คําถามและขอเสนอแนะจากผูเขาอบรม
หลักสูตร “มาตรฐานการรับรองเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีสวนรวม SDGsPGS” จังหวัดสกลนคร”
เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
และสํานักงานเทศบาลตําบลกุดแฮด อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ขอเสนอแนะและคําถามดานเอกสาร
ขอเสนอแนะและคําถามจากเอกสาร Application Form
1. ขอใหลบชองขอมูล “รายไดเฉลี่ยกอนสมัคร SDGsPGS…..บาท/ป” ออกจากหนาที่ 1 เนื่องจากการอบรม อ.
เชษฐา สัมผัสไดวา ผูเขาอบรมมีความกังวลที่จะตองใหขอมูลนี้ (เปนเรื่องที่ละเอียดออนและเปนชั้นความลับที่
ไมกลาเปดเผย) เสนอแนะใหผูสมัครกรอกขอมูลนี้ในบันทึกฟารม/ประวัติฟารมของเกษตรกร และแนะนําใหเขา
รูจักวิเคราะห วางแผน การเงินและการจัดการแปลงเอง จะเหมาะสมกวา
2. ในขอ 2 ประเภทของแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน มีคําถามวา คนที่ทําแปลงเคมี จะตองเลือกชองไหน?
อ.เชษฐา เสนอแนะผูเขาอบรมวา การเกษตรแตละประเภทเชื่อมโยงกับเกษตรอินทรียอยูแลว เนื่องจากเรา
จะตองหยุดใชสารเคมีตั้งแตวันที่สมัคร หัวขอยอยเปนเพียงการสํารวจแปลงของเกษตรกรวาเปนประเภทไหน
แตที่สําคัญที่สุด ควร focus ที่เกษตรอินทรีย เพราะในที่สุด คุณตองหยุดใชสารเคมีและรักษา ปกปองระบบ
นิเวศในแปลงเกษตรกรรมสุดชีวิต
3. การลงชื่อใน Application Form หนา 1/3 ประธานกลุมคือใคร และประธานเครือขายคือใคร?
ตอบ ประธานกลุมที่เราเขารวมสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย SDGsPGS ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได
ใหกลุมแตละอําเภอทั้ง 18 อําเภอ จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย/เกษตรกรรมยั่งยืนอําเภอ....
(ชื่ออําเภอ) เอาไว แล ว หรื อในบางอํ าเภอ เกษตรกรได สังกัดกลุ มวิ สาหกิจ ชุมชนอยูแลว ถากลุมนั้นพรอม
ขับเคลื่อนมาตรฐาน SDGsPGS ไปดวยกัน ก็ใหเขามาเปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีสวน
รวมจังหวัดสกลนคร
ประธานเครือขาย คือ ประธานเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีสวนรวมจังหวัด
สกลนคร
***เหตุที่ตองมีเครือขายฯ เพื่อเปนชองทางการเชื่อมโยงการสนับสนุนจากภาครัฐ
4. แผนผังการใชประโยชนของแปลง ควรเปนอยางไร
ตัวอยาง
ภาพที่ 1 ควรวาดภาพแสดงใหเห็นวาในพื้นที่ทํากิจกรรมอะไรบางใหชัดเจน แปลงดานทิศไหน ติดกับแปลง
ของใครหรือติดกับพื้นที่อะไร

ภาพที่ 2 ถากิจกรรมหรือผลผลิตในแปลงมีจํานวนมาก ใหแยกเขียนรายละเอียดในกระดาษแผนอื่น และ
สามารถจําแนกไดวา ปลูกอะไร ในพื้นที่เทาไหร กี่ตน กี่กอ คาดวาจะไดผลผลิตกี่กิโลกรัม ในเดือน ปใด เพื่อ
เปนขอมูลนําเสนอใหกับผูซื้อสั่งซื้อลวงหนาได ในกรณีที่จํานวนผลผลิตยังไมชัดเจน ใหละไวกอน เกษตรกร
สามารถแจงภายหลังได
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ขอเสนอแนะและคําถามจากเอกสาร Inspection Form
1. รหัส SAN เอามาจากไหน?
ตอบ เมื่อมีผูกรอกขอมูลเขาในระบบ SAN แลว จึงจะมีรหัส SAN ของเกษตรกรที่สมัคร เปนรหัสที่อํานวย
ความสะดวกใหกับผูตรวจสอบยอนกลับสามารถคนหาไดงาย
2. ในขอ 2 ชนิดพืชที่ขอรับรอง สามารถกรอกไดมากกวา 1 ขอ ใชหรือไม ถาตอบไดมากกวา 1 ขอ กรณีคน
เกษตรกรมีหลายแปลง เราจะเปนตองแยกชนิดหรือไม?
ตอบ ใช สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ กรณีเกษตรกรมีหลายแปลง ไมจําเปนตองแยกชนิด เนื่องจาก
สามารถตรวจสอบชนิดพืชที่ขอรับรองไดในขอ 3 (พื้นที่การผลิต) ขอ 2 เปนเพียงการตรวจสอบในภาพรวม
เทานั้นวาเกษตรกรปลูกพืชชนิดใดบาง
3. สถานะแปลงในขอ 3 ไดแก เกษตรกรรมยั่งยืน/ปรับเปลี่ยน/ทั่วไป แปลงของผูส มัครควรเปนแบบใด?
ตอบ ทุกแปลงที่สมัครในชวงแรก ใหมีสถานะเปนแปลง “ทั่วไป” เนื่องจากยังไมไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัด หลังจากรับรองแลวจะมีสถานะเปน “ระยะปรับเปลี่ยน”
4. ผูเขาอบรมเสนอแนะ ขอ 3 ในสวนของ “ชนิดพืชที่ขอรับรองและปริมาณผลผลิตที่คาดวาจะได...................
เดือน/ป (หนวย:กิโลกรัม)” แกไขเปน “ชนิดพืชที่ขอรับรองและปริมาณผลผลิตที่คาดวาจะไดในเดือน.......พ.ศ
......... (หนวย : กิโลกรัม/ตัน/หวี/........)” เนื่องจากขอความเดิมมีความกํากวมในสวนของ “.....เดือน/ป”
5. ในสวนของการประเมิน 22 ขอ ควรประเมินแบบแยกรายแปลงในแตละขอ (ตาม FM02 เดิม) หรือไม หรือ
ควรใชเอกสารการประเมิน 22 ขอ แยกแตละแปลงของสมาชิกที่เขาสมัคร เชน มี 3 แปลง = เอกสารประเมิน
3 ชุด
แปลง1   

แปลง 2   

แปลง3  

แปลง 4   

แปลง5   

ภาพที่ 3 กลองขอมูลตาม FM02 เดิม
ตอบ จะนําเรียน ดร.อนุรักษ เรืองรอบ เพื่อพิจารณาตอไป
6. คําถามจากเกณฑการประเมิน 22 ขอ ของผูเขาอบรม
6.1. MUST – เกษตรกรตองแจงพื้นที่ทําการเกษตรที่ตัวเองครอบครองใหผูตรวจทราบ ไมวาจะใช
ประโยชนหรือไมใชประโยชน/เชา/มีหรือไมมีโฉนดที่ดินก็ตาม
คําถาม ทําไมเกษตรตองแจงขอมูลที่ครอบครองทุกแปลง
ตอบ ปองกันการสวมสิทธิผลผลิตและแสดงความซื่อสัตยตอตนเอง
ตัวอยาง กรณีถาเกษตรกรมีพื้นที่ 10 ไร ตองการที่จะลองทําเกษตรอินทรียดูสัก 5 ไร ก็ตองแยกจาก
แปลงเคมีชัดเจน กรณีนี้ เกษตรกรจะมีแปลงนาทั้งสิ้น 2 แปลง ถึงจะเปนพื้นที่ในโฉนดเดียวกันก็ตาม
6.2 MUST แปลงเกษตรทุกแปลงจะตองทําในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งหมด ภายในระยะเวลา 3 ป
อนุญาตใหทดลองทําบางแปลงไดใน 3 ปแรก
คําแนะนํา สําหรับเกษตรกรที่ยังไมมั่นใจในผลผลิต เนื่องจากตองหักดิบการใชสารเคมี มาตรฐาน
SDGsPGS อนุโลมใหทดลองทําบางแปลงกอนได ภายใน 3 ป ทั้งนี้ ผูตรวจแปลงจะตองถามเกษตรกรวาใน
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ระยะเวลา 3 ป แปลงอื่นที่ยังไมขอรับรอง จะทําใหเปนแปลงอินทรียไดหรือไม ถาเกษตรกรตอบวาได/ยอมรับ
ใหผูตรวจแปลงเลือกกลอง “รับรองไมมีเงื่อนไข” ถื อเปนสัจจะและขอตกลงรวมกันระหวางเกษตรกรและ
ผูตรวจแปลง (ซึ่งขอนี้จะสอดคลองกับขอที่ 1)
6.3 RECOMMEND เกษตรกรควรวัดคาและปรับคา PH ของดินตามประเภทของพืชที่ตองการปลูก
ควรนําดินและน้ําไปทําการตรวจวัดธาตุอาหารในดิน หรือสารเคมีตกคางทุกป
คําแนะนํา ขอนี้เปนเพียงการแนะนําไมบังคับ แตขอแนะนําวา “ควรทํา” เพราะจะเปนประโยชนตอ
เกษตรกรในการวางแผนการผลิตพืชใหเหมาะสมกับดินในแปลงนาและการบริหารจัดการน้ําในแปลง
6.4 MUST - พืชที่ปลูกในแปลงเคมีจะตอง “ไมขอรับรอง” อนุญาตใหเปนแปลงคูขนานได แตพืชที่
ขอรับรองในแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนจะตองไมเหมือนกับแปลงเคมี เกษตรกรตองจัดแยกผลผลิตจากแปลง
เกษตรกรรมยั่งยืนชัดเจน ทั้งระยะปรับเปลี่ยนและระยะที่ไดรับการรับรองแลวใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได
มี QR code ติดกับผลผลิต
คํ า แนะนํา กรณี เ กษตรกรมี ส องแปลง ที่เป น แปลงเคมี และ แปลงอิน ทรีย อยูติด กัน มาตรฐาน
SDGsPGS อนุญาตใหปลูกพืชเปนแปลงคูขนานได แตพืชที่ปลูกในแปลงอินทรียจะตองไมเหมือนกับแปลงเคมี
ตัวอยางที่ 1 แปลงอินทรียปลูกกลวย แปลงเคมีปลูกมะเขือเทศ กรณีนี้จะรับรองใหเฉพาะกลวย
ตัวอยางที่ 2 แปลงอินทรียปลูกกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง แปลงเคมีปลูกกลวยน้ําวาพันธุปากชอง 50 กรณีนี้จะ
รับรองใหเฉพาะกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง ทั้งนี้ แปลงเคมี ทางมาตรฐาน SDGsPGS จะไมรับรองใหเด็ดขาด
6.5 MUST - คันแดนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน จะตองแยกจากแปลงเคมีอยางชัดเจนอยางนอย
ระยะหาง 3 - 5 เมตร และถาแปลงขางเคียงมีความเสี่ยงการปนเปอนสารเคมี เกษตรกรจะตองจัดทําแนวกัน
ชน (ปรับคันดินและปลูกพืช) ปองกันการปนเปอน ทั้งนี้ พืชตามแนวกันชนไมขอรับรอง
คําถาม บางคนมีพื้นที่ทําประโยชนนอย คันแดน 3-5 เมตร จะวัดจากไหน คันดินหรือแปลงขางเคียง?
ตอบ ใหเสนอแนะตามความคิดเห็นและประสบการณของผูตรวจแปลง แตตองดูเจตนาและกิจกรรม
ของเกษตรกรประกอบ เนื่องจากแตละพื้นที่มีบริบทตางกัน บางแปลงมีพื้นที่ทั้ง 4 ทิศติดกับแปลงเคมีและเปน
แองอยูตรงกลาง แบบนี้ทําเกษตรอินทรียยากมาก ถาเราจะเถรตรงยึดตามตําราอยางเดียวก็คงไมมีใครอยากทํา
ดว ย ในเอกสารนี้บ อกเป นแนวทางเท านั้น หลักการคือ “คันดิน” เกษตรกรจะตองดัน คัน ดิน ให สู งขึ้นเพื่อ
ปองกันน้ําของแปลงขางเคียงที่มีความเสี่ยงการปนเปอนสารเคมีไหลเขาแปลง “พืชกันชน” ปองกันสารเคมีทาง
อากาศ ถาในแปลงของเกษตรกรมีตนไมอยูแลวแนะนําใหเสริมใหแนนขึ้นเทานั้นเอง ผูตรวจแปลงจะตองมอง
สถานการณ ที่เ กิ ดขึ้ น จริ ง ยื ดหยุ น ไม จํ า เปน ตองวัดตรงตามรูป แบบเปะ เอกสารเปน เพีย งแนวทางใหเรา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง สรางเสริม ยืดหยุนและรวมกันพิจารณา
6.6 MUST - หามปลูกขาวในแปลงเกษตรเกษตรกรรมยั่งยืนที่ขอรับรองมากกวา 2 รุนตอป ควรพัก
ดินหรือปลูกพืชเปนปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงดิน
คําแนะนํา ควรใหดินไดพัก และปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและออกซิเจน
6.7 RECOMMEND - เกษตรกรควรปลูกขาวและพืชผักไวกินเอง เพื่อความมั่นคงทางดานอาหาร และ
สุขภาพที่ดีของครอบครัว
คําแนะนํา เกษตรกรจะตองปลู กขาวพืช ผักไวกิน เอง ไมใชขายอย างเดียวแลว ไปซื้ อผักที่ปนเปอน
สารเคมีมากิน
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6.8 RECOMMEND - เกษตรกรอาจขายขาวเปลือกที่ปลูกในแปลงนา หรือแปลงรกรางวางเปลา ที่ไมมี
การใชสารเคมีเกษตรใดๆ (โดยไมมีความเสี่ยง) เปนเกษตรกรรมยั่งยืน SDGsPGS ไดหลังจากผานการรับรอง
จากคณะกรรมการระดับจังหวัด ทั้ง 22 ขอ เปนเวลา 36 เดือน
6.9 RECOMMEND - ในกรณีของผักผลไมและสมุนไพร เกษตรกรอาจขายผลผลิตที่ปลูกในแปลงสวน
หรือแปลงรกรางวางเปลา ที่ไมมีการใชสารเคมีเกษตรใดๆ (โดยไมมีความเสี่ยง) เปนเกษตรเกษตรกรรมยั่งยืน
SDGsPGS ไดหลังจากผานการรับรองจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ทั้ง 22 ขอ เปนเวลา 36 เดือน
6.10 RECOMMEND ปศุสัตวที่เลี้ยงในแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนสามารถรับรองเปนปศุสัตวอินทรียได
หากอาหารที่เลี้ยงเปนอาหารอินทรีย หากเปนอาหารระยะปรับเปลี่ยน ใหรับรองเปนปศุสัตว “อารมณดี” หรือ
ระยะปรับเปลี่ยนสูปศุสัตวอินทรียตามระยะเวลาปรับเปลี่ยนดวยอาหารเปนเวลา 36 เดือน
คําแนะนํา ขอ 6.8 - 6.10 ใหผูตรวจแปลงดูกิจกรรมที่ทําในแปลงเกษตรกรวาตรงกับขอไหน
ยกตัวอยางเชน ถาเกษตรกรปลูกขาวอยางเดียว ไมตองประเมินขอ 6.9 – 6.10 หรือถาเกษตรกรปลูกผักอยาง
เดียว ไมตองประเมินขอ 6.8 – 6.10 ถาปลูกอะไรใหประเมินตามนั้น
คําถาม 1 ระยะเวลานานถึง 3 ป ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเราจะขายไดไหม?
คําตอบ 1 ขายไดแนนอน แตจะตองผานคณะกรรมการระดับจังหวัดรับรองไมมีเงื่อนไขทั้ง 22 ขอกอน
ในปแรก แปลงของเกษตรกรจะเขาสูสถานะ “ระยะปรับเปลี่ยน” ซึ่งเกษตรกรสามารถขายผลผลิตเปนระยะ
ปรับเปลี่ยนไดและมีตลาดรองรับ ถาเกษตรกรยอมรับไดวาอีก 3 ปขางหนาจึงจะขายผลผลิตเปนออรแกนิค
ผูตรวจแปลงสามารถเลือกกลอง “รับรองไมมีเงื่อนไข”
คําถาม 2 ทําไมตอง 36 เดือน?
คําตอบ 2 ยกตัวอยาง สารเคมีที่ยอยสลายไดยาก เชน สารพาราควอต 1 เปนสารกําจัดวัชพืช ที่มีการ
สลายตัวทางชีวภาพ (biodegrade) ไดชามาก และมีครึ่งชีวิต (half-life) ในดิน 1,000 วันหรือมากกวานั้น
ขึ้นกับชนิดดิน และในบางกรณีอาจใชเวลาถึง 13 ป สาเหตุที่กลาวขางตนคือ เราไมทราบวาดินของเรามีการ
ปนเปอนจากสารเคมีชนิดไหนและมากนอยเพียงใด สาเหตุที่ยกตัวอยางของสารพาราควอต เพราะเปนสารเคมี
ที่เกษตรกรนิยมใช จะทําใหเห็นภาพไดชัดเจนวากวาครึ่งชีวิตของสารเคมีจะสลายไปใชเวลานานมาก ซึ่ง
ระยะเวลา 3 ป ถือเปนขั้นปฐมอินทรียและเปนที่ยอมรับกันไดในระดับสากล
0

6.11 RECOMMEND หลีกเลี่ยงการใชเมล็ดพันธุที่มีการคลุกสารเคมีและไมทราบแหลงที่มาชัดเจน
เกษตรกรควรผลิตเมล็ดพันธุขาว/ผัก/ผลไมไวใชเอง รวมถึงทราบแหลงที่มาชัดเจน ในกรณีที่ไมสามารถหาเมล็ด
พันธุที่ไมคลุกสารเคมีได และถาจําเปนตองใชเมล็ดพันธุที่คลุกสารเคมีใหนําเมล็ดพันธุไปลางนาอุน น้ําหมัก
ชีวภาพ หรือสารชีวภัณฑที่ไมละเมิดมาตรฐาน กอนนําไปเพาะปลูก
คําแนะนํา เนื่องจากปจจุบันเมล็ดพันธุที่ไมเคลือบสารเคมีนั้นหายาก มาตรฐาน SDGsPGS จึงอนุโลม
ใหใชเมล็ดพันธุตามทองตลาดทั่วไปได แตจะตองนําเมล็ดพันธุไปลางนาอุน น้ําหมักชีวภาพ หรือสารชีวภัณฑ ที่
ตรวจสอบแหลงที่มาได หากเปนไปไดเกษตรกรควรผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง
6.12 MUST - หามเกษตรกรใสปุยเคมี ยาฆาหญา ยาฆาแมลง ฮอรโมนเรง สารเคมีสังเคราะห หามใช
ปจจัยการผลิตหรือปุยอินทรียยี่หอที่ไมทราบสวนผสมและไมมีมาตรฐานเกษตรอินทรียรับรอง กอนไดรับ
อนุญาตจากกลุมและเครือขายในพื้นที่นั้น
1

Vougue et al., 1994 อ้ างอิงใน วิทยานิพนธ์ ของ พระมหาธรานัส สายสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง ความสามารถในการดูด

ซับสารพาราควอตของดิน และตะกอนดิน ในลุม่ นํ ้าย่อยนํ ้ามวบ อําเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน
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คําแนะนํา กรณีปจจัยการผลิตหรือปุยอินทรียยี่หอที่ไมทราบสวนผสม แนะนําใหเกษตรขอสวนผสม
และใบรับรองมาตรฐานจากหนวยงานหรือบริษัทที่ผลิต เพื่อความมั่นใจของสมาชิกและผูบริโภค นอกจากนี้ ถา
หนวยงานหรือบริษัทที่ผลิตมีใบรับรองมาตรฐานในระดับสากล จะเปนผลดีตอเกษตรกรในการยกระดับเพื่อขอ
มาตรฐานระดับสากลไดในอนาคต
6.13 MUST -หามเผาตอซังและอินทรียวัตถุในแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนที่ขอรับรอง
คําแนะนํา การเผาตอซัง มีแตผลเสีย ไดแก ทําใหเกิดหมอกควันปกคลุมการจราจร และเถาเขมามี
ผลเสียตอสุขภาพ, ทําใหเกิดภาวะโลกรอน, ทําลายอินทรียวัตถุในดิน, ทําลายจุลินทรีย สัตว และแมลงที่เปน
ประโยชน และทําใหโครงสรางดินเปลี่ยนแปลงไป เนื้อดินจับตัวแนน (อิฐมอญ) เกษตรกรควรไถกลบฟางขาว
และตอซังเปนปุยพืชสด นอกจากจะยอยสลายกลายเปนปุยแลว ยังชวยในการปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุใน
ดินทําใหคุณภาพของดินดีขึ้น
**ในการอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรบางคนที่มีความเชื่อวา “ควรเผาตอซังหรือวัชพืช 3 ป/ครั้ง เพื่อฆา
เชื้อโรคและแมลงบางสวนที่ยังตกคางอยูในแปลงนา” ทางคณะวิทยากรซึ่งเปนคณาจารยจากม.เกษตรศาสตรฯ
ไดแนะนําแลววาไมเปนความจริง สอบถามเกษตรกรแจงวา เอาความรูมาจากอินเตอรเน็ต
6.14 MUST -หามใชถังฉีดสารเคมีการเกษตรทั่วไปรวมกับแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน
คํ า แนะนํ า ห า มผสมหรื อ ใส ส ารชีว ภัณฑห รือปุย น้ํ าหมักในถังฉีดสารเคมี เพราะจะทําใหเกิดการ
ปนเปอนได แนะนําใหซื้อใหมและอยาใหใครยืม
ยั่งยืน

6.15 RECOMMEND -ใหระมัดระวัง อยาใหสารเคมีที่ใชในบานเรือน มาปนเปอนในแปลงเกษตรกรรม

คําแนะนํา กรณีเกษตรกรมีบานอยูติดกับแปลงนา แนะนําใหขุดบอพักหรือบําบัดน้ําเสียหรือขุดลอก
เพื่อเปลี่ยนเสนทางน้ําทิ้งที่ใชในบานเรือน เชน น้ําจากผงซักฟอก น้ํายาลางจาน เปนตน
6.16 MUST –หามนําผลผลิตจากแปลงเกษตรกรรมยัง่ ยืนไปปะปนกับผลผลิตแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน
ระยะปรับเปลี่ยนและแปลงเกษตรทั่วไป ตองจัดแยกผลผลิตแตละสถานะออกจากกันอยางชัดเจน (ระยะ
ปรับเปลี่ยนสูเกษตรกรรมยั่งยืน เคมีทั่วไป) ใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได
คําแนะนํา ถาเกษตรกรยอมรับใหผูตรวจแปลงเลือกกลอง รับรองไมมีเงื่อนไข
6.17 MUST - เกษตรกรที่ใชรถเกี่ยวอุมหรือเกี่ยวนวดจะตองทําความสะอาดรถเกี่ยวอุมกอนนาไปใช
และแยกขาวที่ใชลางเครื่องรถเกี่ยวอุม หรือเกี่ยวนวด จํานวน 3 กระสอบแรก (ขาวลางเครื่อง) ไมถือวาเปนขาว
เกษตรกรรมยั่งยืน
คําแนะนํา ถาเกษตรกรยอมรับใหผูตรวจแปลงเลือกกลอง รับรองไมมีเงื่อนไข ถาเกษตรกรไมไดปลูก
ขาวใหขามขอนี้ไป
6.18. MUST - หามใชกระสอบปุยเคมีและภาชนะที่อาจมีสารเคมีปนเปอนมาใชเพื่อจัดเก็บและขนสง
ผลผลิตเกษตรเกษตรกรรมยั่งยืน ถุงและภาชนะที่ใชตองสะอาด เหมาะที่จะใชบรรจุปจจัยการผลิต/ขนสง
อาหาร
คําแนะนํา เกษตรกรควรใชถุงปุย กระสอบปุย กระสอบขาว ถุงกระดาษหอพืชผักและผลไม ที่สะอาด
และไมมีตราสัญลักษณใดๆ เพื่อความมั่นใจของผูบริโภค เกษตรกรบางคนยังใชกระสอบอาหารสัตวรวมกับ
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กระสอบปุยเนื่องจากมีความเสี่ยงการปนเปอนสารเคมี และบางคนยังใชกระดาษหนังสือพิมพในการหอ/บม
ผลไม ซึ่งไมขอแนะนํา
6.19 RECOMMEND - เกษตรกรควรมีโอกาสตรวจเลือดเพื่อวัดระดับสารเคมีในรางกายวาอยูในระดับ
ที่ไมปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงหรือไม เพื่อนําไปปรับพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคใหสอดคลองกับหลัก
ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
คําแนะนํา ถาเกษตรกรยอมรับใหผูตรวจแปลงเลือกกลอง รับรองไมมีเงื่อนไข
6.20 RECOMMEND - เกษตรกรที่เปนสมาชิกโครงการฯ จะตองรวมกันพัฒนากลุม รวมกันลงหุน เขา
รวมประชุมมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมทุกครั้ง การขาดการเขารวมประชุมมากกวา 3 ครั้งเกษตรกรอาจถูก
ตัดสิทธิ์การเปนสมาชิกของกลุมได
คําแนะนํา เกษตรกรรายยอยทุกคนที่ขอมาตรฐานจะตองมีการรวมกลุม เพื่อรวมวางแผนการผลิตและ
มีปริมาณการผลิตที่มากพอตามความตองการของตลาด
6.21 MUST – เกษตรกรตองจัดทําบันทึกฟารม บัญชีฟารม สมุดเยี่ยมฟารม โดยละเอียด เอกสารบันทึก

ฟารมจะตองนํามาใหผูตรวจแปลงไดพิจารณาวามีความเสี่ยงจากการปนเปอนสารเคมีสังเคราะหหรือจากกิจกรรมที่ทํา
หรือปจจัยการผลิตไม เอกสารบันทึกฟารม และบัญชีฟารมยังมีความสําคัญอยางยิ่งในการขอรับรองมาตรฐานระดับ
สากลควบคูกันไปดวย

คําแนะนํา เกษตรกรรายยอยจะตองทําบันทึกฟารมฯ เพื่อเปนหลักฐานใชในการตอรองราคากับตลาด
และการวางแผนการผลิตที่เปนระบบ ตรวจสอบได ในอนาคตจะเปนหลักฐานสําคัญที่ใชขอมาตรฐานระดับ
สากล

6.22 MUST – เกษตรกรยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลรายละเอียดแปลงและผลการตรวจแปลงเทาที่
จําเปน ภายในเครือขายที่ขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรกรรมยั่งยืน SDGsPGS เทานั้น ไมอนุญาตใหเปดเผยขอมูล
เปนสาธารณะและเพื่อการคาขายขอมูลโดยเด็ดขาด
คําแนะนํา ชุดขอมูลของเกษตรกร ผูตรวจแปลงจะตองเก็บเปนความลับ เปดเผยไดเฉพาะเครือขายฯ
และคณะกรรมการรั บ รองระดั บ จั ง หวั ด เท านั้ น กล า วคื อ เครือ ข ายฯ จะรวบรวมข อมู ล เฉพาะแปลงของ
เกษตรกรที่ผาน 22 ขอ เสนอใหคณะกรรมการรับรองระดับจังหวัดรับรองตอไป
ขอความในสวนของการประเมิน 22 ขอ ที่เสนอแนะใหแกไข
ขอ 16 หามนําผลผลิตจากแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนไปปะปนกับผลผลิตแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนระยะ
ปรับเปลี่ยนและแปลงเกษตรทั่วไป ตองจัดแยกผลผลิตแตละสถานะออกจากกันอยางชัดเจน (ระยะปรับเปลี่ยน
สูเกษตรกรรมยั่งยืน เคมีทั่วไป) ใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได
แกไขเปน หามนําผลผลิตจากแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนไปปะปนกับผลผลิตแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนระยะ
ปรับเปลี่ยนและแปลงเกษตรทั่วไป ตองจัดแยกผลผลิตแตละสถานะออกจากกันอยางชัดเจน (ระยะเคมีทั่วไป/
ระยะปรับเปลี่ยน/ระยะเกษตรกรรมยั่งยืน) ใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได
ขอ 18. หามใชกระสอบปุยเคมีและภาชนะที่อาจมีสารเคมีปนเปอนมาใชเพื่อจัดเก็บและขนสงผลผลิต
เกษตรเกษตรกรรมยั่งยืน ถุงและภาชนะที่ใชตองสะอาด เหมาะที่จะใชบรรจุปจจัยการผลิต/ขนสงอาหาร (สี
แดงคือสวนที่เสนอแนะใหแกไข)
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ขอ 21 เกษตรกรตองจัดทําบันทึกฟารม บัญชีฟารม สมุดเยี่ยมฟารม โดยละเอียด เอกสารบันทึก
ฟารมจะตองนํามาใหผูตรวจแปลงไดพิจารณาวามี ความเสี่ยงจากการปนเปอนสารเคมีสังเคราะหหรือจาก
กิจกรรมที่ทํา หรือปจจัยการผลิตไม เอกสารบันทึกฟารม และบัญชีฟารมยังมีความสําคัญอยางยิ่งในการขอรับ
รองมาตรฐานระดับสากลควบคูกันไปดวย
แกไขเปน เกษตรกรตองจัดทําบันทึกฟารม บัญชีฟารม สมุดเยี่ยมฟารม โดยละเอียด จะตองนํามาให
ผูตรวจแปลงพิจารณาวามีความเสี่ยงจากการปนเปอนสารเคมีสังเคราะหในปจจัยการผลิตและกิจกรรมที่ทํา
หรือไม นอกจากนี้ยังมีความสําคัญอยางยิ่งในการใชเปนหลักฐานขอรับรองมาตรฐานระดับสากลควบคูกันไป
ดวย
ขอ 22 เกษตรกรยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลรายละเอียดแปลงและผลการตรวจแปลงเทาที่จําเปน
ภายในเครือขายฯ และคณะกรรมการรับรองระดับจังหวัดที่ขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรกรรมยั่งยืน SDGsPGS
เทานั้น ไมอนุญาตใหเปดเผยขอมูลเปนสาธารณะและเพื่อการคาขายขอมูลโดยเด็ดขาด (สีแดงคือสวนที่
เสนอแนะใหแกไข)
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คําถามอื่นๆ จากผูเขาอบรม
1. เราทํามาตรฐานกับเกษตรกรรายยอยอยางเดียวใชไหม แลวตัวผูบริโภคละ เขารูรึเปลา ขายสินคาแลวจะมี
คนเชื่อถือหรือไม?
อ.เชษฐา เสนอแนะวา “มาตรฐาน SDGsPGS มีกระทรวงพาณิชยที่ใหการสนับสนุนเปนหลัก เพราะ
จุดออนของเกษตรกรคือคาขายไมเปน ตอไปการทําเกษตรอาจจะไมใชฟงกชั่นงานของกระทรวงเกษตรฯ อยาง
เดียว เขาวางแผนยุทธศาสตรไว 13 ดาน แตที่สอดคลองกับเกษตรอินทรีย คือดาน E3 (คณะทํางานเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ) โดยมีพลเอกอนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาไทย เปนหัวหนาทีม
ภาครัฐ พรอมดวยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
เปนหัวหนาทีมภาคเอกชน นี่คือสาเหตุวาทําไม กระทรวงพาณิชยจะตองเขามามีบทบาทและจะการันตีแบรนด
(SDGsPGS) ใหพวกเรา และที่ทําใหเกษตรกรสับสนคือ กระทรวงเกษตรฯ ไปเซ็น MOU กับมูลนิธิเกษตร
อินทรียไทย สั่งการใหเกษตรและสหกรณจังหวัด ทุกจังหวัด เก็บขอมูลเกษตรอินทรียของตนเอง ทําคูขนานกัน
ไป สวนเราจะขับเคลื่อนกับภาคประชาชน โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง เมื่อสามเดือนที่แลว คณะเราเขียนงบไปขอ
สํานักงบประมาณฯ 26 ลานบาท แตไมอนุมัติ เพราะคณะกรรมการเห็นวาเปนงานของกระทรวงเกษตรฯ อยู
แลว ผอ.เอกพงศ คุณพรรษวรรณ และคณะจึงไปขออุทธรณงบประมาณจากสํ านักงบประมาณ อธิบายให
คณะกรรมการทราบ จึงไดงบประมาณมา 6 ลานบาท มีจังหวัดที่จะนํารองในโครงการ ไดแก แมฮองสอน, นาน
, เพชรบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี และสกลนคร โครงการจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน มี 7 กิจกรรม กิจกรรม
หลักคือการอบรมผูตรวจแปลงที่เคยอบรมแลวยกระดับเปน iPGS ตามคุณสมบัติ และมีเวทีการเจรจาธุรกิจ
ในช วงนั้นจั งหวัดเราจะจัดตั้ ง บริษัท สกลนครออรแกนิค (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จํากัด ซึ่งในกิ จกรรมมีคน
promote แบรนดและตลาดอยูแลว เรามีหนาที่ทําตัวเองใหดี เตรียมคนใหพรอม จัดการผลผลิต ทําแบบมีสวน
รวมแลวพวกเราจะมีพลัง”
2. ชองทางการตลาดมีอะไรบาง?
ยกตัวอยาง งบประมาณกลุมจังหวัดอีสานเหนือ จํานวน 15 ลานบาท ที่ม.ราชภัฏอุดรธานี เปน
เจาภาพจัดทําโครงการเชื่อมโยงดานการตลาด มีตลาดโพธิ์ศรีในเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรที่จะเปดในชวง
เดือนสิงหาคม 2561 นอกจากนี้ยังมีตลาดเครือขาย ตลาดทองถิ่น ทั่วประเทศ TOP supermarket และบริษัท
โซกูด วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
3. เกษตรกรจะทราบราคากลางไดอยางไร?
จากกลไกทั้ง 4 กลไก เมื่อเกษตรกรรายยอยมีผลผลิตอินทรีย เชน ขาว พืชผักและผลไมอินทรีย ถาเรา
ไมมีบริษัทกลาง ก็จะมีพอคาคนกลางมากดราคา การบันทึกฟารมขอ 21 จะเปนตัวกําหนดราคาของเกษตรกร
กลาวคือ เกษตรกรจะทราบราคาที่ขายบนชั้นวางสินคาของผูซื้อ แลวนํามาวางแผนการผลิตควบคูกับการ
บันทึกฟารม ยกตัวอยางเชน เกษตรกรทราบราคาขายกลวยอินทรียของผูซื้อ หวีละ 90 บาท เมื่อคํานวณตนทุน
จากบันทึกฟารมแลว ไดราคาประมาณ 30 บาท บวกคาขนสง 30 บาท บวกคาประชาสัมพันธหรือบริหาร
จัดการอีก 30 บาท รวม 90 บาท เปนการคาขายที่เปนธรรม เกษตรกรและผูซื้อจะคุยราคากันแบบเปดเผย
ขอมูลซึ่งกันและกันโดยไมผานพอคาคนกลาง อีกทั้ง โมเดลธุรกิจของเราเปนแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดสรร
กําไรแบบ 40-30-30 (คาบริหารจัดการ-ปนผล-สวัสดิการสมาชิก) จะเห็นวาเกษตรกรไดกําไรสองตอทั้งปนผล
และสวัสดิการ แมวาผลผลิตอินทรียบางชนิดจะไดกําไรเพิ่มจากราคาตลาดทั่วไปไมมากนัก แตเกษตรกรที่มีการ
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วางแผนการผลิตที่ดี (ลดตนทุน) จะอยูไดอยางยั่งยืนดวยกําไรจากการขาย ปนผล และสวัสดิการ ที่บริหารโดย
บริษัทฯ ซึ่งมีสหพันธฯ เปนที่ปรึกษา
4. เราจะมั่นใจไดอยางไรวาผลผลิตในแปลงของเกษตรกรจะมีราคาเทากัน?
เกษตรกรมีสวนรวมบริหารธุรกิจ ดวยโมเดลบริษัทฯ คือการคาขายที่เปนธรรม ทุกฝายทั้งตนน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา จะเห็นราคาหรือขอมูลตนทุนดวยกันทั้งหมดดังคําตอบในขอ 3 แตละพื้นที่อาจจะใชจายคา
ขนสงมากกวาที่อื่น เมื่อจัดตั้งบริษัทฯ แลว พวกเราชาว SDGsPGS สกลนคร จะมาวางแผนธุรกิจรวมกัน เรา
ตองยอมรับเรื่องคาขนสงและคาบริหารจัดการ เพราะในแตละพื้นที่อาจจะมีคาใชจาย (ตนทุน) ที่ตางกัน
5. มาตรฐานผูตรวจแปลง มีการตรวจสอบศักยภาพผูตรวจแปลงหรือเปลา?
ตอบ ตามคุณสมบัติของ iPGS ในคูมือ
6. กากน้ําตาล มาตรฐานนี้สามารถใชไดไหม?
ตอบ ใชได แตไมแนะนํา เนื่องจากเปนผลผลิตที่มาจากระบบอุตสาหกรรม เคยมีตัวอยาง ชาวสวนพนน้ํา
หมักที่มีกากน้ําตาลเปนสวนผสมทุกวัน สมัยนั้นกําลังเปนที่นิยม ผลผลิตดีในระดับหนึ่ง แตเปนผลเสียในระยะ
ยาวคือ กากน้ําตาลที่ฉีดพนตกตะกอนทับถมเปนฟลมบนดิน ปดปากใบพืช จุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตในแปลงกิน
ไมหมด เหลือเปนปญหากับระบบนิเวศ ถาหลีกเลี่ยงไดจะดีที่สุด แนะนําใหใชน้ําตาลทรายแดง
7. ขอคําแนะนํากรณีแปลงของเกษตรกรที่มีเสาไฟฟาแรงสูงผานตรงกลางหรือในอยูในแปลง ถาเราจะทํา
เกษตรอินทรีย เพราะพื้นที่ใตเสาไฟฟาจะปลูกไมยืนตนเปนแนวกันชน/สิ่งปลูกสรางไมได ปลูกไดเฉพาะพืช
ลมลุก
ตอบ จะเสนอคําถามนี้ใหดร.อนุรักษ เรืองรอบ พิจารณาและขอคําแนะนําจากทาน

นายภาณุพงศ ภิรมยการ ผูจัดทําขอมูล
1 พฤษภาคม 2561
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