สรุปรทระสำคัญการอบรมหลักสูตร ทีป่ รีกษาน-พ ดรกรคัานมาตรฐานเกษสรอินท'รยี ์
ในวันที่ ๒0-๒6 มกราคม ๒๔๖๔ฝานส์ออิแกหรอบิกสํ zoom application
สัคโคย สำนักงานมาตรฐานสินคัาเกษครแสะอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
การตรวจประเมินการผลิตพีซอินทรีย
การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการทีเ่ มินระบบ เมินอิสระ และจัดทำเมินเอกสาร เพือ่ ให้ได้
หลักฐานการตรวจประเมิน และเพือ่ ประเมินว่าเมินไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
๑. การตรวจประเมิน ประกอบด้วย ๔ ข้อ ได้แก่
๑) การสัมภาษณ์
๒) การตรวจเอกสารและบันทึก
๓) การสังเกตกิจกรรมและสภาทพืน้ ทีผ่ ลิต
๔) บันทึกสิงทีอ่ าจเมินเหตุนำไปสูค่ วามไม่เมินไปตามข้อกำหนด
๔) สุม่ ตัวอย่างผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และปึจจัยการผลิตทีส่ งสัย
๒. ประเภทการตรวจประเมิน มี ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) การตรวจประเมินเพือ่ การรับรอง ๒) การตรวจติดตามผล
และ ๓) การตรวจต่ออายุการรับรอง โดยคณะผูต้ รวจประเมิน ประกอบด้วย หัวทน้าคณะผูต้ รวจ ผูต้ รวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมินฟิกหัต ผูเ้ ชีย่ วซาญ และผูส้ งั เกตการณ์
๓. ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
๑) การประชุมเปีดการตรวจประเมิน
๖) การตรวจประเมิน
๓) การบันทึกลิงทีพ่ บจากการตรวจประเมิน
๔) การประชุมจดการตรวจประเมิน
๔. ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง สิงทีไ่ ม่เมินไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการผลิต
พีซอินทรีย์ แบ่งเมินข้อบกพร่องสำคัญ ข้อบกพร่องย่อย และข้อแนะนำ
๕. ระยะการปรับเปลีย่ น หมายถึง ช่วงเวลานับจากเริม่ ด้นผลิตแบบเกษตรอินทรียต์ ามข้อกำหนดในมาตรฐาน
จนกระทีง่ ได้รบั การรับรอง
๑) ข้อกำหนดการผลิตพืชอินทรียใ์ ห้นำมาใข้ปฏิบตั ติ ลอดระยะเวลาการปรับเปลีย่ น เมินเวลาอย่างน้อย ๑๒
เดือนก่อนปดูกสำหรับพืชล้มลุก และก่อน ๑๘ เดือนก่อนเก็บ เกีย่ วผลิตผลพืชอินทรียค์ รัง้ แรกสำหรับพืชยืนด้น โดย
ระยะปรับเปลีย่ นนับตัง้ แต่ผผู้ ลิตได้นำมาตรฐานบีไ้ ปปฏิบตั แิ ล้ว นสะสมัครขอรับการรับรองต่อหน่วยรับรอง
๒)ในกรณ์ทม่ี หิ ลักฐานรับรองได้วา่ ไม่มกี ารใช้สารเคมีหา้ มไข้ในพืน้ ทีท่ ข่ี อการรับรองมาเมินเวลานานเกิน
กว่า ๑๒ เดือนสำหรับพืชล้มลุก และ ๑๘ เดือนสำหรับพืชยืนด้น ผูผ้ ลิตสามารถฃอลดระยะการปรับเปลีย่ นลง โดย
การยอมรับจากหน่วยรับรอง แต่ระยะเวลานับจากการยึน่ ชอการรับรองจบหน่วยรับรองให้การรับรองว่าเมิน
ผลิตผลอินทรีย์ จะต้องไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน
๖. ข้อกำหนดการตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ๑) พืน้ ที่ ๒) การวางแผนการจัดการ ๓) เมลดพันธุ
และส่วนทีไ่ ข้ขยายพันธุ ๔) การจัดการและการปรับปรุงบำรุงดิน ๔) การ,จดั การคัตเพืช ๖) การเก็บเกีย่ วและการ
จัด การหลังการเก็บ เกี่ยว ๗) การชรรชุท ึบ ห่อ การเก็บรัก ษา และการขนส่ง ๘) การแสดงกลากและการกล่าวอาง

๑) Organic ะไม่เซ'ส,ารเคมีสงั เคราะห์ ปุยเคมี ฮอร์โมน พืชจเอ็มโอ (GMO) และฉายรังสี
๒) GAP)/ Hydroponics: ใช้สารเคมีสงั เคราะห์ แต่สารตกค้างต้องมีคา่ ไม่เกินค่ามาตรฐานทีป่ ลอดภัยต่อ
ผูบ้ รีโภค ใช้ปยุ เคมี ฮอร์โมน และฉายรังIM ไมใต้หา้ มใช้พชื จีเอ็มโอ (GMO)
๔. มาตรฐานสินค้าเกพ)ร (มกษ.๘๐0๐-๒๔๖๔) ฉบับล่าสุด ปี ๒๔๖๔ อยูใ่ นระหว่างลงประกาศราชกิจจาทุเบกษา
มีขอบข่ายพืช ปสุสตั ว์ สัตว์นา้ํ ผึง้ และแมลงทีบ่ ริโภคไต้โดยมีการปรับปรุ^ให้สอดคลองกับช้อกำหนดส่วนใหญ่
ของมาตรฐานของ Codex-GL ๓๒-๑๙๙๙ ช้อกำหนดการจัดการการผลตพืชเปีนไปดาม ASEAN standard for
organic agriculture (ASGA) และบางส่วนอ้างสิงจากมาตรฐานสหภาพยุโรป (EC ๒๐๑๘/๘๔๘)
ระบบการรับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS)
๑. ระบบการรันรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS) เป็นระบบการรับรองเกษตรอินทรียโดยชุมซบ การมีสว่ นร่วมอย่าง

เข้ม แเง และต่อเนือ่ งของผูม้ สี ว่ นไต้สว่ นเสียของชุมชน ภายใต้หลักการที,่ นฐาน การไว้วางใจชืง่ กันและกัน การเป็น
เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลีย่ นเรียน!
๒. PGS เป็นกระบวนการทางสังคม ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ๔ กล่มหลัก ไต้แก่ ๑) กลุม่ ผูผ้ ลตเกษตรอินทรีย์ PGS
๒) ผูส้ นับสบุนในทีน่ ที่ ๓) ผูบ้ ริโภคหรือผูป้ ระกอบการ และ ๔) องค์กรจัดระบบ PGS
๓. องค์ประกอบหลักซองระบบ PGS
ไต้แก่ การจัดการระบบตามหลักการ PGS สากล ๖ ประการ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เข่น มกษ.๔๐๐๐
ASEAN Codex 1F0AM สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอุเ่ ปุน
๔. หลักการจัดระบบ PGS มี ๖ ประการ ได้แก่ ๑) การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกับ ๒) การมีสว่ นร่วม ๓) ความโปร่งใส
๔) ความไว้วางใจ ๔) ความสัมพันธ์แนวราบ และ ๖) การเรียน!ร่วมกัน
ลักษณะส่าคัญ ของกลุม่ PGS โดยสมาชิกทุกคนในกลุม่ ต้องมีสว่ นร่วมในการจัดระบบ ได้แก่ กำหนด
ข้อกำหนดเกษตรอินทรียข์ องกลุม่ และมีระบบการจัดการเอกสารกลุม่ ทีเ่ ช้าถึงไต้
๔. การทีน่ ทะเบัยนผูโ้ ต้รบั การรับรองและการจัดการใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo Seal)
องค์กรจัดระบบต้องมีกลไกกำหนดการขึน้ ทะเบียนผูโ้ ด้รบั การรับรอง การติดตราสัญลักษณ์ กำหนดเงือ่ นไข
การใช้การพักใช้และการเพืกถอน
๖. กลไกการยอมรับ ได้แก่
๑) มีการสร้างกลไกการยอมรับร่วมกัน เข่น Self-evaluation เป็นแนวทางตรวจกระบวบทารกลุม่ และ
ประเมินองค์กรจัดระบบดามหลักการ PGS
๒) การตรวจเยีย่ มฟาร์มเพือ่ น เป็นการเชือ่ มโยงระหว่างภาคีเครือข่าย เพือ่ ไห้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียน!
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