
ระบบการผลติพชือนิทรยีท่ี์มีมาตรฐาน
และตลาดรองรบั



หลกัการและความมุง่หมาย

การผลติและการแปรรปูเกษตรอินทรีย์
 เกษตรผสมผสานทีม่คีวามหลากหลายของพชืและสตัว์

 ระบบการผลติทีพ่ ึง่พาตนเองในเรือ่งอนิทรย์ีวตัถุและธาตุอาหารในฟาร์ม

 การใชท้รพัยากรในฟาร์มมาหมุนเวยีนใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด

 ความสมดุลและความย ัง่ยนืของระบบนเิวศในฟาร์ม

 ป้องกนัและหลกีเล ีย่งการสร้างมลพษิต่อส ิง่แวดลอ้ม

 การปฏบิตัทิ ีค่าํนงึถงึหลกัมนุษยธรรม

 การปฏบิตัแิละการจดัการหลงัการเกบ็เก ีย่วตามวธิธีรรมชาต ิประหยดัพลงังาน ส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ยทีสุ่ด



การจดัการฟารม์โดยรวม

หลกัการทัว่ไป



หา้มใชส้ารเคมทีกุชนดิ

ปุ๋ยเคมี, สารเคมีป้องกนั

กาํจดัศตัรูพืช, ฮอร์โมน

สงัเคราะห์



ไมอ่นญุาตการผลิตพืชในระบบไฮโดรโปนิค



หลกัการทัว่ไป

• ผู้ผลติต้องแจ้งพืน้ทีก่ารผลติทีอ่ยู่ในครอบครอง

ทุกแปลงให้ มกท.ทราบ และให้ มกท. ตรวจสอบ  

• ในกรณทีี่ยงัไม่ได้ปรับเปลีย่นพืน้ทีทุ่กแปลง

เป็นอนิทรีย์  แปลงอนิทรีย์และแปลงเคมี/ทัว่ไป

ต้องแบ่งแยกกนัได้อย่างชัดเจน

• พืน้ทีท่ีไ่ด้รับการรับรองแล้ว ต้องไม่ปรับเปลีย่น

เป็นอนิทรีย์และเคมีกลบัไปกลบัมา

• ถ้ามีการเปลีย่นแปลงการผลติภายในฟาร์ม เช่น 

ลดหรือขยายพืน้ที ่เปลีย่นชนิดพชืทีป่ลูก ฯลฯ 

ต้องแจ้งให้ มกท.ทราบ



หลกัการทัว่ไป

พืน้ทีเ่กษตรอนิทรีย์ต้องไม่มาจาก

การเปิดป่าช้ันต้นและระบบนิเวศดั้งเดมิ

มกท. อาจไม่รับรองผู้ผลติทีท่าํการเปิดพืน้ทีป่่าสาธารณะมาทําการเกษตรอนิทรีย์



ผูผ้ลิตตอ้งจดัทาํบนัทึกใหช้ดัเจน ให ้มกท. สามารถตรวจสอบได้

 บนัทึกการผลิต ครอบคลุมการปลกู การดูแลรักษา รายละเอียดการ

ใชปั้จจยัการผลิต การเกบ็เก่ียว และการปลกูพืชหลงัการเกบ็เก่ียว

 บนัทึกและ/หรือเอกสารการซ้ือปัจจยัการผลิต ท่ีแสดงใหเ้ห็น

แหล่งท่ีมา ชนิดและปริมาณ

 บนัทึกการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์

   บนัทึกขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ และการ

แกไ้ขขอ้ร้องเรียนให ้มกท. สามารถ

ตรวจสอบได้



รักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟาร์ม โดย
รักษาและฟ้ืนฟูแหล่งอาศัยของพชืและสัตว์หลากหลาย
ชนิดเอาไว้อย่างน้อย 5% ของพืน้ทีก่ารผลติ

ระบบนิเวศภายในฟารม์



สิ่งมชีวิีตดดัแปรพนัธุ ์

ห้ามใช้พชื สัตว์ และจุลนิทรีย์ทีม่าจากการกระบวนการพนัธุวศิวกรรม  
ในกระบวนการผลติและแปรรูปเกษตรอนิทรีย์

วตัถุดบิทีนํ่ามาผลติปัจจยัการผลติ สารปรุงแต่ง สารช่วยแปรรูป และส่วนผสมในผลติภณัฑ์อนิทรีย์ 
ต้องไม่มาจากพชื สัตว์ และจุลนิทรีย์ทีม่าจากการกระบวนการพนัธุวศิวกรรม 



ระยะปรบัเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์

ระยะปรับเปลีย่น (conversion period) หมายถงึ ช่วงเวลานับจากเร่ิมต้นทาํ
เกษตรอนิทรีย์ จนกระทัง่ได้รับการรับรองผลติผลว่าเป็นเกษตรอนิทรีย์

• พืน้ทีก่ารผลติทีต้่องการขอรับรองเกษตรอนิทรีย์ต้องผ่าน 
ระยะปรับเปลีย่น

• ผลผลติที่ได้จากพชืทีป่ลูกในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในระยะปรับเปลีย่น 
ยงัไม่สามารถจาํหน่ายเป็นผลผลติอนิทรีย์ได้

• ผู้ผลติต้องปฏิบัตติามมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ และได้รับ
การตรวจและรับรองในช่วงระยะปรับเปลีย่น

• วนัทีส่มัครขอรับรองให้ถอืเป็นวนัเร่ิมต้นของระยะปรับเปลีย่น



ระยะปรบัเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์

พชืล้มลุกมรีะยะปรับเปลีย่น 12 เดอืน 
ผลผลติของพชืทีป่ลูกหลงัระยะ
ปรับเปลีย่นสามารถขายเป็นอนิทรีย์ได้

พชืยนืต้นมรีะยะปรับเปลีย่น 18 เดอืน 
ผลผลติที่เกบ็เกีย่วหลงัระยะปรับเปลีย่น
สามารถขายเป็นอนิทรีย์ได้



ระยะปรบัเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์

 มกท. อาจกาํหนดระยะปรับเปลีย่น
ให้เพิม่ขึน้ได้  โดยพจิารณาจาก
ประวตักิารใช้สารเคมใีนฟาร์ม 
ปัญหาการปนเป้ือนมลพษิในพืน้ที่
น้ัน และมาตรการในการจดัการ
สารเคมทีางการเกษตรหรือมลพษิที่
ปนเป้ือนในฟาร์ม

 มกท. อาจยกเว้นระยะปรับเปลีย่นได้ 
หากพืน้ที่น้ันทาํการเกษตรอนิทรีย์มา
เป็นเวลาหลายปีแล้ว ทั้งนีข้ึน้กบั
หลกัฐานทีนํ่ามายนืยนักบั มกท.



อเมรกิา ยุโรป
ACT-

IFOAM
• พืชลม้ลกุ: พืชท่ีปลกู

หลงัระยะปรบัเปลีย่น

จึงเรยีกเป็น “อินทรยี”์
36 เดอืน 24 เดอืน 12 เดอืน

• พืชยนืตน้: ผลผลิตท่ี

ไดห้ลงัระยะปรบัเปลี่ยน

จึงเป็น “อินทรยี”์
36 เดอืน 36 เดอืน 18 เดอืน



การป้องกนัการปนเป้ือน

แปลงอนิทรีย์ต้องมแีนวกนัชนกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

โดยต้องปลูกพชืเป็นแนวกนัลมเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนทีม่าจากการฉีดพ่นสารเคมทีางอากาศ 

หรือทําคนัดนิล้อมรอบหรือมร่ีองระบายนํา้เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนที่มาทางนํา้

พชืทีป่ลูกเป็นแนวกนัชนไม่สามารถขายเป็นอนิทรีย์ได้



การผลิตพืชคูข่นาน

พชืทีป่ลูกในแปลงเคม/ีทัว่ไป/ปรับเปลีย่น ไม่ควรเป็นพชืชนิดเดยีวกนักบัทีป่ลูกในแปลงอนิทรีย์

ยกเว้นเป็นพชืคนละพนัธ์ุกนั ซ่ึงสามารถแยกความแตกต่างได้โดยง่าย หรือมวีนัเกบ็เกีย่วทีต่่างกนั

มกท. อาจอนุญาตให้ปลูกพชืคู่ขนานระหว่างอนิทรีย์กบัปรับเปลีย่นได้ 

แต่ต้องมมีาตรการป้องกนัการปะปนกนัทีชั่ดเจน

อนิทรีย์

เคม/ีทัว่ไป



ชนดิและพนัธุข์องพืชปลกู

เมลด็พนัธ์ุและส่วนขยายพนัธ์ุพชืทีนํ่ามาปลูก
ต้องผลติจากระบบเกษตรอนิทรีย์

ในกรณทีี่ไม่สามารถหาเมลด็พนัธ์ุและส่วนขยายพนัธ์ุจากระบบเกษตรอนิทรีย์ได้ 

อนุญาตให้ใช้จากแหล่งทัว่ไปได้ แต่ต้องไม่มีการคลุกสารเคมี



 ในกรณทีี่ผู้ผลติยงัไม่ได้ปรับเปลีย่นฟาร์ม

ทั้งหมดเป็นอนิทรีย์  การผลติในแปลงเคมี/

ทัว่ไป ต้องไม่ใช้ส่ิงมชีีวติดดัแปรพนัธ์ุด้วย

ส่ิงมีชีวิตดดัแปรพนัธ ุ ์

 ในกรณทีี่ตรวจพบว่าผลผลติอนิทรีย์

ได้รับการปนเป้ือนจากส่ิงมีชีวติดดัแปร

พนัธ์ุ มกท.อาจไม่รับรองผลผลติดงักล่าว 

รวมทั้งฟาร์มที่ทาํการผลติ



การอนรุกัษด์นิและนํา้

 ห้ามเผาตอซังหรือเศษวสัดุในแปลงอนิทรีย์ 

ยกเว้น มเีหตุจาํเป็น เช่น กาํจดัแหล่งระบาด

ของศัตรูพชื และการทาํไร่หมุนเวยีนในทีสู่ง

 มีมาตรการป้องกนัการชะล้างพงัทะลายของดนิ

  มีมาตรการป้องกนัปัญหาดนิเคม็

 มีมาตรการป้องกนัมใิห้ใช้นํา้เกนิควร และรักษา

คุณภาพนํา้



การป้องกนักาํจดัศตัรพืูช / โรคพืช / วชัพืช

 อนุญาตให้ใช้หางไหลหรือโล่ติน๊ แต่
สําหรับพชืกนิใบ ต้องทิง้ไว้ 7 วนั 
ก่อนเกบ็เกีย่ว

ห้ามใช้ผงซักฟอก หรือสารจบัใบสังเคราะห์ทุกชนิด

 อนุญาตให้ใช้นํา้หมักยาสูบ แต่ไม่

อนุญาตให้ใช้สารนิโคตนิบริสุทธ์ิ

อนุญาตให้ใช้วธีิการและผลติภัณฑ์เฉพาะทีร่ะบุอยู่ในภาคผนวก 1

อนุญาตให้ใช้สมุนไพร แต่ต้องระวงัไม่ให้มี

ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติทีเ่ป็นประโยชน์อืน่ๆ



การป้องกนักาํจดัศตัรพืูช / โรคพืช / วชัพืช

 อนุญาตให้ใช้ฟางข้าวจากนาเคมมีาคลุมดนิป้องกนั

วชัพชืได้ ถ้าไม่สามารถหาฟางข้าวจากนาอนิทรีย์ได้

 อนุญาตให้ใช้พลาสติกคลุมดนิ ห่อผลไม้ และทาํ

เป็นมุ้งกนัแมลงได้ แต่ต้องเกบ็ออก และห้ามเผา

ทิง้ในพืน้ทีท่าํการเกษตร

 อนุญาตให้ใช้วธีิกล และการควบคุมโดยชีววธีิ แต่ต้อง

ระวงัมใิห้มีผลกระทบต่อสมดุลของศัตรูพชืกบัศัตรู

ธรรมชาติ

 อนุญาตให้ใช้ความร้อนอบฆ่าแมลงและเช้ือโรคใน

ดนิ เฉพาะในโรงเร่ือนเพาะชํา ทีต้่องการเพาะกล้า

หรือเมลด็ที่อ่อนแอต่อโรคเท่าน้ัน



สารเร่งการเจริญเตบิโตและสารอ่ืนๆ

• ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์เร่งการเจริญเตบิโต

ทุกส่วนของพชื เช่น สารเร่งราก เร่งดอก

• ห้ามใช้สีสังเคราะห์ในการย้อมสีผลไม้ 

เพือ่ให้ดูสวยงาม

อนุญาตให้ใช้สารเร่งและสารปรุงแต่งเฉพาะทีร่ะบุอยู่ในภาคผนวก 1



การป้องกนัการปนเป้ือน

ห้ามใช้เคร่ืองมือฉีดพ่น

สารเคมทีี่ใช้ในแปลงเคม ี

ปะปนกบัเคร่ืองมอืฉีดพ่น

ทีใ่ช้ในแปลงอนิทรีย์



การปรบัปรงุบาํรงุดนิ

ผู้ผลติต้องพยายามใช้อนิทรียวตัถุภายในฟาร์มมาปรับปรุงบํารุงดนิ 
และลดการใช้อนิทรียวตัถุจากนอกฟาร์ม

มแีผนการใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์อย่างผสมผสาน และใช้เท่าทีจ่าํเป็น

ปุ๋ย

คอก

ปุ๋ย

หมักปุ๋ย

พชืสด



การปรบัปรงุบาํรงุดนิ

 มูลสัตว์ที่นํามาใช้ต้องผ่านการหมักเบือ้งต้น 

หรืออบผ่านความร้อนจนแห้งด ีหรือคลุกดนิ

ทิง้ไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดอืน ก่อนการปลูกพชื

อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดนิเฉพาะทีร่ะบุอยู่ในภาคผนวก 1

 ปุ๋ยหมักที่นํามาใช้ ต้องมีส่วนประกอบจาก

อนิทรียวตัถุตามทีร่ะบุอยู่ในภาคผนวก 1 

ผู้ผลติต้องแจ้งส่วนประกอบและแหล่งผลติให้

มกท. ทราบ

 มูลสัตว์ปีก หรือผลพลอยได้จากการเลีย้งสัตว์ 

ต้องมาจากฟาร์มที่เลีย้งปล่อยรวมเป็นฝูง ไม่

จาํกดัอาณาเขต 

ห้ามใช้มูลไก่จากฟาร์มไก่กรงตับ



การปรบัปรงุบาํรงุดนิ

ห้ามใช้อนิทรียวตัถุทีม่ส่ีวนผสมของอจุจาระคน

ห้ามใช้ปุ๋ ยหมักจากขยะเมอืง เพราะมี

ปัญหาการปนเป้ือนจากโลหะหนัก

ห้ามใช้ Chilean nitrate และปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์ทุกชนิด



การป้องกนัการปนเป้ือน

การใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เช่น เคร่ืองเกบ็เกีย่ว เคร่ืองนวด ฯลฯ 
ร่วมกนัทั้งแปลงเคมแีละอนิทรีย์ จะต้องมีมาตรการทําความสะอาด

เคร่ืองจกัรก่อนนําไปใช้ในแปลงอนิทรีย์



การบรรจภุณัฑ์

บรรจุภณัฑ์ทีใ่ช้ใส่ผลผลติอนิทรีย์ ต้องไม่เคย
บรรจุสารเคมี ปุ๋ ยเคม ีหรือส่ิงทีเ่ป็นพษิมาก่อน

บรรจุภณัฑ์ทีนํ่ามาใส่ผลติภัณฑ์

สําเร็จต้องสะอาด ไม่เคยใส่อาหาร

หรือวสัดุอืน่มาก่อน

บรรจุภณัฑ์ทีนํ่ามาใช้ ต้องไม่ผ่านการอบด้วย

สารฆ่าเช้ือราหรือสารเคมีอืน่ๆ



การเก็บรกัษาผลิตผลและผลิตภณัฑ์

ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้องเก็บแยกจากผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เคม ี(และปรับเปล่ียน) ให้ชัดเจน 

โดยบรรจใุนบรรจภัุณฑ์ท่ีมสีีต่างกันหรือติดป้ายแยกแยะไว้ชัดเจน ท้ังในโรงเก็บและขณะขนส่ง



การเก็บรกัษาผลผลิตและผลิตภณัฑ์

การกาํจัดศัตรูในโรงเกบ็มีลาํดบัในการจดัการดงันี้

ห้ามใช้สารเคมกีาํจดัศัตรูในโรงเกบ็หรือฆ่าเช้ือในขณะทีม่ผีลผลติอนิทรีย์เกบ็อยู่

 หาวธีิป้องกนั โดยทาํความสะอาด และ

กาํจดัแหล่งที่อาศัยของศัตรูในโรงเกบ็

 อนุญาตให้ใช้วธีิการและผลติภณัฑ์

เฉพาะทีร่ะบุในภาคผนวก 1

 ในกรณทีี่จาํเป็นต้องใช้ผลติภณัฑ์หรือ

สารเคมทีี่ไม่ระบุในภาคผนวก ต้องขอ

อนุญาตจาก มกท.ก่อน และต้องนํา

ผลผลติ/ผลติภณัฑ์อนิทรีย์ออกจากโรงเกบ็

ให้หมดก่อนฉีดพ่น และตรวจเช็กให้แน่ใจ

ว่าไม่สารตกค้าง ก่อนนํากลบัเข้าใหม่



หลกัการทัว่ไป

ผู้ผลติต้องจดัทาํ

บันทกึทีแ่สดงให้

เห็นแหล่งทีม่า

ของปัจจยัการ

ผลติ ปริมาณ

การใช้ และการ

จาํหน่ายผลผลติ

อนิทรีย์



ความเป็นธรรมในสงัคม

 ไม่มีการบังคบัแรงงาน

 เปิดโอกาสให้ลูกจ้างแสดงความเห็นเพือ่ปรับปรุง

สวสัดกิารการทํางานของตน

 ได้รับการปฏิบัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั

 ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม

 ลูกจ้างทีเ่ป็นเดก็และเยาวชนต้องได้รับการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานและโอกาสในการพฒันาตนเอง

แรงงานในฟาร์มและสถานทีป่ระกอบการ

อนิทรีย์ต้องได้รับการปฏิบตัทิีเ่ป็นธรรม:
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