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บทนา

หลำยปี มำนี้ สิ่ งที่เป็ นควำมท้ำทำยของมนุษย์กำรเผชิ ญหน้ำกับปั ญหำภำวะโลกร้อนและปั ญหำฝุ่ น
ละอองขนำดเล็ก ซึ่งนับวันจะทวีควำมรุ นแรงและสร้ำงปัญหำต่อสุ ขภำพของผูค้ นจำนวนมำกมำย ซึ่งสำเหตุ
ที่สำคัญมำจำกกำรเผำในพื้นที่เกษตรกรรม
ประเทศไทยมีพ้นื ที่ทำงกำรเกษตร 138 ล้ำนไร่ โดยมีพ้นื ที่ปลูกข้ำวประมำณ 65 ล้ำนไร่ คิดเป็ นพื้นที่
ประมำณร้อยละ 20 ของพื้นที่ ทวั่ ประเทศ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีพ้ืนที่ทำนำมำกที่สุด
รองลงมำได้แก่ภำคเหนือและภำคใต้ ผลผลิตข้ำว 24 ล้ำนตัน ประเทศไทยมีกำรเผำตอซัง ฟำงข้ำว 29.15 ล้ำน
ตันต่อปี คิ ดเป็ นกิ โลกรั ม 29,150 ล้ำ นกิ โลกรั มต่อปี มี ก ำรเผำตอซังฟำงข้ำว 29.15 ล้ำนตันต่อปี คิดเป็ น
กิโลกรัม 29,150 ล้ำนกิโลกรัมต่อปี จะมีอตั รำกำรปลดปล่อย Black Carbon จำกกำรเผำตอซังฟำงข้ำว 1,749
ล้ำนกรัมต่อปี หรื อเท่ำกับ 1,749 ตันต่อปี มีปริ มำณตอซังฟำงข้ำวหลังกำรเก็บเกี่ยว 42 ล้ำนตัน ปริ มำณของ
ธำตุอำหำรที่สูญเสี ยไปกับกำรเผำ 11,468 ล้ำนบำทต่อปี
ข้ำวโพดพื้นที่กำรเพำะปลูก 7.03 ล้ำนไร่ แบ่งเป็ นภำคเหนือ 4.51 ล้ำนไร่ ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1.66 ล้ำนไร่ และภำคกลำง 0.86 ล้ำนไร่ ในช่วงเดือนมกรำคม – เมษำยน ของทุกปี เปลือกและตอซังข้ำวโพด
และส่ วนอื่น ๆ ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะปล่อยไว้และรอกำรเผำทิ้ง คิดเป็ น 25% ของผลผลิต กล่ำวได้ว่ำถ้ำเกิด
กำรเผำในพื้นที่เพำะปลูกข้ำวโพดที่มีอยู่ 7.03 ล้ำนไร่ จะมีปริ มำณกำรปล่อย Black Carbon เท่ำกับ 2,812 ตัน
จำกกำรสำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย 47 จังหวัด ทัว่ ประเทศพบว่ำมีพ้ืนที่กำรปลูกอ้อยจำนวน 10,988,489
ไร่ ในช่วงเดือนมกรำคม – เมษำยน พบว่ำมีกำรเผำใบอ้อยเพื่อส่งเข่ำโรงงำน 60 ล้ำนตัน ผลปรำกฎว่ำว่ำมีค่ำ
เกิ นตำมที่ ม ำตรฐำนก ำหนด นอกจำกนี้ ก ำรเผำใบอ้อยยัง เป็ นกำรท ำลำยปุ๋ ย เพรำะเศษซำกใบอ้อยมี ปุ๋ย
ไนโตรเจน 0.35 – 0.66 % เท่ำกับเผำปุ๋ ยทิ้งไปปี ละ 35,000 – 66,000 ตัน ไนโตรเจน
ดังนั้น กลไกลที่จะทำให้เกิดกำรลดกำรเผำในพื้นที่กำรเกษตรจึงจำเป็ น ต้องมีเครื่ องมือที่หลำกหลำย
และมีนวัตกรรมทำงสังคมที่จะรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของปัญหำทำงสังคม ดั งกล่ำว คณะทำงำนจึงเห็น
ว่ำกำรใช้กลไกลทำงกำรตลำดจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภค เห็นควำมแตกต่ำงของผลผลิตของเกษตรกรที่มุ่งมัน่ ที่จะ
ผลิตสิ นค้ำที่คำนึ งถึงผลกระต่อสิ่ งแวดล้อมโดยกำรไม่เผำในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่ งจะสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อ
สิ น ค้ำ เกษตรกรนั้น ๆ และจะน ำมำซึ่ ง ศัก ยภำพทำงตลำดของสิ น ค้ำและ จะนับ เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ใน
กระบวนกำรหยุดเผำในพื้นที่เกษตรกรรมอย่ำงยัง่ ยืน

ขอบข่าย
มำตรฐำนเกษตรอินทรี ยน์ ้ ี ครอบคลุมถึงกำรผลิตพืชซึ่ งไม่เผำในกระบวนกำรผลิตตลอดไปถึ งห่ วง
โซ่ กำรผลิต นับตัง่ แต่กำรเตรี ยมดิน กำรดูแลรักษำไปจนถึงกำรเก็บเกี่ยว โดยมำตรฐำนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กำรผลิตสิ นค้ำเกษตรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภำพของมนุ ษย์และสัตว์โดยมุ่งเน้น
กำรรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่เกษตรกรรม
นิยาม
ควำมหมำยของค ำที่ ใ ช้ใ นมำตรฐำนสิ น ค้ำ เกษตรที่ ไ ด้จ ำกกระบวนกำรผลิ ต ปลอดกำรเผำ มี
ดังต่อไปนี้
3.1 โนเบิร์นโปรดักส์ (No burn Produce) หมำยถึง ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เกิดจำกระบบกำรผลิต ที่
ไม่มีกำรเผำในพื้นที่กำรผลิตนั้น ๆ
3.2 มำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร โนเบิร์นโปรดักส์ (No burn Produce) หมำยถึง มำตรฐำนที่ใช้ในกำร
ตรวจรับรองผลผลิตทำงกำรเกษตร ที่ได้จำกกำรผลิตจำกพื้นที่ไม่มีกำรเผำในพื้นที่กระบวนกำรผลิต
3.3 ผูต้ รวจรับรอง หมำยถึง บุคคลหรื อองค์กรที่เรี ยนรู ้กระบวนกำรรับรองตำมมำตรฐำนสิ นค้ำ
เกษตรต่ำง ๆ อำทิ เกษตรอินทรี ย ์ PGS และ GAP เป็ นต้น ต้องได้รับกำรฝึ กอบรมเป็ นผูต้ รวจตำมระบบกำร
ตรวจรับรองตำมมำตรฐำนนี้
3.4 ตรำสัญลักษณ์ หมำยถึง ตรำสัญลักษณ์โนเบิร์นโปรดักส์ (No burn Produce) ซึ้ งเป็ นสัญลักษณ์
ภำยใต้มูลนิ ธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ใช้เพื่อให้กำรรับรองเกษตรกรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรอง
จำกมูลนิธิ ฯ และหรื อองค์กรเครื อข่ำยของมูลนิธิ ฯ ซึ่งได้ยอมรับจำกมูลนิธิ ฯ

ข้อกาหนด
1. พื้นที่
1.1 ต้องมีเอกสำรสิ ทธิ์หรื อเอกสำรอื่นไดที่ใช้ในกำรแสดงสิ ทธิ์บนที่ดินทำกิน
1.2 หำกเป็ นพื้นที่ป่ำสงวนหรื อป่ ำชุมชน ต้องมีเอกสำรแสดงกำรอนุญำตให้ทำกินในพื้นที่น้ นั หรื อ
มีผนู ้ ำชุมชนรับรองและเกษตรกรต้องมีกำรแบ่งพื้นที่ป่ำชัดเจน

2. กำรเตรี ยมดิน
2.1 กำรเปิ ดหน้ำดินใหม่ เกษตรกรต้องไม่เผำพืชคลุมดิน และวัชพืชหรื อตอซังบนพื้นที่กำรเกษตร
2.2 กำรเตรี ยมพื้นที่เพื่อเตรี ยมกำรเพำะปลูกเกษตรกรต้องไถกลบซำกพืชหรื อพืชคลุมดิน ตอซัง ฟำง
ข้ำว ใบข้ำว และวัชพืช
2.3 เกษตรกรต้องไม่เผำวัชพืชตำมหัวไร่ ปลำยนำหรื อคันนำ
2.4 เกษตรกรต้องมีกำรจัดกำรที่เหมำะสมกับเศษวัสดุทำงกำรเกษตร อำทิ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด หรื อ
สิ่ งอื่นใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3. กำรจัดกำรหลังกำรเพำะปลูก
3.1 เกษตรกรต้องมีกำรจัดกำรหลังกำรเพำะปลูกที่เหมำะสมกับกิจกรรมทำงกำรผลิตแต่ตอ้ งไม่เผำ
หรื อก่อมลภำวะ อำทิกำรกำจัดวัชพืช โดยกำรตัด หรื อกำรถอน กำรตัดแต่งกิ่ง รวมทั้งมีกำรนำเศษวัสดุไปใช้
ประโยชน์ในรู ปแบบต่ำง ๆ เช่น ทำปุ๋ ยหมัก ไถกลบ เพำะเห็ด เลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น
4. กำรดูแลรักษำ
4.1 กำรจัดกำรในระยะเก็บเกี่ยว ห้ำมเผำใบอ้อยก่อนกำรตัด
4.2 ห้ำมเผำใบอ้อยหรื อเศษวัชพืชที่เหลือในแปลงหลังกำรเก็บเกี่ยว
4.3 ห้ำมเผำตอซังฟำงข้ำวในนำหลังกำรเก็บเกี่ยว และก่อนกำรเตรี ยมดิน
4.4 ห้ำมเผำต้นหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ผลิต
4.5 ห้ำมเผำใบไม้หรื อกิ่งไม้ ที่ได้จำกกำรตัดแต่งกิ่งในพื้นที่กำรผลิต
5. กำรได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนนี้ ผูผ้ ลิตต้องได้รับกำรรับรองโดยผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบจำก
มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) และหรื อองค์กรเครื อข่ำยที่ได้รับกำรรับรองจำกมูลนิธิ ฯ
การรับรองการเกษตรปลอดการเผา (NO BURN)
กำรรับรองเกษตรปลอดกำรเผำ (NO BURN) เป็ นกำรรับรองเกษตรกรที่ทำกำรเกษตรที่ไ ด้จำก
กระบวนกำรผลิตปลอดกำรเผำบนพื้นที่กำรเกษตร โดยมีมูลนิ ธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้ม (ประเทศไทย) และ
องค์กรเครื อข่ำยเป็ นผูอ้ อกกำรรับรอง ภำยใต้หลักกำรพื้นฐำน ควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน
กำรรับรองเกษตรปลอดกำรเผำ เป็ นระบบกำรรับรองของทำงมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้ม (ประเทศ
ไทย) มำตรฐำนนี้ ใช้หลักของภำยใต้หลักพื้นฐำนควำมไว้วำงใจซึ่ งกันและกัน และกำรสร้ำงเครื อข่ำยทำง
สังคมปลอดกำรเผำพื้นที่เกษตรกรรม กำรที่ จะทำให้เกิดกำรลดกำรเผำในและลดกำรใช้สำรเคมีในพื้นที่
กำรเกษตรจึงต้องประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู ้ และรณรงค์ เพื่อลดกำรเผำบนพื้นที่กำรเกษตร อันจะเป็ นผลดีต่อ
ภำคกำรเกษตรและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยอย่ำงยัง่ ยืน ผลสุ ดท้ำยทำให้อินทรี ยว์ ตั ถุในดินเพิ่มมำกขึ้น
กำรท ำเกษตรอิ นทรี ย ์เพิ่ ม มำกขึ้ นเกิ ดควำมยัง่ ยืนทั้ง ต่ อ รำยได้ข องเกษตรกร ฟื้ นฟู ท รั พ ยำกรธรรมชำติ
สิ่ งแวดล้อมสุ ขภำพของผูผ้ ลิตและนำสังคมไปสู่สังคมแห่งสุขภำวะ

ระบบรับรองเกษตรปลอดการเผา (NO BURN) ใช้ ระบบการตรวจรับรอง 2 แนวทาง
1. กำรใช้ก ำรรั บ รองแบบมีหน่ วยรั บรองแบบมี หน่ วยตรวจรั บรอง โดยหน่ วยงำนตรวจรั บรอง
จะต้องเป็ นหน่ วยตรวจที่ ได้รับกำรยอมรั บจำกมูลนิ ธิเกษตรรั กษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของมูลนิธิ ฯ
2. กำรตรวจรับรองแบบมีส่วนร่ วมใช้กระบวนกำรตรวจรับรองแบบ PGS กำรรับรองเกษตรอินทรี ย ์
แบบมีส่วนร่ วม
2.1 รวมกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรอินทรี ย ์ เกิดจำกผูผ้ ลิตที่มีรูปแบบกำรเกษตรที่ใกล้เคียงกัน หรื ออยู่บริ เวณ
หมู่บำ้ นเดียวกัน 5 รำยขึ้นไปรวมตัวกัน ต้องกำรมีใบรับประกันเกษตรอินทรี ยป์ ลอดกำรเผำ
2.2 ต้องมีกระบวนกำรกำรมีส่วนร่ วม บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่ว นได้
ส่ วนเสี ยที่สนับสนุนเป็ นเจ้ำของโครงกำรร่ วมกัน ตั้งแต่เริ่ มวำงแผน ตัดสิ นใจร่ วมกันในกำรดำเนิ นกิจกรรม
กำหนดระเบียบต่ำง ๆ เช่น กระบวนกำรเรี ยนรู ้ร่วมกัน กำรฝึ กอบรม กำรมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
3. ควำมโปร่ งใส ซึ่งจะต้องมีกำรวำงแผน เช่น กำรมีเอกสำรที่ชดั เจน ได้แก่ มำตรฐำนข้อกำหนดกำร
ผลิต ระบบกำรตรวจประเมิน รำยชื่อ ที่อยู่ สมำชิก และแผนกำรผลิต พร้อมแผนผังฟำร์มของสมำชิกแต่ละ
รำย
4. ควำมไว้วำงใจ เป็ นกระบวนกำรที่ ม ั่นใจว่ำ ผูผ้ ลิ ตแต่ละคน ปกป้ องธรรมชำติและสุ ขภพของ
ผูบ้ ริ โภคด้วยกำรผลิตตำมหลักเกษตรปลอดกำรเผำ
5. กระบวนกำรเรี ยนรู ้ รู ปแบบขั้นตอนกำรรับรองและกำรตรวจเยี่ยม เป็ นกำรประเมินในลักษณะ
เรี ยนรู ้ร่วมกันและเป็ นกำรตรวจสอบควำมเข้ำใจ ในมำตรฐำนเกษตรปลอดกำรเผำ (NO BURN)
จะเริ่มโครงการเกษตรปลอดการเผา (NO BURN) ได้อย่างไร
การรวมกลุ่มขับเคลื่อน (NO BURN)
1. กำรรวมกลุ่มผูผ้ ลิตกำรเกษตรปลอดกำรเผำ (No burn Produce)
2.กำรยอมรั บ และกำรประยุ ก ต์ใ ช้ แนวทำงกำรผลิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ งสิ่ ง แวดล้อ มและยอมรั บ
ข้อกำหนดมำตรฐำนเกษตรอินทรี ยป์ ลอดกำรเผำและปฏิบตั ิตำมกฎกติกำ
3. ลงทะเบียนกับมูลนิ ธิเกษตรรั กษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เมื่อมูลนิ ธิรับขึ้นทะเบี ยนแล้ว จะ
ดำเนินกำรฝึ กอบรม และติดตำมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้ำร่ วมโครงกำร และ เข้ำไปตรวจรับรอง
4. ให้ตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตปลอดกำรเผำ (No burn
Produce)
คุณสมบัติของผู้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากกระบวนการผลิตปลอดการเผา
1. มีแนวคิดมุ่งมัน่ ที่จะทำเกษตรปลอดกำรเผำ ไม่เปลี่ยนกลับไปกลับมำกับกำรผลิตปกติเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมซื่อสัตย์และมีควำมรับผิดชอบ ต่อทรัพยำกร และต่อสิ่ งแวดล้อม

2. มีควำมสมัครใจ และต้องกำรมีกำรรับรองตำมมำตรฐำนเกษตรปลอดกำรเผำ เพื่อควำมเชื่ อมัน่
และขยำยฐำนกำรตลำด
3. มีกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรที่ต่อเนื่อง
4. มีกำรฝึ กอบรมกับทำงมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
5. สำมำรถให้ขอ้ มูลกำรผลิตต่ำง ๆ กับเจ้ำหน้ำที่ได้
การใช้ ตราสัญลักษณ์
1. เกษตรกรต้องผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกมูลนิ ธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) และองค์กร
เครื อข่ำยหรื อหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับกำรรับรองจำก มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
2. เกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจรับรอง โดยกระบวนกำรมีส่วนร่ วม PGS ต้องขึ้นทะเบียนกลุ่มและ
ดำเนิ นกระบวนกำรรับรองตำมขั้นตอนและ ข้อกำหนดในกระบวนกำรรับรองเกษตรอินทรี ย ์ แบบมีส่วน
ร่ วม PGS
3. ผูท้ ี่ผ่ำนกำรตรวจรับรองทั้ง 2 แนวทำงสำมำรถติดตรำสัญลักษณ์ (NO BURN) ไว้บนผลิตภัณฑ์
หรื อในพื้นที่กำรผลิตได้
การประทับตราสัญลักษณ์ (NO BURN) และทะเบียนผู้ได้ รับการรับรอง
การประทับตราและการติดฉลาก
1. ใบรับรองแต่ละใบจะมี หมำยเลขสมำชิ ก หมำยเลขกลุ่ม และพื้นที่ กำรผลิต ชนิ ดผลผลิ ต และ
ปริ มำณ
2. กำรติ ด ตรำสั ญ ลัก ษณ์ ต้อ งมี หมำยเลขสมำชิ ก /กลุ่ ม /พื้ น ที่ ก ำกับ เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภคสำมำรถ
ตรวจสอบสถำนะได้ทำงเว็ปไซต์
ชนิดของตราสัญลักษณ์
1. ตรำสัญลักษณ์กำรเป็ นเครื อข่ำยกำรรับรอง (NO BURN) ใช้สำหรั บทำเป็ น สัญลักษณ์ ติ ดเสื้ อ
หมวก กระเป๋ ำ ป้ำยในกำรประชำสัมพันธ์ กำรเป็ นเครื อข่ำยโครงกำรนี้
2. ตรำสัญลักษณ์ผไู ้ ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตปลอดกำรเผำ
(NO BURN) เป็ นตรำสัญลักษณ์ที่อนุ ญำตให้ใช้ได้เฉพำะผูท้ ี่ได้รับกำรรับรอง (สำมำรถตรวจสอบได้จำก
ฐำนข้อมูลผูไ้ ด้รับกำรรับรองของเครื อข่ำยภำคหรื อผูจ้ ดั กำรระบบส่วนกลำง)

เงื่อนไขการใช้ ตราสัญลักษณ์
1. กำรติดตรำสัญลักษณ์บนผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ต้องมีหมำยเลยสมำชิก/กลุ่ม/พื้นที่ ที่มีกำรจัดกำรผลผลิต กำร
แปรรู ป กำรบรรจุหีบห่ อภำยในกล่มเท่ำนั้น ในกรณี ที่ขำยผลผลิตให้กบั ผูป้ ระกอบกำรนอกพื้นที่กลุ่มต้อง
สำมำรถควบคลุม ตรวจประเมินกำรผลผลิตปกติได้
2. ตรำสัญลักษณ์ติดได้เฉพำะ ชนิดและปริ มำณผลผลิตที่ได้รับกำรรับรองเท่ำนั้น
บทลงโทษ
ผูไ้ ดนำตรำสัญลักษณ์ (NO BURN) ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญำต ถือว่ำมีควำมผิดตำม
กฎหมำยเพรำะว่ำตรำสัญลักษณ์ (NO BURN) ได้ทำกำรจดทะเบียนตรำสิ นค้ำไว้กบั กระทรวงพำณิชย์
มูลนิ ธิเกษตรรั กษ์สิ่ ง แวดล้อม (ประเทศไทย) มี วตั ถุประสงค์ใ ห้เกิ ดภำคีเครื อข่ ำย สำมสัมพันธ์
แนวรำบรวมพลังทุกภำคส่ วน ได้แก่ ภำคประชำชน (เกษตรกร ผูบ้ ริ โภค) ภำคเอกชน (ผูป้ ระกอบกำร องค์กร
เอกชน) และภำครัฐ ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกรรำยย่อย ให้เป็ นองค์กรชำวบ้ำนที่มีควำม
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตถึงกำรตลำด กำรผลิตและบริ โภคภำยในประเทศ ให้มีผลเกิดกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต สิ่ งแวดล้อม ลดภำวะโลกร้อน เกิดควำมยัง่ ยืนต่อกำรผลิตและกำรบริ โภคอย่ำงแท้จริ ง ซึ่ง
มีหลำกหลำยวิธีกำร

