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การจะปรับเปลีย่นให้ประเทศไทยเปลีย่นจากการ

ผลิตอาหารแบบที่ใช้สารเคมีมาเป็นระบบการ

ผลติอาหารอินทรีย์  (Organic Food) จงึเป็น

ทางเลอืกสดุท้าย ท�าให้รัฐบาลประกาศให้การท�า

เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาต ิเพ่ือสนบัสนนุ

ให้ประเทศไทยเป็นอาณาจกัรแห่งเกษตรอินทรีย์     

หรือ “Make Thailand : The Kingdom of 

Organic” และเพ่ือเป็นครัวของโลกในอนาคต

โครงการพัฒนาระบบการผลิตมาตรฐานอินทรีย์ สำ หรับเรือนจำ ชั่วคราว
ภายใต้โครงการกำ ลังใจในพระดำ ริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 



                                                                            

คํานาํ 

	 มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีเป็นข้อก�าหนดในการปฏบิตัแิละการจดัการ

ของเกษตรกรในการดแูลผลผลติของตนเองให้ไร้สารเคมตีัง้แต่เริม่จนสิน้สดุ

การผลติ		อกีทัง้การจัดการสิง่แวดล้อมให้เอือ้ต่อการผลติโดยใช้วถิธีรรมชาติ

ทีต้่องอาศยัองค์ความรู้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	 ในการจดัการ

ความเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมเพือ่การผลติอาหารทีไ่ร้สารพษิ		เป็นการ

ยกมาตรฐานเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับในการต่อสู้และแข่งขันต่อความ

เปลีย่นแปลงของกลไกและความต้องการของผูบ้รโิภค

	 คูม่อืมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีเล่มน้ี	ต่อเนือ่งจากคู่มอืเกษตรอนิทรย์ี	

ทีส่�านกักจิการในพระด�ารพิระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	ได้จัดท�าขึน้	

ท้ังนี	้เพือ่ให้ผู้ต้องขงัทีเ่ข้าร่วมโครงการน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ในเรือนจ�าน�าร่องได้เรยีนรูใ้นการพึง่พาตนเองด้วยการเกษตรอนิทรย์ี

แล้วในระยะเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการยกระดับของการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ

ยอมรบัตามมาตรฐานทีเ่ป็นข้อก�าหนดด้านเกษตรอนิทรย์ีสูส่ากลจงึมคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์โดยได้รบัความ

ช่วยเหลอืจากสถาบนับรกิารตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ของ

มหาวทิยาลยัแม่โจ้	 	 เข้ามาด�าเนนิการในการให้ค�าปรกึษาการเรยีนรูข้อง						

ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าท่ีจนได้รบัมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีของประเทศไทย	

(ออร์แกนคิไทยแลนด์)	 และเกษตรอินทรีย์สากล	 (USDA)	 ในเรือนจ�า			
น�าร่องได้แก่	เรอืนจ�าชัว่คราวแคน้อย	จงัหวดัเพชรบรูณ์	พร้อมกนันี	้ได้จดัท�า	
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คูม่อืการเรยีนรูแ้ละการจัดการมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีเล่มนีข้ึน้	 เพือ่เป็น

แนวทางให้กับเรือนจ�า/ทัณฑสถานต่างๆ	 ได้ใช้เพื่อพัฒนางานด้านการ					

เรียนรู้ของผู้ต้องขงั	เจ้าหน้าที	่และการเกษตรของเรอืนจ�าต่อไป

	 ท้ายสุดส�านกักจิการในพระด�ารฯิ	ต้องขอบคณุ	รศ.ดนวัุต	เพง็อ้น								

ผูอ้�านวยการสถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ของ

มหาวทิยาลยัแม่โจ้		และคณะ	ทีไ่ด้ช่วยสร้างสรรค์สิง่ทีด่งีามให้กับผูต้้องขัง

ในเรือนจ�าโดยท�าให้ผลติผลทีผู่ต้้องขงัได้ผลติขึน้มมีลูค่าเพิม่	และต้องขอ

ขอบคุณ	นายขวัญไชย	สันติภราภพ	และนายเริงสิงห์	 เชื้อแก้ว	ที่ช่วย		

ประสานงานและจดัการในทกุด้านให้เกดิเกษตรอนิทรย์ีขึน้ในเรอืนจ�าน�าร่อง	

ขอบคณุ	นางสาวนนัทกาญจน์	เหมอืนเพช็ร	ทีช่่วยตรวจทานความสมบูรณ์

ของเอกสาร

ส�านกักิจการในพระด�าริ

พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา

																																			มถินุายน	2558
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มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี

ตามมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีสากล

ประเทศไทยใช้ปุย๋เคมแีละสารเคมสัีงเคราะห์ก�าจดัศัตรพูชืมาเป็น

เวลานานกว่า	40	ปี	ท�าให้เกษตรกรขาดทนุและบางท่านท่องจ�าเป็นสตูรออก

มาว่าปลกูพชืชนดินีค้วรใช้ปุย๋สตูรนี	้และใช้สารเคมอีะไรเพือ่ก�าจดัแมลงจน

เรียกการท�าเกษตรในยุคนี้เป็น	 “ยุคเกษตรเคมีหรือเรียกว่าเกษตร

เชงิเดีย่ว” ท้ายสดุประเทศทีส่่งสารเคมสีงัเคราะห์ดงักล่าวก็ไม่รับซือ้สนิค้า

นัน้ๆ	โดยหาว่าปนเป้ือนหรอืไม่ปลอดภยั	ข้อส�าคญัคอืผลติเครือ่งมอืมาตรวจ

หาสารเคมตีกค้างในผลผลติเกษตร	พบเกนิทีก่�าหนดก็ไม่ให้น�าเข้า		ปัจจุบัน

กระแสการบริโภคอาหารปลอดภยัได้ขยายไปท่ัวโลก	และประกาศว่าต่อไป

นีส้นิค้าเกษตรทุกรายการต้องมีคุณภาพปลอดภยั	ได้มาตรฐาน	สามารถ

ตรวจย้อนกลบัได้ (Traceability) และผลผลติต้องไม่มสีารเคมสีงัเคราะห์

ปนเปื้อน	 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนและไม่มีผลกระทบต่อ							

ผู้ผลติ	ผู้บริโภคและสิง่แวดล้อม	เมือ่เป็นเช่นนีผ้ลผลติทางการเกษตรทีเ่ป็น

อาหารท่ีผลติออกมาจะส่งผลดีต่อสขุภาพ	ท�าให้ผูบ้รโิภคมสีขุภาพดไีม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ	 ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยต้องเสียค่ารักษา

พยาบาลปีละไม่ต�า่กว่า	3	แสนล้านบาท	และพบว่าเป็นมะเรง็และโรคต่างๆ	

ทีเ่กดิขึน้มากมายเป็นท้ังโรคทีไ่ม่ใช่โรคและโรคทีเ่กดิจากเชือ้โรค	สาเหตหุนึง่

ของโรคท่ีไม่ใช่โรคเกดิจากการบรโิภคอาหารโดยไม่ทราบทีม่าของอาหาร	

ORGANIC
products
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หมายถงึการท�าการเกษตรโดยใช้สารเคมสีงัเคราะห์การเกษตร	ทัง้ปลกูพชื

และเลีย้งสตัว์	การจะปรบัเปลีย่นให้ประเทศไทยเปล่ียนจากการผลติอาหาร

แบบทีใ่ช้สารเคมีมาเป็นระบบการผลิตอาหารอนิทรย์ี   (Organic Food) 

จงึเป็นทางเลอืกสดุท้าย ท�าให้รฐับาลประกาศให้การท�าเกษตรอนิทรย์ีเป็น

วาระแห่งชาต	ิเพือ่สนับสนนุให้ประเทศไทยเป็นอาณาจักรแห่งเกษตรอนิทรย์ี

หรือ “Make Thailand : The Kingdom of Organic” และเพือ่เป็นครวัของ

โลกในอนาคต

                                             

รองศาสตราจารย์ดนวัุต		เพง็อ้น

	 	 ผูอ้�านวยการสถาบันบรกิารตรวจสอบ	

คณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์

มหาวิทยาลยัแม่โจ้

4



บทนาํ

 การพฒันาประเทศไทยในหลายสบิปีทีผ่่านมาได้มุง่เน้นการพฒันา

เศรษฐกจิกระแสหลกัเน้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ	รายได้ประชาชาติ	

(GDP)	ทางด้านการเกษตรกเ็ช่นเดยีวกนัได้มุง่เน้นประสทิธิภาพการผลติที่

ต้องอาศยัสารเคม	ีก่อให้เกดิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	เกดิปัญหาด้านสขุภาพ

ทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค	การท�าการเกษตรอนิทรย์ีถือเป็นทางเลอืกหนึง่ในการ

แก้ปัญหาดงักล่าว	ทีจ่ะก่อให้เกดิความสมดลุและการพฒันาทีย่ัง่ยนื	เกษตร

อินทรีย์พยายามประยุกต์กลไกและวัฏจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต	

พร้อมทัง้พัฒนาจุลนิทรย์ีหรอืชวีภณัฑ์ในการป้องกนัและควบคุมศตัรพืูช	เพือ่

ป้องกนัการพฒันาโรคและแมลงศตัรพูชื	นอกจากนีย้งัป้องกันการพัฒนา

ความต้านทานของศตัรูพชืโดยเฉพาะโรคของพชืและแมลงศัตรพูชือกีด้วย			

หลักการเกษตรอินทรีย์นี้เป็นหลักการสากล	ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทาง

เศรษฐกจิ	-	สังคม	ภมูอิากาศ	และวฒันธรรมของท้องถิน่ด้วย

	 คูม่อืมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นีเ้ป็นคู่มอืทีเ่กษตรกรสามารถน�าไป

ปฏบิตัเิองได้	เพือ่ให้ได้สนิค้าทีมี่มาตรฐานสากลและสามารถตรวจย้อนกลบั

ได้	 (Traceability)	 เป็นการด�าเนนิงานเพือ่สร้างความเข้มแข็งและยกระดบั

สินค้าสู่ตลาดสากล

	 ดงันัน้เกษตรกรควรอ่านและท�าความเข้าใจเรือ่งมาตรฐานเกษตร

อนิทรีย์	และน�าไปปฏบิตั	ิ	การสร้างความเชือ่มัน่ของสนิค้าโดยเฉพาะพชืที่

ปลกูในระบบเกษตรอนิทรีย์	 เนือ่งจากระบบเกษตรอนิทรย์ีแบบมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์สากลก�าลังเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก	 เพราะมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์สากลไม่อนญุาตให้ใช้สารเคม	ีไม่อนญุาตให้ใช้ปุ๋ยเคม	ีไม่ก่อให้

เกดิมลพษิและไม่อนญุาตให้เผาใด	ๆ 	ทัง้สิน้	จงึเป็นระบบทีส่ามารถป้องกัน

และรักษาส่ิงแวดล้อมอกีได้เป็นอย่างดี
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มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี

สถาบันบรกิารตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ์

(สถาบนั IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 สถาบนับรกิารตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์	หรอื	

สถาบนั	IQS		เป็นหน่วยงานในก�ากับของมหาวิทยาลยัแม่โจ้	(วสิาหกจิ)		

และท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรึกษาด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรย์ี	โดยมเีป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิให้ระบบเกษตรอนิทรย์ีและผลผลติ

เกษตรอินทรย์ีเป็นระบบทีม่มีาตรฐานเป็นท่ียอมรบัและแพร่หลายแก่			

ผูบ้รโิภคทัว่ไป		นอกจากนีย้งัมุง่มัน่ทีจ่ะลดต้นทนุการผลติ	สร้างรายได้

ให้แก่เกษตรกร	 สร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก

การเกษตรของประเทศไทยและเป็นการแก้ปัญหาการเกษตรในอดตี

อย่างเป็นรปูธรรม

การด�าเนินงานโดยเน้นการรับรองกระบวนการผลิตตั้งแต่

ต้นทางจนถงึปลายทาง	หมายความว่าให้ค�าปรึกษาด�าเนนิการเรือ่งการ

ตรวจรบัรองตัง้แต่	ปัจจยัการผลติ	เช่น	ดนิ	น�า้	ปุย๋และอืน่ๆ	ในการปลกู		

การดแูลรกัษาจนกระทัง่กระบวนการหลังการเก็บเกีย่ว	การจดัการบรรจุ	
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การขนส่งจนถงึมอืผูบ้รโิภคหรอืผู้ประกอบการ	 ถ้าด�าเนนิการตามขัน้

ตอนจะได้รบัการใช้ตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี	

จากปี	2549		สถาบนับริการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์เป็นทีป่รึกษาในการจดัท�าเกษตรอนิทรย์ีจนได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีและเป็นทีย่อมรบัของตลาดสงิคโปร์และตลาด

อืน่	ๆ 	 ในเอเชีย	และคาดว่าในอนาคตผลผลิตจากเกษตรอินทรย์ีจะได้

รบัการรบัรองมาตรฐานในระดบันานาชาติ

 

เกษตรอินทรีย์ คือ อะไร

เกษตรอินทรีย์ คือ การท�า 
การเกษตรด้วยหลกัธรรมชาติ 

บนพืน้ท่ีการเกษตร ท่ีไม่มสีารพษิ
ตกค้างและหลกีเลีย่งจากการ     
ปนเป้ือนของสารเคม ีทางดนิ 

ทางน�า้ และทางอากาศ เพือ่ส่งเสริม
ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ        
ความหลากหลายทางชวีภาพ         

ไม่ใช้ปุย๋เคม ีและยาฆ่าแมลงครับ
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1. เป้าหมายการทําเกษตรอนิทรย์ี

1.	 ฟ้ืนฟแูละรกัษาความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตโิดย

ใช้วัตถดุบิในฟาร์มมาหมนุเวยีนใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

2.	 ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ท�าให้เกิดมลพิษที่มีผล			

กระทบต่อสิง่แวดล้อม

3.	 พัฒนาระบบการผลติสูก่ารพึง่ตนเอง	สร้างระบบนเิวศ	ความ

หลากหลายท้ังพืชและสัตว์	 และรักษาให้คงไว้ซึ่งทรัพยากร	

ธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืของระบบนเิวศโดยรวม

4.	 สนบัสนุนการผลิตและกระบวนการจดัการทกุขัน้ตอนทีค่�านงึ

ถงึหลกัมนษุยธรรม

5.	 ยดึหลกัการปฏบิตัหิลงัการเกบ็เก่ียวและการแปรรปูทีเ่ป็นวธิี

การธรรมชาติ	 ประหยัดพลังงาน	 และส่งผลกระทบต่อ											

สิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ

30%

30%

30%

10%

การแบ่งพ้ืนทีท่�ากนิตามหลกั
เกษตรทฤษฎใีหม่

ตัง้ต้นจาก	ทีด่นิท�ากนิ	15	ไร่		
ให้แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น	
30:30:30:10
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ตวัอย่างดนิทีท่�าเกษตรเคมีตวัอย่างดนิทีท่�าเกษตรอินทรย์ี                                     

การเปรยีบเทียบโครงสร้างของดินท่ีทํา

เกษตรอนิทรย์ีกบัเกษตรเคมี

2. มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี

2.1  การปฏบัิตใินแปลง 

 2.1.1		แปลงเกษตรอนิทรีย์ทกุแปลง

ต้องบนัทึกการใช้ปัจจยัการผลติทกุคร้ัง	และ	

จะต้องท�าในระบบเกษตรอินทรีย์	 ยกเว้น

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย	์

เป็นปีแรกอนญุาตให้ผลติเป็นเกษตรอนิทรย์ี

บางแปลงได้	 แต่ปีต่อไปจะต้องท�าเกษตร

อนิทรย์ีทกุแปลง	หรอืในกรณพีเิศษทีโ่ครงการ

เกษตรอนิทรย์ี	อาจมข้ีอยกเว้นให้กบัเกษตรกร

	 2.1.2		ไร่	หรอื	ฟาร์ม	หรอื	สวน	จะต้อง	

ปัจจยัการผลติ สวนลงุมี
gกิง่พนัธุ์	
gเมลด็พนัธุ์
gปุย๋หมัก
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ปลอดสารเคมอีย่างสิน้เชิง	รวมถึงยาฆ่าแมลงทีท่�ามาจากสมนุไพรทีม่ี

ส่วนผสมของสารเคม	ียกเว้นสมนุไพรทีท่�าขึน้มาเองโดยไม่ใช้สารเคมี

สารเคมี
มาจากสมนุไพร
แต่ผสมสารเคมี ปลอดสารเคมี

g66

80%

	 2.1.3	 ห้ามตัดป่าไม้ที่สาธารณะและบุกรุกป่าใหม่เพื่อท�า				

เกษตรอินทรย์ี
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	 2.1.4		ให้ปลูกพชืตระกูล

ถั่วแซมในแปลงหรือให้ปลูกพืช

หลากหลายชนดิในแปลงและพชื

นัน้ต้องไม่ใช้สารเคม	ีหรอืยาฆ่า

แมลง

ขัน้ต�า่	12	เดอืน

	 2.1.5		ห้ามเผาท�าลายวตัถุทกุชนดิ	เช่น	ใบไม้	กิง่ไม้	ฟางข้าวหรอื

อ่ืนๆ

                                             

	 2.1.6	พชืล้มลกุ	มรีะยะ

ปรบัเปลีย่นข้ันต�า่	12	เดอืน	หรอื 

ขึ้นอยู ่กับมาตรฐานที่ขอการ 

รับรอง	 ต้องเก็บเก่ียวหลังจาก 

พ้นระยะปรบัเปลีย่น	จงึถือว่าเป็น 

พชือินทรย์ี

	 2.1.7	 พืชยืนต้นหรือไม้

ยืนต้นมีระยะปรับเปลี่ยนข้ันต�่า												

18	เดอืน	หรอืขึน้อยู่กบัมาตรฐาน

ทีข่อการรบัรอง	ต้องเกบ็เกีย่วหลงั

จากพ้นระยะปรบัเปลีย่น	จงึถอืว่า

เป็นพชือนิทรย์ีข้ันต�า่	18	เดอืน
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	 2.1.8	 ห้ามเกษตรกรใส่

ปุ๋ยเคมี	 ยาฆ่าหญ้าหรือคุมหญ้า	

ฮอร์โมนสงัเคราะห์ทกุชนดิ

 

	 2.1.9	 ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

อย่างผสมผสานระหว่าง	ปุย๋หมกั	

ปุย๋น�า้ชวีภาพ	จลิุนทรย์ีและปุย๋พชืสด

ปุ๋ยเคมี

ยาฆ่าหญ้า

	 2.1.10	 ให้ใช้วัสดุคลุมดิน

เพื่อควบคุมวัชพืชและรักษา

ความช้ืนในดิน

ปุย๋หมกั	

ปุ๋ยพืชสดEMO

ปุ๋ย

ฟาง	หญ้าแห้ง		
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2.2  การป้องกนัการปนเป้ือน

 2.2.1		พชืในแปลงเคมจีะต้องเป็นพชืคนละชนิด	หรอืคนละรุ่น

กบัแปลงเกษตรอนิทรย์ี

แปลงเคมี
แปลงอนิทรย์ี

	 2.2.2	แปลงเกษตรอนิทรย์ีต้องแยกจากแปลงเคมใีห้ชดัเจน	

และอยูห่่างกนัไม่ต�า่กว่า	1	–	4		เมตร	ห่างมากยิง่ดี

แปลงเคมี แปลงอนิทรย์ี

1	–	4		เมตร
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	 2.2.3		 ถ้าแปลงข้างเคียงฉดีพ่นสารเคมแีปลงเกษตรอนิทรย์ี

ต้องมแีนวกนัลม	โดยปลูกพชืทีม่คีวามสงูกว่าพชืเคม	ี	แปลงข้างเคยีง

และต้องไม่ใช้พชืชนดิเดยีวกันกับทีข่อการรับรอง	 โดยพชืแนวกนัลม			

ไม่ถอืว่าเป็นพชือนิทรีย์

แปลงเคมี แปลงอนิทรย์ี

1	–	4		เมตร

แปลงเคมี แปลงอนิทรย์ี

1	–	4		เมตร

	 2.2.4		แปลงเกษตรอนิทรย์ีต้องมแีนวกนัชนเพือ่ป้องกนัการ

ปนเป้ือนทางน�า้	คือ	คันดนิ	คูดนิ	ร่องน�า้	หรือ	แนวไม้พุม่เพือ่กรองสาร

เคม	ีหรอืตามค�าแนะน�าของสถาบนั

แปลงเคมี
แนวกนัลม

ร่องน�า้และคนัดนิ
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	 2.2.6		ห้ามน�าผลผลิตของญาต	ิ/	เพือ่นบ้านมาปะปนด้วย	และ

ต้องแยกแยะการจัดการผลผลติอนิทรย์ีและเคมใีห้ชดัเจน	ห้ามกองหรือ

คดัแยกหรอืบรรจหีุบห่อใกล้กัน

	 2.2.7		ห้ามใช้สารเคมฉีดีพ่นในโรงเกบ็ผลผลติหรอืโรงบรรจภุณัฑ์

	 2.2.8	เกษตรกรต้องมมีาตรการป้องกันการชะล้างพงัทลายของ

หน้าดนิ

	 2.2.5	ห้ามใช้เคร่ืองมอืการเกษตรปะปน		เช่น		ถงัฉดียาเคมี	

ไปฉดียาสกดัสมนุไพรในแปลงอนิทรย์ี

แปลงเคมี แปลงอนิทรย์ี

1	–	4		เมตร
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2.3  การใช้ปัจจยัการผลิต

	 2.3.1		เกษตรกรจะต้องบนัทกึปัจจยัการผลติ	/วตัถดุบิ		แหล่ง

ท่ีมาท่ีน�ามาใช้ในแปลงเกษตรอนิทรย์ี	และ	ปรมิาณผลผลติทีไ่ด้จากการ

ผลติในระบบเกษตรอนิทรย์ีทกุครัง้

ปัจจยัการผลิต	
สวนลุงมี

เมลด็พนัธุจ์ากโครงการ		g
ปุย๋หมกัตรวจสอบแล้ว		g
มะเขอืม่วง	20	กก.		g

	 2.3.2	ห้ามใช้พชืทีม่กีารดดัแปลงตดัแต่งพนัธกุรรม	หรอื	พชื

ท่ีเรยีกว่า	จี	เอ็ม	โอ	(GMO
s
)	ใช้ในแปลงอนิทรย์ี

	 2.3.3	ให้ใช้เมล็ดพันธ์ุหรือก่ิงพันธ์ุ	ทีเ่ป็นเกษตรอนิทรย์ี	และ

เป็นชนดิทีโ่ครงการฯ	จดัหาให้เท่านัน้	ยกเว้นในกรณทีีเ่มลด็พนัธุห์รอื	

กิง่พนัธุเ์กษตรอนิทรีย์มไีม่เพียงพอ	แต่ต้องได้รับอนุญาตจากโครงการฯ

	 	 2.3.4	การใช้ปัจจยัการผลติอืน่ๆ	สมาชกิต้องแจ้งให้ทางโครงการฯ	

ทราบก่อนเพ่ือตรวจสอบและอนมุตัก่ิอนการใช้
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	 2.3.5	 ให้ใช้สารสมนุไพรในการป้องกนัก�าจดัศตัรพูชืได้	เช่น	

สะเดา	ข่า		ตะไคร้หอม	พรกิ	หนอนตายอยาก	ขงิ	บอระเพด็		ฯลฯ

	 2.3.6	 ห้ามน�าเมลด็พนัธุผ์กัอนิทรย์ีคลกุสารเคม	ีก�าจัดแมลง

ศัตรพืูช	หรอืน�าก่ิงพนัธ์ุ	แช่ในฮอร์โมนสงัเคราะห์

	 2.3.7	 ห้ามใช้ปุ๋ยหมักจากเทศบาลและไม่ให้ใช้ปุ๋ยที่มียี่ห้อ

ทางการค้าก่อนทีไ่ด้รบัอนญุาตจากโครงการฯ

	 2.3.8			ห้ามใช้อุจจาระของคนมาเป็นปุย๋

	 2.3.9	 ห้ามใช้ขีไ้ก่จากฟาร์มทีเ่ป็นกรงตับน�ามาเป็นปุย๋	 แต่

สามารถน�าขีไ้ก่พืน้บ้านหรือขีไ้ก่จากฟาร์มทีเ่ลีย้งแบบฝูงปล่อย	(ไก่เน้ือ)	

มาเป็นปุย๋ได้

	 2.3.10		ห้ามใช้ฮอร์โมนสงัเคราะห์เร่งการเจรญิเตบิโต

ปุย๋หมกั A

รถดูดส้วม

ขีไ้ก่
จากฟาร์ม

ปิด

ขีไ้ก่พืน้บ้าน/ฝงูปล่อย
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	 2.3.11	 เกษตรกรทกุคนควรผลติปุย๋หมกัอนิทรย์ีทีห่มกัเป็น

ฮิวมสั	/น�า้หมกัชวีภาพ	ไว้ใช้เอง	เพือ่ลดต้นทนุการผลติ	และอนญุาต

ให้ใช้ปัจจัยการผลติทีผ่่านการรับรองเท่านัน้

	 2.3.12		กรณแีปลงเกษตรอินทรย์ีตดิกบัแปลงเกษตรเคม	ีหรอื

อาจเสีย่งต่อการปนเป้ือนสารเคมเีกษตรกรต้องปฏบิติัตามค�าแนะน�าของ

สถาบัน	IQS	อย่างเคร่งครัด

น�า้หมกั น�า้หมกั
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2.4  การจดัการหลังการเกบ็เกีย่ว

	 2.4.1		ถงุกระสอบหรอืภาชนะทีน่�ามาใส่ผลผลิตเกษตรอนิทรย์ี

จะต้องเป็นถงุกระสอบ	หรอืภาชนะทีท่างโครงการฯ	รบัรองและจัดหา

ให้เท่านัน้

	 2.4.2	กรณข้ีาวเปลือกอินทรีย์ห้ามใช้ถงุกระสอบปุย๋เคมหีรอืถงุ

บรรจุอาหารสตัว์

	 2.4.3		ถงุหรอืกระสอบหรอืภาชนะทีน่�ามาใส่ผลผลติเกษตรอนิทรย์ี

จะต้องระบุช่ือผูผ้ลติ	รหัสสมาชกิ	สถานะผลผลติ

	 2.4.4	การเก็บผลผลิตทกุชนดิต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

มาตรฐาน	หรอื	ข้อก�าหนดของระบบควบคุมภายใน	(กรณแีบบกลุม่)	

เช่น	เกบ็เกีย่วทีอ่ายเุหมาะสม	คุณภาพเป็นไปตามชนดิของสนิค้านัน้ๆ		

นอกจากนีต้้องยดึหลกัคุณภาพน�าปริมาณ

	 2.4.5		ผลผลติในแปลงเกษตรอนิทรย์ี	กบัแปลงเกษตรทัว่ไปจะ

ต้องคดัแยกผลผลติอย่างชดัเจน	และหากตรวจสอบพบภายหลงัจะมี	

บทลงโทษโดยพ้นสภาพเกษตรอินทรีย์	 หรือการเป็นสมาชิกเกษตร

อินทรย์ีได้ทันท	ี(กรณแีบบกลุ่ม)
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หัวข้อเนือ้หา มกษ. IFOAM EU NOP

ระยะปรบั

เปลีย่น	(พชื)

ก�าหนดขัน้ต�า่ไว้	12	

เดอืน	ส�าหรบัพชื

ล้มลกุ	และ	18	เดอืน	

ส�าหรบัพชืยืนต้น

ก�าหนดขัน้ต�า่ไว้	12	

เดอืน	ส�าหรบัพชื

ล้มลกุ	และ	18	

เดอืน	ส�าหรบัพชื

ยนืต้น

ก�าหนดขัน้ต�า่ไว้	24	

เดอืน	ส�าหรับพชืล้มลกุ	

และ	36	เดอืน	ส�าหรับ

พชืยนืต้น

แต่มข้ีอยกเว้นให้ลด

ระยะปรับเปลีย่นลง

เหลอื	12	และ	18	

เดอืนได้

ก�าหนดขัน้ต�า่ไว้	36	

เดอืน	โดยเร่ิมนบั

จากการใช้สารเคมี

ต้องห้ามคร้ังสดุท้าย	

โดยในช่วงระยะปรับ

เปลีย่นไม่ต้องท�า

เป็นเกษตรอนิทรีย์

เตม็ตามมาตรฐาน	

และไม่ต้องตรวจใน

ช่วงระยะปรับ

เปลีย่น

อนิทรยีวตัถจุาก

นอกฟาร์ม

ก�าหนดให้ใช้วตัถดุบิ

จากระบบทัว่ไปได้แต่

ต้องผ่านกระบวนการ

หมกัทีเ่หมาะสม

ก�าหนดปรมิาณน�า

เข้ามาใช้ในฟาร์ม	

โดยพจิารณาจาก

เงือ่นไขท้องถิน่	และ

พชืทีป่ลกู

ก�าหนดปริมาณน�าเข้า

มาใช้ในฟาร์ม	โดย

เฉพาะปุย๋คอก

ไม่ได้ก�าหนด

ปริมาณปุย๋คอกทีน่�า

มาใช้จากภายนอก

ฟาร์ม

การใช้ปุย๋คอก

ดบิ	และระยะ

เวลาทิง้ช่วง

ก่อนเกบ็เกีย่ว

เป็นผลผลติ

ส�าหรบัใช้

บรโิภค	(คน)

ไม่ได้ก�าหนดระยะ

เวลา

ไม่ได้ก�าหนดระยะ

เวลา

ไม่ได้ก�าหนดระยะเวลา ก�าหนดระยะเวลา

ตารางเปรยีบเทียบมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี
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หัวข้อเนือ้หา มกษ. IFOAM EU NOP

วัสดุคลุมแปลง ไม่มีข้อก�าหนด ไม่มีข้อก�าหนด ไม่อนุญาตให้ใช้
เปลือกไม้,	ขี้เลื่อย,	
และเศษไม้ที่มีการใช้
สารเคมีฉีดพ่นหลัง
จากตัดโค่น	มาใช้เป็น
วัสดุคลุมแปลง

ไม่มีข้อก�าหนด

ปุ๋ยอุจจาระ
มนุษย์

ไม่อนุญาต อนุญาตให้ใช้กับ
พืชที่ไม่ได้น�ามา			
บริโภค	แต่มีข้อ
ยกเว้น	ถ้ามีการ
จัดการที่เหมาะสม
ก่อน

ไม่อนุญาต ไม่มีข้อก�าหนด

ปุ๋ยหมัก ไม่มีข้อก�าหนด ไม่มีข้อก�าหนด ไม่มีข้อก�าหนด มีการก�าหนด

รายละเอียดเกี่ยว

กับวัตถุดิบที่มา

ใช้เป็นปุ๋ยหมัก,	

เวลาในการหมัก,	

อณุหภมูใินกองปุย๋,	

จ�านวนครั้งของ

การกลับกอง

รายการปัจจัย
การผลิตที่
อนุญาตให้
ใช้เป็นปุ๋ยใน
ฟาร์มอินทรีย์

-	ไม่ให้ใช้	sewage	
sludge
-	ไม่ให้ใช้ปุ๋ยคอก	
(มูลไก่)	จากฟาร์ม
อุตสาหกรรม

-	ไม่ให้ใช้	sewage	
sludge
-	ไม่ได้ห้ามใช้ปุ๋ย
คอก	(มูลไก่)	จาก
ฟาร์มอุตสาหกรรม

-	ไม่ให้ใช้	sewage	
sludge
-	อนุญาต	Stillage	
and	stillage	extract
-	ห้ามใช้ปุ๋ยคอก	
(มูลไก่)	จากฟาร์ม
อุตสาหกรรม
-	มีการก�าหนดราย
ละเอียดเกี่ยวกับการ
ปนเปื้อนโลหะหนักใน
ปัจจัยการผลิต

-	ไม่ได้ห้ามใช้ปุ๋ย
คอก	(มูลไก่)	จาก
ฟาร์มอุตสาหกรรม
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หัวข้อเนือ้หา มกษ. IFOAM EU NOP

รายการปัจจัย
การผลิตที่
อนุญาตให้ใช้
ป้องกันก�าจัด
ศัตรูพืช

อนุญาตเมื่อได้รับการ
ยอมรับจากหน่วย
รับรอง
-	ryania
-	diatomaceous	
earth
-	potassium	per-
manganate	(ด่าง
ทับทิม)

อนุญาต	(ไม่มีใน	
EU)
-	ryania
-	diatomaceous	
earth
-	sodium	bicar-
bonate
-	potassium	per-
manganate	(ด่าง
ทับทิม)

อนุญาต	(ไม่มีใน	
IFOAM)
-	hydrolysed	pro-
teins
-	metaldehyde
อนุญาต	(ไม่มีใน	
IFOAM,	CODEX)
-	pyrethroids	(delta-
metrin	or	lambdacy-
halotrin)
-	mineral	oils	(other	
than	light	paraf-
fin-based	mineral	
oils)

ไม่มีข้อก�าหนด

เกณฑ์ในการ
อนุญาตปัจจัย
การผลิตอื่นๆ

มีการกำาหนดเกณฑ์
ในการประเมินปัจจัย
การผลิตค่อนข้าง
ละเอียด

มีการกำาหนดเกณฑ์
ในการประเมิน
ปัจจัยการผลิตค่อน
ข้างละเอียด

ไม่มี ไม่มีข้อกำาหนด

การระบุบน
ฉลากในกรณี
ที่มีปริมาณ
วัตถุดิบเป็น
อินทรีย์

- 70%-94% “ผลิตจากอินทรีย์” 
(ระบุส่วนประกอบ)

“ผลิตจากอินทรีย์” 
(ระบุส่วนประกอบ)

ไม่อนุญาต “ผลิตจากอินทรีย์” 
(ระบุส่วนประกอบ)

- 95%-99% “อินทรีย์” “อินทรีย์” ระบุร้อยละของส่วน
ผสมที่เป็นผลผลิต
การเกษตร

“อินทรีย์”

- 100% “อินทรีย์ร้อยละ100” “อินทรีย์ร้อยละ100” “อินทรีย์ร้อยละ100” “อินทรีย์ร้อยละ100”
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หัวข้อเนือ้หา มกษ. IFOAM EU NOP

รายการปัจจัย
การผลิตที่
อนุญาตให้ใช้
ป้องกันก�าจัด
ศัตรูพืช

อนุญาตเมื่อได้รับการ
ยอมรับจากหน่วย
รับรอง
-	ryania
-	diatomaceous	
earth
-	potassium	per-
manganate	(ด่าง
ทับทิม)

อนุญาต	(ไม่มีใน	
EU)
-	ryania
-	diatomaceous	
earth
-	sodium	bicar-
bonate
-	potassium	per-
manganate	(ด่าง
ทับทิม)

อนุญาต	(ไม่มีใน	
IFOAM)
-	hydrolysed	pro-
teins
-	metaldehyde
อนุญาต	(ไม่มีใน	
IFOAM,	CODEX)
-	pyrethroids	(delta-
metrin	or	lambdacy-
halotrin)
-	mineral	oils	(other	
than	light	paraf-
fin-based	mineral	
oils)

ไม่มีข้อก�าหนด

เกณฑ์ในการ
อนุญาตปัจจัย
การผลิตอื่นๆ

มีการกำาหนดเกณฑ์
ในการประเมินปัจจัย
การผลิตค่อนข้าง
ละเอียด

มีการกำาหนดเกณฑ์
ในการประเมิน
ปัจจัยการผลิตค่อน
ข้างละเอียด

ไม่มี ไม่มีข้อกำาหนด

การระบุบน
ฉลากในกรณี
ที่มีปริมาณ
วัตถุดิบเป็น
อินทรีย์

- 70%-94% “ผลิตจากอินทรีย์” 
(ระบุส่วนประกอบ)

“ผลิตจากอินทรีย์” 
(ระบุส่วนประกอบ)

ไม่อนุญาต “ผลิตจากอินทรีย์” 
(ระบุส่วนประกอบ)

- 95%-99% “อินทรีย์” “อินทรีย์” ระบุร้อยละของส่วน
ผสมที่เป็นผลผลิต
การเกษตร

“อินทรีย์”

- 100% “อินทรีย์ร้อยละ100” “อินทรีย์ร้อยละ100” “อินทรีย์ร้อยละ100” “อินทรีย์ร้อยละ100”
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หัวข้อเนือ้หา มกษ. IFOAM EU NOP

การฉายรงัสี ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต

GMO	หรอื
ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จาก	
GMO	เป็นส่วนผสม
ในอาหาร

ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต

วตัถดุบิส่วนผสมที่
ไม่ใช่เกษตรอนิทรย์ี

ต้องมกีารพจิารณา
เป็นกรณีๆ 	ไป	และ
ต้องมกีารทบทวน
เป็นช่วงๆ

ต้องมกีารพจิารณา
เป็นกรณีๆ 	ไป	และ
ต้องมกีารทบทวน
เป็นช่วงๆ

ระบไุว้ใน	Annex	VI	
Section	C

-	ต้องมีการพจิารณา
เป็นกรณีๆ 	ไป	และ
ต้องมีการทบทวน
เป็นช่วงๆ	

-	ห้ามใช้ส่วนผสมที่
ปลกูโดยใช้	sewage	
sludge	จากเทศบาล
เมือง

หน่วยรบัรอง กรมวชิาการเกษตร

กลุม่พฒันาระบบ
ตรวจรบัรอง
มาตรฐานการผลติ
ส�านกัพฒันาระบบ
และรบัรองมาตรฐาน
สนิค้าพชื

มกท.

ส�านกังานมาตรฐาน
เกษตรอนิทรย์ี

OneCert

Bio	AgriCert	/	Eco	
Cert	/	OneCert	/	
CERES	)

OneCert

Bio	AgriCert	/	Eco	
Cert	/	OneCert	/	
CERES	

ตราสัญลักษณ์

มกษ.		 	(มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีและอาหารแห่งชาต)ิ					
IFOAM		(มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีนานาชาต)ิ
EU	 	(มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีแห่งกลุม่ประเทศยโุรป)
NOP	 	(มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา)
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หวัข้อเนือ้หา มกษ. IFOAM EU NOP

การฉายรังสี ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต

GMO	หรือ
ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จาก	
GMO	เป็นส่วนผสม
ในอาหาร

ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต ไม่อนญุาต

วตัถุดบิส่วนผสมที่
ไม่ใช่เกษตรอนิทรีย์

ต้องมีการพจิารณา
เป็นกรณีๆ 	ไป	และ
ต้องมีการทบทวน
เป็นช่วงๆ

ต้องมกีารพจิารณา
เป็นกรณีๆ 	ไป	และ
ต้องมกีารทบทวน
เป็นช่วงๆ

ระบไุว้ใน	Annex	VI	
Section	C

-	ต้องมกีารพจิารณา
เป็นกรณีๆ 	ไป	และ
ต้องมกีารทบทวน
เป็นช่วงๆ	

-	ห้ามใช้ส่วนผสมที่
ปลกูโดยใช้	sewage	
sludge	จากเทศบาล
เมอืง

หน่วยรับรอง กรมวชิาการเกษตร

กลุม่พฒันาระบบ
ตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลติ
ส�านกัพฒันาระบบ
และรับรองมาตรฐาน
สนิค้าพชื

มกท.

ส�านกังานมาตรฐาน
เกษตรอนิทรย์ี

OneCert

Bio	AgriCert	/	Eco	
Cert	/	OneCert	/	
CERES	)

OneCert

Bio	AgriCert	/	Eco	
Cert	/	OneCert	/	
CERES	

ตราสัญลักษณ์

ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก�าหนด

1.	มูลสัตว์จากปศุสัตว์	และสัตว์ปีก -	กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์
จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

-	ไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งที่มาจากฟาร์มที่มีการเลี้ยง
แบบอุตสาหกรรม(ใช้สารเคมี	หรือให้ยาสัตว์	
ปริมาณมากและการเลี้ยงแบบกรงตับ)

-	ไม่ให้ใช้มูลสัตว์สดกับพืชอาหารในลักษณะที่เสี่ยง
ต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคสู่ส่วนที่บริโภคได้
ของพืช

2.	ปุ๋ยหมักจากปฏิกูลของสัตว์	และ	
สัตว์ปีก

3.	ปุ๋ยคอก	และปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์

4.	มูลสัตว์ชนิดแห้งจากปศุสัตว์และ
สัตว์ปีก

5.	ของเสียจากสัตว์ -	กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์
จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง	ควรผ่านการ
หมัก	และ/หรือการท�าให้เจือจางลงภายใต้สภาวะ
ควบคุมแล้ว	และไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งที่มาจาก
การท�าฟาร์มแบบโรงงาน

6.	ปุ๋ยจากธรรมชาติ	(ปุ๋ยปลา	มูลนก															
มูลค้างคาว)

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

7.	ฟางข้าว -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

8.	ปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ด -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง	และวัสดุที่ใช้
ควรอยู่ภายใต้รายการเหล่านี้

9.	ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้จาก
บ้านเรือน

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

สารท่ีอนญุาตให้ใช้สําหรบัการผลิตเกษตรอนิทรย์ี

ปัจจยัการผลิตท่ีใช้เป็นปุย๋และสารปรบัปรงุบํารงุดิน
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ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อกำาหนด

10.	ปุ๋ยหมักจากวัสดุพืชเหลือใช้ 	-

11.	ส่วนเหลือจากโรงงานฆ่าสัตว์และ

โรงงานอุตสาหกรรมสัตว์น�้า

-	โดยต้องไม่ใช้สารสังเคราะห์	และจ�าเป็นต้องได้

รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือหน่วยงานที่มี

อ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

12.	ผลพลอยได้จากโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารและทอผ้า

-	จะต้องไม่มีการใช้วัตถุเจือปนที่เป็นสารสังเคราะห์

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

13.	สาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑ์จาก

สาหร่ายทะเล

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

14.	ขี้เลื่อย	เปลือกไม้	และของเสีย

จากไม้

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

15.	ขี้เถ้าจากไม้ -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

16.	หินฟอสเฟตจากธรรมชาติ -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

-	ปริมาณแคดเมียมต้องไม่เกิน	90	mg/kg	

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)	P
2
O
5

17.	เบสิก	สแลค	(basic	slag) -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

18.	หินโปแทสเซียมและเกลือโปแทส

เซียมจากเหมือง	(เช่น	kainite	และ	

sylvinite)

-	ต้องมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบต�่ากว่า	60%

19.	ซัลเฟตของโปแทส	(เช่น	paten-

kali)

-	ได้จากกระบวนการทางกายภาพ		แต่ต้องไม่มีการ

เสริมด้วยกระบวนการทางเคมีเพื่อเพิ่มการละลาย

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก�าหนด

20.	แคลเซยีมคาร์บอเนตจากธรรมชาติ	
(เช่น	ชอล์ก	ปนูมาร์ล	ปนูขาว	ชอล์ก
ฟอสเฟต)

	-

21.	หนิแมกนเีซยีม 	-

22.	หนิแคลคาเรยีสแมกนเีซยีม	(calcar-
eous	magnesium	rock)

	-

23.	แมกนเีซยีมซลัเฟต	(epsom	salt) 	-

24.	ยปิซมั	(แคลเซยีมซลัเฟต) 	-

25.	สทลิเลจ	(stillage)	และสารสกดั
สทลิเลจ	(stillage	extract)

-	ไม่รวมแอมโมเนยีมสทลิเลจ	(ammonium	
stillgae)

26.	โซเดยีมคลอไรด์	(sodium	
chloride)

-	เฉพาะเกลอืสนิเธาว์

27.	อลมูเีนยีมแคลเซยีมฟอสเฟต	
(aluminium	calcium	phosphate)

-	ปรมิาณแคดเมยีมไม่เกนิ	90	mg/kg		 

(มลิลกิรมัต่อกโิลกรัม)	P
2
O
5

28.	แร่ธาตปุรมิาณน้อย	(เช่น	โบรอน	
ทองแดง	เหลก็	แมงกานสี	โมลบิดนีมั	
สงักะส)ี

-	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

29.	ก�ามะถนั -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

30.	หนิบด 	-

31.	ดนิ	เช่น	เบนโทไนต์	เพอรไืลต์	
ซโีอไลต์	(bentonite,perlite,zeolite)

	-

32.	สิง่มชีวีติด้านชวีวทิยาตามธรรมชาติ	
(เช่น	ไส้เดอืนดนิ)

	-

33.	เวอมคิไูลต์	(vermiculite) 	-
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ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก�าหนด

35.	ฮิวมัส	(humus)	จากไส้เดือนดิน

และแมลง

	-

36.	ซีโอไลต์	(zeolite) 	-

37.	ถ่านจากไม้ 	-

38.	ด่างคลอไรด์	(chloride	of	lime) -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

39.	ผลพลอยได้จากโรงงานน�้าตาล -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

40.	ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตส่วน

ผสมแปรรูปต่างๆ	จากเกษตรอินทรีย์

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

41.	ผลพลอยได้จากน�้ามันปาล์ม	

มะพร้าวและโกโก้

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
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ชือ่สาร รายละเอยีด/ข้อก�าหนด

1.	พชืและสตัว์
1.1	สารเตรยีมทีม่ส่ีวนของไพรทีรนิ	

(pyrethrins)

สกดัจาก	Chrysanthemem	cinerariaefoli-

um

-	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ				

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.2	สารเตรยีมของโรทโีนน	(rotenone)	

หรอืสารออกฤทธิจ์ากโล่ติน๊(Derrisellipti-

ca),Lonchocarpus,Thephrosia	spp.

-	มกีารป้องกนัการปนเป้ือนลงสูแ่หล่งน�า้

-	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ				

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.3	สารเตรยีมจาก	Quassia	amare -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ				

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.4	สารเตรยีมจาก	Ryania	speciosa -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ					

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.5	สารออกฤทธิจ์ากสะเดา	(neem)	หรอื	

Azadirachtin	จาก	Azadirachta	spp.

-	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ					

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.6	โพรโปลสิ	(propolis) -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ						

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.7	น�า้มนัจากพชืและสตัว์	(plant	and	

animal	oils)

-

1.8	สาหร่ายทะเล	(seaweed)	สาหร่าย

ทะเลบด	(seaweed	meal)	หรอืสาหร่าย

สกดั	น�า้ทะเล	น�า้เกลอื	(seaweed	

extracts,sea	salts	and	salty	water)

- ไม่ใช้สารเคมี

สารท่ีใช้สําหรบัควบคุมศัตรแูละโรคของพืช

29



ชือ่สาร รายละเอยีด/ข้อก�าหนด

1.9	เจลาทนิ	(gelatin) 	-

1.10	เลซทินิ	(lecithin) -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ				

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.11	เคซนี	(casein) 	-

1.12	กรดธรรมชาต	ิ(เช่น	น�า้ส้มสายช)ู -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ					

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.13	สารหมกัจาก	aspergillus 	-

1.14	สารสกดัจากเหด็หอม	(shiitake	

fungus)

	-

1.15	สารสกดัจาก	Chlorella 	-

1.16	สารเตรยีมจากพชืธรรมชาต	ิยกเว้น	

ยาสบู

-	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ					

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.17	น�า้ชายาสบู	(tobacco	tea)	ยกเว้น	

สารนโิคตนิบรสิทุธิ์

-	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ					

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.18	กากชา -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ					

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

1.19	น�า้ส้มควนัไม้ -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ						

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

2. แร่ธาตุ (mineral)

2.1	สารประกอบอนินทรีย์	เช่น	สารผสม

บอร์โดซ์	(Bordeaux	mixture)	

คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์	(copper	

hydroxide)	คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์	

(copper	oxychloride)

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

2.2	สารผสมเบอกันดี	(burgundy	

mixture)

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
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2.3	เกลือทองแดง	(copper	salts) -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

2.4	ก�ามะถัน	(sulphur) -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

2.5	แร่ธาตุผง	เช่น	หินบด	(stone	

meal)	ซิลิเกต	(silicates)

	-

2.6	ดินเบา	(diatomaceous	earth) -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

2.7	ซิลิเกต	(silicates)	ดินแร่เบนโท

ไนต์	(bentonite)

	-

2.8	โซเดียมซิลิเกต	(sodium	silicates) 	-

2.9	โซเดียมไบคาร์บอเนต	(sodium	

bicarbonate)

	-

2.10	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต	

(potassium	permanganate)

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

2.11	น�้ามันพาราฟิน	(paraffin	oil) -	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

3. จุลินทรีย์ที่ใช้ส�าหรับ

ควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี

3.1	จุลินทรีย์	(แบคทีเรีย,ไวรัส,เชื้อรา	

เช่น	Bacillus	thuringiensis,Granulosis	

virus)

-	จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
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4. อืน่ๆ

4.1	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน	

(carbon	dioxide	and	nitrogen	gas)

-	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ					

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

4.2	สบูโ่พแทสเซยีม	(สบูอ่่อน) 	-

4.3	เอทลิแอลกอฮอล์	(ethyl	alcohol) -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ						

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

4.4	สารเตรยีม	Homeopathic	และ	

Ayurvedic

	-

4.5	สมนุไพรและสารเตรยีมทีไ่ด้จากการ

เปลีย่นแปลงทางพลชวีภาพ

	-

4.6	แมลงตวัผูท้ีถ่กูท�าหมนั -	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ						

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

5. การใช้กบัดัก

5.1	สารเตรยีมฟีโรโมน	(pheromone) 	-

5.2	สารเตรยีมจาก	metaldehyde	ใช้ใน				

กบัดกั

-	จ�าเป็นต้องได้รบัการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ						

หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง
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เกษตรอินทรีย์ 
มาตรฐาน

สำ นักกิจการในพระดำ ริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำ นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Instutute of Product Quality and Standardization

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3801-6  โทรสาร 0 5387 8135

การจะปรับเปลีย่นให้ประเทศไทยเปลีย่นจากการ

ผลิตอาหารแบบที่ใช้สารเคมีมาเป็นระบบการ

ผลติอาหารอินทรีย์  (Organic Food) จงึเป็น

ทางเลอืกสดุท้าย ท�าให้รัฐบาลประกาศให้การท�า

เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาต ิเพ่ือสนบัสนนุ

ให้ประเทศไทยเป็นอาณาจกัรแห่งเกษตรอินทรีย์     

หรือ “Make Thailand : The Kingdom of 

Organic” และเพ่ือเป็นครัวของโลกในอนาคต

โครงการพัฒนาระบบการผลิตมาตรฐานอินทรีย์ สำ หรับเรือนจำ ชั่วคราว
ภายใต้โครงการกำ ลังใจในพระดำ ริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 


