การจะปรับเปลีย่ นให้ประเทศไทยเปลีย่ นจากการ
ผลิตอาหารแบบที่ใช้สารเคมีมาเป็นระบบการ
ผลิตอาหารอินทรีย์ (Organic Food) จึงเป็น
ทางเลือกสุดท้าย ท�ำให้รฐั บาลประกาศให้การท�ำ
เกษตรอินทรียเ์ ป็นวาระแห่งชาติ เพือ่ สนับสนุน
ให้ประเทศไทยเป็นอาณาจักรแห่งเกษตรอินทรีย์
หรือ “Make Thailand : The Kingdom of
Organic” และเพือ่ เป็นครัวของโลกในอนาคต

มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์

สำ�นักกิจการในพระดำ�ริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Instutute of Product Quality and Standardization
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3801-6 โทรสาร 0 5387 8135

โครงการพัฒนาระบบการผลิตมาตรฐานอินทรีย์ สำ�หรับเรือนจำ�ชั่วคราว
ภายใต้โครงการกำ�ลังใจในพระดำ�ริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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คํานํา
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็นข้อก�ำหนดในการปฏิบตั แิ ละการจัดการ
ของเกษตรกรในการดูแลผลผลิตของตนเองให้ไร้สารเคมีตงั้ แต่เริม่ จนสิน้ สุด
การผลิต  อีกทัง้ การจัดการสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการผลิตโดยใช้วถิ ธี รรมชาติ
ทีต่ อ้ งอาศัยองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในการจัดการ
ความเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมเพือ่ การผลิตอาหารทีไ่ ร้สารพิษ  เป็นการ
ยกมาตรฐานเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับในการต่อสู้และแข่งขันต่อความ
เปลีย่ นแปลงของกลไกและความต้องการของผูบ้ ริโภค
คูม่ อื มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ล่มนี้ ต่อเนือ่ งจากคูม่ อื เกษตรอินทรีย์
ทีส่ ำ� นักกิจการในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ได้จดั ท�ำขึน้
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังทีเ่ ข้าร่วมโครงการน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในเรือนจ�ำน�ำร่องได้เรียนรูใ้ นการพึง่ พาตนเองด้วยการเกษตรอินทรีย์
แล้วในระยะเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการยกระดับของการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับตามมาตรฐานทีเ่ ป็นข้อก�ำหนดด้านเกษตรอินทรียส์ สู่ ากลจึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียโ์ ดยได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เข้ามาด�ำเนินการในการให้คำ� ปรึกษาการเรียนรูข้ อง      
ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าทีจ่ นได้รบั มาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องประเทศไทย
(ออร์แกนิคไทยแลนด์) และเกษตรอินทรีย์สากล (USDA) ในเรือนจ�ำ   
น�ำร่องได้แก่ เรือนจ�ำชัว่ คราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ ได้จดั ท�ำ 

2

คูม่ อื การเรียนรูแ้ ละการจัดการมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ล่มนีข้ นึ้ เพือ่ เป็น
แนวทางให้กับเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานต่างๆ ได้ใช้เพื่อพัฒนางานด้านการ     
เรียนรูข้ องผูต้ อ้ งขัง เจ้าหน้าที่ และการเกษตรของเรือนจ�ำต่อไป
ท้ายสุดส�ำนักกิจการในพระด�ำริฯ ต้องขอบคุณ รศ.ดนุวตั เพ็งอ้น        
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้   และคณะ ทีไ่ ด้ชว่ ยสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี ามให้กบั ผูต้ อ้ งขัง
ในเรือนจ�ำโดยท�ำให้ผลิตผลทีผ่ ตู้ อ้ งขังได้ผลิตขึน้ มีมลู ค่าเพิม่ และต้องขอ
ขอบคุณ นายขวัญไชย สันติภราภพ และนายเริงสิงห์ เชื้อแก้ว ที่ช่วย  
ประสานงานและจัดการในทุกด้านให้เกิดเกษตรอินทรียข์ นึ้ ในเรือนจ�ำน�ำร่อง
ขอบคุณ นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร ทีช่ ว่ ยตรวจทานความสมบูรณ์
ของเอกสาร
ส�ำนักกิจการในพระด�ำริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
                                   มิถนุ ายน 2558
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ ากล
ประเทศไทยใช้ปยุ๋ เคมีและสารเคมีสงั เคราะห์กำ� จัดศัตรูพชื มาเป็น
เวลานานกว่า 40 ปี ท�ำให้เกษตรกรขาดทุนและบางท่านท่องจ�ำเป็นสูตรออก
มาว่าปลูกพืชชนิดนีค้ วรใช้ปยุ๋ สูตรนี้ และใช้สารเคมีอะไรเพือ่ ก�ำจัดแมลงจน
เรียกการท�ำเกษตรในยุคนี้เป็น “ยุคเกษตรเคมีหรือเรียกว่าเกษตร
เชิงเดีย่ ว” ท้ายสุดประเทศทีส่ ง่ สารเคมีสงั เคราะห์ดงั กล่าวก็ไม่รบั ซือ้ สินค้า
นัน้ ๆ โดยหาว่าปนเปือ้ นหรือไม่ปลอดภัย ข้อส�ำคัญคือผลิตเครือ่ งมือมาตรวจ
หาสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตร พบเกินทีก่ ำ� หนดก็ไม่ให้นำ� เข้า  ปัจจุบนั
กระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยได้ขยายไปทัว่ โลก และประกาศว่าต่อไป
นีส้ นิ ค้าเกษตรทุกรายการต้องมีคณ
ุ ภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน สามารถ
ตรวจย้อนกลับได้ (Traceability) และผลผลิตต้องไม่มสี ารเคมีสงั เคราะห์
ปนเปื้อน เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนและไม่มีผลกระทบต่อ       
ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม เมือ่ เป็นเช่นนีผ้ ลผลิตทางการเกษตรทีเ่ ป็น
อาหารทีผ่ ลิตออกมาจะส่งผลดีตอ่ สุขภาพ ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีสขุ ภาพดีไม่ตอ้ ง
เสียค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยต้องเสียค่ารักษา
พยาบาลปีละไม่ตำ�่ กว่า 3 แสนล้านบาท และพบว่าเป็นมะเร็งและโรคต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ มากมายเป็นทัง้ โรคทีไ่ ม่ใช่โรคและโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ โรค สาเหตุหนึง่
ของโรคทีไ่ ม่ใช่โรคเกิดจากการบริโภคอาหารโดยไม่ทราบทีม่ าของอาหาร

ORGANIC

products
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หมายถึงการท�ำการเกษตรโดยใช้สารเคมีสงั เคราะห์การเกษตร ทัง้ ปลูกพืช
และเลีย้ งสัตว์ การจะปรับเปลีย่ นให้ประเทศไทยเปลีย่ นจากการผลิตอาหาร
แบบทีใ่ ช้สารเคมีมาเป็นระบบการผลิตอาหารอินทรีย์ (Organic Food)
จึงเป็นทางเลือกสุดท้าย ท�ำให้รฐั บาลประกาศให้การท�ำเกษตรอินทรียเ์ ป็น
วาระแห่งชาติ เพือ่ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นอาณาจักรแห่งเกษตรอินทรีย์
หรือ “Make Thailand : The Kingdom of Organic” และเพือ่ เป็นครัวของ
โลกในอนาคต
			
รองศาสตราจารย์ดนุวตั   เพ็งอ้น
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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บทน�ำ
การพัฒนาประเทศไทยในหลายสิบปีทผี่ า่ นมาได้มงุ่ เน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจกระแสหลักเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ
(GDP) ทางด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกันได้มงุ่ เน้นประสิทธิภาพการผลิตที่
ต้องอาศัยสารเคมี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
ทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค การท�ำการเกษตรอินทรียถ์ อื เป็นทางเลือกหนึง่ ในการ
แก้ปญ
ั หาดังกล่าว ทีจ่ ะก่อให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เกษตร
อินทรีย์พยายามประยุกต์กลไกและวัฏจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต
พร้อมทัง้ พัฒนาจุลนิ ทรียห์ รือชีวภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมศัตรูพชื เพือ่
ป้องกันการพัฒนาโรคและแมลงศัตรูพชื นอกจากนีย้ งั ป้องกันการพัฒนา
ความต้านทานของศัตรูพชื โดยเฉพาะโรคของพืชและแมลงศัตรูพชื อีกด้วย   
หลักการเกษตรอินทรีย์นี้เป็นหลักการสากล ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ - สังคม ภูมอิ ากาศ และวัฒนธรรมของท้องถิน่ ด้วย
คูม่ อื มาตรฐานเกษตรอินทรียน์ เี้ ป็นคูม่ อื ทีเ่ กษตรกรสามารถน�ำไป
ปฏิบตั เิ องได้ เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าทีม่ มี าตรฐานสากลและสามารถตรวจย้อนกลับ
ได้ (Traceability) เป็นการด�ำเนินงานเพือ่ สร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
สินค้าสูต่ ลาดสากล
ดังนัน้ เกษตรกรควรอ่านและท�ำความเข้าใจเรือ่ งมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และน�ำไปปฏิบตั   
ิ การสร้างความเชือ่ มัน่ ของสินค้าโดยเฉพาะพืชที่
ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ เนือ่ งจากระบบเกษตรอินทรียแ์ บบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากลก�ำลังเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก เพราะมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ ากลไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมี ไม่อนุญาตให้ใช้ปยุ๋ เคมี ไม่กอ่ ให้
เกิดมลพิษและไม่อนุญาตให้เผาใด ๆ ทัง้ สิน้ จึงเป็นระบบทีส่ ามารถป้องกัน
และรักษาสิง่ แวดล้อมอีกได้เป็นอย่างดี
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
(สถาบัน IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือ
สถาบัน IQS  เป็นหน่วยงานในก�ำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิสาหกิจ)  
และท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมให้ระบบเกษตรอินทรียแ์ ละผลผลิต
เกษตรอินทรียเ์ ป็นระบบทีม่ มี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับและแพร่หลายแก่   
ผูบ้ ริโภคทัว่ ไป  นอกจากนีย้ งั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก
การเกษตรของประเทศไทยและเป็นการแก้ปญ
ั หาการเกษตรในอดีต
อย่างเป็นรูปธรรม
การด�ำเนินงานโดยเน้นการรับรองกระบวนการผลิตตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง หมายความว่าให้คำ� ปรึกษาด�ำเนินการเรือ่ งการ
ตรวจรับรองตัง้ แต่ ปัจจัยการผลิต เช่น ดิน น�ำ 
้ ปุย๋ และอืน่ ๆ ในการปลูก  
การดูแลรักษาจนกระทัง่ กระบวนการหลังการเก็บเกีย่ ว การจัดการบรรจุ
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การขนส่งจนถึงมือผูบ้ ริโภคหรือผูป้ ระกอบการ ถ้าด�ำเนินการตามขัน้
ตอนจะได้รบั การใช้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จากปี 2549  สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เป็นทีป่ รึกษาในการจัดท�ำเกษตรอินทรียจ์ นได้รบั การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละเป็นทีย่ อมรับของตลาดสิงคโปร์และตลาด
อืน่ ๆ ในเอเชีย และคาดว่าในอนาคตผลผลิตจากเกษตรอินทรียจ์ ะได้
รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ

เกษตรอินทรีย์ คือ อะไร

เกษตรอินทรีย์ คือ การท�ำ
การเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ
บนพืน
้ ทีก่ ารเกษตร ทีไ่ ม่มสี ารพิษ
ตกค้างและหลีกเลีย่ งจากการ
ปนเปือ้ นของสารเคมี ทางดิน
ทางน�ำ้ และทางอากาศ เพือ่ ส่งเสริม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่ใช้ปยุ๋ เคมี และยาฆ่าแมลงครับ
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1. เป้าหมายการท�ำเกษตรอินทรีย์
1. ฟืน้ ฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดย
ใช้วตั ถุดบิ ในฟาร์มมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
2. ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีท�ำให้เกิดมลพิษที่มีผล   
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
3. พัฒนาระบบการผลิตสูก่ ารพึง่ ตนเอง สร้างระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ และรักษาให้คงไว้ซึ่งทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนของระบบนิเวศโดยรวม
4. สนับสนุนการผลิตและกระบวนการจัดการทุกขัน้ ตอนทีค่ ำ� นึง
ถึงหลักมนุษยธรรม
5. ยึดหลักการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ วและการแปรรูปทีเ่ ป็นวิธี
การธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อ           
สิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ

30%
30%

30%
10%

การแบ่งพืน้ ทีท่ ำ� กินตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่
ตัง้ ต้นจาก ทีด่ นิ ท�ำกิน 15 ไร่  
ให้แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น
30:30:30:10
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การเปรียบเทียบโครงสร้างของดินทีท่ �ำ
เกษตรอินทรียก์ บั เกษตรเคมี

ตัวอย่างดินทีท่ ำ� เกษตรอินทรีย์

ตัวอย่างดินทีท่ ำ� เกษตรเคมี

2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2.1 การปฏิบตั ใิ นแปลง
2.1.1  แปลงเกษตรอินทรียท์ กุ แปลง
ต้องบันทึกการใช้ปจั จัยการผลิตทุกครัง้ และ
จะต้องท�ำในระบบเกษตรอินทรีย์ ยกเว้น
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์
เป็นปีแรกอนุญาตให้ผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์
บางแปลงได้ แต่ปีต่อไปจะต้องท�ำเกษตร
อินทรียท์ กุ แปลง หรือในกรณีพเิ ศษทีโ่ ครงการ
เกษตรอินทรีย์ อาจมีขอ้ ยกเว้นให้กบั เกษตรกร
2.1.2  ไร่ หรือ ฟาร์ม หรือ สวน จะต้อง

ปัจจย
ั การผลต
ิ สวนลงุ
มี

กงิ่ พนั ธ์ุ
gเมลด
็ พนั ธ์ุ
gปย
ุ๋ หมกั
g
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ปลอดสารเคมีอย่างสิน้ เชิง รวมถึงยาฆ่าแมลงทีท่ ำ� มาจากสมุนไพรทีม่ ี
ส่วนผสมของสารเคมี ยกเว้นสมุนไพรทีท่ ำ� ขึน้ มาเองโดยไม่ใช้สารเคมี

6

6

g

80%
สารเคมี

มาจากสมุนไพร
แต่ผสมสารเคมี

ปลอดสารเคมี

2.1.3 ห้ามตัดป่าไม้ที่สาธารณะและบุกรุกป่าใหม่เพื่อท�ำ    
เกษตรอินทรีย์
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2.1.4  ให้ปลูกพืชตระกูล
ถั่วแซมในแปลงหรือให้ปลูกพืช
หลากหลายชนิดในแปลงและพืช
นัน้ ต้องไม่ใช้สารเคมี หรือยาฆ่า
แมลง
2.1.5  ห้ามเผาท�ำลายวัตถุทกุ ชนิด เช่น ใบไม้ กิง่ ไม้ ฟางข้าวหรือ
อืน่ ๆ

2.1.6 พืชล้มลุก มีระยะ
ปรับเปลีย่ นขัน้ ต�ำ 
่ 12 เดือน หรือ
ขึ้ น อยู ่ กั บ มาตรฐานที่ ข อการ
รับรอง ต้องเก็บเกี่ยวหลังจาก
พ้นระยะปรับเปลีย่ น จึงถือว่าเป็น
พืชอินทรีย์

ขัน้ ต�ำ 
่ 18 เดือน

ขัน้ ต�ำ 
่ 12 เดือน

2.1.7 พืชยืนต้นหรือไม้
ยืนต้นมีระยะปรับเปลี่ยนขั้นต�่ำ            
18 เดือน หรือขึน้ อยูก่ บั มาตรฐาน
ทีข่ อการรับรอง ต้องเก็บเกีย่ วหลัง
จากพ้นระยะปรับเปลีย่ น จึงถือว่า
เป็นพืชอินทรีย์
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2.1.8 ห้ามเกษตรกรใส่
ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้าหรือคุมหญ้า
ฮอร์โมนสังเคราะห์ทกุ ชนิด

ปุย๋ เคมี
ยาฆ่าหญ้า

ปุย๋ หมัก

EMO

ปุย๋

2.1.9 ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อย่างผสมผสานระหว่าง ปุย๋ หมัก
ปุย๋ น�ำ้ ชีวภาพ จุลนิ ทรียแ์ ละปุย๋ พืชสด

ปุย๋ พืชสด

2.1.10 ให้ใช้วัสดุคลุมดิน
เพื่ อ ควบคุ ม วั ช พื ช และรั ก ษา
ความชืน้ ในดิน

ฟาง หญ้าแห้ง  
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2.2 การป้องกันการปนเปือ้ น
2.2.1  พืชในแปลงเคมีจะต้องเป็นพืชคนละชนิด หรือคนละรุน่
กับแปลงเกษตรอินทรีย์
แปลงเคมี

แปลงอินทรีย์

2.2.2 แปลงเกษตรอินทรียต์ อ้ งแยกจากแปลงเคมีให้ชดั เจน
และอยูห่ า่ งกันไม่ตำ�่ กว่า 1 – 4  เมตร ห่างมากยิง่ ดี

แปลงอินทรีย์

แปลงเคมี

1 – 4  เมตร
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2.2.3  ถ้าแปลงข้างเคียงฉีดพ่นสารเคมีแปลงเกษตรอินทรีย์
ต้องมีแนวกันลม โดยปลูกพืชทีม่ คี วามสูงกว่าพืชเคมี   แปลงข้างเคียง
และต้องไม่ใช้พชื ชนิดเดียวกันกับทีข่ อการรับรอง โดยพืชแนวกันลม   
ไม่ถอื ว่าเป็นพืชอินทรีย์

แปลงเคมี

แนวกันลม

แปลงอินทรีย์

1 – 4  เมตร
2.2.4  แปลงเกษตรอินทรียต์ อ้ งมีแนวกันชนเพือ่ ป้องกันการ
ปนเปือ้ นทางน�ำ 
้ คือ คันดิน คูดนิ ร่องน�ำ 
้ หรือ แนวไม้พมุ่ เพือ่ กรองสาร
เคมี หรือตามค�ำแนะน�ำของสถาบัน

แปลงอินทรีย์

แปลงเคมี

ร่องน�ำ้ และคันดิน

1 – 4  เมตร
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2.2.5 ห้ามใช้เครือ่ งมือการเกษตรปะปน  เช่น  ถังฉีดยาเคมี
ไปฉีดยาสกัดสมุนไพรในแปลงอินทรีย์

แปลงอินทรีย์

แปลงเคมี

1 – 4  เมตร
2.2.6  ห้ามน�ำผลผลิตของญาติ / เพือ่ นบ้านมาปะปนด้วย และ
ต้องแยกแยะการจัดการผลผลิตอินทรียแ์ ละเคมีให้ชดั เจน ห้ามกองหรือ
คัดแยกหรือบรรจุหบี ห่อใกล้กนั
2.2.7  ห้ามใช้สารเคมีฉดี พ่นในโรงเก็บผลผลิตหรือโรงบรรจุภณ
ั ฑ์
2.2.8 เกษตรกรต้องมีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของ
หน้าดิน
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2.3 การใช้ปจั จัยการผลิต
2.3.1  เกษตรกรจะต้องบันทึกปัจจัยการผลิต /วัตถุดบิ   แหล่ง
ทีม่ าทีน่ ำ� มาใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ และ ปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้จากการ
ผลิตในระบบเกษตรอินทรียท์ กุ ครัง้
ปัจจัยการผลิต
สวนลุงมี
เมล็ดพันธุจ์ ากโครงการ  g
ปุย๋ หมักตรวจสอบแล้ว  g
มะเขือม่วง 20 กก.  g

2.3.2 ห้ามใช้พชื ทีม่ กี ารดัดแปลงตัดแต่งพันธุกรรม หรือ พืช
ทีเ่ รียกว่า จี เอ็ม โอ (GMOs) ใช้ในแปลงอินทรีย์
2.3.3 ให้ใช้เมล็ดพันธุห์ รือกิง่ พันธุ์ ทีเ่ ป็นเกษตรอินทรีย์ และ
เป็นชนิดทีโ่ ครงการฯ จัดหาให้เท่านัน้ ยกเว้นในกรณีทเี่ มล็ดพันธุห์ รือ
กิง่ พันธุเ์ กษตรอินทรียม์ ไี ม่เพียงพอ แต่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากโครงการฯ
2.3.4 การใช้ปจั จัยการผลิตอืน่ ๆ สมาชิกต้องแจ้งให้ทางโครงการฯ
ทราบก่อนเพือ่ ตรวจสอบและอนุมตั กิ อ่ นการใช้

17

2.3.5 ให้ใช้สารสมุนไพรในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื ได้ เช่น
สะเดา ข่า  ตะไคร้หอม พริก หนอนตายอยาก ขิง บอระเพ็ด  ฯลฯ
2.3.6 ห้ามน�ำเมล็ดพันธุผ์ กั อินทรียค์ ลุกสารเคมี ก�ำจัดแมลง
ศัตรูพชื หรือน�ำกิง่ พันธุ์ แช่ในฮอร์โมนสังเคราะห์
2.3.7 ห้ามใช้ปุ๋ยหมักจากเทศบาลและไม่ให้ใช้ปุ๋ยที่มียี่ห้อ
ทางการค้าก่อนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากโครงการฯ
2.3.8   ห้ามใช้อจุ จาระของคนมาเป็นปุย๋
2.3.9 ห้ามใช้ขไี้ ก่จากฟาร์มทีเ่ ป็นกรงตับน�ำมาเป็นปุย๋ แต่
สามารถน�ำขีไ้ ก่พนื้ บ้านหรือขีไ้ ก่จากฟาร์มทีเ่ ลีย้ งแบบฝูงปล่อย (ไก่เนือ้ )
มาเป็นปุย๋ ได้
2.3.10  ห้ามใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เร่งการเจริญเติบโต

รถดูดส้วม
ปุย๋ หมัก A

ขีไ้ ก่
จากฟาร์ม
ปิด

ขีไ้ ก่พนื้ บ้าน/ฝูงปล่อย
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2.3.11 เกษตรกรทุกคนควรผลิตปุย๋ หมักอินทรียท์ หี่ มักเป็น
ฮิวมัส /น�ำ้ หมักชีวภาพ ไว้ใช้เอง เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต และอนุญาต
ให้ใช้ปจั จัยการผลิตทีผ่ า่ นการรับรองเท่านัน้

น�ำ้ หมัก

น�ำ้ หมัก

2.3.12  กรณีแปลงเกษตรอินทรียต์ ดิ กับแปลงเกษตรเคมี หรือ
อาจเสีย่ งต่อการปนเปือ้ นสารเคมีเกษตรกรต้องปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของ
สถาบัน IQS อย่างเคร่งครัด
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2.4 การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
2.4.1  ถุงกระสอบหรือภาชนะทีน่ ำ� มาใส่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
จะต้องเป็นถุงกระสอบ หรือภาชนะทีท่ างโครงการฯ รับรองและจัดหา
ให้เท่านัน้
2.4.2 กรณีขา้ วเปลือกอินทรียห์ า้ มใช้ถงุ กระสอบปุย๋ เคมีหรือถุง
บรรจุอาหารสัตว์
2.4.3  ถุงหรือกระสอบหรือภาชนะทีน่ ำ� มาใส่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
จะต้องระบุชอื่ ผูผ้ ลิต รหัสสมาชิก สถานะผลผลิต
2.4.4 การเก็บผลผลิตทุกชนิดต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐาน หรือ ข้อก�ำหนดของระบบควบคุมภายใน (กรณีแบบกลุม่ )
เช่น เก็บเกีย่ วทีอ่ ายุเหมาะสม คุณภาพเป็นไปตามชนิดของสินค้านัน้ ๆ  
นอกจากนีต้ อ้ งยึดหลักคุณภาพน�ำปริมาณ
2.4.5  ผลผลิตในแปลงเกษตรอินทรีย์ กับแปลงเกษตรทัว่ ไปจะ
ต้องคัดแยกผลผลิตอย่างชัดเจน และหากตรวจสอบพบภายหลังจะมี
บทลงโทษโดยพ้นสภาพเกษตรอินทรีย์ หรือการเป็นสมาชิกเกษตร
อินทรียไ์ ด้ทนั ที (กรณีแบบกลุม่ )
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ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
หัวข้อเนือ้ หา
ระยะปรับ
เปลีย่ น (พืช)

มกษ.

IFOAM

EU

NOP

ก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ไว้ 12
เดือน ส�ำหรับพืช
ล้มลุก และ 18 เดือน
ส�ำหรับพืชยืนต้น

ก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ไว้ 12
เดือน ส�ำหรับพืช
ล้มลุก และ 18
เดือน ส�ำหรับพืช
ยืนต้น

ก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ไว้ 24
เดือน ส�ำหรับพืชล้มลุก
และ 36 เดือน ส�ำหรับ
พืชยืนต้น

ก�ำหนดปริมาณน�ำ
เข้ามาใช้ในฟาร์ม
โดยพิจารณาจาก
เงือ่ นไขท้องถิน่ และ
พืชทีป่ ลูก
ไม่ได้กำ� หนดระยะ
เวลา

ก�ำหนดปริมาณน�ำเข้า
มาใช้ในฟาร์ม โดย
เฉพาะปุย๋ คอก

ก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ไว้ 36
เดือน โดยเริม่ นับ
จากการใช้สารเคมี
ต้องห้ามครัง้ สุดท้าย
โดยในช่วงระยะปรับ
เปลีย่ นไม่ตอ้ งท�ำ
เป็นเกษตรอินทรีย์
เต็มตามมาตรฐาน
และไม่ตอ้ งตรวจใน
ช่วงระยะปรับ
เปลีย่ น
ไม่ได้กำ� หนด
ปริมาณปุย๋ คอกทีน่ ำ�
มาใช้จากภายนอก
ฟาร์ม

อินทรียวัตถุจาก ก�ำหนดให้ใช้วตั ถุดบิ
นอกฟาร์ม
จากระบบทัว่ ไปได้แต่
ต้องผ่านกระบวนการ
หมักทีเ่ หมาะสม
การใช้ปยุ๋ คอก
ดิบ และระยะ
เวลาทิง้ ช่วง
ก่อนเก็บเกีย่ ว
เป็นผลผลิต
ส�ำหรับใช้
บริโภค (คน)

ไม่ได้กำ� หนดระยะ
เวลา

แต่มขี อ้ ยกเว้นให้ลด
ระยะปรับเปลีย่ นลง
เหลือ 12 และ 18
เดือนได้

ไม่ได้กำ� หนดระยะเวลา ก�ำหนดระยะเวลา
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หัวข้อเนือ้ หา

มกษ.

IFOAM

EU

วัสดุคลุมแปลง ไม่มีข้อกำ�หนด

ไม่มีข้อกำ�หนด

ปุ๋ยอุจจาระ
มนุษย์

ไม่อนุญาต

ปุ๋ยหมัก

ไม่มีข้อกำ�หนด

อนุญาตให้ใช้กับ
พืชที่ไม่ได้นำ�มา   
บริโภค แต่มีข้อ
ยกเว้น ถ้ามีการ
จัดการที่เหมาะสม
ก่อน
ไม่มีข้อกำ�หนด
ไม่มีข้อกำ�หนด

รายการปัจจัย
การผลิตที่
อนุญาตให้
ใช้เป็นปุ๋ยใน
ฟาร์มอินทรีย์

- ไม่ให้ใช้ sewage
sludge
- ไม่ให้ใช้ปุ๋ยคอก
(มูลไก่) จากฟาร์ม
อุตสาหกรรม

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

NOP

ไม่อนุญาตให้ใช้
ไม่มีข้อกำ�หนด
เปลือกไม้, ขี้เลื่อย,
และเศษไม้ที่มีการใช้
สารเคมีฉีดพ่นหลัง
จากตัดโค่น มาใช้เป็น
วัสดุคลุมแปลง
ไม่อนุญาต
ไม่มีข้อกำ�หนด

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

มีการกำ�หนด
รายละเอียดเกี่ยว
กับวัตถุดิบที่มา
ใช้เป็นปุ๋ยหมัก,
เวลาในการหมัก,
อุณหภูมใิ นกองปุย๋ ,
จำ�นวนครั้งของ
การกลับกอง
- ไม่ได้ห้ามใช้ปุ๋ย
คอก (มูลไก่) จาก
ฟาร์มอุตสาหกรรม
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หัวข้อเนือ้ หา

มกษ.

IFOAM

รายการปัจจัย
การผลิตที่
อนุญาตให้ใช้
ป้องกันกำ�จัด
ศัตรูพืช

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

อนุญาต (ไม่มีใน
EU)
- ryania
- diatomaceous
earth
- sodium bicarbonate
- potassium permanganate (ด่าง
ทับทิม)

เกณฑ์ในการ มีการกำ�หนดเกณฑ์
อนุญาตปัจจัย ในการประเมินปัจจัย
การผลิตอื่นๆ การผลิตค่อนข้าง
ละเอียด

EU

NOP

อนุญาต (ไม่มีใน
ไม่มีข้อกำ�หนด
IFOAM)
- hydrolysed proteins
- metaldehyde
อนุญาต (ไม่มีใน
IFOAM, CODEX)
- pyrethroids (deltametrin or lambdacyhalotrin)
- mineral oils (other
than light paraffin-based mineral
oils)

มีการกำ�หนดเกณฑ์ ไม่มี
ในการประเมิน
ปัจจัยการผลิตค่อน
ข้างละเอียด

ไม่มีข้อกำ�หนด

การระบุบน
ฉลากในกรณี
ที่มีปริมาณ
วัตถุดิบเป็น
อินทรีย์
- 70%-94%

“ผลิตจากอินทรีย์”
(ระบุส่วนประกอบ)

“ผลิตจากอินทรีย์” ไม่อนุญาต
(ระบุส่วนประกอบ)

“ผลิตจากอินทรีย์”
(ระบุส่วนประกอบ)

- 95%-99%

“อินทรีย์”

“อินทรีย์”

“อินทรีย์”

- 100%

“อินทรีย์ร้อยละ100”

“อินทรีย์ร้อยละ100” “อินทรีย์ร้อยละ100”

ระบุร้อยละของส่วน
ผสมที่เป็นผลผลิต
การเกษตร

“อินทรีย์ร้อยละ100”
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หัวข้อเนือ้ หา

มกษ.

IFOAM

รายการปัจจัย
การผลิตที่
อนุญาตให้ใช้
ป้องกันกำ�จัด
ศัตรูพืช

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

อนุญาต (ไม่มีใน
EU)
- ryania
- diatomaceous
earth
- sodium bicarbonate
- potassium permanganate (ด่าง
ทับทิม)

เกณฑ์ในการ มีการกำ�หนดเกณฑ์
อนุญาตปัจจัย ในการประเมินปัจจัย
การผลิตอื่นๆ การผลิตค่อนข้าง
ละเอียด

EU

NOP

อนุญาต (ไม่มีใน
ไม่มีข้อกำ�หนด
IFOAM)
- hydrolysed proteins
- metaldehyde
อนุญาต (ไม่มีใน
IFOAM, CODEX)
- pyrethroids (deltametrin or lambdacyhalotrin)
- mineral oils (other
than light paraffin-based mineral
oils)

มีการกำ�หนดเกณฑ์ ไม่มี
ในการประเมิน
ปัจจัยการผลิตค่อน
ข้างละเอียด

ไม่มีข้อกำ�หนด

การระบุบน
ฉลากในกรณี
ที่มีปริมาณ
วัตถุดิบเป็น
อินทรีย์
- 70%-94%

“ผลิตจากอินทรีย์”
(ระบุส่วนประกอบ)

“ผลิตจากอินทรีย์” ไม่อนุญาต
(ระบุส่วนประกอบ)

“ผลิตจากอินทรีย์”
(ระบุส่วนประกอบ)

- 95%-99%

“อินทรีย์”

“อินทรีย์”

“อินทรีย์”

- 100%

“อินทรีย์ร้อยละ100”

“อินทรีย์ร้อยละ100” “อินทรีย์ร้อยละ100”

ระบุร้อยละของส่วน
ผสมที่เป็นผลผลิต
การเกษตร

“อินทรีย์ร้อยละ100”
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หัวข้อเนือ้ หา

มกษ.

IFOAM

EU

NOP

การฉายรังสี
ไม่อนุญาต
GMO หรือ
ไม่อนุญาต
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จาก
GMO เป็นส่วนผสม
ในอาหาร

ไม่อนุญาต
ไม่อนุญาต

ไม่อนุญาต
ไม่อนุญาต

วัตถุดบิ ส่วนผสมที่
ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์

ต้องมีการพิจารณา
เป็นกรณีๆ ไป และ
ต้องมีการทบทวน
เป็นช่วงๆ

ระบุไว้ใน Annex VI - ต้องมีการพิจารณา
Section C
เป็นกรณีๆ ไป และ
ต้องมีการทบทวน
เป็นช่วงๆ

ต้องมีการพิจารณา
เป็นกรณีๆ ไป และ
ต้องมีการทบทวน
เป็นช่วงๆ

กรมวิชาการเกษตร

หน่วยรับรอง

มกท.

กลุม่ พัฒนาระบบ
ส�ำนักงานมาตรฐาน
ตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์
มาตรฐานการผลิต
ส�ำนักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน
สินค้าพืช

OneCert

- ห้ามใช้สว่ นผสมที่
ปลูกโดยใช้ sewage
sludge จากเทศบาล
เมือง
OneCert

Bio AgriCert / Eco Bio AgriCert / Eco
Cert / OneCert / Cert / OneCert /
CERES )
CERES

ตราสัญลักษณ์

มกษ.
IFOAM
EU
NOP

ไม่อนุญาต
ไม่อนุญาต

(มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละอาหารแห่งชาติ)     
(มาตรฐานเกษตรอินทรียน์ านาชาติ)
(มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ห่งกลุม่ ประเทศยุโรป)
(มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ห่งประเทศสหรัฐอเมริกา)
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สารทีอ่ นุญาตให้ใช้ส�ำหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์
ปัจจัยการผลิตทีใ่ ช้เป็นปุย๋ และสารปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ชื่อสาร
1. มูลสัตว์จากปศุสัตว์ และสัตว์ปีก
2. ปุ๋ยหมักจากปฏิกูลของสัตว์ และ
สัตว์ปีก
3. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์
4. มูลสัตว์ชนิดแห้งจากปศุสัตว์และ
สัตว์ปีก

รายละเอียด/ข้อกำ�หนด
- กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์
จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งที่มาจากฟาร์มที่มีการเลี้ยง
แบบอุตสาหกรรม(ใช้สารเคมี หรือให้ยาสัตว์
ปริมาณมากและการเลี้ยงแบบกรงตับ)

- ไม่ให้ใช้มูลสัตว์สดกับพืชอาหารในลักษณะที่เสี่ยง
ต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคสู่ส่วนที่บริโภคได้
ของพืช
5. ของเสียจากสัตว์
- กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์
จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ควรผ่านการ
หมัก และ/หรือการทำ�ให้เจือจางลงภายใต้สภาวะ
ควบคุมแล้ว และไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งที่มาจาก
การทำ�ฟาร์มแบบโรงงาน
6. ปุ๋ยจากธรรมชาติ (ปุ๋ยปลา มูลนก                - จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
มูลค้างคาว)
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
7. ฟางข้าว
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
8. ปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ด
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง และวัสดุที่ใช้
ควรอยู่ภายใต้รายการเหล่านี้
9. ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้จาก - จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
บ้านเรือน
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสาร
10. ปุ๋ยหมักจากวัสดุพืชเหลือใช้
11. ส่วนเหลือจากโรงงานฆ่าสัตว์และ
โรงงานอุตสาหกรรมสัตว์น�้ำ
12. ผลพลอยได้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและทอผ้า
13. สาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑ์จาก
สาหร่ายทะเล
14. ขี้เลื่อย เปลือกไม้ และของเสีย
จากไม้
15. ขี้เถ้าจากไม้
16. หินฟอสเฟตจากธรรมชาติ

17. เบสิก สแลค (basic slag)
18. หินโปแทสเซียมและเกลือโปแทส
เซียมจากเหมือง (เช่น kainite และ
sylvinite)
19. ซัลเฟตของโปแทส (เช่น patenkali)

รายละเอียด/ข้อกำ�หนด
- โดยต้องไม่ใช้สารสังเคราะห์ และจำ�เป็นต้องได้
รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือหน่วยงานที่มี
อำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- จะต้องไม่มีการใช้วัตถุเจือปนที่เป็นสารสังเคราะห์
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ปริมาณแคดเมียมต้องไม่เกิน 90 mg/kg
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) P2O5
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบต�่ำกว่า 60%

- ได้จากกระบวนการทางกายภาพ  แต่ต้องไม่มีการ
เสริมด้วยกระบวนการทางเคมีเพื่อเพิ่มการละลาย
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสาร

รายละเอียด/ข้อกำ�หนด

20. แคลเซียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติ
(เช่น ชอล์ก ปูนมาร์ล ปูนขาว ชอล์ก
ฟอสเฟต)

-

21. หินแมกนีเซียม

-

22. หินแคลคาเรียสแมกนีเซียม (calcar- eous magnesium rock)
23. แมกนีเซียมซัลเฟต (epsom salt)

-

24. ยิปซัม (แคลเซียมซัลเฟต)

-

25. สทิลเลจ (stillage) และสารสกัด
สทิลเลจ (stillage extract)

- ไม่รวมแอมโมเนียมสทิลเลจ (ammonium
stillgae)

26. โซเดียมคลอไรด์ (sodium
chloride)

- เฉพาะเกลือสินเธาว์

27. อลูมเี นียมแคลเซียมฟอสเฟต
(aluminium calcium phosphate)

- ปริมาณแคดเมียมไม่เกิน 90 mg/kg  
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) P2O5

28. แร่ธาตุปริมาณน้อย (เช่น โบรอน
ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดีนมั
สังกะสี)

- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง

29. ก�ำมะถัน

- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง

30. หินบด

-

31. ดิน เช่น เบนโทไนต์ เพอรืไลต์
ซีโอไลต์ (bentonite,perlite,zeolite)

-

32. สิง่ มีชวี ติ ด้านชีววิทยาตามธรรมชาติ
(เช่น ไส้เดือนดิน)

-

33. เวอมิคไู ลต์ (vermiculite)

-
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35. ฮิวมัส (humus) จากไส้เดือนดิน
และแมลง
36. ซีโอไลต์ (zeolite)
37. ถ่านจากไม้
38. ด่างคลอไรด์ (chloride of lime)

รายละเอียด/ข้อกำ�หนด
-

- จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง
หรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
39. ผลพลอยได้จากโรงงานน�้ำตาล
- จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง
หรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
40. ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตส่วน - จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง
ผสมแปรรูปต่างๆ จากเกษตรอินทรีย์ หรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
41. ผลพลอยได้จากน�้ำมันปาล์ม
- จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง
มะพร้าวและโกโก้
หรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
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สารทีใ่ ช้ส�ำหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช
ชือ่ สาร

1. พืชและสัตว์

1.1 สารเตรียมทีม่ สี ว่ นของไพรีทริน
(pyrethrins)
สกัดจาก Chrysanthemem cinerariaefolium
1.2 สารเตรียมของโรทีโนน (rotenone)
หรือสารออกฤทธิจ์ ากโล่ตนิ๊ (Derriselliptica),Lonchocarpus,Thephrosia spp.
1.3 สารเตรียมจาก Quassia amare

รายละเอียด/ข้อก�ำหนด
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ    
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง

- มีการป้องกันการปนเปือ้ นลงสูแ่ หล่งน�ำ้
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ    
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ    
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
1.4 สารเตรียมจาก Ryania speciosa
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ     
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
1.5 สารออกฤทธิจ์ ากสะเดา (neem) หรือ - จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ     
Azadirachtin จาก Azadirachta spp.
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
1.6 โพรโปลิส (propolis)
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ      
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
1.7 น�ำ้ มันจากพืชและสัตว์ (plant and
animal oils)
1.8 สาหร่ายทะเล (seaweed) สาหร่าย - ไม่ใช้สารเคมี
ทะเลบด (seaweed meal) หรือสาหร่าย
สกัด น�ำ้ ทะเล น�ำ้ เกลือ (seaweed
extracts,sea salts and salty water)
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1.9 เจลาทิน (gelatin)
1.10 เลซิทนิ (lecithin)
1.11 เคซีน (casein)
1.12 กรดธรรมชาติ (เช่น น�ำ้ ส้มสายชู)
1.13 สารหมักจาก aspergillus
1.14 สารสกัดจากเห็ดหอม (shiitake
fungus)
1.15 สารสกัดจาก Chlorella
1.16 สารเตรียมจากพืชธรรมชาติ ยกเว้น
ยาสูบ
1.17 น�ำ้ ชายาสูบ (tobacco tea) ยกเว้น
สารนิโคตินบริสทุ ธิ์
1.18 กากชา
1.19 น�ำ้ ส้มควันไม้

รายละเอียด/ข้อก�ำหนด
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ    
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ     
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ     
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ     
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ     
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ      
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง

2. แร่ธาตุ (mineral)
2.1 สารประกอบอนินทรีย์ เช่น สารผสม - จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
บอร์โดซ์ (Bordeaux mixture)
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (copper
hydroxide) คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์
(copper oxychloride)
2.2 สารผสมเบอกันดี (burgundy
- จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
mixture)
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
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2.3 เกลือทองแดง (copper salts)
2.4 ก�ำมะถัน (sulphur)
2.5 แร่ธาตุผง เช่น หินบด (stone
meal) ซิลิเกต (silicates)
2.6 ดินเบา (diatomaceous earth)

รายละเอียด/ข้อก�ำหนด
- จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
-

2.7 ซิลิเกต (silicates) ดินแร่เบนโท
ไนต์ (bentonite)
2.8 โซเดียมซิลิเกต (sodium silicates) 2.9 โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium
bicarbonate)
2.10 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
(potassium permanganate)
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
2.11 น�้ำมันพาราฟิน (paraffin oil)
- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

3. จุลินทรีย์ที่ใช้สำ�หรับ
ควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี
3.1 จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย,ไวรัส,เชื้อรา
เช่น Bacillus thuringiensis,Granulosis
virus)

- จำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

32

ชือ่ สาร

รายละเอียด/ข้อก�ำหนด

4. อืน่ ๆ
4.1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน - จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ     
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
(carbon dioxide and nitrogen gas)
4.2 สบูโ่ พแทสเซียม (สบูอ่ อ่ น)
4.3 เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ      
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
4.4 สารเตรียม Homeopathic และ
Ayurvedic
4.5 สมุนไพรและสารเตรียมทีไ่ ด้จากการ
เปลีย่ นแปลงทางพลชีวภาพ
4.6 แมลงตัวผูท้ ถี่ กู ท�ำหมัน
- จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ      
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง

5. การใช้กบั ดัก
5.1 สารเตรียมฟีโรโมน (pheromone)
5.2 สารเตรียมจาก metaldehyde ใช้ใน     - จ�ำเป็นต้องได้รบั การยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ      
กับดัก
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง

การจะปรับเปลีย่ นให้ประเทศไทยเปลีย่ นจากการ
ผลิตอาหารแบบที่ใช้สารเคมีมาเป็นระบบการ
ผลิตอาหารอินทรีย์ (Organic Food) จึงเป็น
ทางเลือกสุดท้าย ท�ำให้รฐั บาลประกาศให้การท�ำ
เกษตรอินทรียเ์ ป็นวาระแห่งชาติ เพือ่ สนับสนุน
ให้ประเทศไทยเป็นอาณาจักรแห่งเกษตรอินทรีย์
หรือ “Make Thailand : The Kingdom of
Organic” และเพือ่ เป็นครัวของโลกในอนาคต

มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์

สำ�นักกิจการในพระดำ�ริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Instutute of Product Quality and Standardization
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3801-6 โทรสาร 0 5387 8135
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