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ส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 1  









 



 



 



 



 



หวัขอ้กำรบรรยำย 
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สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์

ระบบการผลติ/การเกบ็

ผลติผลจากป่า/การคดับรรจุ/

การแปรรูป/การรวบรวม/  

การจ าหน่าย 

การตรวจรบัรอง 

การกลา่วอา้งและการแสดงฉลาก 



เกณฑก์ลาง 

ความเขา้ใจตรงกนั 

การปฏบิตัิที่เหมือนกนั 

ผูบ้รโิภคยอมรบั/เช่ือมัน่ 

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค   

ความความแตกต่างในวธิีการผลติ 

ความแตกต่างในช่ือเรยีก 

การคา้-ขาย 

การรบัรอง 

การแสดงฉลาก 

ความจ าเป็นที่ตอ้งมีมาตรฐาน 
และระบบการตรวจรบัรองเกษตรอนิทรยี ์
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 มกษ 9000 เลม่ 1-2552 สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน Codex 

กำรจดัท ำมำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์



- Regulation (EC) No 834/2007 

   of 28 June 2007 

- NOP (National Organic Program)  

- JAS (Japan Organic & Natural Foods  

   Association Organic Standard) 

- IFOAM (International Federation of Organic  

   Agriculture Movements) 

 

 

 

 

มำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์

ท่ียอมรบัในระดบัสำกล 
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มกษ. : ไทย 

JAS-MAFF : ญ่ีปุ่ น 

NOP-USDA : สหรฐัอเมริกา 

EU Regulation : สหภาพยโุรป 
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International Federation of 
Organic Agriculture 

Movement 

CODEX 



เกษตรอนิทรยี ์หมายถงึ ระบบการจดัการ การผลติดา้น

การเกษตรแบบองคร์วม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถงึ   

ความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนน้การใชว้สัดุ

ธรรมชาต ิหลกีเลี่ยงการใชว้ตัถดิุบจากการสงัเคราะห ์รวมทัง้  

ไม่ใช ้พชื สตัว ์หรอืจุลนิทรยีท์ี่ไดม้าจากเทคนิคการดดัแปร

พนัธุกรรม มีการจดัการกบัผลติภณัฑโ์ดยเนน้การแปรรูป    

ดว้ยความระมดัระวงั เพือ่รกัษาสภาพการเป็นเกษตรอนิทรยี ์

และคณุภาพที่ส าคญัของผลติภณัฑใ์นทกุขัน้ตอน 

16 



ใชแ้นวทางเกษตรผสมผสาน รกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

พฒันาระบบการผลติโดยใชอ้นิทรยีวตัถแุละธาตอุาหารในฟารม์ 

รกัษาความอดุมสมบูรณ์ของดินและคณุภาพน ้าดว้ยอนิทรยีวตัถ ุ

รกัษาความสมดลุและความยัง่ยืนของระบบนิเวศโดยรวม 

 ป้องกนัและหลกีเลี่ยงการปฏบิตัทิี่กอ่ใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

รกัษาความเป็นอนิทรยีต์ลอดหว่งการผลติ แปรรูป เกบ็รกัษา และจ าหน่าย 

ไม่ใชส้ารก าจดัศตัรูพชืและปุ๋ ยที่เป็นสารเคมีสงัเคราะห ์

ผลติผลและผลติภณัฑไ์ม่มาจากการดดัแปรพนัธุกรรม และไม่ผ่าน    

การฉายรงัส ี
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มาตรฐานสนิคา้เกษตร : มกษ. 

1. มกษ.9000 เลม่ 1-2552 : การผลติ แปรรูป แสดงฉลาก และ 

   จ าหน่ายผลติผลและผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์

2. มกษ.9000 เลม่ 2-2548 : ปศสุตัวอ์นิทรยี ์

3. มกษ.9000 เลม่ 3-2552 : อาหารสตัวน์ ้ าอนิทรยี ์

4. มกษ.9000 เลม่ 4-2553 : ขา้วอนิทรยี ์ 

5. มกษ.9000 เลม่ 5-2553 : ปลาสลดิระบบอนิทรยี ์ 

6. มกษ.7413-2550 : การเลี้ยงกุง้ทะเลระบบอนิทรยี ์
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www.themegallery.com 

แหลง่ผลิต 

การคดับรรจ ุ

การแปรรปู 

ขอบขา่ย 

การรับรอง 

การจดัจ าหนา่ย 
 

การน าเขา้ 

 

ขอบขา่ยการรบัรองการผลติพืชอินทรีย ์

การรวบรวม 



1. ขอบข่าย (หนา้ 1) 

2. นิยาม (หนา้ 1-4) 

3. หลกัการของเกษตรอนิทรยี ์(หนา้ 5) 

4. ขอ้ก าหนดวธิีการผลติพชือนิทรยี ์(หนา้ 5-7) 

7. การจดัการ การเกบ็รกัษา การขนสง่ การแปรรูป และการบรรจุหบีหอ่             

   (หนา้ 12-13)   

8. การแสดงฉลากและการกลา่วอา้ง (หนา้ 13-15) 

9. ขอ้ก าหนดการอนุญาตใหใ้ชส้ารอืน่นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้น ภาคผนวก ก 

   (หนา้ 15-16) 
20 



11. ภาคผนวก ก. สารที่อนุญาตใหใ้ชส้ าหรบัการผลติเกษตรอนิทรยี ์(19-34) 

    ก.1 ปจัจยัการผลติที่ใชเ้ป็นปุ๋ ยและสารปรบัปรุงบ ารุงดิน (หนา้ 19-21) 

    ก.3 สารที่ใชค้วบคมุศตัรูและโรคของพชื (หนา้ 24-26) 

    ก.5 สว่นประกอบที่ไม่ไดม้าจากการเกษตร (หนา้ 27-31) 

    ก.6 สารช่วยกรรมวธิีที่อาจจะใชส้ าหรบัเตรยีมผลติภณัฑ ์ 

        ที่มีแหลง่มาจากการเกษตร (หนา้ 31-33) 

   ก.7 สารที่ใชใ้นการท าความสะอาด (หนา้ 34) 

21 



12. ภาคผนวก ข. ขอ้ก าหนดขัน้ต า่ในการตรวจและมาตรการที่

ควรระมดัระวงัภายใตร้ะบบการตรวจและรบัรอง (หนา้ 35-39) 

ข.1 มาตรการในการตรวจ (หนา้ 35) 

ข.2 ความสามารถเขา้ถงึเอกสาร (หนา้ 35) 

ข.3 หน่วยการผลติ (หนา้ 35-38) 

ข.4  การจดัเตรยีมและหน่วยการบรรจุหบีห่อ (หนา้ 38-39)  

22 
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ข้อก ำหนด มกษ. ข้อก ำหนดกำรตรวจประเมิน 

3. หลักกำรของเกษตรอินทรีย์   1. พื้นที่ 
4. ข้อก ำหนดวิธีกำรผลิตพืชอินทรีย์    2. กำรวำงแผนกำรจัดกำร 
7. กำรจัดกำร กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง  3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์ 
   กำรแปรรูป และกำรบรรจุหีบห่อ              4. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
8. กำรแสดงฉลำกและกำรกล่ำวอ้ำง   5. กำรจัดกำรศัตรูพืช 
9. ข้อก ำหนดกำรอนุญำตให้ใช้สำรอื่น 
    นอกเหนือจำกภำคผนวก ก 

 6. กำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรหลัง 
    กำรเก็บเกี่ยว 

11. ภำคผนวก ก. สำรที่อนุญำตให้ใช้ 
     ส ำหรับกำรผลิตเกษตรอินทรีย์  

 7. กำรบรรจุหีบห่อ กำรเก็บรักษำ  
    และกำรขนส่ง 

12. ภำคผนวก ข. ข้อก ำหนดขั้นต่ ำ  8. กำรแสดงฉลำกและกำรกล่ำวอ้ำง 
    ในกำรตรวจและมำตรกำรทีค่วร  9. กำรบันทึกข้อมูลกำรผลิต 
     ระมัดระวัง 10. กำรทวนสอบ 
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ข้อก ำหนดกำรตรวจประเมิน ข้อก ำหนด มกษ. 

  ระยะปรับเปลี่ยน 4.1, 4.2, 4.3 
 1. พื้นที่ 3.8, 4.4, 4.5 
 2. กำรวำงแผนกำรจัดกำร 3.5, 3.7, 3.9, 4.6, 4.8(1),  
 3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์ 4.10 
 4. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 4.7, 4.8(5), ก.1 
 5. กำรจัดกำรศัตรูพืช 4,8, 4.9, 9.2.2, ก.3 
 6. กำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรหลัง 
    กำรเก็บเกี่ยว 

7.1, 7.2, 7.3.1-4 

 7. กำรบรรจุหีบห่อ กำรเก็บรักษำ  
    และกำรขนส่ง 

7.2, 7.5.1, 7.6.1.1-3 

 8. กำรแสดงฉลำกและกำรกล่ำวอ้ำง 8.1, 8.2, 8.5, 8.7 
 9. กำรบันทึกข้อมูลกำรผลิต ข.3.4, ข.3.3, ข.4.2 
10. กำรทวนสอบ ข.3.4 



ขอ้ก ำหนด    1. พ้ืนท่ี 

     2. กำรวำงแผนกำรจดักำร 
   3. เมล็ดพนัธ ุแ์ละสว่นท่ีใชข้ยำยพนัธ ุ ์

      4. กำรจดักำรและกำรปรบัปรงุดิน 
      5. กำรจดักำรศตัรพืูช 

   6. กำรเก็บเก่ียวและกำรจดักำรหลงักำรเก็บเกี่ยว 

   7. กำรบรรจหีุบห่อ กำรเก็บรกัษำ และกำรขนสง่ 

   8. กำรแสดงฉลำกและกำรกลำ่วอำ้ง 

   9. กำรบนัทึกขอ้มลูกำรผลิต 

 10. กำรทวนสอบ 

 

 

ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนกำรผลิตพืชอินทรยี ์ 

(มกษ. 9000 เลม่ 1-2552) 
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1. การเขา้สูร่ะบบเกษตรอนิทรยี ์(ระยะปรบัเปลีย่น) นบัตัง้แต่ไดน้ า 

มาตรฐานไปปฏบิตั ิและสมคัรขอการรบัรอง (4.1 หนา้ 5) 

    - พชืลม้ลกุ อย่างนอ้ย 12 เดือน กอ่นปลูกพชืลม้ลกุ  

พชืลม้ลกุ เช่น พชืผกั ถ ัว่ ขา้วโพด สมนุไพร มีอาย ุ  

    ต ัง้แต่ปลูกจนถงึเกบ็เกี่ยวไม่เกนิ 12 เดือน 

    - พชืยนืตน้ อย่างนอ้ย 18 เดือน กอ่นเกบ็เกี่ยวผลผลติคร ัง้แรก 

 พชืยนืตน้หรอืพชืที่มีอายเุกบ็เกี่ยวหลงัปลูก 12 เดือน ข้ึนไป เช่น   

    เงาะ มงัคดุ ทเุรยีน ล าไย ลองกอง องุน่ 

2. ระยะปรบัเปลีย่น 

    - ลดลงได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (4.2 หนา้ 5) 

    - เพิม่ข้ึนได ้หากมีการใชส้ารเคมีในปรมิาณมาก (4.3 หนา้ 6) 

 

 

 

ระยะปรับเปลี่ยน 



ชนิดพชื ระบบเคมี ผลติผลระยะปรบัเปลี่ยน ผลติผลอนิทรยี ์

พชืลม้ลกุ 

 

พชืยนืตน้ 

 

ระยะปรบัเปลี่ยน 

0 เดือน 12 เดือน กอ่นปลูก 

18 เดือน กอ่นเกบ็เกี่ยว 0 เดือน 

- เปลี่ยนเป็นระบบอนิทรยี ์

- ยื่นขอรบัรอง 

- กรณี เริม่เปลี่ยนเป็นระบบอินทรยี ์เม่ือยื่นขอกำรรบัรอง 

1. พื้นที่เคยท าระบบเคมี นบัระยะปรบัเปลี่ยนตัง้แต่ไดน้ ามาตรฐานไปปฏบิตั ิ   

   และสมคัรขอการรบัรอง 

1 ม.ค 59 31 ธ.ค 60 

30 ม.ิย 60 1 ม.ค 59 



ชนิดพชื 
ระบบเคมี 

 ผลติระบบอนิทรยี ์

 
   ใหก้ารรบัรอง 

ระยะปรบัเปล่ียน 

0 เดือน 15 เดือน 
กอ่นปลูก 

2. พ้ืนท่ีเคยท ำระบบเคมี กรณีมีหลกัฐำนแสดงว่ำไมมี่กำรใชส้ำรเคมีในพ้ืนท่ีท่ี 

    ขอกำรรบัรองนำนเกินกว่ำ 12 เดือนส ำหรบัพืชลม้ลกุ และ 18 เดือนส ำหรบั 

    พืชยืนตน้ หรอืพ้ืนท่ีรกรำ้งว่ำงเปลำ่ 

   - ลดระยะปรบัเปลี่ยนได ้แต่ระยะเวลำนบัจำกยืน่ขอกำรรบัรอง 

      จนหน่วยรบัรองใหก้ำรรบัรองเป็นพ้ืนท่ีอินทรยี ์ตอ้งไมน่อ้ยกว่ำ 6 เดือน 

มีบนัทึก/หลกัฐาน 

สิ้นสดุระยะ
ปรบัเปลี่ยน 

ระยะ 
ปรบัเปลี่ยน 

พชืลม้ลกุ 

1 ม.ค 59 

30 มี.ค 60 
30 ก.ย 60 

ยื่นขอรบัรอง 

อย่างนอ้ย
6 เดือน - เปลี่ยนเป็นระบบอนิทรยี ์

  พื้นที่ว่างเปลา่ 
1 ปี 



มาตรฐาน 
ระยะเวลาก่อนการปลูก 

ส าหรบัพชืลม้ลกุ (ปี)  

ระยะเวลาก่อนเกบ็เกี่ยว 

ส าหรบัพชืยนืตน้ (ปี) 

มกษ.9000 เลม่ 1-2552 1 1.5 

Codex, EU, JAS 2 3 

NOP, COR 3 3 

IFOAM 1 1.5 

29 

  หากไดร้บัการรบัรอง Codex, EU, NOP, COR, JAS, IFOAM แลว้

เมื่อยื่นขอการรบัรอง มกษ 9000-2552 จะมีระยะปรบัเปลีย่น 6 เดือน 
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1. ปลูกพชืคู่ขนานหรอืทยอยเปลีย่นพื้นที่ได ้แต่ตอ้ง (4.4 หนา้ 6) 

    - เป็นพชืต่างชนิด ต่างพนัธุ ์

     - แยกพื้นที่ และกระบวนการจดัการพชือนิทรยีแ์ละไม่ใช่ 

        พชือนิทรยีใ์หช้ดัเจน  

2. ตอ้งไม่เปลีย่นกลบัไปท าการเกษตรที่ใชส้ารเคมี (4.5 หนา้ 6) 

3. แหลง่น ้า ไม่เสีย่งต่อการปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนกั(3.8 หนา้ 5) 

   น ้าชลประทานตอ้งมีบ่อพกั และมีผลวเิคราะหน์ ้ า 

   (มาตรฐานไม่กลา่วถงึ) 
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1. ป้องกนัและหลกีเลีย่งการปฏบิตัทิี่ท าใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

   (3.5 หนา้ 5) 

2. หลกีเลีย่งการใชส้ารเคมีสงัเคราะห ์(3.9 หนา้ 5) 

3. มีมาตรการและการป้องกนัการปนเป้ือนจากภายนอก 

   (4.6 หนา้ 6) 14 

4. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูและรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ (3.7 หนา้ 5) 

5. วางแผนระบบการผลติพชื เลอืกฤดูปลูกและพนัธุท์ี่เหมาะสม 

   (4.8 (1) หนา้ 6) 

6. ดูแลสุขลกัษณะในแปลงปลูก 

GUIDANCE_ORGANIC-PART-1_PRODUCTS-FROM-ORGANIC.pdf


แปลงอินทรีย์ 

แปลงเคม ี

2. กำรวำงแผนจัดกำร 

แนวกันชนไม่มีประสิทธิภำพ 
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2. กำรวำงแผนจัดกำร 

แนวกันชนที่มี
ประสิทธิภำพ 



ท ำแนวกันชนหลำยชั้นหลำยระดับ 

2. กำรวำงแผนจัดกำร 

แนวกันชนที่มี
ประสิทธิภำพ 
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2. กำรวำงแผนจัดกำร 
ก ำหนดพื้นที่ปลูกให้ห่ำงจำกถนน และท ำแนวกันชน 
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แนวกับชนไม่มี
ประสิทธิภำพ 
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แนวกับชนไม่มีประสิทธิภำพ 
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แนวกับชนไม่มี
ประสิทธิภำพ 
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แนวกับชนไม่มี
ประสิทธิภำพ 
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แนวกับชนท่ีมีประสิทธิภำพ 
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แปลงอินทรีย์ 

แปลงเคม ี
พ่นสำรเคมีควบคุม

ก ำจัดวัชพืช 



แนวกันชน 
คันดินสูง 1 เมตร อ้อยอินทรีย ์

ข้ำวเคมี 
- ใส่ปุ๋ยเคมี  
- ไม่ใช้สำรเคมี 



ธำตอุำหำร สิ่งมีชีวิต 

 

แนวกันชน 
ถนนกว้ำง 4 เมตร และต้นกล้วย 

อ้อยอินทรีย ์

อ้อยเคม ี



  
 
 
 
 
 

ควำมสมดลุของธรรมชำติ 
 

 
 
  
 
 
 

ธำตอุำหำร สิ่งมีชีวิต 

 

แนวกันชน 
ถนนกว้ำง 4 เมตร และแนวต้นไม้ 

อ้อยอินทรีย ์

ข้ำวเคมี 
- ใส่ปุ๋ยเคมี  
- ไม่ใช้สำรเคมี 



ต้นไม้และร่องน้ ำป้องกันกำรปนเปื้อนทำงอำกำศและทำงน้ ำ 



ไม่ดูแลรักษำสุขลักษณะในพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ 



มีกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
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1. มาจากการผลติแบบเกษตรอนิทรยี ์

2. มาจากการผลติพชืทัว่ไป แต่ตอ้งไม่คลกุสารเคมี 

3. หากคลกุสารเคมี ตอ้งก าจดัออกอย่างเหมาะสมก่อนปลูก 

   (ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยรบัรอง) 

4. ไม่ดดัแปรพนัธุกรรมหรอืฉายรงัส ี

ขอ้ควรระวงั 

   เมลด็พชืปุ๋ ยสดมีการคลกุสารเคมี 

                      (4.10 หนา้ 7) 



 

 

เมล็ดพนัธ ุพื์ชอินทรียจ์ำก

หน่วยรำชกำรและ

สถำนศึกษำท่ีไดร้บักำร

รบัรองเมล็ดพนัธ ุอิ์นทรีย ์

 

 

มีกำรจดักำรเมล็ดพนัธ ุท่ี์

คลกุสำรเคมีกอ่นน ำไปปลกู

อยำ่งไร 
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1. รกัษาหรอืเพิม่ความอดุมสมบูรณ์ของดินและกจิกรรมทางชีวภาพ 

(4.7 หนา้ 6) 

    - ปลูกพชืตระกูลถ ัว่ พชืปุ๋ ยสด พชืรากลกึ 

    - ใชว้สัดุจากพชื สตัว ์สารอนิทรยี ์สารอนินทรยี ์และ 

       ชีวพลวตั ตามที่มาตรฐานก าหนด 

    - การเร่งปฏกิริยิาของปุ๋ ยอนิทรยีโ์ดยใชเ้ช้ือจุลนิทรยีห์รอืวสัดจุากพชื 

3. มีมาตรการและการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน (4.8(5)หนา้ 6) 

หมายเหต ุ 

    - หากวิธีในขอ้ 4.7 ใหธ้าตอุาหารพชืไม่เพยีงพอ ใหใ้ชส้ารปรบัปรุง 

บ ารุงดินใน ภาคผนวก ก. 1 
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ตวัอย่าง ปจัจยัการผลติที่ใชเ้ป็นปุ๋ ยและสารปรบัปรุงบ ารุงดิน 

(ตารางที่ ก.1 หนา้ 19-21) 

- มูลสตัวป์ศสุตัวแ์ละสตัวปี์ก    - ปุ๋ ยจากธรรมชาติ 

- หนิฟอสเฟตจากธรรมชาติ  - ผลพลอยได ้

- แคลเซียมคารบ์อเนตจากธรรมชาติ - ถา่นจากไม ้

- ฮวิมสัจากไสเ้ดอืน/แมลง  - ก ามะถนั 

- แมกนีเซียมซลัเฟต   - หนิบด 

หากไม่ไดม้าจากระบบเกษตรอนิทรยี ์ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยรบัรอง 

 

 



52 

 มกษ. 

 IFOAM 

NOP 

EU 

JAS 
• ปุ๋ ยคอกตอ้งไม่ปนเป้ือนสารเคมี 

• ตอ้งหมกั  

• หา้มใชข้ยะจากบา้นเรอืน 

• ตอ้งหมกั  แต่ใชส้ดไดต้ามเงือ่นไข 

• ไม่ใหใ้ชปุ้๋ ยคอกจากโรงงาน 

• ตอ้งหมกั 

• ไม่อนุญาตใหใ้ชข้องเสยีจากมนุษย ์

• ไม่ใชมู้ลสตัวจ์ากแหลง่ที่มีโรงงานหนาแน่น 

• ไม่อนุญาตใหใ้ชปุ้๋ ยคอก & มูลสตัวจ์ากฟารม์แบบอตุสาหกรรม 

• ไม่ใหใ้ชมู้ลสตัวส์ดในลกัษณะที่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนจุลนิทรยี ์                              
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 ตอ้งเป็นไปตามหลกัการพื้นฐานของการผลติเกษตรอนิทรยี ์

 การใชต้อ้งใชต้ามความจ าเป็น 

 ตอ้งไม่มีผลเสยี/กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม สุขภาพมนุษย ์และสตัว ์

 ไม่มีสารอืน่ที่อนุญาตใหใ้ชท้ดแทนไดเ้พยีงพอ  

  (ท ัง้ปรมิาณ/คณุภาพ) 

(9 หนา้ 15) 
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 กรณีใชเ้พือ่เป็นปุ๋ ยหรอืปรบัปรุงดิน :  

    - ไม่สามารถปฏบิตัไิดต้ามขอ้ 4 หรอืผนวก ก.1 

    - ตอ้งจ าเป็นต่อการรกัษาความอดุมสมบูรณ์ของดิน  

    - สนองความตอ้งการสารอาหารของพชื 

    - ปรบัสภาพดินหรอืบ ารุงดิน 

    - ตอ้งมาจากพชื สตัว ์จุลนิทรยี ์แร่ธาต ุเอมไซม ์

     

    

(9.2.1 หนา้ 16) 
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4. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
1. มีกำรรักษำหรือเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรม 
   ทำงชีวภำพที่เป็นประโยชน์ในดิน 
ไถกลบปอเทือง 

ปลกูพืชคลมุดิน 
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ควรเก็บดินและปุ๋ ยหมกัเพ่ือวิเครำะหธ์ำตอุำหำร 



ไถกลบวชัพืชและ

เศษซำกพืช 

ไม่เปิดผิวหนำ้ดิน 
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4. มีมำตรกำรป้องกันและกำรปฏิบัติเพื่อป้องกัน 
   กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 

4. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
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4. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
5. ไม่มีกำรเผำท ำลำยเศษซำกพืชภำยในแปลง ยกเว้นในกรณีที่ 
    มีกำรระบำดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช แต่ต้องมีกำรจ ำกัด 
    และควบคุมพื้นที่ในกำรเผำ 
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4. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
6. มีกำรพัฒนำระบบกำรผลิตไปสู่แนวทำงเกษตรผสมผสำน 

60 
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8. พบควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตที่มี                 
ประโยชน์ในดิน เช่น ไส้เดือนดิน กิ้งกือ เป็นต้น 

4. กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 

Chrysoperla sp. 
61 

millepede 



ไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเป็นกำรคำ้  ที่ไม่ได้ขอใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน 
ปุ๋ยอินทรีย์ ใบอนุญำตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพือ่กำรค้ำ (สคว.) และใบขึ้นทะเบียน 
ปัจจัยกำรผลิตพืชอินทรีย์ก่อนกำรจ ำหนำ่ย (กมพ.) 



ไม่ใช้เศษกระดำษเป็นอำหำรส ำหรับเลี้ยงไส้เดือน  
เนื่องจำกเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนโลหะหนัก 
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น ้ำหมกัจำกพืช 
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น ้ำหมกัจำกจอมปลวก 
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น ้ำหมกัจำกนม  

 

 เปอรเ์ซ็นต ์N ทัง้หมด 0.2  

เปอรเ์ซ็นต ์P ทัง้หมด 0.2 

เปอรเ์ซ็นต ์K ทัง้หมด 0.4 
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1. มีมาตรการและการป้องกนัก าจดัศตัรูพชื โรคพชื และวชัพชื (4.8 หนา้ 6) 

    - เลอืกใชพ้นัธุพ์ชืที่เหมาะสม      - ปลูกพชืหมนุเวยีน 

    - ใชเ้ครื่องมือกล/วธิีกล            - อนุรกัษศ์ตัรูธรรมชาติ 

    - รกัษาระบบนิเวศ                 - ใชศ้ตัรูธรรมชาติ 

    - คลมุดินหรอืตดัแต่ง              - ปลอ่ยสตัวเ์ลี้ยง 

    - ใชส้ิง่ที่ไดจ้ากการเตรยีมทางชีวพลวตั หนิบด ปุ๋ ยคอก วสัดจุากพชื 

2. ใชส้ารตามที่มาตรฐานก าหนดใน ภาคผนวก ก.3 (4.9 หนา้ 7) 

3. หากใชส้ารที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจาก

หน่วยรบัรอง (9.2.2 หนา้ 16) 

**ไม่เผาท าลายเศษซากพชืในแปลงปลูก** 
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- สารเตรยีมของโรทโีนน        - สารออกฤทธิ์จากสะเดา  

- สาหร่ายทะเล          - เลซิทนิ 

- กรดธรรมชาต ิ                - สารสกดัจากเหด็หอม  

- กากชา          - น ้าสม้ควนัไม ้

- สารเตรยีมจากพชื ยกเวน้ ยาสูบ    - น ้าชายาสูบ 

- จุลนิทรยีท์ี่ใชส้ าหรบัควบคุมศตัรูพชืแบบชีววธิี 

ตวัอย่างสารที่ใชส้ าหรบัควบคมุศตัรูและโรคของพชื 

(ตารางที่ ก.3 หนา้ 24-26)  
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 กรณีใชส้ารเพือ่จุดมุ่งหมายส าหรบัการควบคุมการแพร่ระบาด 

    ของโรค หรอืศตัรูพชื จะใชไ้ดเ้ม่ือไม่มีวธิกีารอืน่ที่มีประสทิธภิาพ 

    เพยีงพอ 

 ควรมาจากพชื สตัว ์จุลนิทรยี ์แร่ธาต ุสารจากกระบวนการทาง 

    กายภาพ เอนไซม ์เช้ือจุลนิทรยี ์ 

 สารสงัเคราะหบ์างชนิด เช่น ฟีโรโมน แต่ตอ้งไม่ตกคา้งในผลติผล 

0 (9.2.2 หนา้ 16)  
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ระวังไม่ให้เกิด 
กำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 

5. กำรจัดกำรศัตรูพืช 
กำรปล่อยสัตว์กินแมลง

ศัตรูพืชและวัชพืช 



กะหล ำ่ดอกรว่มกบัผกักำดหอม 

คะนำ้รว่มกบัหอมแบ่ง ผกัรวม 

กะหล ำ่ปลีรว่มกบัผกัชี 



ปอเทือง...พืชกบัดกั 

ผกัขม... พืชดกัแมลง 

ผกัสลดั...พืชไลแ่มลง 

ในแปลงผกักำดขำว 

ปอเทือง…                

ในแปลงถัว่ฝักยำว   

และแตงกวำ 



พลำสติกคลมุแปลง 

ควบคมุวชัพืช 

ตดัวชัพืชคลมุดิน 



พืชสมนุไพร                

ป้องกนัก ำจดัแมลงศตัรพืูช 



5. มีกำรใช้สำรอื่นที่นอกเหนือจำกที่มำตรฐำนก ำหนด ซึ่งได้รับกำรยอมรับ
จำกหน่วยรับรอง 
- สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชที่ผลิตโดยหน่วยงำนรัฐ 

5. กำรจัดกำรศัตรูพืช 



5. กำรจัดกำรศัตรูพืช 

มีสถำนที่จัดเก็บและเก็บ
รักษำวัสดุอุปกรณ์อย่ำง

เป็นระเบียบ 

สถำนที่จัดเก็บและเก็บ
รักษำวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็น

ระเบียบ 
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5. กำรจัดกำรศัตรูพืช 
8. มีกำรอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชำติ และ/หรือจัดหำแหล่ง  
    ที่อยู่อำศัยให้แก่ศัตรูธรรมชำติ 
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1. รกัษาความเป็นผลติผลอนิทรยีต์ลอดกระบวนการผลติ (7.1 หนา้ 12)  

2. ไม่ผ่านการฉายรงัส ี(7.1 หนา้ 12)  

3. แยกออกจากผลติผลที่ไม่ใช่อนิทรยี ์มีการจดัการที่ไม่ท าใหป้นเป้ือน 

สารที่ไม่อนุญาตใหใ้ช ้และมีการช้ีบ่งที่ชดัเจน (7.2 หนา้ 12)  

4. การป้องกนั ควบคมุ และก าจดัศตัรูพชื (7.3.1-7.3.4 หนา้ 12)  

    - ป้องกนัศตัรูพชืโดยการท าลายที่อยูอ่าศยัและทางเขา้ของศตัรูพชื 

    - ควบคมุศตัรูพชืโดยวิธีกล กายภาพ ชีวภาพ หรอืใชส้ารในภาคผนวก 

      ก.3 โดยไม่ใหส้มัผสักบัผลติผล 

    - ใชว้ธิีการผลติที่ถกูตอ้ง (GMP) ใชส้ิง่กดีขวางทางกายภาพ  

      การควบคมุอณุหภมูิ การควบคมุบรรยากาศ 
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5. น้ ำที่ใช้ในกระบวนกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวมำจำกแหล่งที่ไม่เสี่ยงต่อ 
    กำรปนเปื้อนมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนและควบคุมคุณภำพน้ ำ 
    - ใช้น้ ำประปำหรือน้ ำดื่ม หำกใช้น้ ำจำกบ่อ สระ หรือน้ ำบำดำล 
      ต้องผ่ำนกำรกรอง และมีผลตรวจวิเครำะห์ 
 

 

6. กำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 

  



สถานที่ปฏิบัตงิานหลังการเก็บเก่ียว
ไม่ถูกสุขลักษณะ มีความเส่ียงต่อ
การปนเป้ือนและพาหะน าโรค 

6. กำรเก็บเกี่ยวและ  
     กำรจัดกำรหลัง 
     กำรเก็บเกี่ยว 



2 1 

4 3 
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สถำนท่ีผลิต 
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ผลผลิตอินทรีย์ 

กองปุ๋ยหมัก 

ยำนพำหนะ 
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การบรรจุหบีหอ่ 

1. แยกออกจากผลติผลที่ไม่ใช่อนิทรยี ์มีการจดัการที่ไม่ท าใหป้นเป้ือน   

สารที่ไม่อนุญาตใหใ้ช ้และมีการช้ีบ่งที่ชดัเจน (7.2 หนา้ 12)  

2. ควรเลอืกใชว้สัดทุี่ย่อยสลายได ้หรอืน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้(7.5.1 หนา้ 13)  

การเกบ็รกัษาและการขนสง่ 

1. ป้องกนัผลติผลพชือนิทรยีไ์ม่ใหป้ะปนกบัผลติผลที่ไม่ใช่พชือนิทรยี ์

   (7.6.1.1 หนา้ 13) 

2. ผลติผลพชือนิทรยีไ์ม่สมัผสักบัวสัดหุรอืสารที่ไม่อนุญาตใหใ้ช ้

   (7.6.1.2 หนา้ 13) 

3. มีการบ่งช้ีที่แยกผลติผลพชือนิทรยีอ์อกจากผลติผลไม่ใช่พชือนิทรยี ์

   (7.6.1.3 หนา้ 13) 
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- ผงซกัฟอกที่ย่อยสลายไดท้างชีวภาพ 

- น ้าสม้หมกัจากพชื ผลไม ้ - โซเดียมไบคารบ์อเนต 

- ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ - ไอโอดีน 

- สารละลายด่างทบัทมิ  - ปูนขาว 

ตวัอย่าง สารที่ใชใ้นการท าความสะอาด (พื้นที่ผลติ) 

(ผนวก.7 หนา้ 34) 

**มาตรฐานไม่ระบสุารทีใชท้ าความสะอาดผลติผลหรอืวตัถดุิบ** 



 
ขั้นตอนกำรบรรจุหีบห่อผลิตผล
พืชอินทรีย์ เสี่ยงต่อกำรปนเปื้อน 
ทีท่ ำให้สูญเสียควำมเป็นอินทรีย์ 

 

7. กำรบรรจุหีบห่อ กำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง 
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3.5 การตดิฉลาก 

     : ถกูตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น 

     : มขีอ้มลูอื่นตามที่กฎหมายของประเทศผูน้  าเขา้ก าหนด 

     : การแสดงฉลากหรือกลา่วอา้งความเป็นอินทรีย ์

           ผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์มสี่วนผสมอินทรีย ์> 95% 

            ผลิตภณัฑม์สี่วนผสมอินทรีย ์มสี่วนผสมอินทรีย ์70-95% 

            หา้มกลา่วอา้งว่าเป็นผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์เมือ่มสี่วนผสม 

            อินทรีย ์< 70%      

รายละเอียดขอ้ก าหนดการตรวจประเมิน 
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1. รายละเอยีดบนฉลากเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด ชดัเจน ไม่เป็นเทจ็ 

    - ช่ือผลติผล รหสัการรบัรอง ช่ือหน่วยรบัรอง ช่ือและที่ต ัง้ของผูผ้ลติ   

      ประเทศผูผ้ลติ ค าแนะน าการเกบ็รกัษา ปรมิาณหรอืน ้าหนกัสทุธิ  

      วนัเดือนปีที่ผลติ (8.1 หนา้ 13-14) 

2. ผลติผลตอ้งมาจากการผลติแบบเกษตรอนิทรยี ์100% (8.2 หนา้ 14) 

3. เครื่องหมายรบัรองเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่หน่วยรบัรอง

ก าหนด (8.7 หนา้ 15) 

4. แสดงเครื่องหมายตรงตามขอบข่ายที่ไดร้บัการรบัรอง 

** ผลติผลระยะปรบัเปลี่ยน หา้มใชเ้ครื่องหมายรบัรอง ใหแ้สดงขอ้ความ 

“ผลติผลช่วงปรบัเปลี่ยนเป็นอนิทรยี”์ (8.5 หนา้ 15) 



กำรแสดงเครื่องหมำยรับรอง 
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กรมวิชำกำรเกษตร 
TAS : XXXX 

• ช่ือผลติผล 

• รหสัการรบัรอง  

• ช่ือหน่วยรบัรอง  

• ช่ือและที่ต ัง้ของผูผ้ลติ   

• ประเทศผูผ้ลติ  

• ค าแนะน าการเกบ็รกัษา  

• ปรมิาณหรอืน ้าหนกัสทุธิ  

• วนัเดือนปีที่ผลติ  



รายละเอยีด 
บนฉลากไม่ครบถว้น 

8. กำรแสดงฉลำก 
   และกำรกล่ำวอ้ำง  



 

ระบชุนิดพชืในป้ายโฆษณาไม่ตรงกบัชนิดพชืที่ไดร้บัการรบัรอง 

8. กำรแสดงฉลำกและกำรกล่ำวอ้ำง  



ขนาดของเครื่องหมาย 

รบัรองเลก็กว่า 1.5 ซ.ม. 

8. กำรแสดงฉลำกและกำรกล่ำวอ้ำง  

ไดก้ารรบัรองแหล่งผลติพชือนิทรยี ์

แบบรายเด่ียว แต่ใชเ้ครื่องหมายรบัรองบน 

บรรจุภณัฑแ์ปรรูปในนามของกลุม่เกษตรกร  

 



98 

1. บนัทึก หลกัฐาน เอกสารแสดงการผลติพชือนิทรยีแ์ยกจากผลติ  

   พชืทัว่ไป 

2. จดัท าประวตั ิแผนที่ แผนผงัฟารม์ที่ถกูตอ้งและเป็นปจัจุบนั 

3. จดัท าแผนการผลติและจดบนัทกึการปฏบิตังิานทกุขัน้ตอน 

    - แหลง่ที่มา ชนิด ปรมิาณและการใชป้จัจยัการผลติ วนัปลูก 

      การดูแลรกัษา การป้องกนัก าจดัศตัรูพชื วนัเกบ็เกี่ยว ชนิด 

      และปรมิาณผลติผล การจ าหน่ายผลติผล และการขนสง่ 

(ข.3.3, ข.3.4, หนา้ 36) 

(ข.4.2 หนา้ 38) 
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บนัทึกการเกบ็เกี่ยว 

และปรมิาณผลติผล 

บนัทกึการปฏบิตังิาน 



กระบวนกำรตรวจรบัรอง 

กำรผลิตพืชอินทรยี ์

กรมวิชำกำรเกษตร 
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กระบวนกำร
ตรวจรบัรอง 

ไมมี่ขอ้บกพรอ่ง 

เกษตรกร/นิติบคุคล/กล ุม่

เกษตรกร/องคก์รพฒันำอิสระ 

ยื่นค ำขอ  

นดัหมำยและด ำเนินกำรประชมุ 
คณะกรรมกำรรบัรอง (CC) เพ่ือพิจำรณำ 

กำรมอบใบรบัรองใหผ้ ูไ้ดร้บั

กำรรบัรอง และเผยแพร่

รำยช่ือผ ูไ้ดร้บักำรรบัรอง 
 

กำรจดัท ำรำยงำนและ   

แจง้ผลยกเลิก/ เพิกถอน  

กำรแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและกำร

ตรวจติดตำมแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง  

จดัท ำใบรบัรองและ 

ทะเบียนรำยช่ือผ ูไ้ดร้บักำรรบัรอง 

ยกเลิก/เพิกถอน 

รบัค ำขอและตรวจสอบค ำขอ 

เตรยีมกำรตรวจประเมิน 

ด ำเนินกำรตรวจประเมิน 

กำรตรวจติดตำม 

กำรตรวจต่ออำย ุ

จดัท ำรำยงำนและแจง้ผล   

กำรตรวจประเมิน 

คดัเลือกผ ูต้รวจประเมินและ 

วำงแผนกำรตรวจประเมิน 

มีขอ้บกพรอ่ง 

เอกสำร 

หนำ้ 67-78 

5 
PM-28 
     
PM-29   

C:/Documents and Settings/pai/Desktop/scan0002.bmp
C:/Documents and Settings/pai/Desktop/PM-8 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช.doc


ผังขัน้ตอนการขอรับรองแหล่งผลิต GAP
พืช และพืชอินทรีย์ 
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พืชอินทรีย ์



เกษตรกรมีเอกสำรสิทธิ์ 

• กรรมสิทธิ์ในที่ดิน         โฉนด 

• หรือ หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์ประเภทต่ำงๆ 
น.ส.2 

น.ส.3 /น.ส.3.ก 

ส.ป.ก.4-01 

ก.ส.น.5 (นิคมสหกรณ์) 

น.ค.3 (นิคมสร้ำงตนเอง) 

ส.ท.ก. (หนังสือท ำกินเขตป่ำไม)้ 

ท.ส.23 (เขตป่ำสงวน) 

  

น.ค. 3 

ส.ป.ก.4-01 

หมายเหต ุ



เกษตรกรมีสิทธิครอบครองแต่ไม่ใช่เอกสำรสิทธิ์ 

• เอกสำร        ภ.บ.ท.5/ภ.บ.ท.11 (ภำษีบ ำรุงท้องถิ่น) 

          ส.ค.1 (แบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน) 

 

• กรณีไม่มีเอกสำร/หลักฐำนใดๆ อำจลงพื้นที่ตรวจสอบ ถ้ำไม่ใช่พื้นที่ผิดกฎหมำย 

  ให้พิจำรณำให้กำรรับรองเป็นกรณีไป (Case – by – Case) 

ไม่ใช่หลักฐำนยืนยันสิทธิ
ชัดเจน/ใช้ไม่ได ้

• เอกสำรอื่นที่รับรองโดยหน่วยงำนรำชกำรที่มีอ ำนำจที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด หรือ
หน่วยงำนฝ่ำยปกครอง 

ให้ใช้แทนได้ 

ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่ำนั้น 



เกษตรกรเช่ำที่ดิน 

• เช่ำที่ดินในที่พื้นที่ประเภทที่เช่ำได้เท่ำนั้น 
  โฉนด 
  น.ส.2 
  น.ส.3 / น.ส.3.ก 
• ยกเว้น พื้นที่ซึ่งให้เฉพำะบุคคล ให้เช่ำต่อไม่ได ้
    เช่น ส.ป.ก. 4-01 / หนังสือจำกนิคมสหกรณ์ / นิคมสร้ำงตนเอง / หนังสือจำกกรม
ป่ำไม้ 
• เอกสำรที่ใช้   สัญญำเช่ำ + เอกสำรสิทธ์ิ 
   

    

 

โฉนด 

ไม่สำมำรถขอกำรรับรองได้ 



เกษตรกรถือครองที่ดินที่ไม่ถูกกฎหมำย 
    

 พื้นที่ผิดกฎหมำย 

X 

 

X     GAP  , Organic  
 

ไม่สำมำรถขอกำรรับรองได้ 



เอกสำร ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ หมำยเหตุ 

1. โฉนด  

2. น.ส.2  

3. น.ส.3/น.ส.3.ก (หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน)์  

4. ส.ป.ก.4-01  พื้นที่ให้เฉพำะบุคคล เช่ำต่อไม่ได้ 

5. ก.ส.น.5 (นิคมสหกรณ)์  พื้นที่ให้เฉพำะบุคคล เช่ำต่อไม่ได้ 

6. น.ค.3 (นิคมสร้ำงตนเอง)  พื้นที่ให้เฉพำะบุคคล เช่ำต่อไม่ได้ 

7. ส.ท.ก. (หนังสือท ำกินเขตป่ำไม้)  พื้นที่ให้เฉพำะบุคคล เช่ำต่อไม่ได้ 

8. ท.ส.23 (เขตป่ำสงวน)  

9. เอกสำรอื่นที่รับรองโดยหน่วยรำชกำรที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด หรือหน่วยงำนฝ่ำย
ปกครอง  

 

10. ภ.บ.ท.5/ภ.บ.ท.11 (ภำษีบ ำรุงท้องท่ี)  ใช้เป็นเอกสำรประกอบเท่ำนั้น 

11. ส.ค.1 (แบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน)  ใช้เป็นเอกสำรประกอบเท่ำนั้น 

12. สัญญำเช่ำ+เอกสำรสิทธิ์  

13. สัญญำเช่ำ+ประเภท/หมำยเลขเอกสำรสิทธิ์  ไม่แนบเอกสำรสิทธิ์/สงสัยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

เอกสำรสิทธ์ิที่ใช้ส ำหรับรับรอง GAP/Organic 



เมื่อพิสูจน์แล้วว่ำไม่เป็นที่ดินที่ผิดกฎหมำย 
    

   ให้มีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนรำชกำรที่มีอ ำนำจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
จังหวัด อ ำเภอ เทศบำล อบต. ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน (แล้วแต่กรณี) 

 หรือขอให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของที่ดินนั้น จำกที่ดินจังหวัด หรือ ส.ป.ก.จังหวัด 
หรือจำกหน่วยงำนที่เป็นผู้ดูแลที่ดินนั้น (แล้วแต่กรณี) 

 เห็นควรให้มีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงหน่วยรับรองภำยใน กษ. (วก.กข.ปศ.
ปม.มม.สปก.) เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรออกหนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับกำรรับรอง GAP/Organic มำกขึ้น 

 

แต่เอกสำรสิทธิ์ไม่ชัดเจน 

ยอมรับได ้

เพ่ิมเติม 



110 



กำรรบัรองแบบมีสว่นรว่ม 
(Participatory Guarantee Systems : PGS) 

สหพนัธเ์กษตรอินทรยีน์ำนำชำติ 

IFOAM ไดจ้ดัท ำระบบและกระบวนกำร

เผยแพรต่ัง้แต่ปี 2551 ไดมี้กำร

น ำไปใชห้ลำยประเทศ  

ประเทศท่ีน ำ PGS มำใช ้เช่น สหรฐัอเมรกิำ บรำซิล โบลิเวีย  

แอฟรกิำใต ้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์อินเดีย อกูนัดำ แทนซำเนีย  

หม ู่เกำะแปซิฟิก  จีน มองโกเลีย  เวียดนำม ภฏูำน และไทย 

มีเกษตรกรรำยยอ่ย กว่ำ 46,000 ฟำรม์ ท่ีท ำ พี จี เอส  

 



ผู้บริโภค
ผู้ประกอบกำร

ผู้สนับสนนุในพืน้ท่ี เช่น องค์กรท้องถิ่น 
หน่วยงำน นักวิชำกำร นักส่งเสริม

องค์กรจัดท ำระบบ
 PGS

-ตัดสินให้ใบรับรองภำยใต้มำตรฐำนและ
กระบวนกำรกลุ่ม
-อนุมัติกระบวนกำร พี จี เอส ของกลุ่ม
-คงไว้หรือปรับปรุงระบบเอกสำรกลำง
-กำรจัดกำรกำรใช้เครื่องหมำยกำรรับรอง
-เชื่อมโยงเครือข่ำยและประชำสัมพันธ์ 

กลุ่มผู้ผลิตพี จี เอส

รำยงำน
กำรตรวจ
ประเมิน

ร่วมตรวจแปลง ในระหว่ำงป 
สมำชิก
ดูแลกันเอง

ตัดสินให้
กำรรับรอง

กระบวนกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม

เกษตรกร



 
ขั้นตอนกำรตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee Systems : PGS) 
 

 
 

สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในมำตรฐำน 
พี่เลี้ยง เจ้ำหน้ำที่รัฐ 

สมำชิกกลุ่ม 
 
 

 
ให้ควำมรู้  

เรื่อง พี จี เอส 
และกำรตรวจ

ประเมิน 
พี่เลี้ยง เจ้ำหน้ำที่รัฐ 

สมำชิกกลุ่ม 
 

เกษตรกรท ำ
สัญญำกำร
ปฏิบัติตำม
ข้อตกลง

สมำชิกกลุ่ม 
 

กลุ่มจัดท ำ
เอกสำรที่
จ ำเป็น 

กลุ่มเกษตรกร 

 

รวบรวม
ฐำนข้อมูล
สมำชิก 

กลุ่มเกษตรกร 

 

ร่วมกันตรวจแปลง 
และตัดสินให้ 
กำรรับรอง 

สมำชิกกลุ่ม ผู้ซื้อ 
ผู้บริโภค 

ตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม  

วิเครำะห์
สถำนกำรณ์กลุ่ม 

สมำชิกกลุ่ม 

ขึ้นทะเบียนกลุ่ม  มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 
  เครือข่ำยไทยพีจเีอสเกษตรอินทรีย์พลัส  

 

 
ขึ้นทะเบียนผู้ได้รับรองกับ
องค์กรจัดท ำระบบ PGS ขออนุญำตใช้เครื่องหมำย

รับรอง PGS 
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