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หลกัสูตร ผู้ตรวจประเมนิปศุสัตว์อนิทรีย์รุ่น 3  
17  มกราคม 2560                                                       กญัยา อาษายทุธ ส านกังานปศสุตัว์เขต 1



 คณุสมบตัิผู้ตรวจ

 วางแผนตรวจประเมิน

 ประชมุเปิด และปิด การตรวจประเมิน

 ค าถามท่ีใช้ในการตรวจประเมิน

 บนัทกึข้อบกพร่อง ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ

 การยอมรับผลการแก้ไข

 รายงานผลตรวจประเมิน
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มีความรู้เร่ืองที่ตรวจเป็นอย่างดี

เข้าใจระบบและหลักการ
ว่าด้วยการตรวจรับรอง

วางแผน
ตรวจ

ประเมิน



เปิดประชุม ปิดประชุม

 มาตรฐานท่ีตรวจ

 ยอมรับการปฏิบตัิเม่ือ

 มีหลกัฐานปฏิบตัิ
สอดคล้อง เพียงพอ 
สม ่าเสมอ

 ผลการรับรอง?!!

 หลกัฐานข้อบกพร่อง

 ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
เม่ือไม่มีหลกัฐานบกพร่อง

 ท าข้อตกลงแนวทางแก้ไข
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ค าถามปลายเปิด
ต้องการข้อมูล           
ให้อธิบาย
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ค าถามปลายปิด
ต้องการยืนยัน

ข้อมูล  



 คุณสมบัตผู้ิตรวจ

 วางแผนตรวจประเมิน

 ประชุมเปิด และปิด การตรวจประเมิน

 ค าถามที่ใช้ในการตรวจประเมิน

 บันทกึข้อบกพร่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

 การยอมรับผลการแก้ไข

 รายงานผลตรวจประเมิน
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 ข้อบกพร่อง : มี หรือ ไม่มีหลักฐาน                    
การปฏิบัตทิี่สอดคล้อง เพียงพอหรือ สม ่าเสมอ



 ข้อสงัเกต :ไมมี่หลกัฐานเพียงพอวา่บกพร่อง  
      (แต่คดิว่าน่าจะบกพร่อง)  ต้องแก้ไข 

 ข้อสงัเกต สิง่ท่ีไมถื่อว่าเป็นข้อบกพร่อง แต่มีแนวโน้มว่า
จะเกิดเป็นความบกพร่อง ต้องแก้ไข

 ข้อเสนอแนะ แนะน าควรท า แต่จะท าหรือไมก็่ได้
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 ข้อบกพร่อง : มี หรือ ไมมี่หลกัฐานปฏิบตัิที่สอดคล้อง 
เพียงพอหรือ สม ่าเสมอ  เช่น

 ไมมี่บนัทกึตรวจสขุภาพสตัว์ ( จะรู้ได้อย่างไรว่าไมใ่ช้
ยา)

 บนัทกึผสมอาหารเมด็ 2 กก ต่อหยวกกล้วย 20 กก 
(คิดน า้หนกัหยวกกล้วยแห้งแล้วมากกว่าทิ่อนญุาต)
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o ข้อสงัเกต :ไมมี่หลกัฐานเพียงพอวา่บกพร่อง                
(แต่คดิวา่น่าจะบกพร่อง)  เช่น

o ท าบนัทกึใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ไมรู้่ว่าแยกเลีย้ง ไมรู้่ระยะ
พกัยา ไมรู้่ว่ากลบัสูส่ตัว์อินทรีย์เมื่อใด

o บนัทกึลกูเกิด แต่ไมบ่นัทกึระยะเวลาให้นมน า้เหลือง จน
แยกรุ่น(อินทรีย์ตลอดชีวิต ยกเว้นการขอรับรองครัง้แรก)
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 ข้อสังเกต :ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าบกพร่อง           
(แต่คิดว่าน่าจะบกพร่อง)  เช่น

 ไม่มีไก่เพศผู้ ต้องท าแผนจัดหาไก่ไข่ทดแทน

 มีพืน้ที่ที่ไม่มีหญ้าปล่อยวัวเดนิ พบวัวยืนโรงเสมอ 
........................................................................
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 ถามหาสาเหตขุองข้อบกพร่อง                          
และแก้ท่ีสาเหต ุเช่น

 ข้อบกพร่อง : ไมฆ่า่เชือ้รถก่อนเข้าฟาร์ม
 ข้อก าหนด ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ
เหมาะสม

 ยอมรับการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อ?
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เคร่ืองพ่นยา/
บ่อจุ่มล้อ



 ถามหาสาเหตไุมฆ่า่เชือ้รถและแก้ที่สาเหตุ

  ไมรู้่ว่าต้องท า ไมรู้่วิธี ไมใ่ช้สารเคมี หรือ....

 “ไม่มีรถเข้ามา นอกจากรถท่ีบ้าน ”
 แนวทางแก้ไขที่ยอมรับคือ ไม่ใช่ฆ่าเชือ้รถ แต่
ควบคมุไม่ให้มีรถเข้าพืน้ท่ี
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ไม่ใช่วธีิแก้ไขตายตัว แต่ละกรณีมีวธีิแก้ไขต่างกันไป



 คณุสมบตัิผู้ตรวจ

 วางแผนตรวจประเมิน

 ประชมุเปิด และปิด การตรวจประเมิน

 ค าถามท่ีใช้ในการตรวจประเมิน

 บนัทกึข้อบกพร่อง ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ

 การยอมรับผลการแก้ไข

 รายงานผลตรวจประเมิน
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เสนอพจิารณาให้การรับรอง



 ผลตรวจตามท่ี สพส ก าหนด(checklist+CAR)

 บนัทกึเพิม่เติม 4 ประเดน็
 พืน้ท่ีมีความเป็นอินทรีย์อยา่งไร

 ท่ีมาและการคงไว้ซึง่ความเป็นอินทรีย์ของสตัว์

 อาหารสตัว์อินทรีย์ตลอดเวลาได้อยา่งไร

 สภาพโรงเรือน วิธีเลีย้ง ผลผลิตคงไว้ซึง่อินทรีย์

 รูปถ่าย(เท่าท่ีความสามารถมี)
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อะไรยนืยนัความ
เป็นอินทรีย์

ฟาร์ม/ผลผลิต
อินทรีย์?

ไม่ต้องมี lab

เลยหรือ?



 วางแผนตรวจประเมนิ  “ฟาร์มอินทรีย์”

ประเมิน
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เพื่อ ผลตรวจความเป็นอนิทรีย์จริงอย่างเพียงพอ 
และ ไม่ขัดแย้งกับผู้ประกอบการ
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มาตรฐาน
สินค้าเกษตร

การปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตร            
(GAP)

การผลิตที่ดี
(GMP)
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เกษตรอินทรีย์ : โอกาสนอกเหนือจากเกษตรอุสาหกรรม

“ปศสุตัว์ทางเลือก(ปฏิบตั)ิ 
สมคัรใจย่ืนขอประเมิน

 แตต้่องบงัคบัย่ืนขอรับรอง หากผลผลิตเพ่ือการค้า
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ปฏบิัตทิี่ดีทางการเกษตร : 
“ต้องปฏบิัต”ิ

ปฏบิัตทิี่ดีทางการเกษตร : ภาคสมัครใจยื่นขอรับรอง

แต่บังคับย่ืนขอรับรอง หากต้องการส่งออก
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เสนอแนะ : ปรับบทบาทมกอช.ให้ท าหน้าที่ก ากบัดแูลองค์กรตรวจ
รับรองมาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้วให้มีประสทิธิภาพมากขึน้

หยุดบังคับใช้มาตรฐานสนิค้าเกษตรอนิทรีย์เป็นมาตรฐานบงัคับ  โดยหนัมาให้
ความส าคัญกบัการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมตลอดจนผลประโยชน์ของ

ประเทศเป็นการเร่งด่วน

ระบบการรับรองมาตรฐานก ากับดูแลโดยมกอช.เป็นระบบที่ไร้ประสทิธิภาพ                          
และไม่สามารถสร้างหลักประกันความปลอดภยัได้จริง
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หรือผู้ผลิต
ที่สับสน
ความเป็น
อินทรีย์



สรุปความเข้าใจเครือขา่ยผู้ผลติอนิทรีย์

 ไมใ่ช่เกษตรปราศจากการปนเปือ้น! ปนเปือ้นได้
 ผิดมหนัต์ก าหนดให้ต้องได้รับรอง GAP แล้วจึงขอเกษตรอินทรีย์  เพราะ 

เกษตร GAP คือเกษตรเคมี !
 อ้างรายงานผลการศกึษา

เพื่อบอกวา่ เกษตรอินทรีย์ได้ผลผลติ

ไมน้่อยกวา่เกษตรเคมี
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 เอกสารเพ่ือเข้าใจสถานการณ์เกษตรอินทรีย์  ความเข้าใจของ
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ต่อ การท าหน้าท่ีตรวจประเมิน
ให้การรับรอง เพ่ือใช้ประกอบเป็นความรู้ในการวางแผนการ
ตรวจประเมินของผู้ตรวจ เอกสารประกอบด้วย

 แถลงการณ์คดัค้านมาตรฐานอินทรีย์เป็นมาตรฐานบงัคบั

 ข้อเท็จจริงเกษตรอินทรีย์ในความคิดของเกษตรกร
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1. การออกข้อก าหนดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ติดฉลากผลผลิตและผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ต้องมา
ขึน้ทะเบียนและต้องผ่านการรับรองโดยหน่วยรับรองที่รัฐ ก าหนด ในขณะที่มิได้ใช้มาตรฐานบงัคบัแบบ
เดียวกนักบัการท าเกษตรกรรมแบบเคมี เป็นการใช้อ านาจอยา่งไม่เป็นธรรม ไมรั่บฟังเสียงคดัค้านจาก
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายยอ่ย และสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ ทัง้ๆที่เกษตรกรรมอินทรีย์
และระบบการรับรองมาตรฐานที่เกิดขึน้ในประเทศไทยล้วนแล้วมาจากการริเร่ิมของภาคประชาชน
2. ระบบการรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก ากบัดแูลโดยมกอช.เป็นระบบที่ไร้
ประสิทธิภาพ และไมส่ามารถสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัได้จริง ดงัจะเห็นได้จากผลการสุม่ตรวจผกัและ
ผลไม้ซึง่ได้รับตรา Q และ Organic Thailand มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสงูถึงมากกวา่ 50% 
และ 20% ตามล าดบั การบงัคบัให้การติดฉลากอินทรีย์ต้องขึน้ทะเบียนจงึไมไ่ด้สร้างหลกัประกนัให้ผู้บริโภค
ได้รับสินค้าที่ปลอดภยัหรือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่สินค้าที่ได้รับการรับรองแตป่ระการใด
3. การบงัคบัให้การติดฉลากผลผลิตและผลติภณัฑ์อินทรีย์ทัง้หมดซึง่รวมทัง้ที่เป็นการรับรองแบบมีสว่นร่วม
(PGS)ต้องได้รับการรับรองจากมกอช. จะเป็นการสร้างความยุง่ยาก เสียเวลา และเพ่ิมต้นทนุตอ่เกษตรกร
และผู้ประกอบการอินทรีย์
4. การออกประกาศนีจ้ะเป็นการท าลายการสกดักัน้ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยไมใ่ห้เติบโต อีกทัง้
ผู้บริโภคก็ไมมี่หลกัประกนัใดๆที่จะได้รับผลผลิตทีป่ลอดภยั ในขณะที่ราคาสนิค้าเกษตรอินทรีย์จะมีราคาที่
แพงขึน้เพราะต้นทนุการบริหารจดัการเพ่ิมขึน้ 33



5. ทางเลือกที่ดีกวา่ส าหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือสร้างหลกัประกนัให้ประชาชนได้รับผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดภยัคือ การควบคมุการเกษตรเคมี ซึง่เป็นการผลิตหลกัมากกวา่ 90% ของประเทศ อยา่ง
เข้มงวด โดยยกเลิกสารเคมีก าจดัวชัพืชที่มีพิษภยัร้ายแรง เชน่ ไกลโฟเสท พาราควอท ซึง่มีปริมาณ 60% ของ
การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชทัง้หมดของประเทศ และคลอไพรีฟอสสารเคมีก าจดัแมลงที่น าเข้ามากที่สดุ พบ
การตกค้างมากที่สดุ และสง่ผลกระทบตอ่การเติบโตตอ่สมองของเด็กอยา่งถาวร ซึง่หน่วยงานรัฐมีความ
จ าเป็นเร่งดว่นที่จะต้องด าเนินการในสาระส าคญัดงันี ้
1. ขอให้หยดุการบงัคบัใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐานเดียว
2. ปรับบทบาทกระทรวงเกษตรและมกอช.ให้ท าหน้าที่ก ากบัดแูลองค์กรตรวจรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีอยู่
แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
3. ปฏิรูประบบการรับรองมาตรฐานเกษตรและอาหารของประเทศ ที่รับผิดชอบโดย มกอช. ซึ่งได้แก่GAP 

และ Organic Thailand ให้มีเป้าหมายให้ลดสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานไมเ่กิน 3% และ 0% 
ตามล าดบั
4. สง่เสริมให้ระบบการรับรองของภาคประชาชนโดยเฉพาะระบบการรับรองแบบมีสว่นร่วม (PGS) ให้
ขยายตวัออกไปอยา่งกว้างขวาง เพราะเป็นระบบรับรองที่ต้นทนุต ่า เกษตรกรและผู้บริโภคมีสว่นร่วม โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอ่ประชาชนในท้องถ่ินและการบริโภคในประเทศ
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5. สนบัสนนุ สง่เสริมเกษตรอินทรีย์วิถีพืน้บ้าน ให้ทดัเทียมเกษตรพาณิชย์
6. ให้มีคณะกรรมการในการยกร่างหรือปรับปรุงกฎระเบียบ โดยมตีวัแทนจากภาคเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มีสดัสว่นเทา่ๆกนัเป็นผู้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงการออก
กฎระเบียบใดๆ เก่ียวกบัเกษตรอนิทรีย์ สว่นมกอช. ให้เป็นผู้ท าหน้าที่เลขานกุารของ
คณะกรรมการ 
7. กระทรวงเกษตรฯ ต้องไมเ่ลอืกปฏิบตัิในการติดฉลากเฉพาะเกษตรอินทรีย์ แตต้่องมีการ
ตรวจสอบและติดสลากรับรองผลติภณัฑ์ GMO และสารเคมเีข้มข้นก่อน
ในนามของเครือขา่ยภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ มกอช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หยดุการบงัคบัใช้มาตรฐานสนิค้าเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานบงัคบัโดยหนัมาให้ความส าคญั
กบัการมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคมตลอดจนผลประโยชน์ของประเทศเป็นการเร่งดว่น
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1) มาตรฐานบังคับคืออะไร

กฏระเบียบ
มกอช. มีอ านาจ (ตาม พรบ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551) ในการออกมาตรฐานส าหรับสนิค้าเกษตร
และอาหาร โดยอาจท าเป็นมาตรฐานทัว่ไปหรือมาตรฐานบงัคบั ซึง่ความแตกตา่งระหวา่งมาตรฐาน 2 
ประเภทนี ้ก็คือ วตัถปุระสงค์ในการใช้  โดยหลกัแล้ววตัถรุประสงค์ในการก าหนดมาตรฐานทัว่ไปก็คือ เพ่ือ 
“สง่เสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน” ในขณะที่มาตรฐานบงัคบันีส้ าหรับเพ่ือคุ้มครองสขุอนามยัและความ
ปลอดภยัของผู้บริโภค

เม่ือประกาศเป็นมาตรฐานบงัคบั ผู้ผลติ (รวมเกษตรกร) ผู้สง่ออก และผู้น าเข้า จะต้อง
ก) ปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนดขึน้โดย มกอช.
ข) ขอใบอนญุาตเป็นผู้ผลติ ผู้สง่ออก และผู้น าเข้า กบั มกอช.
ค) ใช้ฉลากตามระเบียบที่ก าหนดไว้

ตามระเบียบของ มกอช. ก าหนดให้สินค้าที่มีมาตรฐานบงัคบั ต้องใช้ตรารับรองที่เป็นรูป Q ที่อยูใ่นกรอบหก
เหลี่ยม (ในกรณีมาตรฐานทัว่ไป ใช้ตรา Q โดยไมมี่กรอบหกเหลี่ยม) 36



ความเป็นจริงส าหรับมาตรฐานบังคับ “เกษตรอนิทรีย์”
มกอช. ได้จดัท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครัง้แรกในปี 2546 และได้ปรับปรุงครัง้แรกในปี 2555 ซึง่
ครอบคลมุเร่ืองพืช ปศสุตัว์ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ ข้าว และแปรรูป ซึง่ได้รับการอนมุติัเป็นมาตรฐานของ
กระทรวงเกษตร (มกษ.) ในฐานะมาตรฐานทัว่
มกอช. มีแผนท่ีจะออกมาตรฐานใหม ่ท่ีเป็นมาตรฐานบงัคบัส าหรับ “การแสดงฉลากและการกลา่วอ้างวา่
เป็นสินค้าเกษตรเกษตรอินทรีย์” ซึง่หมายความวา่ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการท่ีแสดงฉลากและกลา่วอ้าง
ถึงสินค้าวา่เป็น “เกษตรอินทรีย์” จะต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบัใหมนี่ ้[1]

จากการประชมุเม่ือวนัท่ี 11 ธ.ค. 2557 มีแนวโน้มวา่ ระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ท่ี
มาตรฐานบงัคบัน่าจะยอมรับ คือ ระบบการตรวจรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตร มกษ. (คือ 
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและใช้ตรารับรอง Organic Thailand แล้ว) และอาจ
รวมถึงระบบมาตรฐาน IFOAM, สหภาพยโุรป, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และญ่ีปุ่ น
ผู้ผลิต ผู้สง่ออก ผู้น าเข้า ท่ีกลา่วอ้าง/แสดงฉลากสินค้าวา่เป็น “เกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ organic” และ
ค าอื่นๆ ท่ีระบวุา่ในมาตรฐานบงัคบั [2] จะต้องขอขึน้ทะเบียนกบั มกอช. โดยใน พรบ. ก าหนดให้ขึน้ใบ
ทะเบียนมีอาย ุ3 ปี และมีคา่ธรรมเนียม 10,000 บาท/ใบ [3]
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ลา่สดุ: ร่างข้อก าหนดของ มกอช. ก าหนดยอมรับเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ Codex, IFOAM, 

และ ASEAN ซึง่ในทางปฏบิตัิ ไมมี่การน ามาตรฐาน Codex ไปใช้ในการตรวจรับรอง จงึไมส่ามารถน า
มาตรฐานนีไ้ปใช้ได้  สว่นมาตรฐาน ASEAN ก็ยงัไมไ่ด้มีระบบในการประเมินความเทา่เทียมของมาตรฐาน 
จงึยงัไมส่ามารถใช้ได้เชน่กนั  คงเหลือแตเ่พียงมาตรฐาน IFOAM เทา่นัน้ ที่มีการน าไปใช้ในการตรวจ
รับรองจริง

2) กระบวนการประกาศมาตรฐานบังคับกฎระเบียบ
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร มกอช. แตง่ตัง้กรรมการวิชาการ เพื่อจดัท าร่าง (ร่างแล้วเสร็จเม่ือ
กลางเดือนกรกฏาคม 2559 ดรู่างมาตรฐานนีไ้ด้ที่ link) ซึง่หนึ่งในขัน้ตอนของการจดัท าร่างก็คือ การระดม
ความคิดเห็นจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (เตรียมการจดัในเดือนสิงหาคม ที่กรุงเทพและขอนแก่น)

เม่ือคณะกรรมการ มกอช. พิจารณาร่างมาตรฐาน และก าหนดวา่ เป็นมาตรฐานบงัคบั หรือมาตรฐานทัว่ไป 
ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาออกกฎกระทรวง และก่อนออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบงัคบั มกอช. 
จะต้องจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตวัแทนของกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย หรือผู้ มีประโยชน์เก่ียวข้อง ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด
แล้งจงึน าเสนอความเห็นนัน้ให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนเสนอตอ่รัฐมนตรี
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ข้อเทจ็จริง
2 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้มีมติเห็นชอบในหลกัการให้จดัท ามาตรฐาน
บงัคบัเร่ืองข้าวอินทรีย์
6 มิถนุายน 2556 มกอช. ได้เชิญตวัแทนจากหน่วยงานบางสว่น (กลุม่ยอ่ย) เพ่ือหารือแนวทางการก าหนด
มาตรฐานข้าวอินทรีย์เป็นมาตรฐานบงัคบั รวมทัง้ได้มอบหมายให้มลูนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ท าการศกึษาและ
วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการบงัคบัใช้มาตรฐาน

13 กนัยายน 2556 มลูนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ได้จดัเสวนากลุม่ยอ่ยขึน้ (คร่ึงวนั) โดยมีผู้ เข้าร่วมประมาณ 30 
คน ทัง้เกษตรกร ผู้ประกอบการ นกัวิชาการ ที่ประชมุสว่นใหญ่แสดงความไมเ่ห็นด้วย
27 สิงหาคม 2557  ในการประชมุของกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรประชมุ  ทาง มกอช. ได้แจ้งตอ่ที่
ประชมุวา่ 

“มกอช. ได้หารือกบักรมการข้าวและผูที้เ่กีย่วข้อง เห็นควรในบงัคบัประเด็นการแสดงฉลากและการกล่าว
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ส าหรบัสินค้าเกษตรอินทรีย์ทัง้หมด รวมทัง้ได้ประสานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบการบงัคบัการแสดงฉลากและการกล่าวอา้งสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว จากผลการศึกษา
เห็นว่า การก าหนดให้เป็นมาตรฐานบงัคบัเป็นเร่ืองมีประโยชน์ แต่ก็อาจมีผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย 
และผูที้ด่ าเนินการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์โดยการรบัรองตวัเอง
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นายปริญญา พรศิริชยัวฒันา ผูแ้ทนชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงเหตผุลความ
จ าเป็นในการจดัท ามาตรฐานบงัคบัเร่ืองดงัล่าวว่า ขณะนีผู้บ้ริโภคตอ้งการความมัน่ใจใน
สินคา้เกษตรอินทรีย์มากข้ึน เนือ่งจากปัจจะบนัมีผูผ้ลิตกล่าวอา้งว่าสินคา้ของตนเป็นสินคา้
เกษตรอินทรีย์ โดยอาจไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานและไม่ผ่านกระบวนการรบัรองการผลิต
เกษตรอินทรีย์... 
ทีป่ระชมุเห็นชอบใหจ้ดัท ามาตรฐานบงัคบั เรืองการแสดงฉลากและการกล่าวอา้งสินคา้
เกษตรอินทรีย์ เพือ่คุม้ครองผูบ้ริโภค แต่ตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์ส าหรบัใช้บงัคบั ...
มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบใหจ้ดัท ามาตรฐานบงัคบั … โดยรบัข้อคิดเห็นจากการศึกษาโดยมูลนิธิ
เกษตรอินทรีย์ไทยไปประกอบการพิจารณาเพือ่พิจารณาเกณฑ์ส าหรบัใช้บงัคบั”
11 ธนัวาคม 2557  มกอช. จดัประชมุปรึกษาหารือเก่ียวกบัเนือ้หาของมาตรฐานบงัคบัเกษตร
อินทรีย์ โดยมีผู้ เข้าร่วมประมาณ 50 คน ซึง่มีตวัแทนจากผู้ประกอบการผลติ-การค้าเกษตร
อินทรีย์เข้าร่วมเพียง 5-6 ทา่น (สว่นใหญ่ไมไ่ด้รับเชิญให้เข้าร่วม)
รองเลขาธิการแจ้งวา่ ได้มีการแตง่ตัง้กรรมการวชิาการเพื่อยกร่างมาตรฐานแล้ว โดยกรรมการ
มี 15 ทา่น และมตีวัแทนภาคเอกชน 3 คน คือ ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สมาคม
การค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และมลูนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
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3) เหตุผลในการประกาศให้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานบังคับ

เหตผุลที่ มกอช. ให้ในการผลกัดนัให้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000) 
เป็นมาตรฐานบงัคบั คือ (ก) การคุ้มครองผู้บริโภค, (ข) การได้รับการยอมรับจากตา่งประเทศ, และ (ค) การ
ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากรัฐบาล

(ก) การคุ้มครองผู้บริโภค: ข้อเทจ็จริง

ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 ข้อ 3.3 
ก าหนดให้สินค้าที่ต้องการระบวุา่เป็น “อินทรีย์” “organic” หรือ “ออร์กานิก” ต้องได้รับการตรวจรับรอง
ตามเกณฑ์ของ IFOAM หรือ Codex หรือ มาตรฐานตา่งประเทศ โดยหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการขึน้
ทะเบียน  ดงันัน้ จงึไมไ่ด้มีความจ าเป็นแตอ่ยา่งใดที่ มกอช. จะต้องประกาศให้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นมาตรฐานบงัคบัเพ่ิม
นอกจากนี ้จากการส ารวจสินค้าออร์แกนิคที่วางจ าหนา่ยในร้านค้าในประเทศไทย 16 ร้านค้า (มกราคม –
กนัยายน 2554) พบเกือบ 91% ของสินค้า (393 รายการ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีเพียง 9% เทา่นัน้ที่มี
การกลา่วอ้างวา่เป็นสินค้าออร์แกนิค โดยไมไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน ในสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เกือบ 83% จะใช้ตรารับรองมาตรฐานตา่งประเทศ มีเพียง 17% ที่ใช้มาตรฐานของประเทศไทย คือ 
Organic Thailand และ/หรือ ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) โดยตรารับรองเกษตรอินทรีย์
ที่ใช้มากที่สดุ คือ ตรารับรองของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
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ในขณะที่ ระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยหนว่ยงานราชการ (ที่ใช้มาตรฐาน มกษ. 
9000) เป็นผู้ด าเนินการก ากบัควบคมุดแูลทัง้หมดแบบเบ็ดเสร็จ พบวา่ “ผกัและผลไม้อินทรีย์ที่
ได้รับการรับรอง Organic Thailand ซึง่ไมค่วรตรวจพบการตกค้างของสารเคมีกลบั
พบการตกค้างสงูเกินมาตรฐานถงึ 25% ของจ านวนตวัอยา่ง” [4] 

(ข) การได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ
เป็นท่ีทราบกนัดีในวงการเกษตรอินทรีย์สากลวา่ การมีมาตรฐานบงัคบัในประเทศนัน้ไมไ่ด้เป็น
เหตปัุจจยัอะไรท่ีจะได้รับการยอมรับจากตา่งประเทศ เพราะการยอมรับผลการตรวจรับรองนัน้
มีข้อก าหนดเฉพาะ ซึง่ในข้อก าหนดเหลา่นัน้ ไมไ่ด้ก าหนดวา่ ต้องมีมาตรฐานบงัคบัในประเทศ
ในประเทศออสเตรเลยี (ประเทศที่มีพืน้ท่ีเกษตรอินทรีย์มากที่สดุในโลก) หรือในประเทศ
อินเดีย (มเีกษตรกรผู้ผลติเกษตรอินทรีย์มากที่สดุในโลก) ทัง้สองประเทศนี ้ไมไ่ด้มีการก าหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐาน
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แตร่ะบบการตรวจรับรองของทัง้สองประเทศได้รับการยอมรับจากสหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา
ในอีกหลายประเทศที่ได้ก าหนดให้มีมาตรฐานบงัคบั (เชน่ จีน อินโดนีเซีย) แตต่า่งประเทศก็ไมไ่ด้ยอมรับ
ระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของประเทศเหลา่นีแ้ตอ่ยา่งใด

(ค) การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ในการประชมุของคณะท างาน มีหน่วยงานราชการหลายแหง่ได้แจ้งถึงความไมพ่ร้อมของหน่วยงานในการ
รองรับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ให้กบัผู้ผลิต และมีความเป็นหว่งถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการ
ประกาศให้มาตรฐานเกษตรอินทรีเป็นมาตรฐานบงัคบั แตก็่ได้มีผู้พยายามอธิบายวา่ เม่ือได้ก าหนดให้การ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานบงัคบัแล้ว ทางรัฐบาลก็น่าจะให้เงินงบประมาณส าหรับ
การตรวจรับรองเพิ่มขึน้  แตถ้่ารัฐบาลไมไ่ด้จดัสรรงบประมาณเพ่ิมขึน้ให้ ก็คอ่ยตดัสินใจเลื่อน หรือยกเลิกการ
บงัคบัใช้มาตรฐานบงัคบันี ้ 
แนวคดิดงักลา่วนีอ้าจไมไ่ด้ระบไุว้ในเอกสารใดๆ เพราะเป็นแนวคิด “การจบัเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นตวัประกนั
ให้กบัหน่วยราชการ” ซึง่ไมน่่าเช่ือวา่ ตวัแทนจากหน่วยงานราชการไทยจ านวนไมน้่อยที่เห็นด้วยกบัแนวคิด
เชน่นี ้
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4) ผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า
 มลูนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยได้ท าการศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบการบงัคบัการแสดงฉลากและการกลา่วอ้าง
สินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว โดยการจดัประชมุกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง/มีสว่นได้เสยี 0.5 วนั (13 ก.ย. 56) โดยได้
น าเสนอผลการศกึษาให้กบัที่ประชมุรับทราบเม่ือวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 แตไ่มไ่ด้มีการเผยแพร่รายงาน
ศกึษาให้กบัหน่วยงานภายนอก
ผลกระทบที่จะต้องพิจารณา (ที่ควรมีอยูใ่นรายงาน)
(1) มีเฉพาะเกษตรกรเพียง 42.8% (พืน้ที่ผลติเกษตรอินทรีย์ 21.36%) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ. (ใช้
ตรา Organic Thailand) เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่เหลือ ได้รับการตรวจรับรอง
ตามมาตรฐานอ่ืนๆ
(2) มีหน่วยตรวจรับรองเพียงหน่วยงานเดียว คือ บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ปัจจบุนั 
(25 ก.ค. 59) ได้รับการขึน้ทะเบียนตามเกณฑ์ของ มกอช. โดยได้รับการขึน้ทะเบียนเฉพาะขอบข่ายพืช (รวม
ข้าว) เกษตรอินทรีย์  ซึง่หน่วยตรวจรับรองภาครัฐได้รับการยกเว้น ไมต้่องขอขึน้ทะเบียนกบั มกอช.
(3) ถ้า มกอช. ไมย่อมรับการตรวจรับรองของมาตรฐานอ่ืน เกษตรกรที่ยงัไมไ่ด้รับการรับรองตามมาตรฐาน
มกษ. จะมีทางเลือก
(ก) ขอการรับรองเพ่ิมเติมกบัหน่วยตรวจรับรองเดิม แตห่น่วยตรวจรับรองนัน้ได้รับการขึน้ทะเบียนกบั มกอช. 
ก่อน
(ข) เปลี่ยนหน่วยตรวจรับรองเป็นหน่วยตรวจรับรองของภาครัฐ ที่ได้รับการยกเว้นการขึน้ทะเบียนกบั มกอช. 
(แตห่น่วยตรวจรับรองภาครัฐนีอ้าจไมไ่ด้รับการยอมรับส าหรับการสง่ออก)
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(ค) ยงัคงขอรับรองจากหน่วยตรวจรับรองเดมิ (เพ่ือการสง่ออก) แตข่อการรับรองเพิม่จากจากหน่วยตรวจรับรองภาครัฐ
เพิ่ม ซึง่คงต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิม่ ทัง้การจดัท าระบบเพ่ือขอการรับรอง และคา่ใช้จ่ายในการตรวจรับรอง
ลา่สดุ ทาง มกอช. ได้ยกร่างข้อก าหนดมาตรฐานบงัคบั “การแสดงฉลากผลติผลและผลติภณัฑ์เกษตรอินทรีย์” ซึง่
ก าหนดท่ีจะยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระหา่งประเทศและภมูิภาคเพียง 3 มาตรฐาน คือ  มาตรฐานของ Codex, 
IFOAM, และ ASEAN Standard for Organic Agriculture (ASOS) ซึง่มาตรฐาน Codex 
และ ASOS นัน้ ยงัไม่ได้มีมาตรฐานของหน่วยงานใด/ประเทศใด ที่ผ่านการตรวจประเมินวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ข้อก าหนดของ 2 มาตรฐานนี ้ ดงันัน้ การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีอ่ืนของ มกอช. ในทางปฏิบตัจิงึน่าจะยอมรับ
เฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM มาตรฐานเดียว
(4) มีความพยายามที่จะยกเว้นการตรวจรับรองส าหรับเกษตรกรรายย่อย โดยทางมลูนิธิเกษตร
อินทรีย์ไทยเสนอให้ยกเว้นเกษตรกรที่มีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาท/เดือน แตท่ี่ประชมุกรรมการ มก
อช. ไม่เหน็ด้วย และในท่ีประชมุเม่ือวนัท่ี 11 ธ.ค. 57 ผู้ เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็ไม่เหน็ด้วย เน่ืองจาก (ก) 
เป็นการยากมากท่ีจะประเมินระดบัรายได้ของเกษตรกร และ (ข) ท่ีผ่านมา มกัพบการกล่าวอ้างเป็น
เกษตรอินทรีย์โดยไม่ได้รับรอง โดยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี ้ในร่างมาตรฐานได้ก าหนดข้อยกเว้นให้เฉพาะกบัเกษตรกรหรือกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตและผู้
จ าหน่ายให้กบัผู้บริโภคหรือผู้ใช้สดุท้ายโดยตรง ท่ีจะต้องจ าหน่าย ณ สถานท่ีผลิต หรือบริเวณ
ใกล้เคียงสถานท่ีผลิตเทา่นัน้
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(5) ในกรณีที่ มกอช. ยอมรับความเทา่เทียมของการตรวจรับรองมาตฐานอ่ืน น่าจะต้องใช้เวลาคอ่นข้างนาน 
ในปัจจบุนั มีมากกวา่ 100 ประเทศที่มีการจดัท าระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของตวัเอง มกอช. จะต้องใช้
เวลาอีกนานหลาย 10 ปี กวา่จะจดัท ายอมรับความเทา่เทียมดงักลา่วเสร็จ

(6) การขึน้ทะเบียนขอใบอนญุาตกบั มกอช. ซึ่งปัจจบุนั มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการกวา่ 9,000 รายทัว่ประเทศที่
อาจต้องขึน้ทะเบียนกบั มกอช.5 (และตอ่อายทุกุ 3 ปี)

(7) มาตรฐานของ มกอช. มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการตรวจรับรองที่มีรายละเอียดที่ไมเ่หมาะสม ซึง่ถ้าน ามา
บงัคบัใช้ น่าจะสร้างปัญหาให้กบัผู้ผลติได้คอ่นข้างมาก เชน่
* ห้ามขอการรับรองมาตรฐานผลิตผลชนิดเดียวกนักบัหนว่ยรับรองตา่งกนั
* หน่วยตรวจรับรองต้องสุม่เก็บตวัอยา่งน า้ สตัว์น า้ และปัจจยัการผลติของผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ เพ่ือตรวจ
วิเคราะห์
* กลุม่ผู้ผลิตที่จะสมคัรขอการรับรองแบบกลุม่ต้องจดทะเบียนตามกฏหมาย
* ก าหนดให้ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน (หรือที่เรียกกนัวา่ ผู้ตรวจของระบบควบคมุภายใน) ต้องเป็นอิสระ
ตอ่กิจกรรมและ* พืน้ที่ที่จะตรวจประเมิน คือ ต้องไมต่รวจประเมินพืน้ที่ที่ตวัเองท างานสง่เสริมและดแูลอยู ่ซึง่
ขดักบัแนวทางของระบบควบคมุภายใน ที่ระบบเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ ก าหนดไว้
* ก าหนดให้ผู้ตรวจระบบควบคมุภายในต้องใช้ "รายการตรวจมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์" คือ ใช้รายงาน
การตรวจที่ มกอช. เป็นผู้ก าหนด ไมใ่ห้กลุม่สามารถจดัท าระบบเอกสารการตรวจฟาร์มของตวัเองได้
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(8) โดยปกติ การบงัคบัเร่ืองการกลา่วอ้างจะไมไ่ด้บงัคบัเฉพาะค าวา่ “เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค 
Organic” แตม่กัจะรวมถึงช่ือที่สื่อความหมายแบบเดียวกนั เชน่ในกรณีของตา่งประเทศ จะครอบคมุถึง
ค า bio, biological, ecological เป็นต้น  ในกรณีประเทศไทย อาจครอบคลมุถึงค าวา่ เกษตร
ยัง่ยืน เกษตรชีวภาพ เกษตรธรรมชาติ ด้วยก็ได้ ซึง่หมายความวา่ สินค้าที่มีฉลากที่ใช้ชื่อดงักลา่ว ต้องได้รับ
การตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกอช. ด้วย
ลา่สดุ ในร่างอก าหนดมาตรฐานบงัคบั “การแสดงฉลากผลติผลและผลติภณัฑ์เกษตรอินทรีย์” ก าหนด
เฉพาะค าวา่ “อินทรีย์, เกษตรอินทรีย์, ออร์แกนิก, organic, organic agriculture” เทา่นัน้

(9) กลุม่เกษตรกรรายยอ่ยที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในท้องถ่ิน (เชน่ ตลาดเขียว) รวมทัง้ที่พยายามพฒันาระบบ
ชมุชนรับรอง/การรับรองแบบมีสว่นร่วม (participatory guarantee system – PGS) จะ
ไมส่ามารถด าเนินการได้อีกตอ่ไป จะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานบงัคบัของ มกอช. และขอการรับรองจาก
หน่วยงานที่ได้รับการขึน้ทะเบียนจาก มกอช.  เว้นแตใ่นมาตรฐานบงัคบัจะมีข้อยกเว้นให้กบัระบบ PGS
ลา่สดุ ในร่างอก าหนดมาตรฐานบงัคบั “การแสดงฉลากผลติผลและผลติภณัฑ์เกษตรอินทรีย์” ได้ยอมรับ
ระบบการตรวจรับรองแบบมีสว่นร่วม แตจ่ะต้องขึน้ทะเบียนและ “ได้รับการยอมรับจาก มกอช. ตาม
หลกัเกณฑ์/เง่ือนไขในการยอมรับความสามารถของกลุม่ผู้ผลิตเครือข่ายในประเทศ ตามระบบการรับรอง
แบบมีสว่นร่วม ขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่ก าหนดโดย มกอช. หรือต้องเป็นระบบ PGS ที่ได้รับการยอมรับ
จากองค์กรระหวา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”
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5) ค าถามที่ มกอช. และมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยต้องตอบ …

1. มีการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการกลา่วอ้างฉลากมากจริงหรือ (9% ของสินค้าที่ไมไ่ด้รับการรับรอง แตใ่น 
9% นัน้ อาจเป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆ ก็ได้ เพียงแตไ่มไ่ด้รับการรับรอง)
2. การท ามาตรฐานบงัคบัชว่ยคุ้มครองผู้บริโภคได้จริงหรือ (อ้างเหตผุลเล็กๆ เพื่อบงัคบัคนสว่นใหญ่)
3. ถ้าต้องการคุ้มครองผู้บริโภค ท าไมไมบ่งัคบัมาตรฐานเกษตรดทีี่เหมาะสม (GAP) ก่อน ซึง่มี
ความส าคญั และสง่ผลเสียตอ่ประเทศและผู้บริโภคกว้างขวางมากกวา่

4. กระบวนการตดัสินใจของกรรมการ มกอช. ท าไมเลือกท ามาตรฐานบงัคบักบัข้าวอินทรีย์
5. ข้อมลูที่ มกอช. และกรมการข้าว ใช้ในการพิจารณาขยายมาตรฐานบงัคบัจากข้าวอินทรีย์ เป็นผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ทกุชนิด
6. กระบวนการปรึกษาหารือกบัผู้ มีสว่นได้เสียเกษตรอินทรีย์ (คร่ึงวนั) ที่ด าเนินการแบบรีบเร่ง และไมไ่ด้
ปรึกษาอยา่งรอบคอบ
7. การเปิดเผยรายงานผลกระทบที่มลูนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยท าการศกึษา
8. ความ (ไม)่ พร้อมของ มกอช. ในการท าให้มาตรฐานบงัคบั เพราะ มกอช. เองยงัไมเ่คยประกาศมาตรฐาน
บงัคบักบัเร่ืองที่มีขนาดและความซบัซ้อนแบบเกษตรอินทรีย์มาก่อน
9. ความ (ไม)่ เหมาะสมของมาตรฐานและข้อก าหนดการตรวจรับรองของ มกอช.
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สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยและมลูนิธิสายใยแผ่นดินได้แจ้งในทีป่ระชมุ (11 ธ.ค. 2557) วา่ ไมเ่ห็นด้วย
กบัการท ามาตรฐานบงัคบัเกษตรอินทรีย์ เพราะ
(1) วตัถปุระสงค์ของการก าหนดเป็นมาตรฐานทัว่ไป คือ เพ่ือ “สง่เสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน” ในขณะที่
มาตรฐานบงัคบันีส้ าหรับเพ่ือคุ้มครองสขุอนามยัและความปลอดภยัของผู้บริโภค  การแสดงฉลากและการ
กลา่ว อ้างเกษตรอินทรีย์ไมไ่ด้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสขุอนามยัและความปลอดภยัของผู้บริโภค จงึไมค่วรที่จะ
จดัท าเป็นมาตรฐานบงัคบั
(2) ส าหรับผู้ผลติ/ผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนญุาตจาก มกอช. จะมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ ซึง่คา่ใช้จา่ยนีไ้ม่
เพียงแตค่า่ธรรมเนียมใบขออนญุาต แตต้่องรวมถึงคา่ใช้จา่ยของการขอการตรวจรับรองเพ่ิม (ในกรณีที่
จ าเป็น) และคา่ใช้จา่ยในการขอใบอนญุาต (การจดัเตรียมเอกสาร น าเอกสารใบยื่นให้ มกอช. ฯลฯ)
(3) การท ามาตรฐานบงัคบัไมไ่ด้ชว่ยท าให้มีผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึน้ แตมี่แนวโน้มที่จะสง่ผลให้มีเกษตรกร
ที่ท าเกษตรอินทรีย์น้อยลง (จากประสบการณ์ในตา่งประเทศ พบวา่ มีเกษตรกรน้อยลงหลงัจากที่ประกาศ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานบงัคบั) และเกษตรกร/ผู้ประกอบการมีแนวโน้มจะเลี่ยงไปใช้ฉลาก/ค า
กลา่วอ้างอ่ืนแทน เชน่ ปลอดสารเคมี เกษตรธรรมชาติ ซึง่จะเพ่ิมความสบัสนให้กบัตลาดและผู้บริโภค 
ในขณะที่ตลาดและผู้บริโภคจะมีความเชื่อมัน่ตอ่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึน้หรือลดลงก็ไมไ่ด้เพราะมีการท าให้เป็น
มาตรฐานบงัคบั แตเ่กิดขึน้จากความนา่เชื่อถือ/ประสิทธิผลของระบบการตรวจรับรอง (เชน่ที่เกิดขึน้แล้วกบั
ระบบการตรวจรับรอง GAP และการใช้ฉลาก “Q”)
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(4) การท าให้เป็นมาตรฐานบงัคบัไมไ่ด้ชว่ยให้เกิดการสง่ออกเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการสง่ออกสินค้าเกษตร
อินทรีย์จะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศผู้น าเข้าอยูแ่ล้ว  อีกทัง้ การที่ประเทศผู้น าเข้า
จะยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยก็ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัวา่ ประเทศไทยมีมาตรฐานบงัคบัหรือไม่  มีหลาย
ประเทศ (เชน่ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ที่ตา่งประเทศ/ประเทศผู้น าเข้ายอมรับมาตรฐานเกษรอินทรีย์
ของประเทศที่เป็นมาตรฐานทัว่ไป โดยไมไ่ด้เป็นมาตรฐานบงัคบัในประเทศ

(5) การท าให้เป็นมาตรฐานบงัคบัเพ่ิมภาระต้นทนุให้กบัผู้น าเข้า เพราะต้อง (ก) ติดฉลากเพ่ิม และใช้ตรา “Q 

หกเหลี่ยม” และ (ข) ใบอนญุาตน าเข้ากบั มกอช. ซึง่เอกสารประกอบการขอใบอนญุาตน าเข้า ก็อาจ
ประกอบด้วยใบรับรองมาตรฐานของสินค้าน าเข้า  แตใ่นปัจจบุนั ผู้น าเข้าจะน าเข้าสินค้าที่บรรจเุสร็จหลาย
ชนิด (อาจมากถึง 100 ชนิด) แตล่ะชนิดจ านวนไมม่าก ซึง่การจะขอใบรับรองของสินค้าแตล่ะอยา่งนัน้จะ
ยุง่ยากมาก เพราะไมไ่ด้สัง่ซือ้สินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต และซือ้ตอ่จากผู้ขายสง่ในตา่งประเทศ
(6) การท าให้เป็นมาตรฐานบงัคบัเพ่ิมภาระคา่ใช้จา่ยให้กบัหน่วยตรวจรับรอง (ทัง้หน่วยตรวจรับรอง
ภายในประเทศไทยและตา่งประเทศที่เข้ามาตรวจรับรองในประเทศไทย) ที่จะต้องจดัสง่รายละเอียดตา่งๆ 
ให้กบั มกอช. เพ่ือ มกอช. จะใช้ในการออกใบอนญุาต

วิฑรูย์ ปัญญากลุ
(เขียนครัง้แรก 8 ธ.ค. 57, ปรับปรุงครัง้แรก 15 ธ.ค. 57, ปรับปรุงครัง้สอง 25 ก.ค. 59)
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หมายเหตุ
[1] ในกรณีของเกษตรกรที่ผลติและไมไ่ด้ใช้ฉลากและไมไ่ด้กลา่วอ้าง (เช่น ปลกูข้าวอินทรีย์ 
แล้วขายข้าวเปลอืกให้กบัโรงสี) ไมจ่ าเป็นต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานบงัคบันี ้
[2] ฉลาก/ค ากลา่วอ้างอื่นที่นา่จะอยูใ่นขา่ยได้แก่ bio, biological, ecological 
เป็นต้น
[3] รองเลขาธิการ มกอช. แจ้งวา่ คณะกรรมการอาจลดคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตลดลงเหลอื
แค ่100 บาทก็ได้
[4]  เว็บไซต์มลูนิธิชีววิถี (http://www.thaipan.org/node/831) 
เครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (Thai-PAN) ร่วมกบัมลูนิธิเพื่อผู้บริโภค เฝ้า
ระวงัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในผกัผลไม้
[5] อาจมีผู้ผลติ/ผู้ประกอบการเพียง 20% ที่เป็นผู้ใช้ฉลากเกษตรอินทรีย์ เพราะเกษตรกร
สว่นใหญ่เป็นแคผู่้ผลติวตัถดุิบ ซึง่ไมไ่ด้ใช้ฉลากเอง จึงไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของมาตรฐานบงัคบั 
ที่ต้องขอใบอนญุาตจาก มกอช.
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1. ข้อมลูส าคญัท่ีต้องชีแ้จงในการเปิดประชมุ คือ มาตรฐานท่ีใช้ตรวจและเกณฑ์
ในการยอมรับหรือไมย่อมรับผลการปฏิบตัิเพื่อขอรับรองฟาร์มปศสุตัว์อินทรีย์

2. ประเภทของค าถามที่ห้ามใช้ในการตรวจประเมิน คือ ค าถามปลายปิด เพราะ
เป็นการโน้มน าความคดิของผู้ถกูประเมิน 

3. ข้อสงัเกตหรือข้อเสนอแนะคือ สิง่ที่ไมบ่กพร่องแตม่ีแนวโน้มจะบกพร่อง จึง
เสนอแนะให้แก้ไข ผู้ประกอบการจะแก้ไขหรือไมก็่ได้

4. ข้อบกพร่อง คือ ผู้ประกอบการไมม่ีบนัทกึ การใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคในสตัว์  
การแก้ไขข้อบกพร่องที่ยอมรับได้ คือ การท าให้มีบนัทกึการใช้ยารักษา
ปฏิชีวนะในสตัว์

5. คณะผู้ตรวจประเมินปศสุตัว์อินทรีย์ สามารถสรุปผลการตรวจและตดัสนิผลให้
การรับรองฟาร์มอินทรีย์ได้เลย

เฉลย ถกูข้อ 1 ข้อเดียว ท่ีเหลือ ผิดทกุข้อ
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