษตรอินทรียของไทยจะมีขนาดเล็ก  แตก็มีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวง  5  ปท่ีผานมา   โดย
ในปพ.ศ. 2548  ตลาดเกษตรอินทรียของประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 494.5  ลานบาท (12.4 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ)   และตลาดสินคาเกษตรอินทรียท่ีเราสงออก  มีมูลคาประมาณ  426 ลานบาท (10.6  ลานดอลลาร
สหรัฐ) รวมท้ังปประมาณ  23  ลานดอลลารสหรัฐฯ  ขณะท่ีมูลคาการตลาดปพ.ศ.  2545  มีมูลคารวมท้ังส้ินเพียง  
9.4  ลานดอลลารสหรัฐฯ   นั้นหมายความวาการเติบโตของตลาดเกษตรอินทรียมีมูลคาทางการตลาดเพ่ิมข้ึนถึง
รอยละ 145  

การสงออกผลผลิตเกษตรอินทรียของประเทศไทยสวนใหญสงไปใหกบัตลาดสหภาพยุโรป (EU) 
สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  และสิงคโปร   ผลผลิตเกษตรอินทรียสวนใหญ ท่ีไดรับการรับรองใหสงออกไปยัง EU ได
มากท่ีสุด  คือ  ขาวหอมมะลิ   ซ่ึงรับรองโดย  สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย,  Biogcert,  KRAV,  BSC  และ  
Ecocert  ตามมาดวย  ผัก  ผลไม  ขาวโพด  สมุนไพรและเคร่ืองเทศ    
 

 
 

สินคาเกษตรอินทรียท่ีมีศักยภาพในการสงออกของไทย 

ขาว   -  ขาวขาว ขาวกลอง (หอมมะลิ เหลืองออน มะลิแดง) 
ถ่ัว   -  ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง  
ผักแปรรูป  -  ขาวโพดฝกออนแชแข็งหรือบรรจุขวดแกว 
ผักสด   -  ขาวโพดฝกออนสด กระเจี๊ยบเขียว  ผักสลัด มะเขือเทศ ผักกาดจนีชนิดตางๆ 

            หนอไมฝร่ัง พริกเขียว มันสําปะหลัง  ออย  ผักชี คะนา กะเพรา 
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ผลไม   -  กลวยน้ําวา  มะละกอ  สับปะรด ขนุน มะมวง ลําไย มะพราว ล้ินจี่   
ชาสมุนไพร  -  ชารางจืด มะตูมอบแหง ตะไครแหง ชากุหลาบ 
เคร่ืองปรุงอาหาร  -  เคร่ืองปรุงตมยําอบแหง น้าํกระทิ น้ําตาลทราย แปงมันสําปะหลัง  
ของปา           -  น้ําผ้ึงปา 
อาหารแปรรูป  -  เนยจากงา  เนยถ่ัว    
ยาสมุนไพร  -  ฟาทะลายโจร  ลูกยอ เพชรสังฆาต 
สัตวน้ํา   -  กุงกุลาดํา  ปลา 
น้ํามัน                 -  เมล็ดปาลม น้ํามันปาลม    

การพัฒนาสินคาเกษตรอินทรียเพื่อการสงออก 
ประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียเพือ่การสงออก ในเร่ืองตางๆดังนี้  
1)  การทําความเขาใจเกี่ยวกบัระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย   รวมท้ัง กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับเกี่ยวกับการนําเขาผลผลิตเกษตรอินทรียของตางประเทศ    
2)  การพัฒนาความรูทางวิชาการดานการผลิต เพื่อทําใหผลผลิตคงความตอเนื่องและมีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของตลาด   
3)  การยกระดับระบบควบคุมเกษตรอินทรียของไทย เพื่อใหไดข้ึนทะเบียน Third Country List จาก EU    
4)  ประชาสัมพันธและสงเสริมการขายขาวหอมมะลิอินทรียในงานแสดงสินคาอาหารในตางประเทศ โดย 

                 -   ลงส่ือโฆษณาประชาสัมพันธขาวหอมมะลิอินทรียไทยในส่ือทองถ่ิน 
                 -   ผลิตส่ือประชาสัมพันธมอบใหแกซุปเปอรมารเกต ภตัตาคารและรานอาหารไทย 
                                      เพื่อกระตุนใหเกิดการบริโภคขาวหอมมะลิไทยมากข้ึน 

      -    จัดสาธิตและแนะนําการหงุขาวหอมมะลิอินทรีย  การปรุงอาหารท่ีใชขาวหอมมะลิ 
           เปนสวนประกอบ   

                            -   จัดกจิกรรมพันธมิตรทางธุรกิจ (Business  Matching) โดยเจรจาการคาระหวางนักธุรกิจ 
                                      ตางประเทศกับผูประกอบการระดับจังหวดั  หนวยงานภาครัฐและเอกชน  

                   -   สงเสริมการขายรวมกับผูนําเขาและซุปเปอรมารเกตในตางประเทศ    
 

คุณธรรมพื้นฐานทางศาสนา 

 ศาสนาทุกศาสนา มีจุดหมายสําคัญท่ีเหมือนกัน คือ ตองการสอนใหมนุษยทุกคนเปนคนดีมีคุณธรรมอยูรวมกัน
อยางสงบ คุณธรรมพื้นฐานของศาสนาเปรียบไดกับกฎหมายที่ใชควบคุมสังคม แตกฎหมายหากสมาชิกไม
ปฏิบัติตามก็จะไดรับโทษตามขอกําหนด สวนคุณธรรมพืน้ฐานของศาสนาหากไมปฏิบัติตามก็จะเกดิความเส่ือม
แหงชีวิตไดรับความทุกขตามเหตุแหงการละเมิดคุณธรรมพื้นฐานของศาสนาน้ันๆ คุณธรรมพื้นฐานของศาสนา
จึงมีความสําคัญท้ังตอบุคคลและสังคม ดังนี้ 
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             1.  เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีเหมือนกับเคร่ืองมือ เพื่อนําไปสูเปาหมายในการกระทําตางๆท่ีมนุษย
นํามาเปนท่ีพึ่งและสรางความม่ันใจในการดําเนินชีวิต 
             2.  เปนบอเกิดแหงความสามัคคีของสมาชิกรวมไปถึงความสามัคคีของมวลมนุษยชาติและชวยลดความ
ขัดแยงทําใหเกิดความสันติ 
             3.  เปนเคร่ืองมือในการอบรมส่ังสอน ขัดเกลาสมาชิกของสังคม เพราะศาสนาสรางความเคารพศรัทรา
ข้ึนในจิตใจของมนุษยใหยึดม่ันและปฏิบัติตามคําส่ังสอนใหรูจักเกรงกลัวตอบาป ปลูกฝงใหรูจิตกระทําความดี
ท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
              4.  ทําใหการปฏิบัติตนของสมาชิกในสังคม เปนบรรทัดฐานเดียวกันบุคคลใดยดึม่ันในหลักคําสอนก็
จะทําใหตัวเองมีความสุขความเจริญ ไดรับความเล่ือมใสศรัทธาจากผูอ่ืนมากยิ่งๆข้ึน 
           5.  หลักคําสอนตางๆของศาสนาท่ีประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกลายเปนบอเกิดแหงขนบธรรม 
เนียมประเพณอัีนดีงาม ท่ีหลายคนตองยดึถือปฏิบัติ เชน การไปวัด การไหวพระ การถือศีลอด  การไปโบสถ 
            6.  เปนสัญลักษณของสังคม เพราะศาสนาเปนเคร่ืองหมายท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เชน วนัพระชาวพุทธไปวัด วันศุกรชาวมุสลิมไปสุเหรา วันอาทิตยชาวคริสตไปโบสถ เปนตน 
            7.  ศาสนาเปนเคร่ืองดับความเรารอนทางใจ ทําใหใจสงบเย็นและสามารถจูงใจและผูกใจคนไวไดอยาง
แนนแฟน ใน การยึดม่ันตอคําส่ังสอนซ่ึงจะบันดาลใหมนุษยสุขทุกขได 
            8.  เปนมรดกของสังคม ศาสนาเปนมรดกทางวฒันธรรมท่ีสําคัญยิ่งของสังคมโลก เพราะทุกศาสนามี 
ศาสนวัตถุ ศาสนิกชน หลักธรรมคําสอนและศาสนพิธีตางๆมากมาย ท่ีเปนเคร่ืองช้ีนาํความกาวหนาหรือความ
เส่ือมถอยของสังคมไดอยางดี 
            9.  เปนบอเกิดแหงจริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรม โดยเฉพาะการศึกษาท้ังในดานพุทธศึกษา จริยศึกษา
และพลศึกษา 
          10.  เปนส่ิงท่ีแยกมนษุยออกจากสัตว เพราะสัตวไมมีศาสนา 

          ศาสนาเปนส่ิงท่ีมีมาชานาน ในระยะแรกศาสนาเปนส่ิงท่ีถูกกําหนดข้ึนมาเพื่อขจัดความหวาดกลัวส่ิง
ตางๆ ท่ีลอมรอบตัวของมนษุย แตกอนมนุษยคิดวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมาจากการกระทําของผูมี
ฤทธ์ิมากกวาตน เม่ือมนุษยเร่ิมเรียนรูธรรมชาติมากข้ึนและเกดิเปนศาสนาท่ีมีเหตุผลเขามาเปนแบบแผนและ
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ความเช่ือศรัทธาในกิจกรรมหรือพิธีกรรมตางๆ ของแตละศาสนาก็กลายมาเปน
ประเพณี วัฒนธรรมท่ีทําสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน 

          ศาสนาทุกศาสนา จะเปนท่ีพึ่งทางใจของมนุษย มีหลักธรรมคําส่ังสอนท่ีมุงหมายส่ังสอนใหคนท่ีเปน
สมาชิกในสังคมเปนคนดี มีคุณธรรมมีเหตุผลและศรัทธาในความถูกตอง มีพิธีกรรมและเคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณท่ีบงบอกถึงความเปนศาสนานัน้ๆ บุคคลไมวาจะอยูในฐานะ บทบาทใดจะตองยดึหลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมจะชวยแกปญหาและอุปสรรคตางๆได อีกท้ังจะทําใหทุกคนอยูรวมกนัไดอยาง
สันติ 
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หลักคุณธรรมพื้นฐานของศาสนากับการนาํไปใชในชีวิตประจําวัน 

          ศาสนาเปนเร่ืองของจิตใจและอารมณ สามารถจูงใจและผูกใจคนไวไดอยางแนนแฟน มนษุยจะนําศาสนา
ท่ีคนนับถือติดตัวไปปฏิบัติหรือเผยแพรในท่ีใหม ศาสนาไมใชของท่ีอยูกับท่ีแตจะอยูตรงท่ีหนึ่งท่ีใดก็ตอเม่ือ
มนุษยยังไมอพยพไปไหน บุคคลท่ีเกิดมาในศาสนาใดกจ็ะนับถือศาสนานั้น และมีความประพฤตคิลายกับบุคคล
ท่ีนับถือศาสนานั้นๆ เชน เดก็ฝร่ังท่ีถูกเล้ียงแบบไทยและใหนับถือศาสนาพุทธ ก็จะมีพฤติกรรมและความคิด
อานไปในแบบไทยๆ เปนตน ศาสนาจึงมีอิทธิพลตอความเปนอยูของคนในสังคม โดยเฉพาะหลักธรรมท่ีเปน
พื้นฐานสําคัญของการดําเนนิชีวิตซ่ึงทุกศาสนามีความสอดคลองกัน โดยการยึดม่ันในการทําความดี ความ
สอดคลองกันของหลักธรรมของแตละศาสนาทําใหบุคคลเขาใจกัน อยูรวมกนัในสังคมไดอยางสันติสุข       
หลักคุณธรรมพื้นฐานของศาสนา ท่ีสามารถนํามาใชไดในชีวิตประจําวนั มีดังนี ้

          1. การทําความดี ละเวนความช่ัว แนวทางการปฏิบัติของแตละศาสนาแตกตางกนัแตทุกศาสนาก็สอนให
ทําความดีและละเวนความช่ัวท้ังนั้น เชน ศีล5 ของศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสตและหลัก
ศรัทธา 6 ประการกับหลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลาม เปนตน 
          2. การพัฒนาตนเองและการพ่ึงตนเอง ศาสนาตางๆ สอนใหคนพึง่ตนเองและพฒันาตนเองเพือ่ใหอยูได
ในสังคมอยางมีความสุข โดยเฉพาะศาสนาพุทธท่ีมีพุทธศาสนาสุภาษติ วา “อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ” หมายถึง 
ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน ศาสนาพราหมณมีหลักอาศรม 4 ในขอพรหมจารี ท่ีใหนกัศึกษาเลาเรียนและในขอคฤหัสถ
ท่ีใหปฏิบัติตามหนาท่ีของตนเอง ศาสนาอิสลามสอนใหคนใฝหาความรูต้ังแตเกิดจนตาย 
          3. ความยุติธรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ คําสอนของศาสนาจะเนนในเร่ืองเหลานี้เพราะทุกเร่ืองจะ
ทําใหมนษุยอยูรวมกนัอยาสันติ พระพุทธเจาตรัสวา ชาติตระกูลไมไดเปนเคร่ืองกําหนดความแตกตางของ
บุคคล คนท่ีเกิดมาเทาเทียมกนัท้ังนั้นและสอนใหทุกคนอยูภายใตอคติ 4 คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติและ
ภยาคติ ศาสนาอิสลามก็สอนใหดํารงความยุติธรรมอยาถือตามอารมณใครในการรักษาความยุติธรรมแมบางคร้ัง
จะกระเทือนตอตนเอง บิดามารดาหรือญาติบางก็ตาม 
          4. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะหศาสนาตางๆ สอนใหมีความเสียสละเอื้อเฟอเผ่ือแผและ
สงเคราะหซ่ึงกันและกันดวยความเมตตากรุณาไมใชหวังผลตอบแทน เชนพุทธศาสนามีหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 
ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ศาสนาอิสลามมีการบริจาคซากาต แกผูขัดสน ศาสนาคริสตก็จะ
เนนใหมนษุยเสียสละใหอภยั เอ้ือเฟอเปนตน 
          5. ความอุตสาหะและความพยายาม ทุกศาสนาสอนใหคนมีความอุตสาหะ มีความเพยีร ความอดทนและมี
ความพยายามอันจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จพรอมท้ังพัฒนาตัวเองอยูเสมอ ศาสนาพุทธมีคติเตือนใจวา 
ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนัน่ หรือหลักคําสอนอิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ศาสนาอิสลามมีการละหมาดวันละ 5 คร้ังจึงถือวาเปนความพยายามท่ีจะขัดเกลาจติใจใหบริสุทธ์ิ 
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           6. ความรักความเมตตา คําสอนทุกสาสนาจะเนนเร่ืองความรักความเมตตา เพราะการท่ีคนเราจะอยู
รวมกันไดอยางสันตินั้น ความรักความเมตตาเปนส่ือสําคัญอีกท้ังยังเปนจริยธรรมของศาสนาคริสต ในพุทธ
ศาสนาก็มีพุทธศาสนาสุภาษติวา เมตตาธรรมเปนเคร่ืองคํ้าจุนโลก 
          7. ความมีคุณธรรมอดทน อดกล้ัน เกือบทุกศาสนา มีบทบัญญัติและขอปฏิบัติในเร่ืองนี้เหมือนกัน เชน 
ศีลของศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต การถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ทุกขอปฏิบัติคือการ
ใหคนมีคุณธรรม อดทนและอดกล้ัน 
          8. การยกยองเคารพบิดามารดาถือเปนหลักสําคัญของศาสนาตางๆ วาบุพการีเปนส่ิงควรยกยองในศาสนา
พุทธกลาวไววาบิดา มารดาเปนพระพรหมของลูก ศาสนาคริสตมิใชในบัญญัติ 10 ประการ ขอท่ี 4 วา จงนับถือ
บิดา มารดาเปนตน 
          9. การไมแบงช้ันวรรณะ พระพุทธเจาตรัสวา กําเนิดชาติตระกลูมิไดทําใหบุคคลเปนพราหมณเปนกษัตริย 
เปนพอคา ความประพฤติของบุคคลเปนเคร่ืองกําหนดบุคคล ทุกคนเทาเทียมกนั ศาสนาอิสลามถือเปนหลัก
สําคัญวา หลักศรัทธาและหลักบัญญัติตองอยูในเง่ือนไขการไมแบงช้ันวรรณะอยางชัดเจน 
           10.ไมเสพสุรา ไมเลนการพนนั ไมพูดจาขยายความ เปนพื้นฐานของทุกศาสนาท่ีบัญญัติไวอยางชัดเจนวา 
เปนส่ิงไมควรทํา เชน ศีลในศาสนาพุทธ  บัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต   หลักบัญญัติในศาสนาอิสลาม
เปนตน 

คุณธรรมพื้นฐานของศาสนาพุทธ 
          พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทย สวนใหญนับถือและถือวาเปนศาสนาประจําชาติ ท่ีมี
อิทธิพลครอบคลุมไปถึงระบบการปกครอง กริยามารยาท   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณไีทย แมแตคน
ไทยท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆก็ยอมรับในธรรมเนียมประเพณี และมารยาทเหลานั้นเพราะเหน็วาเปนของไทย 
หลักธรรมสําคัญของศาสนาพุทธ คือ การทําความดีไมทําความช่ัวท้ังปวง และทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ การจะเปนคน
ดีนั้นตองปฏิบัติตามหลักธรรม คําส่ังสอนของพุทธศาสนา ซ่ึงหลักธรรมสําคัญ คือ ศีล 5  อริยสัจ 4  และไตร
ลักษณ 

ศีล 5 (เบญจศีล) 
        ศีล ( Morality ) คือ ความปกติ และการรักษาศีลก็คือ ความต้ังใจรักษาปกติของตน อันเปนหลักปฏิบัติท่ีไม
ทําใหเดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืน และเปนหลักแหงความประพฤติท่ีจะทําใหเกดิความสะอาดทางกาย และ
วาจา ศีลมีหลายประเภท เชน ศีล 5, ศีล 8, ศีล 10 ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของผูปฏิบัติ แตศีลท่ีควรกระทํา
เพื่อใหเกิดความปกติในสังคมก็คือ ศีล 5 เพราะสะดวกและงายท่ีจะปฏิบัติ  
       ศีลท้ัง 5 ขอนี้ เปนหลักจาํเปนในสังคมมนุษยท่ีจะตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปกติ ท้ังในตนเองและสังคม 
เพราะชวยควบคุมความประพฤติมิใหพลาดถลําลงในความช่ัวอยางใดอยางหนึ่ง จึงจัดอยูในระดับศีลธรรมอัน
เปนมูลฐานท่ีจะนําไปสูความสงบของจิตใจ ถาหากความสะอาดทางกายและวาจาไมมีแลว เราก็ไมสามารถทํา
จิตใจใหสงบได  
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      ในการอยูรวมกันในสังคมน้ัน จําเปนท่ีแตละคน ซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมจะตองทําตนใหเปนคนเต็มคน ท่ี
เรียกวาเปนมนุษย หรือเปนคน 100% เพื่อใหการอยูรวมกันดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีความสงบสุข         
ไมมีเวรภัยตอกันและกัน   หลักธรรมท่ีจะทําคนเปนมนษุย ท่ีสมบูรณ คือ ศีล 5  ไดแก 
       1. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการฆา การเบียดเบียน การทํารายรางกายคนและสัตว 
แลวมีจิตใจประกอบดวยเมตตากรุณา มีความปรารถนาดี และสงสารเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืนสัตวอ่ืน 
      2. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหดวยอาการแหงขโมย
หรือโจร อันไดแก ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขูกรรโชก ขูเข็ญ ปลน จี้ ตู ฉอโกง หลอก ลวง ปลอม ตระบัด เบียดบัง 
สับเปล่ียน ลักลอบ ยักยอก และรับสินบน แลวเปนผูมีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินของผูอ่ืน 
       3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี   เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม   บุคคลตองหามสําหรับ
ฝายชาย คือ 
                (1) ภรรยาคนอ่ืน 
                (2) ผูหญิงท่ียังอยูในความอุปการะของผูอ่ืน (ตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนอยู) 
                (3) ผูหญิงท่ีจารีตตองหาม (แม ยา ยาย พี่สาว นองสาว ลูกสาว ชี หญิงผูเยาว 
บุคคลท่ีตองหามสําหรับฝายหญิง คือ 
               (1) สามีคนอ่ืน 
               (2) ชายจารีตตองหาม (พอ ปู ตา พี่ชาย นองชาย ลูกชาย พระภิกษุ สามเณร ชายผูเยาว) 
                ท้ังฝายชายและฝายหญิงนั้นจะไมหามแตเฉพาะการรวมสังวาสกันเทานั้น แมแตการเคลาคลึง การพูด
เกี้ยวพาราสี หรือการแสดงอาการปฏิพัทธ  แมดวยสายตา  เนตรสบเนตร เปนตน ก็ช่ือวา ไดลวงละเมิดศีลขอนี้
แลว ถาไมลวงละเมิดศีลขอนี ้ก็จะเปนผูสํารวมในกามยนิดีแตในภรรยาของตนหรือ จงรักภักดีแตในสามีของตน  
เทานั้น   ถายังไมไดแตงงานก็ตองมีกามสังวร     ต้ังตนอยูในขนบธรรมเนียมประเพณท่ีีดีงาม มีวัฒนธรรมอันดี
ชนิดท่ีวา "เขาตามตรอกออกตามประตู" 
       4. มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการพูดเท็จ อันไดแกคําปด ทวนสาบาน ทําเลหกระเทห 
มารยา ทํากิเลส เสริมความสํารวมคําพูดเสียดแทง สับปลับ ผิดสัญญา เสียสัตย และคืนคํา แลว เปนผูรักสัจจะจะ
พูดแตคําสัตยจริงดวยความจริงใจและปรารถนาดี มุงหวังดีตอผูฟง 
       5. สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการดื่มน้ําเมาอันเปนท่ีต้ังแหงความ
ประมาท อันไดแก น้ําสุรา เมรัย เคร่ืองดื่มมึนเมาอ่ืน ๆ และการเสพยาเสพติดอ่ืนๆ เชน ฝน เฮโรอีน กัญชา ยาบา 
หรือแมแตบุหร่ี แลวเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะในการประกอบกิจการท้ังปวง และเปนผูไมประมาทใน
ชีวิต ไมติดอบายมุข ท่ีเปนประตูสูความเส่ือม  ไมประมาทในการงาน ไมประมาทในวัย ไมประมาทในเพศ  
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             ผูจะเปนคนเต็มคน คือเปนคน 100% จะตองเปนผูมีการดําเนนิชีวิตประจําวนัท่ีประกอบดวยเบญจศีล  
เบญจธรรม  ท้ัง 5 ประเด็นดงักลาวแลว  ถาขาด 1 ประเดน็ก็เปนคนเพยีง 80 % หรือขาด 2 ประเดน็ก็เปนคน
เพียง 60 % เปน นับวาเปนหลักการข้ันพื้นฐานท่ีพระพุทธองคทรงส่ังสอน มุงเนนใหพุทธศาสนิกชนได
ประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อความเปนมนุษยอันจะไดเปนสมาชิกท่ีของสังคม ความสงบสุขในสังคมแตละวันจะ
เกิดข้ึนไดก็อาศัยหลักมนษุยธรรม หรือ แตละคนเปนคนเต็มคนน่ันเอง 
 

อริยสัจ 4 

         อริยสัจ 4 เปนหลักความจริงท่ีพระพุทธเจาตรัสรูดวยพระองคเอง ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีสอนคนใหเขาใจ
ปญหา แลวแกไขปญหาไดมีอยู 4 ประการ คือ 

         1. ทุกข คือความทุกขหรือปญหา ชีวิตของทุกคนในโลกนี้มีปญหาท้ังปญหาท่ัวไป และปญหาสากล เชน 
ปญหาความเปนอยู ปญหาปากทอง ปญหาการอยูรวมกับคนผูอ่ืน ปญหาการเกิด แก เจ็บ ตาย เม่ือมีปญหาก็จะ
เปนความทุกขมีท้ังทุกขกาย ทุกขใจและทุกขจาก การยึดม่ันในตัวเอง เปนตน 

         2. สมุทัย คือ เหตุแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา โดยสอนวาปญหาเกิดมาจาก สาเหตุหรือปจจัยท่ีเรียกวา 
ตัณหาหรือความอยากตางๆ ซ่ึงจะแสดงออกมา 3 ลักษณะคือ กามตัณหา คือ ความอยากไดในส่ิงท่ีเปนพื้นฐาน
ของโลก เชน บาน รถ แหวนเพชร เปนตน ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเปน อยากไดหรืออยางใดอยางหน่ึง 
เชน อยากมี บานหลังใหญ ความเปนดารา อยากไดเงินมากๆ วิภวตัณหา คือ ความไมอยากมี ไมอยากเปน ไม
อยากได และหนีใหพนจากสภาพท่ีไมตองการเชน ไมอยากเปนโจร ไมอยากพกิาร ไมอยากเปนคนจน เปนตน 

        3. นิโรธ คือ การดับทุกขหรือการแกปญหาใหมีสภาพท่ีไมทุกขตอไปอีก โดยเช่ือวา มนุษยมีความสามารถ
ท่ีจะพัฒนาตนเองไปเปนผูแกปญหาใหลุลวงไปได โดยไมตองอาศัยอํานาจศักดิ์สิทธใดๆ มาดลบันดาลให
เปนไป 

         4. มรรค คือ ทางดับทุกขหรือแนวทางการแกปญหา ซ่ึงมีขอปฏิบัติใหถึงความดบัทุกขอยู  8 ประการ
เรียกวา มรรค 8 หรือ มัณชิมาปฏิปทาน แปลวา ทางสายกลางซ่ึงประกอบดวย 
             4.1  สัมมาทิฎฐิ (เหน็ชอบ) คือเหน็ส่ิงท้ังหลายตามท่ีเปนจริง เห็นวาทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว เปนตน 
             4.2  สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) คือการนึกคิดในส่ิงท่ีถูกตอง คิดท่ีจะปราศจากโลภ พยาบาท ปองราย
ผูอ่ืนและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
             4.3  สัมมาวาจา (วาจาชอบ) ไดแกการพูดดวยถอยคําท่ีไมมีโทษหรือคําสุภาพ จะเวนการพูดเท็จ พูด
สอเสียด พูดคําหยาบ พดูเพอเจอ พูดใหแตกความสามัคคี 
             4.4  สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) ไดแกการกระทําท่ีไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน ไมฆาสัตว     
ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม 
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             4.5  สัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ) หมายถึง การเล้ียงชีพดวยการประกอบอาชีพสุจริต ไมประกอบอาชีพ
ทุจริต คาอาวุธ คายาเสพติด ฆามนุษย เปนตน 
             4.6  สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) หมายถึง การสะสมความเพยีรพยายามไมใหเกิดความช่ัวข้ึนในจิต ละ
ความช่ัวท่ีเกิดข้ึนใหหมดไป สรางความดีข้ึนมาเพิ่ม แลวรักษาความดีท่ีมีอยูแลวใหคงอยูตลอดไป 
             4.7  สัมมาสติ (ระลึกชอบ) หมายถึง การมีความระลึกรูตัว หรือระลึกรูกายทําใหเกิดประโยชน คือ 
สามารถควบคุมสภาพจิตใจใหอยูในภาวะท่ีตองเปนตัวของตัวเองโดยไมยึดติดกับปญหา อุปทาน สามารถทํา
พฤติกรรมตางๆดวยเหตุผลของตัวเอง 
             4.8  สัมมาสมาธิ (ต้ังใจม่ัน) หมายถึง การมีจิตใจแนวแนอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ไมฟุงซาน ลังเลสงสัย ทํา
ใหกเิลสตางๆ สงบไป 

ไตรลักษณ 

              ไตรลักษณ แปลวา สามัญลักษณะหรือลักษณะ 3 ประการของส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ัวไป ซ่ึงเปนกฎ
ธรรมชาติท่ีมีอยูในสรรพส่ิง เปนหลักท่ีแนนอนตายตัว เปนความจริงท่ีเกิดข้ึน มีองคประกอบ 3 ประการคือ 

1. อนิจจัง  คือ ความไมเท่ียง ความไมยัง่ยืน ความไมถาวร ความไมคงท่ี ภาวะท่ีเกดิข้ึนแลวเส่ือม
สลายไป ทุกส่ิงทุกอยางในโลกนี้ไมมีอะไรเท่ียงแทแนนอน มีเกิดข้ึน ดาํรงอยูและเส่ือมสลายไป
ในท่ีสุด ควรรูจักปลอยวาง ไมยึดม่ันถือม่ันในส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

2. ทุกขัง คือ ความเปนทุกข ภาวะท่ีทนไมได เปนความทุกขกาย ทุกขใจ เชน ทุกขเพราะการ เกิด แก 
เจ็บ ตาย ทุกขเพราะความรัก ความผิดหวัง รวมไปถึงทุกขของส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีมีชีวิตและไมมี
ชีวิต เปนภาวะที่ทนอยูในสภาพเดิมไมได 

3. อนัตตา คือ ความไมมีตัวตนหรือปราศจากาตัวตนท่ีแกจริง ส่ิงท้ังหลาย ท้ังปวงหรือสังขารทุก
ชนิดเปนส่ิงสมมุติข้ึน ดําเนนิไปตามเหตุ ตามปจจัย อยาถือเปนเร่ืองจริงจังวาตัวเรา ของเรา ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความลุมหลงและเปนทุกขได 

             ทุกหลักคําสอนในศาสนาพุทธ เปนสากล นําไปศึกษาปฏิบัติท่ีไหนเม่ือไรกเ็กิดประโยชนและเกดิ
ความสุขกับตนเอง คนรอบขางและสังคมเพราะเปนหลักความจริงตามธรรมชาติท่ีไมมีใครปฏิเสธไดโดยส้ินเชิง 

คุณธรรมพื้นฐานของศาสนาคริสต 

             ศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงประวัติศาสตร ยิ่งใหญและสําคัญศาสนาหน่ึงของโลก พระเยซูเปนผูกอต้ัง
และเปนวิถีทางการดําเนนิชีวิตในสังคมของผูนับถือศาสนาองคเดียว ปจจุบันมีนกิายสําคัญๆ 3 นิกาย คือ 
โรมันคาทอลิก(Roman eatholie) กรีนออรธอดอกซ(Greek Orthodox) และโปรเตสแตนต (Protestant) มีคัมภีร
ศาสนาเรียกวา ไบเบิล (Bible) ซ่ึงแบงเปน 2 คัมภีรคือ คัมภีรเดิม (พันธสัญญาเดิม Old testament) ท่ีรับมาจาก
ศาสนายูดาห และคัมภีรใหม (พันธสัญญาใหม New Testament ) ซ่ึงเนนบันทึกชีวิตและคําสอนของพระเยซู
รวมท้ังเหตุการณตางๆท่ีเกี่ยวของกับพระองค ตามความสํานึกของศาสนาคริสต 
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             1. เร่ืองความรัก ศาสนาคริสต สอนใหรักพระเจา รักครอบครัว รักเพื่อนมนษุยท้ังมวล โดย ไมเลือกชน
ช้ันและเช้ือชาติ ใหเมตตาผูกระทําผิดโดยไมต้ังใจ เห็นใจผูท่ีมีทุกขและอภัยแมแตผูท่ีวางตัวเปนศัตรู 

             2. หลักตรีเอภานภุาพ เปนการสอนใหยึดม่ันเคารพบูชาในองค 3 คือ พระบิดา หมายถึง พระยะโฮวา คือ
ผูสรางโลกมนุษยและสรรพส่ิง พระบุตร คือพระเยซูและพระจติ คือรวมบิดาและพระบุตร อันเปนวิญญาณ
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีปรากฏในจิตวิญญาณของมนุษย เพื่อเกื้อกูลใหมนุษยเปนคนด ี

             3. บาปกําหนด ( Original Sin) เม่ือพระเจาสรางโลกไดสรางชายหญิง คือ อาดัมและอีฟใหอยูกินกัน
อยางมีความสุข ตอมาท้ังคูไดทําผิดโดยแอบไปกินผลไมตองหาม พระเจาจึงลงโทษโดยใหท้ังคูทํามาหากิน
ลําบาก แลวใหความผิดนัน้ตกทอดมาถึงมนุษยทุกคน บาปนี้จึงเรียกวา บาปกําหนด 

             4. บัญญัติ 10 ประการ เปนหลักศาสนาท่ีอยูในคัมภีรเดิม ซ่ึงพระเจาประทานใหแก โมเสส ถือเปนหลัก
ปฏิบัติสําหรับผูนับถือศาสนาคริสตมีดังนี้คือ 
                 4.1  เคารพพระเจาเพียงพระองคเดียว 
                 4.2  หามนับถือรูปบูชาใด ๆ  
                 4.3  อยาออกนามพระเจาโดยไมเคารพ 
                 4.4  จงถือวันพระเจาเปนวันสําคัญ 
                 4.5  เคารพบิดามารดา 
                4.6  หามฆามนุษย 
                4.7   หามผิดประเวณ ี
                4.8   หามลักทรัพย 
                4.9   หามคิดมิชอบ 
              4.10  อยาโลภในส่ิงของผูอ่ืน 

คุณธรรมพื้นฐานของศาสนาอิสลาม 

              ศาสนาอิสลาม มีพระศาสดาคือ พระมะหะหมัด หรือ นบีมูฮัมหมัด ท่ีนับถือพระอัลเลาะหเปนพระเจา
องคเดียว และเปนศาสนาแหงกฎหมายเพราะมีคัมภีรอัลกรุอาน ท่ีชัดเจนในตัวไปถือปฏิบัติไดทันที ผูท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามเรียกวา มุสลิม หรือ อิสลามนิกชน  มีหลักคุณธรรมพื้นฐานของศาสนาสําคัญ คือ หลักศรัทธา 
หรือ ความเช่ือ 6 ประการกับหลักปฏิบัติ 5 ประการดังนี ้

หลักศรัทธา 6 ประการ 
              เปนหลักบัญญัติในคัมภีรกรุอาน ท่ีกําหนดใหผูท่ีเปนมุสลิมศรัทธาหรือเช่ือใหหลักสําคัญ ๆ 6 ประการ
ดังนี ้ 

1. ศรัทธาในพระอัลเลาะหองคเดียว ไมมีแบบอยางใด ๆ ท่ีจะยกข้ึนมาเทียบเคียงพระองคได 
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2. ศรัทธาในศาสดาองคกอน ๆ และมีศรัทธาเช่ือม่ันวาพระมะหะมัดเปนศาสดาองคสุดทาย ชาว
มุสลิมจะตองเชื่อในบรรดามะลาอีกะห(ทูตสวรรค) ซ่ึงมีจํานวนมากและมีหนาท่ีตางๆ กันทุกองค
จะประกอบแตความดีละเวนความช่ัว 

3. ศรัทธาในคัมภีรกรุอาน โดยเช่ือวาพระอัลเลาะหไดประทานมาใหเปนคัมภีรสุดทายและสมบูรณ
ท่ีสุด 

4. ศรัทธาในบรรดาศาสนาทูต ศาสนาฑูตเปนบุคคลท่ีพระเจาเลือกข้ึนมาเพื่อนําคําส่ังสอนของ
พระองคไปสูมนุษยซ่ึงมีหลายคน มุสลิมทุกคนตองศรัทธาในศาสดาทุกองคท่ีกลาวในคัมภีร 

5. ศรัทธาในวันพิพากษาโลก ซ่ึงเปนวันท่ีมนุษยทุกคนจะพบกับการเปล่ียนแปลงแลวกลับฟนข้ึนมา
ใหม เพื่อรับผลกรรมจากการกระทําท่ีไดทําไว ผูทําดีกไ็ดรับผลดี ผูทําช่ัวก็จะไดรับผลราย เปนตน 

6. ศรัทธาในกฎสภาวการณของพระเจา คือการเชื่อวาสภาวะของโลกและชีวิตเปนไปตามอํานาจของ
พระอัลเลาะห ท่ีต้ังข้ึน 

หลักปฏิบัติ 5 ประการ  
               เม่ือชาวมุสลิมมีศรัทธา 6 ประการแลว จะตองแสดงออกถึงความสํานึกดวยการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 
5  ประการท่ีสอดคลองกันเพือ่ใหความสุขความสันติแกตนเองและสังคม ดังนี ้

1. การปฏิญาณตน วาจะศรัทธาเช่ือม่ันในพระอัลเลาะห็ องคเดียวและมีมะหะมัดเปนศาสนาทูตของ 
พระอัลเลาะห็ โดยตองปฏิญาณออกมาจากจิตใจดวยความศรัทธาอยางแทจริง แลวทําอยางสมํ่าเสมอ 

2. การละหมาด คือ การแสดงความเคารพตอพระเจา วันละ5 คร้ัง คือ ย่ํารุง กลางวัน เยน็ พลบคํ่า  
และกลางคืน โดยหันหนาไปทางนครเมกกะฮ กอนละหมาดตองทํากายและใจใหสะอาด สงบ การละหมาดจะ
ชวยขัดเกลาจติใจใหบริสุทธ์ิหนักแนน ม่ันคงและอดทนในการทําความดี 

3. ชาวมุสลิมตองถือศีลอดเปนเวลา 1 เดือน เรียกวาเดือนรอมฏอน ดวยการงดเวนจากการ 
รับประทานอาหาร การดื่ม การรวมประเวณี การทําความช่ัวท้ังปวง ต้ังแตพระอาทิตยข้ึนจนพระอาทิตยตก ซ่ึง
นอกจากจะฝกความอดทนแลว ยังสรางความเทาเทียมกนัหรือความเสมอภาคใหกับมุสลิมทุกคนดวย 

4. การบริจาคซะกาต คือการท่ีชาวมุสลิมจะตองบริจาคทรัพยสิน 2.5 เปอรเซ็นของรายไดตอปเพื่อไว 
ชวยเหลือผูยากจน เปนการทําใหสังคมของชาวมุสลิม มีสภาพดีข้ึนและยังเปนการลดความตระหน่ีและ
ความเหน็แกตัวของบุคคลได 

5. การประกอบพิธีฮัจญ คือการไปแสวงบุญท่ีวิหารกะบะห นครเมกกะประเทศซาอุดอิาระเบีย ดวย 
ในคัมภีรอัลกรุอาน ไดกลาวไววาเปนความประสงคของอัลเลาะห ท่ีใหมุสลิมซ่ึงบรรลุนิติภาวะ มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง มีกําลังทรัพยไปบําเพ็ญพธีิฮัจญ เพื่อเปนการแสดงถึงความเสมอภาคและความสามัคคีของชาว
มุสลิมท่ัวโลก 

นอกจากศรัทธา และหลักปฏิบัติ 5 ซ่ึงเปนการปฏิบัติศาสนกิจโดยตรงแลวในคัมภีรอัลกุรอานยังมี 
บัญญัติเง่ือนไขตาง ๆ ในการดํารงชีวิตท่ีชาวมุสลิมตองปฏิบัติ เชน การเกิด การสมรส การตาย การปฏิบัติในวัน
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ศุกรและวันสําคัญทางศาสนา ฯลฯ อีกท้ังยังมีขอหามอีกหลายประการท่ีชาวมุสลิมพึงงดเวน 

คุณธรรมพื้นฐานของศาสนาพราหมณ 

               หลักคุณธรรมพื้นฐานของศาสนาพราหมณ คือ  หลักอาศรม 4   หลักปุรษารถะ  หลักปรมาตมัน      
และโมกษะ 
หลักอาศรม 4   
               อาศรม 4 หมายถึง ข้ันตอนของชีวิตหรือแนวทางปฏิบัติตามวยัเพื่อใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน แบงเปน 4 
ระยะ  คือ  

1. พรหมจารี เปนระยะของวยัศึกษาเลาเรียน เร่ิมต้ังแตอายุ 8 ขวบ ถึง 25 ป โดยเดก็ชายทุกคน            
ในตระกูลพราหมณจะไดรับการคลองดายศักดิ์สิทธ์ิท่ีเรียกวา สายธุรํา จากผูประพฤตพิรหมจรรยจึง
จะถือวาเปนพราหมณโดยสมบูรณ 

2. คฤหัสถ เปนระยะของวยัครองเรือน อยูในชวงอายุ 25 ปถึง 50 ป คือ เม่ือจบการศึกษาแลวก็มี
ครอบครัวประกอบอาชีพและปฏิบัติพิธีกรรมตามหนาท่ีของตน 

3. วานปรัสถ เปนระยะออกบวช เพื่อแสวงหาความสงบหรือความหลุดพนหากไมละท้ิงชีวิตครองเรือน
ก็ตองบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 

4.  สันยาสี เปนระยะสุดทายของชีวิต จะออกบวชจาริกแสวงบุญบําเพ็ญเพยีรตามหลักศาสนาเพ่ือ 
หลุดพนจากความทุกขท้ังปวง ไมมีการเกดิอีกคือ โมกษะ 

หลักปุรษารถะ  
            การดําเนินชีวิตท่ีดีเพือ่ใหพบความหลุดพน ซ่ึงมีจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตโดยจะตองมีหลักฝก 4 
ประการ    คือ 

1. อรรถ คือ การแสวงหาทรัพย การสรางฐานะทางเศรษฐกจิใหม่ันคง 
2. กาม คือ การแสวงหาความสุขทางโลกตามหลักธรรมชาติของผูครองเรือน 
3. ธรรม คือ การถึงพรอมดวยคุณธรรม หลักธรรม หรืออยูในระเบียบความประพฤติของคนในสังคม 
4. โมกษะ คือ ความหลุดพนจากความทุกข เปนอิสรภาพทางวิญญาณท่ีจะกอใหเกดิความสุขอันเปน

นิรันดร 
หลักปรมาตมันและโมกษะ 
             ปรมาตมัน คือ ตัวตนอันยิ่งใหญ หมายถึง พรหม  หมายถึง พลังอันยิ่งใหญ  เปนอมตะ ไมมีเบ้ืองตน ไม
มีส้ินสุด สวนวิญญาณยอย เรียกวา อาตมัน (สันสกฤต) สวนบาลี คือ อัตตา  มันจะไปรวมกับ ปรมาตมัน หรือ 
พรหม ไดก็ตอเม่ือ บรรลุ โมกษะธรรม แลว 
             โมกษะ คือ การหลุดธรรม พนจากการเวยีนวายตายเกดิ ปราศจากกรรมผูกพนั หลุดพนจากความทุกข
ท้ังปวงไมมีการเกิดอีกตลอดไป 



                     โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 37 
 

 

บทท่ี 3 
การดําเนินงานวิจัย 

 

  ทีมวิจยัไดดําเนินการศึกษาวจิัย ตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยกําหนดขอบเขต

การศึกษาวิจยั ดังนี้       

 3.1 ขอบเขตการวิจัย 

     3.1.1  ขอบเขตของกลุมเปาหมายท่ีทําการศึกษาวิจัย 

      1.)   สมาชิกกลุมชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม ภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ  จํานวน 119  
             ครอบครัว 
      2.)   สมาชิกผูบริโภคขาวคุณธรรม เปนประจําแบบรายป ภายใตเครือขายคนกินขาวเกื้อกูลชาวนาท่ี    

                      อาสาสมัครเขารวมกิจกรรมของโครงการ  จํานวน 30 ราย 
            3.1.2  ขอบเขตของพื้นท่ีท่ีศึกษา 

      1.)   พื้นท่ีการผลิตในบริเวณเขตพ้ืนท่ี  จังหวดัยโสธร   จังหวดัอํานาจเจริญ และ จงัหวัดอุบลราชธานี 

      2.)   พื้นท่ีการบริโภคในบริเวณพืน้ท่ี จงัหวัดซ่ึงเปนท่ีอยูของสมาชิกเครือขายคนกนิขาวเกื้อกูลชาวนา 

            3.1.3  ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 
               ศึกษาเนื้อหาการวิจยัเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม ของชาวนาเครือขายขาวคุณธรรม  ตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีต้ังไวในแตละขอของโครงการ  ดังนี ้

1.) ศึกษาเนื้อหาสืบคนและแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย /การ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม ตอการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม 
ก. ศึกษาการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย (Certification) 

- สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 
- IFOAM  
- European Organic Regulations 
- NOP of  USDA 
- Organic Produce Certification Order 1997 
- Codex  
- JAS  Standards 
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  ข.   หนวยงานการตรวจรับรอง  (certification body : CB) 
- กรมวิชาการเกษตร (มาตรฐานพืช) สถาบันพืชอินทรีย 
- กรมการขาว  (มาตรฐานขาวอินทรีย) 
-  มกท.  (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย)  
- มอน.  (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ) 
- Bioagricert 
- Soil Association 
- OMIC 

  ค.   กลุม องคกรเครือขาย  
- กรอ (มาตรฐานกสิกรรมไรสารพิษอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ) ศูนยการศึกษาการพัฒนาของ
ชาวบานอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

- ตอ.(ตรวจตัวเอง) ของกลุมเครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย  
  ง.   การประกันคุณภาพ  

-  ISO (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) 
- สมศ. (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)  แนวทางการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน – ภายนอก  

- กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  แนวทางการกาํหนดตัวบงช้ี 
องคประกอบคุณภาพ และมาตรฐานการดาํเนินงานของหนวยงานราชการ 

2.)  ศึกษาแนวทางการสรางระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในสําหรับ 
                     “มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม”    

 -       ขอมูลสภาพท่ัวไปของชาวนาเครือขายขาวคุณธรรม 
                      -       กรอบคิดของเครือขายขาวคุณธรรม 

 -       หลักธรรมข้ันตนท่ีชาวนาคุณธรรมทุกคนตองนําสูการปฏิบัติจริง 
-    เก็บรักษาเมล็ดพันธุดวยตนเอง 

-   โรงปุยอินทรียคุณธรรม 

-   โรงสีดาวกระจายและการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคา 

-   ประเมินจดุแข็ง จุดออน ปญหาอุปสรรคและโอกาส (SWOT) เครือขายขาวคุณธรรม 

-   ตนแบบของความสําเร็จ (ตัวอยางท่ีด)ี 

-   จัดต้ังศูนยฝกอบรมคุณธรรมกสิกรรมไรสารพิษเศรษฐกิจพอเพยีง 

-   ส่ือวิทยุชุมชน 
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3.) ศึกษาการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
คุณธรรมท่ีนําไปสูความนาเช่ือถือในระดับสากล 
-  การสรางจิตสํานึกการพึ่งตนเอง สรางคุณคาใหชีวิตและผลผลิต 

- การคาท่ีเปนธรรมและการตลาดท่ีเกื้อกูล 

- สภาผูบริโภค (การตรวจรับรองโดยใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมอยางแทจริง)  

             3.1.4 ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินงานวิจยั 

งวดท่ี 1 ระหวาง วันท่ี 1  มิถุนายน  2554 ถึง วันท่ี  31 ธันวาคม  2554 
งวดท่ี 2 ระหวางวันท่ี  1  มกราคม  2555 ถึง วันท่ี  31 พฤษภาคม  2555   

 

3.2 วิธีการเก็บขอมูล 

             3.2.1 แบบสอบถาม  

         ทีมวิจัยไดรวมกนัออกแบบสอบถามโดยใหแตละคนเสนอขอมูลท่ีจําเปนและสมควรจะเก็บ 

รวบรวมเอามาใชใหเปนประโยชนตองานวจิัยคร้ังนี ้

             3.2.2 ใชการสัมภาษณ 
                    1) สัมภาษณแบบสุมหวั  
             การสัมภาษณแบบสุมหัวเปนวิธีการระดมความคิดเห็นจากทีมวจิัยเพื่อวางแผนและกําหนดงาน
รวมกัน มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ยกตัวอยางเชน การสรางเคร่ืองมือรวมกันในการจะไปรวบรวมขอมูล 
โดยไปสัมภาษณในประเดน็เร่ืองการทําเกษตรอินทรียในระดบัครอบครัวของสมาชิกชาวนาขาวคุณธรรม  

        2) สัมภาษณ แบบสอ  

            การสัมภาษณแบบสอคือการใชเคร่ืองมือการเก็บขอมูลท่ีไดจากการสุมหัวไปสอกับผูรูโดยใช 

ประเด็นในการสอดังนี้ เหตุการณในอดีต ชวงการเปล่ียนแปลง จับประเด็นคําบอกเลาท่ีมีความหมายท่ีนาสนใจ
และผลดีผลเสียโดยในผลดีและผลเสียนี้จะมองในเร่ืองของวิถีความสัมพันธและคุณคา 
                       3) สัมภาษณแบบโสเหล  
               การสัมภาษณแบบโสเหลคือการนําขอมูลท่ีแตละบุคคลไปเก็บมาไดมานําเสนอกับคนในทีม
วิจัยแลวมีการแลกเปล่ียนประเด็นขอมูลท่ีแตละบุคคลไปเก็บมาถาขอมูลยังไมครบก็ตองไปเก็บขอมูลเพิ่มเติม 
หรือวาในการเก็บขอมูลเกิดปญหา เชนไมมีการเก็บขอมูลก็จะมีการมอบหมายใหคนในทีมวจิัยไปชวย 

          4) สัมภาษณจากการประชุมกลุมยอย 

 การประชุมกลุมยอยนั้นทีมวิจัยจะทําการนัดหมายผูเขารวมโดยมีคณะกรรมการบริหาร  

              โครงการขาวคุณธรรม กับ ผอ.ศูนยขาวคุณธรรม มาพูดคุยปรึกษากันในเร่ืองการวิจยัของ สกว. 
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          5) สัมภาษณจากการประชุมกลุมใหญ 

 การประชุมกลุมใหญรวมกบัชาวบานกลุมชาวนาคุณธรรมจะมีการพดูคุยและวางแผน
เตรียมการจดัประชุมใหญ โดยมีการกําหนด วันเวลา และสถานท่ี   รวมท้ังมีการแจงผานส่ือวิทยุชุมชน
คล่ืน 91.50 เมกะเฮริตซ  มีชาวบานสมาชิกกองบุญหนุเกือ้และญาติธรรม  ชวยจดัเตรียมอาหารและ
สถานท่ี  การจัดทําขอมูลในการประชุม ทีมวิจยัจะแบงหนาท่ีกันทําการลงทะเบียน และการนําเสนอ
ขอมูลตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3.3 ข้ันตอนการดําเนินงานวจิัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม 

                 1.)  เวทีช้ีแจงโครงการ 
                 เวทีช้ีแจงโครงการเปนกิจกรรมในโครงการวจิัยเพื่อใหชุมชนและชาวบานไดรูรายละเอียด

เกี่ยวกับโครงการแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ของชาวนา
เครือขายขาวคุณธรรม   ซ่ึงประกอบไปดวย ช่ือโครงการ คําถามวิจัย วัตถุประสงค กรอบการวิจยั นยิาม
คําศัพท ระยะเวลา งบประมาณ และ แผนการดําเนินงาน และผลที่คาดวาจะไดรับ ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรม
ประกอบไปดวย ทีมวิจยัจํานวน 10 คน คณะกรรมการมูลนิธิธรรมรวมใจ  9 คน  ผูอํานวยการศูนยขาว
คุณธรรม 19 ศูนย สมาชิกกองบุญหนุนเกื้อและญาติธรรม 25 คน ผูเขารวมกิจกรรม 60 คน 

                  2.)  เวทีการประชุมทีมวิจยัประจําเดอืน 
                  เวทีการประชุมทีมวิจยัประจําเดือน จะเปนการมอบหมายงานใหไป ศึกษาสืบคนใหแกทีม 
วิจัย ไปคนควางานมาตรฐานตางๆ และเปนเวทีท่ีใชในการติดตามงาน ทีมวิจยัมีการประชุมทุกวนัท่ี 5 ของเดือน 
                 3.)   เวทีการรับฟงความคิดเห็นจากผูชํานาญการดานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

   เวทีการรับฟงความคิดเหน็จากผูชํานาญการดานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย นั้น      
จัดข้ึนเม่ือวันท่ี  19 สิงหาคม 2554 ท่ีหองประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
บางเขน  ในเวทีนี้มีนักวิชาการและผูชํานาญการเขารวมแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็น จํานวน 20 ทาน  
นับเปนเวทีท่ีทําใหทีมวิจัยไดเห็นมุมมองที่แตกตางหลากหลายมาก สามารถนํามาใชในการทํางานวิจยัในคร้ังนี ้
ไดอยางมาก 
                  4.)  เวทีลงพื้นท่ีสงเสริมคุณธรรมตรวจศีลและเกษตรอินทรีย 
                              เปนเวทีในการลงสูชุมชนท่ีมี ศูนยขาวคุณธรรมเปนจุดนดัหมาย โดยกิจกรรมในเวทีนี้
พระคุณเจาเปนผูนําทางจิตวญิญาณ ทานไดธุดงคออกเดนิทางไปเยีย่มชาวนาคุณธรรมรวมกับนกัเสริมขาว
คุณธรรมและทีมวิจยั ไดรวมกิจกรรมฟงเทศนา ทําบุญตักบาตร ตรวจศีลของแตละคน (ตรวจตัวเองวาศีล 5 ขอ
ของตนน้ันมีขอใดท่ี ศีลขาด ศีลทะลุ หรือบกพรองบาง) เพื่อจะไดสารภาพบอกกลาวแกหมูกลุมในเวทีตอหนา
พระคุณเจา ขณะท่ีการเติมเต็มความรูเร่ืองมาตรฐานขาวคุณธรรมและความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการทํากินและ
ขาวสาระตางๆก็ถูกนําเสนอในเวทีนี้ดวย แตละเวที จะมีผูรวม 10 – 30 คน  
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                        5.)  เวทีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
                การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเปนการหาความสัมพันธและเช่ือมโยงขอมูลใหรูถึง
องคประกอบลําดับความสําคัญของขอมูลซ่ึงการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลมีในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 
วิเคราะหแนวทางการจัดทําคูมือระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ผูเขารวมการสังเคราะห
ขอมูลซ่ึงประกอบไปดวย ทีมวิจัย คณะกรรมการบริหารมูลนิธิธรรมะรวมใจ และผอ.ศูนยขาวคุณธรรม จํานวน 
19 คน  
            6.)  เวทีการกําหนดงานวางแผนแบบมีสวนรวม 

     เวทีคร้ังนี้ เปนการวางแผนงานรวมกับชาวบานและผูนําชุมชน 139 คน    ทีมวิจัย ต้ังเปาหมายท่ีจะ
ใหชวยกันกําหนดชวงเวลาในการทดลองใชคูมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ท่ีไดรางข้ึน
มาแลว ในการผลิตขาว พืชผัก ผลไม ของสมาชิกชาวนาคุณธรรมท่ีมีความพรอม ในเวทีนี้ ไดชาวนาท่ีมีความ
พรอมจะเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมจํานวน 119 ราย การดําเนินกิจกรรมเวที
ในวันท่ี 5 มกราคม  2555 ซ่ึงเปนชวงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญของชาวนาคุณธรรม มีการแลกเปล่ียน
เมล็ดพันธุขาวพื้นเมือง ซ่ึงการแลกเปล่ียนเปนไปอยางคึกคักและทุกคนใหความสนใจเปนอยางมาก 

    ปญหาและอุปสรรค 
1. ชาวบานเปนกลุมใหญจึงไมต้ังใจฟงการนาํเสนอขอมูลและมีงานซอนตรงกับงานประจําปของ 
         มูลนิธิธรรมะรวมใจ 
2. ผูนําเสนอขอมูลมีการอานขอมูลอยางเดียวทําใหขาดการนําเสนอท่ีนาสนใจทําใหชาวบานไม 
        ต้ังใจฟง 
3. การนําเสนอขอมูลขาดความกระชับทําใหเกิดการยืดเยื้อในการนําเสนอขอมูล 
4. ชาวบานไมแสดงความคิดเหน็เทาท่ีควร 

      7)  เวทีการเขียนรายงาน 
           การเขียนรายงานเปนการรวมขอมูลและนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาจัดเก็บเปนหมวดหมู ในการนํามา

จัดทําเปนรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ มีผูเขารวมเวทีการเขียนรายงานคือ ทีมวิจัย  และกรรมการบริหารมูลนิธิ
ธรรมมะรวมใจ  ท้ังหมด 8 คน ในวันท่ี 28 เมษายน 2555  

     ปญหาและอุปสรรค 
1. ขอมูลท่ีไดมายังไมสมบูรณตองมีการจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม 
2. การทํารายงานเกิดความลาชาเพราะในรายงานตองประกอบดวยเนื้อหาจาํนวนมาก 

     บทเรียนจากเวทีการเขียนรายงาน 
1. ผูทํารายงานไดเรียนรูถึงวิธีจัดทําหมวดหมูรูปเลมรายงาน 
2. ไดเรียนรูถึงการจัดเรียงลําดับขอมูลและถอยคํา ภาษาท่ีใชเขียนรายงาน 
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      บทท่ี 4   ผลการวิจัย 
 

 ทีมวิจยัแบงการนําเสนอผลการวิจยัตามท่ีไดกําหนดไวตามแผนงานการวิจัย และวัตถุประสงค  ดังนี้ 
ผลการวิจัยตามแผนงานวิจัย 

 ทีมวิจยัไดดําเนินงานการวิจยัตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติในทุกข้ันตอน ซ่ึงผลการดําเนินงานวิจยัสรุป
ไดตามตาราง ดังตอไปนี ้

ตารางแสดงผลการดําเนินงานโครงการวิจัย เรียงลําดับตามแผนงาน  กระบวนการ  ขั้นตอน  การวิจัย  
 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรม 
การวิจัย 

วันท่ี 
กลุมเปาหมาย / 
จํานวนผูเขารวม 

วัตถุประสงค /
เปาหมายการวิจัย 

ผลลัพธท่ีได 

1 ประชุมจัดทําแผน
และขอเสนอ
โครงการวิจัย 

1 
มี.ค.
2554 

หัวหนาทีมวิจัย  
นักวิจัย ผอ.ศูนยฯ  
ชาวนาคุณธรรม   
100  คน 

1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
การโครงการวิจัย  

1. ขอเสนอโครงการวิจัยขาวคุณธรรม
และแผนการดําเนินงานโครงการ 
 

2 นําเสนอโครงการ
และแผนดําเนิน 
การวิจัย 

16-17 
มี.ค. 
2554 

หัวหนาทีมวิจัยและ  
นักวิจัย..ในเครือขาย
สถาบันวิชาการดาน
สหกรณทุกโครงการ 

1.นําเสนอกรอบคิดการ
ดําเนินงานโครงการและ
แผนปฏิบัติการที่เปนไปได 
2.เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิและเครือขาย 

ประชุมรวมที่ ตึกสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พรอมกันหลายโครงการเปนเวลา 2 วัน 

   

3 ประชุมทีมวิจัย 
 

15 
ก.ค.
2554 

หัวหนาทีมวิจัย  
นักวิจัย ผอ.ศูนยฯ  
ชาวนาคุณธรรม   
20  คน 

เพ่ือใหหัวหนาทีมวิจัย  
นักวิจัย และ  ผอ.ศูนยขาว
คุณธรรมไดรวมกัน
กําหนดทิศทางการวิจัยให
ถูกตองถูกตรง 

1.ไดรวมกันกําหนด แผนปฏิบัติการ 
ศึกษาสืบคนมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ของแตละองคกร  
2.ใชเปนเวทีมอบหมายและติดตามงาน 
รวมทั้งเปนเวทีรวมตัดสินใจและแกไข
ปญหา 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษาสืบคน 
ประสานงาน
ผูเก่ียวของกับ
มาตรฐานเกษตร
อินทรียระดับ
สากลและการ
ประกันคุณภาพ 

 
 
 

ก.ค. 
ถึง 
ธ.ค. 
2554 

หัวหนาทีมวิจัย  
นักวิจัยและกรรมการ
เครือขาย 

เ พ่ื อ สื บ ค น  ศึ ก ษ า แล ะ
แลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับ
รู ป แ บ บ  ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย / 
การประกันคุณภาพภายใน
ที่เหมาะสม ตอการพัฒนา
ระบบการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
เชิงคุณธรรม 
 

1. ศึกษารูปแบบการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 
(Certification) 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ (มกอช.) 
IFOAM   (European Organic 
Regulations)   NOP of  USDA 
(Organic Produce Certification Order 
1997)     Codex     JAS  Standards 
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4
(ตอ) 

ศึกษาสืบคน 
ประสานงาน
ผูเก่ียวของกับ
มาตรฐานเกษตร
อินทรียระดับ
สากลและการ
ประกันคุณภาพ 
            (ตอ) 

2. ศึกษาหนวยงานการตรวจรับรอง  
(certification body : CB) 
กรมวิชาการเกษตร (มาตรฐานพืช) 
สถาบันพืชอินทรีย 
กรมการขาว  (มาตรฐานขาวอินทรีย) 
 มกท.  (สํานักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรียไทย)  
มอน.  (สํานักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรียภาคเหนือ) 
Bioagricert  อิตาลี 
Soil Association อังกฤษ 
OMIC ญี่ปุน 
3. ศึกษาองคกรเครือขายชาวบาน  
- กรอ (มาตรฐานกสิกรรมไรสารพิษอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ) ศูนยการศึกษา
การพัฒนาของชาวบานอําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 
- ตอ.(ตรวจตัวเอง) ของกลุมเครือขาย
กสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย 
4. ศึกษาการประกันคุณภาพในไทย  
- ISO (สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ) 
- สมศ. (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา)  แนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน – ภายนอก  
- กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ)  แนวทางการกําหนดตัว
บงช้ี องคประกอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการดําเนินงานของหนวยงาน
ราชการ 

5 
 
 
 

 
 

การจัดทําคูมือ
และแผนการ
ประกันคุณภาพ
ภายใตคําแนะนํา
ของผูเช่ียวชาญ 
 

 30 
พ.ย. 
2554 

 
 

 

ทีมวิจัย 
คณะกรรมการ และ
ผอ.ศูนยขาวคุณธรรม 
 
 
 

เ พ่ือกําหนดแนวทางการ
จั ด ทํ า คู มื อ ร ะ บ บ ก า ร
รับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียเชิงคุณธรรม 

1. ไดวิเคราะหสังเคราะหและเช่ือมโยง
ขอมูลความสัมพันธ จัดลําดับ
องคประกอบความสําคัญของคูมือ 
- เปนเวทีการรับฟงความคิดเห็นจาก
นักวิชาการและผูชํานาญการดานการ 
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5 
(ตอ) 

 
 
 
 

 

เวทีการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู
และระดม
ความเห็นจาก
ผูเช่ียวชาญ 

 

19  
ส.ค. 
54 

นักวิชาการและ
ผูชํานาญการ 

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของไทย  
จัดขึ้นเมื่อ วันที่  19 สิงหาคม 2554  ที่
หองประชุมสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ม.เกษตรศาสตร  ในเวทีมี
นักวิชาการและผูชํานาญ การเขารวม
แลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็น 
จํานวน 20 ทาน นับเปนเวทีที่ทําใหทีม
วิจัยไดเห็นมุมมองที่แตกตางหลากหลาย
มาก สามารถนําขอมูล ขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นและ มุมมองตางๆที่
หลากหลายน้ันมาใชในการทํากิจกรรม
งานวิจัยในครั้งน้ีตอไปไดหลายกิจกรรม 
2. ไดคูมือมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม ซึ่งมีตัวช้ีวัด 45 ขอและไดคูมือ
ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 

6 การจัดประชุม
ช้ีแจงทําความ
เขาใจเก่ียวกับการ
นําคูมือการ
ประกันคุณภาพ
ไปทดลองปฏิบัติ
กับกลุมเกษตรกร
ที่เขารวม
โครงการ 

5-6-7 

ม.ค. 
2555 

ทีมวิจัย ผูบริหาร
เครือขาย ผอ.ศูนย 
ชาวนาคุณธรรมทุก
คนและชาวบานที่
สนใจเขารวม
โครงการวิจัย 

- เพ่ือแจกจายคูมือระบบ
ประกันคุณภาพ  
- เพ่ือรับฟงความเห็น
ขอเสนอแนะจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

-เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ
ทดลองใชคูมือ 

- ในเวทีน้ีไดทําการวางแผนงานรวมกับ
ชาวบานและผูนําชุมชน 139 คน เราได
ชวยกันกําหนดชวงเวลาในการทดลอง
ใชคูมือระบบประกันคุณภาพ  (การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย เ ชิง
คุณธรรม)ที่ไดรางขึ้นมาแลว ในการ
ผลิตขาว  พืชผัก  ผลไม  ของสมาชิก
ชาวนาคุณธรรมที่มีความพรอม  

- ชาวนาที่มีความพรอมจะเขาสู
กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียเชิงคุณธรรม จํานวน 119 ราย  

-  กิจกรรมในวันที่ 5 มกราคม  2555 ซึ่ง
เปนชวงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาว
ใหญ มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุขาว 

7 การศึกษาดูงาน 10- 15 

ก.พ. 
2555 

ชาวนา 119 ราย 
ผูบริหารเครือขาย
และทีมวิจัย ไปดูงาน
ที่หมูบานราชธานี  
จ.อุบลราชธานี  
 และที่สันติอโศก  
กรุงเทพ 

เพ่ือพัฒนาจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม โดย
การไดฝกปฏิบัติจริง 
 

ไดอยู ไดเห็น ไดเปน ไดรู ไดเรียนแบบ 
กระบวนการใชชีวิตจริง อยางมีคุณคา 
ฝกหัดการทํางาน  คือ การปฏิบัติธรรม 
และไดฝกทําการคาบุญนิยมซึ่งสามารถ
นํามาใชไดจริงกับมาตรฐาน 
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8 ปฏิบัติการ 
(workshop)และ
ติดตามงานใน
พ้ืนที่ตามแผนงาน
ธุดงคสงเสริมขาว
คุณธรรมและตรวจ
ตรวจศีล 

 เริ่ม 

ต้ังแต 
     1  

ก.พ. 
55 

ชาวนาคุณธรรมใน
แตละศูนยฯ ที่สมัคร
ใจเขารวมโครงการ
จํานวน119 ราย 
ผูบริหารเครือขาย
และทีมวิจัย  

เพ่ือนําเอาแนวทาง 
แผนการปฏิบัติตามคูมือ
การประกันคุณภาพไป
ทดลองใชจริงในสนาม 

เพ่ือประเมินความเปนไป
ไดของมาตรฐาน  

ในเชิงปริมาณ ชาวนาที่เขารวมผานการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม 99 ราย พ้ืนที่การเกษตร1,566ไร 
ไร ประมาณการผลผลิตขาว 380.944ตัน 

ชาวนาในระยะปรับเปล่ียน 20 ราย พ้ืนที่
การเกษตร 403 ไร ประมาณการผลผลิต
ขาว 105.500ตัน 

ในเชิงคุณภาพ ชาวนาสมาชิก ผูบริหาร
เครือขาย ทีมวิจัยไดประสบการณพัฒนา
ตนเองในทางจิตวิญาณ พัฒนาการผลิต 
และสามารถพัฒนามาตรฐานและระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรมไดเปนครั้งแรกในโลก 

9 เวทีการเรียนรู
รวมกับผูเช่ียว 
ชาญจากหนวย 
งานที่เก่ียวของ 
ผูบริโภค และเวที
การประเมินผล 
และเวทีการถอด
บทเรียน 

15-17 

มิ.ย. 
2555 

ชาวนา 119 ราย 
ผูบริหารเครือขาย
นักวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูบริโภค  
และทีมวิจัย 

เพ่ือประเมินผลการใช
ทดลองคูมือการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 
เพ่ือพิจารณาผลการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
เชิงคุณธรรมใหแกผูเขา 
รวมการทดลองใชคูมือ 

ไดขอสรุป การประเมินความคิดเห็น
ตางๆเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน  
ระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียเชิงคุณธรรม ท่ีมีสภาผูบริโภค
เปนผูประเมินภายนอก ระบบการแปร
รูปแบบโรงสีดาวกระจาย ระบบ
การตลาดและการคาขาวคุณธรรม 

ขอเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ   
 

ตารางประมาณการผลผลิตขาวคุณธรรมและพื้นท่ีเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ของสมาชิกเครือขาย  119 ราย 
ท่ีสมัครเขารวมปฏิบัติการทดลองใชคูมือระบบการประกันคุณภาพ  

 

สถานะผลผลิต  
(จํานวนคน) 

ประมาณการผลผลิตขาว  และ พ้ืนท่ีการผลิตในระบบเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม รวมพื้นท่ี 
การผลติ   

(ไร) 
มะลิ 105 

(กก) 
พื้นท่ี 
(ไร) 

มะลิแดง 
(กก) 

พื้นท่ี  
(ไร) 

ขาวนิล  
(กก) 

พื้นท่ี  
(ไร) 

กข 6  
(กก) 

พื้นท่ี 
 (ไร) 

มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม หรือ ขาวคุณธรรม     
          (จํานวน99คน) 

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

ขาวอินทรียระยะปรับเปล่ียนสู
มาตรฐานขาวคุณธรรม 
          (จํานวน 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 
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค 
              ทีมวจิัย จะนําเสนอผลการวิจัยโดยแยกตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย  ดังนี้  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค  ขอท่ี  1.  ศึกษาสืบคนเนื้อหาและแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับรูปแบบ 
 การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย /การประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม ตอการพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม   ทีมวิจัยแบง การศึกษา เปน 5 สวน (ก  ข  ค  ง และ จ) ดังนี้ 

ข. ศึกษากรอบคิด หลักการในการประกันคณุภาพสินคาเกษตรอินทรีย ของกฎระเบียบในการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียระดับสากล 

1.1  เกณฑมาตรฐานสากล Codex 
        Codex Alimentations commission เปนหนวยงานรัฐบาลระหวางประเทศ จัดต้ังข้ึนในปพ.ศ. 2550 
ในลักษณะของคณะกรรมการรวมระหวางองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ(  World Food and 
Agriculture Organization : FAO) และองคการนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เพือ่ทําหนาท่ีใน
การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร 
        คณะกรรมการ Codex Alimentations ไดจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือยกรางเกณฑมาตรฐานเกษตรอินทรีย
มาต้ังแตป พ.ศ. 2536 และแลวเสร็จในปพ.ศ. 2541 จากนัน้ป พ.ศ. 2544 จึงไดเพิ่มเกณฑมาตรฐานเร่ือง   ปศุสัตว
และการเล้ียงผ้ึง เกณฑมาตรฐานน้ีปพ.ศ. 2544 และป  พ.ศ. 2545 มีการทบทวนเกณฑในการพจิารณาปจจัยการ
ผลิตตางๆ 
        เกณฑมาตรฐานมากล Codex มีช่ือเต็มอยางเปนทางการวา “ Codex Guidelines on the production , 
processing ,Ladeling and Marketing of Organically produced Foods” โดยมีเปาหมายเพื่อนิยามความหมายของ
คํา “ เกษตรอนิทรีย” (“Organic”) ซ่ึงจะชวยปองกันการกลาวอางของส้ินคาท่ีเกินจริง อีกท่ังยังชวยใหเกิดการ
ปฏิบัติทางการคาอยางเปนธรรม 
        การจัดทําเกณฑมาตรฐานของ Codex นี้ไดพจิารณาเกณฑมาตรฐานของ IFOAM ตลอดจน
กฎระเบียบมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศสมาชิกดวย โดยจัดทําในลักษณะของกรอบเปนแนวทางสําหรับ
ใชในการอางอิงของประเทศสมาชิก  ดังนั้น เกณฑมาตรฐาน Codex ไมใชเกณฑท่ีสามารถนํามาใชในการตรวจ
รับรองมาตรฐานโดยหนวยตรวจรับรองเกษตรอินทรียได แตเปนเกณฑเพื่อใหรัฐบาลในประเทศตางๆท่ีตองการ
จัดทําขอกําหนดและกฎระเบียบเกษตรอินทรีย  ใชเปนกรอบแนวทางในการจดัทํามาตรฐานเกษตรอินทรียของ
ประเทศตัวเอง 
         เอกสารเกณฑมาตรฐาน Codex  จะระบุกรอบขอกาํหนดท่ัวไปโดยกวางๆ  ประกอบดวยกรอบ
ขอกําหนดดวยเกีย่วกับการใชฉลาก ขอกําหนดการผลิตและการจดัเตรียม ขอกําหนดในการเพิ่มเติมปจจัยการ
ผลิตและเกณฑในการพิจารณาเพิ่มเติมปจจัยการผลิต นอกจากนี้ ยังมีขอกําหนดเกีย่วกับระบบการตรวจและ
รับรอง  ตลอดจนการควบคุมการนําเขาสินคาเกษตรอินทรีย ซ่ึงจะมีรายละเอียดมาตรฐานเอาไวในเร่ืองการผลิต 
การแปรรูป และการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย โดยครอบคลุมการผลิตพืช การเล้ียงปศุสัตว  การเล้ียงผ้ึง    
การจัดการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย  และปจจยัการผลิตการผลิตท่ีอนุญาตใหใชในฟารมและการแปรรูป  
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มีขอสังเกตบางประการเกีย่วกับเกณฑมาตรฐาน Codex  ท่ีมีนัยตอเร่ือง Harmonization และ Equivalence ของ
มาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรียระหวางประเทศดังนี ้

(1) เกณฑมาตรฐาน Codex ไดรับความสนใจเปนอยางมาก ภายหลังจากท่ีมีขอตกลงขององคกร 

การคาโลก( World Trade Organization : WTO) เกี่ยวกบัเร่ืองสุขอนามัยพืช ( sanitary and phytosanitary 

measures : SPS ) และการกดีกันทางการคาดานเทคนิค ( technical barriers to trade : TBT) ซ่ึงเกณฑมาตรฐาน

ของ Codex ไดรับการระบุในขอตกลงเร่ืองสุขอนามัยพชื สําหรับเปนเกณฑอางอิงในการคาระหวางประเทศ ซ่ึง

ทําใหหลายฝายเช่ือวา เกณฑมาตรฐานของ Codex  ควรจะสามารถใชเปนเกณฑอางอิงในฐานมาตรฐานระหวาง

ประเทศภายใตขอตกลงการกีดกนัทางคาดานเทคนิคดวยเชนกัน  ซ่ึงหมายความวา ประเทศตางๆ อาจใชเกณฑ

มาตรฐานของ Codex ในการหาขอยุติเม่ือมีขอขัดแยงเกีย่วกับการคาระหวางประเทศ  

(2) ในกฎระเบียบของประเทศผูนําเขาสําคัญ คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน มีเฉพาะ

สหรัฐอเมริกาเทานั้นท่ีไมไดกลาวถึงเกณฑมาตรฐาน Codex ( ซ่ึงนาจะเปนเพราะวากฎระเบียบของอเมริกาถูก

จัดทําข้ึนต่ังแตชวงปพ.ศ. 2533 เปนชวงกอนทีจะมีเกณฑมาตรฐานของCodex อยางชัดเจน(Bowen 2004)  

สําหรับสหภาพยุโรป กฎระเบียบเกษตรอินทรียของยุโรปฉบับใหม ( EU Regulation 834/2007) ท่ีเพิ่งออกมาใช

แทนกฎระเบียบเดิม ( EU Regulation 2092/91) ไดอางอิงถึงเกณฑมาตรฐาน Codex สําหรับการประเมินความ

ทัดเทียมของมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียในตางประเทศ 

(3) การเพิ่มรายการปจจัยการผลิตเกษตรอินทรียนั้น มาตรฐาน Codex เพียงกําหนดใหประเทศ

สมาชิกแสดงใหเห็นวา ไดทําการประเมินปจจัยการผลิตดังกลาวตามเกณฑมาตรฐานของCodex แลว ก็อาจ

อนุญาตใหเพิม่รายการปจจยัการผลิตนั้นได โดยกรรมการ Codex ไมไดมีแผนท่ีจะทําการประเมินทางเทคนิคกับ

ปจจัยการผลิตนั้นดวยตนเอง ซ่ึงแตกตางจากกรณีของการจัดทําเกณฑมาตรฐานของ IFOAM ท่ีคณะกรรมการ

มาตรฐานของ IFOAM จะตองประเมินปจจัยการผลิตนั้นกอน ท่ีจะพิจารณาเพิ่มปจจัยการผลิตนั้นในมาตรฐาน  

(4) ขอบเขตของเกณฑมาตรฐานเกษตรอินทรียของ Codex ครอบคลุมเฉพาะการผลิตพชืปศุสัตว 

การเล้ียงผ้ึง และการแปรรูปอาหาร แตไมไดครอบคลุมถึงกลุมผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีกําลังเปนท่ีสนใจของตลาด 

เชน สัตวน้ํา เคร่ืองสําอาง ส่ิงทอ และกระบวนการในการจัดทําเกณฑมาตรฐานเกษตรอินทรียของ Codex  เปน

เกณฑสําหรับ Harmonization และEquivalence ของเกษตรอินทรียระหวางประเทศ 

 

 

 



                     โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 48 
 

1.2 มาตรฐานสากลของสหพันธเกษตรอินทรียนานชาต ิ(IFOAM) 
  

สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติกอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมใหเกิดการ 
พัฒนาระบบเกษตรอินทรียในระดบัโลก ปจจุบันนี้ สหพันธฯ มีสมาชิก 700 องคกร ใน108 ประเทศ  
( ขอมูลป  พ.ศ. 2551) 

สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติเปนหนวยงานเอกชยท่ีไมแสวงกําไร และไดจดทะเบียนเปนองค 
กรพัฒนาเอกชนในประเทศฝรั่งเศส และสวติเซอรแลนด แตมีกองเลขานุการตั้งอยูในประเทศเยอรมนี เปาหมาย
หลักของสหพนัธ ก็คือ การประสานเครือขายขบวนการเกษตรอินทรียในระดบัโลกซ่ึงสหพันธสมัชชาใหญทํา
หนาท่ีในการกําหนดตัดสินใจดังกลาว ภารกิจของ IFOAM คือ 

1. เปนตัวแทนของขบวนการเกษตรอินทรียในระดบัโลก และสรางเวทีใหเกิดการแลกเปล่ียน 

     ความคิดเหน็และประสานความรวมมือในระดับสากล 

2. ยึดหลักการแนวคิดแบบองครวมในการพฒันาระบบเกษตรอินทรีย ตลอดจนการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

3. สหพันธฯ กระตุนใหสมาชิกไดดําเนินการในทางปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว

ขางตนในลักษณะท่ีเปนวิถีชีวิตประจําวัน 

 สมาชิกของ IFOAM มี 2 ประเภทคือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ สมาชิกสามัญคือสมาชิกท่ีเปน
สมาคมหรือองคกรของผูผลิต ผูแปรรูป ผูคา และผูบริโภค หรือ องคกรวิจยั เผยแพร ฝกอบรม ใหคําปรึกษา และ
หนวยงานรับรองมาตรฐาน สวนสมาชิกสมทบนั้น ไดแก บุคคล บริษัทเอกชน และอื่นๆ ซ่ึงสมาชิกสมทบนี้จะมี
สิทธิเหมือนสมาชิกสามัญทุกประการ ยกเวนสิทธิในการลงคะแนนเสียงในสมัชชาท่ีประชุมใหญ 

บทบาททีเดนชัดเจนของสหพันธฯ คือการกําหนดเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเกษตรอินทรีย ซ่ึงเกณฑ
มาตรฐานน้ีไดรับการอางอิงใชโดยหนวยงานระหวาประเทศ รัฐบาล  หนวยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ในประเทศตางๆ ตลอดจนหนวยงานวจิัยและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียดวย 

ในปพ.ศ. 2535 สหพันธฯ ไดริเร่ิมจัดต่ังโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM (IFOAM 
Accreditation programe) เพื่อใหบริการรับรองระบบงานแกหนวยงานรับรองเกษตรอนิทรียตางๆ ท่ัวโลก ในป
พ.ศ. 2540  สมาพันธฯ ไดจดัต้ัง IOAS ( International organic Accreditation service) ข้ึน เพื่อทําหนาท่ีในการ
ใหบริการรับรองระบบงานน้ี ภายใตกรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM โดย IOAS จด
ทะเบียนเปนองคกรไมแสวงกําไร มีสํานักงานใหญ อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (EU Regulation 834/2007) 

IOAS มีกรรมการอํานวยการ (Board of Directors ) ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากกรรมการ IFOAM โดย
กรรมการอํานวยการจะตองไดรับการเสนอช่ือจากสมาชิกของ IFOAM และประกอบดวยตัวแทนจากทุกภาค
สวนอยางสมดุล โดยไมมีกลุมหนึ่งมีสวนกรรมการที่มีจาํนวนมากเกนิไป และกรรมการอํานวยกรนี้จะ
ดําเนินการอยางเปนอิสระจาก IFOAM นอกจากนี้ IOAS มีกรรมการรับรองระบบงาน                                         
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( Accreditation Committee) ซ่ึงทําหนาท่ีในการพิจารณาตัดสินในการรับรองระบบงานของหนวยงานรับรอง
ตางๆ กรรมการรับระบบงานนี้จะไดรับการแตงต่ังโดยกรรมการอํานวยการ โดยพิจารณาจากความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน 

 หนวยงานรับรองเกษตรอินทรียสมัครขอการรับรองระบบงานจะไดรับการตรวจประเมินเทียบกับ
มาตรฐานข้ันตํ่าเกษตรอินทรียของสหพันธฯ และเกณฑขอกําหนดรับรองระบบงาน IFOAM ซ่ึงหนวยงาน
รับรองทีไดรับการรับระบบงานแลว จะมีสิทธิในการใชตรา IFOAM คูไปกับตรามาตรฐานของหนวยงาน
รับรองนั้น นอกจากนี้การรับรองระบบจาก IOAS ยังชวยใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันระหวางแตละประเทศ  
ซ่ึงมีสวนชวยทําใหเกิดการขยายตัวการคาเกษตรอินทรียระหวางประเทศไดสะดวกมากข้ึน และมีคาใชจายท่ีถูก
ลง เพราะเมือผูผลิต-ผูประกอบการไดรับการตรวจสอบรับรองอ่ืนๆ ท่ีไดรับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย 
IFOAM แลว ก็สามารถยอมรับผลการตรวจรับรองนั้นได โดยไมจําเปนตองมีการตรวจรับรองใหมซํ้าทุกคร้ัง 
นอกจากนี้หนวยงานรับรองท่ีไดรับการรับรองระบบเกษตรอินทรีย IFOAM (ACB) ยงัมีการประสานความ
รวมมือกันในดานอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหมีการพัฒนาระบบการตรวจและการรับรองเกษตรอนิทรียท่ีมีประสิทธิภาพ  
มากข้ึน 

 ในปจจุบัน ระบบประกันเกษตรอินทรีย (organic Guarantee system-OGS)มีเกณฑขอกําหนด ( norms ) 
ท่ีสําคัญอยู 2 เกณฑ คือ เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเกษตรอินทรีย ( IFOAM Basic standards ) และเกณฑขอกําหนด
การรับรองระบบงาน ( IFOAM Accreditation Criteria) เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเกษตรอินทรียเปนขอกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติในการผลิต การแปรรูปและการใชตรารับรอง ท่ีหนวยงานมาตรฐานและตรวจสอบรับรอง
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียของตัวเอง เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าฉบับท่ีใช
เปนของป พ.ศ. 2548 ซ่ึงครอบคลุมการปลูกพืช(รวมการเก็บผลผลิตจากปาและพืน้ท่ีธรรมชาติ ) เล้ียงสัตว (รวม
ผ้ึง) เพาะเล้ียงสัตวน้ํา การแปรรูป(รวมส่ิงทอ)  การใชตรารับรอง ละความยุติธรรมทางสังคม และมีภาคผนวกท่ี
เปนรายช่ือปจจัยการผลิตท่ีอนุญาตใหใชฟารมและการแปรรูปเกษตรอินทรีย 

 สวนเกณฑขอกําหนดการรับรองระบบงานเปนขอกําหนดสําหรับหนวยตรวจรับรองท่ีตองการขอการ
รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM ซ่ึงเกณฑดังกลาวคลายกันกับขอกําหนดของ ISO Guide65 :1996 ของ
องคกรมาตรฐานสากล (International organization for standardization-ISO) แตมีขอกาํหนดบางเร่ืองท่ีเปนเร่ือง
เฉพาะสําหรับเกษตรอินทรีย เชน การตรวจรับรองกลุมผูผลิต (grower group) การยอมรับผลการตรวจรับรอง
ของหนวยตรวจรับรองอ่ืนๆเปนตน 

 มีขอสังเกตเกีย่วกับขอกําหนดของสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติในบางประการ ท่ีมีนัยตอเร่ือง 
Harmonization และ Equivalence ของมาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรียระหวางประเทศ 
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(1) เกณฑขอกําหนดของสมาพนัธฯ มีความกาวหนาและเปนปจจุบันมากท่ีสุด เนื่องจากมี 

คณะกรรมการท่ีทําหนาทีในการทบทวนและปรับปรุงอยูตลอดเวลา โดยการทบทวนและปรับปรุง

อาศัยประสบการณและความรูจากผูเช่ียวชาญเกษตรอินทรียท่ัวโลก ซ่ึงทําใหเกณฑขอกําหนดของ

สมาพันธฯ สอดคลองกับการปฏิบัติเกษตรอินทรียท่ัวโลกมากกวาขอกาํหนดมาตรฐานของท่ีอ่ืน 

(2)  สหพันธฯ ไดรับการข้ึนทะเบียนจาก ISO ใหเปนหนวยงานท่ีกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ดวย ซ่ึงในขอตกลงขององคกรการคาโลก (world Trade organ ion-WTO) เกีย่วกับเร่ืองสุขภาพอนามัย

พืช ( sanitary and phytosanitar( sanitary and  phytosanitary measures-SPS)และการกีดกันทางการคา

ดานเทคนิค (technical barriers to trade-TBT)ไดระบุใหใชมาตรฐานระหวางประเทศเปนเกณฑอางอิง

ในการคาระหวางแระเทศ ซ่ึงทําใหเกณฑมาตรฐานของสมาพันธฯอาจถูกใชในการหาขอยุติ เม่ือมีขอ

ขัดแยงเกี่ยวกบัการคาระหวางประเทศไดเชนเดียวกับเกณฑขอกําหนดของ Codex 

(3) สมาพันธฯไดออกนโยบาลในการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรียอ่ืน(IFOAM policy 42-

Recognition of certification standards Based on the IBS)สําหรับยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ระดับประเทศหรือภมิูภาค รวมท่ังระเบียบเกษตรอินทรียของรัฐบาลตางๆ ท่ีอาจแตกตางไปจากเกณฑ

มาตรฐานเกษตรอินทรียข้ันตํ่าของสมาพันธฯ โดยการยอมรับดังกลาวอาจจะใชแนวทางการประเมิน

ความทัดเทียมของมาตรฐานเกษตรอินทรียเปนกลไกลการพิจารณา 

(4) ในเกณฑขอกาํหนดการรับรองระบบงาน(IFOAM 2006) หัวขอ 9.2.2 c.ยอมรับการประเมิน

ความทัดเทียมของหนวยตรวจรับรอง( equivalency assessment of cortication body) และ9.2.2.d. 

ยอมรับใหมีการประเมินความทัดเทียมของการรับรองงานอ่ืนได โดยผูท่ีจะยอมรับความทัดเทียมของ

ระบบงานอาจเปนสมาพันธ เอง หรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับรองระบบงาน IFOAM ( ซ่ึงในปจจุบันมี

เพียง IOAS เทานั้น) 

(5) IOAS ไดรับการยอมรับจากสหภาพยุโรปและประเทศแคนนาดาในการทําหนาท่ีเปนผุตรวจ

ประเมินหนวยตรวจรับรองท่ีตองการข้ันทะเบียนกับสหภาพยุโรปและประเทศแคนาดาเน่ืองจาก IOAS 

มีความเช่ียวชาญในการตรวจแระเมินการทํางานของหนวยตรวจรับรองเกษตรอินทรียไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถทําการตรวจประเมินการทํางานขามประเทศของหนวยตรวจรับรอง          

ไดอีกดวย 
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1.3  เกณฑมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรป (European Organic Regulations) 

หัวขอ รายละเอียด 
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  
หนวยงานรับผิดชอบ Agriculture and Rural Development Directorate General (AGRI) 
วันบังคับใช พ.ศ. 2534 
สาระสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเขาจากประเทศท่ีสามหรือประเทศนอกสหภาพยุโรปมี 2 กรณี ดงันี้ 

1. นําเขาจากประเทศท่ีอียูข้ึนบัญชีเปน EU ’ third country list ซ่ึงขณะน้ีมี 7 ประเทศ 
ประกอบดวย อารเจนตินา ออสเตรเลีย อิสราเอล สวิตเซอรแลนด นวิซีแลนด 
คอสตาริกา และอินเดยี โดยประเทศท่ีจะอยูในบัญชีไดตองเปนประเทศท่ีอียูยอมรับวา
มีระบบการผลิตและการตรวจสอบเทียบเทา (equivalency) กับของอียู  สินคาท่ีนําเขา
ไมตองขออนุญาตจากหนวยงานควบคุมภายในประเทศผูนําเขา โดยสินคาจะตองไดรับ
การตรวจรับรองจากหนวยตรวจรับรองท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนรายช่ือไวเทานัน้ 

2. การนําเขาสินคาอินทรียจากประเทศท่ีสามท่ีไมไดอยูในบัญชี  EU’s   third 
ountries list  ผูนําเขาของอียูจะตองดําเนินการ  ดังนี ้

      2.1 ขออนญุาตนําเขาเปนรายกรณีจากหนวยงานควบคุมภายในประเทศผูนําเขา
กอน (Prior approval) ทุกคร้ัง โดยหนวยงานในประเทศสมาชิกจะเปนผูรับรองหนวย
ตรวจสอบและสินคาท่ีอนุญาตใหนําเขา ระยะเวลาอนุญาตไมเกิน 2 ป ท้ังนี้ สินคาท่ี
นําเขามาในประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถเคล่ือนยายโดยเสรีไปยังประเทศสมาชิกอ่ืนได 

      2.2 หนวยรับรองสินคาในประเทศผูสงออกตองปฏิบัติตามเกณฑขอกําหนดดาน
มาตรฐานการรับรองตาม EN 45011 หรือ ISO Guide 65 ในกรณีของไทยมีหนวยตรวจ
รับรองเพียงหนวยงานเดยีวท่ีปฏิบัติตามเกณฑขอกําหนด ISO Guide 65 คือสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ซ่ึงหนวยงานนี้ไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานจาก 
IFOAM ดวย ดังนั้น ผูสงออกไทยท่ีตองการสงออกไปยุโรป จะตองไดรับการรับรอง
จาก มกท. หรือหนวยตรวจสอบรับรองของตางประเทศท่ีมาดําเนินการในไทย เชน 
บริษัท Bioagricert เปนตน 
 
3. ใหมีการตดิฉลากสินคาอินทรีย (Community Logo) โดยสมัครใจสําหรับสินคาท่ี
ผลิตในอียู สวนสินคาท่ีนําเขาใหติดฉลากไดเฉพาะท่ีนําเขาจากประเทศท่ีมีระบบการ
ตรวจสอบเทียบ เทากับระบบของอียู  
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สาระสําคัญ  ( ตอ) 
 

หมายเหตุ:  
1. สหภาพยุโรปไดผานรางระเบียบเกษตรอินทรียฉบับใหมท่ี 834/2007 จากคณะมนตรี
ยุโรป เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2550 เพื่อนํามาใชแทนระเบียบท่ี 2092/91 โดยมีผลบังคับ
ต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป  

2. ขณะน้ีคณะกรรมาธิการยโุรปอยูระหวางจัดทําระเบียบปฏิบัติ สาระ สําคัญเกี่ยวกบั
เง่ือนไขตางๆ ของการผลิตแบบอินทรียจะเปนเชนในปจจุบันประมาณรอยละ 90 คาด
วาจะแลวเสร็จภายในปลายป 2551 และชวงป 2552 จะเปน Transition Period สําหรับ
การปรับเปล่ียนเขาสูระเบียบใหม  

3. สาระสําคัญของระเบียบฉบับใหมสรุปไดดังนี ้

   3.1 หามใช GMO ในการผลิต 

ใหใชตรา EU organic Logo  แบบบังคับบน packaging สําหรับ organic pre-packaged 
food ท่ีผลิตในยุโรปซ่ึง เดิมเปนแบบสมัครใจ นอกจากนีป้ระเทศสมาชิกสามารถใช 
national และ private logo เพิ่มเติมได 

   3.2  สําหรับสินคานําเขาท่ีผลิตจากนอกยโุรป การติดฉลากใหเปนไปตามความสมัคร
ใจ และสามารถทําไดโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม 

   3.3  กําหนดรายละเอียดเกีย่วกับระบบควบคุม (Control system) ท่ีแตละประเทศ
สมาชิกจะตองจัดต้ังข้ึนมา เพือ่ใหการดําเนนิการตามกฎระเบียบ EC No.834/2007 ซ่ึง
เปนกฎระเบียบกลางเปนไปอยางสอดคลอง โดยระบบควบคุมตองสามารถบงบอก 
traceability ของสินคาแตละตัวในทุกข้ันตอนการผลิต การจัดจําหนาย 

3.4 ในสวนการคากับประเทศท่ีอยูนอกสหภาพฯ จะมีการปรับปรุงบัญชีรายช่ือประเทศ
ท่ีเปน recognized third countries  ท่ีมีกฎระเบียบดานการผลิตและระบบการตรวจสอบ
ควบคุมเทียบเทากับยุโรป โดยประเทศนอกยุโรปสามารถยื่น requests for recognition 
ตอคณะกรรมาธิการยุโรปเพ่ือใหพิจารณาเปนประเทศ เปน recognized third countries
ได 

3.5 สําหรับประเทศท่ีไมใช recognized third countries’ คณะกรรมาธิการยุโรปจะ
จัดทําบัญชีรายชื่อ control authorities ท่ียุโรปยอมรับวาเปนหนวยงานทีมี่ competency 
ในการควบคุมและออกใบรับรองในประเทศน้ันๆ โดย control authority หรือ control 
body จะตองยืน่คํารองตอคณะกรรมาธิการยุโรป  
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1.4 กฎระเบียบมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหรัฐอเมริกา (NOP of  USDA) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
กฎระเบียบ Organic Food  Production Act (OFPA)  
หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรสหรัฐ   US Department of Agriculture (USDA)  
วันบังคับใช พ.ศ. 2545  
สาระสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูสงออกนําเขาตองดําเนินการดังนี ้

1.ขอข้ึนทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ เปนผูประกอบการอาหารใน
ตางประเทศ (Food Facility Registration)  

2. ดําเนินการแจงการสงออกนําเขาลวงหนากับคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ 
(prior notice of imported food shipments) ตามขอกําหนดของกฎหมายการตอตานการ
กอการรายทางชีวภาพ (Bioterrorism Act)  

3. ใบรับรองปลอดเช้ือโรคและแมลงศัตรูพืช (Phytosanitary Certification) ซ่ึงมี
หนวยงาน USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ควบคุม 

2. ใบรับรองปลอดสารเคมี ยาฆาแมลง หรือมีเจือปนในระดับท่ีไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ มีหนวยงานEnvironment Protection Agency (EPA) ควบคุม 

3. ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ และเกรด มี USDA Agricultural Marketing (AMS) 
ควบคุมตรา สินคา “เกษตรอนิทรีย” ซ่ึงแบงออกเปนเกษตรอินทรีย 100% และเกษตร
อินทรีย 95 % สัดสวนท่ีเหลืออีก 5 % จะเปนอาหารท่ีไมเขาขายเกษตรอินทรีย แตตอง
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรียแหงชาติ   

4.มีตราสัญลักษณ USDA Organic เพื่อรับรองวาสินคาดังกลาวเปนสินคาอินทรีย  

         ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรฯ สหรัฐฯ จะประเมินระบบการตรวจสอบรับรอง
ระบบงานเกษตรอินทรียของประเทศคูคา และทําการข้ึนทะเบียนประเทศท่ีมีระบบท่ี
ทัดเทียมกับของ USDA ซ่ึงปจจุบัน (สิงหาคม 2549) มีประเทศอินเดยีเทานั้นท่ีไดรับ
การข้ึนทะเบียนในระบบดังกลาว ท้ังนี้สินคาตองผานระยะป 
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1.5 กฎระเบียบมาตรฐานเกษตรอินทรียของญ่ีปุน ( JAS  Standards ) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
กฎระเบียบ Japanese Agricultural Standards : 

JAS อางอิงมาตรฐาน Codex 
หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตร ปาไมและประมง 

(Ministry of Agriculture, Forest and Fisheries: MAFF)  
วันบังคับใช พ.ศ. 2543 
สาระสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเขาสินคาเกษตรอินทรียของญ่ีปุน 
1. สินคานําเขาท่ีจะติดฉลากเกษตรอินทรียไดตองไดรับการรับรองโดย  
Registered Certification Organization (RCOs) ท่ีข้ึนทะเบียนกับ MAFF  
2. ติดฉลาก JAS อยางชัดเจน พรอมช่ือ RCOs ท่ีออกใบรับรอง  
(ผูรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในตางประเทศสามารถข้ึนทะเบียนเปน RCOs ใน
ญ่ีปุนได) 
3. ผูสงออกในตางประเทศสามารถขอมาตรฐาน JAS ไดโดย 
    3.1 ขออนุมัติสถานะของประเทศจาก MAFF โดยประเทศผูสงออกตองมีมาตรฐาน
เกษตรอินทรียท่ีเทียบเทามาตรฐานเกษตรอินทรียของญ่ีปุน เม่ือไดรับอนุญาตแลว 
หนวยงานตรวจสอบและออกใบรับรองเกษตรอินทรียในประเทศผูสงออกจะตองขอ
อนุญาตจาก MAFF ดวย 
    3.2 ประเทศผูสงออกขออนุมัติมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ีเทียบเทามาตรฐานเกษตร
อินทรียของญ่ีปุน แตหนวยงานตรวจสอบในตางประเทศไมจําเปนตองขออนุญาตจาก 
MAFF ซ่ึงสามารถรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ีเทียบเทามาตรฐานแหงชาติได 
(Organic conform to national organic standards) 
         สินคาเกษตรอินทรียท่ีสงออกไปญ่ีปุนสามารถติดฉลากเกษตรอินทรียของ
ประเทศผูสงออก โดยไมตองติดฉลาก JAS แตผูนําเขาญ่ีปุนเปนผูติดฉลาก JAS กอน
วางจําหนาย 
4. ถาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศผูสงออกยังไมไดรับ
อนุญาตจาก MAFF หรือยังไมมีมาตรฐานเทียบเทา JAS ผูสงออกสามารถให RCOs ใน
ญ่ีปุนเปนผูขออนุญาตจาก MAFF และตรวจสอบระบบการผลิตในประเทศผูสงออกได 
5. ตองมีใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยปลอดโรคพืชและแมลง  ซ่ึงขอไดจากผูนําเขา
หรือ Quarantine Division ของ MAFF     
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ค. ศึกษากรอบคิด หลักการในการประกันคณุภาพสินคาเกษตรอินทรีย ของกฎระเบียบในการตรวจรับรอง

มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของไทย  
 

1.6  เกณฑ ของ ISO (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)   
ISO มาจากคําวา Internation Standardization and Organization (องคการมาตรฐานสากล หรือองคการ

ระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน) กอต้ังเม่ือ ป ค.ศ.1946  (พ.ศ. 2489)  มีสํานักงานอยูท่ีกรุงเจนีวา  ประเทศ
สวิสเซอรแลนมีวัตถุประสงคคลายๆกับองคกรการคาอ่ืนๆของโลก คือจัดระเบียบการคาโลก ดวยการสราง
มาตรฐานข้ึนมา ดวยเหตุท่ี  ISO กอต้ังข้ึนมาในชวงท่ีสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพิ่งจะจบประเทศตางๆจึงไมให
ความสําคัญมากนัก ตางคนก็ตางขายสินคาของตนทําใหระบบมาตรฐานจึงมีมากมายและไมเหมือนกนั 

จนกระท้ังป 2521 เยอรมันนไีดเปนตัวต้ังตัวตีใหท่ัวโลกมีมาตรฐานคุณภาพสินคาเดียวกัน โดยไดจัดต้ัง
ระบบ ISO / TC176 ข้ึน ตอมาอีก 1 ป อังกฤษพัฒนาระบบคุณภาพท่ีเรียกวา BS5750 ใชในเชิงพาณชิยไดสําเร็จ 
ตอมาในป 2550  ISO จึงจัดวางระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบไดผานระบบ
เอกสาร หรือท่ีเรียกวาอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 เปนมาตรฐานท่ีกําหนดใชในทุกประเทศท่ัวโลก  

ตัวเลข 9000 เปนช่ืออนุกรม ท่ีแตกแยกยอยความเขมของมาตรฐานงานออกเปน 3 ระดับคือ  ISO 9001 
ISO 9002 และ ISO 9003   
            ISO 9001 มีระดับความเขมมากท่ีสุด คือ หนวยงานท่ีจะไดรับอนุมัติวามีระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ในระดบันี้จะตองมีรูปแบบลักษณะการทํางานในองคกรตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 20 ขอ โดยมีการกํากับดแูล
ต้ังแตการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การบริการ ตัวอยาง เชน กลวิธีทางสถิติในการตรวจสอบยอนกลับของ
ผลิตภัณฑ การจัดเก็บการเคลื่อนยาย เปนตน 
 ISO 9002 ก็จะเหลือเพียง 19 ขอ ท่ีดูแลเฉพาะระบบการผลิต การติดต้ังและการบริหาร (ตัดกลวิธีทาง
สถิติออกไป) 
 ISO 9003 ก็จะเหลือเพียง 16 ขอ ดูแลเฉพาะการตรวจสอบข้ันสุดทาย 
 สําหรับหนวยงานท่ีจะขอ ออกใบรับรอง ISO 9000 นั้นมีข้ันตอนในการขอ ดังนี้  

1.) ขอแบบเสนอขอมูล  
2.) ยื่นคําขอ  
3.) ตรวจประเมิน  
4.) ออกใบรับรอง 
5.) ตรวจติดตาม 
6.) ตรวจประเมินรอบใหม  
นอกจากนี้ ISO ยังไดกําหนดมาตรฐานเพิม่ข้ึนอีกอนุกรมหนึ่งคือ ISO 14000 ซ่ึงเปนเร่ืองของ

ส่ิงแวดลอมและระบบคุณภาพ 
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สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ไดมีมติใหกระทรวงอุตสาหกรรม  กอต้ัง สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 กันยายน 2541  ตามมตินั้น กําหนด ให สรอ. มีฐานะเปนสถาบันอิสระภายใต
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  มีวัตถุประสงค เพื่อดําเนนิงานดานการใหบริการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอ่ืนๆ  เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม  เพือ่เพิ่มขีด
ความสามารถดานการรับรองของประเทศใหทัดเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ  ซ่ึงรัฐบาลไดใหการสนับสนุนดาน
การเงินในระหวางป  พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544   

สรอ. มีระบบการบริหารงานแบบเอกชนในรูปของคณะกรรมการสถาบัน และคณะอนุกรรมการ ซ่ึง
ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสีย ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการดําเนินการใหการรับรองของ 
สรอ. จึงมีความเปนกลางและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการทํางานตามหลักเกณฑสากล ISO/IEC 
17021 และ มาตรฐานสากลวาดวยขอกําหนดท่ัวไปสําหรับหนวยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ (General 
Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems, ISO/IEC Guide 65 : 1996) 

1.7  เกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 

นับต้ังแตประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ในฐานะ
ผูรวมกอต้ังรวมกับประเทศอ่ืนๆ อีก 80 ประเทศ เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีการบังคับใชความตกลงดาน
สุขอนามัยสัตวและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : 
SPS) ท่ีกําหนดกติกาใหประเทศตางๆ ใชมาตรการดานมาตรฐานและความปลอดภยัอาหาร ควบคุมการสงออก
นําเขาสินคาเกษตรและอาหาร ทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตระหนักถึงความสําคัญในการแขงขันทาง
การคาสินคาเกษตรและอาหารในตางประเทศท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการปรับโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2540 ไดจัดต้ัง 
สํานักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร (สมก.) เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานและพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศใหสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล โดยรวมมือกับหนวยงานตางๆภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ มุงการใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จในการนําเขาและสงออกสินคาเกษตร 

จนกระท่ังพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม มีผลบังคับใชเม่ือป พ.ศ. 2545 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) จึงไดรับการจัดต้ังข้ึนในวันท่ี 9 ตุลาคม 2545  
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 เปนหนวยงานระดับกรม ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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เกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
กฎระเบียบ พรบ. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร (มาตรฐานสินคา ,มาตรฐานระบบ,

มาตรฐานท่ัวไป) 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ โทรฯ 0-2579-8404 ตอ 3022 
วันบังคับใช พ.ศ. 2551 
สาระสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร หลักเกณฑ และ
ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เปนดังนี ้
หลักเกณฑในการคัดเลือกสินคาท่ีจะกําหนดมาตรฐาน  
มีหลักเกณฑในการคัดเลือกสินคาดังนี ้
- เปนสินคาท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบในการดูแลท้ังระบบคือ 
ทุเรียน ลําไย กลวยไม และยางพารา 
- เปนสินคาสงออกท่ีมีมูลคาการสงออกสูง 
- เปนสินคาท่ีมีปญหาดานคุณภาพ 
- เปนสินคาท่ีมีผลกระทบตอเกษตรกรจํานวนมาก 
- เปนสินคาท่ีองคการระหวางประเทศกําหนดมาตรฐานแลว แตประเทศไทยยังไม
นํามาใช 
- เปนสินคาท่ีภาคเอกชน และผูบริโภคตองการใหมีการกําหนดมาตรฐาน 
- เปนสินคาท่ีคณะกรรมการฯ ตองการใหมีการกําหนดมาตรฐาน 
องคประกอบคณะอนุกรรมการวิชาการมาตรฐาน เพื่อยกรางมาตรฐาน  
   คณะอนกุรรมการวิชาการมาตรฐาน ประกอบดวยนักวิชาการ แตงต้ังจาก
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณดานมาตรฐาน และการคาหรือการ
อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจมาจากหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนผูผลิต แตงต้ังจาก
ผูผลิต หรือผูแทนสถาบันของผูผลิตท่ีมีความรูและประสบการณเกีย่วกบัมาตรฐาน
ผูใช แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณดานมาตรฐาน และการคาหรือ
การอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจมาจากหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนจํานวน
ผูทรงคุณวุฒิท่ีจะแตงต้ังในแตละกลุมไมจําเปนจะตองเทากัน ใหข้ึนอยูกบัความ
เหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและตรวจสอบ
สินคาเกษตร          
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สาระสําคัญ  ( ตอ ) 
 
 

3. การจัดทํารางมาตรฐาน  
(1)ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎระเบียบท้ังในและตางประเทศ
เพื่อประกอบการพิจารณาจดัทํามาตรฐานสินคาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
(2) ศึกษาผลกระทบ ผลดี ผลเสีย และความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
(3) รับเอามาตรฐานระหวางประเทศมาประยุกตใชตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของประเทศไทย 
(4) ในกรณีท่ีจดัทํามาตรฐาน โดยไมมีมาตรฐานระหวางประเทศตามขอ (1) หรือใน
กรณีท่ีไมรับเอามาตรฐานระหวางประเทศตามขอ (3) มาใช ใหระบุความจําเปนท่ี
จะตองจดัทํามาตรฐานนั้น หรือเหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองจดัทํามาตรฐาน นั้น
แตกตางจากมาตรฐานระหวางประเทศ 
(5) จัดทําคูมือแนวทางการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

4. การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นตอรางมาตรฐาน 
คณะอนกุรรมการวิชาการตามขอ 2 ไดจัดทํารางมาตรฐานเสร็จแลว สํานกัมาตรฐาน
และตรวจสอบสินคาเกษตร รวมกับหนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ จัดใหมีการ
สัมมนารับฟงความคิดเหน็ตอรางมาตรฐานข้ึนในจังหวดัท่ีเปนแหลงผลิตตางๆ 
พอคา ผูประกอบการโรงงาน เขารวมพิจารณาใหขอคิดเห็นปรับปรุงแกไข เพื่อให
เกิดความม่ันใจวาสามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง 

5. การพิจารณาของคณะกรรมการ 
เม่ือรางมาตรฐานผานการสัมมนารับฟงความคิดเห็นแลวอาจถูกนํากลับไปพิจารณา
แกไขในคณะอนุกรรมการอีก ถามีการแกไขในสาระสําคัญจากการประชุมสัมมนา 
เม่ือคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ไดใหความเห็นชอบเปนคร้ังสุดทายแลว สํานัก
มาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร จะนาํเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร เพื่อใหความเห็นชอบ และนําเสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

6. การประกาศเปนมาตรฐานสินคาเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รางมาตรฐานสินคาเกษตรทีผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการฯ จะนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อลงนามในประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนมาตรฐานสินคาเกษตร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศท่ัวไป 
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กระบวนการตรวจรับรองระบบงานดานเกษตรอินทรีย 
          มกอช. มีนโยบายท่ีจะดําเนนิการรับรองระบบงาน (Accreditation) ดานเกษตรอินทรีย แกหนวยงาน
รับรองสินคาเกษตรและอาหาร ใหเปนท่ีเช่ือถือยอมรับในระดับสากล โดยมีสํานักรับรองมาตรฐานสินคาและ
ระบบคุณภาพ (สรม.) ในฐานะหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ใหการรับรองหนวยรับรองดานสินคาเกษตรและอาหาร (Certification Body : CB) โดยหนวยรับรองท่ีจะขอรับ
การรับรองจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานสากลวาดวยขอกาํหนดท่ัวไปสําหรับหนวยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 
(General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems, ISO/IEC Guide 65 : 1996) แจะ
ตองตรวจรับรองตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเกษตรอินทรีย ของ มกอช. โดย มกอช. จะใหการรับรองระบบ
เฉพาะในขอบขายของเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ไดแก  
- การผลิตพืชเกษตรอินทรีย        - การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเกษตรอินทรีย  
- การเล้ียงสัตวเกษตรอินทรีย     - การแปรรูปและการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย 

 

ง. ศึกษากรอบคิด หลักการในการประกันคณุภาพสินคาเกษตรอินทรีย ของหนวยงาน  การตรวจรับรอง
มาตรฐาน  (certification body : CB) ของไทย 

1.8  สถาบันพชือินทรีย กรมวิชาการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร ไดออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตพชือินทรียใหแกเกษตรกร และผูผลิต ต้ังแตป 

พ.ศ. 2545 ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 
เมษายน 2544) โดยเกษตรกรหรือผูผลิตจะสามารถยื่นใบสมัครขอใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย  ไดท่ี 

 โครงการเกษตรอินทรีย ตึกกสิกรรม ช้ัน 2 กรมวิชาการเกษตร จตุจกัร กทม. 10900  
โทรศัพท0-2579-7520 โทรสาร 0-2940-5472  

 หนวยงานของกรมวิชาการเกษตรท่ีต้ังอยูในสวนภูมิภาค คือ สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 - 8  
หลังจากนัน้ ผูตรวจประเมิน (Inspector) ท่ีไดรับมอบหมายจะออกไปตรวจสอบพ้ืนท่ีการผลิต แลวรายงานให
คณะอนกุรรมการตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานปจจยัการผลิต และผลิตพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตร เพื่อ
พิจารณาอนุมัติออกใบรับรองเปนประกาศนียบัตร ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ถารองขอ) พรอมกับอนุญาต
ใหใชตราสัญลักษณ Organic Thailand พมิพบน บรรจุภัณฑ เพื่อแสดงวาเปนผลิตภัณฑอินทรีย ใบรับรองมีอายุ
เพียง 1 ป ดังนัน้ จึงตองยืน่ใบสมัครขอตออายุทุกป ในขณะนี้การขอรับรองการผลิตพืชอินทรีย จากกรมวิชาการ
เกษตรไมมีการเรียกเก็บคาใชจายหรือคาธรรมเนียมใด ๆ ท้ังส้ิน  
 

การออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตพชือินทรีย  
เนื่องมาจากการประกาศใชมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย โดยกรมวชิาการเกษตร เม่ือ 

วันท่ี 15 มีนาคม 2544  ท่ีมีวตัถุประสงคเพื่อใหเกดิการผลิตพืชอินทรียภายในประเทศใหมากข้ึนและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ท่ีนานาประเทศยอมรับ และเพื่อใหเกดิความม่ันคงและเกิดความม่ันใจในระบบการผลิต  
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การตลาด และการบริโภค   จงึออกประกาศสรางกฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานการผลิตมีระบบการ
ตรวจสอบและออกใบรับรอง ซ่ึงรัฐมีหนาควบคุม กํากับดูแล รวมท้ัง กําหนดบทลงโทษ แตโดยท่ีสุดแลวจะตอง
ประกาศเปนกฎหมายตอไป  

เหตุผลท่ีสําคัญในการออกประกาศนี้ คือ ตองเรงดําเนินการใหทันตอสถานการณความตองการของ
ตลาดโลก และเพื่อเขาสูระบบการรับรองมาตรฐานในระดับสากล  โดยเฉพาะผูบริโภคในประเทศท่ีพัฒนา
กาวหนาแลวอยางเชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมท้ังประเทศญ่ีปุน นั้น มีการคาดการณวา ในอีก 5 ป
ขางหนา ตลาดการคาอาหารอินทรียจะสูงข้ึนมากกวารอยละสิบ คิดเปนมูลคามากกวาสองพันลานดอลลาสหรัฐ 
หรือ ประมาณ 1 แสนลานบาท   ระบบการผลิต การตรวจสอบและการออกใบรับรองพืชอินทรียกําหนดเปน
ระบบตามหลักการ ดังนี ้ 

1. การสรางผูตรวจสอบ ออกประกาศใหผูมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐ หรือองคกรสากลท่ัวไปกําหนด เขารับการ
อบรม และสอบผานมาตรฐาน เพื่อเปนผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับการรับรอง ขณะน้ีรัฐโดยกรมวิชาการ
เกษตรดําเนินการเสร็จแลว ในขณะเดยีวกนัสําหรับผูสนใจเปนผูตรวจสอบสามารถติดตอองคกรสากล
อ่ืนไดโดยท่ัวไป  

2. หนวยงานออกใบรับรอง ขณะนี้รัฐบาล ไดมอบหมายใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินงานควบคุม กาํกับ
ดูแล และออกใบรับรองมาตรฐานอินทรียแหงประเทศไทย  

3. แนวทางปฏิบัติ / คูมือการตรวจสอบ ในปจจุบัน กรมวิชาการเกษตรไดจัดทํารูปแบบการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบพืช / ผลิตภัณฑอินทรีย ท้ังในภาคสนาม และโรงงาน จากหนวยงานท่ีผานการรับรอง
มาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและประเทศญ่ีปุน 

4. แนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ 

4.1 ผูตรวจสอบจกัตองมีความเขาใจโดยละเอียดในปรัชญาและความหมายของเกษตรอินทรีย  
4.2 มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศผูนําเขาจากประเทศไทย และโดยเฉพาะมาตรฐานของ

ประเทศไทยเอง 
4.3 รายละเอียดเอกสารทุกชนิดท่ีเกี่ยวของ และเนนรายละเอียดแบบฟอรม ใบสมัคร บันทึกการผลิต 

และรายงานการตรวจฟารม / โรงงาน 
4.4 การตรวจเยี่ยมฟารม / โรงงาน ในปแรกตองกระทําไมตํ่ากวาปละ 2-3 คร้ัง ปถัดไป 1-2 คร้ัง 
4.5  ผูตรวจสอบเปนผูใหขอมูลท่ีสําคัญตอคณะกรรมการออกใบรับรอง  
4.6 คาใชจาย / คาตอบแทนในการปฏิบัติงานตลอดจนความรับผิดชอบในหนาท่ี และขอผิดพลาดอัน

สงผลกระทบตอการับรองจะมีการกําหนดเปนระเบียบ โดยกฎหมายแหงรัฐ  
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  กระบวนการออกใบรับรองพชือินทรีย โดยกรมวิชาการเกษตร 
1.   กรมวิชาการเกษตรประกาศใหผูผลิตขอใบสมัครพรอมใหคําแนะนํา  
2.    ผูสมัครยื่นแบบฟอรมการสมัครพรอมรายละเอียด  
3.   กรมวิชาการเกษตร โดยคณะอนกุรรมการตรวจสอบออกออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช   
อินทรีย ประเมินคาใชจาย  
            4.    เม่ือผูผลิตตกลงในเร่ืองคาใชจาย คณะอนุกรรมการฯ จะมอบเอกสารดําเนนิงานพรอม 
ช้ีแจงรายละเอียด  
            5.    เอกสารท่ีผานการกรอกขอมูลโดยสมบูรณจะไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีคณะอนกุรรมการฯ 
หากมีขอแกไขปรับปรุงจะตองมีการดําเนินการจนถูกตองสมบูรณ  
            6.    ทําสัญญาตามขอตกลง และนัดหมายวันเวลาผูตรวจสอบเขาตรวจแปลง / โรงงานกําหนดคาใชจาย
การตรวจคร้ังท่ี 1  
            7.    กอนทําการตรวจสอบแปลง / โรงงาน ผูตรวจจะเปดการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานในแปลง / โรงงาน 
ในรายละเอียดการผลิต / วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว และการบรรจุตามมาตรฐานของประเทศไทย การ
ตรวจสอบจะกระทําในสถานท่ีโดยละเอียด ตลอดรวมท้ังการสัมภาษณผูปฏิบัติงานตามจุดตาง ๆ ในระบบ  
           8.    ผูตรวจสอบจัดทํารายงาน  
           9.    รายงานจะถูกสงเขาสูการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ สําเนารายงาน 1 ชุด สงใหผูผลิต อีก 1 ชุด 
สงกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
         10.    เม่ือรายงานผานการตรวจสอบและไดรับอนมัุติ
โดยคณะอนุกรรมการฯ ผูผลิตไดรับใบรับรองพรอม
สัญลักษณ (LOGO) แหงประเทศไทย โดยผูตรวจสอบจะ
เขา ตรวจเยี่ยมแปลง / โรงงาน เปนคร้ังท่ี 2 เพื่อสรุปผล 
แจงผลการอนมัุติพรอมมอบใบรับรองและสัญลักษณแจง
คาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมด (คร้ังท่ี 2)  
         11.   ผูผลิตจักตองยื่นรายงาน จํานวนการผลิต การ
ติดสลากพรอมสัญลักษณ พรอมใบยืนยันจากลูกคาทุกราย
ตอกรมวิชาการเกษตรทุก 3 เดือน 
         12.   การรับรองจะมีอายุ 1 ป และจักทําการ
ตรวจสอบยืนยันซํ้าตามระบบเดิม ซ่ึงจะมีการบันทึกการ
อนุมัติในแตละป ในทํานองเดียวกันหนวยงานออกใบรับรองอ่ืน (นอกจากกรมวิชาการเกษตรซ่ึงจะเกดิข้ึนใน
อนาคต) ก็จะไดรับการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนระบบเชนเดียวกันนี ้
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  1.8   การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย โดยกรมการขาว 

           ประเทศไทยจําเปนตองจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย เพราะวาเพื่อใหผูบริโภค
มีความม่ันใจวาเปนขาวอินทรียท่ีผลิตไดตามมาตรฐาน มีระบบการผลิตขาวอินทรียถูกตองตามหลักการเกษตร
อินทรียและไดผลิตผลท่ีมีคุณภาพปลอดภยัจากสารพิษ จําเปนตองมีระบบการตรวจสอบท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการของเกษตรอินทรีย และใชหนวยตรวจสอบและรับรองท่ีไดรับความ
เช่ือถือ ซ่ึงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวอินทรียนั้น สามารถแบงไดเปน 3 ข้ันตอนสําคัญ คือ  

            ก.   การตรวจสอบขั้นตอนการผลิตในไรนา 
                    มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวิธีการผลิตขาวอินทรียในไรนาวามีการปฎิบัติดูแลรักษาวาถูกตอง
ตามหลักการผลิตแบบเกษตรอินทรียหรือไม 
             ข.   การตรวจสอบการรวบรวมผลผลิต การขนยาย การเก็บรักษาและแปรรูป  

                  มีวัตถุประสงคเพื่อใหแนใจวาปริมาณขาวเปลือกท่ีนํามาแปรรูป มาจากนาที่ผานการรับรอง 
มาตรฐานแลว  
              ค.  การตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตในหองปฏบัิติการ  

      มีวัตถุประสงคเพื่อใหแนใจวาผลผลิตท่ีไดจากการผลิตแบบเกษตรอินทรียมีคุณภาพด ี 
ปลอดภัยจากสารพิษ สอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนด  
              ปจจบัุนในประเทศไทยมีหนวยงานท่ีเกีย่วของและสนับสนุนการผลิตขาวอินทรีย โดยกําหนด
มาตรฐาน (Standard Setting) การตรวจสอบ (Inspection) และการออกใบรับรอง (Certification) 
ผลผลิตขาวอินทรีย เรียบรอยแลว 
 

     1.9  สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท.)  
           ความจาํเปนท่ีตองตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสําหรับเกษตรกรผูผลิตท่ีสนใจจะทําเกษตร
อินทรียนั้นอาจจะไมจําเปนตองขอรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานก็ไดถาผลผลิตนั้นเพื่อดารบริโภคใน
ครอบครัวเปนหลัก หรือมีผลสวนเกนิท่ีจําหนวยในตลาดทองถ่ิน ท่ังนี้เพราะผูบริโภคในตลาดทองถ่ินมีโอกาส
ท่ีจะจกัเกษตรหรือปฏิสัมพันธโดยตรงกับเกษตรกร จนผูบริโภคม่ันใจไดวา ผลผลิตของเกษตรกรนั้นมีความ
ปลอดภัย และมาจากกระบวนการผลิตท่ีเปนเกษตรอนิทรียจริง 
 แตสําหรับเกษตรกรผูผลิตท่ีจําเปนตองขายผลผลิตไปยังตลาดท่ีอยูหางไกลออกไป การสรางความ
ม่ันใจใหกับผูบริโภคนั้น จําเปนตองมีหนวยงานอิสระท่ีชวยทําหนาท่ีในการตรวจสอบและรัยรองมาตรฐาน
เกษตรเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑท่ีตองสงไปขายในตางประเทศ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีตรวจ
รับรอง ท่ังนี้เพราะประเทศพัฒนาแลวไดมีการกําหนดระเบียบและกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑท่ีปดฉลากเกษตร
อินทรีย เชน สหภาพยุโรปไดออกกฎหมายต่ังแตกลางป พ.ศ. 2534 ควบคุมผลิตภัณฑท่ีจะติดฉลากเกษตร
อินทรีย หรือประเทศญ่ีปุน กไ็ดมีกฎหมายในทํานองเดยีวกันออมมาบังคับใชเม่ือปท่ีผานมา ซ่ึงกฎหมายเหลานี่
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มีเนื้อหาท่ีคลายคลึงกัน คือ กาํหนดใหผลิตใหผลิตภณัฑท่ีติดลากเกษตรอินทรียจะตองไดรับรองมาตรฐานโดย
หนวยงานรับรองท่ีเช่ือถือได และผลิตภัณฑเหลานี้จะตองผลิตดวยกระบวนท่ีเปนไปตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ีประเทศนั้นไดกําหนดข้ึน 
 สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท.) กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2538 ในฐานะองคกรอิสระ เพื่อทํา
หนาท่ีใหบริการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2541  มกท. ไดจดัทํามาตรฐาน
ของพืชเกษตรอินทรียไวอยางสมบรูณแบบและไดดําเนนิงานเปนองคกรท่ีใหการรับรองมาตรฐานเกษตรแหง
แรกและแหงเดียวของประเทศไทย 
 ปจจุบัน มาตรฐานเกษตรอินทรียของ  มกท.  เปนมาตรฐานสถาบันรับรองเกษตรอินทรียนานาชาติ 
หรือท่ีเรียกกันยอๆ วา  IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) ใหการยอมรับ
ระบบ 
 มกท. ไดสมัครขอรับรองระบบประกันคุณภาพ (accreditation) จากศูนยรับรองระบบประกันคุณภาพ
เกษตรอินทรียนานชาติ (IFOAM(International Federation of Organic ( accreditation service) โดย มกท. เปน
หนวยงานแรกจากทวีปเอเชียท่ีไดรับการรับรองระบบนี้ การรับรองระบบจะทําให มกท. ไดรับการยอมรับจาก
รับรองมาตรฐานอ่ืนในตางประเทศ ซ่ึงจะชวยลดคาใชจายในการตรวจสอบรับรองมาตาฐานเกษตรอินทรียใน
ตางประเทศ อันจะสงผลตอการขยายการผลิตและการจําหนายผลิตภณัฑเกษตรอนิทรียจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
 กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ของ มกท. 
 การตรวจสอบรับรองมาตาฐานเกษตรอินทรียนี้ไมใชการตรวจสอบรับรองท่ีผลิตภัณฑสุดทาย แตเปน
การตรวจสอบรับรองท่ีกระบวนการผลิตและการจดัการ เพื่อใหเกิดความม่ันใจวา กระบวนการผลิตและการ
จัดการเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของหนวยงานรับรอง ซ่ึงใหความสําคัญกับการหามใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช,ไมใชปุยเคมี, และใหมีการฟนฟูสภาพความอุดมสมบรูณของดิน รวมท่ังการปรับปรุงและควบคุมสาร
พิศ และระยะการปรับเปล่ียนฟารมดวย  
 เกษตรกรที่สนใจจะติดตอหนวยงานมาตรฐานเพื่อสมัครขอรับรอง การสมัครนี้อาจสมัครแยกเปนแต
ละครอบครัว หรือสมัครรวมกันเปนกลุมก็ได โดยใชแบบฟอรมท่ีทางหนวยงานไดกําหนดไว รวมท้ังจัดทํา
เอกสารตางๆ ประกอบการสมัครตามท่ีหนวยงานรับรองกําหนด 
 จากนั้น หนวยงานรับรองจะสงเจาหนาท่ีมาตรวจเยี่ยมฟารมและสถานท่ีทําการผลิตในกรณีท่ีมีการแปร
รูปผลผลิตผูตรวจก็จะทําการตรวจเยีย่มดวย การตรวจเยีย่มนี้ ผูตรวจสอบขอมูลการผลิต และประเมินความเส่ียง 
เพื่อรวบรวมขอมูลสงใหกับหนวยงานรับรองพิจารณาตอไป 
 

ง.   ศึกษากรอบคิด หลักการในการประกันคุณภาพของระบบทางราชการไทย 
กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  แนวทางการกาํหนดตัวบงช้ี องคประกอบ

คุณภาพ และมาตรฐานการดาํเนินงานของหนวยงานราชการ 
สมศ. (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)  แนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษาท่ีมีการประเมินภายใน(องคกร)และมีผูตรวจประเมินจากภายนอก  
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จ.  ศึกษากรอบคิด หลักการในการประกันคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย ของ กลุม องคกร เครือขาย   
     ภาคประชาชน    

     1.10  เครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย มาตรฐานตรวจเองหรือตรวจตัวเอง : ต.อ. 

       ความเปนมา 
            เครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย หรือท่ีรูกันท่ัวไปในนามของ “ชาวอโศก”  เปนช่ือท่ีใช
เรียกตนเองของชาวบานพุทธบริษัทกลุมหนึ่งภายใตการนําของสมณะโพธิรักษ โพธิรักขิตโต  ซ่ึงเปนผูกอต้ัง
และเปนผูนําของกลุมพุทธบริษัทชาวอโศกเดิมช่ือนายรัก รักพงษ เปนนกัจัดรายการโทรทัศนท้ังรายการเด็ก 
รายการทางการศึกษาและรายการทางวิชาการ ตลอดจนทํางานพิเศษอ่ืนๆ อีกหลายอยาง เชน เปนครูสอนศิลปะ 
เปนนักแตงเพลงและนักประพันธ  เปนตน 
        ในระหวางทํางานโทรทัศนอยูนั้น นายรัก  ไดเร่ิมใหความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองพลังทางจิตอยางมาก ท้ัง
ในแงวิทยาศาสตรและไสยศาสตร เคยไปฝกหัดวิธีการสะกดจิตจากสถาบันคนควาทางจิต ซ่ึงสมาชิกสวนใหญ
เปนนายแพทย และทานไดทดลองฝกหัดจนมีความเช่ียวชาญในการสะกดจิต  
        ตอมาก็ไดหันมาสนใจศึกษาในแงพลังจิตทางไสยศาสตร สามารถทรงเจาเขาผี ถอดจิตไปเท่ียวนรก
สวรรครักษาคนไขคนปวยดวยพลังจติ สามารถปลุกเสกเคร่ืองรางของขลัง ฯลฯ จนมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักในนาม
ของอาจารยใหญทางดานไสยศาสตร 
         แตหลังจากท่ีศึกษาในเร่ืองเกีย่วกับพลังจิตท้ังทางดานวิทยาศาสตรและไสยศาสตรจนถึงจุดอ่ิมตัว ทาน
กเ็ร่ิมเกิดความเบ่ือหนายและหันมาศึกษาหลักพุทธธรรมดวยการฝกลดละกิเลสตัณหาตางๆ  อยางจริงจัง ต้ังแต
การเลิกอบายมุขท่ีเคยหลงติด หันมากินอาหารมังสวิรัติเพียงวนัละ 1 ม้ือ โดยกินแบบผสมไมติดในรสชาติ ใน
สวนของเส้ือผาเคร่ืองใชตางๆ ก็ใชสอยอยางสมถะสวนเกินท่ีเหลือแจกจายใหคนอ่ืนหมด แมกระทั่งคนรักท่ี
ต้ังใจจะแตงงานดวย  ครองชีวิตคูดวย  กนักค็อยๆบอกเลิกไป สุดทายกเ็กดิความรูสึกอยางแรงกลา อยากปลีก
หนีจากโลกียวสัิย  โดยในตอนแรกไดไปสรางกุฏิหลังเล็กๆ อยูท่ีปาแสม หลังวัดอโศการาม  จังหวดั
สมุทรปราการ เพื่อเปนสถานท่ีปลีกวิเวก  
         ณ สถานท่ีแหงนี้ทานไดประจักษกับสภาวธรรมบางอยาง เกิดความส้ินกังขาใดๆ ในชีวิต  หลังจากนั้น
ทานอุปสมบทเปนพระภิกษอุยูวัดโศการาม  เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2513 ในขณะท่ีชีวติทางโลกกําลังประสบ
ความสําเร็จ รุงโรจน ท้ังช่ือเสียงและเงินทอง โดยเฉพาะความสําเร็จในการประพันธเพลงประกอบภาพยนตร
เร่ืองโทน ท่ีสามารถทํารายไดสูงสุดในยุคนั้น 

เม่ือไดอุปสมบทเปนพระภกิษุในพระพุทธศาสนาแลว ทานก็เร่ิมทํางานเผยแผพุทธศาสนาอยางจริงจัง
ตามแนวทางท่ีทานประจักษ  ตอมาก็ไดมีหมูคณะขอติดตามเพ่ือไปศึกษาและปฏิบัติไดเพิ่มจํานวนมากข้ึนเปน
ลําดับ และมีการกอต้ังสถานท่ีปฏิบัติธรรมของกลุมพุทธบริษัทชาวอโศกข้ึน 
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 ขณะเดียวกนัแนวคําสอนท่ีขัดแยงกับจารีตของพระภกิษุในพุทธศาสนากระแสหลักก็สงผลใหทานถูก
บีบค้ันจากพระฝายผูปกครองคณะสงฆมากข้ึน ในท่ีสุดทานก็ตัดสินใจประกาศขอแยกตัวจากมหาเถรสมาคม
เพื่อสรางคณะสงฆของชาวอโศกข้ึนใหม ภายใตกรอบพระธรรมวินัย 
  ถึงแมทานจะถูกทางมหาเถรสมาคมแจงความดําเนินคดีและศาลตัดสินใหทานเปนฝายแพคดี แตจนถึง
ปจจุบันกลุมพทุธบริษัทชาวอโศกภายใตการนําของสมณะโพธิรักษกย็ังคงขยายจํานวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนเกดิ
เปนเครือขายชุมชนชาวอโศกกระจายอยูท่ัวทุกภาคของประเทศไทย สมาชิกเครือขายท้ังหมดนั้นทําการ
เพาะปลูกแบบ กสิกรรมไรสารพิษ จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย”   
การจัดโครงสรางและความสัมพันธ 

สมาชิกของชาวเครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย  เปนนักปฏิบัติธรรม มีฐานะเปนท้ัง
นักบวชและฆราวาส มีท้ังถือศีล 5 ศีล 8 ศีล 10  และเปนการปฏิบัติศีลท่ีครอบคลุมไปถึง จุลศีล – มัชฌิมศีล -
มหาศีล (ศีลโอวาทปาฏิโมกข) โดยภาพรวมแลว สมาชิกของชาวเครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย  
แบงไดเปน 4 ฐานะใหญๆ ดงันี้ 
1)นักบวช 
ฝายชาย เรียกวา “สมณะ” (ศีลโอวาทปาฏิโมกขมีฐานะเหมือนพระ) 
ฝายหญิง เรียกวา สิกขมาตุ (ถือศีล 10) 
นักบวชทุกทานจะตองสละละท้ิงทรัพยสมบัติท้ังหมด แมมีคูสมรสก็ตองเซ็นใบหยาใหเรียบรอย กรรมสิทธ์ิใดๆ 
ทางกฎหมายตองเซ็นตโอนสละยกใหผูอ่ืนใหเรียบรอยกอนท่ีจะบวชการเขาสูเพศนักบวชนั้นมีข้ันตอน  การ
ฝกฝน เปนลําดับเบ้ืองตน-ทามกลาง-บ้ันปลาย 
เสนทางในการเดินไปสูการเปนนักบวช กําหนดเอาไวอยางชัดเจนวา 
ฝายชาย  

เร่ิมจากอาคันตุกะประจํา(ศีล8)  อารามิก(ศีล 8) ปะ(ศีล 8) นาค(ศีล 8) สามเณร(ศีล10) สมณะ(ศีล227) 
ฝายหญิง 

 
การเล่ือนฐานะแตละคร้ังตองผานการลงมติจากหมูสมณะ และในแตละฐานะตองอยูครบเกณฑท่ีกาํหนดจึงมี
สิทธิของใหลงมติเล่ือนฐานะได  ดังนั้นการเปนนักบวช จึงมิใชปฏิบัติเพียงเดือนเดยีวแลวก็บวชไดงายๆ แตตอง
มีการปฏิบัติฝกฝนนานหลายป 
2.สมาชิกชุมชน 

สมาชิกชาวชุมชน ความเปนชุมชนของชาวเครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทยนัน้ นับเอาใน
ระดับหมูบานท่ีข้ึนทะเบียนการปกครองทองท่ี ของกระทรวงมหาดไทย ถูกตองตามกฎหมาย  และ ชุมชนท่ีมีอยู
นั้นสวนใหญจะต้ังข้ึนภายหลังการต้ังพุทธสถาน การจัดต้ังชุมชนนั้น เปนวิธีการปรับวถีิชีวิต เปล่ียนส่ิงแวดลอม 
เพื่อใหเหมาะสมและเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมยิ่งๆ ข้ึน  สมาชิกชาวชุมชนนั้นมีความหลากหลายท้ังท่ีถือศีล 5 ศีล 8  
มีคนท่ีอยูเปนโสดตลอดชีวติ มีท้ังคนท่ีแตงงานเปนครอบแลว โดยคุณสมบัติข้ันตนท่ีสุดของผูท่ีจะเขามาอยู 

เร่ิมจาก อาคันตุกะประจําศีล(ศีล 8)อารามิกา(ศีล 8)ปะ(ศีล 8)กรัก(ศีล 8)สิกขมาต(ุศีล 10) 
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อาศัยเปนสมาชิกในชุมชน คือ ตองถือศีล 5 ละอบายมุข และกินอาหารมังสวิรัติ 
3.นักเรียนสัมมาสิกขา  

ชาวเครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย  มีเปาหมายวาถาชุมชนใดเขมแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองไดแลว จะตองเร่ิมหนัมาพัฒนาเดก็ท่ีเปนลูกหลานของคนในชุมชนและญาติธรรม ชุมชนจะเปนเบา
หลอมสรางสรรคเด็ก ขณะเดียวก็จะทําหนาท่ีเปนเกราะปองกันพิษรายจากสังคมภายนอก นักเรียนสัมมาสิกขา
จะยดึม่ันในใตคําขวัญ “ศีลเดน-เปนงาน-ชาญวิชา” 
              ระดบัการเรียนการศึกษาของนักเรียนสัมมาสิกขา มีระดับดังนี้  ระดับประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และโรงเรียน กศน. 

สวนชุมชนใดจะสามารถจัดการศึกษาไดในระดับใดนัน้  ยอมข้ึนอยูกับความแข็งแกรงของชุมชนนัน้ๆ 
แตส่ิงท่ีสําคัญคือในทุกระดบัการเรียนใหนักเรียนสัมมาสิกขาไดเรียนฟรีทุกระดับ  แมแตในระดบัอุดมศึกษา ก็
เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีจบระดับมัธยมไดเรียนตอ รวมท้ังญาติธรรมท่ีมาอยูอาศัยในชุมชนจนกลายเปนคนวัด
แลว ถายังไมจบระดับมัธยมก็สามารถเขาเรียนเปนนักเรียนสัมมาสิกขาได โดยการเรียนในระดับมัธยมนี้ใชเวลา
ศึกษา 6 ป  และระบบการเรียนการสอนจะแตกตางกับ โรงเรียน วิทยาลัย หรือ มหาวทิยาลัยท่ัวไป  อยางส้ินเชิง 
เนื่องจากการศึกษาท่ีนีจ้ะเนนการปฏิบัติธรรมเปนหลัก ดัง่คําขวัญ 

 “ศีลเดน – เปนงาน - ชาญวิชา”        สําหรับ นักเรียนสัมมาสิกขา ระดับประถม มัธยม และอาชีวะ 

“ศีลเครง – เกงงาน – ชํานาญวิชา”    สําหรับ  นิสิต นักศึกษา ในระดบัอุดมศึกษา 

“ศีลเต็ม -  เขมงาน - สืบสานวิชา”     สําหรับ บรรดา บัณฑิต บุญนิยม  
 

4)  ญาติธรรม  
ญาติธรรมเปนฆราวาสที่ติดตามศึกษาหลักธรรมและแนวทางการปฏิบัติของชาวอโศก  ท่ีอยูรอบนอก มี

การติดตอส่ือสารกันดวย ส่ือวิทยุ โทรทัศนสถานีผานดาวเทียมเพื่อมวลมนุษยชาติ หนังสือวารสาร งานประจําป 
หรือมาฟงธรรมท่ีพุทธสถานเปนประจําบาง เปนบางคร้ังบางคราวบาง  

การจัดองคกรของชาวอโศก 
1. พุทธสถาน เปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมเปนวัดหรืออารามนั่นเอง โดยมีชายหญิงท้ังหมาย ท่ีมีอุดมคติมี 

ศรัทธาในพระศาสนาปรารถนาท่ีจะทุมเทชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมและเผยแผศาสนา ประกอบดวย นักบวชและ

ฆราวาส ปจจบัุนมี  6 แหง 

2. สังฆสถาน เปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมใหม และเตรียมท่ีจะเปนพุทธสถานในอนาคตมี  2  แหง 

3. ชุมชนชาวอโศก เปนชุมชนที่ญาติธรรมมาอยูรวมกนัใกลพุทธสถานหรือสังฆสถาน มีคณะกรรมการ 

ชุมชนเปนผูบริหาร มีหมูสมณะเปนท่ีปรึกษา ปจจุบันมีอยู 9 ชุมชน ในแตละชุมชน จะมีระบบการจดัการ

พึ่งตนเอง มีฐานกิจกรรมท่ีสรางรายไดเขาสูชุมชน ปจจบัุนยังเปนแหลงฝกฝนอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป 
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  ตาราง  แสดงชื่อพุทธสถาน/สังฆสถาน ชือ่ชุมชนและสถานท่ีตั้ง 
 

ชื่อพุทธสถาน ชื่อชุมชน สถานท่ีตัง้ (จังหวัด) หมายเหตุ 
สันติอโศก สันติอโศก กรุงเทพฯ  
ปฐมอโศก ปฐมอโศก นครปฐม  
ศรีษะอโศก ศรีษะอโศก ศรีสะเกษ  
ศาลีอโศก ศาลีอโศก นครสวรรค  
สีมาอโศก สีมาอโศก นครราชสีมา  
ราชธานีอโศก ราชธานีอโศก อุบลราชธานี  
ภูผาฟาน้ํา ภูผาฟาน้ํา เชียงใหม  
ทักษิณอโศก ทักษิณอโศก ตรัง สังฆสถาน 
หินผาฟาน้ํา หินผาฟาน้ํา ชัยภูม สังฆสถาน 
 

4. มูลนิธิ-สมาคม 

มูลนิธิและสมาคม เปนองคกรท่ีกอต้ังข้ึนในระยะท่ีชาวอโศกเร่ิมบุกเบิก (ยกเวนมูลนิธิเพื่อนชวยเพื่อน 
เกิดข้ึนในระยะหลังโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมการทํางานของชาวอโศกในรูปแบบท่ีกวางข้ึน) มีหนาท่ี
รักษาดูแลพุทธสถาน-ชุมชน-โรงเรียน-อสังหาริมทรัพย-ทรัพยสิน-ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ภายในพุทธ
สถาน การเผยแพรธรรมะ  การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะฆราวาสไดมีการจดัแบงความรับผิดชอบใหแตละ
มูลนิธิ-สมาคม ชวยเปนธุระตรวจสอบและดูแล ซ่ึงมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดอืน เรียกวา การ
ประชุม 5 องคกร (มูลนิธิและสมาคมตางๆ ท่ีเปนองคกรหลักของชาวอโศก)  ประกอบดวย 3 มูลนธิิ 2 
สมาคม ดังนี้ 

 มูลนิธิธรรมสันติ (พ.ศ.2520) 

 กองทัพธรรมมูลนิธิ(พ.ศ.2524) 

 มูลนิธิเพื่อนชวยเพื่อน 

 สมาคมผูปฏิบัติธรรมแหงประเทศไทย(พ.ศ.2527) 

 ธรรมทัศนสมาคม(พ.ศ.2531) 
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5. เครือขายชุมชนชาวอโศก  

เครือขายชุมชนชาวอโศก เปนการรวมกลุมของญาติธรรมชาวอโศกท่ีอยูในจังหวดัเดยีวกัน เม่ือรวมตัว

กันแลวก็ต้ังช่ือกลุมตามจังหวัด และตอทายดวยอโศก  ปจจุบันเครือขายชาวอโศกมีมากกวา 100 กลุม

เพื่อรวมกนัทํากิจกรรมอาจจะในรูปแบบของธุรกิจบุญนิยม การศึกษา หรือ รวมกันปฏิบัติธรรมมีการ

นัดพบปะเปนเปนประจําทุกเดือน ทุกกลุมจะมีสมณะเปนท่ีปรึกษา และในการประชุมทุกคร้ังจะมี

สมณะมารวมเปนองคประธานดวย 

มาตรฐานวิถีชวิีตของชาวอโศก    
ชาวอโศกเนน “การเคล่ือนไหว” ทางกายมากกวา “การสงบนิ่ง”  ของกาย  กายน้ันยิ่งตองเคล่ือนไหวแต 

ใจตางหากท่ีจะตองยิ่งสงบ  เพราะการทํางานเราจะไดประโยชนตอสังคมสวนรวม เพราะการทํางานเทานั้น เรา
จึงจะสามารถหลอกลอกิเลสใหออกมาจากถํ้า ความสุขสงบ สุขสบายวันนีจ้ึงเปนเพยีงหินทับหญา เปนความ
สงบ (สมถะ) ท่ีผานไปวันๆ ตราบท่ียังไมเพียรลางกิเลสออกจากใจ เหมือนนําลูกไฟไปแชแข็ง แมภายนอกดูเย็น
จัด แตภายในกลับรอนระอุ 
  อุดมการณของชาวพุทธนั้น จะอยูบนพื้นฐาน 

การทํางานคือ การปฏิบัติธรรม 
  ประโยชนสูง – ประหยดัสุด 
  ประโยชนตน – ประโยชนทาน 
  ไมบังเบียดทาน  -  ไมบังเบียดตน 
 ชาวอโศก มองมิติของการตัดกิเลสมี 3 ระดับ จากหยาบไปสูละเอียด จากลําตนถอยไปสูรากเหงานัน้คือ 
“กิเลส-ตัณหา-อุปาทาน” หากเปรียบเปนตนไม “กิเลส” ก็คือ กิ่งกานใบใหญนอย “ตัณหา” คือ ลําตน “อุปาทาน” 
คือ  รากท่ีไชชอนลงลึกซอนตัวอยูใตดิน ท่ีพรอมจะแตกหอ แตกราก กลายเปนตนไมไดทุกขณะ เม่ือตนไมตนนี้
เปนตนไมยักษ จึงตองมีข้ันตอนการกําจดัท้ิงอยางเปนระบบ นัน่ก็คือ 
  ข้ันตอนท่ี 1  การลิดรอนกิ่งกานท่ีรกรุงรังใหหมดไป 
  ข้ันตอนท่ี 2  การตัดลําตนใหโคนลงมา 
  ข้ันตอนท่ี 3  การขุดรากเหงาใหส้ินซาก รากไปถึงไหน ตองหยั่งรู หยั่งตามไปใหถึงท่ีสุด 
 สําหรับผูไมมีบารมี ถาเขารูตัวจึงตองปฏิบัติอยางเปนข้ันตอนมี เบ้ืองตน-ทามกลาง-บ้ันปลาย ปฏิบัติจาก
ศีล ไปสูอธิศีล ปาริสุทธิศีล อริยกันตศีล 
 ความลุมลึกของศีลจึงมิใชแคระดับระนาบ แตยังมีระดบัแนวดิ่งท่ีคาดคิดไมถึง หรือคาดเดาไดยาก หาก
ใครมีบารมีจริง เขาจะกาวหนารวดเร็วกวาปกติ หากไมมีบารมี ก็ตองตอสูอดทน ฝกฝน เพิ่ม”อิทธิบาท” ใหมาก
ข้ึน เพิ่ม “ฆราวาสธรรม” ใหเขมขน 
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 เพราะเหตุนี้เอง การปฏิบัติธรรมท่ีมีลักษณะ “บูรณาการ” จึงหมายถึง การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน 

ไมวาจะเปนกจิกรรม การกนิ การนอน การทํางาน  หรือไปไหนมาไหน เพิ่มเวลานาท ีวินาที  การปฏิบัติธรรมให
มากข้ึน เพราะเหตุนี้เอง ยิ่งทํางานมีโอกาสลดละกิเลส 
 สรุปก็คือ  ในทุกกิจกรรมเราจะตองปฏิบัติธรรม  นี้จึงเปน สาเหตุท่ีธรรมะชาวอโศก จะไมเนนเร่ืองการ
นั่งสมาธิหลับตา คือการปฏิบัติธรรม  แตกลับเนน  การทํางาน  คือการปฏิบัติธรรมแทน  เพราะมีแตการ
เคล่ือนไหวในการทํางานเทานั้น  จึงทําใหเราไดมีโอกาสสัมผัสกิเลส ซ่ึงถือเปนอาหารท่ีสําคัญของการปฏิบัติ
ธรรมท่ีเรียกวา “ผัสสาหาร”  และการไดสัมผัส จะทําใหเรามีโอกาสประหารกิเลสในโอกาสตอๆ  ไป ชาวอโศก 

แบงโลกของกเิลสออกเปน 4  ระดับใหญๆ คือ  โลกอบายมุข-โลกกามคุณ-โลกธรรม  และโลกปรมาตมันจาก
หยาบไปสูละเอียด จากตาเหน็สูจิตเหน็  จากกายไปสูจิต  จากจิตต่ืนไปสูจิตลึก  
 ดังนั้น การปฏิบัติท่ีลัดข้ันตอน จึงทําใหการปฏิบัติธรรมไมบรรลุผลเทาท่ีควร 
อุดมการณของชาวอโศก 
 ชาวอโศกยดืม่ันอุดมการณอุดมการณบุญนยิม และมีความเช่ือม่ัน 
ยืนยนัวาการปฏิบัติธรรม ยอมเกิดผลตอสังคมโดยตรงเม่ือ ทุกคนฝกเสียสละเปนคนด ี การจะเขาไปอยูในวงการ
ใด  วงการนัน้ก็จะมีแตการพฒันา อุดมการณบุญนิยม หรือระบบบุญนิยมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติธรรมได
ทุกระดับ  คือ 

1. ระดับปจเจกชน  ชาวอโศกมีเกณฑวินจิฉัยตัวเองวา เปนผูมีคุณธรรมมากนอยเพียงใดเสียสละสักแค

ไหน โดยดูจากระบบการหารายได 

1.1 มิจฉาวณิชชา  รายไดท่ีเกิดจากการคาขายสัตวมนษุย อาวธุ ยาเสพติด  ส่ิงมอมเมา  ซ่ึงเปนอาชีพ

ตองหามสําหรับชาวพุทธทุกคน 

1.2 มิจฉาอาชีวะ 5 ระดับ เปนระดับลงลึกในพฤติกรรม 

 การโกง (กหุนา) 

 การลอลวง (ลปนา) 

 การตลบตะแลง (เนมิตตกตา) 

 การยอมมอบตนในทางท่ีผิด (นิปเปสิกตา) 

 การเอาลาภตอลาภ  (ลาเภณนงั ลาภัง นิชิคิงสนตา) 

เม่ือญาติธรรมตองการพัฒนาตัวเอง ก็จะเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมตลอดจนปรับเปลี่ยนท่ีอยู 
อาศัย สวนใหญจะมาเปนอาสาสมัครในชุมชนพุทธสถานและบางคน หากไมเดือดรอนเร่ืองการหา
รายได เขาก็จะมีอาชีพ “บําเพญ็ประโยชน” ชวยเหลือในหนวยงานตางๆ 
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2. ระดับองคกร ชาวอโศกมีกจิกรรมสรางสรรคระบบบุญนิยม แยกไดถึง 10  ประเภทใหญ  

2.1   ธุรกิจการคาบุญนิยม 
 ภายใตนโยบาย  ขายถูก-ไมฉวยโอกาส-ขยันอุตสาหะ-ประณีตประหยดั อุดมคต ิขายราคาถูก 4  

ระดับคือ 
 ขายตํ่ากวาทองตลาด 

 ขายเทาทุน 

 ขายตํ่ากวาทุน 

 แจกฟรี 

ธุรกิจขายปลีก 
 บริษัท  พลังบุญ  จํากัด และรานคาชาวอโศกในทุกชุมชน 

 รานกูดินฟา  จาํหนายพืชผัก  ผลไมไรสารพิษ 

 รานธรรมทัศน จําหนายหนังสือธรรมะ  และเทปธรรมะ 

ธุรกิจขายสง 
 บริษัท  แดชีวติ  จํากดั ขายสินคาของชุมชนและจากท่ีอ่ืนๆ 

 บริษัท  ขอบคุณ  จํากัด  ขายสินคาจากชุมชนชาวอโศกอยางเดยีว ตลอดจน ขายผัก ผลไม 

พืชไร ไรสารพิษ 

                                   ธุรกิจตางประเทศ 
 บริษัท  ภูมิบุญ  จํากดั  เนนสินคามีคุณภาพและการบรรจหุีบหอท่ีมีมาตรฐานรวมถึงการ

ส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ 

                         2.2  การศึกษาบุญนิยม  ไดแก 
 โรงเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย 

 โรงเรียนการศกึษานอกระบบ 

 โรงเรียนสัมมาสิกขา (ระดับประถม,ระดับมัธยม) 

 โรงเรียนสัมมาสิกขาอาชีวะ 

 โครงการมหาวิชาลัย บรรดา บัณฑิต บุญนยิม (สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต) เปดสอนหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา เพยีงคณะเดียวคือ “คณะพุทธชีวศิลปะ”  มีศูนยกลางอยูท่ี ราชธานอีโศก 

และมีวิทยาเขตตามพุทธสถานตางๆ 
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                 2.3  กสิกรรมบุญนิยม  เนนกสิกรรมธรรมชาติไรสารพิษ ไมไถพรวนดนิ-ไมใชปุยเคม ีและไมใชยาฆา
แมลงภายใตคําขวัญ “SICK  SOIL –  SICK   PLANT –  SICK   PEOPLE”  มีโครงการที่รองรับ คือ 

 โครงการ 3 อาชีพกูชาติ มี กสิกรรมธรรมชาติ  -  ขยะวิทยา  (แยก-แปร-สังเคราะหขยะ)-ปุย

สะอาด (การหมักขยะแบบธรรมชาติ และแบบใชจุรินทรีย) 

 โครงการกูดินฟา  เปนโครงการสงเสริมใหเกษตรกรหนัมาปลูก ขาว-พืช-ผัก-ผลไม แบบ

ไรสารพิษ โดยมีบริษัทของชาวอโศกจัดหาตลาดให 

                  2.4 อุตสาหกรรมบุญนิยม  ผลิตสินคาเพื่ออุปโภคบริโภค ในราคาประหยดัและปลอดภัย อาทิเชน  การ
แปรรูปอาหาร,การผลิตแชมพู, ผลิตภัณฑทําความสะอาด,น้ําจุรินทรีย,ยาสมุนไพร,ฯลฯ 
                  2.5 การเงินบุญนิยม  ไดแก 

 กองบุญสาธารณโภคี  รายไดจากธุรกิจการคาบุญนิยม จะนํามารวมกนัเปนสวนกลาง  

และสมาชิกชุมชนหากมีความจําเปนสามารถเบิกจายจากสวนกลางได 

 กองบุญสวัสดกิาร  เปนกองทุนท่ีญาติธรรมนํามาฝากกองกลางรวมกัน  เพื่อใหองคกร

ชาวอโศกหยิบยืมนําไปใชพฒันางานตางๆ  โดยไมคิดดอกเบ้ีย 

 กลุมสัจจะออมทรัพย  รับสมัครสมาชิกปละคร้ัง  สมาชิกจะตองสงเงินออมทุกเดือนอยาง

ตํ่า 1 หุน (100  บาท) ตามท่ีตกลงกัน  ตลอดปสมาชิกทุกคนมีสิทธ์ิกูในวงเงินท่ีเทากนั  

โดยคิดดอกเบ้ียในราคาถูก มีกําหนดระยะเวลาผอนสงนานท่ีสุดไมเกนิ 5  ป ขณะน้ีมีอยู 2  

ชุมชน คือ  สันติอโศก และศรีษะอโศก 

                       2.6  สาธารณสุขบุญนิยม  ในแตละชุมชนมีเปาหมายท่ีจะดแูลเกิดแกเจ็บตายแกกันและกัน บางชุมชน
มีศาลาสุขภาพ  บางชุมชนมีคลินิกทันตกรรม  บางชุมชนมีศูนยสุขภาพชุมชน 
                       2.7  การบริโภคบุญนิยม  ประกอบดวย  โรงครัวกลาง,หองจักร (ตัดเย็บเส้ือผา),หนวยตรวจสอบและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก (อ.ต.) ซ่ึงมีท้ังกรรมการกลาง และกรรมการประจาํชุมชน  โรงสีของชุมชน
หลายแหงมีนโยบายสีขาวกลองอยางเดียว ชมรมมังสวิรัติแหงประเทศไทย  ขายอาหารในราคาถูก  มีสาขา
กระจายอยูหลายจังหวัด 
                       2.8  ส่ือสารบุญนิยม  ทําหนาท่ีผลิตส่ิงพิมพสรางสรรค,ทําตนฉบับส่ิงพิมพ,ทําวารสารรายเดือน ราย 

2 เดือน,บริการใหยืมส่ิงพิมพ  ขายส่ิงพิมพ,ตอนรับผูมาเยือนสงหนังสือใหสมาชิก,การปอนขอมูลใหประชาชน 

หนวยงานตางๆ ท่ีทําหนาท่ี ดังนี้ บริษัท  ฟาอภัย จํากัด,สํานักพิมพกล่ันแกน,ธรรมทัศนสมาคม,หองสมุดสมาคม
ผูปฏิบัติ,คลังเสียง-ธรรมโสต,จัดต้ังสถานวีิทยุชุมชนจัดต้ังสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เพื่อมวลมนุษยชาติ ฯลฯ 
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                        2.9  การเมืองบุญนิยม  ชาวอโศกไดรวมกันกอต้ังพรรคการเมือง “พรรคเพ่ือฟาดิน” ภายใตคําขวัญ 

“เศรษฐกิจพึ่งตนชุมชนเขมแข็ง  ประชามีธรรม  ประเทศมีไท”  เนนการทํางานรับใชประชาชน  ผูทํางาน
การเมืองตองเสียสละ  ทํางานไมรับคาตอบแทนใดๆ  การหาเสียงและตองเปนระดับอาริยบุคคล 
                         2.10  ศิลปะบุญนิยม  ศิลปะท่ีส่ือออกไปหรือสรางข้ึนมาไมวาจะเปน เพลง ส่ิงพิมพงานปนงาน
ปฏิมากรรมใดๆ ตองเปนไปเพื่อการละหนายคลาย  เปนไปเพื่อธรรมสังเวช  ตลอดจนเปนไปเพ่ือการไปเพื่อการ
สรางกําลังใจทุกชุมชน ทุกพุทธสถาน  ไดดําเนนิการตามนโยบายโดยถวนท่ัว 
  

ระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก 
 ระบบการตรวจสอบของชาวอโศกเกิดเปนรูปธรรมจากการดําริของผูนําชาวอโศก (สมณะโพธิรักษ 
โพธิรักขิโต) ในการประชุมองคกรหลักของชาวอโศก(เรียกวาการประชุม 5 องคกร เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2541 
โดยท่ีเหตุปจจยัจากการขยายตัวเติบใหญของชุมชนตางๆ  มีญาติธรรมเขามารวมปฏิบัติธรรมและชวยกิจการ
สวนกลางโดยริเร่ิมขยายฐานงานการผลิต แปรรูปวัตถุดิบท่ีมีเหลือพอเหลือใชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ มากข้ึน ซ่ึง
บุคลากรเหลานี้มีความหลากหลายมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม อาชีพท่ีแตกตางกัน ดังนั้นความรู ความ
เจาใจ  ความละเอียด ประณตีในการแปรรูปผลิตภัณฑยอมมีคุณภาพ  มาตรฐานท่ีแตกตางกัน  ถึงแมวาจะมี
เจตนาโดยรวมท่ีจะชวยสรางสรรคงานของชุมชนก็ตาม ดังนั้นระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ของชาวอโศกจึงเกิดมาโดยธรรม เพราะเม่ือผลิตภัณฑของชุมชนออกเผยแพรสูสังคมภายนอกมากข้ึน 
จําเปนตองมีการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตอยางเปนระบบ ถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม  และ
ตอผูบริโภค ซ่ึงมีความหวัง และความเช่ือม่ันตอสินคาของชาวอโศก ท้ังในดานความซ่ือสัตย เร่ืองราคา และ
ความเปนผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีปลอดภัยจากสารพิษ 
 ปรัชญาของการตรวจสอบ ไมเพียงแคการ “ถูกตรวจสอบ” แตตองเปนการ”ตรวจตัวเอง” วามีคุณภาพ
และความพรอมมากนอยแคไหน  การตรวจสอบตนเองจึงเร่ิมไดต้ังแต  ตัวบุคคล หนวยผลิต และชุมชนเอง  
ถึงแมวาจะมีการจัดต้ัง หนวยตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของชาวอโศกสวนกลาง หรือเรียกยอๆ  ต.อ.กลาง เพื่อ
ทําหนาท่ีเปนหนวยตรวจสอบกลางของเครือขายชุมชนชาวอโศก ต.อ.กลางจะพยายามใหการสนบัสนุน และ
การพัฒนาศักยภาพของการตรวจสอบระดบัตางๆ  ในเร่ืองท่ียังขาดแคลน หรือตองการการสนับสนุน เพื่อให
สามารถตรวจสอบและพัฒนาผลผลิตของตนเองใหมีความปลอดภัย และไดมาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมตางๆ  ท่ี
หนวยตรวจสอบกลางจะไดดําเนินการจึงเปนสวนหนึ่งของการนํารองใหเปนกจิกรรมตัวอยางแกระบบการ
ตรวจสอบระดับตางๆ เพื่อจัดระบบของตนเอง ต.อ.กลาง  จึงไมใช ต.อ.ตัวจริง เพราะ “การจัดการ”ภายใน 
“หนวยเล็กๆ” กันเองยอมครอบคลุม ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพท่ีดีมากกวาและประการสําคัญคือตองตรวจสอบ 
“เปาหมายการผลิต” ใหอยูในแนวทาง “สัมมาวณิชชา” ไมเปน “มิจฉาวณิชชา” (ไมคาสัตวเปน  ไมคาเนื้อสัตว 
ไมคาอาวุธ  ไมคาส่ิงเสพติด ไมคายาพิษ) และเปนไปเพือ่  “ขัดเกลา  อัตตาและความหลุดพน”  กลาวคือ การ
ผลิตหรือการทํากิจการใดๆ เปนเพยีงกิจกรรมท่ีทําใหเกดิการตรวจสอบความสามารถในการรับผัสสะจากการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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ผูดําเนนิการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก และบทบาทหนาท่ี 
 ในการประชุมสัมมนาหนวยผลิตชาวอโศก เร่ืองการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตชาว
อโศก ณ พุทธสถานปฐมอโศก เม่ือวนัท่ี 24-26 ก.ค. 2542  ท่ีประชุมเหน็ชอบตอการกําหนดบทบาทของฝาย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนนิการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตชาวอโศก   โครงสรางและ
ความสัมพันธระหวางองคกรในระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก  ดังนี้ 

ระดับบุคคลโดย ผูผลิต ตองตรวจสอบความพรอมของตนเอง ความรู  ความชํานาญ และความ
รับผิดชอบในฐานะผูปฏิบัติงานดานการผลิต 

ระดับหนวยผลิต โดย หัวหนาหนวยผลิต และทีมผูผลิต  ตองมีความพรอม และชวยกันตรวจสอบ
ทีมงานซ่ึงกันและกันตองศึกษาพัฒนาองคกร แสวงหาความรูใหมๆ จากหนวยงานอ่ืน เชน การอบรม ศึกษาดู
งาน  เลือกแหลงวัตถุดิบท่ีปลอดภัยมีคุณภาพ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ เชน การเก็บรักษา การตรวจสอบการ
ปนเปอนของสารฆาแมลงดวยตนเองโดยใช Test Kit กับวัตถุดิบในเกษตรกรผูจําหนายรายใหมทุกราย  และสุม
ตรวจสอบรายเกาทุก 6 เดือน  รวมถึงสงตัวอยางวัตถุดิบของผูจําหนายรายใหญ/ประจําเพื่อตรวจสอบการ
ปนเปอนของสารเคมีทุกประเภทในหองปฏิบัติการของหนวยงานวิชาการท่ีเช่ือถือได อยางนอยปละ 1  คร้ัง 
ปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานท่ีกระบวนการผลิต  ใหถูกสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน GHP  หรือ  GMP    
รวมถึงตรวจสอบผลผลิตกอนออกจําหนายโดยการตรวจสอบเบื้องตน เชน การปนเปอนทางกายภาพ ไดแก ดู
ดวยตา  ดูสี ดมกล่ิน ฯลฯ 

ระดับโรงงาน (หนวยการผลิตขนาดใหญ) ใหมีผูรับผิดชอบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต  
แยกออกจากผูผลิตโดยเฉพาะ ไดแก 

1.  คณะกรรมการชุมชน  และสมาชิกชุมชน ตองกําหนดทิศทางการผลิต  ของหนวยชุมชนให
สอดคลองกับ “ความเปนจริง” ของชุมชน เชน ปริมาณและศักยภาพของกําลังคนในชุมชน แหลงวัตถุดิบ 
การตลาด ฯลฯ  พิจารณาเหน็ชอบผลผลิตใหมทุกชนิดท่ีจะผลิตใหม และหาชองทางรับฟงและพิจารณาความ
คิดเห็นจากผูบริโภค ตอผลผลิตของชุมชน ชวยกํากับดแูลและติดตามความเปล่ียนแปลง  แกไขผลผลิตของ
ชุมชนท่ีไดรับแจงจากคณะทํางาน ต.อ. กลาง วาไมปลอดภัยตอผูบริโภคหรือไมไดมาตรฐาน  และในฐานะ
ตัวแทนผูบริโภคภายในชุมชน เม่ือเหน็วาผลผลิตใดมีความเส่ียงตอความปลอดภยัของผูบริโภค ใหประสานงาน
กับ ต.อ.กลางตรวจสอบ  รวมถึงเปนผูนําการเช่ือมประสานระหวางหนวยผลิตตางๆ ภายในชุมชน ระหวาง
ชุมชนกันเอง  และระหวางชุมชนกับเครือขายชุมชนชาวอโศก เพื่อการเกื้อกูล สนับสนุนการใชวัตถุดิบ 
ทรัพยากรการผลิต  การตลาด  ตลอดจนการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีระหวางกัน 

2.  ผูประสานงานการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตระดับชุมชน หรือ ต.อ.ชุมชน  ทําหนาท่ีเปน
ฝายเลขานุการตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุมชนขางตน  ประสานแหลงทรัพยากรภายนอก  เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตทุกรูปแบบ ประสานงานกับหนวยผลิตในการแจงผลผลิตใหมให
คณะกรรมชุมชนพิจารณา  ประสานงานกบัคณะทํางาน ต.อ.กลางในการสงผลผลิตตรวจสอบตามคําขอให      
สงตรวจ 
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3.สมณะท่ีปรึกษาการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตระดับชุมชน   ทําหนาท่ีกํากับนโยบายแลดู
แลการผลิตผลผลิตชาวอโศกใหเปนไปตามหลักสัมมาอาชีวะ  มรรคมีองค 8  ความสอดคลองกับธรรมชาติ และ
ไมขัดตอมิจฉาวณิชชา  ใหคําปรึกษาทางธรรมะ จิตวิญญาณ  และจิตสํานึกแกผูปฏิบัติงานในหนวยผลิตตางๆ 

4. คณะทํางานตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศกสวนกลาง (ต.อ.กลาง) 
 คณะทํางานตรวจสอบและพฒันาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก (คณะทํางานต.อ.กลาง)เปนองคกร
รูปธรรมองคกรแรกท่ีเกิดข้ึน  ภายหลังจากท่ีมีนโยบายในการจัดต้ังระบบตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ของชาวอโศก ในท่ีประชุม 5 องคกร(องคกรกลางของชาวอโศก)เม่ือวนัท่ี  27 กันยายน 2541  ดังท่ีไดรับกลาว
มาแลวโดยมีอาสาสมัครคนหน่ึงทานรับนโยบายและเปนแกนหลักในการสรางระบบงานกิจกรรมแรกท่ี
ดําเนินการ คือ สํารวจขอมูล  เพื่อใหรูสถานการณวาปจจบัุนชุมชนชาวอโศกมีผลผลิตอะไร วิธีงายๆ และเร็ว
ท่ีสุด คือ  รวบรวมฉลากสินคาของชาวอโศก จัดหมวดหมูทําทะเบียนจาํแนกตามประเภทผลผลิต และจําแนกแต
ละชุมชน ตอมาในชวงงานปฏิบัติธรรมของชาวอโศก(งานปลุกเสก) ณ พุทธสถานศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ ใน
เดือนกุมภาพนัธ 2542  ไดออกแบบสัมภาษณหนวยผลิตตางๆ สอบถามในรายละเอียดเพ่ือวเิคราะหสภาพการณ
ปญหาท่ีมีผลตอคุณภาพ  และมาตรฐานของผลิตภัณฑ   เชน  แหลงวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  เคร่ืองมือท่ีใช  
ฯลฯ  และในเดือนเมษายน 2542  ในงานพุทธาภิเษก ณ พุทธสถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค ไดประชุม สราง
ทีมงานและระบบงานรองรับ  โดยทาบทามผูท่ีมีฉันทะ และศักยภาพในงานดานตางๆ เพื่อจัดแบงฝายตางๆ ตาม
กลุมผลผลิตและการจัดการเปนหลัก เชน ดานวัตถุดิบธัญพืช  ดานอาหารแปรรูป  ดานยาจากสมุนไพร  ดาน
ผลิตภัณฑทําความสะอาด ดานหองปฏิบัติการ  ดานรานคา และฝายเลขานุการ (ตอมาไดเพิ่มงานดานพัฒนาน้ํา
หมักชีวภาพ และดาน 5 ส.เม่ือป 2543) ฯลฯ  ผูปฏิบัติงานสวนใหญจะเปนบุคลากรสาธารณสุขหรือทํางานท่ี
ตองบุกเบิกตองมีความคิดสรางสรรค เปนนักจัดระบบ  นกัประสานท่ีดี รูจักแสวงหาแหลงความรูและทรัพยากร
ตางๆ มาสนับสนุน ตองมีการประชุมสรุปและพัฒนางานกันทุกเดือน ซ่ึงทีมงานยอมรับวา เร่ืองนีเ้ปนเร่ืองใหม
มากๆ หลายเร่ืองไมเคยมีประสบการณ ไมมีบทเรียน แตก็ไดพยายามเรียนรูและปรับระบบงานทามกลางการ
ปฏิบัติจริงๆ ทีมงานก็ตองตรวจสอบ(การปฏิบัติธรรม)ตนเอง และระบบงานของตนเองเสมอๆ เชนกัน  ดังนัน้
ในชวงปแรกเปนการจัดระบบงานภายในและวางฐานระบบขอมูลขาวสาร เปดรับการจดแจงผลผลิตตางๆ เพื่อ
ตรวจสอบสวนประกอบ ท่ีมาของสูตร กระบวนการผลิต  ตลอดจนความถูกตองของฉลากและลักษณะกายภาพ
เบ้ืองตนตอจากนั้นเร่ิมพัฒนาหนวยผลิต โดยในชวงเดือนกรกฎาคม 2542 คณะทํางาน ต.อ.กลางไดเปดตัวโดย
จัดการสัมมนาหนวยผลิตและต.อ.ชุมชน นบัวาเปนการพบกันคร้ังแรกระหวางหนวยผลิตตางๆ ของชาวอโศก
กวา  50 ชุมชน  ณ  ชุมชนปฐมอโศก  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนสถานการณการผลิต ปญหา และ
แนวทางการแกไข  โดยเนนเร่ืองแหลงวัตถุดิบท่ีปลอดภัยจากสารพิษ  ซ่ึงขณะน้ันสํานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข กําลังเร่ิมโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชน  เครือขายชุมชนชาวอโศกจึงไดเปนกรณีศึกษา(ท้ังดานดีและดอย) ในดานเศรษฐกจิชุมชน 
ดังนั้นจึงไดรับการสนับสนุนจากเลขาธิการ อย. และทีมวิทยากรจากกองผลิตภัณฑตางๆ มาใหนโยบาย ความรู
เกี่ยวกับกฎระเบียบของอย. ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและการข้ึนทะเบียน ในป 2543  ในชวงวันแรกปวารณาเดือน
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พฤศจิกายน   ไดจัดสัมมนาเร่ืองการควบคุมและปองกันสารพิษจากเช้ือราอัลฟลาท็อกซิน แบบครบวงจร เพราะ
ชุมชนสามารถควบคุมปญหาวัตถุดิบท่ีปนเปอนสารฆาแมลงไดแลวจากการสรางเครือขายกสิกรรมไรสารพิษ
ในการจดัหาวตัถุดิบท่ีปลอดภัย แตปญหาสารพิษจากเช้ือรายังเปนปญหาในประเทศท่ีรอนช้ืนแบบบานเราได
ยากจะหลีกเล่ียงไดโดยผูผลิตมิไดเจตนา แตเปนส่ิงท่ีตองรู  ตระหนัก และละเอียดประณีตในกระบวนการผลิต
ทุกข้ันตอน นอกจากสัมมนาใหญ  ยังมีการอบรมความรูเร่ืองวธีิการใชเคร่ืองมือ และตรวจสอบอยางงายๆ  ใน
ระดับชุมชน เชน การตรวจหาสารฆา แมลง การตรวจหาสารพิษจากเชื้อราอัลฟลาท็อกซินมีการสัมมนายอยเพ่ือ
การประสานงานและสรางความเขาใจระหวางคณะทํางานของหนวย ต.อ.กลางกับอ.ต.ชุมชน  และสมณะท่ี
ปรึกษา นอกจากนี้ยังไดจดัรายการต.อ. สัญจรไปยังพุทธสถานตางๆ เพื่อติดตามสนบัสนุนรวมแกปญหากับ
หนวยผลิต เผยแพรความรูและขาวสาร ในคอลัมนหนาตางต.อ.ในหนังสือสารอโศก และจุลสารขาวอโศก ใน
สวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การสงตรวจสอบจะใชวิธีกล่ันกรองทางกายภาพกอน  เลือกเฉพาะ
ตัวอยางผลผลิตท่ีมีความเส่ียง  และเนนไปที่การตรวจสอบการปนเปอนจากสารฆาแมลงกอน ปแรก ปญหาการ
ปนเปอนมีนอย ยกเวนวัตถุดบิบางอยางท่ีจาํเปนตองซ้ือมาจากตลาดท่ัวไปจะมีความเสี่ยวมาก ปท่ีสองเนนการ
ตรวจสอบสารพิษจากเช้ือราอัลฟลาท็อกซิน โดยไดรับความรวมมือจากดร.อมรา ชินภูติ  จากกองวจิัยโรคพืช
และจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร และในกลางเดือนสิงหาคม ป 2542  หองปฏิบัติการของสันติอโศกพรอมท่ี
จะตรวจหาเช่ือราอัลฟลาท็อกซิน ดวยตนเอง พรอมๆ กับการจัดต้ังหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานแชมพู และผลิตภณัฑทําความสะอาดประเภทตางๆ 

สรุปบทบาทหนาท่ี 

 คณะทํางาน ต.อ.กลาง  ทําหนาท่ีเปนหนวยตรวจสอบกลางของเครือขายชุมชนชาวอโศก เปนศูนยกลาง
ขอมูลผลผลิตชาวอโศกทุกประเภท พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของโดยจัดสัมมนา อบรมความรูทางวิชาการ โดย
ประเมินจากความตองการในการอบรม เผยแพรความทางวิชาการ ในคอลัมนเปดหนาตางต.อ.ในหนังสือสาร
อโศกเดือนละ 1 คร้ัง และส่ือขาวสารขอมูลในหนังสือพมิพขาวอโศกเดือนละ 2 คร้ัง 

 ในดานการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต  จะตรวจสอบทางกายภาพ ตรวจสอบฉลากผลผลิตทุกประเภท
ใหถูกตองและเปนประโยชนตอผูบริโภค โดยตรวจสอบฉลากใหมกอนพิมพและตรวจสอบฉลากเกาเพื่อขอให
แกไขใหมหากไมถูกตอง สุมตรวจสอบผลผลิตของชุมชนและทองตลาดเพ่ือตรวจสอบท้ังดานมาตรฐานความ
ปลอดภัยและคุณภาพโดยใชหองปฏิบัติการของ ต.อ.กลาง หรือหนวยงานภายนอก หากพบวามีปญหาจะแจงให
ทุกหนวยท่ีเกีย่วของทราบเปนลายลักษณอักษรรวมท้ังทําหนาท่ีประสานงานในการใหคําปรึกษาแกหนวยผลิต  
คณะกรรมการชุมชน และผูประสานงาน ต.อ.ชุมชน เพื่อชวยแกปญหา และพัฒนากระบวนการผลิตและผลผลิต
ใหมีคุณภาพ โดยการออกติดตามเยี่ยมเยยีนหนวยผลิตในเครือขายชุมชนชาวอโศกท่ัวประเทศ   กลาวโดยสรุป   
คือ 
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1. ทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางกายภาพและ ทางหองปฏิบัติการ เพื่อเปนขอมูลให
ชุมชนรูขอดี ขอเสียของการผลิต  เพื่อรักษามาตรฐาน  หรือเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 

2. ทําทะเบียนขอมูลผลผลิตทุกชนิดของชุมชนเพื่อการควบคุมดูแลและสุมตรวจสอบผลผลิตอยาง
ตอเนื่อง 

3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑโดยการเขาไปแนะนํา ชวยแกไขขอบกพรองใหกับชุมชนประสาน
วิทยากรไปใหคําแนะนํา  หรือใหการอบรมแกผูตรวจ 

4. สรางความเขาใจในเร่ืองนโยบายสวนกลางใหแกชุมชน และประสานใหเกิดความรวมมือในการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนเอง 

 หลังจากไดดําเนินงานมากวา 3 ป  คณะทํางานต.อ.กลางไดเสนอใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร
ต.อ.ในการประชุมต.อ.คร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี  27 กุมภาพันธ 2545  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหฝายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของมีสวนรวมในการกาํหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ และพัฒนา
คุณภาพผลผลิตใหมากข้ึน 
คณะกรรมการบริหารการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก 
องคประกอบของคณะกรรมการ 

ผูแทนองคกรตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ 9 คน คือ ผูแทนหนวยผลิต 2  คน  ผูแทนต.อ.ชุมชน 2 คน 
ผูแทนผูนําชุมชน 2  คน  ผูแทนรานคา 1  คน  ผูแทนผูบริโภค 1 คน  ผูทรงคุณวุฒิ 1  คน 
ผูแทนคณะทํางานต.อ.กลางดานตางๆ  9  คน 

บทบาทและหนาท่ี 
1. กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก 
2. พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคในระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก 
3. กําหนดตัวช้ีวดั เกณฑมาตรฐานดานคุณภาพ  และความปลอดภัยของผลผลิตและกระบวนการผลิต 
4. กําหนดขอตกลงรวมในการผลิต การตลาด และอ่ืนๆ 
5. รวมติดตามสนับสนุน และรับรูสถานการณปญหาของหนวยผลิตในรูปแบบต.อ.สัญจร 
6. ประสานแหลงทรัพยากร บุคลากร  องคความรู วัสดุอุปกรณ  เพื่อใหเกิดคุณภาพการตรวจสอบ และ

การผลิตท่ีดี 
7. พิจารณากฎเกณฑ  การจดแจง  การรับรองใหวางจําหนาย การข้ึนทะเบียนผลผลิต การอนุญาต  และ

การเพิกถอนเคร่ืองหมายต.อ. 
สมณะท่ีปรึกษาคณะทํางานการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตชาวอโศกสวนกลาง 

 ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาทางจติวิญญาณแกคณะทํางานต.อ.กลาง  ดังตัวอยางการใหคําแนะนํา 
  “ไมอยากใหใครรูสึกวา  ต.อ.เปนเสือกระดาษ (มาพูดคุยกันแลวไมเกดิอะไร) ของจริง คือ  ตองออก
ภาคสนาม (จะทําใหมีผลกระทบตอผูผลิต/ผูบริโภค) ถาไมมี ต.อ. จะมีผลนอยมาก ต.อ. จะทําใหมีความต่ืนตัว 
เราจะเปนตัวกระตุนวามีคนเอาใจใส จะไดพัฒนาตนเองข้ึนมา ต.อ.เองตองระวังไมใชตํารวจท่ีจะไปจัดการเขา  
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เพราะหนีไมมีพนตองมีผลสะทอนกลับมาที่ตัวเราแนนอน เราตองชัดเจน บริสุทธ์ิใจ  เพื่อทําใหสวนรวม  ทํา
ตามนโยบายพอทาน เราจะใชศิลปะอยางไรในการพูดคุย บางคร้ังอาจจะทําทันท่ีไมได ตองกลับมาดูตัวเองดวย  
ตองมีการกระตุนกันบอยคร้ังโดยขาวสาร ขอมูล อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง สงไปยัง ต.อ.ชุมชน ขอใหพวกเรามี
ฉันทะในการทํางานตอไป” 
  “ขอใหนึกถึงหลักทางสายกลาง ใหมองกนัในหลายๆ มุม ควรประมาณใหดี เพราะจิตใจของคนมี
รายละเอียดซับซอน  ตองใหกําลังใจหนวยผลิต  ไมใหเห็น ต.อ.เปนศัตรู ต.อ.ตองพัฒนามาตรฐานตนเองกอน 
หากต.อ. มีคุณภาพในการทํางานและชักประเด็น รับผิดชอบงานไดดี ทําใหเปนแบบอยาง  เราจะทําอยางไรที่จะ
พัฒนาไปจนถึงจุดท่ีมีการรับรองคุณภาพผลผลิตของต.อ.เอง สามารถมีการกําหนดหมายเลขทะเบียนผลผลิตได  
โดยท่ีเม่ือผูบริโภคเห็นเลขทะเบียนรับรองจากต.อ.แลว เช่ือถือสินคานั้นสนิทใจ เพราะฉะน้ันเราตองตรวจสอบ
สินคาอยางเขมงวด 
 ลักษณะการทํางาน  ถาทําในลักษณะ  “เร่ือง”จะเครียด แตถาทําในลักษณะ “ชวยเหลือ” จะรูสึกสบาย 
ขอใหปฏิบัติในลักษณะพอแมชวยดูแลลูก ใหความอบอุน คุมครองภัย แกปญหา ถาเรามีลักษณะแบบนี้ ต.อ.เอง
จะกลายเปนคนท่ีเบิกบาน ตองตรวจสอบอารมณตนเองดวย  ถาเราพฒันาจิตวิญญาณของเราได ขอใหมีคุณภาพ
คูคุณธรรม” 
 “อะไรท่ีกําลังเกิดใหมๆ ยอมไมลงตัว แตมันก็ทําใหดีข้ึน  มีผล ทุกส่ิงทุกอยางมีผลเปนความ
ละเอียดออน ชวยกล่ันกรองงานใหพอทาน ตองวางใจ เพราะตองเผชิญกับเร่ืองของมานะอัตตาตองตรวจตัวเอง
บอยๆ เปนประโยชนตอการปฏิบัติธรรม ขอฝากไว คือศิลปะของการประสานเพราะเราเองเปนคนขัดเกลาคนท่ี
ไมใหเขาเกลียด เราจะตองขัดเกลาตนเองใหไดกอน” 
 “กิจการของชาวอโศกขยายไป  งานการตรวจสอบก็มากข้ึน แตก็เปนความสําคัญ ส่ิงท่ีทําไปเหมือนเปน
การ “ขายอโศก” ถาไมมีหนวยชวยตรวจสอบก็จะเปนปญหา ดูแลวมันเปนความจําเปนท่ีพวกเราทําไปแบบ
ความรูมีเทานี้ แตท่ีเราไดเพิ่มเติมเปนการพฒันาข้ึนอีก การท่ีเราไปคลุกคลีกบัหนวยผลิตหรือผูท่ีเกี่ยวของเปน
การชวยลดชองวางใหเกดิความอบอุน ไมใชเปนการไปจบัผิด แตเปนนมิิตรหมายท่ีดี เปนการแกปญหาท่ีสําคัญ 
ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน”                                    

 “ในขณะท่ีพวกเราดําเนนิกิจกรรมในดานตางๆ นั้น อาจเกิดทิฐิ อารมณท่ีไมเสมอกัน ขอใหระลึกไว
เสมอวา ทําอยางไรจึงจะเห็นเปนเพยีงส่ิงเล็กนอย แลวใหเราเนนในเปาหมาย  “บุญนยิม” คํานึงถึงการท่ีเราจะ
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความเชื่อมโยง ประสานไมตรีกนั ทําอยางไรเราจะประสานกันเปนหนึ่งเดยีว กลม
เกลียว  มีตัวเช่ือมโยง ยอมรับกันได ใหเปนไปดวยพจิารณาใหแตละคนไดพัฒนาตนเองในทุกกิจกรรม เราจะได
เห็นกเิลสของตนเอง ซ่ึงเราตองศึกษาลดลางตนเองทุกขณะ งานเปนเหตุปจจัย เปนสวนสะทอนใหเราพฒันา
ตนเอง แกนหลัก คือ แตละบุคคลไดเรียนรู ลดละ พัฒนาคุณคาของแตละบุคคล ผลพลอยได คืองานกิจกรรมท่ี
กระทําในนามของ ต.อ.นี่คือแกนของศาสนา จะเปนคุณคาใหกับชีวิต จิตวิญญาณของเรายิ่งๆ ข้ึนตอไป” 
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 “สินคาอโศกตองทําใหผูบริโภคเช่ือถือ พอทานบอกวาคนท่ีผลิตสินคาไดทําเต็มท่ีแลว  ต.อ.ไดทํางาน
เต็มท่ีแลวหรือยัง?  จึงจําเปนตองมีการตักเตือนช้ีแนะในส่ิงท่ีถูกตองบาง  เพื่อตองพฒันาส่ิงแวดลอมใหดดูี  และ
จัดสรรงานใหเปนระบบ 

 มีหนวย ต.อ. ทําใหชาวอโศกมีคุณภาพข้ึน  จริงๆ เราพัฒนาเพื่อสังคม ชาวต.อ.มาดวยใจท่ีเสียสละ 
วิจารณก็ตองระมัดระวัง พดูดีก็เสมอตัว  ถาพูดไมดกี็ถูกดา เราควรชวยเหลือกนั ติกนัดวยความเปนพี่เปนนอง 
ตองขอบคุณชาว ต.อ.ท่ีเอาภาระ เราจะสรางคนตองทําตนเองใหดีพรอมทุกอยางขออนุโมทนาทุกคนท่ีมา
ปรับปรุงใหมีการปรับเปล่ียนในทุกๆ ดาน กิจกรรมตางๆ ท่ีเราเห็นสวนบกพรอง แลวพรอมท่ีจะแกไข อันนี้คือ  
ความเจริญ แกไขท่ีจะเปนบุญของทุกๆ คน เจริญธรรม” 
 “ดีใจท่ี ต.อ.กลาง มาขอขอบคุณทุกๆ คนท่ีมารวมมือกนัทํางานเพ่ือมวลมนุษยชาติ การทํางานเปนการ
ขวนขวายในบุญกิริยาวัตถุประการหนึ่ง ต.อ. อาตมาเขาใจวา “ตรง” ทํางานใหสุจริต ไมเปนพิษภัย กอนตรวจ
ใครก็ตองวกเขามาหาตัวเรา เปนการรับผิดชอบตัวเอง เราจะไปรับผิดชอบมวลชน  การขวนขวายในทางท่ีดี
เหนื่อยไปเถอะ ไมเสียแรง  ขอขอบคุณสิกขมาตุปลุกบุญ ท่ีนําทีมงานมา อาตมาขอเอาใจชวยดวย สีมาฯ ตอนนี้
กําลังปรับทิศทางอยู หลายอยางยังไมสมบูรณ วัตถุดิบจะปลูกเองภายในชุมชน ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เราจะเร่ิมตน
อยางไรใหดีกวาเดิม คิดวาคงจะมาเยี่ยมกนัเร่ือยๆ เพื่อความเจริญของงานตอไป  
 เร่ืองของ ต.อ.เปนความม่ันคงของชาวอโศกท่ีเราตองชวยกน พอทานปรารภดวยความ เปนหวงบอยๆ 
เพราะเรากําลังขยายตัว เปนการประกาศความเปน “บุญนยิม” ไมหวังใครก็จะหวังแตพวกเรา” ถึงจะโดนดุบอย 
ทํางานเหนื่อยแลวยังโดนดุอีก ก็อาจจะเคือง ต.อ. บางส่ิงบางเร่ือง ต.อ.จําเปนตองปรึกษาพอทานกอนวาควรจะ
เปดเผยไปหรือไม 
 ต.อ.จริงๆ ไมใชของใคร เปนอาวุธช้ินหนึ่งของพอทานเพือ่ใชพัฒนาพวกเรา พัฒนาคุณภาพสินคาใหดี
ข้ึน เปนการเข็นกงลอธรรมจักรอีกรูปแบบหน่ึง เปรียบเสมือนการเดินทางไปรวมกนั ต.อ.เปนเพยีงตะโกนวา 
“ขางหนามีบอ” คนเดินตองระวังเอง (ชุมชนฯ ตางๆ ตองดูแลควบคุมเอง) ความเปนผูนําทางมังสวิรัติ จุลินทรีย 
แชมพู ยาสมุนไพร เราเปนผูนําอยู เร่ืองนี้เปนเร่ืองสําคัญถาเราทําของไมดีออกไปกเ็ปน “บาป” เรามาต้ัง
หนวยงานตรวจตัวเอง ทําในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสังคม  ทําแลวตองม่ันใจวาดี พอทานย้ําวา “ตรวจกันใหดีๆ 
นะ” ถึงแมเราไมใช แตคนในสังคมใช หนวยงานที่เรานําตัวอยางสินคาไปสงตรวจ บอกวา “ขอบคุณพวกเรา
มากท่ีคํานึงถึงสังคม ไมไดนาํตัวอยางสินคามาตรวจเพื่อตนเอง แตทําเพื่อสังคม  เปนหนวยงานเดยีวท่ีนํามา
ตรวจ โดยคํานึงถึงผูบริโภค” ไหน ๆ พวกเราก็จะตองเหนื่อยกนัแลว กข็อทําใหส่ิงท่ีดีงามเพ่ือใหอยูคูกับชาว
อโศกตอไป 
 

ระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของหนวยตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของชาวอโศก 
 คณะทํางานต.อ.กลางจะประมวลปญหาจากหนวยผลิต และเสียงสะทอนจากผูบริโภคผานรานคาใน
เครือขายชุมชนชาวอโศก เพือ่นํามาจัดทําขอเสนอตอผูนําองคกรซ่ึงเปนผูกําหนดฝายนโยบาย หรือยกราง
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ขอตกลงหรือมาตรการรวมกับหนวยผลิต เพื่อการแกปญหาหรือพัฒนาระบบงาน เปนลําดับข้ันแลวแตประเด็น
เนื้อหา กลาวคือ 

การกําหนดนโยบาย  ทิศทางหลักของผูนําสูงสุดของหมูกลุม (ทานโพธิรักษ) ออกมาในรูปของคําเทศน 
นโยบายของทานโพธิรักษ เทศนในการสัมมนาหนวยผลิตชาวอโศก เร่ือง  การตรวจสอบ และพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพผลผลิตชาวอโศก ณ พุทธสถานปฐมอโศก เม่ือวนัท่ี 24-26  ก.ค.2542 
“ใหส่ิงผลิตของชาวอโศกเปนบุญญาวุธหมายเลข 2 ตอจากเร่ืองอาหารมังสาวิรัติซ่ึงสังคมมีคานิยมดีข้ึน” 

"ชาวอโศกจะอยูกับโลกสัมพันธกับสังคมโดยมีธุรกิจ เม่ือเราผลิตเองใชเองอยางพอเพียงแลว สามารถ
เผ่ือแผเปนธุรกิจใหแกผูอ่ืนดวย  ส่ิงนี้จะชวยขัดเกลาชําระลางกิเลส และพัฒนาเราใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณแบบ
เพราะวาการปฏิบัติธรรมนั้นตองสัมพันธกับมนุษย สัมผัสกับมนุษยทางหู   ตา    จมูก  ล้ิน กาย  ใจ  นี้แหละ
กอใหเกิดกิเลส แลวเราจะไดฝกลดกิเลสตรงนี้” 
 “บุญญาวุธหมายเลข  2 จะกวางและสําคัญยิ่งกวามังสวิรัติ ท้ังแนวระนาบ และแนวดิง่  ไมใชเร่ือง
อาหารเพียงอยางเดียว แตรวมถึงเคร่ืองอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีตางๆ  ท่ีสามารถสรางข้ึนอยางมี
อุดมการณ ไมมอมเมามนุษยใหสังคมยอมรับไดวาเปนของดี  โดยผานการตรวจสอบ ผานมาตรฐานคุณภาพท่ี
ถูกตอง 
 “ถาเราจะกาวไปขางนอก แตถาขางในของเรายังไมแข็งแรง ยังร่ัวซึม หาง ไมประหยัด  ประณีต ไม
เจริญ แกนในก็ไมแข็งแรง ขยายออกไปไมไดมาก ขยายไปก็ไดแตหลวมๆ เพราะฉะนั้นขอใหพวกเราได
ตรวจสอบเอาจริงจังกวดขันตนเอง” 
“ใหแตละหนวยผลิต/จําหนายของชุมชน และคณะทํางานต.อ.ในทุกระดับ ตองรับผิดชอบในความปลอดภัยและ
คุณภาพมาตรฐานของส่ิงผลิต ตามบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางจริงจัง เพื่อใหมนุษยชาติไดรับส่ิงผลิตท่ีดี  
ราคาถูก ตามหลักการคาแบบบุญนิยม” 
“หลายคนอาจมีอัตตาอยู ฉันก็ทําของฉันอยูแลว จะตองมายุงทําไม  จะตองถูกตรวจ ถูกสอบ ถูกเพงเล็ง ถูกทวง
ติง มาครอบงํา  ไมอิสระ ขอใหรูจักความสําคัญของต.อ.ใหดี ตรวจตนเองดวย และใหความรวมมือดวย  แมจะมี
อะไรท่ีไมยนิดีนักก็อยากจะใหยนิดี  แมอะไรท่ีไมเต็มใจ ก็อยากจะใหรวมเต็มท่ี ไมไดบังคับ  แตอยากใหเกดิ
ปญญา ท่ีนําไปคิดใหดีๆ” 
 “ชาวอโศกจะตองรับรูเร่ืองนี้ใหชัดเจน ไมเห็นแกตัว เห็นแกอัตตาของตนเอง  มันเปนเร่ืองของสัจจะ 
เร่ืองของความจริง  ความดีงาม  ความรับผิดชอบ  ใหความสําคัญ ใหเขาใจวาบุญญาวุธหมายเลข 2 และ ต.อ. 
ไมใชเร่ืองเลน เปนเร่ืองท่ีดีตองทํากันอยางแข็งแรง” 
 “อโศกเราทําอะไร เพื่อใคร รูไหม เพื่อตนเองไปสูนิพพาน หมดตัว หมดตน  จะลดตัวกู” 
“ปจจัยท่ีจะเบ่ียงเบนบุญญาวุธไปสูทุนนยิม คือ จิตท่ีมุงเปาท่ีเงินเปนหลัก  (แมจะทําเพื่อกองบุญ หรือสาธารณ
โภคีก็ตาม) มากกวาท่ีจะมุงไปท่ีการสรางสินคาธรรมชาติ  คุณภาพดี  ราคาถูก อโศกตองทํางานหนัก ไดเงิน
นอย” 
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 “ถาใครแมนเปาวาเราทําเพือ่ใหประชาชนไดรับของดีเปนหลัก  จกัไปหาทุนนยิมชา  ยาก แตถาใครมีจิต
มุงเงินเปนหลัก  จะไปสูทุนนิยมกอนบุญนิยม กเ็ห็นแกรายได เห็นแกเงิน นี่เปนความหมายท่ีจะออกจากวิถีบุญ
นิยมหรือไปสูทุนนิยมแนนอน เพราะฉะน้ันตองรูตัวเองวา ตัวเองมาทางทิศนี้เพื่อจะมาลารายไดลาเงินทอง หรือ
มาพัฒนาตัวเราเอง มุงไปท่ีเปาใหชัดเจนวาเราทําของใหดี  พัฒนาข้ึนมาเพื่อใหผูบริโภคไดส่ิงท่ีดี” 
 “นโยบายของเราคือขายใหขาดทุนมากๆ แลวเราอยูรอด  เปนความเจริญของบุญนิยม” 
 “บาปใครบุญมัน ถาคุณผลิตส่ิงท่ีไมดีไมงาม เปนพิษ คนเอาไปใชไปกิน  คุณทํารายเขา คุณก็บาปของ
คุณเอง” 
 “อาตมาขอย้ําวาส่ิงผลิตของเรา ถารูท้ังรูวาไมดี เสีย เทท้ิงก็ตองเทท้ิง ขาดทุนก็ตองขาดทุน เพราะเรา
ผิดพลาดเราตองประณีต ประหยัด  อยาใหผิดพลาดได  อยาประมาท  ทําออกไปแลวเขาเจ็บปวย ทํารายทําลาย
เขา เราตองระมัดระวัง คานยิมอันนี้เราตองเร่ิมสรางใหแข็งแรง” 

“ผูใดทําแลวมีขอบกพรองเสียหายออกไปจากแหลงไหน ออกไปจากใคร รีบเตือนตัวเอง  โอ  เราทํา
บกพรองรีบปรับปรุงศึกษาพัฒนาข้ึน มันไมใชความสูญเสีย มันเปนความเจริญ แมจะขาดทุนก็ไมใชเร่ืองท่ีนา
กลัวของชาวอโศก” 
 “ตองเปนพอคาปลากะพง  หมายความวา   อาแปะขายขาวตมปลากะพง ทําเฉพาะปลากะพงเทานั้น  
ปลาอ่ืนไมเอา ไมมีปลากะพงปดราน  มีคนจับปลากะพงมาให 2 ตัว ทําขายแค  2  ตัว  หมายความวาเราทําอยาง
ซ่ือสัตย สุจริต”ใหไดมาตรฐานในเกรดน้ี ถาทําไมได ไมทํา มีวัตถุดิบสะอาดมาเทานัน้ทํามันเทานัน้ ทําใหได
มาตรฐาน เราจะตองยนืหยัดอันนี้ใหได ถาไมยืนหยดัอันนี้ ไปไมไกล ถายืนหยัดอันนี้ได รับรองนรัินดร” 
 “หากเปนไปไดควรใชวัตถุดบิของพวกเราเอง ยิ่งพูดอยูวาวัตถุดิบธรรมชาติของพวกเราเองไวใจได 
ถึงแมวาจะไมมากเกินพอ กม็ากพอกินพอใช  นาจะช่ืนชมกับผลผลิต ช่ืนชมทรัพยธรรมชาติของพวกเราเอง” 
   “ใหชวยกนัสรางสรรค  พัฒนาส่ิงผลิตใหม ท่ีเปนผลิตภณัฑธรรมชาติ  และลดการใชสารเคมีให
นอยลงท่ีสุดไปจนถึงการไมใชสารเคมีเลย  เชน  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  จากจุลินทรีย  ทดแทนนํ้ายาเคมีท่ี
ใชทําความสะอาดตางๆ”  
  “เร่ืองจุลินทรีย อาตมาจะใหนโยบายวา อยาใหถึงข้ันออกตลาดเปนกิจจะลักษณะเลยถาเปนไปไดไม
ตองถึงขาย ขอใหแตละคน แตละหนวยบันทึกๆไววา อันนี้ทําใชเวลาเทานี้ มีผลอยางนี้ ใหชัดเจน หรือทดสอบกี่
ราย ผลออกมาตรงกัน ทําอยางจริงจัง ถูกตองเปนมาตรฐานโดยเฉพาะ เร่ืองเอาไปรับประทานขอระงับไวกอน 
อยานําไปเนนในเร่ืองของกสิกรรมใหมาก ขอยืนยนัวาชาวอโศกจะเปนกสิกร เอาใหจริง อโศกตองทํางานหนัก
ไดเงินนอยหรือไมเอาเงินเลย อโศกจะเปนคนแบบนีใ้นโลก”  
            “อยาเพิ่งผลิตสินคาออกสูตลาดตางประเทศ หรือเปนผูผลิตใหนายทุนเปนผูจาํหนาย เพราะวาเรายัง
กาํหนดราคาและกลไกตลาดในระบบทุนนยิมไมได” 
           “ อยาวาแตเราท่ีจะไดรับการติดตอจากขางนอกเลย แมแตพวกเราเองก็ดิ้นไปขางนอก ไปสัมพันธทํา
การคาเพื่อท่ีจะสัมพันธกับทุนนิยม บางคนใจรอนใจเร็ว อยากจะใหสินคาเผยแพร อยากจะออกไปขาย อยากจะ
สัมพันธกับสังคมกวางข้ึน เช่ือวาของเราดี ถูก เศรษฐกิจเราก็ดีข้ึน ความจริงเศรษฐกจิของเราไมตองกังวลเลย 
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พอกินพอใชเพียงพอพึ่งตนเองได เปนแตเพียงวาเราทําใหเกิดเปนบุญ เปนคุณคาเปนกุศลเจริญงอกงาม
พัฒนาข้ึนไปอีกเทานั้นเอง” 
 “ พวกนายทุนไมโงหรอก เราตองเจียมตน ยิ่งเจาไหนท่ีมาเสนอใหอะไรเรามากๆ ต้ังขอสังเกตไวเลย เรา
ไมไดหวังรํ่ารวย ไมไดมีแนวคิดเชนเดยีวกับนายทุน บางคนก็มาบอกวาทําเพื่อชวยประชาชนจะแพรสะพัดไป
ในวงกวางตองระมัดระวังการสัมพันธกับนายทุนตองมีท้ังตัด และยืดตามสมควร มีระยะเวลา มีองคประกอบ 
ความเหมาะสม 
   “ นโยบายเรา คือ ถาจะขยายก็ไดตองมาคุยกัน เอามาเขาหมูกลุมวาคนนี้เราจะทําการคาดวยหรือไม จะ
มีอีกมาก ถาเรายืนหยัดอยูในหลักการอุดมคติของบุญนิยมท้ังหมด ไมตองกลัว อาตมาอยากพิสูจนสัจจะพวกนี้
จริงๆ” 
  “วิธีการกันไมใหนายทุนขายเกินราคา คือ ใหพิมพราคาลงไปท่ีขวดใหชัดเจน หรืออาจจะพิมพวาถาผูใด
ขายเกินราคานีไ้มใชของแท หรือไมอยูในเครือขายของบุญนิยมอยางสุจริต ถาใครยอมซ้ือก็สุดแลวแต ตลาดบุญ
นิยมตองใหชัดเจนวาของดขีองแทราคาถูก พวกน้ีจะเปนกระแสเปนคาของสังคม สังคมจะรับรู” 
 นอกจากนี้ทานยังไดใหขอคิดเห็นเกีย่วกับรูปแบบบรรจุภัณฑ  และการวางแผนการผลิตการผลิตส่ิงผลิตของ
ชาวอโศกในอนาคตวา 
 “ ถาบางชุมชนพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ สวยจนทําตลาดชุมชน(พุทธสถานอ่ืน) มียอดขายลดลง
จนกระท่ังตกตลาดไป ขอใหคํานึงกันบาง ราคาบรรจุหีบหอถาเกินไปตนทุนจะสูง เราควรพัฒนาไปตามสมควร 
ทําอยูขนาดนี้ก็พอแลว ถาออกไปมากกวานี้ตอไปจะลดลงคงไมได” 
 “ การผลิตสินคาประเภทเดียวกันมาขายในตลาดเดียวกนั เชน แชมพูมีมากมายจากหลายแหลงผลิต 
ชุมชนแตละแหงมีความเดนในสินคาแตละประเภท หรือควรใหผลิตตามกําลังวัตถุดิบของแตละทองถ่ินนั้น อัน
นี้เราคอยคิดกนั ตอนนี้เรายังไมมีการตรวจสอบวา อะไรท่ีเปนตัวเดน ตัวดี ตอไปในอนาคตคอยๆ คิดกัน 
กําหนดกันวาสินคาตัวไหนของแหลงใดด ีชุมชนนี้ทําอยางนี้ ชุมชนนั้นทําอยางอ่ืน ตอไปอนาคตคอยจัดสรรกัน
อีกคร้ัง” 
 นโยบายของตอ.กลาง ในการประชุมหนวยผลิตเพื่อกําหนดทิศทางการผลิต-การตลาด เปนดงันี ้
1.ดานการผลิต 
 1.1   ผลิตตามกําลังความสามารถของหนวยผลิต ( วัตถุดบิ กําลังคน เคร่ืองจักร) 
 1.2  ไมผลิตตามความตองการของตลาด แตเปนไปเพื่อพึง่ตนเอง และทําการตลาดเพ่ือแสดงน้ําใจ
ชวยเหลือสังคม 
 1.3  วัตถุดิบตองไรสารพิษ และไมใช GMO ถาปลูกเองจะการันตีคุณภาพ ถารับซ้ือจากเครือขายญาติ
ธรรมตองควบคุมตรวจสอบ 
 1.4 ใหความสําคัญกับคุณภาพ มาตรฐานกระบวนการ Product Line และมี QC มากกวารูปแบบของหีบ
หอ(packaging) 
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 1.5 ใหพัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณคา ฉีกแนว ทวนกระแสโลก เปนผูนํารอง เชน ผลผลิตจากน้ําหมักชีวภาพ 
เพื่อลดการใชสารเคมี และรักษาส่ิงแวดลอม ไมจําเปนตองแขงกับกลุมแมบาน หรืออ่ืนๆ ท่ีทําอยูแลว (อาจผลิต
อยูบางเพื่อเปนศูนยฝกอบรมใหชาวบาน  หรือลดหนี้สิน) 
 1.6  เปาหมายสูงสุดตองเผยแพรความรูการผลิตใหชาวบาน ไปทําเอง ใหพึ่งตนเองได ถาสังคมทํากันได
เองแลว เราจะหยุดเพื่อพออยูพอกิน หรือกลับมาเปนปลูกขาว พืช ผัก ผลไม เพราะไมมีใครอยากทํา ตองกลับมา
เปนกสิกร ทํา 3 อาชีพกูชาติ 
2. ดานการตลาด 
 2.1 ใหขายตามปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได 
 2.2 ตองเปนตลาดแบบบุญนยิม คือ ของดี ราคาถูก ซ่ือสัตย มีน้ําใจ ขายสด งดเช่ือ เครดิตเหนอืเครดิต 

2.3 การชื้อขายใหเปนเงินสด (เครดิตเหนือเครดิต) จะแสดงความจริงของกําลัง และความตองการของ
ตลาด ไมมีการหลอกลวง จะเปนเศรษฐศาสตรท่ีแทจริง  

2.4 ไมทําการตลาดแบบแขงขัน แตเปนการทําเพื่อประกาศความจริงของบุญนิยม เพื่อใหเปนแบบอยาง
แกคนภายนอกนําไปประยุกตเอง 

2.5 ไมจํากัด หรือ ผูกขาดผลผลิต และการตลาดของญาติธรรมรายยอย ใหเปดโอกาสใหทุกฝาย แตตอง
เปนของดี ปลอดภัย และมีคุณภาพ 

3. ดานการตรวจสอบคุณภาพ 
 3.1  ต.อ.ตองทํางานหนัก จริงจัง มีน้ําใจ และตรวจสอบอยางซ่ือสัตย 
 3.2  ต.อ. ตองกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดวา ผลผลิตแตละประเภทจะตรวจสอบอะไร 
 3.3        หนวยผลิตองตัดเงินเปอรเซ็นตมาใหต.อ. ใชจายเปนคาตรวจสิบคุณภาพ การต้ัง Lab และ
เคร่ืองมือรวมท้ังคาใชจายในการเดินทาง ฯลฯ 
 3.4         ผูผลิตรายยอย ญาติธรรมท่ีสงสินคาใหรานของอโศก ตองผาน ต.อ. ตรวจสอบดวย 
4. ดานราคา 
 4.1   หนวยผลิตของแตละพุทธสถานกําหนดราคาภายในชุมชนเอง 
 4.2  ใหผูแทนจําหนวยกําหนดราคาในอัตราเดยีวกัน (ไมวาจะขายในปริมาณเทาใด) 
 4.3  กลุม องคการที่มีคุณธรรม และคุณภาพ จะไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนจําหนายในระยะ
ยาว ทุกๆ หนวยจะไดรับโอกาสเทาๆกัน 
ขอคิดจากทานโพธิรักษ เทศนชวงทําวัตรเชา ในวนัมหาปวารณา  24 ต.ค. 2543 
 “ หลักการที่ตัดสินใจวาควรจะผลิตผลผลิตใด ใหคํานึงถึง ความขาดแคลน ความจําเปน ความตองการ 
ประโยชน และเปนคุณคาความดี  มากกวาท่ีจะผลิตอะไรก็รวย และ คนใกลควรเปนเพื่อนกอน หมายถึงใหผลิต
สําหรับการพึ่งพาตนเอง และประโยชนของคนในทองถ่ิน มากกวาการผลิตเพื่อสงออก เขาสูระบบการตลาด
แบบทุน นยิมในเมืองหรือตางประเทศ 
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 สรุป  เครื่องหมายการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล 

 
           หนวยตรวจสอบรับรอง (CB) ท่ีตรวจรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ และเปนท่ีไดรับความนิยม  

 

 
       มาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับทองถ่ินท่ีมีการตรวจสอบรับรองโดยภาคประชาชน และเปนท่ีนาสนใจ  

1. มาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ (มอน.) ในพื้นท่ี จังหวดัเชียงใหม เชียงราย นาน แพร พะเยา ลําพูน  
2. มาตรฐานเกษตรอินทรียวิถีสุรินทร (มกสร.) ในพืน้ท่ีจังหวัดสุรินทร 
3. มาตรฐานเครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย (ตรวจตัวเอง : ตอ.) 
4. มาตรฐานกูรับรองเอง (มกรอ.) ในพืน้ท่ี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  



 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม   84 
 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียของมาตรฐานตางๆ  

มาตรฐานและ 
กระบวนการผลิต 

เกษตรอินทรีย
มาตรฐานสากล 

กสิกรรมไรสารพิษ 
มาตรฐานตรวจตัวเอง 

มาตรฐาน(GAP) 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

เกษตรอินทรีย
พื้นบาน 

มาตรฐานกสกิรรมไรสารพิษ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

มาตรฐานเกษตรอินทร
ภาคเหนือ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ในการตรวจ
รับรองและการประกันคุณภาพตามที่
มาตรฐานกําหนด 

สํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไทย 
มกท.และ CB อื่นๆ 

เครือขายกสิกรรม 
ไรสารพิษแหงประ เทศ

ไทย (คกร.) 

กระทรวงเกษตรฯ 
ประเทศไทย และ 
อีกหลายกรมกอง 

กลุม / องคกร
ชาวบานทั่วไป 
ไมไดระบุผูตวจ 

สหกรณการเกษตรไร
สารพิษในพื้นที่ สปก. 
อําเภอวังน้ําเขียว นม. 

สถาบันสงเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน  
 จังหวัดเชียงใหม 

การใชปุยเคมี ไมใช ไมใช ใชได ใชได ไมใช ไมใช 
การใชสารเคมีกําจัดแมลง ไมใช ไมใช ใชได ใชได ไมใช ไมใช 
การใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช ไมใช ไมใช ใชได ใชได ไมใช ไมใช 
การใชฮอรโมนสังเคราะห ไมใช ไมใช ใชได ใชได ไมใช ไมใช 
การใชเมล็ดพันธุดัดแปลงพันธุกรรม 
(GMOs) 

หามใช หามใช 
ไมไดระบุถึง 
การหามใช 

ไมไดระบุถึง 
การหามใช 

ไมไดระบุถึง 
การหามใช 

หามใช 

การผลิตแบบมีคูขนาน 
แปลงหนึ่งอินทรียอีกแปลงเกษตรเคมี 

ไมไดระบุถึง 
การหามผลิต 

มีขอหามทําการผลิต 
ไมไดระบุถึง 
การหามผลิต 

ไมไดระบุถึง 
การหามผลิต 

ไมไดระบุถึง 
การหามผลิต 

ไมไดระบุถึง 
การหามผลิต 

การปฏิบัติตัวและพฤติกรรมของ
เกษตรกรผูผลิต (วิถีชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรม อบายมุข ) 

ไมมีขอหาม 
ไมมีขอกําหนด 

ไมไดระบุวิธีปฏิบัติ 

มีขอกําหนดหามยุง 
เกี่ยวกับอบายมุข 
และใหรักษาศีล 5 

ไมมีขอหาม 
ไมมีขอกําหนด 
ไมมีวิธีปฏิบัติ 

ไมมีขอหาม 
ไมมีขอกําหนด 
ไมมีวิธีปฏิบัติ 

ไมมีขอหาม 
ไมมีขอกําหนด 

ไมไดระบุวิธีปฏิบัติ 

ไมมีขอหาม 
ไมไดกําหนด 

ไมระบุวิธีปฏิบัติ 

ระบบตรวจรับรองมาตรฐานครบวงจร
ถึงระบบการคาที่เปนธรรม 

มีหลักการเขียน 
ระบุเอาไวในเอกสาร 

มีหลักการเขียน 
ระบุเอาไวในเอกสาร 

ไมชัดเจน ไมชัดเจน ไมชัดเจน 
มีหลักการเขียน 

ระบุเอาไวในเอกสาร 

ระบบการตรวจรับรองสามารถสอบ
ยอนกลับ/มีเอกสารอางอิงค  

มีหลักฐาน 
ตรวจสอบยอนกลับได 

มีหลักฐาน  แตตรวจ 
ยอนกลับไดยากมาก 

ไมมีหลักฐาน 
ตรวจไมได 

ไมมีหลักฐาน 
ตรวจไมได 

ไมมีหลักฐาน 
ตรวจไมได 

มีหลักฐาน 
ตรวจสอบยอนกลับได 

                                                                              ขอมูลจากการสํารวจ ของโครงการวิจยัแนวทางการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม สนับสนุนโดย สกว. 
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค  ขอท่ี  2.  เพื่อสรางระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในสําหรับ 
“มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม”   
 ทีมวิจัยไดออกแบบและสรางตัว  มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ข้ึนมา โดยใชกระบวนการ
ออกแบบและสรางตัวมาตรฐาน อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนซ่ึงประกอบดวย ทีมวิจัย กรรมการบริหารกลุม
ชาวนาคุณธรรม  นักวิชาการ ผูบริโภคและตัวของชาวนาเองดวย  ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เชิงคุณธรรม มีท้ังหมด 45 ขอ   

กุญแจสําคัญท่ีนํามาเปนกรอบคิดหลักในการออกแบบสําหรับสรางมาตรฐานน้ี คือ ตองใหมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม นั้นสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนามนุษยไดจริงอยางเปนรูปธรรม  

มาตรฐานท่ีไดออกแบบสรางข้ึนมารวมกันคร้ังนี้ ตองทําใหชาวนาท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายขาว
คุณคาชาวนาคุณธรรม (กลุมขาวคุณธรรม)  มีความตั้งใจมุงม่ันท่ีจะดําเนินวิถีชีวิตในการผลิตขาวอินทรีย(ขาว
คุณธรรม)ใหไรสารพิษ ควบคูไปพรอมกับการปฏิบัติธรรมใหท้ังกาย วาจาและจิตใจไรอบายมุขและไมประพฤติ
ผิดศีลธรรม 

ซ่ึงกระบวนการผลิตในระบบเกษตรอินทรียของเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรมนั้น พยายามทําให
สอดคลองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล เชน มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียหรือ 
มกท. , มาตรฐานของ IFOAM , มาตรฐานของ Bioswiss และ/หรือ มาตรฐานอ่ืนๆ แตท่ีเหนือกวา
มาตรฐานสากลอ่ืนใดในโลก ของชาวนาท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม (กลุมขาว
คุณธรรม) คือ การกําหนดใหมีมาตรฐานเชิงคุณธรรมและใหมีการพัฒนาทางดานจิตใจดวย 

ในขณะท่ีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุความสมบูรณสําเร็จผานการรับรองตามมาตรฐานก็จําเปนตองมีการ
จัดทําคูมือระบบการประกันคุณภาพ ซ่ึง ตัวมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมท่ีไดออกแบบสรางข้ึนมาและ
คูมือการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน เปนดังนี้ 
 

มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 
 
 
 

 
1. เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผูผลิตและครอบครัวชาวนา  สูการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 
2. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองในเร่ืองปจจยัการผลิตตางๆ  
3. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางการเกษตรผสมผสานท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. เพื่อฟนฟแูละรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการใชทรัพยากรในฟารมมาหมุนเวียน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
5. เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟารม  และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 

เปาหมายของมาตรฐานเกษตรอินทรยีเชิงคุณธรรม 
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6. เพื่อปองกันและหลีกเล่ียงการปฏิบัติท่ีทําใหเกิดมลพษิตอส่ิงแวดลอม 
7. เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกข้ันตอน  ท่ีคํานึงถึงหลักมนษุยธรรม 
8. เพื่อยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว  และการแปรรูปท่ีเปนวิธีการธรรมชาติ  ประหยัดพลังงาน  และ

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 
 
 
 
การพัฒนาคุณธรรม  หมายถึงการสนับสนุน  สงเสริม  แนะนํา  ใหสมาชกิ  ประพฤตปิฏิบัติตามหลักศีล 5  ลด  
ละ เลิกอบายมุข 
ความเปนธรรมในสังคม หมายถึง  สิทธิทางสังคมข้ันพื้นฐานท่ีลูกจางและคนงานในฟารมเกษตรอินทรียและ
การประกอบการพึงไดรับจากผูผลิต / ผูประกอบการที่เปนนายจางอยางเปนธรรม  รวมถึงการท่ีผูผลิต / 
ผูประกอบการควรไดรับความเปนธรรมทางการคา เชน ราคาท่ีเปนธรรม จากผูซ้ือหรือผูขายดวย 
เกษตรอินทรีย  หมายถึง  ระบบการผลิตท่ีไมมีการใชปุยเคมี และสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช และเปน
ระบบการผลิตท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขในมาตรฐาน มกท. 
ผูผลิต  หมายถึง  ผูทําการปลูกพืช  ดูแลรักษา  จนกระท่ังเก็บเกีย่วและจําหนาย 
ผลิตผล หมายถึง  ผลิตผลท่ีไดจากการเพาะปลูกหรือการเก็บเกีย่วจากธรรมชาติ และ / หรือผานการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกีย่วแลว 
ผลิตภณัฑ หมายถึง  ผลิตผลที่ผานกระบวนการแปรรูป 

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวหมายถึง การผ่ึงแหง การตากแดด การทําความสะอาด การตัดแตง การคัดเลือก การ
บรรจุ การจัดเก็บและการขนสง 

       การแปรรูป หมายถึง การตม การตากแหง การอบ การผสม การบด การอัด การสี การทําใหเปนของเหลว การ
หมัก การแชอ่ิม การเค่ียว การกวน การทอด ฯลฯ 
การผลิตคูขนาน หมายถึง การปลูก การปฏิบัติหลังการเกบ็เกี่ยว  และการแปรรูปผลผลิต และผลิตภณัฑชนดิ
เดียวกันท้ังแบบอินทรีย  และปรับเปล่ียน หรืออินทรียและเคมี หรืออินทรียและธรรมชาติ หรืออินทรียท่ีขอ
รับรองและอินทรียท่ีไมรับรอง 
เกษตรกรท่ัวไป หมายถึง   ระบบการผลิตใดๆ ท่ีไมไดผานการรับรองเปนเกษตรอินทรียหรือเกษตรอินทรียใน
ระยะปรับเปล่ียน 
พืชลมลุก หมายถึง  พืชท่ีมีวงจรชีวิตส้ัน เกบ็เกี่ยวเสร็จส้ินภายในฤดกูาลเพาะปลูกเดยีว 
พืชยืนตน หมายถึง พืชท่ีมีอายุยาวกวา 1 ป และสามารถเก็บเกีย่วผลิตผลไดตอเนื่องมากกวาฤดกูาลผลิตเดียว 
พันธุวิศวกรรม หมายถึง  กระบวนการตัดตอและปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม (ยีน)  ดวยวิธีการทางชีวะโมเลกุล 
โดยทําใหสารพันธุกรรมของพืช  สัตว จุลชีพ  เซลล และหนวยส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เกดิการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไมใช
วิธีการที่ไดจากการผสมพันธุ การคัดเลือกพันธุ หรือการกลายพันธุตามธรรมชาติ 

คําจํากัดความ 
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ปจจัยการผลิต หมายถึง  ผลิตภัณฑท่ีใชในการผลิตเกษตรอินทรียไดแก  ปุย  สารปรับปรุงดิน สารปองกันกําจดั
ศัตรูพืช รวมถึงสารปรุงแตง และสารชวยแปรรูปท่ีใชในการแปรรูปผลิตภัณฑอินทรีย 
แปลง หมายถึง  พื้นท่ีท่ีทําการเพาะปลูกท่ีมีอาณาเขตติดตอเปนผืนเดยีวกัน 

ฟารม หมายถึง  พื้นท่ีท่ีทําการเกษตรกรรมท้ังหมด (ท้ังเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว) ซ่ึงรับผิดชอบการผลิตโดย
บุคคลคนเดียวกันท้ังท่ีเชาจากผูอ่ืนเพื่อทําการผลิตหรือมีสิทธ์ิทําการผลิตโดยมิไดเปนเจาของ 
เกษตรอินทรียระยะการปรับเปล่ียน หมายถึง  ชวงเวลานบัจากเร่ิมตนทําการเกษตรอนิทรีย ตามมาตรฐาน มกท.  
จนกระท่ังไดรับการรับรองผลิตผลวาเปนเกษตรอินทรีย 
วัตถุดิบ หมายถึง  สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑแปรรูป ท่ีไมใชสารปรุงแตง 

 

มาตรฐานดานการจัดการฟารมโดยรวม 

1. หามมีสารเคมีท่ีใชในการเกษตรไวในครอบครอง  หามใชสารเคมีในการเกษตรทุกชนิด  ไมวาจะ 
เปนปุยเคมี   สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและฮอรโมนสังเคราะห  และหามฉีดพนสารเคมีในโรง
เก็บผลผลิต 

2. ผูผลิตตองจัดทําระบบบัญชีการทําเกษตรอินทรีย  และจะตองระบุแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต 
ปริมาณการใชรวมท้ังเอกสารเกี่ยวกับการขายผลผลิตเกษตรอินทรียใหชัดเจน  เพื่อใหทาง
โครงการฯ สามารถตรวจสอบได 

3. พื้นท่ีการผลิตท่ีไดรับการรับรองเปนเกษตรอินทรียแลว  จะตองไมปรับเปล่ียนเปนเกษตรเคมี
กลับไปกลับมา ท้ังนี้โครงการฯ พิจารณารับรองพื้นท่ีการผลิตแปลงใหมให ถาพืน้ท่ีการผลิตเดิม
เลิกทําเกษตรอนิทรียโดยมีเหตุผลอันสมควร 

4. พื้นท่ีการผลิตท่ีใชทําเกษตรอินทรีย  ตองไมเปนพื้นท่ีท่ีมาจากการเปดปาช้ันตน 
5. ตองแจงพื้นท่ีครอบครองท้ังหมดในประวติัฟารมตอโครงการฯ  / และ พื้นท่ีครอบครองทําการผลิต

ท้ังท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ  และไมมีเอกสารสิทธ์ิ  หรือพื้นท่ีเชา  พรอมท้ังจะตองขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียทุกแปลง 

6. ถามีการเปล่ียนแปลงการผลิตไปจากท่ีระบุในเอกสารใบสมัครหรือแผนการผลิต ( ตออายุ ) เชน ลด
หรือขยายพ้ืนท่ีการผลิต  การเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูก ฯลฯ ผูผลิตจะตองแจงใหโครงการฯทราบทันที 

 

 มาตรฐานดานการจัดระบบนิเวศภายในฟารม  
7. ผูผลิตตองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟารม  โดยพยายามรักษาและฟนฟูบริเวณท่ีเปน

แหลงอาศัย ของพืชและสัตวหลากหลายชนิดเอาไวอยางนอย 7 % ของพื้นท่ีการผลิต ไดแก  ปาใช
สอยในไรนา ปาบุง ปาทาม  พุมไม หรือตนไมใหญในนา  แนวพุมไมบริเวณเขตแดนพ้ืนท่ี  สวนไม
ผล  รองน้ํา  บอปลา พื้นท่ีวางเปลา  ท่ีปลอยใหพืชข้ึนตามธรรมชาติ 

8. หามใชส่ิงมีชีวติดัดแปรพนัธุพืช (จีเอ็มโอ )หรือผลิตภัณฑท่ีไดจากส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุใน 
กระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย 
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ก. ปจจัยการผลิต สารปรุงแตง สารชวยแปรรปู และสวนผสมในผลิตภัณฑอินทรียทุกชนิด 
ตองไมผลิตจากพืช  สัตว หรือจุลินทรียท่ีมาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม ท้ังทางตรง
และทางออม 

ข. ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบพบวาผลิตผลอินทรียไดรับการปนเปอนจากส่ิงมีชีวิตดัดแปร
พันธุ (จีเอ็มโอ )โดยผูผลิตไมไดต้ังใจและไมสามารถควบคุมได  โครงการฯ อาจพิจารณา
ไมรับรองผลิตผล  ดังกลาวรวมท้ังฟารมท่ีทําการผลิต  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความรุนแรงของการ
ปนเปอนและความสามารถใน  การปองกนัการปนเปอนของฟารม  

     มาตรฐานการผลิตพชือินทรีย (ระยะการปรับเปล่ียนเปนเกษตรอินทรีย)  
9. พื้นท่ีการผลิตท่ีตองการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียตองผาน ระยะปรับเปล่ียน โดยชวงเวลา

ดังกลาว ผูผลิตตองปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการฯ และไดรับการตรวจและ
รับรองจาก มกท. แตผลผลิต        ท่ีไดจากพืชท่ีปลูกในระยะปรับเปล่ียนนีจ้ะยังไมสามารถจําหนาย
เปนผลิตผลอินทรียได  วันท่ีสมัครขอรับรองมาตรฐานฯ ใหนับเปนวนัท่ี 1 ของการเร่ิมตนของ
ระยะการเปล่ียนเปนเกษตรอินทรีย หรือเปนวันเร่ิมตนของระยะปรับเปล่ียนโดยเกษตรกรตองเร่ิม
ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการฯ นับต้ังแตวนัดังกลาว 

10. ในกรณีท่ีเปนการผลิตพืชลมลุก (ผักและพืชไร)  ชวงระยะการปรับเปล่ียนจะใชเวลา 12 เดือน โดย
ผลิตผลของพืชท่ีปลูกในวนัท่ีพนระยะการปรับเปล่ียนแลว จะสามารถจาํหนายเปน ผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย และทางโครงการฯสามารถใชตราของ มกท. ได 

11. ในกรณีท่ีเปนการผลิตไมยืนตน ชวงระยะการปรับเปล่ียนจะใชเวลา 18 เดือน โดยผลผลิตท่ีเก็บ
เกี่ยวในวันท่ีพนระยะการปรับเปล่ียนแลว จะสามารถจําหนายเปน ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียและ
ทางโครงการสามารถใชตรา มกท. ได 

12. โครงการฯ อาจจะกําหนดระยะปรับเปล่ียนใหเพิ่มข้ึนได โดยพิจารณาจากประวัติการใชสารเคมีใน
ฟารมปญหา       การปนเปอนมลพิษในพืน้ท่ีนั้น  และมาตรการในการจัดการสารเคมีทางการ
เกษตรหรือมลพิษปนเปอนในฟารม  

13. ผูผลิตท่ีไดรับการรับรองเปนอินทรียแลว สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการทําประโยชนให สามี ภรรยา 
บิดา มารดา  บุตร หรือคนในครอบครัวท่ีมีความรู ความเขาใจในหลักการ มาตรฐานเกษตรอินทรีย 
สามารถจดบันทึกขอมูลปจจยัการผลิต และใหความรวมมือตอโครงการฯ สมํ่าเสมอ โครงการฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปนกรณีไป   ท่ีจะรับรองสถานะเปนอินทรีย  โดยอาจยกเวนระยะการ
ปรับเปล่ียน 

14. ผูผลิตรายใดท่ีไดรับการรับรองเปนอินทรีย แลวลาออกจากโครงการฯ ถือวาส้ินสุดสถานะการ
รับรอง 

15. ผูผลิตท่ีมีความประสงคจะเชาแปลงตอจาก เจาของแปลงท่ีลาออกจากโครงการฯ  (ขอ14)  ใหเร่ิม
ระยะการปรับเปล่ียนใหมในแปลงดังกลาว 
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 มาตรฐานดานชนิดและพนัธุของพืชท่ีปลูก 
16. เมล็ดพันธุขาวจะตองใชเมล็ดพันธุท่ีผลิตในระบบเกษตรอินทรียเทานัน้  ยกเวนผูท่ีสมัครปแรกให

ใชเมล็ดพันธุตนเองได 
17. ในกรณีท่ีไมสามารถหาเมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุพชืจากระบบเกษตรอินทรียได อนุญาตใหใช

จากแหลงท่ัว  ไปได  ในกรณีจําเปนท่ีพึ่งเร่ิมมีการทําเกษตรอินทรีย   ในพื้นท่ีนั้นหรือมีเหตุสุดวิสัย
อาจอนุโลมใหใชเมล็ดพันธุ    หรือสวนขยายพันธุท่ีคลุกสารเคมีได (เชน ซ้ือจากทองตลาด ) แต
เกษตรกรจะตองลางเมล็ดพันธุดวยน้ําเปลา และนําน้ําลางสารคลุกเมล็ดพืชไปเทในหลุมหรือ
พื้นดินบริเวณท่ีหางจากพื้นท่ีเพาะปลูก  และเกษตรกรจะตองพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุและสวน
ขยายพนัธุพืชข้ึนเองในไรนา  หรือแลกเปล่ียนกันระหวางสมาชิกท่ีทําเกษตรอินทรียภายในป   

18. ในกรณีไมยนืตน ถากิ่งพันธุหรือสวนขยายพันธุท่ีนํามาปลูกในฟารมเกษตรอินทรีย ไมไดมาจาก
ระบบเกษตรอินทรีย  ผลิตผลท่ีไดจากการปลูกในฟารมเกษตรอินทรียในชวง18 เดือนแรก จะยังไม
สามารถจําหนายภายใตตรา มกท. ได 

19. หามใชพนัธุพืชจีเอ็มโอ 
 

มาตรฐานดานความหลากหลายของพืชภายในฟารม     
20. ในการปลูกพชืลมลุก  ผูผลิตตองสรางความหลากหลายของพืชในฟารม  โดยอยางนอยตองปลูกพชื

หมุนเวียนเพ่ือชวยลดการระบาดของโรค  แมลง  รวมท้ังการปลูกพืชบํารุงดิน  เพื่อเปนการเพิ่ม
อินทรียวัตถุและความอุดมสมบรูณของดิน  ยกเวน กรณีท่ีผูผลิตไดสรางความหลากหลายของพืช
ภายในฟารมไดดวยวิธีอ่ืน 

21. ในสวนไมยนืตน  ผูผลิตตองสรางความหลากหลายของพืชภายในฟารม  โดยอยางนอยตองปลูกพชื
คลุมดิน และ/ หรือปลูกพืชอ่ืนๆ หลากหลายชนิด 

 

              มาตรฐานดานการผลิตพืชท่ีมีคูขนาน  
22. พืชท่ีปลูกในแปลงท่ีอยูในระยะปรับเปล่ียน  จะตองไมเปนชนิดเดียวกนักับท่ีปลูกในแปลงเกษตร

อินทรีย  กรณมีี เหตุจําเปน  จะตองปลูกพชืชนิดเดยีวกัน จะตองลดสถานการณรับรองเปนสถานะ
ปรับเปล่ียนทุกแปลง 

23. การใหผูอ่ืนเชาพื้นท่ีทําการเกษตร  จะตองเก็บคาเชาเปนเงินเทานั้นและจะตองใหขอมูลกับ
โครงการฯวาผูเชาไดผลผลิตเทาไร  ขายท่ีไหน 

 

              มาตรฐานดาน การจัดการดิน  น้าํ  และปุย 
24. ก.   ผูผลิตตองพยายามนําอินทรียวัตถุท้ังจากพืชและสัตวในฟารมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใน 

      การปรับปรุง  บํารุงดิน และลดการใชอินทรียวัตถุท่ีนํามาจากนอกฟารม โครงการฯ จะ
พิจารณาอนุญาตใหผูผลิตนําอินทรียวัตถุท่ีนํามาจากนอกฟารมมาใชเปนกรณีไป โดยปริมาณท่ี
อนุญาตใหใชจะพิจารณาจากสภาพในทองถ่ินและ ความตองการพืชท่ีปลูก 
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ข. การใชปุยอินทรียตองมีแผนการใชอยางผสมผสาน  และใชเทาท่ีจําเปนในปริมาณท่ีเหมาะสม
โดยคํานึงถึง     ความเหมาะสมของธาตุอาหารในดนิ  และความตองการธาตุอาหารของพืชท่ี
ปลูก 

ค. อนุญาตใหใชปุยและสารปรับปรุงดิน  ตามภาคผนวก 
ง. หามนํามูลสัตวท่ียังไมผานการหมักเบ้ืองตนมาใชกับพืชโดยตรง  ยกเวนมีการอบผานความ

รอนจนแหงดแีลว หรือใชในการเตรียมดนิ  โดยคลุกดนิท้ิงไวไมนอยกวา  1  เดือน กอนการ
ปลูกพืช 

จ. หามใชอินทรียวัตถุท่ีมีสวนผสมจากอุจจาระของมนุษยมาใชเปนปุย 
ฉ. ในกรณีท่ีใชมูลสัตวปกจากฟารม ตองมาจากฟารมท่ีเล้ียงแบบปลอยรวมฝูง  และตองแจงแหลง

ผลิตให  โครงการฯ ทราบ 
ช. อนุญาตใหใชปุยหมักท้ังท่ีผลิตเองในฟารมและท่ีนํามาจากภายนอกฟารมได (กลุมเครอืขายใน

ชุมชน) แตสวนประกอบท่ีใชในการทําปุยหมักตองมาจากอินทรียวัตถุ  และผูผลิตตองแจง
สวนประกอบของอินทรียวตัถุท่ีใชในการหมักและแหลงท่ีมาใหโครงการฯ ทราบ 

ซ. ในการทําปุยหมัก  อาจใชแรธาตุเสริมในการทําปุยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารได เชนการใชหิน
ฟอสเฟต    บดละเอียดเพ่ือเพิ่มธาตุฟอสฟอรัส หรือการใชหินฝุนแกรไฟตเพื่อเพิ่มธาตุ
โพแทสเซียม 

ฌ. หามใชปุยหมักจากขยะเมือง  เพราะมีปญหาการปนเปอนจากโลหะหนกั 
ญ. อนุญาตใหใชปุยแรธาตุเปนธาตุอาหารเสริมในดนิได  เฉพาะในกรณีท่ีจําเปนเม่ือผูผลิตไดทํา

การปรับปรุง บํารุงดินดวยการหมุนเวยีนธาตุอาหารภายในฟารม  การปลูกพืชตระกูลถ่ัว  และ
การใชอินทรียวัตถุแลว  แตยงั     ไมเพียงพอและปุยแรธาตุท่ีนํามาใชตองอยูในรูปแบบ
ธรรมชาติเฉพาะท่ีผานการบดเทานั้น  หามนําไปผานกระบวนการทางเคมีเพื่อชวยละลายนํ้าได
ดข้ึีน  

ฎ. อนุญาตใหใชเช้ือจุลินทรียเพือ่ปรับปรุงดิน  ทําปุยหมัก กําจัดน้ําเสียและกําจัดกล่ินในคอกปศุ
สัตว แตหามใช        จุลินทรียท่ีมาจากกระบวนการพนัธุวิศวกรรม ( จีเอ็มโอ ) 
แนวทางการปฏิบัติท่ีควรดาํเนินการตามมาตรฐานขอนี้ คอื 
ก. ควรมีการตรวจวิเคราะหอยางนอย 1 คร้ัง เพื่อวางแผนปรับปรุงดินและวางแผนการจดัการ

ธาตุอาหารใหเหมาะสม รวมทั้งเปนแนวทางในการเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี 

ข. ควรรักษาระดบัความเปนกรด- ดาง ของดินท่ีเหมาะสมตอพืชท่ีปลูก     ในกรณีท่ีจําเปน
อาจใชปูนขาว   โดโลไมท  ปูนมารลหรือข้ีเถาไม  เปนตน 

ค. ไมควรปลอยใหท่ีดินวางเปลา  ควรปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน  เชน ถ่ัวแป   ถ่ัวลาย ถ่ัวดํา 
ถ่ัวแดง ถ่ัวเขียว  ถ่ัวพรา ไมยราบไรหนาม  ปอเทือง เปนตน 
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ง. ควรมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัวหรือพืชบํารุงดินอ่ืนๆ เปนปุยพืชสด โดยอาจปลูกกอนหรือ
หลังพืชหลัก หรือปลูกเปนพืชหมุนเวียน 

จ. หลีกเล่ียงหรือลดใชเคร่ืองจกัรขนาดใหญ เชน รถแทรกเตอร เนื่องจากทําใหเนื้อดินแข็ง 
ดินไมรวนซุย การระบายน้ําไมด ี

ฉ. ควรมีมาตรการในการอนุรักษน้ําเพื่อใชในการทําฟารม 
ช. ควรมีมาตรการในการปองกนัดินเค็ม เชน การปลูกพืชคลุมดิน หรือ การจัดการน้ําอยาง

เหมาะสม 
ซ. ควรเล้ียงสัตวอยางนอย 2 ชนิด เพื่อการพึง่ตนเองดานปจจัยการผลิตและความม่ันคง

ทางดานอาหาร 
25. หามเผาตอฟางขาวและเศษวสัดุในแปลงเกษตร เพราะเปนการทําลายอินทรียวัตถุและจุลินทรียท่ีมี

ประโยชนในดิน    และตองพัฒนาวิธีการกําจัดวัชพืชโดยวิธีการยอยสลาย หรือการปองกันการ
ขยายพนัธุดวยตนเอง 

26. ในกรณท่ีีพื้นท่ีมีความเส่ียงตอการพังทลายของดิน  ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันการชะลาง
พังทลายของดนิ  เชน   การปลูกพืชปองกันการพังทลายของดิน การปลูกพืชขวางทางลาดเอียง 

27. ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันมิใหเกิดการใชน้ําเกินควร 
28. ในกรณีท่ีเหมาะสม  ผูผลิตตองมีมาตรการในการปองกนัปญหาดินเค็ม 

     มาตรฐานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช / โรคพืช / วัชพืช 
29. หามใชสารเคมีสังเคราะหและผลิตภัณฑท่ีมาจากกระบวนการพันธุวศิวกรรม ( จเีอ็มโอ ) ในการ

ปองกันกําจดั   ศัตรูพืช 
30. อนุญาตใหใชวิธีการและผลิตภัณฑในการปองกันกําจดัศัตรูพืช ( สารสมุนไพร )  รวมท้ังสารปรุง

แตงท่ีใชในผลิต   ภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช  เฉพาะตามรายการท่ีระบุอยูในภาคผนวก 
31. ไมอนุญาตใหใชหางไหลหรือโลต๊ิน เนื่องจากเปนพิษตอสัตวเลือดเยน็ เชน ปลา 
32. ไมอนุญาตใหใชน้ําหมักยาสูบ หรือสารนิโคตินบริสุทธ์ิ เนื่องจากเปนพษิสูงตอสัตวเลือดอุน 
33. หามใชผงซักฟอก หรือสารจับใบสังเคราะหทุกชนิด 
34. อนุญาตใหใชวิธีการควบคุม  ปองกันกําจดัศัตรูพืช แตตองระวังมิใหมีผลกระทบตอสมดุลระหวาง

ศัตรูพืชกับ      แมลงและส่ิงมีชีวิตท่ีเปนศัตรูธรรมชาติในฟารม 
35. ในการใชฟางขาวคลุมดินเพือ่ปองกันกําจดัวัชพืชและรักษาความช้ืนในดิน  ควรใชฟางขาวท่ีไดจาก

นาขาวอินทรีย แตถาหาไมได อนุญาตใหใชฟางขาวท่ีไดจากการทํานาเกษตรเคมีได 
   แนวทางปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติท่ีควรดาํเนินการตามมาตรฐาน  คือ 

ก.  ควรสงเสริมใหมีการแพรขยายชนิดของสัตวและแมลงท่ีเปนศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช 
 (ตัวห้ํา ตัวเบียน)        เชน การปลูกดอกไมแซมในไรนา  การปลูกพืชใหเปนท่ีอยูของสัตวและ
แมลง  ท่ีเปนศัตรูธรรมชาติหรือสรางรังใหนก 
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ข.  ควรปลูกพืชขับไลแมลงเปนพืชรวมในแปลงปลูกพืช จะชวยลดปญหาแมลงศัตรูได เชน ปลูก
หอม ใหญรวมกับกะหลํ่าปลี  ตะไครหอมรวมกับผักคะนา เปนตน 

ค.  หลีกเล่ียงการปลูกพืชชนิดเดิมซํ้าบนแปลงเดียว เพื่อลดปญหาการระบาดของโรคและแมลง 
เชนไมควรปลูกพืช     ชนิดเดิมซํ้าบนแปลงเดียวกัน  แตควรปลูกผักหรือพืชอ่ืนหมุนเวียนกัน
ในแปลง ใชวธีิเขตกรรมเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของวชัพืช เชน การไถกลบ การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชรวม  การปลูกพืชคลุมดิน การใชวัสดุคลุมดินจากธรรมชาติ 

              36.  หามใชสารเคมีสังเคราะหเรงการเจริญเติบโตทุกสวนของพืชในการขยายพันธุพืช 

              มาตรฐานดานการปองกันการปนเปอน 
36. ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรียอาจไดรับการปนเปอนจากแปลงขางเคียงท่ีมีการใชสารเคมี  ผูผลิต

ตองมี แนวกัน  ชนปองกันการปนเปอนสารเคมีจากแปลงขางเคียง โดยมีขนาดไมนอยกวา  1 เมตร  
และพืชอินทรียและพืชเคมี ตองอยูหางกนัไมนอยกวา  1 เมตร 

ก. ในกรณีท่ีมีการปนเปอนทางอากาศ ตองมีการปลูกพืชเปนแนวกนัลม เพื่อปองกันการ
ปนเปอนท่ีมาจาก การฉีดพนสารเคมีทางอากาศ โดยพืชท่ีปลูกเปนแนวกนัลมไมสามารถ
จําหนายเปนผลิตภัณฑอินทรียได ดังนั้นพชืท่ีปลูกเปนแนวกนัลม  จึงตองเปนพืชคนละ
พันธุกับพืชท่ีตองการจะขอรบัรอง ซ่ึงสามารถแยกความแตกตางกันไดโดยงาย 

ข. ในกรณีท่ีมีการปนเปอนทางน้ํา  จะตองมีการทําคันดินลอมรอบแปลงหรือทํารองน้ําเพื่อ 
ปองกันการปนเปอนสารเคมีท่ีมาจากนํ้า  ท้ังนี้ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรียท่ีมาจากน้ําอยู
ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ การปนเปอนมาก ทางโครงการฯอาจพิจารณาใหขยายแนวกนัชน 

37. ในกรณีท่ีแปลงเกษตรอินทรียมีความเส่ียงจากการปนเปอนสารเคมีหรือโลหะหนกั  ท้ังท่ีเกิดจาก
มลพิษภายนอกหรือจากประวัติการใชสารเคมีหรือปจจัยการผลิตในฟารมในอดีตผูผลิตตองยอมให
โครงการ ฯ นําตัวอยาง  น้ํา   ดิน หรือผลิตผลไปตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เพื่อหาปริมาณ
สารเคมีตกคาง โดยผูผลิตตอง รับผิดชอบคาใชจายในการตรวจเอง 

38. หามใชเคร่ืองมือท่ีฉีดพนสารปองกันกําจดัศัตรูพืชหรือสารเคมีท่ีใชในระบบเกษตรเคมี  ปะปนกับ 
เคร่ืองมือฉีดพนท่ีใชในระบบเกษตรอินทรีย 

39. ในกรณีท่ีมีการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร เชน  เคร่ืองเกบ็เกี่ยว  เคร่ืองนวด ฯลฯ  รวมกันท้ังฟารม 
เกษตรเคมแีละอินทรีย ผูผลิตตองทําความสะอาดเคร่ืองจักรดังกลาวกอนท่ีจะนําไปใชในแปลง
เกษตรอินทรีย  โดย ขาวเปลือก 5 กระสอบแรกแยกไวบริโภคถือเปนขาวท่ัวไป 

              มาตรฐานดานการบรรจุภัณฑ 
40. บรรจุภัณฑท่ีใชใสผลผลิตเกษตรอินทรียท่ีมาจากฟารม ตองไมเคยใชบรรจุสารเคมี  ปุยเคมี หรือส่ิง

ท่ีเปนพิษมากอน 
41. บรรจุภัณฑท่ีนํามาใช ตองไมผานการอบดวยสารฆาเช้ือราหรือสารเคมีอ่ืนๆ 
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 43.   ผูใดมิแจงการเปล่ียนแปลงขอมูล พื้นท่ีครอบครองพ้ืนท่ีทําการเกษตร ชนิดพชื ปริมาณ  ขอมูลท่ี 
         เกี่ยวของกับการผลิต หรือไมทักทวง กรณีพบวาขอมูลไมตรงความจริง ถือวาจงใจปกปดขอมูล 
         มีผลตอการพิจารณาไมผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
                             แนวทางการปฏิบัติท่ีควรดําเนินการตามมาตรฐานขอนี้ คือ 
                             กระสอบท่ีใชบรรจุปุยหมัก มูลสัตว หรือวัสดุในฟารมควรใชกระสอบเปลือยเปลา ไมควรใช   
                      กระสอบท่ีมีตัวหนังสือช่ือสารเคมี 

              มาตรฐานการพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรม 

              44.  ชาวนาผูเขาเปนสมาชิกโครงการฯตองยึดถือประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล  5  ลด  ละ  เลิก  
อบายมุข 

              45.  จริยธรรมข้ันพื้นฐานของสมาชิกโครงการฯตองไมเกียจคราน  ไมเลนการพนันทุกชนดิ  ไมเสพยา
เสพติด  สุรา  บุหร่ี  และลด  ละ เลิก การเท่ียวดูการละเลน  เท่ียวกลางคืน  หลีกหนกีารคบมิตรช่ัว 

                      แนวปฏิบัตติามมาตรฐานนี ้

         ก.    สมาชิกผูเขารวมกิจกรรมของโครงการขาวคุณคาชาวนาคุณธรรมจะพบกลุมอยางนอยเดือน 
ละ 1 คร้ังเพื่อรวบรวมเงินออมสวัสดิการมาสงกองบุญหนนุเกื้อท่ีวัดปาสวนธรรมรวมใจ
และรวม แลกเปล่ียนในกระบวนการเรียนรู 

ข.  สมาชิกสามารถรับฟงขาวและตดิตอส่ือสารผานสถานีวิทยุของวัดสวนธรรมรวมใจ           
     คล่ืนเอฟเอ็ม 91.50 Hz อยางสมํ่าเสมอ 

            ค.  สมาชิกควรรับฟงธรรมใหเปนปกติของผูท่ีมุงพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 

..................................... 
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ปจจัยการผลิตท่ีอนุญาตใหใชในการผลิตเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 

สวนท่ี  1  ปจจัยการผลิตท่ีใชเปนปุยและสารปรับปรุงดนิ 

รายการวัสด ุ รายละเอียด / ขอกําหนด สัญลักษณ 
กระดูกปน กระดูกสัตวหรือกระดูกปลาบดละเอียด ใหธาตุฟอสฟอรัสและ

ธาตุไนโตรเจนแกดิน   มีคุณสมบัติเปนดางเล็กนอย ควรใชใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม โดยคํานงึถึงความสมดุลของธาตุอาหารใน
ดิน 

! 

กากน้ําตาลหรือโมลาส ใชในการหมักทําปุยน้ําชีวภาพ เพื่อเปนอาหารของจุลินทรีย  

กากเมล็ดพืช กากท่ีเหลือจากการบีบน้ํามัน เชน ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง เมล็ดสะเดา 
เมล็ดละหุง  ใหธาตุไนโตรเจน  ควรใชสภาพท่ีผานการหมักแลว 
ถาใชไมถูกตองอาจทําใหพืชไหมหรือเนาตาย 

! 

แกลบ ใชเปนวัสดุคลุมดิน  ชวยปรับปรุงดินเหนยีวใหโปรงข้ึน  แตควร
ใชรวมกับวัสดุอ่ืน เพราะมีธาตุอาหารนอยมาก และเก็บความช้ืน
ไดไมดี ยอยสลายชา 

! 

ข้ีเถาไม , ข้ีเถาแกลบ ใชเปนวัสดุปรับปรุงความเปนกรดของดิน เปนแหลงของธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ไมควรใชกับตนกลาของพชื 

! 

ข้ีเล่ือย เม่ือผสมกับดินปลูกจะชวยทําใหดนิโปรงข้ึน เก็บความชื้น
ไดมากข้ึน แตยอยสลายชา  ควรนําไปหมักกอนนําไปใช 

! 

จุลินทรีย อนุญาตใหใชจุลินทรียทุกชนิดกับปุยหมัก  พืช เมล็ดพืช และดิน  
ยกเวนจุลินทรียท่ีไดมาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม 

 

โดโลไมท 
 (แรธาตุจากธรรมชาติ) 

1.  ใชปรับปรุงความเปนกรดของดิน 
2.  อาจใชเพื่อเสริมธาตุแมกนีเซียมท่ีมีราคาถูกแกพืช     การใช
เกินความจําเปนอาจเปนอันตรายตอพืช 

 
! 

ปุยจากถุงเห็ด ข้ีเล่ือยและเศษวัสดุเหลือท้ิงจากถุงเห็ดนางฟา นางรม ฯลฯ  

ปุยชีวภาพ วัสดุท่ีมีเช้ือจุลินทรียชวยดดูซับและชวยยอยธาตุอาหารใหแกพืช  

ปุยน้ําชีวภาพ ไดจากการหมักเศษพืช เพื่อใหเกิดจุลินทรียโดยธรรมชาติ  ใชเปน
ปุยฉีดพนหรือเติมลงในดินเพื่อใหพืชแข็งแรง 

 

ปุยไนโตรเจน 
( จากธรรมชาติ ) 

 เชน กระดูกปน  เลือดสัตวแหง สาหรายสีน้ําเงินแกมสีเขียว  มูล
ไก  กากถ่ัว  กากเมล็ดสะเดา  ฯลฯ  ควรใชในปริมาณท่ีเหมาะสม  
โดยคํานึงถึงสมดุลของธาตุอาหารในดนิ 

 

ภาคผนวก
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รายการวัสด ุ รายละเอียด / ขอกําหนด สัญลักษณ
ปุยพืชสด เชน   โสน   ปอเทือง  พืชตระกูลถ่ัวตางๆ ฯลฯ    

ปุยโพแทสเซียม 
(จากธรรมชาติ ) 

ข้ีเถาไม  หินบด ฯลฯ ! 

ปุยฟอสเฟต ( จากธรรมชาติ ) กระดูกปน สาหรายทะเล มูลไก มูลคางคาว ข้ีเถาไม  กากเมล็ดพืช  ! 

ปุยมูลคางคาว เปนแหลงปุยฟอสเฟตท่ีสําคัญ มีคุณสมบัติเปนดางเล็กนอย ! 

ปุยมูลสัตว -   หามใชมูลสัตวท่ียังไมผานการหมักเบ้ืองตน  ยกเวนผานการ
อบดวยความรอนและควรอยูในสภาพท่ีแหงดีแลว 
-    ไมควรนําปุยตากแดดท้ิงไว  เพราะจะสูญเสียธาตุไนโตรเจน
โดยการระเหดิ  ควรเก็บไวในท่ีรม  และรองพ้ืนดินดวยเศษไมใบ
หญาหรือฟางขาว  และถาโรยหินฟอสเฟตบดลงไปดวย  จะชวย
เพิ่มธาตุอาหารมากข้ึน 
-  ใสปุยขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ 

! 

ปุยหมัก การหมักปุยชวยแกปญหาวชัพืชท่ีติดมากบัมูลสัตวได   อนุญาต
ใหใชเม่ือมีสวนประกอบเปนวัสดุตามท่ีระบุอยูในภาคผนวกนี ้

 

ปุยหมักจากกองเห็ดฟาง อนุโลมใหใชจากกองท่ีใชฟางท่ีมาจากนาที่ใชปุยเคม ี  

ปูนมารล, หินปูนบด ใชเพื่อปรับปรุงความเปนกรดดางของดิน ควรใชในรูปท่ีบด 
ละเอียดแลว  หามใชปูนเผาเปนสารปรับปรุงดิน เนื่องจากออก
ฤทธ์ิรุนแรง 

 

พืชหมุนเวียน ควรปลูกพืชหมุนเวยีนตางตระกูลกัน เพราะระดับรากตางกัน การ
หมุนเวียนของธาตุอาหารในดินจะสมบูรณข้ึน  การใชธาตุอาหาร
ของพืชชนิดตางๆ  จากนอยไปมาก ดังนี ้
พืชตระกูลถ่ัว    พืชกินหวั    พืชกินใบ  พืชกินผล   ธัญพืช 

 

ฟางขาวและวสัดุคลุมดิน 
( จากธรรมชาติ ) 

เชน  หญาแหง ใบไมแหง  เพือ่ลดการระเหยนํ้าจากหนาดนิ    
ลดความรุนแรงของน้ําฝน  ลดการชะลางหนาดิน  ควบคุมวัชพืช 
ปรับอุณหภูมิของดินใหเหมาะสม 

 

ไรโซเบียม เปนเช้ือแบคทีเรียท่ีใชคลุกเมล็ดพืชตระกูลถ่ัวกอนปลูก  และพืช
ชวยใหเมล็ดเกาะเช้ือไดดีข้ึน  สามารถใชสารละลายน้ําตาล
เขมขน 80  %   หรือสารละลายนมผงแชเมล็ดกอนคลุกได 

 

วัสดุปรับปรุงดิน วัสดุจากธรรมชาติท่ีใสลงไปในดินแลวจะชวยปรับปรุงสภาพ
กายภาพ / เคมี / ชีวะของดนิ ใหดีข้ึน ไดแก   เศษไม  ข้ีเล่ือย  
แกลบ ซังขาวโพด เปลือกถ่ัว ฯลฯ 
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รายการวัสด ุ รายละเอียด / ขอกําหนด สัญลักษณ
เศษพืช ผักและวัสดกุารเกษตร ใชทําปุยหมัก  

หอยเชอรร่ี ใชหมักทําเปนปุยน้ําชีวภาพ  

หินฟอสเฟต ใชเปนแหลงแรธาตุฟอสเฟต (P)  ละลายน้ําไดยาก ปลดปลอยธาตุ
อาหารอยางชาๆ จึงควรบดละเอียดและคลุกเคลาใหเขากบัดิน
อยางด ี

! 

หินแกรไฟต ใชเปนแหลงแรธาตุโพแทสเซียม (K) ! 

แหนแดง มีธาตุไนโตรเจนสูง ยอยสลายไดเร็ว 80 % ของธาตุอาหารใน
แหนแดงจะปลดปลอยออกมา หลังจากไถกลบได 2  เดือน  

 

สวนท่ี 2  ผลิตภัณฑและวิธีการท่ีอนุญาตใหใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช/โรคพชื/วัชพืช และสารเรงการ
เจริญเติบโต 

รายการวัสด ุ รายละเอียด / ขอกําหนด สัญลักษณ
ดาวเรือง ควรปลูกไวในไรเพื่อเปนท่ีอยูอาศัยของแมลงท่ีเปนประโยชน 

และชวยปองกนัไสเดือนฝอยศัตรูพืชในดนิ 
 

ตัวห้ํา ตัวเบียน เปนการควบคุมโดยชีววิธี  ใชปลอยเพื่อกําจัดแมลงศัตรูพืช ! 

น้ํามะพราว ใชเปนฮอรโมนจากธรรมชาติ  

น้ําสมสายชู ใชฉีดพนปองกันกําจัดโรคและแมลงโดยเจือจางกอนใช  

พืชคลุมดิน  ควรปลูกพืชตระกูลถ่ัว เพื่อชวยกําจัดวัชพืช ปองกันการชะลาง
หนาดนิและรักษาความช้ืนของดิน 

 

พืชหมุนเวียน ชวยลดการแพรกระจายของศัตรูพืช  

พืชไลแมลง เชน  ตะไครหอม  

วัสดุคลุมดิน ใหใชวัสดุคลุมดินจากธรรมชาติ เชน  หญาแหง  ใบไมแหง ฟาง
ขาว ปุยหมัก  ควบคุมวัชพืช 

 

สะเดา ใชปองกันกําจดัแมลงและหนอนศัตรูพืช  

เอทิลแอลกอฮอล,เหลาขาว ใชฉีดพนกําจดัแมลง  
 

 สวนท่ี  3  ผลิตภัณฑและวิธีการท่ีอนุญาตใหใชในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูและสัตวในโรงเก็บ 
 

รายการวัสด ุ รายละเอียด / ขอกําหนด สัญลักษณ
ข้ีเถาไม ใชลอแมลงไมใหมารบกวน  

น้ํามันเคร่ืองใชแลว ใชรวมกับกับดักไฟลอแมลง ดักแมลงท่ีมาเลนไฟ  

น้ํามันพืช ใชคลุกเมล็ดเพื่อปองกันแมลงทําลาย  

         หมายเหตุ :  ความหมายของสัญลักษณ       ใหใชได     !  ใหใชอยางระมัดระวัง 
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คูมือการประกันคุณภาพ  ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม  
คูมือการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ฉบับน้ี ทีมนักวิจัยโครงการวิจัย

แนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม คณะกรรมการธุดงคสงเสริม
คุณธรรมและตรวจศีลชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม มูลนิธิธรรมะรวมใจ ไดรวมกันจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ ในการผลิตขาวเปลือกคุณธรรม การ
รวบรวมขาวเปลือกเขาสูยุงฉาง การสีแปรรูปขาว การบรรจุภัณฑ และการประกอบการคาขาวคุณธรรม ให
สามารถผานการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม ซ่ึงกระบวนการผลิตในระบบเกษตรอินทรียของเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรมนั้น มีความ
สอดคลองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล เชน มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
หรือ มกท.  มาตรฐานของ IFOAM , มาตรฐานของ Bioswiss และ/หรือ มาตรฐานอ่ืนๆ แตที่เหนือกวา
มาตรฐานสากลอ่ืนใดในโลก ของชาวนาที่สมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม (กลุม
ขาวคุณธรรม) คือ การกําหนดใหมีมาตรฐานเชิงคุณธรรม    

ชาวนาที่สมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม (กลุมขาวคุณธรรม)  มีความ
ตั้งใจมุงม่ันที่จะดําเนินวิถีชีวิตในการผลิตขาวอินทรีย(ขาวคุณธรรม)ใหไรสารพิษ ควบคูไปพรอมกับการ
ปฏิบัติธรรมใหทั้งกาย วาจาและจิตใจไรอบายมุขและไมประพฤติผิดศีลธรรม 

คูมือการประกันคุณภาพ ฉบับน้ีเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนากระบวนการกลุมใหสามารถทํางาน
ไดดี มีประสิทธิภาพ สรางความเขมแข็งและการเติบโตอยางยั่งยืน 

และคูมือการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมที่จัดทําขึ้นน้ีสามารถ
ปรับปรุงแกไขใหทันสมัยได โดยอาศัยมติของที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสมาชิกชาวนาคุณธรรม 

 
ลักษณะทัว่ไปและขอมูลสําคัญของการประกันคุณภายภายในของกลุม / เครือขาย 

 

คูมือการประกันคุณภาพ ที่จัดทําขึ้นมาน้ี มีคุณลักษณะใหเปนคูมือ เกษตรกรรายยอย หรือกลุม
องคกรเกษตรกร ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการฟารม หรือ ดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนการทําเกษตร
อินทรียเชิงคุณธรรมของกลุมองคกร เน้ือหาสําคัญจะประกอบไปดวย กระบวนการวิธีการขั้นตอนการวาง
แผนการผลิต  วิธีการ ขั้นตอนรวบรวมผลผลิต วิธีการ ขั้นตอนแปรรูป-บรรจุภัณฑ  วิธีการ ขั้นตอนดาน
การตลาดและการซื้อ-ขาย  การจัดองคกร แผนภูมิองคกรและหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การจัด
คนเขาทํางาน การกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรตําแหนงตางๆ การประเมินความเสี่ยงและการปองกัน   

เน้ือหาสวนใหญของคูมือน้ี เหมาะสําหรับใชในการเตรียมความพรอมของเกษตรกรรายยอยและหรือ
กลุมองคกรเกษตรกร  ในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ของเกษตรกรราย
ยอยและหรือกลุมองคกรเกษตรกร ที่จําเปนตองอธิบายหรือเขียนบันทึกนําเสนอเอาไว ประกอบดวย 
รายละเอียดตางๆ ดังน้ี 
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1 ลักษณะหรอืประเภทของกลุมเกษตรกรผูผลิต ที่จดัตั้งข้ึน   
เครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม(กลุมขาวคุณธรรม) มูลนิธิธรรมะรวมใจ เปนการรวมตวักัน 

ของเกษตรกรชาวนผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร  อํานาจเจริญ  อุบลราชธานีมุกดาหาร  
รอยเอ็ดและศรีสะเกษ  มีลกัษณะเปนเครือขายญาติธรรมที่มีวัตรปฏิบัตใินการใชชีวติที่ใกลเคียงกัน 
2 สํานักงานและที่ตัง้ของกลุม  

สํานักงานใหญตั้งอยูบานเลขที่ 80 หมูที่ 8 ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร  35150 
โทรศัพท 045795505   Email : suantum@hotmail.com และเวบไซต www.moralrice.net 
3 ขอบขายการดําเนินงาน 

ขอบขายการดําเนินการของเครือขายฯ คือ สนับสนุนสงเสริมใหชาวนาสมาชิกเครือขายฯทุกคน 
รวมมือกันในการผลิตขาวเปลือกคุณธรรม การรวบรวมขาวเขาสูยุงฉาง การสีแปรรูปขาว การบรรจุภัณฑ 
และการประกอบการคาขาวคุณธรรม และผลผลิตชนิดอ่ืนๆ  ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ซ่ึง
ไดประกาศใชแลวเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2555    
4 จํานวนพื้นที่การผลิต  

ชาวนาสมาชิกที่สมัครเขารวมปฏิบัติการตามแผนการทดลองใชคูมือการประกันคุณภาพ ของ 
เครือขายฯ จํานวน 119 ราย มีพ้ืนที่การผลิตทั้งหมด 1,969.99 ไร  เกษตรกรชาวนาคุณธรรมที่เขารวมมี
ขนาดพ้ืนที่ถือครองเพื่อทําการผลิตขนาดใหญสุด 150 ไร มี 1 ราย  เกษตรกรชาวนาคุณธรรมที่เขารวมมี
ขนาดพ้ืนที่ถือครองเพื่อทําการผลิตขนาดเล็กสุด 100 ตารางวา หรือ 1 งาน หรือ 0.25 ไร  
5 กระบวนการผลิตและปจจัยการผลติตางๆ  

5.1  กระบวนการผลิต 
การปลูกขาวของเกษตรกรชาวนาสมาชิกสวนใหญเปนการผลิตแบบด้ังเดิม ปราศจากการใชสารเคมีใดๆ 
เปนการผลิตแบบเกษตรอินทรียทั้งหมดทุกแปลง โดยขั้นตอนการปลูกและการเก็บเก่ียวเกษตรกรจะใช
แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวเปนหลัก   
5.2  ปจจัยการผลิต  
เครือขายมีนโยบายการจัดหาปจจัยการผลิตใหสมาชิก ไดแก 

 เมล็ดพันธุขาว เมล็ดพันธุพืชสด พืชหมุนเวียน  
 วัตถุดิบสําหรับใชทําปุยหมัก เชน รําออน กากนํ้าตาล แกลบ มูลสัตว  
  ปุยอินทรียปนเม็ดบรรจุกระสอบ  
 กระสอบ/ภาชนะบรรจุผลผลิต 

6 ปฏิสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม  
เครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม มีสํานักงานใหญอยูในบริเวณวัดปาสวนธรรมรวมใจ  อําเภอปาติ้ว  

จังหวัดยโสธร  ซ่ึงเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมและเผยแพรพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ณ ที่แหงนี้มีกลุม
ญาติธรรมและบุคคลท่ัวไปมาฝกปฏิบัติธรรม  และมารวมกันใชชีวิตอยูอยางพอเพียงเปนชุมชนเศรษฐกิจ
พ่ึงตนเองได จนเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปอยางแพรหลาย   
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ความเขมแข็งม่ันคงยั่งยืนของมนุษยน้ันสามารถชี้วัดไดจากการเปนผูที่พ่ึงตนเองไดหรือไมเพียงใด  
สวนความเขมแข็งม่ันคงยั่งยืนขององคกรน้ันเราสามารถชี้วัดไดจากการที่สมาชิกขององคกรน้ันๆ มีความ
หลากหลายและมารวมกันทํากิจกรรมรวมกันในเรื่องตางๆ เชน  
 1.  มารวมกันทํากิจกรรมกินดีอยูดี มีความสามารถพึ่งตนเองไดดวยการผลิตพืชอาหารทุกชนิดแบบ
กสิกรรมธรรมชาติ ( ไรสารพิษ )  มีการทําปุยอินทรีย - ชีวภาพ ใชเอง   ผลิตขาวคุณภาพดีใหมีปริมาณ
เพียงพอตอการบริโภค แลวแบงปนใหผูอ่ืนไดมากมาย โดยไมขาดแคลน น้ันคือมีความม่ันคงทางอาหาร 
 2.  มารวมกันทํากิจกรรมคิดคนสูตรผลิตภัณฑตางๆ เชน นํ้ายาลางจาน  สบูเหลว  นํ้ายาซักผา   
ยาสระผม โดยทําขึ้นใชเอง จนมีเหลือแจกจายขายใหคนอ่ืนๆ  
 3.   มารวมกันทํากิจกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารชนิดตางๆ   อยางมีคุณภาพ  และสง
จําหนายตามรานคาชุมชนอยางตอเน่ือง 
 4.   มารวมกันทํากิจกรรมการจัดการดานการตลาด   โดยการจัดตั้งรานคาชุมชนขึ้น  เพ่ือ แจก  
แลก  ขาย  และเผยแพรใหคนทั่วไปไดมารวมกิจกรรม 
 5.  มารวมกันทํากิจกรรมการจัดสวัสดิการของสมาชิกแบบสาธารณะโภคีเจ็บไขไปหาหมอ มีคนดูแล
มีคารักษาพยาบาล    สามารถเบิกใชปจจัยสี่หรือส่ิงที่จําเปนในการดํารงชีวิตไดจากสวนกลาง  เชน  อาหาร 
ซ่ึงเปนอาหารมังสวิรัติ   ที่อยูอาศัย   เคร่ืองนุงหม  ยารักษาโรค   การศึกษาเลาเรียนของบุตรหลาน  เปน
ตน  ซ่ึงในขณะนี้ไดมีการจัดตั้งกองบุญสวัสดิการวันละหนึ่งบาทขึ้นเปนการออมเพ่ือให ไมใชออมเพ่ือกู 
 ปจจุบันชาวนาที่หันมาทํานาแบบเกษตรอินทรีย (เลิกใชปุยเคมี  สารพิษสารเคมี) ยังมีจํานวนนอย  
สวนใหญแลวยังติดอบายมุขชนิดตางๆ   ทําใหชาวนมีปญหาหน้ีสิน  ทํานาขาดทุน  สิ่งแวดลอมและความ
อุดมสมบูรณของธรรมชาติลดนอยลง  อีกทั้งประสบปญหาสุขภาพเน่ืองจากรางกายไดรับพิษภัยจากสารพิษ 
สารเคมีที่นํามาใชในการเกษตรและการติดอบายมุข    แมวาจะมีคนที่ทํานาขาวแบบปลอดสารพิษ ทํานา
เกษตรอินทรีย กันอยูบาง  แตชาวนาเหลาน้ันก็ยังไมปลอดภัยจากพิษของ การด่ืมเหลา  สูบบุหร่ี  เลนการ
พนัน  ฯลฯ   มีความโลภเห็นเงิน  เปนพระเจา  จึงทํานาขาวอินทรียแบบเอาราคามาจูงใจ  ในอนาคตจะทํา
ใหชาวนาอยูรอดยาก     จึงสมควรที่จะสงเสริมใหชาวนาผูที่ทําการปลูกขาวอินทรียไรสารพิษไดแลว ตัวของ
ชาวนาก็ตองปลอดภัยไรสารพิษดวย   

เม่ือสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดดีแลว  จึงสมควรกาวขั้นตอไป  สูการสรางเครือขาย 
ขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม (ขาวคุณธรรม) ขึ้น  เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาใหชาวนามีศักด์ิศรีและสรางคุณคา
ใหแกตนเอง ผลผลิต และคิดตอเชื่อมโยงถึงการตลาดอยางครบวงจร 
 

7 การแจกจายมาตรฐานและคูมือการประกันคุณภาพใหกับผูที่เก่ียวของ 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการดานการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองแจกจายเอกสารที่ 
ประกอบดวย มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม  คูมือการจัดการประกันคุณภาพ และแบบฟอรมตางๆ  
ใหแกผูที่เก่ียวของ โดยเอกสารทุกชนิดที่จะแจกจายน้ันตองไดรับการอนุมัติใหความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ใหญสามัญประจําปของสมาชิกเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม กอนจึงจะมีผลนํามาบังคับใชได 

 ผูที่ตองไดรับคูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมฉบับสมบูรณ คือ 
คณะกรรมการบริหาร เกษตรกรสมาชิก ผูประสานงานโครงการ ผูตรวจฟารมขาวอินทรีย นักสงเสริมเกษตร
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อินทรีย คณะกรรมการรับรองภายใน ผูอํานวยการศูนยขาวคุณธรรมฯ กรรมการผูตรวจศีลอบายมุข 
กรรมการฝายตลาดและสตอกขาว กรรมการสภาผูบริโภคขาวคุณธรรม ซ่ึงเอกสารดังกลาวสามารถ
เปลี่ยนแปลงได เม่ือไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสมาชิกเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม 
 

8 การตรวจสอบแกไขคูมือระบบประกันคุณภาพ 
คูมือการประกันคุณภาพ น้ีจะไดรับการปรับปรุงเม่ือมีความจําเปน เชน เม่ือองคกรรับรอง

เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หรือเม่ือหลักเกณฑการทํางานไมสามารถปฏิบัติไดจริง การพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงคูมือน้ีตองทําในที่ประชุมใหญสมาชิกเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม และผูประสานงาน
เครือขายเปนผูรับผิดชอบในการแจงการเปลี่ยนแปลง และแจกจายเอกสารที่ปรับปรุงใหแกผูที่เก่ียวของทุก
คน  โดยตองม่ันใจวา ผูเก่ียวของทุกคนทราบวาเอกสารชุดใดเปนฉบับปจจุบันและรับทราบการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว  

  

9 การควบคุมบันทึก  
เกษตรกรรายยอยหรือกลุมองคกรเกษตรกรจะตองจัดเก็บบันทึกตางๆ ที่เก่ียวของกับระบบประกัน

คุณภาพ และการตรวจประเมินฟารม เชน ทะเบียนรายชื่อเกษตรกร ขอมูลเกษตรกร รายงานการตรวจ
ประเมินฟารม บันทึกของผูตรวจฟารมขาวอินทรีย รายงานการตรวจศีล เปนตน ไวที่สํานักงานใหญดวย  

สวนแบบบันทึกอ่ืนๆ ที่เกษตรกรเปนผูดําเนินการ เชน บันทึกกิจกรรมภายในฟารมของเกษตรกร 
บัญชีครัวเรือน น้ันใหจัดเก็บไวที่เกษตรกร แตเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตแลวเสร็จก็ใหจัดสงมาเก็บไวที่สํานักงาน
ใหญดวย 

บันทึกตางๆ ตองถูกจัดเก็บเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา และตองจัดเก็บไวอยางนอย 2 ป 
และหากบันทึกน้ันเก่ียวของกับขอมูลเกษตรกรและการลงโทษ ใหจัดเก็บตลอดอายุของการเปนสมาชิกของ
กลุม 

 

10 คําจํากัดความท่ีเกี่ยวของ 
คําจํากัดความ ท่ีกําหนดข้ึนนี ้เปนความหมายของคําตางๆ  ท่ีใชในมาตรฐานฉบับนี้  เพื่อใหผูผลิตและ

ผูประกอบการมีความเขาใจในความหมายของคําดังกลาวตรงกัน 
มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานเกษตรอินทรียเกษตรอนิทรียเชิงคุณธรรม ท่ีโครงการขาวคุณคาชาวนา

คุณธรรมไดพฒันาข้ึนโดยอางอิงจากมาตรฐานเกษตรอินทรียของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย(มกท.)และ
ของ สมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM : International Federation of Organic Agriculture  Movement )  
 การผลิต   หมายถึง  กระบวนการท่ีทําใหไดมาซ่ึงผลผลิตและผลิตภัณฑตามท่ีตองการ  ซ่ึงในท่ีนี้
หมายถึง   การผลิตพืช 
 เกษตรเคมี  หมายถึง  ระบบการผลิตท่ีใชปุยเคมีและสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือวัชพืชทุก
ชนิด  
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เกษตรอินทรีย หมายถึง ระบบการผลิตท่ีไมใชปุยเคมี  และสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชรวมท้ังวัชพืชทุก
ชนิดและเปนระบบการผลิตท่ีเปนไปในแนวทางสูการเกษตรยั่งยืน    ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการ
ขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม 
 เกษตรอินทรียระยะปรับเปล่ียน     หมายถึง   ชวงเวลาในการฟนฟูสภาพแวดลอมและความสมบูรณ
ของดิน   โดยใชเวลา 1 ฤดูกาลผลิต  ซ่ึงเกษตรกรตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรฐานและไดผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน 
 เกษตรกรท่ัวไป   หมายถึง ผูท่ีทําการเกษตรในระบบการผลิตใดๆ  ท่ีไมไดผานการรับรองเปนเกษตร
อินทรียหรือเกษตรอินทรียในระยะปรับเปลี่ยน 
 การผลิตคูขนาน   หมายถึง  การปลูก,การปฏิบัติหลังเกบ็เกี่ยว , การแปรรูปผลิตผลและผลิตภัณฑชนิด
เดียวกันท้ังแบบอินทรียและแบบอ่ืน ซ่ึงการผลิตแบบอ่ืนนี้หมายรวมถึงการผลิตแบบเคมี ,ระยะปรับเปล่ียน,
ธรรมชาติและเกษตรอินทรียท่ีไมขอรับรอง 
 ผูผลิต   หมายถึง    ผูทําการปลูกพืช  ดูแลรักษา  จนกระทั่งเก็บเกีย่วและขาย 
 แปลง   หมายถึง    พื้นท่ีท่ีทําการเกษตรเพาะปลูกท่ีมีอาณาเขตติดตอเปนผืนเดยีวกนั 
 ฟารม   หมายถึง    พื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด    ท้ังเพาะปลูกและเล้ียงสัตว   ซ่ึงรับผิดชอบโดยบุคคล
คนเดียวกนั    ท้ังเชาผูอ่ืนเพือ่ทําการผลิตหรือมีสิทธ์ิการผลิตโดยมิไดเปนเจาของ 

11 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจและรับรองฟารมเกษตรอินทรีย 
11.1 การรับสมัคร 

     เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯจะตองเปนเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการผลิตอยูในเขตจงัหวัดยโสธร 
อํานาจเจริญ มุกดาหาร รอยเอ็ด ศรีษะเกษ อุบลราชธานี และตองเขารวมกิจกรรมท่ีทางโครงการฯจัดข้ึนอยาง
ตอเนื่องและตองมีแผนในการปรับเปล่ียนระบบการเกษตรใหมีการปลูกพืชอยางหลากหลาย  หรือผสมผสาน
ต้ังแตปแรกท่ีเขาสูการเปนสมาชิกและเปนท่ียอมรับของชุมชน 
     เม่ือไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการขาวคุณธรรมแลว    ใหเกษตรกรที่สนใจกรอกเอกสารกับ
เจาหนาท่ีนักสงเสริมเกษตรอินทรียของโครงการฯ เพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการฯ โดย
เอกสารนั้นไดแก 

1. สัญญาขอตกลง      
2. ประวัติฟารม          
3. แผนการผลิต         
4. แผนผังฟารมเกษตรอินทรีย 
5. บัญชีครัวเรือน 

      ทันทีท่ีสมัคร  เกษตรกรผูสมัครจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดและมาตรฐานของ
โครงการฯ  ตลอดจนเขารวมกิจกรรมท่ีโครงการจัดข้ึนอยางตอเนื่อง 
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      เม่ือโครงการฯไดรับใบสมัครแลวใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  ดําเนนิการตรวจเอกสารตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

1. การลงนามในเอกสารสัญญาขอตกลง ,ประวัติฟารมและแผนการผลิต 
2. แผนผังฟารมเกษตรอินทรียของเกษตรกร 
3. รายละเอียดพืน้ท่ีการผลิตเกษตรอินทรียของแตละแปลง 
4. ใหเก็บเงินคาสมัครในอัตราท่ีโครงการกําหนดและออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูสมัครไวเปน

หลักฐาน 
     ถาใบสมัครถูกตองสมบูรณก็ใหเจาหนาท่ีรับลงทะเบียนการสมัคร พรอมกับออกรหัสสมาชิก 
ประกอบดวย  ตัวเลขป พ.ศ. ท่ีสมัคร 2 หลัก – (ขีด)ตัวเลขรหัสศูนยขาวคุณธรรมท่ีสังกัด 2 หลัก – (ขีด)ลําดับท่ี
การเปนสมาชิกของโครงการ 2 หลัก  เชน รหัสสมาชิก  55 -01-19  มีความหมายวา   

55 = ปท่ีสมัครเขารวมโครงการคือพ.ศ.2555    
01 = สังกัดศูนยขาวคุณธรรมบานสวนธรรมรวมใจ 
และ 19  = ลําดับท่ีในการสมัครเขาเปนสมาชิก คนท่ี 19  

      ในการตออายุใบสมัครประจําปใหกรอกแบบฟอรมแผนการผลิต  เวนแตสมาชิกท่ีสัญญาหมดอายุ 
(ใหกรอกเอกสารสัญญาขอตกลง)   และประวัติฟารม  ( กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองพ้ืนท่ี ) 
     หลังจากสมาชิกไดสมัครเขารวมโครงการฯ  ทางโครงการฯ จะสงมอบคูมือมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เชิงคุณธรรมและสมุดบันทึกประจําฟารมใหกับสมาชิก  

11.2 กิจกรรมสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย 
โครงการฯ  จะรวมกนัจัดกิจกรรมสนับสนุนการทําเกษตรอินทรียใหกบัผูสมัครและสมาชิกกองบุญ

หนุนเกื้อ  ซ่ึงผูสมัครและสมาชิกจะตองเขารวมกิจกรรมตางๆไดแก 
     การฝกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
       โครงการฯ จะจดัใหมีการฝกอบรมเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมใหกับผูสมัครและ
สมาชิกอยางนอยปละ   1   คร้ัง  หรือตามความจําเปนโดยการอบรมจะมีเนื้อหาเกี่ยวความสําคัญของการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย , มาตรฐานเกษตรอินทรีย (ของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
หรือ มกท. )  มาตรฐาน EU  Bioswiss   NOP/2  JASS  และ มาตรฐานอ่ืนๆท่ีควรทราบ  เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของ
กับการผลิตของสมาชิก และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสมาชิกในการจัดทําเอกสารฟารม 
   การฝกอบรมเทคนิคเกษตรอินทรีย   (โรงเรียนชาวนาคณุธรรม , การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวน
รวม)   โครงการฯจะจดัใหมีการอบรมเทคนิคเกษตรอินทรียในเร่ืองท่ีสําคัญตอไปนี้ 

1. การปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย 
2. การทําปุยหมัก  การทําน้ําหมัก 
3. การวางแผนการใชปุยอินทรีย ( ปุยพืชสด  ปุยคอก  ปุยหมัก  ปุยน้ําหมัก  น้ําสกัดชีวภาพ )  
4. การปองกันการกําจดัศัตรูพืชแบบเกษตรอินทรีย 
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5. การคัดเมล็ดพนัธุขาวปน 
6. การปรับปรุงพันธุขาวดวยวิธีผสมเกสร 
7. การจัดการ กอน – หลัง การเก็บเกีย่วเพื่อใหไดความชื้นตามท่ีกําหนด ฯลฯ  

  การจัดหาปจจัยการผลิต 
      โครงการฯมีนโยบายท่ีจะจัดหาปจจัยการผลิตใหกับสมาชิกอันไดแก เมล็ดพันธุขาว  เมล็ดพันธุพืช
สด  พืชหมุนเวียน  ตนกลาไม   วัตถุดิบสําหรับทําปุยหมัก  เชน  รําออน กากน้ําตาล แกลบ มูลสัตว  
กากออย ข้ีเล่ือยไมเนื้อแข็ง  ปุยอินทรียปนเม็ดบรรจุกระสอบ  ซ่ึงทางโครงการไดผลิตข้ึนเอง  และ
กระสอบ / ภาชนะบรรจุผลผลิตขาวเปลือก / ขาวสาร 

 11.3 การมอบหมายการตรวจ   

                 เม่ือโครงการฯ ไดรับลงทะเบียนการสมัครแลว   ใหกรรมการรับรองหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย    ดําเนินการมอบหมายการตรวจฟารมของผูสมัคร 
                    การคัดเลือกผูตรวจ    เพื่อมอบหมายงานตรวจฟารมจะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี ้

1.  ผูตรวจจะตองผานการฝกอบรมจากโครงการ ฯ หรือจากหนวยงานอืน่ท่ีโครงการฯ ยอมรับ  
เชน   มกท.    เปนตน   และไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริหารโครงการ  เปนผูตรวจฟารม
ภายในของโครงการฯ 

2. ผูท่ีไดรับมอบหมายงานตรวจจะตองไมมีความสัมพันธทางสายเลือดโดยตรงกับผูรับการ
ตรวจ 

3.  ความสัมพนัธอ่ืนๆ ระหวางผูตรวจและผูสมัคร   ท่ีอาจทําใหผูตรวจมีอคติท้ังทางบวกและ
ทางลบตอผูสมัคร 

     ผูตรวจฟารมจะไดรับทราบขอมูลของผูสมัครและสําเนาเอกสารการสมัครตางๆ  รวมถึงแฟมขอมูล
ตางๆของผูสมัคร  รวมถึงรายงานการตรวจในคร้ังท่ีผานๆมา 
         การตรวจฟารมปกติจะดําเนินการอยางนอยปละ  1  คร้ัง  แตอาจมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมได 
     ผูตรวจจะดําเนินการไปตรวจฟารมภายใน   30 วนั  หลังจากท่ีไดรับมอบหมายงานตรวจ  โดย
ผูตรวจจะนัดหมายกับผูสมัครเองโดยตรง  (ในกรณีแจงลวงหนา) 
  11.4  การตรวจฟารม   
                    ผูตรวจจะตองตรวจความถูกตองของขบวนการผลิตของผูสมัครและประเมินความเส่ียงของการ
ผลิตเกษตรอินทรีย 
    ในแตละคร้ังของการตรวจ  ผูตรวจอาจจะตรวจแปลงเกษตรอินทรีย / ท่ีขอรับรองอยางนอยปละ  1  
คร้ัง   และแปลงเกษตรอินทรียท่ีไมมีการผลิตและ หรือมีการผลิตพืชประเภทอ่ืนแตไมตองการรับรองผลผลิตป
ละ  1  คร้ัง 
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   ในแตละคร้ังของการตรวจ  ผูตรวจอาจจะสุมตรวจสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ  และสถานท่ีเก็บผลผลิต
ตลอดจนเอกสารการผลิตอ่ืนๆ ก็ได    ในแตละรอบปการผลิต  จะตองมีการตรวจสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ  และ
สถานท่ีเก็บผลผลิตตลอดจนเอกสารการผลิตอยางนอย   1   คร้ัง 
      ผูตรวจจะดําเนินการตรวจดวยการสัมภาษณผูสมัครและ  สังเกตแปลงการผลิตและ ตรวจสอบ
เอกสารการผลิตท่ีเกี่ยวของ 
     เม่ือทําการตรวจฟารมแลว    ผูตรวจจะตองดําเนินการจัดทํารายงานตรวจเกษตรอินทรียโดยทันที  
และใหผูสมัครไดอานรายงานการตรวจกอนท่ีจะใหผูสมัครลงนามรับทราบรายงานการตรวจฟารมของตัวเอง 
                 ผูตรวจจะตองสงรายงานใหกับกรรมการรับรองภายใน  15  วัน หลังจากท่ีไดทําการตรวจฟารม 

 11.5 การรับรองสมาชิกเกษตรอินทรีย 

      เม่ือโครงการไดรับรายงานการตรวจฟารมจากผูตรวจแลว  โครงการจะจัดประชุมกรรมการรับรอง 
ภายใน  30  วัน  หลังจากท่ีไดรับรายงานการตรวจฟารม   เพื่อพิจารณารับรองการผลิตเกษตรอินทรียของผูสมัคร  
โดยพิจารณาจากขอมูลเอกสารการสมัครและรายงานการตรวจฟารม 
      กรรมการและ เจาหนาท่ี ท่ีมีสวนสัมพนัธโดยตรงกับผูสมัครท่ีอยูระหวางการพิจารณารับรองเกษตร
อินทรียจะตองงดออกเสียง    หรือไมเขารวมประชุมในชวงดังกลาว 
     ในกรณีท่ีมีการมอบหมายใหผูใดผูหนึง่เปนผูพิจารณารับรองการผลิตเกษตรอินทรียของผูสมัคร 
ผูพิจารณานั้นจะตองไมใชคนเดียวกนักับผูท่ีไดทําหนาท่ีตรวจฟารมท่ีกาํลังพิจารณาในคร้ังนั้นๆ 
         ผลการพิจารณารับรองอาจมีขอสรุปดังตอไปนี ้

1. ไมมีขอมูลเพียงพอในการตดัสินใจและกําหนดใหมีการตรวจฟารมใหมบางสวนหรือ
ท้ังหมด 

2. มีขอมูลเพียงพอแตไมรับรองมาตรฐาน  เนือ่งจากผูสมัครไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
ระเบียบของโครงการฯ 

3. มีขอมูลเพียงพอ และรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียของผูสมัคร 
4. มีขอมูลเพียงพอและรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียของผูสมัคร แตมีขอกําหนดที่

เปนเง่ือนไข หรือขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงการผลิตในบางเร่ือง 
    ผลการพิจารณารับรองจะตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรในแบบฟอรม รายงานสรุปผลการ

พิจารณารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการฯ  และมีการแจงผลใหผูสมัครไดทราบโดยใชแบบฟอรม 
ใบแจงผลการพิจารณารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม โดยรวดเร็วและแยกเปน 3 ระดบั คือ   

1.   ขาวระยะปรับเปล่ียนสูเกษตรอินทรียคุณธรรม 
2.   ขาวอินทรียมาตรฐานคุณธรรม-ACT(มกท.) 
3.   ขาวอินทรียมาตรฐานคุณธรรม-ACT-EU (มกท. เทียบเทา มาตรฐาน EU ) 
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 ใหใชเอกสารแบบฟอรม ใบมอบหมายงานตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรียบันทึก กรณีมีการมอบหมาย
ตรวจติดตาม  และผูถูกมอบหมายจะตองตรวจติดตามโดยเร็วแลวสงรายงานการตรวจติดตามกอนการสรุปผล
การพิจารณารับรองภายในของโครงการฯในการประชุมคร้ังนั้นๆ 

 เม่ือไดผานการรับรองฟารมคร้ังแรก (ปแรก) นี้แลวจึงนับวา  ผูสมัครไดเขาเปนสมาชิกของโครงการฯ
ท่ีขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียอยางสมบูรณ โดยสถานะท่ีไดรับการรับรองจะไดรับการรับรองเปนเกษตร
อินทรียระยะปรับเปล่ียน วาระของการรับรอง จะมีอาย ุ 12  เดือน  นับจากวนัพิจารณารับรอง และ เม่ือไดผาน
การรับรองฟารมแปลงเดิมนีใ้นคร้ังตอๆไป (ป2ข้ึนไป) จงึมี สถานะท่ีไดรับการรับรองผลผลิตเปน  เกษตร
อินทรีย  อยางสมบูรณ  โดยวาระของการรับรอง จะมีอาย ุ 12  เดือน  นับจากวนัพิจารณารับรอง  ในกรณีพิเศษ  
คณะกรรมการรับรองภายในโครงการขาวคุณธรรม สามารถพิจารณา ยกเวนระยะปรับเปล่ียนใหกบัเกษตรกรที่
เคยไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ตามมาตรฐานของ มกท. และหรือมาตรฐานของ EU จาก องคกร
หรือโครงการอ่ืนๆ ก็ได  โดยถือวาเปนการรับรองท่ีตอเนื่องจากองคกรเดิม ท้ังนี้เกษตรกรตองแสดงหลักฐานใบ
แจงผลการรับรองท่ีองคกรเดิมไดแจงผลการรับรองใหแกเกษตรกร ตอ คณะกรรมการโครงการขาวคุณธรรมใน
วันท่ีสมัครขอรับการรองกับทางโครงการ   

 11.6  การละเมิดมาตรฐาน 

      ในการตรวจติดตามฟารมคร้ังอ่ืนๆ     ถาสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการฯ   
ไมจําเปนตองมีการพิจารณารับรองใหมซํ้า    แตในกรณท่ีีตรวจพบการละเมิดมาตรฐานใหนําเขาท่ีประชุม
พิจารณาของกรรมการรับรองมาตรฐาน   เพื่อกําหนดบทลงโทษตอสมาชิกท่ีละเมิดมาตรฐาน 
                    บทลงโทษสมาชิกท่ีละเมิดมาตรฐานเกษตรอินทรียอาจประกอบดวย 

1. ระงับการซ้ือผลผลิต  ( รับรองพื้นท่ีไมรับรองผลผลิต) 
2. การขยายเวลาระยะปรับเปล่ียน 
3. การใหออกจากสมาชิกโครงการ หรือ 
4. มาตรการอ่ืนๆ 

โดยท่ีประชุมรับรองฟารมจะพิจารณาบทลงโทษท่ีเหมาะสมเปนกรณีๆ ไป  และมีการบันทึกผลการ
ประชุมของสมาชิกแตละราย 
              ในกรณีท่ีสมาชิกท่ีผานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียมาแลว  2  ปข้ึนไป   ถามีการละเมิดมาตรฐานไม
มีสิทธ์ิสมัครเกษตรอินทรีย (เพื่อขายผลผลิต)อีก  ตองเวนระยะไปอีก  2  ป  แตในชวงท่ีไมไดสมัครเกษตร
อินทรียกับทางโครงการฯจะตองทําเกษตรอินทรียตอเนือ่ง   และมีการตรวจสอบจากทางโครงการฯ  ในปท่ี  3  
จึงจะสามารถสมัครเกษตรอินทรีย  โดยสมัครใหมเปนระยะปรับเปล่ียน (เพื่อขายผลผลิต)  แตในกรณีท่ีสมาชิก
เร่ิมสมัครแตยงัไมผานการรับรองมาตรฐาน  คือละเมิดมาตรฐานในปแรกท่ีสมัคร  ปตอไปสามารถสมัครใหมได 
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11.7 การอุทธรณ 
    ในกรณีท่ีผูสมัครหรือสมาชิกไมเหน็ดวยกับคําตัดสินของกรรมการผูสมัครหรือสมาชิกสามารถ

อุทธรณไดกับโครงการฯ  โดยแจงกับเจาหนาท่ีสงเสริมเกษตรอินทรียหรือตอคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ภายในโครงการภายใน  15  วัน  นับจากวนัรับแจงผลการพิจารณา 
    ใหเจาหนาท่ีสงเสริมเกษตรอินทรียบันทึกคําอุทธรณ    แลวแจงตอผูรับผิดชอบโครงการฯ  เพื่อเรียก
ประชุมกรรมการรับรอง   ภายใน  15 วัน  หลังจากไดรับคําอุทธรณ 
     ในระหวางการอุทธรณใหถือวา   ผลการรับรองคร้ังลาสุดยังมีผลบังคับใชอยู 
    กรรมการรับรองอาจยืนยนัหรือเปล่ียนแปลงแกไขการพิจารณารับรองใหมได   และใหแจงผลการ
พิจารณาอุทธรณใหทราบอีกที 
 

 12. การจัดการหลังเก็บเก่ียว 
        12.1      กระสอบบรรจุขาวเปลือก  โครงการจะจัดหาใหตามความจําเปนโดยใหเกษตรกรแยกบรรจุ
ขาวเปลือกในกระสอบท่ีจัดใหตามระดับมาตรฐาน ดังนี้    ขาวระยะปรับเปล่ียนสูเกษตรอินทรียคุณธรรม 
 ขาวอินทรียมาตรฐานคุณธรรม-ACT (มกท.)     ขาวอินทรียมาตรฐานคุณธรรม-ACT-EU (มกท.เทียบเทา EU) 

12.2 การรับชื้อขาวเปลือก โครงการฯจะรับรวบรวมขาวเปลือกท่ีมีความช้ืนไมเกินความช้ืน 15  
และคุณภาพขาว 36 % ข้ึนไป 
        12.3     การรวบรวมและจัดเก็บขาวเปลือกของโครงการจะมีจุดจัดเก็บ 3 จุด คือ 1. วัดปาสวนธรรมรวม
ใจ อําเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร   2. ศูนยฯ บานกูจาน  ตําบลกูจาน   อําเภอคําเข่ือนแกว  จังหวัดยโสธร  3. ศูนยฯ 
บานโนนคอทุง  อําเภอหวัตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ   วิธีการจัดเก็บในแตละจุดรวบรวมขาวเปลือกใหจัดเก็บ
เปนกองตามระดับมาตรฐานและชนิดของขาว ดังนี้   
กองท่ี 1. ขาวอินทรียมาตรฐานคุณธรรม -ACT-EU (มกท.เทียบเทา EU) 
กองท่ี 2. ขาวอินทรียมาตรฐานคุณธรรม –ACT (มกท.)  
กองท่ี 3. ขาวอินทรียปรับเปลี่ยนสูคุณธรรม   
  การแปรรูปขาวเปลือกคุณธรรม โครงการฯ จะแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสารโดยใชโรงสีดาวกระจาย
ของศูนยขาวคุณธรรมชุมชนเปนหลัก  
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13 แผนภูมิการบริหารจัดการภายในของกลุม เครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม (ขาวคุณธรรม) 
 

 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
จากผังโครงสรางการจัดองคกรขางตน   ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลหรือคณะบุคคลแต
ละตําแหนงไวดังน้ี 
 
 
 

กรรมการบริหารมูลนิธิธรรมะรวมใจ 

คณะกรรมการบริหารเครือขายขาวคุณคาชาวนาคณุธรรม 
พระคุณเจาสุภัทโท                    พระคุณเจาติสาโร 
นายวิจิตร บุญสูง                นาสุริยา   แกวสาร       
นายมงคล ธรรมสาร               นายสวัสด์ิ    ทองนอย 
นายอิสรา แกวดี               นางอําพร     แสวงแกว 
นางบัวลี   ขุมทอง              นางจําปา        สุวะไกร 
นายจําป   พันเดช              นายบรรจง      โพธิ์คํา 

มอบหมายให นายนิคม  เพชรผา เปนผูประสานงาน 

พระธุดงค / นกัสงเสริม
เกษตรอินทรียคณุธรรม 

พระคุณเจา ทั้ง  9 รูป 
นายอดุลย         โคลนพันธ 
นายประจักษ     บุญทศ 
นายแกนคํากลา  พิลานอย 
นส.อริยญดา      ศรีสุวะ 
นายนิคม           เพชรผา 

กรรมการฝายการตลาด 
นายวิจิตร         บุญสูง 
นายนิคม         เพชรผา 
นายอดุลย     โคลนพันธ 
นายประจักษ     บุญทศ 
นายแกนคํากลา พิลานอย 
นางสาวอริยญดา  ศรีสุวะ 
 

ผูอํานายการศูนยขาวคุณธรรม 
1.ศูนยฯ สวนธรรมรวมใจ  (นายทรงศักดิ์ พันธเลิศ) 
2.ศูนยฯ บานหนองเปด     (นายสุพจน     จิตทวี) 
3.ศูนยฯ บานเชียงเพ็ง       (นายมงคล     ธรรมสาร) 
4.ศูนยฯ บานดงสวาง         (นายสวัสด์ิ     ทองนอย) 
5.ศูนยฯ บานนํ้าปลีก          (นายอิสรา     แกวดี) 
6.ศูนยฯ บานทุงมน            (นางอําพร     แสวงแกว) 
7.ศูนยฯ ตําบลทุงนางโอก  (นายบรรจง    โพธิ์คํา) 
8.ศูนยฯ บานสิงห              (นายทศ        ชูรัตน) 
9.ศูนยฯ บานโนนคอทุง    (นางบัวลี     ขุมทอง) 
10.ศูนยฯ บานตาดทอง     (นางแจมจันทร รัตนะวัน) 
11.ศูนยฯ ตําบลศรีฐาน     (นายบุญเรือง  พุทธบุตร) 
12. ศูนยฯ บานหนองเม็ก   (นางจําปา      สุวะไกร) 
13. ศูนยฯ ตําบลกําแมด     (นางทองสาย   ชิงชัย) 
14. ศูนยฯ ดงแคนใหญ     (นางปนอนงค  บุงทอง) 
15. ศูนยฯ บานไผ             (นายสุริยา       แกวสาร) 
16. ศูนยฯ บานกูจาน        (นายจําป       พันเดช) 
17. ศูนยฯ ไทยเจริญ         (นายจิระเดช โสภารักษ) 
18. ศูนยฯมหาชนะชัย      (นายนพดล   ภัยแคลว) 
19. ศูนยตําบลนาโส        (นายจิตร     เริงสุข) 

กรรมการตรวจศีล และ 
ผูตรวจฟารมขาวอนิทรีย 
พระคุณเจาทุกรูป (9 รูป) 
นายอดุลย โคลนพนัธ 
นายประจักษ    บุญทศ 
นายแกนคํากลา พิลานอย 
นส.อริยญดา  ศรีสุวะ 
นายนิคม     เพชรผา 

กรรมการรับรองภายใน 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย

เชิงคุณธรรม 
พระคุณเจาทานสุภทัโท 
พระคุณเจาทานติสาโร 
นายวิจิตร             บุญสูง 
นายบรรจง          โพธิ์คํา 
นางจําปา              สุวะไกร 
นายนิคม             เพชรผา 

กรรมการควบคุมคุณภาพ 
ขาวคุณธรรมและ 

บรรจุภัณฑ 
นางบัวลี                ขุมทอง 
นายประสาสตร       รักษาพันธ 
นางจําปา              สุวะไกร   
นายอิสรา             แกวดี 
นายอดุลย            โคลนพันธ 
นายนิคม              เพชรผา 
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คณะกรรมการบริหาร 
- รับผิดชอบการดําเนินงานของโครงการทั้งหมด  
- เปนตวัแทนกลุมในการประสานงานระหวางกลุมเกษตรกรกับหนวยงานอ่ืนๆ  
- กํากับติดตามและมีมติใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางเรียบรอย  
- ทําหนาที่เปนผูตรวจศีล ควบคุมคุณธรรมของโครงการ 
- ทําหนาที่ติดตอหาตลาดเพื่อสงผลผลิตขาวออกสูตลาด 
- อยางมีคุณธรรม และทําหนาที่คุมสตอกขาว 
- เสนอขอคิดเห็น รวบรวมปญหาและดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับการผลิต  
- กําหนดระเบียบตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกภายในกลุม 
- ใหการสนับสนุนและชวยเหลือแกสมาชิกภายในกลุม 
- ดําเนินการทบทวนคูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และแบบฟอรมตางๆ  
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากประธาน 

คุณสมบัติของผูที่จะเปนคณะกรรมการบริหาร 
1. ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกภายในกลุม 
2. มีความคุนเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปจจัยการผลิตและระบบนิเวศนในพ้ืนที่น้ัน  
3. มีความเขาใจในหลักการเกษตรอินทรีย คูมือมาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุม 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
- สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรที่เปนสมาชิกปฏิบตัติาม นโยบาย แนวทาง  คูมือ แผนปฏิบัตงิาน 

มาตรฐาน และกฎระเบียบของกลุม 
- ควบคุมสมาชกิใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่กลุมกําหนด 
- อนุมัติคาใชจายของกลุมและลงนามเปนตวัแทนกลุมในการติดตอกับบุคคลภายนอก 

คุณสมบัติของผูที่จะเปนประธานคณะกรรมการ 
1. ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกภายในกลุม 
2. มีความคุนเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปจจัยการผลิตและระบบนิเวศนในพ้ืนที่น้ัน  
3. มีความเขาใจในหลักการเกษตรอินทรีย คูมือ มาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุม 

ผูประสานงานโครงการ 
- บริหารจัดการและใหการสนับสนุนกิจกรรมดานระบบควบคุมภายใน การตรวจฟารมภายใน และ

จัดเก็บเอกสารและบันทึกที่เก่ียวของ 
- ติดตอประสานงานดานระบบการควบคุมภายในของกลุม และการตรวจสอบภายในกลุม  และ

ประสานงานองคกรที่เก่ียวของกับงานดานเกษตรอินทรีย และหนวยรับรองจากภายนอก 
- จัดทํา ทบทวนคูมือระบบการจัดการควบคุมภายในและคูมือมาตรฐานเกษตรอินทรียของกลุม 
- คัดเลือกเกษตรกรเขาเปนสมาชิกของกลุม  กําหนดสถานะระยะการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ภายในของโครงการ  
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- จัดทําทะเบียนรายชื่อเกษตรกร จัดทําแผนที่แปลงของสมาชิก  และพิจารณากรณีพบการไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบของกลุม รวมทั้งระบุสถานะเกษตรกรที่ไดรับการลงโทษ  

- วางแผนการประเมินความเสี่ยงคร้ังแรก เม่ือรับสมาชิกใหม และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอความเสี่ยง รวมทั้งสรุปความเสี่ยงหลักที่เปนจุดวิกฤติในการควบคุม และพิจารณาหามาตรการ
ปองกันที่เหมาะสม  

- ประสานงานในการจัดการฝกอบรมภายในกลุม 
- สงเสริมจิตสํานึกของสมาชิกในการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบของกลุม 
- รายงานผลการดําเนินงานดานระบบการควบคุมภายในของกลุมตอประธานกลุม 
- ตัดสินใหการรับรองสมาชิกเขารวมกลุม และตัดสินการรับรองสมาชิกแตละรายจากผลการตรวจ

ฟารม 
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากประธาน 

คุณสมบัติของผูประสานงาน 
1. ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกภายในกลุม 
2. มีความคุนเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปจจัยการผลิตและระบบนิเวศในพื้นที่น้ัน  
3. มีความเขาใจในหลักการเกษตรอินทรีย คูมือ มาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุม 
4. พูดภาษาทองถิ่นไดคลอง อานและเขียนภาษาตางประเทศไดบางได 
5. มีความคุนเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปจจัยการผลิตและระบบนิเวศในพื้นที่น้ัน  
6. มีความเขาใจในหลักการเกษตรอินทรีย คูมือมาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุม 
7. มีความรูเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในกลุม ระบบเอกสาร การตรวจฟารมและกระบวนการ

รับรองเกษตรอินทรีย 
8. ไมมีผลประโยชนทับซอนที่อาจมีผลกระทบตองาน 

             ผูตรวจฟารมขาวอินทรีย 
- ดําเนินการตรวจสอบฟารมอยางนอยปละครั้ง และดําเนินการตรวจเยี่ยมฟารมกอนรับสมาชิกใหม 
- บันทึกการตรวจสอบ และรายงานผลความไมสอดคลองจากการตรวจสอบการทํางานของเกษตรกร

ตอคณะกรรมการรับรองภายใน 
- ติดตอประสานกับผูประสานงานโครงการ 
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากประธาน 

คุณสมบัติของผูตรวจฟารมขาวอินทรีย  
1. พูดภาษาทองถิ่นไดคลอง อานและเขียนได 
2. มีความคุนเคยกับการผลิตทางการเกษตร การจัดการปจจัยการผลิตและระบบนิเวศในพื้นที่น้ัน  
3. มีความเขาใจในหลักการเกษตรอินทรีย คูมือมาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุม 
4. มีความเขาใจในขั้นตอนการตรวจระบบการควบคุมภายในและการตรวจฟารม 
5. มีความละเอียดรอบคอบ ตัดสินใจบนหลักฐานที่พบ มีเหตุมีผลและยุติธรรม 
6. มีความนาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับของเกษตรกร 
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7. ไมมีผลประโยชนทับซอนที่อาจมีผลกระทบตองาน 

เหรัญญิก 
- ดูแลและจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
- ควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสารที่เก่ียวของกับการเงิน 
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากประธาน 

 
เจาหนาที่ฝายตลาด และสตอกขาว 

- รวบรวม ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตกอนที่จะรับซ้ือจากเกษตรกรและหรือที่เก็บอยูในคลังสินคา 
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
เจาหนาที่แปรรูป 

- ดําเนินการแปรรูปผลผลิตขาวคุณธรรมตามคําส่ังที่ไดรับ  
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการรับรองภายใน  

- ตัดสินใหการรับรองสมาชิกเขารวมกลุม และตัดสินการรับรองสมาชิกแตละรายจากผลการตรวจ
ฟารม 

- ตัดสินลงโทษสมาชิกที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียหรือระบบควบคุมภายใน  
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติของคณะกรรมการรับรองภายใน 
1 พูดภาษาทองถิ่นไดคลอง อานและเขียนได 
2 มีความเขาใจในหลักการเกษตรอินทรีย คูมือ มาตรฐานและกฎระเบียบภายในกลุม 
3 มีความละเอียดรอบคอบ ตัดสินใจบนหลักฐานที่พบ มีเหตุมีผลและยุติธรรม 
4 มีความนาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับของเกษตรกร 
5 ตองไมมีผลประโยชนทับซอนที่อาจมีผลกระทบตองาน 

สมาชิกเกษตรกรในกลุม 
- ดําเนินการผลิต และปฏิบัติตามตามวิธีการ มาตรฐานเกษตรอินทรีย คูมือและกฎระเบียบของกลุม 
- บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆในฟารมและจัดเก็บบันทึกไวเพ่ือการตรวจสอบ 
- รายงานความบกพรองตางๆ ที่มีผลตอความไมปลอดภัยของผลผลิต และความไมสอดคลองกับ

วิธีการ มาตรฐานและกฎระเบียบของกลุม 
- ใหความรวมมือในการตรวจสอบภายในกลุมหรือการตรวจสอบโดยหนวยรับรองภายนอก 
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานกลุม 
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กรรมการธุดงคสงเสริมคุณธรรมและตรวจศีล 
- จัดกิจกรรมสนับสนุนการทําเกษตรอินทรียใหกับผูสมัครและสมาชิกกองบุญหนุนเก้ือซ่ึงผูสมัครและ

สมาชิกจะตองเขารวมกิจกรรมตางๆไดแก 
     การฝกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
       โครงการฯ จะจัดใหมีการฝกอบรมเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรียใหกับผูสมัครและสมาชิกอยาง
นอยปละ  1 คร้ัง หรือตามความจําเปนโดยการอบรมจะมีเน้ือหาเก่ียวความสําคัญของการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย , มาตรฐานเกษตรอินทรีย (ของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียหรือ มกท. )  
มาตรฐาน Bioswiss และ Krave ในเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการผลิตของสมาชิก และระเบียบขอบังคับที่
เก่ียวของกับสมาชิกในการจัดทําเอกสารฟารม 
    การฝกอบรมเทคนิคการทําเกษตรอินทรีย ดวยกระบวนการโรงเรียนชาวนาคุณธรรม
และ การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม โดย จัดใหมีการอบรมเทคนิคเกษตรอินทรียในเรือ่งที่สําคัญ
ตอไปน้ี 

1. การทําปุยหมัก  การทํานํ้าหมัก 
2. การปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย 
3. การวางแผนการใชปุยอินทรยี ( ปุยพืชสด  ปุยคอก  ปุยหมัก  ปุยนํ้าหมัก  นํ้าสกัด

ชีวภาพ )  
4. การปองกันการกําจัดศัตรพืูชแบบเกษตรอินทรีย 
5. การคัดเมล็ดพันธุขาวปน 
6. การปรับปรุงพันธุขาวดวยวิธีผสมเกสร 
7. การจัดการ กอน – หลัง การเก็บเก่ียวเพือ่ใหไดความชืน้และคุณภาพตามที่กําหนด ฯลฯ  

 

การประกันคุณภาพจากภายนอก โดยสภาผูบริโภค 
คูมือการประกันคุณภาพฉบบันี้ ในกระบวนการประกันคุณภาพนั้นไดคํานึงถึงองคกรภายนอกท่ี

เกี่ยวของ  ไดแก  ผูบริโภค  นักวิชาการ  ส่ือสารมวลชน และบุคคลผูสนใจอ่ืนๆ ท่ีใหการสนับสนุนการทําเกษตร
อินทรียเชิงคุณธรรม  จึงใหมีการจัดต้ังกรรมการสภาผูบริโภคขาวคุณธรรมข้ึนจํานวน 33 คน  ประกอบดวย  

1. สมาชิกเครือขายฅนกนิขาวเกื้อกูลชาวนา จํานวน 21 คน  
2. ขาราชการ-นกัวิชาการ จํานวน 5 คน   
3. ส่ือสารมวลชน จํานวน 3 คน    
4. ตัวแทนบริษัทคูคาประจํากับกลุมขาวคุณธรรม 3 คน 
 
ซ่ึงหัวใจสําคัญของการประกันคุณภาพจากภายนอกนั้น องคกรภายนอกท่ีมาชวยทําการตรวจรับรอง จะ

มีการตรวจอยู  4  ดาน คือ 
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1. ดานการมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถและเชื้อถือได  โดยดูจากโครงสรางและการบริหาร
ระบบควบคุมภายใน องคกรภายนอกท่ีมาทําการตรวจการรับประกันคุณภาพจากภายนอกจะทําการ
ตรวจเช็คขอมูลตามตารางดังนี้  

 
 
 
แ
ล 
 
จ
ตั
ว
อ
ย
า
ง
 
เชน  จากการประเมินพบวา  มีโครงสรางการจัดองคกร  แตยังไมมีรายช่ือผูรับผิดชอบตําแหนง 

ตางๆ ท่ีเปนปจจุบัน ขณะท่ีโครงการ มีสมาชิกเปนรอยกวาราย แตมีผูตรวจแปลงหลักเพียง 3 คน  และมีพื้นท่ี
กระจายหางไกล  ประกอบกับสมาชิกแตละรายมีพื้นท่ีหลายแปลง  จงึทําใหการตรวจแปลงไมครบทุกแปลง   
อีกท้ังผูตรวจตองรับผิดชอบงานอ่ืนๆดวย จึงทําใหงานตรวจแปลงอาจจะทําไมไดเต็มท่ี 

2   ดานความมีระบบการบันทึกเอกสารท่ีโปรงใส  สมบูรณ ถูกตองเพยีงพอ    
2.1 คูมือระบบการประกันคณุภาพ 

ตัวอยาง เชน  ผลการประเมินพบวา คูมือยงัไมไดมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจากการตรวจประเมิน  เห็นวา  
โครงการ  มีคูมือการประกันคุณภาพ ไดแก  แบบฟอรมและเอกสารข้ันตอนการทาํงานของระบบ  ท่ีมีเนื้อหา
ครอบคลุมข้ันตอนการทํางานท้ังหมด   เจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของไดรับแบบฟอรมท่ีเปนปจจุบันและเขาใจข้ันตอน
การทํางานท่ีระบุในคูมือ   มีการทบทวนระบบควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ และปรับปรุงขอมูลเม่ือจําเปน 

2.2 มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคณุธรรม 

ตัวอยาง เชน  ผลการประเมินของผูตรวจจะดูเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมท่ีบันทึกไวเปน 
เอกสาร  ท่ีครอบคลุมตามขอกําหนดของมาตรฐานสากลท่ัวไป  เชน 

- พื้นท่ีการผลิต  
- การจัดการน้าํ ดิน และปุย 

ตําแหนง ช่ือบุคคลเจาหนาท่ี 
ประเมินความรูความสามารถ

และความนาเช่ือถือได 
ผูบริหารโครงการ   
ผูจัดการระบบ   
เจาหนาท่ีสงเสริมเกษตร
อินทรียเชิงคุณธรรม 

  

ผูตรวจแปลง   
ผูทําหนาท่ีรับรอง   
เจาหนาท่ีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ
ฝายรับซ้ือขาวเปลือก  
ฝายแปรรูปและการตลาด 
ฝายขอมูล 
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- การปองกันกาํจัดศัตรูพืช 
- เมล็ดพันธุพชืและสวนขยายพันธุพืช 
- การปองกันการปนเปอนจากภายนอกฟารม 
- ระยะปรับเปลี่ยน 
- การจัดการหลังการเก็บเกีย่วและสถานท่ีเก็บผลผลิตในระดับฟารม  เชน บรรจุภัณฑ การแยกผลผลิต

ตางสถานะการรับรองผลผลิต  
2.3  ระบบเอกสารของระบบการประกันคณุภาพ   
ตัวอยาง เชน   การดําเนนิงานเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน  การจัดระบบเอกสารถือเปนส่ิงสําคัญ  ผูตรวจ

จากภายนอกตอง ประเมินถึงระบบเอกสาร ดังนี้   
โดยผูตรวจภายนอกไดประเมินตามเกณฑซ่ึงส่ิงท่ีถือวาผานเกณฑ มีขอมูลท่ีสมบูรณ เชน 
- เกษตรกรทุกรายมีสัญญาขอตกลงเขารวมโครงการ  โดยเนื้อหาในสัญญาขอตกลงมีการระบุขอกาํหนด

ท่ีใหเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการ 
- ในสัญญามีการอธิบายถึงมาตรฐานท่ีโครงการบังคับใชและการยนิยอมใหผูตรวจเขาตรวจเยี่ยมแปลง 

และระบุวา หากเกษตรกรไมปฏิบัติตามมาตรฐานจะตองไดรับการลงโทษ 
- มีแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของแปลงเกษตรกร   มีการระบุช่ือและรหัสของสมาชิก 
สวนขอท่ีผูประเมินไดประเมินแลวตองดําเนินการปรับปรุง  อาทิ    
-ขอมูลพื้นฐานของสมาชิกในแบบฟอรมแตละราย เชน  ใบสมัครเขารวมโครงการ  แบบสอบถาม การ

ระบุวันเดือนปท่ีเขารวมโครงการ รวมถึงวนัท่ีเดือนปท่ีใชปจจัยการผลิตตองหาม ยังไมครบถวน 
- การจดบันทึกการใหคําแนะนําใหกับสมาชิกแตละราย ท่ีเปนเร่ืองสําคัญ 
- การบันทึกขอมูลกิจกรรมของแตละราย  เชน  การใชปจจัยการผลิต ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บได   พืน้ท่ี

แปลงใหม หรือการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีครอบครอง 
- การสรุปการตรวจแปลงแตละคร้ัง  โครงการไดจดัทํา รายช่ือเกษตรกร  โดยมีขอมูลเกษตรกรแตละ

ราย ช่ือผูตรวจภายใน วันท่ีตรวจภายใน ผลการรับรอง และประมาณการผลผลิต 
ผลการประเมินระบบเอกสารของโครงการ  พบวาขอมูลท่ีตองนําไปปรับปรุงแกไขไดแก 

-  เกษตรกรทีสุ่มตรวจบางรายไมมีประวัติการใชสารเคมีคร้ังสุดทายไมทุกครบทุกแปลง 
- พบเกษตรกรท่ีสุมตรวจไมมีแผนผังแปลงขอรับรองครบทุกแปลง  หรือไมปรับปรุงแผนผังพื้นท่ี   

นา ใหเปนปจจุบัน  บางแปลงไมบอกรายละเอียดของจดุอางอิงและแปลงขางเคียง 
- ไมมีการจดบันทึกใหคําแนะนําท่ีสําคัญใหกับสมาชิกแตละราย  เพราะปนี้นกัสงเสริมไมไดลง 

พื้นท่ีติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานโครงการ 
-  บางรายไมไดจดบันทึกปจจัยการผลิตท่ีใช  ทุกรายไมไดบันทึกผลผลิตท่ีขาย ไมไดเก็บ 
    ใบเสร็จขายขาว  เกษตรกรลดพ้ืนท่ีถือครองโดยไมไดแจง  และโครงการไมไดเช็คตอนตรวจ     
    แปลงจึง ไมทราบวาสมาชิก มีพื้นท่ีลดลง 



114 
    โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 

-  โครงการไมไดทําเอกสารชนิดปจจยัการผลิตท่ีอนุญาตใหสมาชิกใชไดครบถวน  เชน                   
   ปุยตรางอกงาม 
-  แบบฟอรมรายงานการตรวจไมมีเนื้อหาใหเช็คปจจยัการผลิตท่ีพบท่ีบาน สถานท่ีเกบ็ปจจัย       
   การผลิต 
-  สมาชิกบางรายไมระบุการใชสารเคมีคร้ังสุดทาย บางรายระบุประมาณการผลผลิตไมตรงตามจริง 
-  ไมมีเอกสารสรุปบันทึกการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีครอบครอง จํานวนเกษตรกรท่ีถูกลงโทษ และ
มาตรการลงโทษ   
 

3.   ดานการมีสวนรวมในกระบวนการตรวจรับรอง มีความเขมแข็ง นาเชื่อถือโดยใหผูบริโภคไดมาเห็น
ดวยตัวเอง 
            ตัวอยาง เชน  จัดกจิกรรมใหสภาผูบริโภคลงมาพักคางใชชีวิต มาโฮมเสตยที่บานของสมาชิกกลุม

ชาวนาคุณธรรม ปละ 2 คร้ัง  สภาผูบริโภค พบปะชาวนาคุณธรรม   คร้ังท่ี 1   “หวานขาวสูผนืนา  หวานศรัทธา

สูหัวใจ” และสภาผูบริโภคพบปะชาวนาคุณธรรม คร้ังท่ี 2 “ ลงแขกเก่ียวขาว รับลมหนาวปลายนา ” 
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4. มีการรายงานขอมูลตางๆ ตอสาธารณะชน 
 ตัวอยาง เชน   กรณีเสียงสะทอนจาก  คุณตาย ( ประธานเครือขายคนกินขาวเกื้อกูลชาวนา) รูจักกลุม

ขาวคุณธรรมมีความอบอุนจากพอ แมๆ พี่นองหลายคน ก็กินขาวคุณธรรมมาเร่ือยๆจนถึงทุกวนัจนถอนตัวไม
ข้ึน ความเหน็วากลุมชาวนากลุมนี้ไมตองไปเสียคารับรองใหชาวตางประเทศอยาง IFOAM อีกแลว  และเราไม
จาํเปนตองสงขาวออกนอกประเทศ ขณะนี้เพียงแตทําใหคนไทยไดรูไดตระหนักในอาหารท่ีกินวามีประโยชน
อยางไร  

กลุมขาวคุณธรรมมีจุดออนก็คือ จะส่ือสารอยางไรใหคนกินไดมาพบมาเห็นวิถีชีวิตการเปนอยูซ่ึงการ
กระทําหรือมารูวากิจกรรมของกลุมชาวนากลุมนี้เปนอยูอยางไร  ดิฉันไดไปดูตัวอยาง เชน พอวจิิตร บุญสูง
ประธานมูลนิธรรมรวมใจ และตุหลาง (นายแกนคํากลา    พลิานอย) ท่ีสามารถเก็บพันธุและปรับปรุงพันธุขาว
ไดหลากหลายชนิด รวมไปถึงการรวมกลุมของชาวบาน จึงอยากใหคนท่ีไมเคยมา ไดมารูมาเห็นวิถีชีวิตของ
ชาวนา กจิกรรมตางๆในแปลงนา  บอกไดเลยวาขณะนี้คนท่ีกินขาวของชาวนากลุมนี ้กินเพราะความนาเช่ือถือ
ในตัวของผูผลิตหรือชาวนาเอง ไมไดกนิเพราะวามีใบรับรองจากองคกรใดๆ เม่ือกนิแลวเห็นวาดจีริง  แลวก็
บอกตอปากตอปากตอๆ กนัไป 

ผลการปฏบัิตทิดลองใชคูมือประกันคุณภาพ 
เม่ือไดกําหนดมาตรฐานการทําเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมและออกแบบคูมือการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานน้ันแลว ทีมวจิัยไดนําสูการปฏิบัติทดลองใช ผลการทดลองใชเปนดังนี ้
ชาวนาท่ีเขารวม 
ทําการรับสมัครชาวนาเขารวมโดยไดทําการวางแผนงานรวมกับชาวบานและผูนําชุมชน 139 คน ได

ชวยกันกําหนดชวงเวลาในการทดลองใชคูมือระบบประกันคุณภาพ (การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม)ท่ีไดรางข้ึนมาแลว ในการผลิตขาว พืชผัก ผลไม ของสมาชิกชาวนาคุณธรรมท่ีมีความพรอม มีชาวนา
ท่ีมีความพรอมจะเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม จํานวน 119 ราย โดย เร่ิมตน
ดวยกิจกรรมงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ มีการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุขาว เสร็จแลวก็เดินทางไปอยูศึกษาดูงานท่ี
หมูบานราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานีและสันติอโศกท่ีกรุงเทพ สมาชิกไดอยู ไดดู ไดรู ไดเห็น ได
เลียนแบบ จนเปนท้ังในดานกระบวนการใชชีวิตจริงอยางมีคุณคา รวมท้ังได ฝกหัดการทํางาน  คือ การปฏิบัติ
ธรรม และไดฝกทําการคาบุญนิยม ซ่ึงสามารถนํามาใชไดจริงกับพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน แลวกลับมา
ทําการผลิตจริงในแปลงนาตลอดป 

ประเมินในเชิงปริมาณ มีชาวนาท่ีเขารวมแลวสามารถดําเนินการจนผานการตรวจรับรองมาตรฐาน 
เกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 99 ราย คิดเปนพื้นท่ีการเกษตรจํานวน 1,566 ไร ผลผลิตขาวเปลือก380.944 ตัน 
ชาวนาในระยะปรับเปล่ียน 20 ราย พื้นท่ีการเกษตร 403 ไร ประมาณการผลผลิตขาว 105.500ตัน 
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ตารางประมาณการผลผลิตขาวคุณธรรมและพื้นท่ีเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ของสมาชิกเครือขาย  119 ราย 
ท่ีสมัครเขารวมปฏิบัติการทดลองใชคูมือระบบการประกันคุณภาพ  

 

สถานะผลผลิต  
(จํานวนคน) 

ประมาณการผลผลิตขาว  และ พ้ืนท่ีการผลิตในระบบเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม รวมพื้นท่ี 
การผลติ   

(ไร) 
มะลิ 105 

(กก) 
พื้นท่ี 
(ไร) 

มะลิแดง 
(กก) 

พื้นท่ี  
(ไร) 

ขาวนิล  
(กก) 

พื้นท่ี  
(ไร) 

กข 6  
(กก) 

พื้นท่ี 
 (ไร) 

มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม หรือ ขาวคุณธรรม     
          (จํานวน99คน) 

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

ขาวอินทรียระยะปรับเปล่ียนสู
มาตรฐานขาวคุณธรรม 
          (จํานวน 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 
 
 

ในเชิงคณุภาพ ชาวนาสมาชิก ผูบริหารเครือขาย ทีมวิจยัไดประสบการณพัฒนาตนเองในทางจิต
วิญญาณ พัฒนาการผลิต และสามารถพัฒนามาตรฐานและระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรมไดเปนคร้ังแรกในโลก   ดังตัวอยางขอคิดเห็นของชาวนาท่ีเขารวมทดลองใชคูมือการประกันคุณภาพ 
ดังนี ้

1. น.ส.กระแสบญุ ดอกบัว อายุ 31 ป อยูบานเลขท่ี 120 หมู 8 ต.กระจาย อําเภอปาต้ิว จงัหวัดยโสธร 

จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  จาก ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ในอดตีเคยทํางานโรงงาน ใชชีวติใน
สังคมเมือง ขาพเจาไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชชีวิตของคนทํางานลูกจางหาเชากินคํ่าแบบคนในสังคมเมืองอยูระยะ
หนึ่ง ขอสรุปของชีวิตในจุดนี้เห็นวานาจะไปไมรอด จึงตัดสินใจเปล่ียนกลับมาชวยพอแมทํานา แตก็ยังหา
คําตอบไมไดวาจะทําอยางไรจึงจะเปนชาวนาท่ีมีแตกตางจากชาวนาท่ัวๆไป  ขาพเจาจึงสมัครเปนสมาชิกชาวนา
คุณธรรม แตการทํานานั้นตองอาศัยแรงงาน อาศัยแรงใจ รวมท้ังสติปญญา บนพื้นท่ี 40 ไร ท่ีมีอยูนัน้ ขาพเจา
แบงเปนปาหัวไรปลายนาธรรมชาติจํานวน 10 ไร มีหนองน้ําท่ีใชไดตลอดปจํานวน 3 ไร  ฤดูการทํานาในแตละ
ปนั้นยุงยากในการบริหารจัดการมาก เพราะแปลงนาเปนแบบข้ันบันได  ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล  ขาพเจา
จําเปนตองวางแผนและคิดหาวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมอยูเสมอ  

ป 2554  ขาพเจาตัดสินใจเขารวมปฏิบัติทดลองใชคูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรีย 
โดยอาสาเปนนักสงเสริมเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ทํางานเสียสละทุกอยางเพื่อใหงานกาวหนาไปได มีโอกาส
เขารับการอบรมและไปดูงาน หมูบานราชธานีอโศกและสันติอโศก  (มีการอบรมดานอาชีพการงาน การครอง
ชีวิต เรียนรูโลกและสังคม รวมถึงการเสียสละตอสังคม) จึงไดนําไปปรับปรุงในแปลงนาตัวเอง ลองทํามา
เล็กนอยเทาท่ีขาพเจาจะทําได จึงคิดวาอบรมแคนี้ยังไมทําใหเรามีความรูใจการจดัการแปลงนาของขาพเจาได จงึ
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ขออนุญาตพอแมมาเรียนรูเพิม่เติมโดยการมาเปนอาสาสมัคร ต้ังแตจบงานอบรม  ถึงชวงทํานากก็ลับไปดูแล
แปลงนาของตัวเอง โดยมีแรงงานจากญาติธรรม ของมูลนิธิธรรมะรวมใจกลับไปชวยลงแขกดํานา มีการแนะนํา
ปรับปรุงแปลงนาดวย มีการจัดการมาเร่ือยๆ โดยปรับแปลงนาใหเปนสัดสวน บํารุงดนิโดยการหวานพืชหลังนา 
ปลูกแตงโมแลง แมจะยังไมประสบความสําเร็จจนขนาดขายไดเงิน แตส่ิงท่ีภาคภูมิใจก็คือพอแมก็ไดเก็บผลผลิต
ท่ีเกิดในพ้ืนนาท่ีไรสารพิษ มาบริโภคในครัวเรือน  

ปจจุบันขาพเจาชวยงานฝายประชาสัมพันธของเครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม  ไดความรูมาก ได
ลงมือปฏิบัติ ไดศึกษาพฒันาตัวเองในดานคุณธรรม  รูจักการใหสังคมกอน  การที่ขาพเจามาทํางานใหสวนรวม 
ไดรักษาศีลดวย จึงเปนภูมิคุมกันอยางดีมากในการท่ีเราไมหลงมัวเมาในการพนนั เหลา บุหร่ี  สารเคมี ปุยเคมี 
และมีองคความรูในการชวยเหลือคนอ่ืนๆ  เพราะไดพิสูจนดวยตัวเองเร่ือยมา   

โครงการวิจัยนี้ขาพเจาเห็นวา สามารถสรางจุดเปล่ียนสูจุดยืนท่ีม่ันคงใหเกษตรกรชาวนาท่ีเขารวม
ปฏิบัติการทดลองใชคูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคณุธรรม ไดเปนอยางด ี

2. นายอิสรา  แกวดี  บานเลขท่ี 98   ม.8  ต.น้าํปลีก อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ  37000   

 กอนท่ีผมจะไดเขารวมกลุมขาวคุณธรรม รางกายตัวผมเองเต็มไปดวยสารพิษ (พิษสุรา และอบายมุข) 
ไรนาเต็มไปดวยสารเคมี    ผมติดอบายมุข   ปญหาหนี้สินมีมากไมสามารถชําระหนี ้ธกส.ท่ีกูมาเพียง 30,000 
บาท เม่ือ 4 กอน เพราะ รายไดไมพอกับรายจาย  เพราะละลายไปกับอบายมุขไปหมด จนครอบครัวแตกแยก     
เม่ือมาคบคุนกบักลุมขาวคุณธรรม   ผมเปล่ียนความคิดใหมหันมาต้ังม่ันในศีล 5  เลิกอบายมุข   ยึดหลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  และปลูกขาวคุณธรรมพันธุพื้นเมืองหลากหลายชนิด ปรับปรุงบํารุงดินไรนาดวยปุยอินทรียท่ี
ผลิตข้ึนมาใชเองโดยวิธีการลงแขกของสมาชิก ผมทําโรงปุยเล็กๆเอาไวท่ีในแปลงนา ทําโรงสีขาวกลองเล็กๆท่ี
หลังบานเอาไวสีแปรรูปขาวพื้นเมืองพันธุตางๆ ใหเปนขาวกลองแลวนําไปสงขายใหศูนยกลางกลุมขาว
คุณธรรมเพ่ือผสมใหเปนขาวกลองพื้นเมืองอินทรีย ขายไดราคาดีกวาการขายขาวเปลือกใหโรงสีของนายทุน 

 วันนีว้ิถีชีวิตผมเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนมาก ผมสามารถมีรายไดเพยีงพอแลวจึงนาํไปชําระหนี้
หมดแลว ครอบครัวผมมีความอบอุน ทุกคนชวยกันทํางานในฟารม สวนแกลบรําและปลายขาวท่ีไดจากโรงสี 
ผมก็เอามาเล้ียงปลา เล้ียงเปดเล้ียงไกไก ผมมีอาหารที่ปลอดภัยไรสารพิษเอาไวรับประทานเองในครัวเรือน  
อยากบอกวา  ขาวคุณธรรมนํามาซ่ึงความสุข จริงๆ ครับ 

 

3. นายสุพจน  จิตทวี อายุ 59 ป อยูบานเลขท่ี  98/1  หมู 4  ต.หนองเปด อ.เมือง จ.ยโสธร 35000   

เม่ือไดเขาสูขบวนการผลิตขาวแบบชาวนาคุณธรรมทําใหขาพเจาไดเรียนรูการดํารงชีวิตแบบเพียงพอ 
โดยการใชส่ิงท่ีมีในไรในนาตนเองมาทําปุยหมักชีวภิาพ  ใชน้ําหมักชีวภาพท่ีทําเองไมพึ่งปุยเคมี  และเลิกดื่ม
สุรา เลิกสูบหร่ี   เม่ือกอนขาพเจาเปนเซียนดื่มสุรา  ดื่มแลวเมาหวัราน้ํา  บุหร่ีก็สูบมวนตอมวน และการสูบบุหร่ี  
การดื่มเหลาเปนการเผาเงินทองของตัวเอง  เพราะ เอาเงินไปซ้ือเหลา ซ้ือบุหร่ี  โดยหารูไมวาทําลายตนเอง และ
ครอบครัว   เม่ือขาพเจามาเรียนรูวิถีการใชชีวิตโดยเปนชาวนาคุณธรรม เม่ือมองยอนกลับไปในอดตีท่ีผานมาทํา
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ให ขาพเจามีจติสํานึกท่ีละอายตอตนเอง และคนอ่ืน  ขาพเจารูสึกเสียดายวนัเวลาท่ีผานมา และคิดวาชีวิตของ
ขาพเจานาจะพบวิถีชีวิตแบบพอเพียงแบบนี้ต้ังแตนานแลว  

ขาพเจายนืยันวาสามารถ ลดคาใชจายในการทํานา โดยการไมใชปุยเคมี ไมใชยาฆาแมลง ไมใชสารฆา
หญา  แตกอน ขาพเจาตองลงทุนหมดเงินไปปละ ประมาณ 15,000 บาท กับส่ิงท่ีไมมีประโยชนเหลานี้  แตพอ
หันมาทํานาอินทรียกับกลุมขาวคุณธรรม ก็เลิกหมดเลย  การเลิกดื่มเหลาและเลิกสูบบุหร่ีทําใหรางกายของ
ขาพเจาแข็งแรง ส่ิงท่ีขาพเจาทําอยูทุกวันนี้ ไมไดทําเพื่อตัวเองเทานัน้แตทําเพื่อลูกเพื่อหลานขาพเจา หวังวาจะให
ลูกหลานไดไดรับส่ิงดีๆ และสืบทอดอาชีพนี้ตอไปในอนาคต  ขาพเจาม่ันใจวาเดนิมาถูกทางแลว ขอใหผูท่ีคิด
จะเลิกเหลา  เลิกบุหร่ี มีความต้ังใจจริง และยึดม่ันในส่ิงท่ีตนต้ังใจวาจะทํานั้น  มันไมมีอะไร ท่ีเราทําไมได  ทํา
ไมไหว  ทําไมสําเร็จ  ขอเพียงแตเรามีจิตใจท่ีต้ังม่ัน ส่ิงนัน้ก็จะสําเร็จไดแนนอน  

4. นายสุทัศน  วันเท่ียง อายุ 65 ป อยูบานศรีฐาน  ตาํบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

สภาพท่ัวไปของครอบครัว คือ มีอาชีพเปนชาวนา การอยู การกนิ ก็หาอยูหากนิเบบวถีิชีวิตชนบท  กิน
พืชผักในแปลงขาว ปลาก็มีในน้ํา  อดีตผมอยากไดเงิน กทํ็านาบัว เพื่อขาย  ใชสารเคมีเรงตน เรงดอก  ใช
ติดตอกันนานเขา สังเกตวาผิวหนังมีเร่ิมมีปญหา รางกายออนแอไมสบายบอย  คิดวาสาเหตุอาจจะเปนเพราะการ
ใชสารเคมีในนาบัวหรือเปลา   ขืนใชตอไปสุขภาพรางกายทรุดลงแนนอน จึงตัดสินใจเขารวมโครงการเกษตร
อินทรีย เม่ือเลิกใชสารเคมีอยางเดด็ขาด ถึงแมวาชวงแรกครอบครัวยังไมเห็นดวยก็ตาม หลังจากนัน้ไดเปล่ียนมา    
การทําเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมเต็มรูปแบบ   รูจักใชชีวิต ลดรายจาย โดย 

- ปลูกอยูปลูกกนิ  เล้ียงปลา  เล้ียงไก เล้ียงเปด 
- พึ่งตนเอง ไมยุงเกี่ยวอบายมุข  ถือปฏิบัติตามหลักศีล 5  
- สุขภาพรางกาย จิตใจดี ขยัน เปนคนท่ีมีความละเอียดออน 
- มีการจดบันทึก รายรับ –  รายจาย  ทําบัญชีฟารมครัวเรือน เพ่ือใหเหน็ตนทุน 
- ลดรายจายดานอุปโภค  ทําใชเองในครัวเรือน    
- ครอบครัวเขมแข็ง เขาอกเขาใจกนัด ี

เทคนิคความรูท่ีไดรับ 
- องคความรูเร่ืองเกษตรอินทรียมีการถายทอดจากพอ แมสูลูก 
- องคความรูเร่ืองหมอยา  สุขภาพการดูแลตนเอง   มีการขยายผลตอชุมชน 
- มีความม่ันใจในการดํารงชีวติ ดวยวิถีเกษตรอินทรียแบบยั่งยืน 
- เดินทางท่ีถูกตอง  เปนทางเลือกทางรอดจากหนี้สิน 
- ดําเนินชีวิตตามพระราชดําริของในหลวง 
- อนุรักษธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
- การทําเกษตรอินทรียแลวครอบครัวอบอุน   เขาใจซ่ึงกนัและกนั  รูจกัแบงปน 
- รูสึกมีเกียรติ  ไดรับการยอมรับ และมีบทบาทในชุมชนมากข้ึน   
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ความคิดเห็นและขอเสนอของสภาผูบริโภค 
ความคิดเหน็ของผูบริโภค ท่ีมีสวนรวมในการแสดงความเห็นตอปฏิบัติการทดลองใชคูมือการประกัน

คุณภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม  
 คุณครูจุน  ครูนักพัฒนาเอกชน จังหวัดพษิณุโลก  เปนครูสอนศิลปะ ได เปดบานตัวเองใหเปนโรงเรียน
สอนศิลปะสําหรับเด็กๆ ไดมาเรียนแสดงผีมือทางศิลปะ จากการไดเขามารวมกิจกรรมผูผลิตพบผูบริโภค(เกลอ
เมืองพบเกลอทุง) โดยบริษทัทีวีบูรพาจัดข้ึน  คร้ังแรกท่ีมาก็เกิดความอบอุน เหมือนมีความคุนเคย  มีความ
ผูกพัน ไดกินขาวคุณธรรม ความรูสึกแตกตางจากการซ้ือขาวท่ีเปนสินคาธรรมดาท่ัวไปมารับประทานมาก ขาว
คุณธรรม มีความนาเช่ือถือ จงึอยากบอกใหคนอ่ืนๆไดรูคุณคาของอาหารท่ีเรากินทุกวนั และอยากใหมารวม
สัมผัสกับชาวนากลุมนี้ จึงไดตัดสินใจ เปดบานอีกหนึ่งหลังเปน บานขาวคุณธรรม เพื่อเปนศูนยประสานงาน
เครือขายข้ึนท่ีจังหวดัพิษณุโลกข้ึน 
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หนังสือพิมพ: คมชัดลึก ฉบับวันท่ี 25 มิถุนายน 2555   คอลัมน โลกที่ไมควรหลงลืมใคร โดย... สุทธิพงษ ธรรมวุฒิ  
 

 
 

คุณหนุย (นายนิธิ สงาอารียกุล) เครือขายคนกินขาว  หลังจากไดรูจักกบัขาวคุณธรรมแลวผมก็ไดนําเอา
ขาวไปตรวจหรือวิจัยสารอาหารตางจากขาวซ่ึงขาวบางชนิดจะมีสารตอตานอณุมูลอิสระท่ีฝร่ังชอบ  ผมไดคนหา
ขอมูลผานทางจากอินเตอรเนต็ ซ่ึงวันนั้นสถาบันมหาลัยมหิดลไดนาํขาวอินทรียจากกลุมชาวนาอําเภอกุดชุม 
ของพอถาวร พิลานอย ไปวจิัย 30 ตัวอยาง (สายพันธุ) ซ่ึงมีขาวของกลุมชาวนาคุณธรรมรวมอยูดวย ผลการวิจยั
พบวาขาวขาวมะลิแดงมีสารตานมะเร็งสูงเปนท่ีนาพอใจมาก ขาวเหลืองสรอยทองก็มีสารโฟเลตท่ีมีประโยชน
มากโดยเฉพาะผูหญิงท่ีต้ังทอง ซ่ึงตองการสารนี้มาก เนื่องจากสารชนิดนี้มีในธรรมชาติ และท่ีสําคัญมีในขาว
คุณธรรมดวย  

นอกจากขาวแลวก็ยังตองมีผักผลไม ซ่ึงตลาดรองรับผลิตผลของกลุมชาวนาคุณธรรมอยูแลว   เราตอง
ทําแบรนดและทําเชลลวางขาย หรืออาจจะตองทําสัญลักษณเปนสี เชน สีเขียว ราชการรองรับ  สีเหลือง อย.
รับรอง  สีน้ําตาลมาตรฐานของเราเอง  เปนตน  เพื่อใหผูบริโภคไดขอเปรียบเทียบความแตกตางของสินคา สวน
ลูกคาในอนาคตเราตองมีมาตรฐานใหชัดเจน ตองมีการส่ือสารขอมูลบอกกลาวใหชัดเจนและสามารถลงมา
ตรวจสอบไดวาใครเปนคนผลิตมีขาวอะไรบางจะทําใหเกดิความม่ันใจมากข้ึน 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ 
ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญมีสวนรวมในการแสดงความเห็นตอปฏิบัติการทดลองใช 

คูมือการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม  
      1.  คุณนาถฤดี   นาครวาจา     ผูอํานวยการกองทุนมาตรฐานเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย  ( มกท  )   
ขอเสนอถาจะรับรองมาตรฐานโดยกลุมเอง   คนทํางานในพ้ืนท่ีตองเขาใจ   ระบบท่ีตัวเองต้ังข้ึนมา   คือระบบ
ควบคุมภายใน   ตองทํางานเปนข้ันเปนตอน  เขาใจสถานการณในพืน้ท่ี   เขาใจเกษตรกร   เสนอเร่ืองรายงาน   
เนื้อหาหลักของตัวแทนเกษตรกรควรเนนเกีย่วกับท่ีมาของโครงการเกษตรอินทรียคุณธรรม  และความสําคัญใน
การเรียนรูของเกษตรกร   ถาจะพัฒนากระบวนการรับรองโดยกลุมเอง  ตองคํานึงองคกรภายนอกท่ีจะมา
เกี่ยวของ  ท้ังนักวิชาการ  องคกรผูบริโภค  บุคคลภายนอก   ควรเนนเกี่ยวกับนโยบายของหนวยงานตนเอง   ซ่ึง
ตองใชรวมกับการสนับสนุนการพัฒนาการทําเกษตรอินทรียคุณธรรม 
         เนื้อหาหลักของผูนําเกษตรกรขาวคุณธรรม  ควรเนนเร่ืองประสบการณ  การทาํเกษตรอินทรียท่ีผานมา
ขององคกร   โดยเฉพาะ   ความอดทนความมุมานะ  การสรางองคกรท่ีเขมแข็ง 
         ขอฝากคนทํางานในพ้ืนท่ี   ท่ีเปนนกัสงเสริมภายในโครงการรวมท้ังผูตรวจฟารมภายในโครงการ    ระบบ
ควบคุมภายใน  คือระบบท่ีมีเอกสารท่ีจะสรางหลักประกนัวา   กระบวนการผลิตและผลผลิตของโครงการได
ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  องคประกอบท่ีสําคัญของระบบควบคุมภายใน  มี  4  ดานคือ  1.  มีระบบ
โปรงใส  และมีการบันทึกเอกสาร   2.  มีเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถและเช่ือถือได  3. มีกระบวนการตรวจสอบ
ภายในท่ีดี  4. มีการรายงานใหหนวยงานรับรองทราบ 

2.  นางสาวพิสมัย   รัตนผลที  ผูประกอบการเกษตรอินทรียรายใหญ และ เปนผูตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียระดบัสากล (ตรวจอิสระ)  

ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพในดานตางๆ 
1. ดานโครงสรางและการบริหารระบบควบคุมภายใน 

 ผูบริหารโครงการ นายนิคม  เพชรผา 
ผูจัดการระบบ นายนิคม เพชรผา 
ผูทําหนาท่ีรับรองแปลง นายนิคม  เพชรผา ,นายสุทัศน  วันเท่ียง,นายอิสรา  แกวดี ,นายวิจิตร  บุญสูง ,

นางจําปา  สุวะไกร,และพระคุณเจาพรมมา สุภัทโท 
ผูตรวจแปลงภายใน ผูตรวจหลัก  3 คน  คือ  นายประจักษ  บุญทศ ,นางสาวพรทิพย  ถาบรรแกว ,

นายสุรศักดิ์ ศรีสงา และมีผูติดตาม คือ  นางสาวอริยญดา  ศรีสุวะ 
เจาหนาท่ีสงเสริมเกษตร
อินทรียเชิงคุณธรรม 

นายประจักษ  บุญทศ ,นายอดุลย โคลนพันธ นายแกนคํากลา  พิลานอย,นาย
จีรพันธ มีทรัพย ,  นายสุรศักดิ์ ศรีสงา 

เจาหนาท่ีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ฝายรับซ้ือขาวเปลือก นายประจักษ  บุญทศ ,ฝายแปรรูปและการตลาด       
นายอดุลย โลนพันธ , ฝายขอมูล นางสาวอริยญดา ศรีสุวะ 

สํานักงานกลางของกลุม  มูลนิธิสวนธรรมรวมใจ 
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จากการประเมินพบวา  มีโครงสรางองคกร  แตยังไมมีรายช่ือผูรับผิดชอบตําแหนงตางๆท่ีเปน 
ปจจุบันและเหน็วา มีสมาชิกเปนรอยกวา แตมีผูตรวจแปลงหลักเพียง 3 คน  และมีพืน้ท่ีกระจายหางไกล  
ประกอบกับสมาชิกแตละรายมีพื้นท่ีหลายแปลง  จึงทําใหการตรวจแปลงไมครบทุกแปลง   อีกท้ังผูตรวจตอง
รับผิดชอบงานอ่ืนๆดวย จึงทําใหงานตรวจแปลงทําไมไดเต็มท่ี 

2. คูมือระบบการประกันคุณภาพ 

ผลการประเมินพบวา คูมือยงัไมไดมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจากการตรวจประเมิน  เห็นวา  
โครงการ  มีคูมือการประกันคุณภาพ ไดแก  แบบฟอรมและเอกสารข้ันตอนการทาํงานของระบบ  ท่ีมีเนื้อหา
ครอบคลุมข้ันตอนการทํางานท้ังหมด   เจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของไดรับแบบฟอรมท่ีเปนปจจุบันและเขาใจข้ันตอน
การทํางานท่ีระบุในคูมือ   มีการทบทวนระบบควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ และปรับปรุงขอมูลเม่ือจําเปน 

3. มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 

ผลการประเมินของผูตรวจจะดูเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมท่ีบันทึกไวเปนเอกสาร  ท่ี 
ครอบคลุมตามขอกําหนดของมาตรฐานสากลท่ัวไป  เชน 

- พื้นท่ีการผลิต  
- การจัดการน้าํ ดิน และปุย 
- การปองกันกาํจัดศัตรูพืช 
- เมล็ดพันธุพชืและสวนขยายพันธุพืช 
- การปองกันการปนเปอนจากภายนอกฟารม 
- ระยะปรับเปลี่ยน 
- การจัดการหลังการเก็บเกีย่วและสถานท่ีเก็บผลผลิตในระดับฟารม  เชน บรรจุภัณฑ การแยกผลผลิต

ตางสถานการณรับรอง  
4. ระบบเอกสารของระบบการประกันคุณภาพ   
จากการดําเนินงานเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน  การจัดระบบเอกสารถือเปนส่ิงสําคัญ  ทางโครงการไดรับ

การประเมินถึงระบบเอกสาร   
โดยผูตรวจไดประเมินตามเกณฑซ่ึงส่ิงท่ีถือวาผานเกณฑ มีขอมูลท่ีสมบูรณ เชน 
- เกษตรกรทุกรายมีสัญญาขอตกลงเขารวมโครงการ  โดยเนื้อหาในสัญญาขอตกลงมีการระบุขอกาํหนด

ท่ีใหเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการ 
-  ในสัญญามีการอธิบายถึงมาตรฐานท่ีโครงการบังคับใชและการยนิยอมใหผูตรวจเขาตรวจเยีย่มแปลง 

และระบุวา หากเกษตรกรไมปฏิบัติตามมาตรฐานจะตองไดรับการลงโทษ 
- มีแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของแปลงเกษตรกร   มีการระบุช่ือและรหัสของสมาชิก 
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สวนขอท่ีผูประเมินไดประเมินแลวตองดําเนินการปรับปรุง  อาทิ    
-ขอมูลพื้นฐานของสมาชิกในแบบฟอรมแตละราย เชน  ใบสมัครเขารวมโครงการ  แบบสอบถาม การ

ระบุวันเดือนปท่ีเขารวมโครงการ รวมถึงวันท่ีเดือนปท่ีใชปจจัยการผลิตตองหาม ยังไมครบถวน 
- การจดบันทึกการใหคําแนะนําใหกับสมาชิกแตละราย ท่ีเปนเร่ืองสําคัญ 
- การบันทึกขอมูลกิจกรรมของแตละราย  เชน  การใชปจจัยการผลิต ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บได   พืน้ท่ี

แปลงใหม หรือการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีครอบครอง 
- การสรุปการตรวจแปลงแตละคร้ัง  โครงการไดจดัทํา รายช่ือเกษตรกร  โดยมีขอมูลเกษตรกรแตละ

ราย ช่ือผูตรวจภายใน วันท่ีตรวจภายใน ผลการรับรอง และประมาณการผลผลิต 
ผลการประเมินระบบเอกสารของโครงการ  พบวาขอมูลท่ีตองนําไปปรับปรุงแกไขไดแก 
1.  เกษตรกรที่สุมตรวจบางรายไมมีประวัติการใชสารเคมีคร้ังสุดทายไมทุกครบทุกแปลง 
2. พบเกษตรกรที่สุมตรวจไมมีแผนผังแปลงขอรับรองครบทุกแปลง  หรือไมปรับปรุงแผนผังพื้นท่ีนา

ใหเปนปจจุบัน  บางแปลงไมบอกรายละเอียดของจุดอางอิงและแปลงขางเคียง 
3. ไมมีการจดบันทึกใหคําแนะนําท่ีสําคัญใหกับสมาชิกแตละราย  เพราะปนี้นกัสงเสริมไมไดลงพื้นท่ี

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานโครงการ 
4. บางรายไมไดจดบันทึกปจจยัการผลิตท่ีใช  ทุกรายไมไดบันทึกผลผลิตท่ีขาย ไมไดเกบ็ใบเสร็จการ

ขายขาว  การลดพื้นท่ีถือครองไมไดแจง  และโครงการไมไดเช็คตอนตรวจแปลงจึงไมทราบวา
สมาชิกมีพื้นท่ีลดลง 

5.  โครงการไมไดทําเอกสารชนิดปจจยัการผลิตท่ีอนุญาตใหสมาชิกใชไดครบถวน  เชน ปุยตรางอก
งาม 

6. แบบฟอรมรายงานการตรวจไมมีเนื้อหาใหเช็คปจจยัการผลิตท่ีพบท่ีบาน สถานท่ีเกบ็ปจจัยการผลิต 
7. สมาชิกบางรายไมระบุการใชสารเคมีคร้ังสุดทาย บางรายระบุประมาณการผลผลิตไมตรงตามจริง 
8. ไมมีเอกสารสรุปบันทึกการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีครอบครอง จํานวนเกษตรกรท่ีถูกลงโทษ มาตรการ

ลงโทษ 
   

          3.  คุณนคร    ลิบปคปุตถาวร  ผูแทนเครือขายตลาดสีเขียว  กรุงเทพฯ  

 ผมคิดวาการรับรองมาตรฐานโดยกลุมเกษตรกรเองโดยเฉพาะกลุมชาวนาคุณธรรมนัน้เปนเร่ืองท่ีดี   
เพราะเปนการพึ่งตนเอง   ในการรับรองมาตรฐานโดยตัวเอง  ผมขอเสนอวา  ระบบการทํางานภายใน
ของระบบการประกันคุณภาพตองแนน   ท้ังเร่ืองเอกสารและกระบวนการลงพ้ืนท่ี   กระบวนการตางๆ
ตองสามารถตรวจสอบยอนกลับได   คนทํางานในพืน้ท่ีตองเขาใจเกษตรกร  เกษตรกรเขาใจโครงการ   
มีความตระหนักถึงส่ิงท่ีตัวเองกําลังทําอยู  ส่ิงท่ีขาดไมไดตองคํานงึถึงผูบริโภค   ผลผลิตท่ีออกมาสู
ตลาดตองเปนผลผลิตท่ีเปนของชาวนาคุณธรรมจริงๆ 
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ชุดความรูท่ีไดรับจากการขับเคลื่อนตามแผนการประกันคุณภาพ 
 จากการลงพื้นท่ีสํารวจขอมูลการทําเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขยายผล
กลุมและเครือขายขาวคุณธรรม ไดพบวา ขีดจํากัดประการหน่ึงของการขยายเครือขายขาวอินทรียและขาว
คุณธรรม ก็คือ การมีและใชชุดความรูท่ีหลากหลาย ผูท่ีใชความรูทุกคนจะตองมีความชัดเจนและสามารถสอด
ประสานความรูตางๆ เขาดวยกันอยางกลมกลืนและสอดคลองกับระบบนิเวศนของตนเอง  ตลอดจนขอกําหนด
ของมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง  เพราะถาเกษตรกรมีความเขาใจท่ีถูกตองแลว  การตรวจสอบควบคุมก็
จะเปล่ียนจากการคอยจับผิด  เปนการคนหาจุดออน  เพื่อท่ีจะปรับปรุงใหดีข้ึนไปอยางตอเนื่อง  ซ่ึงการถายทอด
ชุดความรูเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม  โดยเฉพาะการถายทอดจากสมาชิกเกาไปสูสมาชิกใหม ในการทําเกษตร
อินทรีย รวมท้ังระบบทรัพยากร เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการในการทําเกษตรอินทรียตางๆ ท่ีมีอยูในระบบ
เครือขายขาวคุณธรรม   

ดังนั้น แมจะมีความพยายามในการขยายผล การปฏิบัติเพื่อการผลิตขาวอินทรียตามแนวท่ีเคยไดผล
มาแลวก็ตาม ก็ยังพบวาสมาชิกรายใหมยังไมเช่ือผลท่ีเกิดข้ึน แมจะเห็นผลก็ยังไมแนใจวาจะทําไดจริงในพื้นท่ี
ของตนเอง และถึงแมวาจะเช่ือวาทําได แตก็ยังมีปญหาเรื่องของนิสัยใจคอ โดยเฉพาะวิธีการทํางานในระบบ
เกษตรเคมี ท่ีเนนความสะดวก ความมักงาย ทําเร็ว เสร็จเร็ว ไดพักผอนมาก ท่ีแตกตางจากระบบการทําเกษตร
อินทรียท่ีจะตองมีการเตรียมการและทํางานอยางตอเนื่อง ท้ังกอนและหลังฤดูปลูกก็ยังตองทํางานอยูเชนเดิม ซ่ึง
เปนลักษณะท่ีเกษตรกรทั่วไปถือวาเปนวิถีชีวิตท่ีหนักและเหนื่อยหรืออาจเทียบไดวา มีคุณภาพชีวิตท่ีคอนขางตํ่า 
โดยไมไดพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตท่ีแทจริง ในการทํางานเพ่ือการพึ่งตนเอง ผลิตอาหารเองท่ีปลอดภัยและมี
คุณภาพสูง ประเด็นนี้จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีนํามาใชในการขยายกลุมและเครือขาย 
 ชุดความรูนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปฏิบัติจนไดผลอยางแทจริงแลว เพื่อนํามาสรุปเปนชุด
ความรูในการทําเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมในสภาพแวดลอมตางๆ โดยพิจารณาถึงความจําเปนในการวางแผน 
การพัฒนาทรัพยากร การระดมทุน การเตรียมการ ทุนท่ีตองใช ผลตอบแทนที่ไดรับ และการใชชุดความรูนั้น
ตองใชตามเง่ือนไขของทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม  รายละเอียดชุดความ ประกอบดวย  

มิติดานสุขภาพ   เกษตรอินทรียคุณธรรมจะสงเสริมและสรางความยัง่ยืนใหกับสุขภาพอยางเปนองค
รวม  ของดิน   พืช  สัตว  มนษุย  และโลก การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณจะทําใหพืชพรรณตางๆ  แข็งแรง  มี
สุขภาวะท่ีดี  สงผลตอสัตวเล้ียงและมนษุยท่ีอาศัยพืชพรรณเหลานั้นเปนอาหาร    การมีสุภาพท่ีดไีมใชการ
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ   แตรวมถึงภาวะแหงความเปนอยูท่ีดีของ   กายภาพ   จิตใจ  สังคม  และสภาพแวดลอม
โดยรวม    ความเขมแข็งภูมิตานทาน  และความสามารถในการฟนตัวเองจากความเส่ือมถอย    เกษตรอินทรีย
คุณธรรมจึงมุงท่ีจะผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพสูง   และมีคูณคาทางโภชนาการเพื่อสนับสนุนใหมนุษยมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน   ดวยเหตุนี้   เกษตรอนิทรียจึงเลือกท่ีจะปฏิเสธการใชปุยเคมี   สารเคมีกําจัดศัตรูพืช   เวชภณัฑสัตว   และ
สารปรุงแตงอาหารท่ีอาจจะมีอันตรายตอสุขภาพ 

มิติดานระบบนิเวศวิทยา  เกษตรอินทรียต้ังอยูบนรากฐานของระบบนิเวศวิทยา และ วัฎจักรแหง
ธรรมชาติการผลิตการเกษตรจะตองสอดคลองกับวิถีแหงธรรมชาติ และชวยทําใหระบบและวัฎจักรแหง
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ธรรมชาติยั่งยนืมากข้ึน การผลิตการเกษตรอินทรียจึงตองพึงอาศัยขบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของ
ธรรมชาติ การจัดการเกษตรอินทรียจึงจําเปนตองสอดคลองกับเง่ือนไขทองถ่ิน ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และ
เหมาะสมกับขนาดของฟารม 

มิติดานความเปนธรรม เกษตรอินทรีควรจดัต้ังอยูบนความสัมพันธท่ีความเปนธรรมระหวาง
ส่ิงแวดลอมโดยรวมและส่ิงมีชีวิต ความเปนธรรมนี้รวมถึงความเทาเทียมกันระหวางมนุษยและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
การเคารพ ความยุติธรรม และการมีสวนในการปกปกพทัิกษโลกในหลักการขอนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติตอ
สัตวเล้ียงอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสภาพการเล้ียงใหสอดคลองกับลักษณะและความตองการทาง
ธรรมชาติของสัตว 

มิติดานการดูแลเอาใจใส การจัดการเกษตรอินทรียตองดําเนินการอยางระมัดระวัง และการรับผิดชอบ
เพื่อปกปองความเปนอยูของผูคนท้ังในปจจุบันและอนาคตรวมท้ังปกปองสภาพแวดลอมโดยรวมดวยตอง
ระมัดระวังอยาใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

ชุดความรูดานการฝกอบรมเกษตรกร 
การฝกอบรม/สรางการเรียนรูเกษตรกรควรดําเนินการในสองลักษณะ คือ กอนท่ีจะรับสมัครเกษตรกร

เขาเปนสมาชิกของโครงการเกษตรอินทรีย  และหลังจากท่ีไดรับการรับรองแลวโครงการก็ควรมีหลักสูตรการ
เรียนรูอยางตอเนื่องอีกดวย   
 การอบรมกอนเร่ิมโครงการ  เปนการทําความเขาใจเบ้ืองตนเกีย่วกับโครงการ  หลักการเกษตรอินทรีย  
ขอกําหนดมาตรฐานเบ้ืองตน  และขอตกลงตางๆ  เกี่ยวกับการรับซ้ือผลผลิต 

สวนการอบรมอยางตอเนื่องของเกษตรกร  ควรประกอบดวยหลักสูตรดังตอไปนี ้
การบริหารจัดการดิน 
การบริหารจัดการศัตรูพืช 
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว 
การบันทึกขอมูลการผลิต  และปจจัยการผลิต 
รายละเอียดของมาตรฐานและขอกําหนดของการรับรองมาตรฐาน 
 

การอบรมเจาหนาระบบการประกันคุณภาพ 
 

 กอนท่ีจะเร่ิมรับผิดชอบทํางานเปนเจาหนาท่ีระบบควบคุมภายใน  เจาหนาท่ีตองไดรับการอบรมจาก
วิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ  รวมท้ังมีการอบรมซํ้าทุกป  โดยเนื้อหาการอบรมหลักสูตรการอบรมของ
เจาหนาท่ีท่ีจะตองสัมพันธกับบทบาทความรับผิดชอบ  ซ่ึงควรครอบคลุมในเร่ือง  หลักการและเทคนิคเกษตร
อินทรีย  รายละเอียดของมาตรฐานและขอกําหนดของการรับรองมาตรฐาน เทคนิคการตรวจฟารม 

หลังจากท่ีไดรับการฝกจากวทิยากรแลวเจาหนาท่ีควรฝกปฏิบัติในการทํางานจริงกับเจาหนาท่ีมี
ประสบการณ  เพื่อเพิ่มพูนทักษะกอนท่ีจะปฏิบัติงานจริงดวยตนเอง  นอกจากนี้ ผูท่ีมีสวนเกีย่วของกับโครงการ
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เกษตรอินทรีย   ไมวาจะเปนกรรมการรับรองฟารม  เจาหนาท่ีรับซ้ือผลผลิตพนักงานแปรรูป  หรือแมแต
ผูบริหารของโครงการจําเปนตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับหลักการมาตรฐานเกษตรอินทรียดวย   

การจัดระบบตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ 
ผูตรวจฟารมภายใน คือ  ผูท่ีทําหนาท่ีตรวจฟารมสําหรับระบบควบคุมภายใน  ผูตรวจภายในน้ีตองเปน

ผูท่ีมีความรูเกีย่วกับเกษตรอินทรีย  และไดรับการฝกอบรมในเร่ืองการตรวจฟารมดวย  ตลอดจนโครงการตองมี
ข้ันตอนในการจดทะเบียนผูตรวจอยางชัดเจนดวย 

ในการมอบหมายงานตรวจฟารมใหกับผูตรวจภายใน  โครงการตองมีระบบในการปองกันผูตรวจท่ีอาจ
มีผลประโยชนเกี่ยวของ (ท้ังทางบวกและลบ)  ตอเกษตรกรผูผลิต  โดยท่ัวไปผูตรวจไมควรตรวจฟารมของญาติ
พี่นองหรือคนใกลชิด  

จํานวนคร้ังของการตรวจ  หนวยควบคุมภายในจะตองตรวจเยีย่มสมาชิกผูผลิตแตละรายอยางนอยปละ 
2 คร้ัง  เพื่อประเมินวาผูผลิตรายนั้นไดปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของหนวยงานรับรองหรือไม  แต
โครงการอาจกําหนดใหมีการตรวจพิเศษเพิ่มข้ึนได 

 
วิธีการตรวจและการทํารายงานตรวจฟารม โครงการตองกําหนดวิธีการตรวจฟารมและกําหนดให

ผูตรวจภายในจัดทํารายงานตรวจฟารมดวยดวย  โดยรายงานการตรวจเยี่ยม  เชน แปลงท่ีตรวจ  ชนดิพืชท่ีปลูก  
แหลงน้ํา  การปรับปรุงบํารุงดิน การกําจัดศัตรูพืช  เมล็ดพันธุและปจจยัการผลิตท่ีใช  ระบบนิเวศในฟารม  การ
เก็บเกีย่วและการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกีย่ว  ปริมาณผลิตผลท่ีไดหรือประมาณการไว 

การตัดสินใจรับรองวาสมาชกิผานหรือไมผานมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 
โครงการหรือหนวยควบคุมภายในจะตองมีระบบการตัดสินใจเพื่อรับรองวาสมาชิกผูผลิตแตละรายได

ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของหนวยรับรองหรือไม  โดยผูตัดสินใจนี้จะตองไมใชผูเดยีวกับผูตรวจ
ฟารมของสมาชิกรายดังกลาว  และตองไมมีผลประโยชนเกี่ยวของกับสมาชิกดังกลาว 
 การตัดสินใจรับรองสมาชิกท่ีเพิ่งเขาสูโครงการจะตองกาํหนดระยะปรับเปล่ียนเกษตรอินทรียของการ
เปล่ียนการผลิตแตละแปลงของสมาชิกดงักลาวดวย 
 ในการตัดสินใจรับรองหรือไมรับรองสมาชิก  ตองบันทึกผลการประชุมดังกลาว  ในกรณีท่ีไมรับรอง
สมาชิก  ตองมีการบันทึกเหตุผลของการละเมิดมาตรฐานไวดวย 
การลงโทษเม่ือมีการละเมิดมาตรฐาน 
 โครงการหรือหนวยควบคุมภายในจะตองมีการมาตรการจัดการกับผูผลิตท่ีละเมิดมาตรฐาน  โดย
มาตรการดังกลาวตองมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการบันทึกการลงโทษดังกลาว 
กิจกรรมการตลาดและกจิกรรมสนับสนุนอ่ืนๆของโครงการ 
เอกสารการบัญชีซ้ือ – ขายผลผลิต  และเอกสารการแปรรูป 



129 
    โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 

 ในสวนของหนวยงานกลางของโครงการท่ีทําหนาท่ีการตลาดหนวยงานดังกลาวจะตองมีแฟมเอกสาร
รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกแตละราย  ตลอดจนเอกสารการขายผลผลิตเกษตรอินทรียไวสําหรับให
หนวยงานรับรองตรวจสอบ 
 ในกรณีท่ีมีการแปรรูป (ไมวาโครงการจะเปนผูแปรรูปเอง  หรือจางหนวยงานขางนอกแปรรูป)หนวย
แปรรูปจะตองมีการบันทึกการแปรรูปไวสําหรับใหหนวยงานรับรองตรวจสอบดวย 
บัญชีการซ้ือปจจัยการผลิต 
 กรณีท่ีโครงการทําหนาท่ีในการจัดซ้ือและจัดหาปจจัยการผลิตใหสมาชิก  จะตองมีเอกสารบันทึก
รายละเอียดเกีย่วกับแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต  ปริมาณการซ้ือ  ปริมาณปจจยัการผลิตท่ีไดกระจายใหสมาชิก
ผูผลิตแตละราย  รวมท้ังการตรวจประเมินแตละราย  รวมท้ังการตรวจประเมินโดยโครงการวาปจจัยการผลิตนั้น
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานเกษตรอินทรียหรือไม 
มาตรการสนับสนุนการผลิต 
 โครงการตองมีมาตรการสนับสนุนชวยเหลือผูผลิตเพื่อใหผูผลิตสามารถทําการผลิตใหเปนไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย (เชน การอบรม  กิจกรรมสงเสริมการผลิต) โดยการอบรมเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย  โครงการอาจจัดทําคูมือมาตรฐานอยางงายสําหรับแจกสมาชิก  โดยใชภาษางายๆ เกษตรกรสามารถ
เขาใจได เชน มาตรฐานเกษตรอินทรียฉบับการตูน   
 

ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
 โดยปกติชุดเอกสารสมัครขอการรับรอง  ควรจะมีขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับข้ันตอนของการสมัคร  การ
ตรวจสอบ  และการรับรองมาตรฐาน  โดยทั่วไปแลว  ข้ันตอนการปฏิบัติจะใกลเคียงกัน  คือ 

1. ขอซ้ือใบสมัคร 
2. สงใบสมัครและรายละเอียดเก่ียวกับการผลิตใหหนวยงานรับรอง  รวมท้ังสัญญาขอตกลง 

เกี่ยวกับการตรวจและการรับรอง  รวมท้ังสัญญาขอตกลงเกี่ยวกับกับการตรวจและการรับรอง 
3. หนวยงานรับรองมาตรฐานมอบหมายงานตรวจใหกับผูตรวจ 
4. ผูตรวจมาตรวจเยีย่มฟารม และ/หรือ  สถานประกอบการ  เพื่อตรวจสอบดูวา  ผูผลิต/ไดเขาใจ 

มาตรฐานเกษตรอินทรียมากนอยเพยีงใดมีความเส่ียงอยางไร 
5. ผูตรวจจัดทํารายงานการตรวจสงใหกับหนวยงานรับรองมาตรฐาน 
6. หนวยงานรับรองมาตรฐานตัดสินใจการรับรองมาตรฐานการผลิต – การแปรรูป – การ 
              จัดการ 
7. ในทุกป  ผูผลิต – ผูประกอบการจะตองทําการตออายุการรับรอง  และหนวยงานรับรองจะ 

สงผูตรวจมาตรวจอยางนอยปละหนึ่งคร้ังกรณีฟารม เอกสารสําคัญท่ีใชประกอบในการสมัคร
คือ 
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• ประวัติฟารม 
• แผนผังและแผนท่ี 
• แผนการผลิต 
กรณีสถานประกอบการ  เอกสารสําคัญท่ีใชประกอบในการสมัครคือ 
• โครงสรางองคกร 
• แผนภูมิการแปรรูป 
• แผนผังหองตางๆ 
• สูตรสวนผสมของผลิตภัณฑท่ีมาของการรับรอง 
เอกสารตางๆ ท่ีสงใหกับหนวยงานมาตรฐาน  ผูผลิต – ผูประกอบการควรทําสําเนาเกบ็ไวในแฟม 

เฉพาะของตนเองดวย  โดยในแฟมจะรวบรวมเอกสารการติดตอส่ือสารและเอกสารอื่นๆท่ีไดรับจากหนวยงาน
รับรอง  ซ่ึงผูตรวจอาจขอตรวจเอกสาร  อ่ืนๆท่ีไดรับจากหนวยงานรับรอง  และผูตรวจสามารถขอตรวจเอกสาร
ในแฟมนั้นไดดวย 

เตรียมตัวรับการตรวจ 
 ผูผลิต – ผูประกอบการควรแจงและนดัแนะเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดใหทราบถึงกําหนดการการ
ตรวจ  และกํากับใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเตรียมตัวและอยูในชวงท่ีมีการตรวจ  เพื่อใหขอมูล  ท่ีถูกตองกับ
ผูตรวจ 
 ผูผลิตควรตรวจสํารวจระบบการผลิตและระบบเอกสารท้ังหมดซํ้ากอนท่ีจะถึงวนัตรวจจริง  ในกรณท่ีีมี
ส่ิงบกพรอง  เชน การผลิตไมเปนไปตามมาตรฐาน  หรือเอกสารไมครบ  ควรตรวจสอบภายในกอนวา  มี
อุปสรรคปญหาใด  แลวพยายามแกปญหาเทาท่ีทําได  แตอยาพยายามปกปดและใชเอกสารหลักฐานเท็จ เพราะ
ผูตรวจมีประสบการณในการตรวจมาก  แตยอมทราบดีวาผูผลิต – ผูประกอบการในปแรกๆอาจมีอุปสรรค
ปญหาในการปรับเปล่ียนบางอยาง  มีนอยรายมากท่ีผูผลิต – ผูประกอบการดําเนนิการตางๆ  ไดครบถวนและไม
มีปญหาอะไร 
ในการตรวจถาพบวา  มีการปกปดและทําเอกสารหลักฐานเท็จจะมีความผิดรายแรงมาก 
การเตรียมระบบเอกสารเพือ่ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
 หนวยงานรับรองมาตรฐานจะกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับเอกสารท่ีผูผลิตจําเปนตองดาํเนินการเพื่อใช
ในการตรวจสอบรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย  ระบบเอกสารท่ีจําเปน  ไดแก   
• ประวัติฟารม 
• แผนผังฟารม   
• แผนการผลิตฟารม 
• บันทึกปจจยัการผลิต 
• บันทึกการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย  (ในกรณีท่ีไดรับการรับรองแลว) 
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เหตุผลท่ีหนวยงานรับรองมาตรฐานกําหนดใหเกษตรกรจัดทําระบบเอกสารและบันทึกขอมูลเหลานี้ก็
เพราะวาเอกสารเหลานี้จะไดเปนหลักฐานในการตรวจสอบในการผลิตของเกษตรกรรวมท้ังการใชปจจยัการ
ผลิตท่ีใหใชเทานั้น   ไมมีการซ้ือหาและใชปจจัยการผลิตท่ีตองหาม  อีกท้ังขอมูลแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต  
ทําใหหนวยงานรับรองมาตรฐานสามารถตรวจสอบยอนกลับไดวา  ปจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบของปจจัยการ
ผลิต   นั้นเปนส่ิงท่ีใหใชในการทําเกษตรอินทรียไดหรือไม  สวนบันทึกการผลิตนั้นหนวยงานรับรองมาตรฐาน
จะใชเพื่อประมาณการผลผลิตรวมท้ังการตรวจสอบเปรียบเทียบกับปริมาณผลการผลิตและการจําหนายท่ีมีการ
ขาย  ในกรณท่ีีผูผลิตไมไดมีการจัดทําเอกสารเหลานี้  หนวยงานรับรองอาจปฏิเสธท่ีจะตรวจรับรองการผลิต  
หรืออาจไมใหการรับรองการผลิตได  ดังนัน้การจัดทําเอกสารใหถูกตองครบถวนจึงมีความสําคัญมาก 

ประวัติฟารม 
 ประวัติฟารมเปนขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับการถือครองและการบริหารจัดการฟารมของเกษตรกรผูผลิตท่ี
สมัครขอการรับรอง  โดยเกษตรกรจะตองแจงพื้นท่ีการเกษตรที่ครอบครอง  และทําการผลิตท้ังท่ีทําดวยตัวเอง
หรือใหผูอ่ืนดาํเนินการผลิต   
 พื้นท่ีเกษตรท่ีจะขอรับรองไดนั้น  จะตองเปนพื้นท่ีการผลิตท่ีเกษตรกรเปนผูบริหารจดัการดวยตัวเอง  
(โดยพิจารณาตัดสินใจในการใชปจจัยการผลิต)  พื้นท่ีการผลิตเหลานี้จะตองแจงใหหนวยงานรับรองรับทราบ  
ไมวาผูสมัครจะถือกรรมสิทธ์ิครอบครองท่ีดินแปลงดังกลาวหรือไม  และพ้ืนท่ีเหลานี้ควรปรับเปล่ียนเขาสู
ระบบเกษตรอินทรียท้ังหมด  ยกเวนแตมีเหตุผลท่ีชัดเจนและยอมรับไดโดยหนวยงานรับรับรอง 
พื้นท่ีการเกษตรท่ีตองแจงกับหนวยงานรับรอง 
- พื้นท่ีท่ีเกษตรกรเปนผูทําการผลิตเอง  แมวาท่ีดินอาจเปนกรรมสิทธ์ิของพอแม  พี่นอง  ญาติ  หรือคน 

อ่ืน 
- พื้นท่ีวางเปลาท่ีเกษตรกรเปนเจาของ ท่ียังไมไดทําการผลิตอะไร 
- พื้นการเกษตรท่ีเกษตรกรใหผูอ่ืนทําประโยชนทางการเกษตร (ไมวาผูเชาจะเปนใคร  หรือจะมีการเก็บ 

คาเชาหรือไม) 
- ท่ีดินทางการเกษตร ท่ีอยูหางไกลกันมาก และมีการผลิตผลทางการเกษตร  ไมวาจะเปนกรรมสิทธ์ิของ 

เกษตรกรหรือไมก็ตาม 
  สวนพื้นท่ีท่ีเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิครอบครอง  แตไมไดดําเนินการผลิตเอง ( เชน  ใหผูอ่ืนเชา)  
เกษตรกรก็จําเปนตองแจงพืน้ท่ีเหลานั้นใหหนวยงานรับรองทราบดวย  แตพืน้ท่ีเหลานี้ไมจําเปนตองปรับเปล่ียน
การผลิตเขาสูระบบอินทรีย  เพราะเกษตรกรผูผลิตไมไดเปนผูรับผิดชอบในการผลิตเอง 
  สําหรับการแจงประวัติฟารมนี้  เกษตรกรจะตองแจงระบุพื้นท่ีเปนแปลงๆ  โดยแปลงในความหมายของ
การรับรองเกษตรอินทรีย  คือ  จะพิจารณาดูจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี  และระบบการบริหารจัดการ
พื้นท่ีนั้นๆวา  มีความเหมือนหรือแตกตางจากพ้ืนท่ีท่ีจะรวมกันเปนแปลงการผลิตเดียวกันหรือไม   
ตัวอยางวิธีการจัดแบงแปลงในการทําประวัติฟารม 
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 การจัดแบงแปลงในการขอรับรองมาตรฐานจะพิจารณาจากความเหมือนกัน / แตกตางกันของการ
บริหารจัดการพื้นท่ีทําเกษตรดังกลาว 
•  พื้นท่ีท่ีอยูแยกหางกนั  ใหจดัเปนคนละแปลง 
• สวนพื้นท่ีท่ีติดกันเปนผืน  การแยกแปลงใหพิจารณาจากชนิดพืชท่ีปลูกและระบบการจัดการของพืน้ท่ี
ยอยนัน้ 
 พื้นท่ีติดกนัแตมีระบบการจัดการแปลงตางกัน 
แมพืชจะเปนชนิดเดยีวกัน  แตเนื่องจากมีระบบการจัดการตางกันคือ  เกษตรอินทรียและเคมี (หรืออินทรีย
ปรับเปล่ียน) ใหแยกเปน 2 แปลง คือ แปลงอินทรียกับแปลงเคมี  (อินทรียปรับเปล่ียน) 
 พื้นท่ีติดกนั  มีระบบการจัดการเหมือนกนั 
แมวาจะเปนพชืตางชนิดตางพันธุกัน  เชน  ขาวคนละชนดิ  ควรถือวาเปนแปลงเดยีวกันโดยในแผนการผลิต
ประจําปแยกชนิดพืชวามีการผลิตจํานวนกีไ่รเหตุผลเพราะวาเกษตรกรอาจมีการเพิ่ม/ลด  หรือยายพืน้ท่ีปลูกขาว
แตละพันธุในปถัดไปได  จึงควรขอการรับรองเปนแปลงเดียวกันท้ังหมด 
 กรณีพื้นท่ีติดกันมีระบบการจัดการเหมือนกันแตเปนพชืคนละชนิด 
เชน  ขาวกับผลไม  ควรถือวาเปนแปลงเดยีวกัน (หรืออาจจะแยกเปน 2 แปลงก็ได) เพราะวาชวยใหการจัดการ
ในเชิงเอกสารนอยกวาการแยกเปน 2 แปลง 
 พื้นท่ีไมติดกันพืชชนิดเดียวกนั 
มี 1 แปลงหรือ 2 แปลงก็ได  ข้ึนอยูกับการประเมินสภาพแปลง  ถาแปลงมีขนาดใหญท้ัง 2 แปลงก็อาจแยกเปน 2 
แปลงก็ได 
 พื้นท่ีไมติดกัน  พืชชนิดเดียวกัน 
ถาแปลงมีพื้นท่ีถนนตัดผานและแปลงอีกแปลงเปนเพียงต่ิงเล็กๆ  ก็อาจมารวมกนัเปนแปลงเดยีว 
 ขาวปลูกกินเอง / ปาของครอบครัว 
ตองมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  จะตองแจงแปลงดังกลาวและทําประวัติแปลงเพ่ือขอการรับรองดวย  
เพราะอาจมีการเพิ่ม/ลดพื้นท่ีปลูกขาวสําหรับกินเอง  (หรือพื้นท่ีปา) เพือ่มาปลูกพืชเกษตรอินทรียในอนาคตได 
 ในกรณีท่ีเกษตรกรมีพื้นท่ีหลายแปลง  (ท่ีไมไดอยูติดกนั  หรือท่ีอยูติดกันแตมีการบริหารจัดการที่
ตางกันออกไป)  เกษตรกรจะตองกําหนดหมายเลขรหัสแปลงใหชัดเจน  (หรืออาจใชวิธีกําหนดเปนพื้นท่ีจดจํา
ไดโดยงายกไ็ด  เชน  “แปลงชายนํ้า”)  และเก็บบันทึกไว  เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวกับการใชปจจัยการ
ผลิตของแตละแปลงได  นอกจากนี้  หนวยงานรับรองมาตรฐานยังจะใชเลขรหัสแปลงในการอางอิงกับ
เกษตรกรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียอยูตลอดเวลา 
 นอกจากนี้  ในการทําประวติัฟารม  ผูผลิตจะตองแจงรายละเอียดเกีย่วกับขนาดของพื้นท่ี (จํานวนไร)  
และการใชสารเคมีคร้ังสุดทาย (ชนดิของสารเคมีและวนัท่ีท่ีมีการใชคร้ังสุดทาย) ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับการใช
สารเคมีคร้ังสุดทายนี้  หนวยงานรับรองจะใชประกอบในการพิจารณากําหนดวนัท่ีเร่ิมตนของระปรับเปล่ียน  
และชวงระยะปรับเปล่ียนดวย 
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 ประวัติฟารมจะทําเพยีงคร้ังเดียว  เม่ือเกษตรกรเร่ิมสมัครขอการรับรองในคร้ังแรก  ปถัดๆไป  ถาไมมี
การเปล่ียนแปลงของขอมูล  ก็ไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขประวัติฟารม  ยกเวนแตเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับท่ีดิน  (เชน  ขายท่ีดนิ  เพิ่มพื้นท่ีการผลิต )  จะตองแจงใหหนวยงานรับรองทราบโดยทันที  รวมท้ังมีการ
จัดทําประวัติฟารมใหม  โดยปกติหนวยรับรองจะมีแบบฟอรมประวติัฟารมใหเกษตรกรกรอก  ซ่ึงเปนสวนหน่ึง
ของเอกสารในชุดของใบสมัคร 

แผนผังฟารม 
 แผนผังฟารมเปนภาพและขอมูลท่ีแสดงลักษณะของท่ีดนิในแตละแปลงของเกษตรกร  ซ่ึงเกษตรกร
จะตองจดัทําแผนผังของเกษตรอินทรียทุกแปลง  โดยจัดทําแผนผังแตละแปลงแยกออกจากกัน  มีการวาด
ขอบเขตของท่ีดินใหมีสัดสวนท่ีใกลเคียงจากความเปนจริง  และมีการแสดงใหเห็นถึงจุดสังเกตท่ีสําคัญท่ีมีอยูใน
แปลงดังกลาว  เชน บอน้ํา  บานพัก  เถียงนา  ตนไมใหญ  นอกจากนีค้วรมีขอมูลเกี่ยวกับทิศ  การใชท่ีดินของ
พื้นท่ีขางเคียง  และขอมูลพื้นฐานของพื้นท่ีดังกลาวดวย   
 เชนเดยีวกันกบัประวัติฟารม  แผนผังฟารมจะจัดทําเพยีงคร้ังแรกเม่ือสมัครขอรับการรับรองแตมีการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน  ก็ตองทําแผนผังฟารมใหม  แตถาเพียงเปล่ียนชนิดหรือพันธุพชืท่ีปลูก  ไมจําเปนตอง
จัดทําแผนผังฟารมใหมกไ็ด 

แผนการผลิต 
 แผนการผลิตเปนขอมูลท่ีตองมีการจัดทําซํ้าทุกป  เม่ือมีการสมัคร  หรือตออายุการรับรองประจําป  
แผนการผลิตเปนการแจงใหหนวยงานรับรองไดรับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตท่ีเกษตรกรวางแผนจะ
ดําเนินการในปนั้นๆ  รวมถึงแผนในการท่ีจะใชพื้นท่ีใดเพื่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย  และแผนการปลูก
พืช 
 โดยปกติ  หนวยการผลิตจะมีแบบฟอรมแผนการผลิตใหเกษตรกรกรอก  ท้ังในการสมัครคร้ังแรกและ
การตออายุประจําป 

บันทึกการผลิตและปจจัยการผลิต 
 บันทึกการผลิตเปนขอมูลเกีย่วกับกิจกรรมสําคัญของการผลิตท่ีหนวยงานรับรองจะใชในการตรวจ
ประเมินฟารม  ขอมูลสําคัญท่ีควรมีในบันทึกการผลิต  คือ 
•  ชนิดพืชและพันธุพืชท่ีปลูก 
• วันท่ีปลูก 
• วันท่ีเก็บเกีย่วผลผลิต 
• ปริมาณการเกบ็เกี่ยวผลผลิต 
ในสวนของบันทึกปจจยัการผลิตนั้น  เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการผลิต  แตเนนท่ีการใชปจจัยการผลิตตางๆ ท่ี
ใชในการเพาะปลูกจนเก็บเกีย่ว  ขอมูลท่ีสําคัญตองบันทึกปจจัยการผลิต  คือ   
• วันท่ีท่ีมีการใชปจจัยการผลิต 
• ชนิดและแหลงท่ีมาของปจจยัการผลิตนั้น 
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• ปริมาณการใชปจจัยการผลิตของฟารม (ถาสามารถเก็บขอมูลการใชปจจัยการผลิตในแตละแปลงไดก็
จะดีมาก) 
กรณีท่ีเกษตรกรไมไดจําหนายผลิตออกไปทันทีภายหลังจากท่ีเก็บเกีย่วผลผลิต  แตมีการจัดการแปรรูปผลผลิต
เบ้ืองตน  เชน  การอบ  หั่น  บรรจุ  โดยเปนการดําเนินการของเกษตรกรผูผลิตเอง  และผลผลิตท่ีจัดการกเ็ปน
ผลผลิตเอง  ไมมีการซ้ือผลผลิตจากภายนอก  เกษตรกรจําเปนตองจดัทําบันทึกขอมูลการจัดการผลิตเหลานั้น
ดวย  โดยขอมูลท่ีจําเปนตองทําบันทึก  ไดแก   
• วันท่ีมีการจัดการแปรรูปผลผลิตเบ้ืองตน 
• ปริมาณวัตถุดบิท่ีนํามาใช 
• ปริมาณผลผลิตหลังการแปรูป 
• การลางและทําความสะอาดเคร่ืองมือท่ีใช 
แตถาเกษตรกรผูมีการรับซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรียจากภายนอกฟารมมาเปนวัตถุดิบดวย  (เชน  ซ้ือผักจาก
ภายนอกฟารมมาบรรจุขาย  รวมกับผักท่ีเกบ็เกี่ยวไดจากฟารมของเกษตรกรเอง)  ในกรณีเชนนี้  ผูผลิตอาจจะ
ตองขอการรับรองในลักษณะของผูประกอบการเพิ่มเติมเปนพิเศษดวย  โดยจะตองเตรียมการและจัดทําระบบ
เอกสารเชนเดยีวกับผูประกอบการเกษตรอินทรียท่ัวไป   

บันทึกการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย 
 บันทึกการขายผลผลิตอาจเปนแบบฟอรมงายๆ  ท่ีระบุการขายผลผลิตเกษตรอินทรียหรืออาจใชสําเนา
ใบสงสินคาหรือใบเสร็จการขายแนบประกอบก็ได  ขอมูลสําคัญสําหรับบันทึกการขายผลผลิตเกษตรอินทรียคือ 
• วันท่ีขายผลผลิต 
• ชนิดและปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรียท่ีจําหนาย 
• ผูซ้ือผลผลิต 
• ในกรณีท่ีผลผลิตท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานวาเปนผลผลิตเกษตรอินทรียแลว  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
การขายผลผลิตจะตองระบุวาผลผลิตท่ีจําหนายนัน้เปน “ผลผลิตเกษตรอินทรีย” แตหนวยงานรับรองมาตรฐาน
บางแหง  อาจกําหนดใหระบุช่ือหนวยงานรับรองมาตรฐานแนบทายดวย เชน  “ผลผลิตเกษตรอินทรีย  
มาตรฐานคุณธรรม” 
 
การตรวจสอบยอนกลับ 
 การตรวจสอบยอนกลับหมายถึง  ความสามารถในการระบุถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ  เชน ฟารมของ
เกษตรกร  โดยอาศัยขอมูลท่ีปรากฏอยูบนผลิตภัณฑท่ีบรรจุสําเร็จ  รวมกันกับเอกสารบันทึกขอมูลการจัดการ – 
แปรรูปของผูประกอบการ 
 การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใหความสําคัญกับการตรวจสอบยอนกลับไดของผลิตภัณฑเพราะ
เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการจะตรวจสอบดูวา  มีการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานในข้ันตอน
ใดบาง 
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 ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหมีการตรวจสอบยอนกลับได  คือ 
•  ในการจดัเก็บ สต็อกวัตถุดิบ  จะตองมีการจัดแยกวัตถุดบิของเกษตรกรหรือฟารมในแตละรายไมให
ปะปนกนั 
• การบันทึกขอมูลรายช่ือเกษตรกรหรือฟารมท่ีใชในการจดัการ – แปรรูปผลผลิตในแตละงวดการผลิต 
(batch  or  lot  of  production) รวมถึงการปริมาณวัตถุดบิท่ีนํามาใชของแตละราย 
• การมีรหัสขอมูลบนผลิตภัณฑสุดทายท่ีสามารถระบุไดวาไดผลิตภณัฑนัน้อยูในงวดการผลิตใดๆ  เชน  
การพิมพรหัสงวดการผลิตบนฉลากผลิตภัณฑ  หรือในกรณีท่ีมีการผลิตทุกวัน  อาจใชขอมูลวันท่ีผลิต  หรือวันท่ี
หมดอายุของผลิตภัณฑแทนก็ได 

การจัดการคลังวัตถุดบิ 
การจัดการคลังวัตถุดิบเกษตรอินทรียนั้น  จะตองศึกษารายละเอียดขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ของหนวยงานรับรองกอนวา  อนุญาตใหจดัเก็บผลผลิตเกษตรอินทรียรวมกับผลผลิตเกษตรทัว่ไปหรือไม   
โดยปรกติหนวยงานรับรองมักจะอนุญาตใหจดัเก็บรวมกันได  แตตองแยกการจัดเกบ็อยางชัดเจน  รวมถึงอาจ
ตองติดปายใหเห็นอยางชัดเจนวา  บริเวณใดบางท่ีเปนท่ีจดัเก็บวัตถุดิบเกษตรอินทรีย  ยกตัวอยางเชน  
ผูประกอบการอาจกําหนดใหบริเวณดานทิศเหนือของคลังสินคาเปนท่ีจดัเก็บวัตถุเกษตรอินทรียและจัดทําปาย  
“พื้นท่ีจัดเก็บวตัถุดิบเกษตรอนิทรีย”  ติดใหคนงานไดเห็นอยางชัดเจน 
  ในการจดัเก็บวัตถุดิบเกษตรอินทรียควรจะจัดแยกวัตถุดบิของเกษตรอินทรียท่ีจัดเก็บในคลังวัตถุดบิ  
แยกเฉพาะออกมาจากสต็อกของวัตถุดิบท่ีไมใชเกษตรอินทรีย 

การจัดการแปรรูป 
 ในข้ันตอนของการจัดการแปรรูปผลผลิตนั้นผูประกอบการตองเลือกกรรมวิธีการแปรรูปเฉพาะท่ี
อนุญาตใหใชในการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรียเทานัน้  ซ่ึงไดแก 
• การทําแหง  เชน  อบ  ตาก  ผ่ึงแดด 
• การกะเทาะเปลือก  การสีขาว 
• การทําใหสุกดวยความรอน 
• การทําใหผลผลิตมีขนาดเล็กลง  เชน  หั่น  สับ  บด 
• การผสม  เชน การคลุก  การนวด 
• การสกัดดวยสารที่อนุญาตใหใช  เชน  น้ํา  แอลกอฮอล 
• การหมักดอง 

สวนผสม  สารปรุงแตง  และสารชวยการแปรรูป  ตองเปนสารท่ีหนวยงานรับรองอนุญาตใหใชโดยดู
จากเอกสารมาตรฐานเกษตรอินทรียของหนวยงานรองรับนั้น  และจะตองไมใชส่ิงท่ีไดมาจากส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม  โดยผูประกอบการจะตองแจงกรรมวิธีและสูตรในการแปรรูปผลผลิตใหหนวยงานรับรองไดทราบ
ต้ังแตชวงของการสมัครขอการรับรอง 
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สวนผสมหลักของผลผลิตแปรรูปนี้จะตองเปนผลผลิตการเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย  ไมนอยกวา 70% หรือ 90%  โดยน้ําหนกั(การใชฉลากเกษตรอินทรียจะแตกตางกันถาสัดสวนวัตถุดิบ
เกษตรอินทรีย 70% หรือ 90% ดูรายละเอียดในเร่ืองการใชตรา)  กรณีท่ีไมสามารถหาวัตถุดิบหรือสวนผสม
บางอยางท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไดในจํานวนท่ีเพยีงพอ  หนวยงานรับรองมาตรฐานอาจ
ยกเวนช่ัวคราวใหใชผลผลิตท่ีไมใชเกษตรอินทรียไดแตผูประกอบการจะตองไมใชวตัถุดิบสวนผสมชนิด
เดียวกันท้ังท่ีเปนเกษตรอินทรียและไมใชเกษตรอินทรียรวมกันในการแปรรูป 

ในระหวางข้ันตอนของการแปรรูป  (และการจัดการแตละข้ันตอนอ่ืนๆดวย)  ผูประกอบการตองจด
บันทึกการผลิต  ซ่ึงระบุถึงแหลงท่ีมาของวตัถุดิบ  ปริมาณวัตถุดิบและสวนผสมท่ีใช  การทําความสะอาด
เคร่ืองมือกอนท่ีจะเปล่ียนมาแปรรูปเกษตรอินทรีย  และปริมาณผลิตภณัฑท่ีไดจากการแปรรูปกรณีท่ีการผลิต
บางสวนเสียหายบันทึกการผลิตจะตองระบุวาวัตถุดิบและสวนผสมใดบางท่ีเปนเกษตรอินทรีย 

ในกรณีท่ีผูประกอบการไมไดดําเนนิการเกีย่วกับการแปรรูปเอง  แตวาจางผูอ่ืนใหทําหนาท่ีแทน (เชน  
จางโรงสีขาว  จางยุงฉางในการจัดเก็บผลผลิต)  ผูผลิตจะตองจัดทําสัญญาวาจางการผลิตและดําเนนิการตาม
ขอกําหนดเกีย่วกับการวาจางการผลิตดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนในหัวขอจัดทําสัญญาขอตกลงตางๆท่ีเกี่ยวของ 

การใชฉลากและตรารับรองเกษตรอินทรียบนผลผลิต 

ผูผลิต-ผูประกอบการโดยสวนใหญมักจะไมจําเปนตองใหฉลากและตรารับรองเกษตรอินทรียเพราะ
การใชฉลากและตรานี้จะเปนบทบาทของผูประกอบการที่บรรจุผลผลิตเปนสินคาท่ีพรอมจําหนายใหผูบริโภค 

ผลผลิตท่ีไดรับการรับรองในปแรกๆ ท่ีอยูในชวงระยะปรับเปล่ียน  ผลผลิตนั้นจะยังไมมีสิทธ์ิใชตราของ
หนวยงานรับรองมาตรฐานแสดงในบรรจุภณัฑของผลิตภณัฑได  และการจําหนายผลผลิตก็ตองแจงใหผูซ้ือ
ทราบวา  เปน “ผลผลิตเกษตรอินทรียระยะปรับเปล่ียน”  (organic in conversion) 

  ตอเม่ือฟารมไดผานพนระยะปรับเปล่ียนแลวผูประกอบการจึงมีสิทธิท่ีจะจําหนายผลผลิตนั้นในฐานะ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย และใชตราของหนวยงานรับรองมาตรฐานได 

กรณีการแปรรูป ผลิตภัณฑจะสามารถใชฉลาก “ ผลผลิตเกษตรอินทรีย ” หรือขอความในลักษณะ
เดียวกันไดถาสวนผสมมีวัตถุดิบ (ไมรวมน้ําและเกลือ)ในกรณีท่ีวัตถุดบิ 

เปนผลผลิตการเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีไมนอยกวา 70% โดยนํ้าหนักของวัตถุดิบ(ไม
รวมน้ําและเกลือ)ผลิตภัณฑจะสามารถใชฉลาก  “ ผลผลิตเกษตรอินทรีย ” หรือขอความในลักษณะเดียวกนั 

โดยปกติท่ัวไปหนวยงานรับรองมักจะกาํหนดใหผูผลิต-ผูประกอบการที่ตองการใชตรารับรองเกษตร
อินทรียตองสงตัวอยางการออกแบบฉลากผลิตภัณฑท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะวิธีการใชตรารับรอง เพื่อให
หนวยงานรับรองไดพิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะมีการนําฉลากไปใช ท้ังนีเ้พื่อปองกันมิใหมีการใชตรารับรองโดย
ไมถูกตอง ซ่ึงอาจทําใหผูผลิต-ผูประกอบการตองถูกลงโทษและตองทําการผลิตฉลากดังกลาวใหม 
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สรุปผลการถอดบทเรียนจากการทดลองใชคูมือประกันคณุภาพ 

  เร่ิมจากการสืบคนขอมูลจากเอกสารของหนวยงาน องคกรตางๆ ท้ังในและตางประเทศ และจัดเวที
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู กับเกษตรกร นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ผูบริโภค ท่ีเกี่ยวของ 
และทําการเก็บขอมูล ดวยการเขาไปสํารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง  จนสามารถสรางตัวแบบท่ีเรียกวา 
มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม มีเนื้อหาขอกําหนดเปนมาตรฐาน 45 ขอ และไดออกแบบ คูมือการ
ประกันคุณภาพ ใหสามารถนําไปปฏิบัติในพื้นท่ีกับชาวนาคุณธรรม 119 ราย นั้น มีการลงพื้นท่ีตามแผนปฏิบัติ
การประกันคุณภาพอยางเขมขน  

สรุปวา ระบบการรับรองมาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานอยูอยางเปนทางการและเปนท่ียอมรับกันในวง
กวางท่ัวไป ท้ังของประเทศไทยและของตางประเทศนั้น  ลวนเปนมาตรฐานท่ีทําการตรวจรับรองกระบวนการ
ผลิตเพื่อสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภควา ผลิตผลทางการเกษตรท่ีไดมานั้นมีความเปนผลิตผลจากระบบเกษตร
อินทรีย แตตัวคนผูผลิต (เกษตรกร ชาวนา) จะมีชีวิตยากลําบาก เจ็บปวย มีหนี้สินติดบริโภคนิยมกินสูบดื่มเสพ 
(เหลา เบียร บุหร่ี ยาเสพติด เลนการพนัน มีอบายมุข) ถูกเอารัดเอาเปรียบอยางไร ไมมีขอกําหนดหามและบอก
แนวทางแกไขเอาไวในมาตรฐาน  ดังนั้น  ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม  ท่ีทีม
นักวิจัย ชาวนาคุณธรรม ผูบริโภค นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ  ไดมีขอสรุปตรงกัน วานาจะเปน  แนวทางการพัฒนา
ไปสูระบบการตรวจ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ท่ีนาเชื่อถือในระดับสากลได  จึงเปน            
ดังแผนภูมิ ตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระสงฆ นักบวช ผูนําทางจิตวิญญาณ สอนธรรม ชี้ทาง 

ตลาดผู 
บริโภค 

ขาว 

คุณ 

ธรรม 

และ 

คูคา 

กัลยาณ 

มิตร 

ท่ีทํา
การคา 

อยาง 

เปน 

ธรรม 

กรรมการสภาผูบริโภค 33 คน 
(ผูรับรองจากภายนอก) 

คณะกรรมการบริหาร 
เครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ม.เกษตรฯ
สกว. , และTVบูรพา ใหการ สนับสนุน 

กรรมการสภาผูบริโภค 33 คน 

(ผูรับรองจากภายนอก) 

กรรมการตลาด ควบคุมสต็อก 
คุณภาพผลผลิต และ บรรจุภัณฑ 

โรงสีดาวกระจาย /  แปรรูปขาว 
พระธุดงค 

นักสงเสริมเกษตร 
อินทรียเชิงคุณธรรม 

กรรมการรับรองภายใน 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

เชิงคุณธรรม 

ขาวกลอง 
ขาวตน 

ปลาย 
ขาว 

แกลบ 

รําขาว 

ความรูความเขาใจมาตรฐาน 
สนับสนุนปจจัยการผลิต 

 โรงปุยอินทรีย / ธนาคารเมล็ดพันธุ

กรรมการตรวจศีล 
และตรวจฟารม 
ขาวอินทรีย 

เล้ียงปศุสัตว 
 มูลสัตว/ปุยคอก 

วิถีชวีิตชาวนาที่ทําการผลิตในระบบเกษตรอินทรียเชงิคุณธรรม 119 คน (ศูนยขาวคุณธรรมชุมชน 19ศูนย) 
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จากแผนภาพจะเห็นวามีการตรวจรับรองใน 2 ระดับ คือ ระบบการตรวจรับรองภายใน(ตัวอักษรตัว
ตรง) ระบบการตรวจรับรองจากภายนอก (ตัวอักษรตัวเอียง)  ท่ีเรียกวา สภาผูบริโภคหรือเครือขายผูบริโภคหรือ
เครือขายคนกินขาวเกื้อกูลชาวนา ซ่ึงทําใหระบบการตรวจรับรองนี้มีคุณคาและไดรับความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

สําหรับในสวนของ มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม และ คูมือการประกันคุณภาพ ท่ีทีมวิจัยได
ออกแบบสรางข้ึนแลวนํามาปฏิบัติการทดลองใชจริงๆกับชาวนาอาสาสมัคร 119 ราย ในระยะเวลา 1 รอบการ
ผลิตนั้น ผลการวิจัยพบวา ตัวขอกําหนด มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 45 ขอ และ คูมือการประกัน
คุณภาพ นั้นเปน นวัตกรรมใหม  เปนชุดความรูเกี่ยวกับ ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม ท่ีมีลักษณะเปนท้ัง กระบวนการ และ ผลิตภัณฑ  กลุม / องคกร ชาวนาสามารถนําเอา ระบบการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม และ คูมือการประกันคุณภาพ ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิง
คุณธรรม ไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนามนุษยใหเปนคนท่ีมีคุณคา และคนท่ีมีคุณคานี้ก็ไดกลาย เปนตนธาร
ของสายนํ้าแหงความดี ผลิตขาว พืช ผัก ผลไมอินทรียไรสารพิษ ออกมาเปนอาหารท่ีมีคุณคาใหแกมนุษยชาติ 
ผูบริโภคท้ังแผนดินในระบบการคาท่ีเปนธรรม  
 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค  ขอท่ี  3.  เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมท่ีนําไปสูความนาเชื่อถือในระดับสากล 

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

ในการตอบโจทยตามวัตถุประสงคขอนี้  ทีมวิจยัและชาวนาที่เขารวมปฏิบัติการตามแผนงานทดลอง 
ทดสอบใช คูมือการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม โดยไดจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกับผูบริโภคและนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ   

สรุปของเวทีท่ีนําไปสูการเปนขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียเชิงคณุธรรมท่ีจะนําไปสูความนาเชื่อถือในระดับสากล ประกอบดวย 

1. สรางจิตสํานึกการพึ่งตนเอง สรางคุณคาใหชีวิตและผลผลิต 

2. สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร ชาวนา ผูบริโภค ไดทําการคาท่ีเก้ือกูลเปนธรรม (CSA) 

3. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสภาผูบริโภคขาวคณุธรรม (ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานตองใหผูมีสวนได

เสียเขามามีสวนรวมอยางแทจริง)  

       4.   สนับสนุน สงเสริม พัฒนาใหมีการผลิตขาวอินทรียเพิ่มขึ้น 
  4.1 สรางเครือขายและการขยายพืน้ท่ีการผลิตขาวอินทรีย 

 การผลิตขาวในประเทศไทยมีการพัฒนาการผลิตในหลายระดับ หลายรูปแบบและหลายลักษณะ ทุก
รูปแบบตองสรางเครือขายและขยายพ้ืนท่ีการผลิตขาวอินทรีย ไดแก กลุมพัฒนาใหมและกลุมพัฒนาเขมแข็ง 
โดยกลวิธี ( tactics) ท่ีแตละกลุมควรดําเนนิงานเปนดังตอไปนี ้
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ก. กลุมพัฒนาใหม  ไดแก กลุมผูผลิตขาวอินทรียในระยะเร่ิมเขาสูการผลิตเกษตรอินทรียในระยะการ

ปรับเปล่ียนในชวงเวลา 1-3 ป ยังไมไดรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย มีแนวทางในการดําเนินงานดังนี ้

1) หนุนเสริมจากภาครัฐในทุกๆดาน เชนการอบรมความรู ปจจัยการผลิต การจายคาตรวจรับรอง

มาตรฐานสากลและหาตลาดจําหนายเพื่อสรางรากฐานท่ีแข็งแรงใหเกดิความม่ันคงในกลุมการผลิต

โดยใชกระบวนการผลิตแบบโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย ในการสงเสริม 

2) สรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูและความรวมมือในการขยายพืน้ท่ีการผลิตเกษตรอินทรียจาก

เครือขายปราชญบานในแตละพื้นท่ี 

3) เขามามีสวนรวมของภาคเอกชน/องคกรพฒันาเอกชน ในการพัฒนาอบรมถายทอดความรูในดาน

การผลิตพืชอินทรีย การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานตลอดเวลาฤดกูาลผลิต และเขามารับซ้ือ

ผลผลิตเพื่อการจัดการจําหนาย 

ข. กลุมพัฒนาเขมแข็ง ไดแก กลุมผูผลิตขาวอินทรียท่ีมีการผลิตมาเปนระยะเวลานาน มีประสบการณ
ความรูท่ีผลิตพืชอินทรียจนไดรับรองมาตรฐานในระดับตางๆ มีกลุมเครือขายท่ีเขมแข็ง มีความพรอมในการ
พัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึนสามารถนําผลผลิตไปสูกระบวนการสรางใหมเพือ่เพิ่มมูลคาใหผลผลิต ซ่ึงหากกลุม/
เครือขายมีความตองการขยายพ้ืนท่ีและเพิม่ปริมาณผลผลิตมีแนวทางในการดําเนินงานดังตอไปนี ้

1) สรางเครือขายขยายพ้ืนท่ีในชุมชนใกลเคียงโดยการชักชวน ความสัมพนัธพี่นอง เครือญาติ เพื่อนฝูง 

และจัดต้ังศูนยเรียนรู 

2) ใหความรูแนะนําเยีย่มเยยีนตลอดจนสนับสนุนปจจยัตางๆ ใหกลุมท่ีเขามาเปนเครือขายรายใหม สง

เจาหนาท่ีสงเสริมและผูมีประสบการณเขาชวยเหลือเปนท่ีปรึกษา 

3) ใชเครือขายความรวมมือในชุมชนและเครือขายท่ีรับรองอบรมความรูตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสรางความเขาใจและรวมในชุมชน ในลุมน้ําท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกนัเพือ่

การปกปอง สงวนรักษาและฟนฟูทรัพยากรแหลงน้ํา และระบบนเิวศ 

4) บูรณาการภาครัฐและภาคเอกชน/องคกรพฒันาเอกชน ผูประกอบการจดัจําหนายและผูสงออกเพ่ือ

เช่ือมโยงเครือขายทุกระดับใหเกีย่วรอยกันทุกหวงโซการผลิตเพื่อสรางความมือในการขยายพื้นท่ี

การผลิตเกษตรอินทรีย 

5) จัดทําระบบฐานขอมูลพื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรียในทุกพื้นท่ี โดยภาครัฐควรจะเปนแกนนําเพื่อ

ทราบจํานวนพื้นท่ี ชนิดของผลผลิต ปริมาณผลผลิต ปจจัยการผลิตท่ีตองการ และแนวทางการ

แกปญหาตางๆอยางครบวงจร ตลอดจนสามารถวางแผนการสนับสนนุการขยายพื้นท่ีกลุมเครือขาย

ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.2 การจัดการดานปจจยัการผลิตใหเพียงพอกับการผลิตพืชอินทรีย 

 จากขอมูลการศึกษาวจิัยพบวา ปญหาและอุปสรรคสําคัญท่ีเปนขอจํากดัในการพัฒนาดานการผลิตขาว
อินทรียปจจยัหนึ่ง ไดแก ปญหาจากการขาดแคลนปจจยัการผลิต เชน ปุยอินทรียชีวภาพและเมล็ดพันธอินทรีย 
การแกปญหาดังกลาวขางตนมีกลวิธี( Tactics ) ในการดาํเนินงานดังตอไปนี ้

 4.2.1 จัดการสรางกลุมเพื่อความรวมมือในการผลิตปจจัยการผลิตท่ีขาดแคลนและไมเพียงพอเปนราย
พื้นท่ี/กลุม/ชุมชน เพื่อการผลิตปุยอินทรีย ฯลฯ ใหเพียงพอแกการใชงานในกลุม/ชุมชนนั้นๆ 

 4.2.2 ใหการสนับสนุนความรูเพื่อเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ในการผลิตปจจัยการผลิต ตลอดจนสนับสนุน
เงินทุนกูยืมเพือ่จัดหาวัตถุดบิและคาใชจายอ่ืนๆ ในการผลิตปุยอินทรีย เมล็ดพันธุอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ ฯลฯ 

 4.2.3 สนับสนุนการผลิตแบบผสมผสาน เชน การทํานาอินทรียผสมผสานกับผัก/สมุนไพรอินทรียและ
ไมผลไมยืนตนตางๆ รวมกบัการเล้ียงปศุสัตว เพื่อจะไดวัสดุจากตนไม กิ่งไม ฟางขาว มาผสมผสานกับมูลสัตว
เพื่อใชเปนปุยอินทรีย ปุยหมัก และปุยคอก หมุนเวียนใชในฟารม 

4.3 การสรางองคความรูในการพัฒนาขาวอินทรียโดยการใชงานวจิัยแบบมีสวนรวม 

 งานวิจยัเกษตรอินทรียตางๆท่ีมีปรากฏและนําเสนอเปนผลงานสวนใหญจะมุงเนนเฉพาะเร่ืองจึงสงผล
ใหงานวิจยัพฒันาเกษตรอินทรียไมสามารถเช่ือมโยงไดตลอดหวงโซ และงานวจิยัสวนมากขาดการมีสวนรวม
จากผูผลิต ผูประกอบการ และขาดการตอยอดจากภูมิปญญาทองถ่ิน และการใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นเพื่อให
กลยุทธการสรางองคความรูจากงานวิจยัดงักลาวขางตนสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาได
กําหนดวิธี( Tactics) ในการดาํเนินงานดังตอไปนี ้

 4.3.1 ใหการสนับสนุนงานวจิัยพัฒนาพืชอินทรียใหครอบคลุมทุกหวงโซการผลิตเพื่อเช่ือมโยงการ
พัฒนาพืชอินทรียท้ังระบบอยางเปนองครวม ใชความรูจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลผลิตพืช
อินทรียท่ีมีคุณคาสูง 

 4.3.2 สรางงานวิจยัพัฒนาแบบมีสวนรวมท่ีตอยอดจากเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
นําพาผลงานการวิจัยไปสูการปฏิบัติจริง 

 4.3.3 จัดหลักสูตรการศึกษาดานเกษตรอินทรียตามระดับการศึกษาท่ีเหมาะสมใหกับสถาบันการศึกษา
ทุกระดับต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 

 4.3.4 ใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับมหาวทิยาลัยท่ี
มีคณาจารยทางการเกษตรกรรมหลากหลายสาขา เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฯลฯ 
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4.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และนวัตกรรมผลิตภัณฑจากขาวอินทรีย 

    เขาสูกระบวนการสรางผลิตภัณฑใหมจากขาวอินทรีย เพื่อใหไดผลิตภัณฑคุณภาพสูงซ่ึงจากกลยุทธดังกลาวมี
กลวิธี (Tactics ) ในการดําเนนิงานดังตอไปนี้ 

 4.4.1 สํารวจเพื่อทราบปริมาณความตองการบริโภคสินคาและผลิตภณัฑจากพืชอินทรียท่ีแปลกใหม 
พัฒนาจากเทคโนโลยีและนวตักรรม และสินคาท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อประเมินความเปนไปไดในการลงทุน 

 4.4.2 ใหความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนดานเงินทุนกูยืมหรือเงินทุน
สนับสนุนดานนวัตกรรม เชน โครงการตางๆ ท่ีสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติสนับสนุน เพื่อนําผลการศึกษาท่ี
เปนความรูจากนวัตกรรมเขาสูกระบวนการผลิตและจัดจาํหนายในเชิงพาณิชย 

 4.4.3 พัฒนาการผลิตสินคาและผลิตภัณฑขาวอินทรียคุณภาพสูงจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย
ผลิตภัณฑแบงออกเปนหมวดหมูไดตามลักษณะการดําเนินงาน ไดแก 

  1) ผลิตภัณฑใหมท่ีพัฒนาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  2) ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากนวัตกรรมกระบวนการ Change Management ท่ีมีการจัดใหมท้ังระบบ
ตลอดหวงโซการผลิต 

  3) ผลิตภัณฑท่ีไดจากการลงทุนพัฒนาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เพื่อการผลิตสินคาจากขาวอินทรีย
คุณภาพสูง 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 การดําเนนิงานโครงการวิจยัในคร้ังนี้ ทีมวิจัยไดใชประสบการณอยางมากและไดสรุปผลการวิจัย
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม กรณี กลุมชาวนาผูปลูก
ขาวคุณธรรม ภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ จังหวดัยโสธร  ดังนี ้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม กรณี กลุม
ชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม ภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ จังหวัดยโสธร สามารถดําเนินการอยางบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค แผนการดําเนินงานของโครงการวิจัยท่ีต้ังไวเปนอยางดี โดย นักวิจัยได สืบคนขอมูลจาก
เอกสารของหนวยงาน องคกรตางๆ ท่ีหลากหลายท้ังในและตางประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็ทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ซ่ึงมีการเก็บขอมูล โดยการเขาไปสํารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง กับนักวิชาการ รวมท้ัง
ผูเช่ียวชาญ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงทีมวิจัยไดดําเนินการอยางเต็มท่ีและทําอยางเต็มความสามารถ นับเปนประสบการณท่ี
มีคุณคาตอการพัฒนาทีมวิจัยอยางยิ่ง โดยเฉพาะเร่ืองภาษาตางประเทศ นับวาเปนการ Learning by doing จริงๆ  
 

 สําหรับเวทีปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกร นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ และ 
ผูบริโภค  
 
  ไดทําการเก็บขอมูล ดวยการเขาไปสํารวจ สอบถาม พูดคุยแบบเจาะจง  จนสามารถสรางตัวแบบที่
เรียกวา มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม มีเนื้อหาขอกําหนดเปนมาตรฐาน 45 ขอ และไดออกแบบ คูมือ
การประกันคณุภาพ ใหสามารถนําไปปฏิบัติในพื้นท่ีกับชาวนาคุณธรรมในพ้ืนท่ีโดยทดลองใชกับชาวนาซ่ึงเปน
สมาชิกจํานวน 119 ราย ซ่ึงผลการปฏิบัติทดลองใชคูมือประกันคุณภาพ ในเชิงประเมินในเชิงปริมาณน้ันมี
ชาวนาท่ีเขารวมแลวสามารถดําเนินการจนผานการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม 99 ราย คิด
เปนพื้นท่ีการเกษตรจํานวน 1,566 ไร ผลผลิตขาวเปลือก380.944 ตัน ชาวนาในระยะปรับเปล่ียน 20 ราย พื้นท่ี
การเกษตร 403 ไร ประมาณการผลผลิตขาว 105.500 ตันและในเชิงคุณภาพ ชาวนาสมาชิก ผูบริหารเครือขาย 
ทีมวิจยัไดประสบการณพัฒนาตนเองในทางจิตวิญญาณ พัฒนาการผลิต และสามารถพัฒนามาตรฐานและระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมไดเปนคร้ังแรกในโลกนอกจากนั้นยงัไดคําช้ีแนะท่ีเปน ความ
คิดเห็นจากเครือขายผูบริโภค   นักวิชาการ และผูเช่ียวชาญ ท่ีเปนประโยชนอยางมากตอการพัฒนามาตรฐาน
เกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมและคูมือการประกันคุณภาพ 
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ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม  ท่ีทีมนักวิจัย ชาวนาคุณธรรม ผูบริโภค 
นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญ  มีขอสรุปตรงกัน วานาจะเปน  แนวทางการพัฒนาไปสูระบบการตรวจ รับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ท่ีนาเชื่อถือในระดับสากลได  ดังแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพจะเห็นวามีการตรวจรับรองใน 2 ระดับ คือ ระบบการตรวจรับรองภายใน(ตัวอักษรตัว
ตรง) ระบบการตรวจรับรองจากภายนอก (ตัวอักษรตัวเอียง)  ท่ีเรียกวา สภาผูบริโภคหรือเครือขายผูบริโภคหรือ
เครือขายคนกินขาวเกื้อกูลชาวนา ซ่ึงทําใหระบบการตรวจรับรองนี้มีคุณคาและไดรับความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

สําหรับในสวนของ มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม และ คูมือการประกันคุณภาพ ท่ีทีมวิจัยได
ออกแบบสรางข้ึน นั้นเปน นวัตกรรมใหม  เปนชุดความรูเกี่ยวกับ ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียเชิงคุณธรรม ท่ีมีลักษณะเปนท้ัง กระบวนการ และ ผลิตภัณฑ  กลุม / องคกร ชาวนาสามารถนําเอา 
ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม และ คูมือการประกันคุณภาพ ตาม มาตรฐาน
เกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ไปใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนามนุษยใหเปนคนท่ีมีคุณคา และคนท่ีมีคุณคานี้ก็ได
กลาย เปนตนธารของสายน้ําแหงความดี ผลิตขาว พืช ผัก ผลไมอินทรียไรสารพิษ ออกมาเปนอาหารท่ีมีคุณคา
ใหแกมนุษยชาติ ผูบริโภคท้ังแผนดินในระบบการคาท่ีเปนธรรม  

พระสงฆ นักบวช ผูนําทางจิตวิญญาณ สอนธรรม ชี้ทาง 

ตลาดผู 

บริโภค 

ขาว 

คุณ 

ธรรม 

และ 

คูคา 

กัลยาณ 

มิตร 

ท่ีทํา

การคา 

อยาง 

เปน 

ธรรม 

คณะกรรมการบริหาร 
เครือขายขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ม.เกษตรฯ
สกว. , และTVบูรพา ใหการ สนับสนุน 

กรรมการสภาผูบริโภค 33 คน 

(ผูรับรองจากภายนอก) 

กรรมการตลาด ควบคุมสต็อก 
คุณภาพผลผลิต และ บรรจุภัณฑ 

โรงสีดาวกระจาย /  แปรรูปขาว 

พระธุดงค 
นักสงเสริมเกษตร 
อินทรียเชิงคุณธรรม 

กรรมการรับรองภายใน 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

เชิงคุณธรรม 

ขาวกลอง 
ขาวตน 

ปลาย 
ขาว 

แกลบ 

รําขาว 

ความรูความเขาใจมาตรฐาน 
สนับสนุนปจจัยการผลิต 

 โรงปุยอินทรีย / ธนาคารเมล็ดพันธุ 

กรรมการตรวจศีล 
และตรวจฟารม 
ขาวอินทรีย 

เล้ียงปศุสัตว 
 มูลสัตว/ปุยคอก 

วิถีชวีิตชาวนาที่ทําการผลิตในระบบเกษตรอินทรียเชงิคุณธรรม 119 คน (ศูนยขาวคุณธรรมชุมชน 19ศูนย) 
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 ปญหาอุปสรรค 
 แมทีมวิจยัจะมีบทเรียนท่ีเคยทําการศึกษาวิจัยกับชาวนากลุมขาวคุณธรรมนี้มาแลว เม่ือป 2552 พยายาม
ท่ีจะปองกนัไมใหเกิดปญหาอุปสรรค แตการการทํางานในคร้ังนีก้็เกดิปญหาและอุปสรรคข้ึนอยางหลีกเล่ียง
ไมได ซ่ึงก็ตอง ทําใจยอมรับแลวนํามาแกไข เพราะวาปญหาทําใหทําเกดิปญญา   ดังนี้ 

1. ความแตกตางกันของมาตรฐาน ท่ีสรางข้ึนใหม นัน้ความเขาใจของคนท่ีทํางานเกีย่วของตางกัน 

คูมือการประกันคุณภาพ ท่ีนาํไปปฏิบัติในพื้นท่ีกับชาวนาคุณธรรม  119 ราย  มีขอจํากัดและ

ปญหาอุปสรรคคอนขางมาก เนื่องจากขาดทีมวิจยัท่ีสามารถเปนวิทยากรกระบวนการ  แตตองทํา

ระบบการรับรองใหครบวงจร ท้ัง ตนน้ํา(การผลิต) กลางนํ้า (การแปรรูปและบรรจุภณัฑ) ปลายน้ํา 

(การตลาดและผูบริโภค) และย่ิงไปกวานัน้คือ มีการจัดต้ังสภาผูบริโภค ซ่ึงเปนการเพิ่มงานเพ่ือให

ระบบการรับรองมาตรฐานมีคุณคาไดรับความนาเช่ือถือมากข้ึน  

2. ระบบเอกสารในการดําเนินงานใหบรรลุตามคูมือประกนัคุณภาพมากไปทําใหทีมวจิัยและชาวนา

สับสนและไมคุนชิน  ซ่ึงอาจไมเปนธรรมสําหรับผูปฏิบัติ และเปนชองทางใหผูท่ีจงใจไมปฏิบัติ

ตามโตแยง ทําใหมาตรฐานในการทํางานไมไดคุณภาพเทาท่ีจะควรเปน 

3. แบบฟอรมรายงานตรวจไมสอดคลองกับมาตรฐาน ไมครบถวน ทําใหรายงานตรวจไมสมบูรณ มี

ผลใหการพิจารณารับรองมาตรฐาน ลาชา 

4. งานระบบประกันคุณภาพมีรายละเอียดมาก เกี่ยวของกับทฤษฎี (มาตรฐานฯ แบบฟอรม รายงาน 

ขอมูลท่ีเปนตัวเลข) ตองทําความเขาใจกับคนหลายฝาย ตองปฏิบัติการ มีการติดตามผล มีผลการ

ตรวจสอบยอนกลับ  ขอมูลยุงเหยิงเกดิความคลาดเคล่ือนไดงาย  

5. ปญหาเกษตรกรชาวนาท่ีไมผานการรับรอง เพราะ  

- ไมสามารถเขารวมกิจกรรมโรงเรียนชาวนาไดตามมติกลุม 

- ผิดมาตรฐาน ขอ 1 ครอบครองสารเคมี ใชตนกลาเคมี อนุญาตใหผูอ่ืนพักอาศัยพืน้ท่ี

การผลิตและผูนั้นครอบครองเคมี อนุญาตใหผูอ่ืนท่ีไมใชสมาชิกอินทรียมาเพาะกลา

ในพื้นท่ีการรับรอง 

- ปดบังพื้นท่ีการเกษตร (คูขนาน) 
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ขอเสนอแนะ 

เนื่องจาก โครงการวิจยัฯ นี้ มีกิจกรรมท่ีจะตองปฏิบัติการทดลองใชคูมือการประกันคุณภาพ ตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรม ผูทําวิจัยไดทราบถึงขอจํากัดและกําลังดําเนินงานตามแผนใน
คูมือไดเพียงระยะเวลาส้ันๆเทานั้น ทีมวจิัยมีความเหน็วา กิจกรรมการทดลองใชคูมือฯ นั้นควรจะตอง
นํามาทดลองใช ในสภาพท่ีสอดคลองกับฤดูกาลที่มีการผลิตจริงของพืชแตละชนดิ แตละพื้นท่ี
(ภูมิภาค) และควรท่ีจะตองมีปฏิบัติการทดลองใชคูมือนี้ประมาณ  3 รอบการผลิต ใน 3 พื้นท่ี ท่ี
แตกตางกัน  ดงันั้น ทีมวจิัยจงึขออนุญาตทํา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ นีต้อไป เพื่อ ทดลอง / ทดสอบ
ความมีประสิทธิภาพและความนาเช่ือถือของการ ใชคูมือการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียเชิงคณุธรรม ท่ีไดออกแบบสรางข้ึนมาแลวนี้  
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