
เกษตรอินทรีย ์เล่ม1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และ

จําหน่ายผลิตผลและผลิตภณัฑ ์เกษตรอินทรีย ์            

ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551

น.สพ.มาโนชญ ์ วงศแ์วว

ผูอํ้านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสตัว ์สํานกังานปศุสตัวเ์ขต 3



1.ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานสินคา้เกษตรนี้ กําหนดวิธีการผลิต แปรรูป แสดง

ฉลาก และจําหน่ายผลิตผลและผลิตภณัฑ์ เกษตรอินทรีย์

1.2 มาตรฐานนี้ ครอบคลุมถงึผลิตผลที่ได้ จากระบบการผลิตแบบ

เกษตรอินทรีย์ ของ พืช สตัว นํ้ า และ ปศุสตัว์ รวมทั้งผลิตผล

จากป่าหรือจากธรรมชาติและผลิตภณัฑ์ ที่ใช้ เป็นอาหาร หรือ

อาหารสตัว์



2.นิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชใ้นมาตรฐานสินคา้เกษตรนี้ มีดงัต่อไปนี้

2.1 เกษตรอินทรีย ์(organic agriculture) หมายถึง ระบบจัดการการผลิต

ดา้นการเกษตรแบบองคร์วม ที่ เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนน้การใชว้สัดุธรรมชาติ 

หลีกเลี่ยงการใชว้ตัถุดิบจากการสงัเคราะห และไม่ใช ้พืช สตัว ์หรือ   

จุลินทรีย์ ที่ได้ มาจากเทคนิคการดัดแปร พันธุกรรม (genetic 

modification) มีการจัดการกบัผลิตภณัฑ ์โดยเนน้การแปรรูปดว้ย

ความระมดัระวงั เพือ่รกัษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย ์และคุณภาพ

ทีส่ําคญัของผลิตภณัฑ ์ในทุกขั้นตอน



2.2 องคร์วม (holistic) หมายถึง การใหค้วามสําคญัของสรรพสิ่ง และ

กิจกรรมโดยรวมของระบบนิเวศ

2.3 สารสงัเคราะห ์(synthetic chemicals) หมายถึง สารที่ผลิตโดย

กระบวนการทางเคมีซ่ึงแตกต่างไปจาก ระบบทางชีวภาพที่เกิดข้ึน 

ตามธรรมชาติ

2.4 การดดัแปรพนัธุกรรม (genetic modification) หมายถึง การ

ปรับเปลี่ยนพนัธุกรรมของสิ่งมีชีวิตให้ มี คุณลกัษณะใหม่ ตามที่

ตอ้งการโดยใชเ้ทคโนโลยีทางชีวภาพสมยัใหม่



2.5 เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ (modern biotechnology) หมายถึง การใช้

เทคนิคต่างๆ ได ้แก่ เทคนิค การถ่ายทอดกรดนิวคลิอิกนอกร่างกาย

สิง่มีชีวิต (in vitro nucleic acid technique) และการนําดีเอ็นเอ 

(deoxyribonucleic acid; DNA) เขา้สู่เซลลห์รือออรแ์กเนลล

(organelles) โดยตรง หรือ การรวมตวัของ เซลล(์fusion of cell) 

ที่ต่างวงศก์นั ตามหลกัอนุกรมวิธาน (taxonomic family) ซ่ึงการใช ้

เทคโนโลยี

ดงักล่าวช่วยให ้พน้ขอ้จํากดัของการสืบพนัธุ ์ตามธรรมชาติและไม่ใช่ 

เทคนิคการผสมพนัธุ และคดัเลือก พนัธุ ตามปกติ (traditional breeding 

and selection)



2.6 อนิทรีย์ (organic) เป็นคาํที่ใช้ระบุฉลากสาํหรับผลิตผลจาก พืช

ปศุสัตว์ หรือสัตว์ นํ้า ที่ได้ จากการผลิต ตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์  เพ่ือใช้  เป็นอาหารหรืออาหารสตัว์ที่ได้  

จากการแปรรูปตาม  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ซึ่ งได้รับการ

รับรองจากหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  คํา น้ีหมายความรวมถึงคําที่ ใ ช้ ระบุฉลากว่า 

“เกษตรอนิทรีย ” หรือ “ออร์แกนิก” หรือ “organic” 



2.7 ช่วงปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์ (transition to organic หรือ 

conversion to organic) เป็นคาํที่ระบุฉลาก สาํหรับผลิตผล หรือ

ผลิตภัณฑ ์จากพืช ปศุสตัว์ และสตัว์ นํา้ ที่ได้ จากการผลิต และ/

หรือ แปรรูป ตาม ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ที่อยู่ในระยะการ

ปรับเปล่ียนที่จาํหน่ายเพ่ือใช้  เป็นอาหารหรืออาหารสตัว์ ที่ได้รับ

การรับรองจากหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์



2.8 ระยะการปรับเปล่ียน (transition period หรือ conversion 

period) หมายถึง ช่วงเวลานับจากเร่ิมต้น ผลิตแบบเกษตร

อินทรีย์ ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานจนกระทั่งได้รับการรับรอง

ผลิตผลหรือผลิตภณัฑว่์าเป็นเกษตรอนิทรีย์

2.9 แนวกนัชน (buffer zone) หมายถึง แนวเขตที่ใช้กั้นบริเวณการ

ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ซึ่ งมีขึ้ นเพ่ือป้องกันการ

ปนเป้ือนสารเคมีจากบริเวณข้างเคียง



2.10 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) หมายถึง การปลูกพืช

ต่างชนิดสลับกันบนพ้ืนที่หน่ึงๆ เพ่ือลดปริมาณการระบาดของ

ศัตรูพืช หรือ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ และเพ่ิมปริมาณ

อนิทรียวัตถุในดิน

2.11 การแสดงฉลาก (labelling) หมายถึง ข้อความที่เขียนพิมพ์ 

หรือ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์  ที่ปรากฏบนฉลาก กาํกับมากับ

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ หรือแสดงไว้ ใกล้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ์

รวมถงึเพ่ือ วัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการขาย



2.12 ผลิตผล (produce)หมายถึง ผลิตผลที่ได้ จากการเพาะปลูก

การปศุสัตว์หรือการเพาะเลี้ ยงสัตว์นํา้ที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 

หรือการเกบ็เกี่ยวจากธรรมชาติและ/หรือ ผ่านการปฏบิัติหลังการ

เกบ็เกี่ยวแล้ว

2.13 ผลิตภัณฑ์(product)หมายถึง ผลิตผลจากระบบเกษตรอินทรีย์ 

ที่ผ่านกระบวนการแปรรปู เพ่ือใช้  เป็นอาหารหรืออาหารสตัว์ 



2.14 ผู้ผลิต (producer/farmer) หมายถึง ผู้ทาํการเพาะปลูก 

เพาะเลี้ ยงสัตว์นํ้า หรือเลี้ ยงปศุสัตว์ ดูแล รักษา เกบ็เกี่ยว การ

ปฏบิตัิการหลังการเกบ็เกี่ยว และการขายผลิตผล

2.15 ผู้ประกอบการ (operator) หมายถึง ผู้ที่ดาํเนินกิจการใน      

การผลิต จัดเตรียม หรือ นาํเข้า หรือ ส่งออก ผลิตผล และ/หรือ 

ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําไปจําหน่าย หรือเป็นผู้ จัด

จาํหน่าย



2.16 การผลิต (production) หมายถึง การดาํเนินการผลิตในขั้นที่อยู่

ในฟาร์ม รวมถึงการบรรจุหีบห่อใน ขั้นตอน และการแสดงฉลาก

ของผลิตภณัฑ์

2.17 การจัด เต รียม (preparation) หมายถึง  การปฏิบัติ การ      

ต่างๆ ได้ แก่ การฆ่าสตัว์ การชาํแหละ กระบวนการแปรรูป การ

ถนอมรักษา และการบรรจุหีบห่อผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ ์

และรวมทั้งการ ดัดแปลงแก ไขการแสดงฉลากที่เกี่ยวข้องกบัการ

นาํเสนอวิธกีารผลิตแบบเกษตรอนิทรีย์ 



2.18 ปศสุตัว์ (livestock)หมายถึง สตัว์เล้ียงซึ่งเลี้ ยงไว้สาํหรับใช้ เป็น

อาหารหรือผลิตภัณฑอ์าหาร ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงสตัว์ป่าที่ได้จาก

การล่าหรือตกปลา และสตัว์นํา้

2.19 สัตว์นํา้ หมายถึง สัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่ในนํา้หรือมีวงจรชีวิตส่วน

หนึ่งอยู่ในนํา้หรืออาศัยอยู่ บริเวณที่นํา้ท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู

แมงดาทะเล หอย เต่า กบ กระ ตะพาบนํา้ จระเข้ รวมทั้งไขของ

สตัว์นํา้นั้น สตัว์เลี้ ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล และสาหร่ายทะเล และ

ให้หมายความรวมถงึพันธุไ์ม้นํา้ด้วย



2.20 อาหารสตัว์นํา้อนิทรีย์(organic aquatic animal feed) หมายถึง

อาหารสตัว์ นํา้ที่ผลิตตามหลักการเกษตรอนิทรีย์ได้ แก่

(1) อาหารธรรมชาติ(natural quatic animal feed) หมายถึง สตัว์ และพืช

อยู่ ในแหล่งนํา้ที่เลี้ ยง สตัว์นํา้อนิทรีย์ซึ่งสตัว์นํา้สามารถกนิเป็นอาหาร

ได้โดยตรงมีแหล่งกาํเนิดจากธรรมชาติ

(2) วัตถุดิบธรรมชาติ(natural raw material) หมายถึง ผลิตผลที่มาจาก

ธรรมชาติที่นาํมาใช้เลี้ ยงสัตว์นํา้โดยตรงหรือนาํมาใช้เป็นวัตถุดิบใน

การผลิตอาหารสตัว์นํา้และไม่ได้อยู่ในแหล่งนํา้นั้น



(3) อาหารสาํเรจ็รปูสาํหรับสตัว์นํา้อนิทรีย์ (processed aquatic animal 

feed) หมายถึง วัตถุดิบธรรมชาติชนิดเดียวหรืออาหารสาํเรจ็รูปที่มี

กระบวนการผลิตตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ และเป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม

2.21 วัสดุปุ๋ย (fertilizer materials) หมายถึง สารที่มีส่วนประกอบของ

ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม หรือสารอื่นๆ ที่    เป็นธาตุ

อาหารของพืชหรือสตัว์นํา้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย  อย่างรวมกนั



2.22 ปุ๋ยอนิทรีย์(organic fertilizers) หมายถึง ปุ๋ยที่ได้ หรือทาํมาจาก

วัสดุอินทรีย์  ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทาํให้ช้ืน สับ หมัก บด ร่อน สกัด

หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วย

จุลินทรีย์ แต่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ

2.23 ปุ๋ยชีวภาพ หมายถงึ ปุ๋ยที่ได้ จากการนาํจุลินทรีย์ ที่มีชีวิตที่สามารถ

สร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ ธาตุ อาหารเป็นประโยชน์ แก พืช มาใช้ 

ในการปรับปรุงบาํรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมีและ

ให้  ความหมายรวมถงึหัวเช้ือจุลินทรีย์ 



2.24 สารปรับปรุงพืช (plant amendments)หมายถึง สารที่ใช้ ปรับปรุง

การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต การควบคุมคุณภาพ และลักษณะ

อื่นๆ ของพืช

2.25 สารปรับปรุงบาํรุงดิน (soil amendments) หมายถึง วัสดุที่ช่วย

ปรับปรุงสภาพทางเคมีชีวภาพ และ กายภาพของดิน ให้ เหมาะสม

กบัการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตที่มคุีณภาพ

2.26 สารปรับปรุงบาํรุงบ่อเพาะเลี้ ยงสตัวนํา้ (aquaculture conditioning 

materials) หมายถึง วัสดุที่ช่วย ปรับปรุงสภาพทางเคมีชีวภาพ และ 

กายภาพ ของบ่อเลี้ ยงสัตว์นํา้ให้ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ 

สตัว์นํา้และให้ ผลผลิตที่มคุีณภาพ



2.27 วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) หมายถึง วัตถุที่ปกติมไิด้ใช้ 

เป็นอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบ อาหาร ไม่ว่าจะมีคุณค่าทาง

โภชนาการหรือไม่กต็าม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ทาง

เทคโนโลยี ในการผลิต การบรรจุการเกบ็รักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมี

ผลต่อคุณภาพ หรือมาตรฐานหรือลักษณะของ อาหาร และ

หมายความรวมถึง วัตถุที่มิได้ใช้ เจือปนอาหารแต่ใช้รวมอยู่กับ

อาหารเพ่ือประโยชน์  ดังกล่าว ข้างต้นด้วย คํานี้ จะไม่รวมถึง        

สารปนเป้ือน หรือสารที่ เติมในอาหาร เพ่ือรักษาหรือปรับปรุง

คุณภาพทางโภชนาการ



2.28 ยาสตัว์ (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ให้แก่สตัว์ที่ใช้ เป็น

อาหารมนุษย์เพ่ือวัตถุประสงค์ ใน การรักษาป้องกันหรือวินิจฉัยโรค 

หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรม

ของสตัว์นั้น

2.29 วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (feed additives) หมายถึง วัตถุที่เติม     

ลงไปในอาหารสัตว์  แต่ปกติมิได้ใช้เป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะมีคุณค่า

ทางโภชนาการหรือไม่กต็ามซึ่งมีผลต่อลักษณะของอาหารสัตว์ หรือ 

ผลิตภัณฑส์ตัว์ 



2.30 ส่วนประกอบ (ingredient) หมายถึง วัตถุดิบ และสารใดๆ กต็าม

รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารหรือ วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ที่ใช้ ในการ

จัดเตรียมผลิตภัณฑ ์และยังปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑส์ดุท้าย ซึ่งเป็นไป

ได้ที่จะพบในลักษณะที่เปล่ียนรปูไปแล้ว

2.31 สารช่วยกรรมวิธกีารผลิต (processing aids) หมายถึง สาร หรือ

วัสดุที่ไม่รวมอุปกรณ์ หรือภาชนะ และไม่ได้ เป็นส่วนประกอบของ

อาหารหรืออาหารสัตว์แต่ใช้ ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ อาหาร 

อาหารสตัว์หรือส่วนประกอบอาหาร อาหารสตัว์ และอาจมีผลให้ สาร

ตกค้างของสารนี้หรืออนุพันธุท์ี่ได จากสารนี้ อยู่ในผลิตภัณฑ ์สุดท้าย 

โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ 



2.32 การรับรอง (certification) หมายถึง ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

โดยหน่วยรับรอง ในการออกใบรับรอง ว่าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์

หรือระบบการควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกําหนด

ของ มาตรฐานนี้

2.33 หน่วยรับรอง (certification body) หมายถึง หน่วยที่รับผิดชอบใน

การตรวจ (inspection) และการรับรอง (certification)ว่าผลิตผล 

และ/หรือ ผลิตภัณฑเ์ป็นไปตามมาตรฐานนี้



2.34 การตรวจ(inspection) หมายถึง การตรวจสอบ (examine) ผลิตผล

หรือผลิตภัณฑ์ หรือระบบ สาํหรับควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ์

วัตถุดิบ กระบวนการแปรรปู และการจัดจาํหน่าย รวมทั้งการ ทดสอบ

ในกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ ์สดุท้าย เพ่ือทวนสอบว่าเป็นไป

ตามข้อกาํหนดสาํหรับการ ตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะ

รวมถงึการตรวจสอบระบบการผลิตและกระบวนการแปรรปูด้วย



3. หลกัการของเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรียต์อ้งเป็นไปตามหลกัการดงันี้

3.1 พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มคีวาม   

หลากหลายของพืชและสตัว์

3.2 พัฒนาระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองในเร่ืองของอนิทรีย์วัตถุและธาตุ

อาหารภายในฟาร์ม

3.3 ฟ้ืนฟูและรักษาความอดุมสมบูรณ ์ของดินและคุณภาพนํา้ด้วย

อนิทรีย์วัตถุเช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยพืชสดอย่างต่อเนื่องโดย

ใช้ทรัพยากรในฟาร์มมาหมุนเวียนใช้ให้เกดิประโยชน์ สงูสดุ



3.4 รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม และความยั่งยืนของระบบ

นิเวศโดยรวม

3.5 ป้องกนัและหลีกเลียงการปฏบัิติที่ทาํให้เกดิมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

3.6 ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่ เป็นวิธีการ

ธรรมชาติประหยัดพลังงาน และ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ

3.7 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตรและระบบนิเวศ

รอบข้าง รวมทั้งการอนุรักษ์  แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและ

สตัว์ป่า



3.8 รักษาความเป็นอนิทรีย์ตลอดห่วงโซ่ การผลิต แปรรูป เกบ็รักษา และ

จาํหน่าย

3.9 หลีกเล่ียงการใช้ สารเคมีสงัเคราะห์ ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป 

และเกบ็รักษา

3.10 ผลิตผล ผลิตภัณฑ ์หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ์ต้องไม่มาจาก

การดัดแปรพันธุกรรม

3.11 ผลิตภัณฑ ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑต้์องไม่ผ่านการฉายรังสี



4. ขอ้กําหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์

4.1 ข้อกําหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์ให้นํามาใช้ปฏิบัติตลอดระยะการ

ปรับเปล่ียนเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนปลูกสําหรับพืช     

ล้มลุก และ 18 เดือนก่อนเกบ็เกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ คร้ังแรกสาํหรับ

พืชยืนต้น  โดยระยะการปรับเปล่ียนนับตั้งแต่ผู้ผลิตได้นาํมาตรฐานนี้

ไปปฏบิัติแล้ว และสมคัรขอรับการรับรองต่อหน่วยรับรอง



4.2 ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงได้ว่าไม่มีการใช้สารเคมีห้ามใช้ในพ้ืนที่ที่ขอ

การรับรอง มาเป็นเวลานานเกนิ กว่า 12 เดือนสาํหรับพืชล้มลุก และ 

18 เดือนสาํหรับพืชยืนต้น ผู้ผลิตสามารถขอลดระยะการปรับเปล่ียน 

ลงโดยการยอมรับจากหน่วยรับรอง แต่ระยะเวลานับจากการยื่นขอรับ

การรับรองจนหน่วยรับรองให้การรับรองผลิตผลว่าเป็นอินทรีย์ 

จะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 



4.3 หน่วยรับรองอาจพิจารณาเพ่ิมระยะการปรับเปล่ียนที่นานกว่าที่

กําหนดใน ข้อ 4.1 หากมีข้อมูลจาก ประวัติการใช้ พ้ืนที่แสดง         

ว่าได้มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากมาก่อนหน้านั้น

4.4 ถ้าฟาร์มที่ไม่ได้เปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์พร้อมกันทั้งหมด  ผู้ผลิต

สามารถทยอยเปล่ียนพ้ืนที่บางส่วนได้แต่ต้องเป็นพืชต่างชนิด หรือ 

ต่างพันธุ ์ที่แยกแยะความแตกต่างของผลิตผลได้มีการแบ่งแยกพ้ืนที่ 

และกระบวนการจัดการให้ชัดเจน และผลิตผลเกษตรอนิทรีย์ จะต้อง

ไม่ ปะปนกบัผลิตผลจากพ้ืนที่ที่ไม่ใช่เกษตรอนิทรีย์ 



4.5 พ้ืนที่ที่ทาํเกษตรอนิทรีย์ แล้วต้องไม่เปล่ียนกลับไปทาํการเกษตร ที่ใช้

สารเคมี

4.6 ผู้ผลิตต้องมีมาตรการป้องกันการปนเ ป้ือนที่ อาจมาทางดิน           

นํา้  อากาศ เช่น สิ่งกีดขวาง ทาํคันกั้น หรือ ปลูกพืชเป็นแนวกันชน  

เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนจากแปลงข้างเคียง หรือจากแหล่งมลพิษ 

โดยวิธกีารต้อง เหมาะกบัความเสี่ยงที่จะเกดิการปนเป้ือน



4.7 ต้องรักษาหรือเพ่ิมระดับความอุดมสมบูรณ์ ของดินและกจิกรรมทาง

ชีวภาพที่เป็นประโยชน ในดิน ดังนี้

(1) มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว การใช้ ปุ๋ ยพืชสด การใช้ พืชรากลึกในการ

ปลูกหมุนเวียน

(2) การใส วัสดุอนิทรีย์ ที่เป็นผลพลอยได้ จากแปลงปลูกพืชหรือ  

ฟาร์มปศุสตัว์  ที่ปฏบิัตติามมาตรฐานนี้

(3) การเร่งปฏกิริิยาของปุ๋ยอนิทรีย์  อาจใช้เช้ือจุลินทรีย์หรือวัสดุจาก

พืชที่เหมาะสมได้ 



(4) การใ ช้สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการ เต รียมทาง ชีวพลวั ต  (biodynamic 

preparations) จากหินบด ปุ๋ยคอก หรือวัสดุ จากพืช

หมายเหตุ ในกรณีวิธีที่ระบุในข้อ 4.7(1) และ ข อ 4.7(2) ให้

ธาตุอาหารแก่  พืชไม่เพียงพอหรือไม่  สามารถหาวัสดุอินทรีย์ ที่ได้ 

มาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ เพียงพอ อาจใช้ สารปรับปรุงบาํรุง

ดินอื่น ที่อยู่ ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1 ได้ 



4.8 การควบคุมหรือป้องกันกําจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ต้อง

ดําเนินการโดยใชม้าตรการใดมาตรการ หนึ่ง หรือหลายมาตรการ

รวมกนัดงัต่อไปนี้

(1) การเลือกใช ้พนัธุพ์ชืทีเ่หมาะสม

(2) การปลูกพชืหมุนเวียน

(3) การใช ้เครือ่งมือกลในการเพาะปลูก

(4) การอนุรักษ์ ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชโดยจัดหาที่ อยู่อาศัย       

ใหเ้หมาะสม เช่น แนวป่าละเมาะ แนวรั้ว ตน้ไมพุ่้มเต้ีย และแหล่ง

อาศยัของนก การมีแนวกนัชน เพือ่รกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ทีเ่ป็นแหล่งอาศยัของศตัรูธรรมชาติของศตัรูพชื



(5) การรักษาระบบนิเวศ เช่น ทาํพ้ืนที่ป้องกนัการชะล้างของดินการปลูก

พืชหมุนเวียน

(6)การใช้ศัตรูธรรมชาติรวมถึงการปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ทาํลายศัตรูพืชได 

เช่น ใช้ ตวัหํา้ (predator) และตัวเบียน (parasite)

(7)การใช้สิ่งที่ได จาการเตรียมทางชีวพลวัตจากหินบด ปุ๋ยคอก หรือวัสดุ

จากพืช

(8)การคลุมหน้าดินและการรักษาหญ้าด้วยการตัดแต่ง (ไม่ใช้การ       

ไถออก)



(9) การกาํจัดวัชพืชโดยใช้ สัตว์เลี้ ยงโดยในกรณีพืชอาหารต้องระวัง

ป้องกันการปนเป้ือนของ จุลินทรีย์ก่อโรคจากมูลสัตว์สู่ส่วนที่บริโภค

ได้ของพืชด้วย

(10) การควบคุมโดยวิธีกล เช่น การใช้ กับดักหรือใช้ ไฟล่อ และใช้

เสยีงขับไล่

4.9 ในกรณีที่มาตรการข้อ 4.8 ข้างต้นใช้ป้องกันพืชที่ได้ รับความ

เสยีหายอย่างรนุแรงไม่ได้ให้ใช้สารตาม ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3



4.10 เมลด็พันธุ ์ หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุต้์องมาจากระบบการผลิตแบบ

เกษตรอินทรีย์  ยกเว้นในกรณีจาํเป็นที่แสดงให้เห็นว่าหาเมลด็พันธุ์

หรือส่วนที่ขยายพันธุ์ที่เป็นไปตามข้อกาํหนดไม่ได้อาจอนุโลมให้ใช้  

เมลด็พันธุห์รือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ ์จากแหล่งทั่วไปได้ โดยเมลด็พันธุ ์

หรือส่วนที่ใช้ ขยายพันธุ์  นั้นต้องไม่ผ่านการใช้สารเคมีกรณีที่        

หาเมลด็พันธุ์ หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ ที่ไม่ใช้สารเคมีไม่ได้จะต้องมี

วิธีการกาํจัดสารเคมีออกอย่างเหมาะสมก่อนนาํมาใช้ และต้องได้รับ

การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง



4.11 พืชและส่วนของพืชที่ใช้บริโภค ซึ่ งได้จากธรรมชาติจัดว่าเป็น

ผลิตผลอนิทรีย์ต่อเมื่อ

4.11.1 ผลิตผลมาจากบริเวณที่มีการกาํหนดขอบเขตชัดเจนว่าเป็น

พ้ืนที่ธรรมชาติโดยเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยใช้ทาํการเกษตรหรือไม่เคยใช้

สารเคมีที่ห้ามใช้อย่างน้อย 3 ปี และการเกบ็เกี่ยวผลผลิตนั้นจะต้อง

ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยรับรอง

4.11.2 การเก็บเกี่ ยวผลิตผลจากธรรมชาติ ต้องไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ในพ้ืนที่ดังกล่าวรวมทั้ง

ไม่มผีลกระทบต่อการคงรักษาพันธุพื์ชนั้นในบริเวณนั้นไว้



6. ขอ้กาํหนดวิธีการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย์

6.1 หลกัการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย์

6.1.1 การผลิตปศุสตัวใ์นพื้ นที่เกษตรอินทรียน์ ั้น ปศุสตัวต์อ้งเป็นส่วน

หนึง่ของฟารม์และมีการจดัการเลี้ ยงดูตามขอ้กําหนดในมาตรฐานนี้

6.1.2 ปศุสัตว์เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยรักษาระบบเกษตรอินทรีย์ใน    

ฟารม์โดย



6.1.2.1 ช่วยปรบัปรุงและรกัษาความอุดมสมบรูณข์องดิน

6.1.2.2 ช่วยกําจัดวชัพืชและสิ่งเหลือใชท้างการเกษตรในฟารม์เป็น

อาหารสตัว์

6.1.2.3 เพิม่ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชป้ระโยชนเ์ก้ือกูลกนั

ในฟารม์

6.1.2.4 เพิม่ความหลากหลายของผลผลิตในฟารม์



6.1.3 การผลิตปศุสตัว์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สัมพันธ ์กบัดิน สตัว์กนิพืชจะต้องมี

แปลงหญ้าแทะเลม็ และสัตว์ชนิดอื่นจะต้องมีพ้ืนที่กลางแจ้งสาํหรับออก

กาํลังหน่วยตรวจรับรองอาจยกเว้นในกรณีจําเป็น เช่น ระยะ ของสัตว์

ความเหมาะสมของภมูิอากาศ หรือในกรณีการจัดการฟาร์มตามประเพณี

ท้องถิ่นจํากัดการเลี้ ยงปล่อยผู้ผลิตจะต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็น

สาํคัญ

6.1.4 ความหนาแน่นของการเลี้ ยงสตัว์ต้องเหมาะสมกบัขนาดของฝงูสตัว์ และ

การหมุนเวียนใช้พ้ืนที่โดย คาํนึงถึงการรักษาความอุดมสมบรูณ์ของดิน 

การแทะเล็มที่มากเกินไป การทาํลายหน้าดิน และความเพียงพอของ

แหล่งอาหารสัตว์ความสมดุลของโภชนะสตัว์ สขุภาพสัตว์และผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม



6.1.5 การผลิตปศุสตัว อินทรีย ควรมีจุดมุ่งหมายดงันี้ ขยายพนัธุ ์โดยวิธี

ธรรมชาติลดความเครียด ป้องกนัโรคไม่ใช้ยาและเวชภณัฑ์ และ

สารเคมีสงัเคราะห์ รวมทั้ งยาปฏิชีวนะ ไม่ใชผ้ลพลอยไดจ้ากสตัว ์

ยกเวน้ นม เป็นอาหารสตัว ์เช่น เนื้ อและกระดูกป่น และรกัษาสุขภาพ

สตัว ์และสวสัดิภาพสตัว์

6.2 ขอ้กาํหนดการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย์

6.2.1 จัดการพื้ นที่ที่ใชเ้ป็นอาหารสตัว ์หรือแปลงหญา้ตามขอ้กําหนด

ขอ้ 4



6.2.2 สตัวที์่ใช ้ในการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย ์ตอ้งเกิดในฟารม์หรือจาก     

พ่อแม่พนัธุที์่มีการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย ์โดยอายุสตัวที์่จะ

นําเข้าฟาร์มนั้น กรณีสัตว์เล้ียงลูกดว้ยนมให้นําเข้าลูกสตัว์ทันทีที่    

หย่านมส่วนสตัวปี์กตั้งแต่ออกจากไข่หรืออายุไม่เกิน 3 วนั

6.2.3 ระยะการปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นปศุสตัวอิ์นทรียเ์ริ่มนบัตั้ งแต่ ผูผ้ลิตได ้

ปฏิบติัตามมาตรฐานนี้ และสมคัรขอรบัการรบัรองต่อหน่วยรบัรอง 

โดยระยะเวลาสําหรบัสตัวแ์ต่ละชนิดใหเ้ป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 

2 มาตรฐานสินคา้เกษตร เรือ่งเกษตรอินทรีย ์เล่ม 2: ปศุสตัวอิ์นทรีย ์



6.2.4 ขอกําหนดการจัดการอาหารสตัว์ การจัดการดา้นสุขภาพสตัว์

การจดัการฟารม์ การบนัทึกขอ้มูล และการจัดการสิง่แวดลอ้ม สําหรบั

ระบบการผลิตปศุสตัวอิ์นทรียใ์หเ้ป็นไปตามทีกําหนดใน มกษ. 9000 

เล่ม2 มาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย ์เล่ม 2: ปศุสตัว์

อินทรีย์



7. การจดัการ การเก็บรกัษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ

7.1 ตอ้งรกัษาความเป็นผลิตผลและผลิตภณัฑอิ์นทรียต์ลอดทุกช่วงของ

กระบวนการ โดยใชเ้ทคนิคที่ เหมาะสมกบัส่วนประกอบดว้ยความ

ระมดัระวงัในวิธีการแปรรูป จํากดัการใชว้ตัถุเจือปนอาหารและสาร   

ช่วยกรรมวิธีผลิต ผลิตผลและผลิตภณัฑอิ์นทรียต์อ้งไม่ผ่านการฉาย

รงัสีเพื่อจุดมุ่งหมายในการควบคุม ศตัรูพืชและสตัวก์ารถนอมอาหาร 

และการกาํจดัจุลินทรียก่์อโรค หรือการสุขาภิบาล



7.2 ผลิตผลหรือผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียที์่อยู่ระหว่างการเก็บรกัษา ขนส่ง 

แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อ จะตอ้งไดร้บัการช้ีบ่งที่ชดัเจน มีการจัดการที่

แยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภณัฑ ์ที่ไม่ใช่อินทรีย ์และมีการ จัดการที่ 

จะไม่ทําใหเ้กิดการปนเป้ือนจากสารต่างๆ ที่ไม่อนุญาตใหใ้ช้ ในการผลิต

แบบอินทรีย์

7.3 การบริหารจดัการศตัรูพืชและสตัว์

การจดัการศตัรูพืชและสตัว ์ควรใช ้มาตรการดงันี้

7.3.1 ควรใชวิ้ธีการป้องกนัเป็นวิธีแรกในการจัดการศตัรูพืชและสตัว ์ 

เช่น ทําลายและกาํจดัแหล่งที่อาศยั และทางเข าของศตัรูพืชและสตัว ์



7.3.2 วิธีการป้องกนัไม เพียงพอ ทางเลือกแรกสําหรบัการควบคุมศตัรูพืช

และสตัว ์ควรใชวิ้ธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ

7.3.3 ถา้วิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ ไม่เพียงพอสําหรบัการควบคุม

ศตัรูพืชและสตัวอ์าจใชส้ารป้องกนักําจัดตามที่ระบุในภาคผนวก ก ตาราง

ที่ ก.3 และ ตารางที่ ก.4 หรือสารอ่ืนที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 9 ของ

มาตรฐานนี้ และจะตอ้งป้องกนัไม่ให้ สมัผสักบัผลิตผลและผลิตภณัฑ ์

อินทรีย ์



7.3.4 ควรหลีกเลี่ยงศตัรูพืชและสตัวโ์ดยใช ้วิธีการปฏิบติัในการผลิตที่ถูก 

ตอ้ง (good manufacturing practice) ทั้งนี้ มาตรการที่ใชใ้นการควบคุม

ศตัรูพืชและสตัวภ์ายในบริเวณเก็บรกัษาหรืออุปกรณ ์ที่ใชใ้นการขนส่งอาจ

รวมการใชส้ิ่งกีดขวางทางกายภาพหรือวิธีการอ่ืน เช่น เสียงอุลตรา้ซาวด์

(ultra-sound) แสงอุลตรา้ ไวโอเลต (ultra-violet light) ใชก้บัดกัการ

ควบคุมอุณหภูมิการควบคุมบรรยากาศ (คารบ์อนไดออกไซด ์ออกซิเจน

ไนโตรเจน)และดินเบา (diatomaceous earth)

7.3.5 ไม่ควรอนุญาตใหใ้ชส้ารป้องกนักําจัดศตัรูพืชและสตัวที์่ไม่ มีในรายการ

ตามภาคผนวก ก หลงัการ เก็บเกี่ยวหรือใช ้เพื่อการอารกัขาพืชและโรค

ระบาดสตัว ์ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหสู้ญเสียสถานะของการเป็นเกษตรอินทรีย ์



7.4 กระบวนการผลิตและการแปรรูป

7.4.1 วิธีการแปรรูปควรเป็นวิธีทางกล ทางกายภาพ  หรือชีวภาพ (เช่น 

การหมกั และการรมควัน) และลดการใช้ส่วนประกอบที่ไม่ ไดม้าจาก

การเกษตร และสารช่วยกรรมวิธีการผลิตตามทีร่ะบุในภาคผนวก ก ตารางที ่

ก.5 และ ตารางทีก่.6

7.4.2 กระบวนการสกดั (extraction) ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะการสกดัดว้ยนํ้ า 

เอธานอลนํ้ ามนัจากพืชหรือสตัว์  นํ้ าสม้สายชูคารบ์อนไดออกไซด์ และ

ไนโตรเจน เท่านั้น

7.4.3 ควรมีการจัดการการแปรรูป ตามหลกัการ และวิธีการปฏิบติัที่ดีใน

การผลิต  โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของสุขลกัษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

ตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง



7.5 การบรรจุหีบห่อ

7.5.1 ควรเลือกวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม       

เป็นวสัดุในการทําบรรจุภณัฑ ์หรือเลือกใชบ้รรจุภณัฑที์่สามารถนํากลบัมาใช ้

ใหม่ได้

7.6 การเก็บรกัษาและการขนส่ง

7.6.1 ควรรกัษาความเป็นผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์ระหว่าง

การเก็บรกัษาและการขนส่ง และ จดัการโดยใช ้ขอ้ควรระวงัดงันี้

7.6.1.1 ต้องมีการป้องกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ตลอดเวลา ไม่ให ้ปะปนกบัผลิตผล ผลิตภณัฑ ์ทีไ่ม่ ใช่อินทรีย์



7.6.1.2 ตอ้งมีการป้องกนั ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์อินทรีย ์

ตลอดเวลา ไม่ใหส้มัผสักบัวสัดุและสารที่ไม่อนุญาตใหใ้ชใ้นการเกษตร

อินทรีย์

7.6.2 กรณีที่ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑไ์ดร้บัการรบัรองในบางส่วน 

เท่านั้น  ตอ้งมีการเก็บรกัษาและการจัดการแยกกนัระหว่าง  ผลิตผล 

และ/หรือ ผลิตภณัฑอิ์นทรียแ์ละผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์ ที่ไม่ใช ้ 

อินทรีย ์ โดยมีการช้ีบ่งไวช้ดัเจน



8. การแสดงฉลากและการกล่าวอา้ง (Labelling and Claims)

8.1 ผลิตผลและผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์ตอ้งมีขอ้ความแสดงรายละเอียดใหเ้ห็น

ไดง่้าย ชดัเจน ไม่เป็นเท็จ  หรือหลอกลวง ดงัต่อไปนี้

8.1.1 ช่ือผลิตผล หรือผลิตภณัฑ์

8.1.2 ส่วนประกอบทีส่ําคญัยกเวน้มีส่วนประกอบชนิดเดียว

8.1.3 วตัถุเจือปนอาหารหรือวตัถุทีเ่ติมในอาหารสตัว ์(ถา้มี)

8.1.4 ปริมาตรสุทธิหรือนํ้ าหนกัสุทธิกรณีที่ผลิตภัณฑ์ มีส่วนผสมที ่    

เป็นช้ินหรือเนื้ อผลิตภณัฑผ์สมอยู่กบัส่วนผสมที่เป็นนํ้ าหรือของเหลวและ

แ ย ก กัน อ ย่ า ง ชัด เ จ น  ใ ห้แ ส ด ง ป ริ ม า ณ นํ้ า ห นัก เ นื้ อ ผ ลิ ต ภัณ ฑ ์          

(drained weight)



8.1.5 ช่ือและที่ตั้ งของผูผ้ลิต ผูแ้บ่งบรรจุหรือผูจ้ัดจําหน่าย พรอ้ม

สถานทีต่ั้งหรือเครือ่งหมายการคา้ที ่ จดทะเบยีน

8.1.6 ประเทศผูผ้ลิต สําหรบัผลิตผลหรือผลิตภณัฑ ์ ที่ผลิตเพือ่ส่งออก

8.1.7 วัน เดือน และ/หรือ ปีที่ผลิต และวัน เดือน และ/หรือ ปีที่

หมดอายุการบริโภค ยกเวน้ผกั ผลไมส้ด มนัฝรัง่ที่ยงัไม่ปอกเปลือก 

ไวน ์เครือ่งดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล ์10% หรือมากกว่า ขนมอบ นํ้ าสม้สายชู 

เกลือ และนํ้ าตาล กรณีที่ผลิตภณัฑเ์ก็บไวไ้ด ้เกิน 90 วนั อาจแสดงแต่ 

เดือน และปีก็ได้

8.1.8 คําแนะนาํในการเก็บรกัษา (ถา้มี)



8.2 การแสดงฉลากหรือกล่าวอา้งว่าเป็นผลิตผลหรือผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์หรือ 

เกษตรอินทรีย ์หรือ ออรแ์กนิก หรือ organic จะทําไดต่้อเมือ่

8.2.1 ผลิตผลต้องมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ตาม

ขอ้กําหนดของมาตรฐานนี้

8.2 .2  ส่ วนประกอบทั้ งหมดของผลิตภัณฑ์ ที่ มาจากการเกษตร 

(agricultural origin) ตอ้งได ้มาจากระบบ การผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์

ตามขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 และขอ้ 6

8 .2 .3  ส่ ว นประกอบ ของผลิ ตภัณฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช้  ม าจ ากการ เ กษตร 

(non – agricultural origin) ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะรายการที่ระบุไว ้ในภาคผนวก

ก ตารางที ่ก.5



8.2.4 ในผลิตภณัฑห์นึ่งตอ้งไม่  มีส่วนประกอบชนิดเดียวกนัที่มาจากทั้งการ

ผลิตแบบอินทรีย ์และไม่ใช ้แบบอินทรียร์วมกนั

8.2.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ มีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือนําเข้าโดย         

ผูป้ระกอบการที่ตอ้งได ้รบัการตรวจ ระบบเป็นประจําตามขอ้กําหนดใน    

ขอ้ 10 ของมาตรฐานนี้

8.2.6 ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยรบัรอง โดยมีการแสดงฉลากระบุช่ือ และ/

หรือ รหสัของหน่วยรบัรอง



8.3 ผลิตภณัฑที์่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรบัรองว่าเป็น “อินทรีย ์”ได ้  

ตอ้งมีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรียไ์ม่นอ้ยกว่า 95% โดยนํ้ าหนกัของ    

ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภณัฑส์ุดทา้ย ที่ไม่รวมส่วนประกอบของนํ้ าและ

เกลือ แต่ส่วนประกอบที่ไม่ใช้อินทรีย์น ั้ นต้องไม่มาจากการดัดแปร

พนัธุกรรมหรือผ่านการฉาย รงัสีหรือใช ้สารช่วยกรรมวิธีผลิตที่ไม่ได ้ระบุ

รายการไว ้ในภาคผนวก ก ตารางที ่ก.5 และ ตารางที ่ก.6

8.4 ผลิตภณัฑที์่มีส่วนประกอบจากเกษตรอินทรียน์อ้ยกว่า 95%แต่ไม่นอ้ย

กว่า 70% โดยนํ้ าหนกัของ ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภณัฑส์ุดทา้ยที่ไม่ 

รวมนํ้ าและเกลือ ไม่ใหแ้สดงฉลากเพื่อกล่าวอา้งว่าเป็นผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์

แต่ อาจแสดงฉลากโดยใช ้ขอ้ความอ่ืน เช่น ผลิตภณัฑ ์ที่มีส่วนประกอบ

จากผลิตผลอินทรียไ์ด ้ทั้งนี้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้



8.4.1 ขอ้ความที่กล่าวอา้งว่าเป็น “อินทรีย ์” แสดงไวใ้นบริเวณที่เห็นได ้

ชัดเจนและประกอบกับ ส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์โดยแสดงร้อยละ

โดยประมาณของส่วนประกอบทั้งหมดรวมวตัถุเจือปนอาหาร แต่ไม่รวม

เกลือและนํ้ า

8.4.2 ใหร้ะบุชนิดและสดัส่วนของส่วนประกอบเป็นรอ้ยละต่อนํ้ าหนกั โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย

8.4.3 การระบุรายการส่วนประกอบทุกชนิดบนฉลาก ใหใ้ชส้ีรูปแบบ และ

ขนาดตวัอกัษรทีเ่หมือนกนั



8.5 ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ ์ที่ไดร้บัการตรวจสอบจากหน่วยรบัรองว่าผ่านการ

ผลิตตามระบบการผลิตแบบ เกษตรอินทรีย ์ตามมาตรฐานนี้ และสอดคล 

องกบัขอ้กําหนดในขอ้ 8.2 อนุญาตใหแ้สดงขอ้ความบนฉลาก ของผลิตผล

หรือผลิตภณัฑว่์า “ผลิตผลหรือผลิตภณัฑช่์วงปรบัเปลี่ยนเป็นอินทรีย ์” ได ้

แต่ไม่อนุญาตใหแ้สดงเครื่องหมายรบัรองที่ทําใหเ้ขา้ใจผิดไดว่้า  ไดร้บัการ

รบัรองเป็นผลิตผลหรือผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียแ์ลว้



8.6 การแสดงฉลากของผลิตผลหรือผลิตภณัฑ ์ในหีบห่อสําหรบัขายส่ง หรือ

สําหรับนําไปแบ่งบรรจุเพื่อขาย ปลีก ผูป้ระกอบการต้องยอมให้หน่วย

รบัรองเขา้ถึงบริเวณเก็บรกัษาและบริเวณผลิต และพื้ นที่ ทําการเกษตร 

รวมถึงระบบบญัชีปัจจัยการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ และเอกสาร

สนับสนุนต่างๆ โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบ ผูป้ระกอบการ        

ตอ้งใหข้อ้มูลทีจํ่าเป็นแก่หน่วยตรวจสอบ เพือ่จุดมุ่งหมายใน การตรวจสอบ

8.7 ผลิตผลหรือผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียที์่จะได รบัการรบัรองตามมาตรฐาน

นี้ ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนด ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

8.8 การแสดงเครื่องหมายรบัรองผลิตผลหรือผลิตภณัฑ ์เกษตรอินทรียใ์ห

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข ของหน่วยรบัรองที่ได รบัการยอมรบัจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 



9. ขอ้กาํหนดการอนุญาตใหใ้ช ้สารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว ้ใน

ภาคผนวก ก ในระบบ การผลิตเกษตรอินทรีย์

9.1 การอนุญาตใหใ้ชส้ารที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว ในภาคผนวก ก จะ   

ตอ้งมีการพิจารณาแลว้ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้

9.1.1 ต้องเป็นไปตามหลกัการพื้ นฐานของการผลิตเกษตรอินทรีย ์

ตามทีร่ะบุไว ้ในขอ้ 3

9.1.2 การใชส้ารตอ้งมีความจําเป็น และ/หรือ มีความสาํคญั

9.1.3 การใชส้ารตอ้งไม่มีผลกระทบหรือมีผลเสียต่อสิง่แวดลอ้ม

9.1.4 สารนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพมนุษย ์และสตัว ์ 



9.1.5 ไม่มีสารอ่ืนที่อนุญาตให้ใช้ แลว้ทดแทนไดเ้พียงพอทั้ งในดา้น

ปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ

9.2 จะตอ้งนาํหลกัเกณฑต์ามขอ้ 9.1.1 ถึง ขอ้ 9.1.5 มาประเมินในภาพรวม

เพื่อปกป้องการผลิตเกษตรอินทรียที์่ถูกตอ้ง ทั้งนี้ หลกัเกณฑ ์สําหรบัใชใ้น

กระบวนการประเมิน มีดงันี้



9.2.1 กรณีใชส้ารเพื่อจุดมุ่งหมายสําหรบัการใส่ปุ๋ ยหรือเพื่อปรบัปรุงบํารุงดิน 

ตอ้งจําเป็นต่อการรกัษาระดบัความอุดมสมบูรณ ์ของดินหรือเพื่อสนอง

ความตองการเฉพาะในดา้นสารอาหารที่พืชตอ้งการ หรือเพือ่จุดมุ่งหมายใน

การปรบัสภาพหรือบํารุงดิน ที่ไม่สามารถปฏิบติัไดโ้ดยวิธีการในขอ้ 4 ถึง 

ขอ้ 7 หรือการใชส้ารที่ระบุในภาคผนวก ก ตารางที่ก.1 และสารเหลานั้น   

ตอ้งไดม้าจากพืช สตัว ์จุลินทรีย์ หรือ แร่ธาตุที่อาจผ่านกระบวนการต่างๆ 

เช่น ทางกายภาพ (เช่น ทางกลความรอ้นเป็นตน้) การใชเ้อมไซม์ และ/

หรือ การใชเ้ช้ือจุลินทรีย ์ทั้งนี้ การใชส้ารเพื่อจุดมุ่งหมายดงักล่าวขา้งตน้     

ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งมีชีวิตในดิน และ/หรือ คุณสมบติัทางกายภาพ

ของดิน



9.2.2 กรณีใชส้ารเพื่อจุดมุ่งหมายสําหรบัการควบคุมการแพร ระบาดของโรค 

หรือศตัรูพืช และวชัพืช จะใชไ้ดเ้มือ่ไม่มีวิธีการอ่ืนทางชีวภาพ กายภาพ หรือ

พันธุ ที่ต้านทานได้และ/หรือไม่ สามารถหาวิธีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอได ้และสารนั้นควรมาจากแหล่งที่เป็นพืช  สัตว ์       

จุลินทรีย์ หรือแร่ธาตุหรือเป็นสารที่อาจได ้มาจากกระบวนการทางกายภาพ 

(เช่น วิธีกล ความรอ้น) การใช ้เอนไซมก์ารใชเ้ช้ือจุลินทรีย ์นอกจากนี้ อาจ

มีสารบางชนิดที่ได จากการสงัเคราะห เช่น ฟี โรโมน (pheromone) ที่ให ้

ใชไ้ดเ้ป็นกรณียกเวน้หากในธรรมชาติมีไม เพียงพอ แต่การใชจ้ะตอ้งไม 

ทําให้มีสารตกคา้งในผลิตผลในส่วนที่  บริโภคไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือ   

ทางออ้ม



9.2.3 กรณีที่ใชเ้ป็นวตัถุเจือปนอาหาร และ/หรือ วตัถุที่เติมในอาหารสตัว ์หรือ

สารช่วยกรรมวิธีในการ ผลิต ในการถนอมอาหาร สารนั้นควรมาจาก

ธรรมชาติและอาจผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกล หรือทางกายภาพ 

(เช่น การสกัด การตกตะกอน ) กระบวนการทางชีวภาพ หรือการใช ้     

เอมไซมแ์ละกระบวนการของจุลินทรีย์ (เช่น กระบวนการหมกั) หรือถา้มี

สารที่ไดจ้ากวิธีและเทคโนโลยีเหล่านี้ ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ แต่จําเป็น

ตอ้งใชใ้นการจัดเตรียมผลิตภณัฑอ์าจอนุญาตให้ใชส้ารดงักล่าวที่ไดจ้าก 

การสงัเคราะห ์ทางเคมีเป็นกรณีพิเศษซ่ึงจะตอ้งไม่สรา้งความเขา้ใจผิดแก่ 

ผูบ้ริโภคเกีย่วกบัลกัษณะของ สารและคุณภาพของอาหาร



9.3 ในกระบวนการประเมิน การเพิ่มเติม และ/หรือ แกไ้ขรายช่ือสารควรให ้

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดม้ีโอกาสเขา้มามีส่วนเกีย่วขอ้งดว้ย

9.4 การเสนอเพิ่มเติมสารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว ในภาคผนวก ก ควรมี 

ขอ้มูลประกอบ ดงันี้

9.4.1 รายละเอียดอธิบายผลิตภณัฑ ์วิธีการและเงือ่นไขของการใช้

9.4.2 ขอ้มูลทีแ่สดงว่าเป็นไปตามขอ้กําหนดในขอ้ 9.1

10.ระบบตรวจและรบัรอง(Inspection and Certification Systems)

10.1 ระบบตรวจและรบัรองเป็นระบบที่ใชใ้นการทวนสอบ ระบบการผลิต 

การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจําหน่าย ผลิตผล และ/หรือ 

ผลิตภณัฑ ์ทีผ่ลิตตามระบบเกษตรอินทรีย ์



10.2 หน่วยตรวจและหน่วยรบัรอง สามารถดําเนินการตรวจสอบรบัรอง

ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ ์ อินทรียไ์ดภ้ายใตร้ะบบการตรวจและรบัรอง

ซ่ึงเป็นทีย่อมรบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10.3 หน่วยตรวจและรบัรอง  ตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้กําหนดขั้นตํา่ในการ

ตรวจและมาตรการที่ควรระมดัระวังภายใต้ระบบการตรวจและรบัรอง 

ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข



Thank you 
for your 

attention!!
ขอบคุณครับ


