
สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร “ท่ีปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” 

 
โดยนางอุษา  จักราช ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม 
ท่ีช่วยท าให้ระบบนิเวศเกษตรมีความสมบูรณ์ ท้ังนี้ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพและ
กิจกรรมทางชีวภาพในดิน เกษตรอินทรีย์เน้นการใช้วิธีการจัดการภายในฟาร์มมากกว่าการเลือกใช้ปัจจัยการ
ผลิตจากภายนอกฟาร์ม โดยค านึงถึงสภาพของภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีต้องมีการปรับระบบให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น 
ท้ังนี้ เมื่อเป็นไปได้จะท าให้ส าเร็จได้โดยใช้วิธีท่ัวไป (cultural) วิธีทางชีวภาพและทางกลแทนการใช้วัสดุ
สังเคราะห์ (มกษ.9000-2564)  

มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ : มกษ.9000-2564 (ฉบับทบทวน)  
1. ข้อก าหนดส่วนใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐาน Codex (GL 32-1999) (most of the requirements 

are based on Codex-GL 32-1999) 
2.  ข้อก าหนดการจัดการการผลิตพื ช เป็นไปตาม ASOA (plant production management 

requirement are aligned with ASOA)  
3. บางส่วนอ้างอิงตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (EC 2018/848) (Some of them are based on 

European Union standards) 
โครงสร้างของ มกษ. 9000-2564 
1. ขอบข่าย 
2. นิยาม : เกษตรอินทรีย์ 
3. วัตถุประสงค์ ท่ัวไปของการผลิตแบบอินทรีย์ 
4. หลักการของการผลิตเกษตรอินทรีย์  

4.1 หลักการท่ัวไป 
4.2 หลักการเฉพาะท่ีใช้กับการผลิตพืช การเล้ียงปศุสัตว์ และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
4.3 หลักการเฉพาะท่ีใช้กับการแปรรูปอาหารอินทรีย์ 
4.4 หลักการเฉพาะท่ีใช้กับการแปรรูปอาหารสัตว์อินทรีย์ 

5. ข้อก าหนดการจัดการและการผลิตแบบอินทรีย์ 
5.1 ข้อก าหนดท่ัวไป 
5.2 การปรับเปล่ียน 
5.3 การรักษาสภาพการจัดการเกษตรอินทรีย์ 
5.4 การแยกการผลิตและการผลิตแบบคู่ขนาน 
5.5 การหลีกเล่ียงการปนเปื้อน 
5.6 การเก็บเกี่ยวผลิตผลท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
5.7 ข้อก าหนดการผลิตท่ีใช้กับสินค้าแต่ละประเภท 

6. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรวบรวม การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การปฏิบัติต่อผลิตผล
และผลิตภัณฑ์และการขนส่ง 



6.1 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
6.2 การเก็บรวบรวมและการขนส่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ไปยังหน่วยจัดเตรียม 
6.3 การบรรจุหีบห่อ การรักษา การปฏิบัติต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์และการขนส่งไปยังหน่วย

ปฏิบัติการอื่น รวมถึงผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก 
7. การแปรรูปอาหารอินทรีย์ : GHP, GMP  
8. การแปรรูปอาหารสัตว์อินทรีย์ : GMP 
9. การควบคุมวัชพืชและสัตว์พาหะน าเช้ือ : การปฏิบัติในการผลิตท่ีดี 
10. การท าความสะอาด การฆ่าเช้ือและการฆ่าเช้ือในสถานท่ีผลิตและแปรรูป ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

อินทรีย์ 
11. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง : มากกว่า 95 % 
12. ระบบการตามสอบและการเก็บบันทึกข้อมูล : 5 ปี 
13. การอนุญาตให้ใช้สารอื่นท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในภาคผนวก ก ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ 
การปรับเปลี่ยน 
ระยะเวลาการปรับเปล่ียนการเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ต้องมีช่วงเวลาปฏิบัติตามมาตรฐานอินทรีย์ก่อน 

โดยเริ่มนับต้ังแต่ผู้ผลิตได้น ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแล้วและสมัครขอการรับรองต่อหน่วยรับรอง   
- อย่างน้อย 12 เดือน ก่อนปลูกส าหรับพืชล้มลุก 
- อย่างน้อย 18 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ ครั้งแรกส าหรับพืชยืนต้น 
- อย่างน้อย 12 เดือน ก่อนน าพืชจากทุ่งหญ้า หรือ 18 เดือน ก่อนน ามาจากพืชยืนต้น มาเป็นอาหาร

สัตว์อินทรีย์  
การลดระยะเวลาการปรับเปล่ียนอาจท าได้โดยการยอมรับจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือหน่วย

รับรอง หากมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่าไม่มีการปฏิบัติท่ีไม่อนุญาต ไม่มีการใช้สารหรือปัจจัยการผลิตท่ีห้ามใช้
นานกว่า 12 เดือน ส าหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือน ส าหรับพืชยืนต้น 

การเพิ่มระยะเวลาการปรับเปล่ียน หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือหน่วยงานรับรองอาจพิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาการปรับเปล่ียนให้นานขึ้นได้โดยตรงอยู่บนพื้นฐานการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียง เช่น ข้อมูล
ประวัติการใช้พื้นท่ีหากมีการปนเปื้อนสารท่ีไม่อนุญาตให้ใช้หรือใช้สารเคมีสังเคราะห์ในปริมาณมากมาก่อน
หน้านั้น การยกเว้นกรณีมีการใช้สารท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตแบบอินทรีย์ให้กลับไปเริ่มนับระยะเวลาการ
ปรับเปล่ียนใหม่ แต่ยอมให้ลดระยะปรับเปล่ียนได้หาก 1) เป็นมาตรการบังคับของหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
ในการควบคุมศัตรูหรือวัชพืช รวมถึง มาตรการกักกันส่ิงมีชีวิตหรือชนิดพันธุ์รุกราน ( invasive species) 2)
เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 

การแยกการผลิตและการผลิตแบบคู่ขนาน 
- ฟาร์มท่ีไม่ได้เปล่ียนเป็นอินทรีย์พร้อมกันท้ังหมด ผู้ประกอบการสามารถทยอยเปล่ียนพื้นท่ีบางส่วนได้ 
- แยกส่วนท่ีไม่ใช่อินทรีย์และส่วนท่ีเป็นอินทรีย์ออกจากกันอย่างชัดเจน ด้วยการผลิตแบบแยกส่วนหรือ

แบบคู่ขนาน เช่น ใช้ส่ิงกีดขวางทางกายภาพ ใช้แนวทางการจัดการ (การผลิตพันธุ์ท่ีแตกต่างกันท่ีสามารถ
แยกแยะความแตกต่างได้ง่าย มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวไม่ตรงกัน การจัดเก็บปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์แยกกัน) 

- กรณีพื้น ท่ี ท่ีขอการรับรองข้าวอินทรีย์ ท่ีการผลิตไม่ได้เปล่ียนเป็นอินทรีย์พร้อมกันท้ังหมด 
ผู้ประกอบการสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีบางส่วนได้ แต่ต้องเป็นข้าวต่างชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวสี ข้าว
เหนียว และข้าวต่างพันธุ์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวดอกพะยอม ท่ีแยกแยะความแตกต่างของผลิตผลข้าวอินทรีย์



ได้ มีการแบ่งแยกพื้นท่ีและกระบวนการจัดการให้ชัดเจน และผลิตผลข้าวอินทรีย์จะต้องไม่ปะปนกับผลิตผล
จากพื้นท่ีท่ีไม่ได้ผลิตภายใต้ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 

การหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน 
- Buffer zone : เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากแปลงข้างเคียงหรือจากแหล่งมลพิษ ต้องมีมาตรการ

ป้องกันการปนเปื้อน (ดิน น้ า และ อากาศ) โดยวิธีการต้องเหมาะกับความเส่ียง เช่น ท าคันกั้น หรือปลูกพืช
เป็นแนวกันชน  

- ให้ใช้เทคนิคการปลูกพืชเพื่อป้องกันหรือลดการมีส่วนท าให้เกิดการปนเป้ือนต่อส่ิงแวดล้อม 
- มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในการท าความสะอาด ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเพาะปลูก เก็บ

เกี่ยว แปรรูป บรรจุ และขนส่ง รวมทั้งอุปกรณ์ท าความสะอาดและมีการบันทึกข้อมูลการท าความสะอาด 
การกล่าวอ้างและการแสดงเคร่ืองรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

สินค้าเกษตร เร่ือง การแสดงฉลากสินค้าเกษตร (มกษ.9060-2564) 
1. ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้องมีส่วนประกอบท่ีมาจากการผลิตแบบอินทรีย์ ต้ังแต่ 95 % แสดงฉลากและ 

logo ได้ 
2. ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบจากผลิตผลอินทรีย์ ส่วนประกอบจากการผลิตแบบอินทรีย์ < 95 % แต่ > 

70 % ไม่อนุญาตให้แสดงฉลากและ logo ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์  
3. ผลิตภัณฑ์ช่วงปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์ ไม่อนุญาตให้แสดงฉลากและ logo ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

โดยให้แยกความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์อย่างชัดเจน  
การรับรองมาตรฐาน 
1. การรับรองตนเอง (self claim) เป็นการส่ือสารโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ได้ผลถ้ารู้จักและ

เช่ือถือ เกิดจากการสร้างสมการด าเนินการและช่ือเสียงมาอย่างยาวนาน  
2. การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เหมาะกับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ท่ีมีการรวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่น 

มีการพัฒนากระบวนการผลิตในวิถีเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูปเองในท้องถิ่น 
ด าเนินการผลิต แปรรูปและขายโดยตรงให้กับผู้บริโภค เน้นการจ าหน่ายและบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในท้องถิ่น 

3. การรับรองแบบบุคคลท่ีสาม (Trird party certification) เหมาะกับสินค้าอินทรีย์ท่ีต้องการส่งออก 
หรือขายในห้างร้าน   

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) เป็นระบบการ
รับรองเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน 
ภายใต้หลักการพื้นฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเป็นเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(IFOAM)  

PGS : วัตถุประสงค์ เพื่อขยายฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยให้มีโอกาสเข้าถึงตลาด
ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการบริโภคในประเทศด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันในการจัดระบบการรับรอง
อย่างน่าเช่ือถือ เพื่อให้ PGS เป็นท่ียอมรับของภาครัฐและผู้บริโภค 

PGS ที่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่  มกอช.ก าหนด เป็นระบบ PGS ท่ีอ้างอิงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ระดับประเทศหรือสากล ได้แก่ มาตรฐานประเทศไทย มกษ.9000 มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เช่น Codex, IFOAM หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า มาตรฐานกลุ่มประเทศหรือมาตรฐานประเทศท่ีมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและเป็นท่ียอมรับ และมีสินค้าท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน



ดังกล่าวจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนานดา ญี่ปุ่น กรณีมาตรฐาน
อื่น นอกจากนี้จะพิจารณาเป็นกรณีไป มีการควบคุมภายในส าหรับการรับรองแบบกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ  

PGS เป็นกระบวนการทางสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มหลัก 
1. กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ PGS 
2. ผู้สนับสนุนในพื้นท่ี 
3. ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ 
4. องค์กรจัดระบบ PGS 

องค์ประกอบหลักของระบบ PGS ได้แก่ 
1. การจัดการระบบตามหลักการ PGS สากล 6 ประการ (IFOAM) 
2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น มกษ.9000 ASEN Codex IFOAM สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุ่น 
หลักการจัดระบบ PGS 

1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) 
2. การมีส่วนร่วม (Participatory) 
3. ความโปร่งใส (Transparency) 
4. ความไว้วางใจ (Trust) 
5. ความสัมพันธ์แนวราบ (Horizontality) 
6. การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Process) 

ลักษณะส าคัญของกลุ่ม PGS สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมการจัดระบบ ดังนี้ 
1. ก าหนดข้อก าหนดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม 
2. มีระบบการจัดการเอกสารกลุ่มท่ีเข้าถึงได้ 
การขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการรับรองและการจัดการใช้ตราสัญลักษณ์ Logo Seal องค์กรจัดระบบต้อง

มีกลไกก าหนดการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง การติดตราสัญลักษณ์  ก าหนดเงื่อนไขการใช้พักใช้และการ
เพิกถอน 

กลไกการยอมรับ 
1. สร้างกลไกการยอมรับร่วมกัน เช่น Self-evaluation เป็นแนวทางตรวจกระบวนการกลุ่มและ

ประเมินองค์กรจัดระบบตามหลักการ PGS 
2. การตรวจ “เย่ียม” ฟาร์มเพื่อน เป็นการเช่ือมโยงระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ 
PGS เป็นกระบวนการสากล สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ IFOAM ได้จัดท าระบบและกระบวนการ

เผยแพร่ต้ังแต่ปี 2551 ได้มีการน าไปใช้หลายประเทศ ประเทศท่ีน ามาใช้ เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล โบลิเวีย 
แอฟริการใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย อูกันดา แทนซาเนีย หมู่เกาะแปซิฟิก จีน มองโกเลีย เวียดนาม 
ภูฏาน และไทย มีเกษตรกรรายย่อย กว่า 46,000 ฟาร์มท่ีท า PGS  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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