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✗	 ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี
✗	 ห้ามใช้ยาก�าจัดศัตรูพืช
✗	 ห้ามใช้ยาก�าจัดวัชพืช
✗	 ห้ามใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
✗	 ห้ามใช้วัตถุจาก GMOs

✓	 ใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ
✓	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
✓	 เสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
✓	 เน้นการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ



ค�าน�า

	 ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์ก�ำลังได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก	 เนื่องจำก 
กระแสของกำรดูแลสุขภำพ	 ท�ำให้มีคนหันมำสนใจและบริโภคสินค้ำอินทรีย ์
มำกขึ้น	อีกทั้งได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงรัฐบำลที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต 

สนิค้ำเกษตรอินทรีย์เพิม่มำกข้ึน	ส่งเสริมกำรตลำดโดยเน้นกำรบรูณำกำร 
จำกทุกภำคส่วน	 ทั้งภำครัฐและเอกชน	 เพื่อให้เกษตรอินทรีย ์

สำมำรถด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงยั่งยืน
	 	 เอกสำรค�ำแนะน�ำเรือ่ง	“ระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี”  
ฉบบันีจ้ดัท�ำข้ึน	โดยกำรรวบรวมองค์ควำมรูท้ีเ่กีย่วข้องกบั 
เกษตรอินทรย์ีจำกสือ่ต่ำงๆ	ทัง้เอกสำรวชิำกำร	เวบ็ไซต์	 
และอื่นๆ	 ของทั้งหน่วยงำนจำกภำครัฐและเอกชน	 

เพ่ือให้ผู ้ที่สนใจมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
เกษตรอินทรีย์เพิ่มมำกขึ้น
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เกษตรอินทรีย์
คืออะไร ?

	 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ	 (International	 Federation	 of	 Organic	 
Agriculture	Movement	:	IFOM)	ให้ค�ำนิยำมของเกษตรอินทรีย์ว่ำเป็น “ระบบการเกษตร 
ที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้น 
หลักการปรับปรุงบ�ารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และ 
นเิวศการเกษตร เกษตรอนิทรีย์จงึลดการใชปััจจยัการผลิตภายนอก และหลกีเลีย่งการใช้ 
สารเคมสีงัเคราะห์ เช่น ปุย๋ สารก�าจดัศตัรพูชื และเวชภณัฑ์ส�าหรบัสตัว์ และในขณะเดียวกนั 
ก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความต้านทานโรคของ 
พืชและสัตว์เลี้ยง”	 หลักกำรเกษตรอินทรีย์จึงเป็นหลักกำรสำกลที่สอดคล้องกับเงื่อนไข 
ทำงเศรษฐกิจ	 สังคม	 ภูมิอำกำศและวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 เนื่องจำกก่อให้เกิดผลผลิต 
ทีป่ลอดภยัจำกสำรพษิ	และช่วยฟ้ืนฟคูวำมอดุมสมบรูณ์ของดนิ	มหีลกักำรของกำรอยูร่่วมกัน 
และพึง่พงิธรรมชำติทัง้บนดนิและใต้ดนิ	ใช้ปัจจัยกำรผลติอย่ำงเห็นคณุค่ำ	และมกีำรอนรุกัษ์ 
ให้อยู ่อย่ำงย่ังยืน	 นอกจำกนี้ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำแบบเป็นองค์รวมและ 
ควำมสมดุลที่เกิดจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในระบบนิเวศทั้งระบบ
	 ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ	 
(มกอช.)	 ให้ค�ำนิยำมของเกษตรอินทรีย์ว่ำ	 คือ	 ระบบ 
กำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรแบบองค์รวม	 ที่เกื้อหนุนต่อ 
ระบบนิเวศ,	 วงจรชีวภำพ	 และควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพโดยเน้นกำรใช้วัสดุธรรมชำติ	 หลีกเลี่ยง 
วัตถุดิบที่ได้จำกกำรสังเครำะห์และไม่ใช้พืช	 สัตว์	 
หรือจุลินทรีย์ที่ได้มำจำกกำรดัดแปรพันธุกรรม	 
(Genetic	 Modification)	 หรือ	 พันธุวิศวกรรม	 
(Genetic	Engineering)	มกีำรจดักำรกบัผลติภณัฑ์	 
โดยเน้นกำรแปรรูปด้วยควำมระมัดระวัง	 เพื่อรักษำ 
สภำพกำรเป็นเกษตรอินทรีย์	 และคุณภำพท่ีส�ำคัญ 
ของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน
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	 หลักกำรเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไป	 คือ	 หลักกำรที่ก�ำหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์ 
นำนำชำติ	 (International	Federation	of	Organic	Agriculture	Movements	–	 IFOAM)	ซึ่งเกิดจำกกำร 
ระดมควำมคิดเห็นนักวิชำกำรและผู ้เชี่ยวชำญท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำนเกษตรอินทรีย์โดยตรงจำกท่ัวโลก	 
ที่ประชุมใหญ่สหพันธ์ฯ	ได้ลงมติรับรองหลักกำรเกษตรอินทรีย์ที่ประกอบด้วย	4	มิติ	คือ	สุขภำพ,	นิเวศวิทยำ,	 
ควำมเป็นธรรม	และกำรดูแลเอำใจใส่	(health,	ecology,	fairness	and	care)	มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี้

มิติด้านสุขภาพ
 “เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด�ารงไว้และสร้างเสริมสุขภาพของดิน  
พชื สตัว์ มนษุย์ และโลกอย่างเป็นองค์รวม ไม่สามารถแบ่งแยกได้”	ดนิทีม่ี 
ควำมอดุมสมบรูณ์ท�ำให้พชืพรรณต่ำงๆ	ท่ีผลติจำกผนืดินดังกล่ำวมสีขุภำวะทีดี่	 
และจะส่งผลสุขภำวะของสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ที่อำศัยพืชพรรณเหล่ำนั้น 
เป็นอำหำร	 กำรมีสุขภำวะที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ	 หำกแต่รวมถึง 
กำรด�ำรงไว้แห่งควำมเป็นอยูท่ีด่ทีำงกำยภำพ	จติใจ	สงัคม	และสภำพแวดล้อม 
โดยรวม	ซึ่งแสดงให้เห็นได้จำกกำรมีภูมิต้ำนทำนต่อโรค	ควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัว 
ของร่ำงกำยจำกกำรเจบ็ป่วย	เป็นต้น	เกษตรอนิทรย์ีมุง่ผลติอำหำรทีม่คีณุภำพสงู	 
มคีณุค่ำทำงโภชนำกำร	เพือ่สนบัสนนุให้มนษุย์ได้มสีขุภำวะทีด่ขีึน้	ด้วยเหตนุีจ้งึเลอืก 
ที่จะปฏิเสธกำรใช้ปุ๋ยเคมี	 สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช	 เวชภัณฑ์สัตว์	 และสำรปรุงแต่งอำหำร	 
ที่อำจส่งผลให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของดิน	พืช	สัตว์	มนุษย์	โดยรวมดังกล่ำว

มิติด้านนิเวศวิทยา
 “เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศและวัฏจักร 
ทีม่ชีวีติ โดยการท�างานร่วมกบัมนั เลยีนแบบวถีิทางธรรมชาต ิและช่วยด�ารงไว้ 
ซึ่งระบบนิเวศและวัฏจักรที่มีชีวิตดังกล่าว”	 มิติด้ำนนิเวศวิทยำมองเกษตรอินทรีย์ 
ในฐำนะองค์ประกอบหน่ึงของระบบนิเวศที่มีชีวิต	 ดังนั้น	 กำรผลิตจึงต้องอยู่ 
บนพืน้ฐำนของวิถีแห่งระบบนเิวศ	และกำรหมนุเวยีน	กำรเพำะปลูก	เลีย้งสตัว์	 
หรือหำของป่ำ	 จะต้องสอดคล้องกับวัฏจักรธรรมชำติและควำมสมดุลของ 
ระบบนิเวศ	 ซึ่งแต่ละท้องถิ่นอำจจะมีลักษณะของระบบนิเวศที่เป็นเฉพำะ 
พ้ืนท่ี	ดงันัน้	กำรจดักำรเกษตรอนิทรย์ีจงึต้องสอดคล้องกับสภำวะของท้องถิน่	 
ภูมินิเวศ	วัฒนธรรม	และเหมำะสมกับขนำดกำรผลิต	ปัจจัยกำรผลิตทั้งที่เป็น 
วัสดุ	 สิ่งของ	 และพลังงำนควรใช้ในปริมำณท่ีลดลงโดยใช้หลักกำรหมุนเวียน	 

หลักการ
ของเกษตรอินทรีย์
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กำรใช้ซ�้ำ	 และกำรใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรและอนุรักษ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมให้มี 
ควำมยั่งยืน	ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต	กำรแปรรูป	กำรค้ำ	และกำรบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
ควรช่วยกันในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ทั้งในแง่ของภูมิทัศน์	สภำพอำกำศ	ถิ่นที่อยู่อำศัยของพืชและสัตว์	 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	คุณภำพอำกำศและน�้ำ

มิติด้านความเป็นธรรม
 “เกษตรอินทรีย์ควรด�าเนินอยู่บนความสัมพันธ์ท่ีมีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อม 
โดยทัว่ไปและโอกาสในการด�าเนนิชวีติ”	ควำมเป็นธรรม	หมำยรวมถงึ	ควำมเท่ำเทยีมกนั	ควำมเคำรพกนั	 
ควำมยุติธรรม	 และกำรมีส่วนในกำรพิทักษ์โลกที่ทุกสิ่งอำศัยอยู่ร่วมกัน	 ทั้งระหว่ำงมนุษย์ด้วยกันเอง	 
และกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและกับธรรมชำติ	 ท้ังนี้	 ผู้ท่ีด�ำเนินกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์จะต้องตระหนักถึง 
ควำมสัมพันธ์ที่เป็นธรรมต่อกันกับชนทุกกลุ่มและทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรเกษตรอินทรีย์	 
ทั้งเกษตรกร	คนงำน	ผู้แปรรูป	ผู้จัดจ�ำหน่ำย	ผู้ค้ำ	และผู้บริโภค	กล่ำวคือ	เกษตรอินทรีย์จะมอบโอกำส 
ในกำรมคุีณภำพชวิีตทีดี่ให้กับทกุคน	ผลติอำหำรทีม่คีณุภำพอย่ำงเพยีงพอ	และช่วยลดปัญหำควำมยำกจน	 
ส�ำหรบัควำมเป็นธรรมต่อสตัว์	เกษตรอินทรย์ีต้องจดัสภำพกำรเลีย้งให้สอดคล้องกบัลกัษณะตำมธรรมชำติ 
ของปศุสัตว์	 และดูแลเอำใจใส่ควำมเป็นอยู่อย่ำงเหมำะสม	 ควำมเป็นธรรมต่อทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมนั้น	 กำรใช้ทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภคควรมีควำมเป็นธรรมทั้งทำงสังคมและ 
ทำงนิเวศวิทยำ	 ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชนรุ่นหลัง	 ภำยใต้มิตินี้	 ควำมเป็นธรรมถูกน�ำมำใช้กับระบบ 
กำรผลิต	กำรจัดส่ง	และกำรค้ำเกษตรอินทรีย์	ซึ่งจะต้องเปิดเผยและยุติธรรม	มีกำรน�ำต้นทุนทำงสังคม 
และสิ่งแวดล้อมมำพิจำรณำเป็นต้นทุนกำรผลิตด้วย

มิติด้านการดูแลเอาใจใส่
 “การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด�าเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ  
เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งสภาพแวดล้อม 
โดยรวมด้วย”	 เกษตรกรสำมำรถด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดเพิ่มประสิทธิภำพและเพิ่มผลผลิตจำกกำรท�ำ 
เกษตรอินทรีย์	แต่กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวต้องไม่ตั้งอยู่บนควำมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ 
และสภำพควำมเป็นอยู	่กำรน�ำเทคโนโลยแีละกรรมวธิกีำรผลติใหม่ๆ	เข้ำมำใช้กบัเกษตรอนิทรย์ีจะต้องม ี
กำรประเมินควำมเสีย่งอย่ำงจรงิจงัและรอบด้ำนต่อผลกระทบท่ีอำจมต่ีอระบบนเิวศ	เรำจึงต้อง 
ด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 ด้วยควำมระมัดระวังเอำใจใส่และรับผิดชอบ	 ภำยใต้มิติกำรดูแล 
เอำใจใส่นี้	 อำจอำศัยควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์เป็นสิ่งยืนยันเพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรท�ำ 
เกษตรอนิทรย์ีนัน้สร้ำงเสริมสขุภำพ	ปลอดภัย	และเหมำะสมกับระบบนเิวศ	แต่เรำ 
ไม่สำมำรถอำศัยควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์แต่เพียงอย่ำงเดียวในกำรประเมิน 
ผลกระทบได้	 หำกแต่จะต้องอำศัยประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติและภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่นทีส่ะสมถ่ำยทอดกันมำร่วมเป็นสิ่งยืนยัน	และควรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงจำก 
กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ผลลัพธ์ไม่มีควำมชัดเจน	เช่น	เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม	 
กำรตัดสินใจใดๆ	 จะต้องพิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นและคุณค่ำของผู้ท่ีอำจได้รับ 
ผลกระทบ	 อำศัยกระบวนกำรที่มีควำมโปร่งใสและกำรมีส่วนร่วมของผู ้ได้รับ 
ผลกระทบต่ำงๆ
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	 จำกกระแสควำมใส่ใจด้ำนสุขภำพของผู้บริโภคในปัจจุบัน	ค�ำว่ำ	“อินทรีย์”	หรือ	 
“ออร์แกนิก”	 ได้กลำยเป็นเครื่องมือกำรตลำดของธุรกิจที่เร่ิมเห็นโอกำสสร้ำงรำยได้	 
และเนื่องจำกประเทศไทยไม่มีกฎหมำยควบคุมกำรใช้ค�ำว่ำ	 “เกษตรอินทรีย์”	 หรือ	 
“ผลผลติอนิทรย์ี”	(Organic	Product)	บนฉลำกสนิค้ำหรอืผลติภณัฑ์อนิทรย์ี	ท�ำให้ทกุวนันี้	 
ในท้องตลำดบ้ำนเรำจงึมสีนิค้ำเกษตรมำกมำยท่ีอ้ำงหรอืเรยีกตัวเองว่ำเป็นผลผลติอนิทรย์ี	 
หรือเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์	 แต่ในควำมเป็นจริง	 หำกผู้บริโภคไม่รู้จักผู้ผลิต	 หรือวำงใจ 
ในค�ำกล่ำวอ้ำงของผู้ผลิตหรือผู้ขำย	 ก็ยำกที่ผู้บริโภคจะรู้ได้ว่ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุ 

การแบ่งระดับ
ความปลอดภัยของ
ผลผลิตการเกษตร

การจัดประเภทผลผลิตการเกษตร

ü = ใช้(ได้)/ใช่
û =	ไม่(ได้)/ไม่ใช่

เคมี
(ทั่วไป)

อนามัย
(คุมระดับสำรเคมี)

ปลอดภัย
(คุมระดับสำรเคมี)

ไร้ดิน
(ไฮโดรโปรนิกส์)

ไร้สารฯ
(ไม่ใช้สำรเคมี)

อินทรีย์
Organic	Farming

GMOs ü ü ü ü ü û
ปุ๋ยเคมี ü ü ü ü û û
ยำฯ	เคมี ü ü ü ü û û
ฮอร์โมนสังเครำะห์ ü ü ü ü û û
บริโภคปลอดภัย û ? ? ? ? ü
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย û û û û ? ü
เพิ่มควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ

û û û û ? ü

มำตรฐำนรับรอง ไม่มี GAP
หรือ	ไม่มี

สำรพิษตกค้ำง
หรือ	ไม่มี

GAP
หรือ	ไม่มี

PGS
หรือ	ไม่มี

เกษตร
อินทรีย์

หน่วยงำนรับรอง ไม่มี
กรมวิชำกำร

เกษตร
กรมวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์
กรมวิชำกำร

เกษตร
PGS

หรือ	ไม่มี

PGS (เฉพำะกลุ่ม)
มกอช. (ในประเทศ)

มกท./IFOAM (สำกล)

ตรำสัญลักษณ์
มำตรฐำนรับรอง

ไม่มี เฉพำะกลุ่ม

      มูลนิธินวชีวัน ©2014                                                  GAP = Good Agricultural Practice, PGS = Participatory Guarantee System ระบบการรับรองแบบชุมชนมีส่วนร่วม
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ว่ำเป็นผลผลิตอินทรีย์นั้นเป็นอินทรีย์จริงแท้แน่นอน 
หรือไม่	 เพียงใด	 และท่ีสร้ำงควำมสับสนให้ผู้บริโภค 
มำกข้ึนไปอีก	คอื	ค�ำเรียกสนิค้ำเกษตรประเภทต่ำงๆ	ท่ีม ี
ควำมหมำยก�ำกวม	เช่น	ผักอนำมัย	ผกัปลอดภยั	ปลอดสำรฯ	 
ไร้สำรฯ	อินทรีย์	ออร์แกนิก	ธรรมชำติ	ฯลฯ	เป็นต้น	ซึ่งท�ำให ้
คนที่ต ้องกำรหำซื้อผักผลไม้ที่ปลอดภัยจำกสำรเคมีที่เป็น 
พิษปนเปื้อนมำทำน	 ไม่แน่ใจว่ำสินค้ำแต่ละชนิดแตกต่ำงกันอย่ำงไร	 
และประเภทไหนที่จะพอมั่นใจได้ว่ำปลอดภัยจำกกำรปนเปื้อนของสำรเคมีพิษในระดับ 
ที่เกินขนำดจนน่ำกลัว	ตำมที่ตรวจพบและเป็นข่ำวในปัจจุบัน	
	 ตำรำงด้ำนบนเป็นกำรสรุปภำพรวมควำมแตกต่ำงของผลผลิตกำรเกษตร 
แต่ละประเภท	ที่จะช่วยให้เข้ำใจควำมแตกต่ำงของผลผลิตหรือสินค้ำเกษตรในท้องตลำด 
บ้ำนเรำมำกขึ้น
 � เคมี หรือ ผักผลไม้เคมี หมายถึง	ผลผลิตจำกระบบเกษตรทั่วไปที่ใช้สำรเคม ี
โดยไม่มีกำรตรวจสอบควบคุม
 �  อนามยั หรอื ผักผลไม้อนามยั หมายถึง	ผลผลิตจำกระบบเกษตรทีใ่ช้สำรเคมี	 
แต่ควบคุมปริมำณสำรเคมีตกค้ำงให้ไม่เกินระดับที่เป็นอันตรำยต่อกำรบริโภคตำมเกณฑ ์
ที่ก�ำหนด	 เป็นชื่อเรียกตำม	 ตรำมำตรฐำนผักผลไม้อนำมัย	 ของกรมวิชำกำรเกษตร	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 �  ปลอดภัย หรือ ผกัผลไม้ปลอดภยัส�าหรับบริโภค หมายถงึ	ผลผลติจำกระบบ 
เกษตรทีใ่ช้สำรเคม	ีแต่ควบคมุปรมิำณสำรเคมีตกค้ำงให้อยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรับได้ว่ำปลอดภยั 
ต่อกำรบริโภค	เป็นชื่อเรียกส�ำหรับ	ตรำรับรองคุณภำพระบบตรวจสอบสำรพิษ	ของกรม 
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์	กระทรวงสำธำรณสุข
 �  ไร้ดิน หรือ ผักไฮโดรโปนิกส์ หมายถึง	 ผลผลิตจำกระบบเกษตรที่ปลูกโดย 
ไม่ใช้ดิน	 คือปลูกในน�้ำที่ให้สำรอำหำรพืชสังเครำะห์	 ทั้งที่เป็นเคมีและสังเครำะห์จำก 
วัตถุดิบท่ีเป็นอินทรีย์	 ซึ่งคนมักเข้ำใจผิดว่ำเป็นผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อกำรบริโภค	 
แต่พืชที่ธรรมชำติสร้ำงมำให้โตในดิน	 เมื่อน�ำไปปลูกในน�้ำและในสภำพแวดล้อมที่ปิด	คือ	 
ควบคุมชนิดและปริมำณสำรอำหำรที่พืชจะได้รับ	 ท�ำให้พืชเจริญเติบโตแบบผิดธรรมชำติ	 
ขำดแร่ธำตุสำรอำหำรท่ีควรมีจำกกำรปลูกในดินตำมธรรมชำติของพืช	 ผลผลิตที่ได ้
จะมีชนิดของสำรอำหำรที่ร่ำงกำยต้องกำรเพื่อกำรมีสุขภำพที่ดีอยู่จ�ำกัดเท่ำท่ีใส่ให้ใน 
น�้ำที่ปลูก	 และยังเสี่ยงกับปริมำณไนเตรทที่เป็นอันตรำยกับร่ำงกำยตกค้ำงมำกกว่ำพืช 
ที่ปลูกดินที่ใช้เคมีอีกด้วย	
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   � ไร้สารฯ หรือ ไร้สารเคมีหรือสารพิษปนเปื้อน  
หมายถึง	 ผลผลิตจำกระบบเกษตรที่ไม่ใช้ทั้งยำฆ่ำแมลงเคมี 

และปุ๋ยเคมีในกำรผลิต	 แต่อำจมีรำยละเอียดในกระบวนกำร 
ปลูกที่ยังก่อผลเสียกับผู้บริโภคและ/หรือสิ่งแวดล้อมอยู่	 เช่น	 

เมล็ดพันธุ์อำจเป็นเมล็ดพันธุ์ตัดแต่งพันธุ์กรรม	 (GMOs)	 หรือเป็น 
เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์	 ระบบกำรจัดกำรฟำร์มและกระบวนกำรปลูก 

โดยรวมอำจไม่มีกำรป้องกันกำรปนเปื้อนสำรเคมีอันตรำย	 โดยเฉพำะจำกน�้ำที่ใช้รด	 
และ/หรอืจำกลมทีพ่ดัเอำสำรเคมจีำกแปลงเคมขีองข้ำงเคยีงเข้ำมำปนเป้ือน	หรอืไม่มกีำร 
จดบันทึกข้อมูลกระบวนกำรปลูกเพื่อกำรตรวจสอบย้อนกลับ	ฯลฯ	เป็นต้น
 � อินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก หมายถึง	ผลผลิตจำกระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ 
กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์จำกหน่วยงำนตรวจรับรองที่เชื่อถือได้	ผู้ประกอบกำร 
เกษตรอินทรีย์ต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกำรตรวจรับรอง	 ที่ครอบคลุมตั้งแต่	 แหล่งที่มำ 
ของ	(เมลด็)	พนัธุ	์และปัจจัยกำรผลติ	(ปุย๋	อำหำรสตัว์	ยำป้องกันและรกัษำโรค	ฯลฯ)	วธิกีำร 
ใช้ปัจจัยกำรผลิต	 วิธีกำรดูแลรักษำ	 วิธีกำรป้องกันกำรปนเปื้อนจำกสภำพแวดล้อม	 
ซึ่งรวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ข้ำงเคียง	 ตลอดไปถึงวิธีกำรเก็บเก่ียวผลผลิต	 คัดแยก	 
ท�ำควำมสะอำด	 เก็บรักษำผลิตผล	 กำรบรรจุขำย	 (ภำชนะบรรจุ	 ฉลำกก�ำกับ)	 
และกำรจัดกำรระหว่ำงขนส่ง	 ซึ่งรำยละเอียดจะแตกต่ำงกันไปตำมขอบเขตและ 
ระบบมำตรฐำนที่ขอรับรอง	 แต่มำตรฐำนระดับสำกลมีข้อก�ำหนดพื้นฐำน 
ที่ผู ้ประกอบกำรทุกคนต้องปฏิบัติในทุกขั้นตอนกำรผลิตไปจนถึง 
มอืผูบ้รโิภค	โดยต้องไม่ใช้ปัจจยักำรผลติทีเ่ป็นสำรเคมสีงัเครำะห์หรอื 
สมุนไพรต้องห้ำม	 เน้นกำรป้องกันศัตรูพืชและรักษำโรคสัตว์โดย 
ค�ำนึงถึงระบบนิเวศ	 (ไม่เพิ่มปัญหำภำวะโลกร้อนที่ท�ำให้สภำพภูมิ 
อำกำศแปรปรวน	 เป็นต้น)	 มีกำรจดบันทึกกิจกรรมกำรผลิต 
ในทุกขั้นตอน	และเก็บรักษำข้อมูลเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อน 
กลับได้	 (traceability)	 อย่ำงน้อย	 5	 ปี	 นอกจำกนี้ยังรวมถึง 
กำรดูแลสวัสดิภำพของลูกจ้ำงในฟำร์มหรือโรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	 
และด�ำเนินงำนอย่ำงสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย	 
รวมแล้วกค็อืเป็นกำรอยูร่่วมกนัอย่ำงเอำใจใส่ระหว่ำงมนษุย์	พชื	สตัว์	 
และสิ่งแวดล้อม	ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ในทุกขั้นตอน
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	 1.		 ห้ำมใช้สำรเคมีสงัเครำะห์ทำงกำรเกษตรทุกชนดิไม่ว่ำจะเป็นปุย๋เคม	ียำฆ่ำหญ้ำ	 
ยำป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช	และฮอร์โมน
	 2.	 เน้นกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ	 เช่น	 ปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยพืชสด	 
ตลอดจนกำรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้พืชแข็งแรงมีควำมต้ำนทำนต่อโรคแมลง
	 3.		 รักษำควำมสมดุลของธำตุอำหำรภำยในฟำร์ม	 โดยใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่น 
มำหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 4.	 ป้องกันมิให้มีกำรปนเปื ้อนของสำรเคมีจำกนอกฟำร์ม	 ทั้งจำกดิน	 น�้ำ	 
และอำกำศ	โดยจัดสร้ำงแนวกันชน	ด้วยกำรขุดคู	หรือปลูกพืชยืนต้น	และพืชล้มลุก
	 5.	 ใช้พันธ์ุพืชหรือสัตว์ท่ีมีควำมต้ำนทำน	 และมีควำมหลำกหลำย	 ห้ำมใช ้
พันธุ์พืช	สัตว์	ที่ได้จำกกำรตัดต่อสำรพันธุกรรม
	 6.		 กำรก�ำจัดวัชพืชใช้กำรเตรียมดินที่ดี	 และแรงงำนคนหรือเคร่ืองมือกลแทน 
กำรใช้สำรเคมีก�ำจัดวัชพืช
	 7.	 กำรป้องกันก�ำจัดวัชพืชให้สมุนไพรก�ำจัดศัตรูพืชแทนกำรใช้ยำเคมีก�ำจัด 
ศัตรูพืช
	 8.	 ใช้ฮอร์โมนที่ได้จำกธรรมชำติ	 เช่น	 จำกน�้ำสกัดชีวภำพแทนกำรใช้ฮอร์โมน 
สังเครำะห์
	 9.		 รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 โดยกำรรักษำไว้ซึ่งพันธุ์พืช	 หรือสัตว	์ 
สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่น	ตลอดจนปลูกหรือเพำะเลี้ยงขึ้นมำใหม่
	 10.		กำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรแปรรูปให้ใช้วิธีธรรมชำต	ิ และประหยัด 
พลังงำน
	 11.	 ให้ควำมเคำรพสิทธิมนุษย์และสัตว์
	 12.	ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่ำงน้อย	3	ปี	เพื่อรอกำรตรวจสอบ

หลักพื้นฐานของ
การท�าเกษตรอินทรีย์ 

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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มี 10 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเลือกพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ 

 1.1 ประวตักิารท�าการเกษตรของพืน้ท่ี ก่อนเลอืกพืน้ทีผ่ลติ 
พืชอินทรีย์	 จะต้องทรำบประวัติ	 กำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีให้ 
มำกที่สุด	 โดยเฉพำะด้ำนกำรเกษตร	 เช่น	 เคยปลูกพืชอะไร	 
กำรใช้ปุ๋ย	 สำรเคมี	 และควำมส�ำเร็จของกำรใช้พื้นที่	 เป็นต้น	 
เพื่อใช้ในกำรตัดสินในวำงแผนกำรผลิต	
 1.2 ทีต่ัง้ของพืน้ที ่ควรเลอืกพืน้ทีห่่ำงจำกถนนหลวง	 
โรงงำน	เพือ่ป้องกนัมลพิษ	และ	ไม่ควรอยูต่ดิกบัแปลงปลกูพชื 
ที่มีกำรใช้สำรเคมี
 1.3  ความเหมาะสมของพื้นที่ต่อพืชที่จะปลูก  
ผู้ที่จะผลิตพืชอินทรีย์	จะต้องทรำบแล้วว่ำ	จะปลูกพืชล้มลุก 
หรือพืชยืนต้น	 กำรปลูกพืชล้มลุกไม่มีปัญหำเกี่ยวกับควำมลึก 
ของหน้ำดิน	 แต่ไม้ยืนต้นต้องกำรหน้ำดินที่ลึก	 และต้องมี 
แหล่งน�้ำเพียงพอ
 1.4  แหล่งน�้า น�้ำท่ีใช้กับพืชจะต้องเป็นน�้ำสะอำด	 ไม่ม ี
สำรพิษเจือปน	จะเป็นน�้ำใต้ดิน	สระ	แม่น�้ำ	ล�ำคลอง	หรือชลประทำนก็ได้	 
ควรท�ำกำรวิเครำะห์คุณสมบัติของน�้ำก่อน
 1.5  ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ พื้นที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติ เช่น	 
พื้นที่เปิดป่ำใหม่	 ควำมส�ำเร็จในกำรปลูกพืชอินทรีย์จะสูง	 ดังนั้นจึงควรเลือกพื้นที่ที่ดินมี 
ควำมสมบูรณ์	ส�ำหรับพื้นที่ที่ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์	ควรปลูกพืชบ�ำรุงดิน	ประกอบกับ 
กำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์

สนใจปลูกพืชอินทรีย์ 
จะท�าอย่างไร
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2. การวางแผนจัดการ 

การท�าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น 
 2.1 การวางแผนป้องกนัสารปนเป้ือนทีป่ะปน 
มาทางดิน น�้า และอากาศ	โดยวำงแผน	อย่ำงครบถ้วน 
ทุกขั้นตอน	 และมีกำรบันทึกวิธีปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง	 
กำรป้องกันสำรปนเปื้อนระดับฟำร์ม	 อำจท�ำกำรปลูกพืช 
เป็นแนวกันชนระหว่ำงแปลงให้ปลอดภัยจำกสำรพิษที่มำจำก 
แหล่งของเสีย	 หรือระบบกำรก�ำจัดของเสีย	 ระบบระบำยน�้ำ	 
ระบบกำรเก็บรักษำเครื่องมือ	อุปกรณ์	และกำรขนส่ง	เข้ำ-ออกฟำร์ม	
 2.2 การวางแผนการจัดการแปลงปลูกพืชและระบบการปลูกพืช	 อำจท�ำ 
โดยกำรใช้	พนัธุพ์ชืต้ำนทำนศัตรพูชื	กำรเลอืกฤดูกำรปลกู	และระบบกำรปลกูพืชท่ีเหมำะสม	 
รวมทัง้กำรเลอืก	วัสดภุณัฑ์	เครือ่งมอืท่ีสอดคล้องกบัหลกักำรเกษตรอนิทรย์ี	ในกำรปฏบิติั 
ทุกขั้นตอน	ตั้งแต่กำรเตรียมแปลงจนถึงขั้นตอนกำรเก็บเกี่ยว	

3. การเลือกพันธุ์

	 3.1	 ควรค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับสภำพดิน	 
สภำพภูมอิำกำศ	ควำมต้ำนทำนต่อศตัรพูชื	และกำรอนรุกัษ์	 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	
	 3.2	 ห้ำมใช้พนัธุพ์ชืทีไ่ด้จำกกำรตดัต่อสำรพนัธกุรรม  
และ/หรือผ่ำนกำรอำบรังสี	
	 3.3	 เมล็ดพันธุ ์ที่ใช้ควรมำจำกระบบกำรผลิตแบบ 
เกษตรอินทรีย์	

4. การจัดการและปรับปรุงบ�ารุงดิน 

	 กำรจัดกำรดินในทุกขั้นตอน	 ต้องมุ่งเน้นกำรใช้สำรอินทรีย์	 และวัสดุธรรมชำต ิ
เป็นหลัก	 โดยสิ่งเหล่ำนี้ต้องปรำศจำกกำรปนเปื้อนของวัสดุต้องห้ำมตำมที่ก�ำหนดไว้	 
ในกรณทีีจ่�ำเป็นต้องใช้	สำรท่ีไม่แน่ใจว่ำเป็นสำรต้องห้ำมหรือไม่	ให้ตรวจสอบในบญัชีรำยช่ือ 
สำรที่อนุญำตให้ใช้	และไม่อนุญำตให้ใช้และข้อจ�ำกัดของสำรนั้นๆ	เสียก่อน	

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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ข้อปฏิบัติในการจัดการดิน 
 1) เลือกพื้นที่ปลูก	 ควรเลือกพื้นที่ที่มีควำมอุดม 
สมบูรณ์สูง	 เช่น	 พื้นที่เปิดป่ำใหม่	 หำกจ�ำเป็นต้องใช้พ้ืนที ่
ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ	 ต้องมีกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืช	 
และปรบัปรงุบ�ำรงุดนิ	มำกกว่ำพ้ืนทีท่ีมี่ควำมอุดมสมบูรณ์สูง	
 2)  ดนิทีเ่ป็นกรดจดั ให้ใส่หนิปนูบดปรบัควำมเป็นกรด 
ของดินก่อน	 (ถ้ำต้องกำรเพ่ิมธำตุแมกนีเซียมด้วยให้ใส  ่
ปูนโดโลไมท์)	
 3)  ควรปลกูพชืตระกลูถัว่ เช่น	โสน	ถ่ัวพุ่ม	ถ่ัวมะแฮะ	 
ฯลฯ	 และไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด	 บ�ำรุงดิน	 โดยเลือกชนิด 
ของพืชตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่	 เช่น	 โสนใช้ได้ดี 
ในสภำพนำ	ถั่วพุ่มใช้ได้ดีในสภำพไร่	เป็นต้น	
 4)  ปลูกพืชหมุนเวียน ใช้พืชตระกูลถั่วร่วมเป็น 
พืชหมุนเวียน	
 5)  ใส่ปุย๋คอก ปุ๋ยหมกั เศษซากพชื เพือ่เป็นแหล่ง
อำหำรพืช	และปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน	
 6)  กรณีที่ดินขาดโพแทสเซียม ให้ใช้มูลค้ำงคำว	 เกลือโพแทสเซียมธรรมชำติ	 
และขี้เถ้ำถ่ำน	
 7)  กรณีดินขาดฟอสฟอรัส ให้ใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต	
 8)  ถ้าการใส่ปุ๋ยที่ก�าหนดไม่สำมำรถให้ธำตุอำหำรได้พอเพียงกับควำมต้องกำร 
ของพืช	อำจใช้ธำตุอำหำรเสริมที่มีกำรพิสูจน์เป็นหลักฐำนทำงเอกสำรไว้แล้วได้	

รายการสารที่ไม่อนุญาตให้ใช ้
 �		 กำกตะกอนโสโครก	(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับพืชผัก)	
 �	 สำรเร่งกำรเจริญเติบโต	สำรพ่นใบ	
 �	 จุลินทรีย์	และผลิตผลที่มำจำกจุลินทรีย์ที่ได้มำจำกกำรตัดต่อพันธุกรรม	
 �	 สำรพิษต่ำงๆ	ตำมธรรมชำติ	เช่น	โลหะหนักต่ำงๆ	
 �	 ปุ๋ยเทศบำล	หรือปุ๋ยหมักจำกขยะในเมือง	
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รายการสารที่อนุญาตให้ใช ้
 �	 ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจำกวัสดุในไร่นำ	 เช่น	 ปุ๋ยหมักจำกเศษซำกพืช	 ฟำงข้ำว 
ขี้เลื่อย	เปลือกไม้	เศษไม้	และวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรอื่นๆ	
 �	 ปุ๋ยคอกจำกสัตว์ที่เลี้ยงตำมธรรมชำติ	 ไม่ใช้อำหำรจำกสิ่งที่มีชีวิตที่ได้มำจำก 
กำรตัดต่อ	 ดัดแปลงสำรพันธุกรรม	 (GMOs)	 ไม่ใช้สำรเร่งกำรเจริญเติบโต	 และไม่ม ี
กำรทรมำนสัตว์	
 �	 ปุ๋ยพืชสด	เศษซำกพืช	และวัสดุเหลือใช้ในไร่นำ	ในรูปสำรอินทรีย์	
 �		 ดินพรุที่ไม่เติมสำรสังเครำะห์	
 �	 ปุ๋ยชีวภำพ	หรือจุลินทรีย์ที่พบตำมธรรมชำติ	
 �	 ขุยอินทรีย์	สิ่งขับถ่ำยจำกไส้เดือนดิน	และแมลง	
 �	 ดินอินทรีย์	ที่ได้รับกำรรับรองอย่ำงเป็นทำงกำร	
 �	 ดินชั้นบน	(หน้ำดิน)	ที่ปลอดกำรใช้สำรเคมีมำแล้วอย่ำงน้อย	1	ปี	
 �	 ผลติภณัฑ์จำกสำหร่ำย	และสำหร่ำยทะเลท่ีได้รบักำรรบัรองอย่ำงเป็นทำงกำร	
 �	 ปุ๋ยอินทรีย์น�้ำที่ได้จำกพืช	และสัตว์	
 �	 อุจจำระ	และปัสสำวะ	ที่ได้รับกำรหมักแล้ว	(ใช้ได้กับพืชที่ไม่ใช่อำหำรมนุษย์)	
 �	 ของเหลวจำกระบบน�้ำโสโครก	 จำกโรงงำนที่ผ่ำนกระบวนกำรหมักโดย 
ไม่เติมสำรสังเครำะห์	และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับกำรรับรองอย่ำงเป็นทำงกำร	
 �	 ของเหลือใช้จำกกระบวนกำรในโรงงำนฆ่ำสัตว์	 โรงงำนอุตสำหกรรม	 เช่น	 
โรงงำนน�้ำตำล	 โรงงำนมันส�ำปะหลัง	 โรงงำนน�้ำปลำ	 โดยกระบวนกำรเหล่ำนั้น	 จะต้อง 
ไม่เติมสำรสังเครำะห์	และต้องได้รับกำรรับรองอย่ำงเป็นทำงกำร	
 �	 สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช	หรือสัตว์ซึ่งได้จำกธรรมชำติ	

สารอนินทรีย์ที่อนุญาตให้ใช ้
1.  หินและแร่ธรรมชาติ 
 �	 หินบด	(Stone	Meal)	
 �	 หินฟอสเฟต	(Phosphate	Rock)	
 �	 หินปูนบด	(ไม่เผำ)	(Ground	Limestone)	
 �	 ยิปซั่ม	(Gypsum)	
 �	 แคลเซี่ยมซิลิเคต	(Calsium	Silicate)	

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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 �	 แมกนีเซียมซัลเฟต	(Magnesium	Sulphate)	
 �	 แร่ดินเหนียว	 (Clay	 Mineral)	 เช่น	 สเมคไตท์	 (Smectite)	 คำโอลิไนท์	 
(Kaolinite)	คลอไรท์	(Chlorite)	ฯลฯ	
 �	 แร่เฟลด์สปำร์	(Feldspar)	
 �	 แร่เพอร์ไลท์	(Perlite)	ซีโอไลท์	(Zeolite)	เบนโทไนท์	(Bentonite)	
 �	 หินโพแทส	เกลือโพแทสเซียมที่มีคลอไรด์น้อยกว่ำ	60	%	

2.  สารอินทรีย์อื่นๆ 
 �	 แคลเซียมจำกสำหร่ำย	สำหร่ำยทะเล	(Algae	and	Sea	Weeds)	
 �	 เปลือกหอย	
 �	 เถ้ำถ่ำน	(Wood	Ash)	
 �	 เปลือกไข่บด	
 �	 กระดูกป่น	และเลือดแห้ง	
 �	 เกลือสินเธำว์	(Mineral	Salt)	
 �	 โบแร็กซ์	(Borax)	
 �	 ก�ำมะถัน	
 �	 ธำตุอำหำรเสริม	(โบรอน	ทองแดง	เหล็ก	สังกะสี	แมงกำนีส	และโมลิบดีนั่ม)	
ต้องได้รับกำรรับรองเป็นทำงกำรก่อน	

5. แผนการจัดการศัตรูพืช 

 5.1  ก่อนปลูก 
  1)  กรณีใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก ควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีควำมต้ำนทำนโรค	 แมลง	 
และวัชพืช	ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปรำศจำกศัตรูพืช	เช่น	โรค	แมลง	และวัชพืช	โดยใช้กรรมวิธีดังนี้
   �		แช่เมล็ดในน�้ำอุ่น	 (50	–	55	องศำเซลเซียส)	นำน	10	–	30	นำที	 
แล้วแต่ชนดิ	ของเมลด็พนัธุ	์เพือ่ก�ำจัดเชือ้รำและเชือ้แบคทีเรยีบำงชนดิทีต่ดิมำกบัเมลด็พนัธุ์	
   �		คลุกเมล็ดด้วยจุลินทรีย ์ปฏิป ักษ์	 เช ่น	 เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ	 
เชื้อแบคทีเรีย	บำซิลลัส	ซับทิลิส	ขึ้นอยู่กับชนิดเมล็ดพืชและเชื้อสำเหตุของโรค	
   �		ใช้พันธุ์ต้ำนทำนโรค	แมลง	และ/หรือวัชพืช	
  2)  การเตรียมแปลงเพาะกล้า 
   �		อบดินด้วยไอน�้ำ	
   �  คลกุดนิด้วยเชือ้รำปฏปัิกษ์	เพือ่ควบคมุเชือ้รำทีเ่ป็นสำเหตุของโรคในระยะกล้ำ 
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  3)  การเตรียมแปลงปลูก 
   �  ไถพรวนและตำกดิน	1	-	2	สัปดำห์	ให้
เมล็ดวัชพืชงอกแล้วไถกลบอีกครั้งหนึ่ง	
   �		ใช้พลำสติกใสท่ีไม่ย่อยสลำยคลุม
แปลงปลูกเพื่อก�ำจัดศัตรูพืชในดินโดยใช้แสงแดด	
   �		ใช ้ปูนโดโลไมท ์หรือปูนขำวที่ ได ้
จำกธรรมชำติ	 เพื่อปรับสภำพควำมเป็นกรด	 เป็นด่ำงของดิน 
ท�ำให้ไม่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของเชื้อโรค	
   �		ใช้น�้ำท่วมขังท่วมแปลงเพื่อควบคุมโรคและแมลงที่อยู่อำศัยในดิน	
   �		ตำกดินให้แห้งเพื่อก�ำจัดแมลงในดิน	
   �		ใส่เชื้อรำปฏิปักษ์	 เช่น	 ไตรโคเดอร์มำ	ลงในดินส�ำหรับพื้นที่ที่มีกำร
ระบำดของเชื้อรำบำงชนิด	
 5.2 ระยะที่พืชก�าลังเจริญเติบโต 
  1)  การควบคุมโรค เมื่อมีกำรระบำดของโรคให้ปฏิบัติดังนี้	
   �		โรยเชื้อรำปฏิปักษ์รอบโคนต้น	
   �		เกบ็ชิน้ส่วนของพชืท่ีเป็นโรคออกจำกแปลงปลกูและน�ำไปเผำท�ำลำย	
   �		ใช้เชื้อแบคทีเรีย	บำซิลลัส	ซับทิลิส	พ่น	หรือทำแผลที่ต้นพืช	
   สารที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรค	ได้แก่	
   �		ก�ำมะถัน
   �		บอร์โดมิกเจอร์	
   �  พชืสมนุไพร	และสำรสกดัจำกสมนุไพร
   �		คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์	
   �		คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์	
  2)  การควบคุมแมลง 
   �  ส�ำรวจแมลง	และศตัรพูชือืน่ๆ	ในแปลงปลกู	
   �		หำกพบแมลงศัตรูพืช	ให้ปฏิบัติ	ดังนี้
    กรณีแมลงศัตรูพืชมีจ�านวนน้อย	 ให้ใช้วิธีกำรควบคุมทำงชีวภำพ	
ได้แก่	
    ¡		 พืช	หรือสำรสกัดจำกพืชสมุนไพร	เช่น	ดำวเรือง	ว่ำนน�้ำ	พริก	
สำบเสือ	หำงไหลแดง	สะเดำ	เป็นต้น	

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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    ¡		 ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์	 เช่น	 เชื้อไวรัส	 
เอ็นพีวี	ใช้เชื้อแบคทีเรีย	บีที	ใช้ไส้เดือนฝอย	ใช้ศัตรูธรรมชำติ	 
ใช้เชื้อรำเมตำไรเซียม	
    ¡		 ใช้ตัวห�้ำ	ตัวเบียน	
    ¡		 ใช้น�้ำสบู่หรือน�้ำ	
    ¡		 ใช้สำรท�ำหมันแมลง	
    ¡		 ใช้กับดักกำวเหนียว	
    กรณีแมลงศัตรูพืชระบาด	จ�ำนวนมำก	
    ¡		 ใช้กับดักกำวเหนียว	กับดักแสงไฟ	เพื่อลดปริมำณแมลง	
    ¡		 ใช้ไว้ท์ออยส์	หรือ	มินเนอรัลออยล์	ที่ได้จำกธรรมชำติ	
  3) การควบคุมวัชพืช 
   �		ควรควบคุมวัชพืชก่อนออกดอก	หรือติดเมล็ดเพื่อลดปริมำณวัชพืช
ที่สะสมในดินฤดูต่อไป	
   �		ใช้วิธีกำรทำงกำยภำพ	หรือวิธีกล	ใช้กำรอบ	ตำก	บด	ถอน	ตัด	ฯลฯ	
   �		ปลูกพืชตระกุลถั่วคลุมดิน	
   �		คลุมดินด้วยพลำสติกทึบแสงที่ไม่ย่อยสลำย	
   �		ใช้สำรสกัดจำกพืช	
   �		ใช้ชีววิธี	เช่น	แมลง	สัตว์	หรือจุลินทรีย์	
หมายเหตุ :  
 1.	 จลุชพีทีใ่ช้ในกำรควบคมุศตัรพูชืทัง้หมดทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น	ต้องไม่ผ่ำนกำรตดัต่อ 
	 	 สำรพันธุกรรม	
 2.	 สำรอืน่ๆ	ทีน่อกเหนือจำกทีก่ล่ำวมำแล้ว	หำกจะน�ำมำใช้ในกำรผลติพชือนิทรย์ี 
  ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและออกใบรับรองก่อน
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6. การจัดการเก็บรักษาและขนส่ง 

	 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์	 จะต้องได้รับ 
กำรเก็บรักษำให้คงสภำพคุณภำพท่ีดี	 ในระหว่ำงเวลำ 
กำรเตรียมกำรและขนส่ง	ตำมข้อปฏิบัติดังนี้
 6.1 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์  
ต้องได้รับการคัดแยกจากผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์  
ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ ตลอดกระบวนการจัดการเพื่อ 
การขนส่ง ตั้งแต่กำรย้ำยภำยในแหล่งผลิต	จนถึงกำรขนส่ง 
เพื่อจ�ำหน่ำย	โดยติดเครื่องหมำยแสดงชัดเจน	
 6.2 ผลติผลหรือผลิตภณัฑ์เกษตรอนิทรีย์ ต้องได้รบัการป้องกนัการสมัผสั และ 
ปนเปื้อน จากวัสดุ และสารสังเคราะห์ต้องห้ามใดๆ ตามมาตรฐานนี้ ตลอดระยะเวลำ 
ของขบวนกำรเก็บรักษำ	และขนส่ง	
 6.3 พื้นที่ของการเก็บรักษา และขนส่ง จะต้องได้รับการท�าความสะอาด 
ตามระบบ และใช้วัสดุ หรือสำรที่ให้ใช้ตำมมำตรฐำนนี้

7.  แผนการเก็บเกี่ยวพืชป่าและการอนุรักษ์
 ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 

	 กำรเก็บรวบรวม	 หรือเก็บเกี่ยวพืชป่ำ	 เพื่อขอหนังสือรับรองกำรเป็นผลิตผล 
หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์	 จะกระท�ำได้ต่อเม่ือแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำวได้รับอนุมัติโดย 
คณะกรรมกำรบริหำร	 กำรวิจัยและพัฒนำเกษตรอินทรีย์	 กรมวิชำกำรเกษตร	 หรือผู้ที่ 
ได้รับมอบหมำย	
 แผนปฏิบัติการ มีองค์ประกอบดังนี้ 
	 1)		 แผนที่และประวัติกำรใช้พื้นที่	 (ต้องไม่มีกำรใช ้
สำรต้องห้ำมอย่ำงน้อย	3	ปี	ย้อนหลัง)	
	 2)		 ชนิดพืชที่จะท�ำกำรรวบรวม	หรือเก็บเกี่ยว	
	 3)		 ขอบเขตพื้นที่ที่จะด�ำเนินกำร	
	 4)	 วิธีกำรเกบ็รวบรวม	หรอืเกบ็เกีย่ว	(ท่ีไม่ท�ำลำย 
สิ่งแวดล้อม	 และไม่กระทบกระเทือนต่อควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ)	

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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8.  กระบวนการออกใบรับรอง 

	 เป็นกำรรับรองคุณภำพผลิตผล/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย	์ 
เพื่อแสดงว่ำสินค้ำนั้นๆ	 ได้ผ่ำน	 กำรตรวจสอบ	 รับรองตำม 
มำตรฐำนกำรผลติพชือนิทรย์ีแล้ว	ซึง่มขีัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำน	 
คือ	
 1) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ยื่นค�ำร้องขอหนังสือ 
รับรองเกษตรอินทรย์ี	โดยมรีำยละเอยีด	ในใบค�ำร้อง	ดงันี้
  �	 ชื่อ	และที่อยู่ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำร	
  �		 สถำนที่ตั้งของพื้นที่ประกอบกำร	
  �		 รำยละเอียดของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์	 และ 
ขบวนกำรผลิต	
  �		 ลงชื่อผู้ยื่นค�ำร้อง	
 2)  หน่วยงานตรวจสอบ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปตรวจ 
สอบกำรผลิต	บันทึกข้อมูลกำรผลิต	และหรือสุ่มตัวอย่ำง 
เพื่อกำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำนที่ทิ้งไว้	
 3)  หน่วยงานรับผดิชอบจะออกใบรับรองผลการ 
วิเคราะห์ ว่ำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 ผลิตตำมวิธีกำร 
ของเกษตรอินทรีย์	

9.  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

	 1)		 สำรทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิกำรหลงักำรเกบ็เก่ียวต้อง 
เป็นสำรจำกธรรมชำต	ิยกเว้นสำรเคม	ีสงัเครำะห์ท่ีอนุญำต 
ให้ใช้ได้ตำมมำตรฐำนนี้
	 2)		 มีแผนกำรบริหำรจัดกำร	 หรือบันทึกข้อมูล 
โรงเก็บ	 (Ware	 House)	 ระบุกำรปฏิบัติกำรควบคุม 
ให้ถูกสุขลักษณะ	ดังนี้
  �		 ลักษณะของโรงเก็บสะอำด	มีอำกำศถ่ำยเท 
สะดวก	
  �		 มีกำรป้องกันนก	หนู	แมลง	ปนเปื้อน	
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  �		 มีกำรจัดระเบียบภำยในเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน	
  �		 มีกำรจัดระเบียบและชี้บ่งผลผลิตแต่ละชนิด	ห้ำมวำงผลิตผลบนพื้น	
  �		 มีอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น/เหมำะสมในกำรเก็บรักษำผลผลิตแต่ละชนิด	
  �		 เลือกใช้เครื่องมือ/วัสดุ	 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบรรจุหีบห่อที่ไม่ท�ำลำย 
สิ่งแวดล้อม

10. การแปรรูป 

	 กำรแปรรปูผลติผลอนิทรย์ี	เป็นกำรจดักำรตำม 
หลกักำรและวิธกีำรปฏบิตักิำรท่ีดใีนกำรผลติ	ให้เป็นไป 
ตำมข้อก�ำหนด	 และมำตรฐำนของขบวนกำรผลิต 
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์	ดังนี้
 1)  วัตถุดิบ 
  �		 ผลิตผลต้องมำจำกขบวนกำรผลิต	 
โดยเกษตรอินทรีย์ที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว	
  �  มกีำรวำงแผนกำรจัดกำร	และกำรศกึษำ 
ข้อมูล	 ข้อก�ำหนดมำตรฐำน	 สำรที่ยอมให้ใช้/	 ห้ำมใช้	 
สิ่งปนเปื ้อนในวัตถุดิบ	 ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที ่
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ	หรือมำตรฐำนที่ก�ำหนด	
 2)  ขบวนการผลิต สำรเจือปน	สำรท่ียอมให้ใช้	 
ห้ำมใช้	 ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
อินทรีย์	
 3)  การบรรจุหีบห่อ 
	 	 วสัดทุีใ่ช้ควรเป็นวัสดท่ีุปลอดภยั	และเป็นไป 
ตำมข ้อก�ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อินทรีย ์ของ 
แต่ละประเทศและไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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รายชื่อวัสดุที่ใช้ในการแปรรูป 
สารเสริมแต่งอาหาร และวัสดุเสริมแต่ง
	 กรดก�ำมะถัน	 แอสคอร์บิก	 โซเดียมแอสคอร์เบท	 และโพแทสเซียม 
แอสคอร์เบท	 กรดทำร์ทำริคและเกลือของกรดนี้	 กรดแลคติก	 กรดมำลิก	 
กรดซิตริกและเกลือของกรดนี้	กรดอะซิติก	กรดแทนนิก	ขี้ผึ้ง	(Wax)	ไขคำร์นอบำ	 
คำร์บอนไดออกไซด์	 เคซีอีน	 (Casein)	 เครื่องเทศ	 (Spices)	 แคลเซียมคลอไรด์	 
แคลเซียมไฮดรอกไซด์	 แคลเซียมคำร์บอเนต	 แคลเซียมซัลเฟต	 เกลือทะเล	 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 เจลลำติน	 (Gellatin)	 โซเดียมคำร์บอเนต	 โซเดียมไฮดรอกไซด์	 
ดินเบำ	 ดินขำว	 ดินเบนโทไนท์	 ถ่ำนกัมมันต์	 ไนโตรเจน	 น�้ำผึ้ง	 (Honey)	 
เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพำนต์	แป้ง	(Starch)	จำกข้ำว	ข้ำวโพด	มันส�ำปะหลัง	มันฝรั่ง	 
ฯลฯ	 โพแทสเซียมคลอไรด์	 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์	 ผงฟู	 ซึ่งปลอดจำก 
สำรอะลูมินั่ม	 (Aluminum-	 Free	 Leavening	 Agents)	 แมกนีเซียมคลอไรด	์ 
แมกนีเซียมคำร์บอเนต	 ยำงไม้	 (Gum)	 วุ้นจำกสำหร่ำยทะเล	 เอนไซม์ซึ่งใช้ช่วย 
ในกำรแปรรูป	 สำรให้สีจำกธรรมชำติ	 สมุนไพร	 (Herbs)สำรท�ำข้นคำร์แรจีแนน	 
(Carrageenanas)	 ส่ำหมักจุลินทรีย์	 (Fermented	Organisms)	 แอมโมเนียม 
คำร์บอเนต	อำร์กอน	ออกซิเจน	โอโซน	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

สารที่ใช้ในการท�าความสะอาด 
	 กรดฟอสฟอริก	 คอสติก	 โพแทส	 จำเวลวอเตอร์	 โซเดียมไบคำร์บอเนต	 
น�้ำส้มหมักจำกพืช	 ผลไม้	 น�้ำด่ำง	 ปูนขำว	 ผงซักฟอกที่ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ	 
สำรละลำยด่ำงทับทิม	สำรฟอกขำวถึง	10	%	ไอโอดีน	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
หมายเหตุ : 
	 ข้อก�ำหนดกำรใช้วัสดุดังกล่ำวข้ำงต้นให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศ	เช่น	Codex	Alimentarius
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ความเป็นมาของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 ประเทศสหรฐัอเมริกา	ได้มกีำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัผิลติภณัฑ์อำหำรอนิทรย์ี	 
(Organic	 food	 Production	 Act-OFPA)	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2533	 (ค.ศ.	 1990)	 และมี 
กำรแก้ไขในปี	พ.ศ.	2539	(ค.ศ.	1996)
 ตลาดร่วมกลุ่มประเทศในยุโรป (European Unity : EU.)	 ได้มีกำรรวบรวม 
ข้อก�ำหนดของผลิตผลเกษตรอินทรีย์ไว้ในข้อก�ำหนดของสภำตลำดร่วมยุโรป	 (EEC	 
No.	2092/91)	และฉบับแก้ไข	ข้อก�ำหนดส่วนใหญ่ให้ค�ำแนะน�ำในกำรน�ำเข้ำอำหำรอนิทรย์ี 
ที่ผลิตจำกประเทศอ่ืน	 ภำยใต้มำตรฐำนกำรผลิต	 และมำตรกำรตรวจสอบท่ีเหมือนกัน 
ทุกประกำร
 ประเทศญี่ปุ่น	 รัฐบำลญี่ปุ่น	 ได้ประกำศใช้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์	 เม่ือวันที่	 1	 
เมษำยน	 พ.ศ.	 2544	 โดยอ้ำงอิงกฎหมำยมำตรฐำนเกษตรญี่ปุ่น	 (Japan	 Agriculture	 
Standard	–	JAS)	
 ประเทศไทย	 ได้มีกำรก�ำหนดใช้มำตรฐำนกำรผลิตพืชอินทรีย์	 หลังจำกผ่ำนกำร 
ปรบัปรุงแก้ไขให้ทนัสมยัมำเป็นล�ำดบัโดยคณะท�ำงำนเฉพำะกิจปรบัปรงุมำตรฐำนกำรผลติ 
พืชอินทรีย์ของประเทศไทยและผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิจัยและ 
พัฒนำเกษตรอินทรีย์	กรมวิชำกำรเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และเมื่อวันที่	28	 
ธนัวำคม	2552	ส�ำนกังำนมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำต	ิกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	 ก็ได้ออกมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์	 ฉบับปรับปรุง	 เล่ม	 1	 :	 กำรผลิต	 แปรรูป	 
แสดงฉลำก	 และจ�ำหน่ำยเกษตรอินทรีย์	 เพื่อเป็นมำตรฐำนกลำงในกำรตรวจสอบและ 
ให้กำรรับรองสินค้ำเกษตรอินทรีย์	 ใช้แทนเล่มเดิมซึ่งได้ยกเลิกกำรใช้	 นอกจำกนี้ยังม	ี 
เกษตรอินทรีย์	 เล่ม	 2	 :	 ปศุสัตว์อินทรีย์	 เกษตรอินทรีย์	 เล่ม	 3	 :	 อำหำรสัตว์น�้ำอินทรีย์	 
เกษตรอินทรีย์	เล่ม	4	:	ข้ำวอินทรีย์	และล่ำสุดเมื่อวันที่	28	ธันวำคม	2553	ได้มีมำตรฐำน 
สินค้ำเกษตรอินทรีย์	เล่ม	5	:	ปลำสลิดอินทรีย์	เป็นต้น

มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
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 สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic  
Agriculture Movement – IFOAM) ได้จัดท�ำเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต�่ำส�ำหรับตรวจสอบ 
รับรองเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศในยุโรป	 โดยมีหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ 
ตรวจรับรอง	คือ	IOAS
 สมาคมดินแห่งสหราชอาณาจักร (Soil Association UK)	 เป็นองค์กรที่ให้ 
ควำมส�ำคัญต่อเกษตรอินทรีย์	 มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำน	 ได้พัฒนำมำตรฐำน 
กำรผลิตเกษตรอินทรีย์	 และเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในสหรำชอำณำจักร	 และใน 
หลำยประเทศทั่วโลก
 องค์กรเครือข่าย (Pesticide Network Action : PNA) เป็นองค์กรเครือข่ำย 
ของสหรำชอำณำจักร	และประเทศเนเธอแลนด์	ที่ก�ำลังปฏิบัติกำรเคลื่อนไหว	ซึ่งจะท�ำให้ 
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์สำกลเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทย 
มีประเด็นหลักส�าคัญ ดังนี้

	 �	ที่ดินไม่อยู่ในสภำพแวดล้อมที่ต�่ำกว่ำมำตรฐำนก�ำหนด
 �	พื้นที่ปลูกต้องไม่มีสำรเคมีสังเครำะห์ตกค้ำง
 �	ไม่ใช้สำรเคมีสังเครำะห์ในกระบวนกำรผลิต
 �	ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่คลุกสำรเคมีสังเครำะห์
 �	ไม่ใช้สิ่งที่ได้จำกกำรตัดต่อทำงพันธุกรรม
 �	ไม่ใช้มูลสัตว์ที่เลี้ยงอย่ำงผิดมำตรฐำน
 �	ปัจจัยกำรผลิตจำกภำยนอกต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
 �	กระบวนกำรผลิตต้องปรำศจำกสิ่งปนเปื้อนสำรเคมีสังเครำะห์
 �	ส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	และสิ่งแวดล้อม
 �	ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอย่ำงเป็นทำงกำร
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กรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว 
	 โดยกรมวิชำกำรเกษตรจะเป็นผู้ออกใบรับรองผลิตผลพืชอินทรีย์	และ	กรมกำรข้ำวเป็น 
ผู้ออกใบรับรองผลิตผลข้ำวอินทรีย์ในนำมหน่วยงำนของรัฐบำล	 ผู้ประสงค์จะได้ใบรับรอง 
ต้องปฏิบัติ	ดังนี้

	 �	ยื่นค�ำร้องขอหนังสือรับรองฯ	ได้ที่
   ส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (สมพ.) 
  	 กรมวิชาการเกษตร	เขตจตุจักร	กทม.	10900	
   โทรศัพท์	:	0	2579	7520											โทรสำร	0	2940	5472	
และ	 	 	 ส�านักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 
  	 เลขที่	50	ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900	
   โทรศัพท์	:	0	2561	1970	
หรือ		 	 	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอทุกอ�าเภอ

	 �	กรอกข้อควำมตำมแบบที่ก�ำหนด

	 �	กรมวชิำกำรเกษตร	หรอื	กรมกำรข้ำวจะส่งเจ้ำหน้ำทีท่ีไ่ปตรวจสอบกระบวนกำรผลติ	 
	 	 พร้อมเก็บตัวอย่ำงดิน	น�้ำและผลิตผลมำวิเครำะห์

	 �	หำกได้มำตรฐำนตำมที่วำงไว้จะออกใบรับรองให้

	 �	ขณะนี้ยังไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย	(อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง)

ส�านักงานมาตรฐานการเกษตรอินทรีย ์
	 เป็นผู ้ออกใบรับรองผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในนำมของภำคเอกชน	 ผู ้ประสงค์จะได้ 
ใบรับรองให้ติดต่อไปที่	
  ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
	 	 102	หมู่	2	ซ.งำมวงศ์วำน	23	ถนนงำมวงศ์วำน	ต�ำบลบำงเขน	
	 	 อ�ำเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	11000	
	 	 โทรศัพท์	:	0	2952	6677,	0	2580	0934	และ	08	6892	3162	
	 	 E-mail:	info@actorganic-cert.or.th	

การขอใบรับรอง
พืชอินทรีย์

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
ของต่างประเทศ

	 ปัจจุบันมีองค์กรตรวจสอบรับรองสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของต่ำงประเทศที่มำ 
ด�ำเนินกำรตรวจสอบรับรองสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย	ดังนี้

 1.  บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ�ากัด
	 	 	 716	อำคำรพญำไท	ชั้นที่	7	เลขที่	31	ถนนพญำไท	แขวงถนนพญำไท	
	 	 	 เขตรำชเทวี	กทม.10400	
	 	 	 โทรศัพท์/โทรสำร	:	0	2640	1568	
	 	 	 E-mail:	bioagricert_thailand@yahoo.com
	 	 	 www.bioagricert-thai.org

 2.  บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ�ากัด (กรุงเทพฯ)
	 	 	 เลขที่	12-14	ซอยเย็นอำกำศ	3	ถนนเย็นอำกำศ	แขวงช่องนนทรี	
	 	 	 เขตยำนนำวำ	กทม.	10120	
	 	 	 โทรศัพท์	:	0	2286	4120           โทรสำร	:	0	2287	2570
	 	 	 E-mail:	coor.th@omicnet.com
	 	 	 www.omicbangkok.com

 3.  บริษัท Control Union World Group (Thailand) จ�ากัด
	 	 	 เลขที่	9	หมู่	9	ซอยลำซำน	77	ถนนสุขุมวิท	105	แขวงบำงนำ	
	 	 	 เขตบำงนำ	กทม.10260	
	 	 	 โทรศัพท์	:	0	2361	1960           โทรสำร	:	0	2361	1970
	 	 	 www.controlunion.com	

 4.  บริษัท SGS ประเทศไทย จ�ากัด
	 	 	 เลขที่	100	ถนนนำงลิ้นจี่	แขวงช่องนนทรี	เขตยำนนำวำ	กทม.10260
	 	 	 โทรศัพท์	:	0	2678	1813           โทรสำร	:	0	2678	1362
	 	 	 www.sgs.co.th
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การตรวจรับรอง Organic Thailand 
	 แบ่งกำรรับรองออกเป็น	 3	 ลักษณะ	 คือ	 กำรรับรองฟำร์ม	 กำรรับรองกำรคัดบรรจุ	 
และกำรรับรองกำรแปรรูป	 โดยผู้ประสงค์จะขอรับกำรรับรองเป็นได้ท้ังเกษตรกรรำยบุคคล	 
กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน/โครงกำร	หรือนิติบุคคลอื่นๆ	ก็ได้
 คุณสมบัติของเกษตรกร	 ต้องเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือสิทธิครอบครอง	 หรือผู้ท่ีได้รับ 
มอบหมำยให้ด�ำเนินกำรผลิตพืช	 มีช่ือในทะเบียนรำษฎร์ของกรมกำรปกครอง	 สมัครใจและ 
ยินดีที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรอง	 ไม่เป็นผู ้เพิกถอนกำรรับรอง	 
เว้นแต่พ้นกำรเพิกถอนแล้ว	1	ปี	และก่อนกำรตรวจประเมินเพื่อขอรับกำรรับรอง	ผู้ยื่นค�ำขอ 
ต้องมีกำรผลิตแบบอินทรีย์ตำมมำตรฐำนท่ีประกำศก�ำหนด	 และต้องเป็นผู้ได้รับอนุญำต 
ในกำรประกอบกิจกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย	 ส่วนคุณสมบัติของนิติบุคคล	 ต้องเป็น 
เจ้ำของหรอืผูถ้อืสทิธิครอบครอง	หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนนิกำรผลิตพชื	ต้องจดทะเบยีน 
นิติบุคคลถูกต้องตำมกฎหมำยไทย	 และสมัครใจขอรับกำรรับรอง	 และยินดีปฏิบัติตำม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองที่กรมวิชำกำรเกษตรก�ำหนด	 รวมทั้งไม่เป็นนิติบุคคล 
ที่ถูกเพิกถอนกำรรับรอง	เว้นแต่พ้นกำรเพิกถอนแล้ว	1	ปี
 ส�าหรับกลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน / โครงการ สมำชิกกลุ่มต้องเป็นเจ้ำของ	 หรือ 
ผู้ถือสิทธิครอบครอง	 หรือได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินกำรผลิตพืชกลุ่มเกษตรกรต้องได้รับ 
กำรขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	 หรือกรณีไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำย	 สำมำรถ 
ขอรับกำรรับรองได้แต่ต้องมีสมำชิกไม่น้อยกว่ำ	 5	 คน	 และกลุ่มดังกล่ำวอำจด�ำเนินกำร 
โดยนิติบุคคล	 หรือองค์กรอิสระก็ได้	 นอกจำกนี้สมำชิกในกลุ่มต้องปลูกพืชชนิดเดียวกันท่ีขอ 
กำรรับรองอย่ำงน้อย	2	รำย	รวมทั้งสมัครใจขอรับกำรรับรอง	และยินดีปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในกำรรับรองที่กรมวิชำกำรเกษตรก�ำหนด	 อีกทั้งไม่เป็นกลุ่มที่ถูกเพิกถอน 
กำรรับรอง	เว้นแต่พ้นกำรเพิกถอนมำแล้ว	1	ปี
	 ทั้งนี้	 กำรขอรับรองในลักษณะของกลุ่มหรือนิติบุคคล	 จะต้องมีระบบกำรควบคุม 
ภำยใน	 ซ่ึงเป็นระบบควบคุมคุณภำพที่กลุ่มจัดท�ำขึ้น	 เพื่อประกันว่ำกิจกรรมกำรผลิตของ 
เกษตรกรสมำชิกและกิจกรรมอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรผลิตอินทรีย	์ 

ระบบการรับรอง 
Organic Thailand
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และเป็นกลไกควบคุมดูแลให้สมำชิกปฏิบัติตำมในกำรรับรอง	 โดยระบบกำรควบคุมภำยใน	 
ต้องประกอบด้วย	 กำรท�ำสัญญำ	 ใบสมัคร	 ค�ำรับรอง	 และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกลุ่ม	 
กำรฝึกอบรมสมำชิกกลุ่ม	 โดยสมำชิกต้องได้รับกำรอบรมควำมรู้เก่ียวกับมำตรฐำนกำรผลิต 
พืชอินทรีย์	 และได้รับคู่มือเก่ียวกับมำตรฐำนกำรผลิตพืชอินทรีย์	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในกำรรับรองของกรมวิชำกำรเกษตรและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม
	 ส�ำหรบักำรควบคุมเอกสำรและกำรบนัทกึ	ต้องมกีำรตรวจสอบและอนมัุตก่ิอนกำรใช้	 
ถ้ำล้ำสมัยต้องน�ำออกหรือระบุไว้ชัดเจน	ซึ่งต้องเก็บเอกสำรไว้อย่ำงน้อย	1	รอบกำรผลิตและ 
ควรมข้ีอมลูครอบคลมุรำยชือ่สมำชกิ	เลขทีบ่ตัรประชำชน	ทีอ่ยู	่ท่ีต้ังแปลง	ขนำดพ้ืนท่ีกำรผลติ	 
ชนิดพืชที่ของรับกำรรับรอง	 แผนกำรผลิตประมำณกำรผลผลิต	 และรำยกำรปัจจัยกำรผลิต 
ที่กลุ่มใช้	 ในขณะที่กำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน	 ต้องก�ำหนดแนวทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับระบบกำรผลิตของสมำชิก	 กำรสืบสวนหำสำเหตุ	 กำรก�ำหนดแนวทำงแก้ไข	 
กำรตดิตำมผลกำรแก้ไข	และกำรตอบกลบัไปยงัผูร้้องเรยีน	ทัง้นี	้เอกสำรระบบควบคมุภำยใน 
ของกลุ่ม	 ต้องก�ำหนดและระบุไว้ให้ชัดเจน	 เช่น	 คู่มือกำรผลิต	 คู่มือระบบควบคุมภำยใน	 
แบบฟอร์มต่ำงๆ	เป็นต้น	และต้องมกีำรตรวจตดิตำมคณุภำพภำยในของกลุม่ในรอบกำรผลติเสมอ
	 รูปแบบกำรจัดองค์กรของกลุ่ม/นิติบุคคลท่ีขอรับกำรรับรองต้องก�ำหนดบทบำท 
และหน้ำทีท่ีช่ดัเจน	ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย	ประธำนกลุม่	รองประธำน	เหรญัญิก	เลขำนกุำร	 
ประชำสมัพนัธ์	และสมำชิก	โดยต้องมีผูป้ระสำนงำนระบบควบคมุภำยใน	คณะกรรมกำรรับรอง	 
ผู้ตรวจสอบแปลงภำยใน	 เจ้ำหน้ำท่ีของกรมส่งเสริมกำรเกษตรท�ำหน้ำท่ีเป็นท่ีปรึกษำ	 และ 
กรมวิชำกำรเกษตรท�ำหน้ำที่เป็นหน่วยรับรอง
	 กระบวนกำรรับรองจะเกิดขึ้น	 เมื่อผู้ประสงค์ขอรับกำรรับรองยื่นค�ำขอ	และเอกสำร 
ทีเ่กีย่วข้องต่อกรมวชิำกำรเกษตร	จำกนัน้จะเป็นขัน้ตอนของกำรตรวจสอบเอกสำร	กำรคดัเลอืก 
ผูต้รวจประเมนิและวำงแผนกำรตรวจประเมนิ	กำรเตรยีมกำรตรวจ 
ประเมิน	และด�ำเนินกำรตรวจประเมิน	หำกไม่มีข้อบกพร่อง 
ใดจะจัดท�ำรำยงำน	 และแจ้งผลกำรตรวจประเมิน	 เข้ำสู่ 
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรรับรอง	 และจัดท�ำ 
ใบรับรองและขึ้นทะเบียนรำยช่ือผู้ได้รับกำรรับรอง	 
จงึมอบใบรบัรองให้กบัผูผ่้ำนกำรประเมนิและเผยแพร่ 
ผูไ้ด้รบักำรรบัรองให้สำธำรณะทรำบต่อไป	อย่ำงไรกต็ำม	 
หำกมีกำรตรวจพบข้อบกพร่อง	 จะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับ 
กำรรับรองทรำบและแก้ไขก่อนที่จะด�ำเนินกำรตรวจ 
ประเมินใหม่

24

กรมส่งเสริมการเกษตร



	 ตรำรบัรองมำตรฐำนสนิค้ำอินทรย์ีทีพ่บเห็นได้ในประเทศไทยและควรท�ำควำมรูจ้กัไว้	จะแบ่งเป็น	 
3	ประเภท	ดังนี้

1. ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของประเทศ
 ผู้น�าเข้าสินค้าอินทรีย์รายใหญ่

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited 

	 สมำพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ	(International	Federation	 
of	Organic	 Agriculture	Movements	 –	 IFOAM)	 ได้จัดท�ำโครงกำร 
รับรองระบบงำนเกษตรอินทรีย์	 IFOAM	 (IFOAM	 Accreditation	 
Program)	 ภำยใต้กรอบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์	 IFOAM	 ซึ่งปัจจุบันหลำยประเทศทั่วโลกยอมรับเป็น 
เกณฑ์มำตรฐำนระบบเกษตรอินทรีย์ขั้นต�่ำ	 สินค้ำอินทรีย์เพื่อกำรน�ำเข้ำ	 เช่น	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด	์ 
ฮ่องกง	สิงคโปร์	มำเลเซีย	เป็นต้น
	 นอกจำกนี้	 สหพันธ์ฯ	 ยังได้จัดต้ังหน่วยงำนชื่อ	 International	 
Organic	Accreditation	Service	–	IOAS	เพื่อท�ำหน้ำที่ให้บริกำรรับรอง 
หน่วยงำนผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลกภำยใต้กรอบมำตรฐำน 
เกษตรอินทรีย์	 IFOAM	 ซึ่งหน่วยงำนผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย  ์
ที่ได้รับกำรรับรองจำก	 IOAS	 จะมีค�ำว่ำ	 “IFOAM Accredited”  
เป็นตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนท่ีแสดงไว้คู่กับตรำสัญลักษณ์ของหน่วยงำนผู้ตรวจนั้นๆ	 ตัวอย่ำงเช่น	 
ตรำรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์	IFOAM	ของส�ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์	หรือ	มกท.	(Organic	 
Agriculture	Certification	Thailand	–	ACT)	จะมีตรำ	IFOAM	Accredited	อยู่ใต้สัญลักษณ์ของ	มกท.	

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)

	 กำรแสดงตรำมำตรฐำนเกษตรอินทรีย  ์
สหภำพยุโรปที่ถูกต้อง	 จะต้องมีเลขรหัสหน่วยงำน 
ที่ท�ำกำรตรวจรับรองของสหภำพยุโรป	 ซึ่งระบ ุ
ประเทศของหน่วยงำนผูต้รวจรบัรองก�ำกับไว้	พร้อมกับ 
ระบุประเทศแหล่งที่มำของสินค้ำอินทรีย์นั้นๆ	 ไว้ใต ้
ตรำมำตรฐำนด้วย	(ดูตัวอย่ำง	ตรำมำตรฐำน	EU	ของ	มกท.	ด้ำนขวำมือ)	

ตรารับรองมาตรฐาน
สินค้าอินทรีย์ที่ควรรู้จัก
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สหภำพยุโรปยังไม่อนุญำตให้ใช้ค�ำว่ำ	 100%	 Organic	 หรือ	 อินทรีย์	 100%	 บนฉลำกสินค้ำด้วย 
ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์อื่นที่สหภำพยุโรปยอมรับ	 ได้แก่	 ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แคนำดำ	 
(เฉพำะที่ผลิตในประเทศแคนำดำ)	 และระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกำ	 (เฉพำะที่ผลิต 
ในประเทศสหรัฐอเมริกำ)	

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา 
(National Organic Program – NOP)

	 แผนงำนเกษตรอนิทรย์ีแห่งชำต	ิ(NationalOrganic	Program	–	NOP)	 
ด�ำเนินงำนภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ	 (United	 
States	Department	of	Agriculture	–	USDA)	โดยระบบกำรตรวจรับรอง 
เกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2545	 ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์อื่น 
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกำยอมรับ	 ได้แก่	 ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แคนำดำ	 (จำกผู้ผลิตทั่วโลก)	และ 
ระบบมำตรฐำนเกษตรอนิทรย์ีสหภำพยโุรป	(เฉพำะทีผ่ลติในสหภำพยโุรป)	โดยกำรแสดงตรำมำตรฐำนฯ	 
ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรำมำตรฐำนฯ	ของสหรัฐอเมริกำเสมอ

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา 
(Canada Organic Regime – COR) 

	 รัฐบำลแคนำดำเริ่มน�ำระบบ	 Canada	 Organic	 Regime	 (COR)	 
ออกบงัคบัใช้เมือ่ปี	พ.ศ.2552	ตำมระเบยีบ	Organic	Products	Regulations,	 
2009	โดยมี	Canadian	Food	 Inspection	Agency	(CFIA)	 เป็นหน่วยงำน 
รับผิดชอบ	กำรใช้ตรำมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แคนำดำที่ถูกต้อง	ต้องมีชื่อสินค้ำ	รหัสหน่วยงำนที่ท�ำกำร 
ตรวจกำรรบัรองทีอ่อกโดย	IOAS	พร้อมกบัระบปุระเทศผูผ้ลติ	ทัง้ภำษำองักฤษและฝรัง่เศสก�ำกบัไว้ใกล้ๆ	 
ตรำมำตรฐำนฯ	ให้เหน็ได้ชัดเจน	ระบบมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์อืน่ทีป่ระเทศแคนำดำยอมรบั	ได้แก่	ระบบ 
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกำ	 (จำกผู้ผลิตทั่วโลก)	 ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์สหภำพยุโรป	 
(เฉพำะทีผ่ลติในสหภำพยุโรป)	และระบบมำตรฐำนเกษตรอนิทรย์ีญีปุ่น่	(เฉพำะทีผ่ลติในญีปุ่น่)	เริม่	1	ม.ค.	 
พ.ศ.	2558	โดยกำรแสดงตรำมำตรฐำนฯ	ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรำมำตรฐำนฯ	ของแคนำดำเสมอ

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น 
(Japanese Agricultural Standard – Organic JAS mark)

	 ก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตร	 ป่ำไม้	 และประมง	 ของญี่ปุ่น	 
(Ministry	 of	 Agriculture,	 Forestry	 and	 Fisheries	 –	 MAFF)	 
โดยกำรแสดงตรำมำตรฐำนฯ	 ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรำมำตรฐำนฯ	 
ของญี่ปุ่นเสมอ
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2.  ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของ
 หน่วยงานตรวจรับรองเอกชนต่างประเทศ
 ที่ได้รับความนิยมและด�าเนินการตรวจรับรอง
 อยู่ในประเทศไทย

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) 
	 บริษัท	 ไบโออะกริเสิร์ช	 (ไทยแลนด์)	 จ�ำกัด	 เป็น 
สำขำย่อยของ	 Bioagricert	 S.r.I.	 จำกประเทศอิตำล	ี 
ผู้ประกอบกำรต้องได้รับกำรตรวจรับรองจำกบริษัทนี้เท่ำนั้น 
จึงจะใช้ตรำรับรองนี้ได้

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์บีเอสซี 
(BSC ÖKO-GARANTIE GMBH – BSC)
	 บีเอสซี	 เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้ำอินทรีย์จำกประเทศเยอรมันนี	 
มีตัวแทนในประเทศไทยอยู่ที่จ.เชียงใหม่	 ผู้ประกอบกำรต้องได้รับกำรตรวจ 
รับรองจำกบริษัทนี้เท่ำนั้นจึงจะใช้ตรำรับรองนี้ได้

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช 
(Ecocert)
	 อีโคเสิร์ช	 เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้ำอินทรีย์จำกประเทศฝร่ังเศส	 
ผู ้ประกอบกำรต้องได้รับกำรตรวจรับรองจำกบริษัทนี้ เท ่ำนั้นจึงจะใช้ 
ตรำรับรองนี้ได้

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล 
(IMO-Control)

	 บริษัทไอเอ็มโอ-คอนโทรล	 เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค้ำอินทรีย์ 
จำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย	 ผู้ประกอบกำร 
ต้องได้รับกำรตรวจรับรองจำกบริษัทนี้เท่ำนั้นจึงจะใช้ตรำรับรองนี้ได้
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3.  ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานประเทศไทย

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. 
(Organic Agriculture Certification Thailand – ACT)
	 นอกจำกสัญลักษณ์	 ACT-IFOAM	 Accredited	 แล้ว	 มกท.	 
ยงัมรีะบบมำตรฐำนเกษตรอนิทรย์ีเฉพำะ	ท่ีจดัท�ำขึน้ส�ำหรบัตรวจรบัรอง 
กำรผลิตเกษตรอินทรีย์บำงประเภทที่เพิ่งเริ่มพัฒนำขึ้นในประเทศและ 
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพื่อให้เหมำะกับผู้ประกอบกำร 
ในระยะเริ่มต้น	 ซึ่งรวมถึง	 กำรเล้ียงสัตว์	 กำรเล้ียงผึ้ง	 และกำรประกอบอำหำรส�ำหรับร้ำนอำหำร	 
ผูป้ระกอบกำรทีไ่ด้รบักำรรบัรองตำมระบบมำตรฐำนเกษตรอนิทรย์ี	มกท.	จะใช้ตรำสญัลกัษณ์ของ	มกท.	 
เป็นตรำรับรองมำตรฐำน

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอนิทรย์ี ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและ 
อาหารแห่งชาติ – มกอช. 
	 (National	Bureau	of	Agricultural	Commodity	and	Food	Standards	 
–	ACFS)	มกอช.	ได้ประกำศใช้ตรำมำตรฐำน	Organic	Thailand	เมื่อปี	พ.ศ.	2555	 
และถือเป็นตรำมำตรฐำนของประเทศไทย	 แต่ไม่ได้บังคับว่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำ 
เกษตรอนิทรย์ีหรอืสนิค้ำเกษตรอนิทรย์ีทีผ่ลติในประเทศไทยจะต้องได้รบัมำตรฐำน	 
Organic	Thailand	นี้

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอนิทรีย์ องค์กรมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีภาคเหนอื –  
มอน. (The Northern Organic Standard Organization)
	 องค์กรมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ภำคเหนือ	 จัดตั้งขึ้นโดยควำมร่วมมือของ 
เกษตรกร	ผู้บริโภค	นักวิชำกำรจำกองค์กรของรัฐ	องค์กรพัฒนำเอกชน	และผู้สนใจ 
ทัว่ไป	โดยมุ่งหวังจะเป็นองค์กรทีท่�ำกำรรบัรองผลติผลของ	เกษตรกรทีท่�ำกำรเกษตร 
แบบเกษตรอินทรีย์	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคว่ำ	 ผลิตผล 
ที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์นั้น	 เป็นผลิตผลที่ปลอดจำก 
สำรพิษ	สำรเคมีสังเครำะห์	และยังเอื้อต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงแท้จริงด้วย

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สุรินทร์ (มก.สร.)
	 มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์สุรินทร์	 (มก.สร.)	 พัฒนำขึ้นโดยคณะกรรมกำร 
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์	ตำมแนวทำงกำรพัฒนำงำนเกษตรอินทรีย ์
ของจังหวัดสุรินทร์	 และได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรเกษตร 
อินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ในปี	 พ.ศ.	 2547	 โดยมีมำตรฐำนครอบคลุมเฉพำะในเรื่อง 
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กำรผลิตพืช	สัตว์อินทรีย์	สัตว์น�้ำอินทรีย์	กำรจัดกำรเก็บเกี่ยว	กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์	และปัจจัย 
กำรผลิต	ทั้งนี้	มก.สร.	จะท�ำกำรตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไว้ในทุกขึ้นตอน	ตั้งแต่กำรผลิต 
ในระดับแปลง	กำรน�ำผลผลิตมำแปรรูป	และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
เพชรบูรณ์ (มก.พช.) 
	 มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์	 พัฒนำข้ึนจำกงำนวิจัยของ 
นักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์	 ร่วมกับชุมชน	 เกษตรกร	 ในปี	 
พ.ศ.	 2553-54	 เป็นมำตรฐำนเฉพำะกลุ่มที่ใช้ตรวจรับรองผู้สมัครเป็นสมำชิก 
เครือข่ำยเกษตรอนิทรย์ีเพชรบรูณ์	ในสังกดัสถำบนัเศรษฐกจิพอเพยีงเครอืข่ำย 
เกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์เท่ำนั้น	 โดยทำงกลุ่มได้ใช้มำตรฐำนนี้เป็นมำตรกำร 
พัฒนำเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์เพื่อควำมพอเพียง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 และสร้ำง 
ควำมเข้มแขง็ให้กับเกษตรกร	จนเกดิกำรรวมตวัพฒันำเป็นเครอืข่ำยอย่ำงยัง่ยนืเป็นรูปธรรมมำถงึปัจจุบนั

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน
	 เป็นระบบกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แบบชุมชนรับรอง	 
(Participatory	Guarantee	System	–	PGS)	ทีพ่ฒันำขึน้โดยมลูนธิสิำยใยแผ่นดนิ 
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องบนเกำะพะงัน	เมื่อปี	พ.ศ.	2554	 
ภำยใต้โครงกำร	 “เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์”	 ซ่ึงได้รับกำรสนับสนุน 
จำกกระทรวงพำณิชย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
	 ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	ได้ที่หน่วยงำนต่ำงๆ	ดังนี้

 1. กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ 0 2940 6127
 2. กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 7520
 3. กรมการข้าว โทรศัพท์ 0 2561 4970
 4. กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 0 2579 5545
 5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2281 9562
 6. กรมประมง โทรศัพท์ 0 2561 4685
 7. กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4444
 8. ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 8615
 9. ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2579 8434 ต่อ 3029
 10. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2282 6162
 11. กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2507 6620
 12. ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0 2644 6000 ต่อ 141
 13. ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โทรศัพท์ 0 2580 0934
 14. สหกรณ์กรีนเนท โทรศัพท์ 0 2277 9380-1
 15. สหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนา โทรศัพท์ 0 2575 3788
 16. บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด โทรศัพท์ 0 2937 1700 ต่อ 733
 17. ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 08 1900 5465
 18. สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย โทรศัพท์ 0 2439 4848 ต่อ 2741
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เกษตรอินทรีย์.	2556.	กรมส่งเสริมกำรเกษตร

มำตรฐำนกำรผลติพืชอนิทรย์ีของประเทศไทย.	2543.	กรมวชิำกำรเกษตร

วิฑูรย์	ปัญญำกุล.	2558	เกษตรอินทรีย์คืออะไร.	มูลนิธิสำยใยแผ่นดิน.	

กรีนเนท.	www.greennet.or.th

มำตรฐำนสินค้ำเกษตร	มกษ	9000	เล่ม	1-2552	เกษตรอินทรีย์	เล่ม	1	:	 

กำรผลติ	แปรรูป	แสดงสลำก	และจ�ำหน่ำยผลติผลและผลติภณัฑ์ 

เกษตรอินทรีย์.	 2552.	 ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ 

อำหำรแห่งชำติ

มูลนิธินวชีวัน.	www.nawachione.org.

มูลนิธิสำยใยแผ่นดิน.	กรีนเนท.	www.greennet.or.th

เอกสารอ้างอิง
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นำยสงกรำนต์	ภักดีคง		 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยบริหำร

นำยคนิต	ลิขิตวิทยำวุฒิ		 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยวิชำกำร

นำยสุดสำคร	ภัทรกุลนิษฐ์		 รองอธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร	ฝ่ำยส่งเสรมิและฝึกอบรม
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