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ความเป็นมา
ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหาร ยังคงเป็นปัญหาและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีสุขภาวะที่ดีของ
คนไทย เนื่องจากระบบการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต
จากรายงานการสารวจขององค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพบว่าไทยมีการใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็น
อันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการนาเข้าสารเคมีปีละกว่าแสนตัน มูลค่ากว่า
สองหมื่นล้านบาท ซึ่งผลจากการตรวจเลือดเกษตรกรไทยพบว่า กว่า 4 ล้านคน อยู่ในเกณฑ์น่าห่วงและ
เสี่ยงต่อการเจ็บปุวย ข้อมูลจากของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า คนไทยปุวยจากสารพิษกาจัดศัตรูพืช มีทั้ง
พิษแบบเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะและพิษเรื้อรัง เช่นมะเร็งโรคผิวหนัง โรคระบบ
ประสาท นอกจากเกษตรกรที่ถือเป็นต้นน้าของการผลิตที่เสี่ยงแล้ว ผู้บริโภคก็เสี่ยงต่อ อันตรายด้านสุขภาพ
ด้วยเช่นกัน สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จากัด (ในเขตจัดนิคมสหกรณ์พิชัย) มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,489 คน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจานวน 1,489 คน ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญได้แก่ ข้าว (นาปี,นาปรัง)
ปัญหาของเกษตรกรของสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จากัด (เขตจัดนิคมสหกรณ์พิชัย) ก็เหมือนกับเกษตรกรส่วน
ใหญ่ของประเทศไทย คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรแปรปรวนไม่มีความแน่นอน และเกษตรกรถูกปลูกฝัง
ให้พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศมาไม่น้อยกว่า 40 ปี เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ทาให้
เกิดผลกระทบตามมาคือ แมลงชนิดอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นศัตรูเปูาหมายที่มีประโยชน์ถูกทาลาย เช่น ตัวห้า ตัว
เบียน ผึ้ง และแมลงช่วยผสมเกสรอื่นๆ แมลงศัตรูพืชสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง แมลงศัตรูพืชที่ไม่
มีความสาคัญกลับมาระบาดเป็นศัตรูพืชสาคัญอีก เช่น หนอนใยผัก เพราะตัวห้า ตัวเบียน เช่น แตนเบียน
มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต แมลงหางหนีบที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนอนใยผักถูกทาลาย เกษตรกรใช้สารเคมี
มากเกินความจาเป็นทั้งปริมาณและความถี่ของการใช้ ทาให้เกิดสารตกค้างในพืชผลทางการเกษตรและในน้า
ที่ใช้อุปโภคเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ เกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน
จากปัญหาดังกล่าว สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จากัด (ในเขตจัดนิคมสหกรณ์พิชัย)ได้ริเริ่มแก้ไข จึงได้จัดทา
โครงการต่างๆ เพื่อทดแทนสารเคมีในการปูองกันกาจัดศัตรูพืชให้ได้ผลอย่างถาวร ประหยัด ปลอดภัยทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษของสารเคมีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้สหกรณ์นิคม
พิชัยพัฒนา จากัด (เขตจัดนิคมสหกรณ์พิชัย)ได้จัดทาโครงการต่อเนื่องจากโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน
เขตพื้นที่นิคมสหกรณ์มีผู้เข้าร่วมโครงการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจพืชสาคัญของสหกรณ์
นิคมพิชัยพัฒนา จากัด (เขตจัดนิคมสหกรณ์พิชัย)คือ ข้าว
ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้
สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกาจัดวัชพืช
สารปูองกันกาจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมี
ความจาเป็นแนะนาให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้าง
ปนเปื้อนในผลผลิต ในดินและในน้า ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทาให้ได้ผลผลิตข้าวที่มี
คุณภาพดีและปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าวสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จากัด (เขตจัดนิคมสหกรณ์พิชัย)เห็นถึงความสาคัญของ
ผลกระทบร้ายแรงทางสุขภาพและห่วงโซ่อาหาร เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งสาหรับเกษตรกรที่ต้องงดการใช้สารเคมีหรือไม่ต้องการนาเอาสารเคมีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรซึ่งแนวทางในการปฏิบัติจะเน้นการปรับปรุงบารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และวัสดุเหลือใช้ชนิดต่างๆ ในพื้นที่เพื่อทาให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีมีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้
มากขึ้น การเพิ่มความหลากหลายของพืชและชนิดของข้าวจึงได้ดาเนินการโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยการ
ทางานร่วมกันกับ ชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาด้านการปลูกข้าวอินทรีย์และตลาด
ค้าขาย แต่การปลูกข้าวอินทรีย์จะต้องเรียนรู้การวางแผนและศึกษากระบวนการผลิตอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมจึงจะทาให้การผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจะทาให้การผลิตมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้อง
สามารถหาตลาดจาหน่ายผลผลิตได้อีกด้วย
ขอบข่าย นโยบาย และวัตถุประสงค์
ขอบข่าย : คู่มือการจัดการระบบควบคุมคุณภาพภายใน สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จากัด (เขตจัด
นิคมสหกรณ์พิชัย) นี้ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามกฎระเบียบของสหกรณ์
นโยบาย : เป็นผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ที่เน้นการควบคุมการผลิตให้ปลอดภัยและมีคุณภาพตามความ
ต้องการของลูกค้า งดการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนสังเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการใช้รูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นทางเลือกหรือเป็นทางออกอีก
ทางหนึ่งในการดารงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตจากการ
ผลิตด้วยสารเคมีมาเป็นระบบอินทรีย์ได้
3. สมาชิกสหกรณ์มีการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์
4. สมาชิกสหกรณ์สามารถทาการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ออกจาหน่ายได้และสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและมีรายได้เพิ่มขึ้น
โครงสร้าง การจัดองค์กรและการบริหารงาน
3.1 กลุ่มมีโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม ดังนี้
ประธานที่ปรึกษาโครงการ
ด้านระบบ

ด้านการตลาด

ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/เลขานุการ

ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการรับรอง

ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน
สมาชิกของกลุ่ม
(จานวนผู้ผลิต)

3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามผังโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลกาหนด ไว้ดังนี้
3.2.1 ประธานที่ปรึกษาโครงการ (ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์พิชัย)
1. วางนโยบายและแผนการดาเนินงานของกลุ่ม
2. อนุมัติคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอร์มของกลุ่ม
3. ให้คาปรึกษากลุ่มเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต และติดตามผล
การแก้ไข
3.2.2 ประธานกลุ่ม
3.2.2.1 ด้านระบบ
*ส่งเสริมให้การสนับสนุนความรู้ด้านมาตรฐานข้าวอินทรีย์ แผนควบคุมการผลิต เทคโนโลยี
การผลิต และระบบควบคุมภายในให้กลุ่มเกษตรกร
* ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม ตามข้อกาหนดของกลุ่มหรือข้อกาหนดอื่น ๆ
* ควบคุมการดาเนินงานของสมาชิกให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
* ร่วมกับผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในประเมินความเสี่ยงสาหรับแปลงใหม่ ก่อน
รับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
3.2.2.2 ด้านอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.2.
3 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
- จัดทา แก้ไขเอกสารคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน (บฟ-17) และแบบฟอร์ม
(บฟ-1 ถึง บฟ-16)
- ขึ้นทะเบียนสมาชิก และจัดเก็บใบสมัครสมาชิกกลุ่ม ทะเบียนเกษตรกรและลงบันทึกผล
การฝึกอบรม
- จัดทาแผนการตรวจสอบแปลง และประสานงานนัดหมายภายในกลุ่ม
- เป็นตัวแทนกกลุ่มทาการประสานงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงานอื่น ๆ
- ร่วมกับประธานกลุ่มประเมินความเสี่ยงสาหรับแปลงใหม่ ก่อนรับเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน และผลการประชุมให้ประธานกลุ่มรับทราบ
- ดาเนินงานในการจัดทาและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
- ดูแลการขึ้นทะเบียนสมาชิกใหม่
- ดาเนินการประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในแปลงกับสมาชิกใหม่ เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงแปลงก่อนเข้าร่วมโครงการ
- วางแผนการอบรมให้กับสมาชิกใหม่
3.2.4 ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน
- ปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิต และกฎระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม
- แจ้งผลการตรวจสอบแปลงต่อสมาชิกและที่ปรึกษาด้านระบบ
- ตรวจสอบแปลงสมาชิกทุกราย
- ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องการผลิตที่พบจากการตรวจสอบแปลง
- แจ้งผลการตรวจสอบแปลงต่อคณะกรรมการรับรอง

3.2.
5 คณะกรรมการรับรอง
- ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหลังการตรวจสอบแปลงเสร็จสิ้น
- ร่วมตัดสินใจ หรือลงโทษเกษตรกรตามเงื่อนไขที่กลุ่มกาหนดขึ้น
- พิจารณาผลการตรวจสอบแปลงและลงมติให้การรับรองสมาชิกของกลุ่ม
- แจ้งผลการพิจารณาให้สมาชิกผู้รับการตรวจทราบ
3.2.
6 สมาชิกของกลุ่ม
- บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในการเพาะปลูกและจัดเก็บบันทึกไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ
- รายงานความไม่สอดคล้องต่าง ๆ ทีมีผลต่อความไม่ปลอดภัยของผลผลิตและความไม่
สอดคล้องกับวิธีการมาตรฐานและกฎระเบียบของกลุ่ม
- ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแปลงในกลุ่มหรือการตรวจสอบโดยหน่วยรับรองภายนอก
วิธีการมาตรฐานและกฎระเบียบของกลุ่ม
- ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแปลงในกลุ่มหรือการตรวจสอบโดยหน่วยรับรองภายนอก
3.3 คุณสมบัติของตาแหน่ง
3.3.1 ประธานกลุ่ม
1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
2
. เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
3.3.2 ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และแผนควบคุมการผลิต คู่มือ และ
กฎระเบียบภายในกลุ่ม
2. ได้รับการอบรมในเรื่องของวิธีการตรวจสอบแปลง
3. ต้องไม่เป็นพ่อ แม่ ลูก พี่น้อง กับผู้ตรวจสอบแปลง
4. เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม
3.3.3 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
1. มีความรู้ในเรื่องระบบควบคุมภายใน ระบบเอกสาร การตรวจแปลง และกระบวนการ
รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิก
2. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
3. ได้รับการอบรมในเรื่องวิธีการตรวจสอบแปลง
3.3.4 คณะกรรมการรับรอง
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานข้าวอินทรีย์ แผนการผลิต คู่มือและกฎระเบียบ
ภายในกลุ่ม
2. มีความน่าชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม
3. ได้รับการอบรมในเรื่องของวิธีการตรวจสอบแปลง
4. ต้องไม่เป็นพ่อแม่ ลูก พี่น้องกับผู้ตรวจสอบแปลง
การบริหารจัดการกลุ่ม
4.1 การรับสมาชิก/ทาสัญญา
4.1.1 เกษตรกรรายที่ต้องการเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม สามารถสอบถาม
รายละเอียดให้จากประธานกลุ่ม ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
4.1.2 ประธานกลุ่มหรือผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน สอบถามเพื่อพิจารณา ทัศนคติ
ความตั้งใจของเกษตรกรต่อการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมทั้งพิจารณาพื้นที่ผลิตของสมาชิกว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
พื้นที่การของผลิตกลุ่ม พร้อมคาอธิบายรายละเอียดกฎระเบียบของกลุ่ม

4.1.3 ประธานกลุ่มหรือผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน หรือผู้ที่ที่ได้รับมอบหมายทา
การประเมินความเสี่ยงของแหล่งปลูก รายละเอียดตามแบบประเมินตามความเสี่ยงสาหรับแปลงใหม่ (บฟ -1 )

4.1.4 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน นาใบสมัครสมาชิกกลุ่ม (บฟ -2 ) ให้เกษตรกร
กรอกข้อมูลพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

4.1.5 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสมาชิก
(บฟ -2 )และสาเนาประจาตัวบัตรประชาชน จากนั้นเพิ่มรายชื่อใหม่ในทะเบียนเกษตรกรและ แผนการผลิต
ของเกษตรกร (บฟ -7) และจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของสมาชิกไว้ ณ ที่ทาการกลุ่ม

4.1.6 เมื่อเกษตรกรได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว เกษตรกรได้รับคู่มือการจัดการระบบควบคุม
ภายใน (บฟ– 17) แบบบันทึกการผลิตเกษตรกร (บฟ -8) ทะเบียนเกษตรกร(บฟ -3)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1) แบบประเมินความเสี่ยงสาหรับแปลงใหม่ (บฟ -1)
2) ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม (บฟ -2 )
3) แบบบันทึกการผลิตเกษตรกร (บฟ -8 )
4) คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน (บฟ
– 17)
5) ทะเบียนเกษตรกร (บฟ -3 )
6) แผนการผลิตของเกษตรกร (บฟ – 7)
4.2 แนวทางการพิจารณากรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
กรณีที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และ/หรือกฎระเบียบของกลุ่ม ซึ่ง กลุ่มมีการ
กาหนดบทลงโทษสมาชิก ดังนี้
4.2.1 การตักเตือน
กรณีที่ว่าสมาชิกของกลุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และ/หรือกฎระเบียบ
เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีปราบศัตรูพืชในการผลิตข้าว ให้ประธานกลุ่มดาเนินการทาหนังสือตักเตือน
และจะรับซื้อผลผลิตราคาเคมี หลังการนั้นให้สมาชิกของกลุ่มที่ถูกตักเตือนดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดและรับการตรวจติดตามการแก้ไขข้อพกพร่องก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
รับรองพิจารณาใหม่
4.2.2 การระงับการซื้อผลผลิต
กรณีที่ว่าสมาชิกของกลุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และ/หรือกฎระเบียบ
เป็นครั้งที่ 2 หรือพบสารตกค้างในผลผลิต หรือหากสมาชิกไม่สามารถทาการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 4.2.1 กลุ่มจะงดการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรรายนั้น

4.2.3 การยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
กรณีที่สมาชิกของกลุ่มถูกระงับการซื้อผลผลิต และสามารถดาเนินการแก้ไขความสอดคล้อง
หรือกระทาผิดในประเด็นเดิมซ้าอีก หรือสมาชิกต้องการลาออกจากกลุ่ม ให้ประธานกลุ่มดาเนินการยกเลิกการ
เป็นสมาชิกของกลุ่ม และให้ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ขีดคร่อมรายชื่อสมาชิกคนดังกล่าวออกจาก
ทะเบียนเกษตร ( บฟ-3) พร้อมบันทึกสถานภาพปัจจุบันในทะเบียนเกษตรกร (บฟ-3) ว่ายกเลิกการเป็น
สมาชิกของกลุ่ม
4.2.4 การแจ้งเกษตรกร
ประธานกลุ่มแจ้งต่อเกษตรกรที่ถูกลงโทษด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นที่สะดวก
จากนั้นผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในบันทึกสถานภาพปัจจุบันของเกษตรกร ลงในทะเบียนเกษตรกรและ
แผนการผลิตของกลุ่ม(บฟ-3), (บฟ – 7)
4.3 การจัดการข้อร้องเรียน
หลังจากที่กลุ่มได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการปลูกข้าวอินทรีย์ หรือข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับผลผลิต เช่น ข้อร้องเรียนจากพ่อค้าผู้รับซื้อ หรือจากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการพบสารต้องห้ามใน
ผลผลิต ให้ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในลงในแบบบันทึกข้อร้องเรียน (บฟ-13) และดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวและจัดเก็บหลักฐานการดาเนินการแก้ไขทั้งหมดไว้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน
1) แบบบันทึกข้อร้องเรียน (บฟ-13)
ความสามารถและการฝึกอบรม
ประธานกลุ่ม คณะกรรมการรับรอง ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจแปลงภายใน
และสมาชิกของกลุ่มต้องได้รับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
- มาตรฐานพืชอาหารอินทรีย์
- ระบบควบคุมภายใน
- แผนควบคุมการผลิต
- เทคโนโลยีการผลิต เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ การทาปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมนธรรมชาติ น้าหมัก
ชีวภาพ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นต้น
- ความรู้ด้านสุขลักษณะของการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- ความรู้ด้านการตลาด
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจแปลงภายใน และคณะกรรมการรับรอง ต้องมี
ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการตรวจสอบแปลง
การอบรมอาจดาเนินการโดยสมาชิกภายในกลุ่มที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว หรือจาก
หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้และน่าเชื่อถือเป็นวิทยากร
ทั้งนี้ ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในต้องลงแบบบันทึกการฝึกอบรม (บฟ-4) หรือการ
จัดเก็บหลักฐานการฝึกอบรมของสมาชิก(ถ้ามี) ไว้ ณ ที่ทาการกลุ่ม เช่น ใบประกาศนียบัตร รายชื่อผู้เข้าอบรม
การบันทึกในสมุดเยี่ยมของกลุ่ม เป็นต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1) แบบบันทึกการฝึกอบรม (บฟ-4)
6. การจัดทาเอกสาร และการควบคุมบันทึก
6.1 การจัดทา แก้ไข อนุมัติ และแจกจ่ายเอกสาร
-เอกสารที่จัดทาขึ้นโดยกลุ่ม ได้แก่ คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอร์ม
ต่างๆ โดยกาหนดรหัสเอกสารและแบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อ 6.2 และเอกสารต้นฉบับจะต้องได้รับการลง
นามจัดทาโดยผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน และได้รับอนุมัติ โดยประธานกลุ่มก่อนนามาใช้งานในกลุ่ม
- จากนั้นผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในจะนาเอกสารที่ลงนามทั้งหมด แจกจ่ายให้
ผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่ได้รับคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน ได้แก่ ประธานกลุ่ม ผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน ผู้ตรวจแปลงภายใน คณะกรรมการรับรอง รองประธานกลุ่ม เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์
และสมาชิกของกลุ่ม
- การแจกจ่ายสาเนาเอกสารเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องได้รับการ
อนุมัติจากประธานกลุ่ม
- ผู้ที่ได้รับแบบฟอร์มต่างๆ ให้อ้างอิง 6.3 การควบคุมบันทึก ในหัวข้อ “ผู้ใช้เอกสาร”
- กรณีต้องการแก้ไขเอกสาร ให้แจ้งผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในของกลุ่มเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขเอกสาร จากนั้นเอกสารต้นฉบับจะต้องได้รับการลงนามจัดทาโดยผู้ประสานงานระบบควบคุม
ภายใน และจัดส่งให้ประธานกลุ่มลงนามก่อนนาเอกสารฉบับใหม่ไปใช้และแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้
ประสานงานระบบควบคุมภายในต้องเรียกคืนเอกสารชุดเก่าจากสมาชิก เพื่อนาไปทาลายและแจกจ่ายชุดที่
ได้รับการแก้ไขให้สมาชิก
6.2 การกาหนดรหัสเอกสารและแบบฟอร์ม
ใช้รหัส อักษรไทย- ตัวเลข
ตัวอักษร บฟ = แบบฟอร์มตัวเลขหลังขีดตัวอักษร แทนลาดับที่ของเอกสารเริ่มตั้งแต่ 1 เป็นต้น
ไป
6.3 มีการทบทวนเอกสารหรือแบบฟอร์มให้ทันสมัยทุกปี
6.4 การควบคุมบันทึกกลุ่มจะต้องจัดเก็บบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องระบบควบคุมภายในและ
ตรวจสอบแปลง ดังนี้
รหัส
บฟ-1
บฟ-2
บฟ-3

ชื่อเอกสารหรือแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแบบประเมินความเสี่ยงก่อนเข้า
ร่วมโครงการสาหรับแปลงใหม่
แบบแบบฟอร์มใบสมัคร/สัญญา
แบบแบบฟอร์มแบบบันทึกทะเบียนรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม/แผนที่กลุ่ม

ผู้เก็บรักษา
ผู้ใช้เอกสาร
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ประธานกลุ่ม หรือผู้ประสานงาน
ระบบควบคุมภายใน
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
และสมาชิกของกลุ่ม
และสมาชิกของกลุ่ม

บฟ-4

แบบฟอร์มแบบการบันทึกการอบรม

สมาชิกของกลุ่มและผู้ประสานงาน สมาชิกของกลุ่ม
ระบบควบคุมภายใน
บฟ-5 แบบฟอร์มแบบบันทึกประวัติฟาร์ม ปี 2563 ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
บฟ-6 แบบฟอร์มแบบแผนการผลิตพืชของกลุ่ม
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจแปลงภายใน
บฟ-7 แบบฟอร์มแผนการผลิตของเกษตรกร ปี
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
2563
บฟ-8 แบบฟอร์มแบบบันทึกของเกษตรกร ปี
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
2563
บฟ-9 แบบฟอร์มบันทึกการตรวจประเมินตามระบบ ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน ICS
บฟ-10 แบบฟอร์มแบบการตรวจประเมินระบบ
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจแปลงภายใน
ควบคุมภายใน
บฟ-11 แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อบกพร่องตามระบบ ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจแปลงภายใน
ควบคุมภายใน
บฟ-12 แบบฟอร์มแบบรายงานการตรวจประเมินตาม ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจแปลงภายใน
ระบบควบคุมภายใน
บฟ-13 แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
บฟ-14 แบบฟอร์มแบบสรุปการรับรองแปลง
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
บฟ-15 แบบฟอร์มแบบบันทึกการควบคุมเอกสาร
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
และบันทึก
และสมาชิกของกลุ่ม
บฟ-16 แบบฟอร์มแบบการทบทวนระบบควบคุม
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน
ภายใน
ผู้ตรวจแปลงภายใน
บฟ-17 คู่มือการจัดระบบควบคุมภายใน
สมาชิกของกลุ่มและผู้ประสานงาน สมาชิกของกลุ่ม
ระบบควบคุมภายใน
บันทึกต่าง ๆ ต้องถูกจัดเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี โดยเก็บไว้ที่เกษตรกรอย่างน้อย 1 ปี หลังจากนั้นนาเก็บไว้ที่ทาการกลุ่ม โดย
ให้ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในเป็นผู้เก็บรักษาไว้ จนครบ 3 ปี เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานได้

การตรวจสอบแปลง และกระบวนการรับรองภายใน
7.1 การตรวจสอบแปลง และการรายงานผลการตรวจ
 ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน ดาเนินการตรวจแปลงผลิตพืชอาหารอย่างน้อย 1 ครั้งในระบบ
การผลิตพืชแต่ละชนิด
 ในแต่ละครั้งของการตรวจ ผู้ตรวจสอบแปลงภายในต้องตรวจสถานที่ผลิต สถานที่เก็บ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร สถานที่เก็บผลผลิต สถานที่เก็บปัจจัยการผลิต สถานที่เก็บผลผลิต และ
การแปรรูป พื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตลอดจนเอกสารการผลิตอื่น ๆ ตามรายการ
ตรวจสอบแปลง
 ในระหว่างการตรวจสอบแปลงผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะต้องบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เมื่อ
ดาเนินการตรวจสอบแปลงแล้วเสร็จให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในลงชื่อในรายงานการตรวจสอบแปลง (บฟ-10)

(บฟ-11) (บฟ-12) และให้ผู้รับการตรวจสอบแปลงลงชื่อรับทราบผลการตรวจสอบแปลงด้วย

 ผู้ตรวจสอบแปลงภายในจะต้องส่งรายงานของผู้รับการตรวจแต่ละรายแบบสรุปการรับรองแปลง (บฟ-14)
ให้คณะกรรมการรับรองภายใน 10 วัน หลังจากที่ได้ทาการตรวจสอบแปลงผู้ตรวจสอบแปลงภายในที่ได้รับ
มอบหมายต้องมีความรู้ความสามารถ

 ผู้ตรวจสอบแปลงภายในที่ได้รับมอบหมายต้องมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานพืชอาหาร
อินทรีย์ และวิธีการตรวจสอบแปลงเป็นอย่างดี
 ผู้ตรวจสอบแปลงภายในต้องเป็นอิสระกับพื้นที่ที่ทาการตรวจสอบ เช่น ไม่ตรวจแปลง
ของตนเอง และแปลงของสมาชิกภายในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก และพี่น้อง
7.2 กระบวนการรับรองภายใน
 คณะกรรมการรับรองพิจารณาผลการตรวจ และตัดสินให้การรับรองสมาชิกแต่ละราย
ภายใน 15 วัน หลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบแปลง
 คณะกรรมการรับรองต้องไม่มีความสัมพันธ์เป็นพ่อ แม่ ลูก พี่น้อง กับผู้รับการตรวจที่
อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองและต้องไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้ที่ได้ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายใน

 ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองเป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายในไม่สามารถตัดสินผลในรายที่
ตนเองเป็นผู้ตรวจสอบได้ โดยให้งดออกเสียงในการพิจารณาสมาชิกของกลุ่มรายดังกล่าว
 ผลการพิจารณารับรองอาจมีข้อสรุปดังต่อไปนี้
(1) ไม่รับรอง: กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และกฎระเบียบของกลุ่ม ใน
ระดับที่รุนแรง เช่น ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนสังเคราะห์ หรือดาเนินการผลไม่สอดคล้องตามแผนควบคุม
คุณภาพของพืช เป็นต้น
(2) รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข: กรณีที่ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และกฎระเบียบ
ของกลุ่ม
(3)
รับรองแบบมีเงื่อนไข: กรณีที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์ของกลุ่ม แต่อยู่ในระดับไม่รุนแรง เช่น ลงบันทึกในบันทึกเกษตรกรไม่ครบถ้วน พบการเก็บ
ปุ๋ยเคมีในสถานที่พักอาศัย หรือสถานที่ประกอบอาหาร เป็นต้น
กรณีคณะกรรมการรับรองจะแจ้งให้สมาชิกรายดังกล่าวรับทราบ และดาเนินการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กาหนด และหากสมาชิกไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ผู้ตรวจสอบแปลงภายในนาเสนอ
คณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาตามข้อ 4.2 แต่หากสมาชิกดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในนาเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาเพื่อรับรองต่อไป
 ผลการพิจารณารับรองจะต้องมีการบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรใน แบบสรุปการรับรอง
แปลง (บฟ-14) และมีการแจ้งผลให้เกษตรกรทราบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1)
แบบฟอร์มแบบการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน(บฟ-10)
2) แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อบกพร่องตามระบบควบคุมภายใน(บฟ-11)
3) แบบฟอร์มแบบรายงานการตรวจประเมินตามระบบควบคุมภายใน(บฟ-12)
กระบวนการผลิต
การควบคุมการผลิตข้าวอินทรีย์ของ
สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จากัด(เขตจัดนิคมสหกรณ์พิชัย)
จะดาเนินการจัดการขั้นตอนการผลิตอย่างมีระบบ ตั้งแต่การปรับทัศนคติและพฤติกรรม เรียนรู้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ จนถึงการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การบรรจุ เพื่อให้การปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมและผลผลิตมีคุณภาพสินค้าเป็นที่
ต้องการของตลาดโดยกลุ่มจะดาเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์มีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้ซึ่งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic
Agriculture Movements = IFOAM) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศที่มี
สมาชิกกว้างขวางที่สุดในโลก ได้นิยามความหมายเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า “เกษตรอินทรีย์ คือระบบการเกษตรที่
ผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักปรับปรุงบารุงดิน
การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการ
ผลิตจากภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่นปุ๋ย สารกาจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สาหรับ
สัตว์ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรค
ของพืชและสัตว์เลี้ยงหลักการเกษตรอินทรีย์นี้เป็นหลักการสากลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย” (วิฑูรย์, 2547)

ข้อกาหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1
: การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจาหน่ายผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1 – 2552)
- เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4
: ข้าวอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 4 – 2553)
แนวทางปฏิบัติสาหรับเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการผลิตสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและการประยุกต์
ปรับใช้กลไกนิเวศธรรมชาติ
1.การหมุนเวียนของธาตุอาหาร
การทาเกษตรที่ว่าจะเพื่อยังชีพหรือเพื่อจาหน่ายก็ตาม ธาตุอาหารส่วนหนึ่งย่อมสูญหายไปจากระบบ
นิเวศการเกษตร เนื่องจากผลผลิตจากฟาร์มถูกนาไปบริโภค รวมทั้งการสูญเสียธาตุอาหารในดินที่เกิดขึ้นจาก
การชะล้างหน้าดิน การกัดเซาของลม ฝน และน้า ธาตุอาหารที่ไหลลงสินลึกชั้นล่าง รวมถึงที่สูญเสียไปทาง
อากาศ ซึ่งการสูญเสียธาตุอาหารประเภทหลังนี้เป็นปัจจัยหลักของการสูญเสียธาตุอาหารของระบบเกษตร
(โดยเฉพาะการทาเกษตรทั่วไป) ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จึงให้ความสาคัญกับการปูองกันการสูญเสียธาตุอาหารที่
เกิดจากระบบการผลิตโดยมีเปูาหมายเพื่อลดการพึงพาแหล่งธาตุอาหารจากภายนอกฟาร์มที่มากเกินไป
รวมทั้งเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการหาธาตุอาหารจากภายนอกฟาร์มมาชดเชยส่วนที่สูญเสียไป
แนวทางคือ การเลียนแบบระบบธรรมชาติ ในระบบนิเวศปุาธรรมชาติ หน้าดินจะมีพืช แลเศษซากพืช
รวมทั้งใบไม้ปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพืชที่ขึ้นคลุมดินและอินทรียวัตถุที่ผิวดินนี้ เมื่อถูกย่อยสลายผุพัง (โดย
การทางานของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ในดิน) จะเปลี่ยนสภาพ ไปเป็นฮิวมัส ที่ทาให้ดินเกาะตัวกันเป็นก้อน
ส่งผลให้การสูญเสียธาตุอาหารในดินลดลง ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่ดีของเกษตรอินทรีย์จึงให้ความสาคัญกับ
การปลูกพืชคลุมดิน (ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชที่ใช้เป็นปุ๋ยสด หรือพืช
หมุนเวียน) แลการคลุมดินด้วยอินทรียวัตถุ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดการกับเซาะหน้าดินโดยตรง (จากลม ฝน
และน้าผิวดิน) แต่ยังเป็นแหล่งอินทรียวัตถุที่จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นฮิวมัสต่อไป
การคลุมดิน (ด้วยการปลูกพืชและอินทรียวัตถุ) ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในฟาร์ม
ด้วย แต่ถ้าจะสร้างระบบการหมุนเวียนธาตุอาหารเพิ่มขึ้นควรจะต้องเลี้ยงสัตว์ (อาจเป็นสัตว์ปีก ปศุสัตว์ หรือ
แม้แต่สัตว์น้าก็ยังได้) ที่กินพืชที่สามารถปลูกได้เองในฟาร์มซึ่งแทนที่ธาตุอาหารจะหมุนเวียนพืชไปเป็น
อินทรียวัตถุ แล้วกลับไปที่พืชทันที ธาตุอาหารบางส่วนก็จะหมุนเวียนผ่านสัตว์เลี้ยงก่อน (ซึ่งทาให้
เกษตรกรมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย) การทาปุ๋ยหมักที่ใช้อินทรียวัตถุ (จากภายใน
และภายนอกฟาร์มก็ได้) วิธีการเหล่านี้ช่วยเก็บกักธาตุอาหารจากอากาศและในดินเอาไว้ในรูปของชีวมวลและ
อินทรียวัตถุ แล้วแปรเปลี่ยนกลับมาเป็นธาตุอาหารให้กับพืชและสัตว์เลี้ยง เกิดเป็นวงจรธาตุอาหารที่
หมุนเวียนอยู่ในฟาร์มอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน
สาหรับระบบเกษตรกรอินทรีย์ “ความอุดมสมบูรณ์ของดิน” ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญเพราะการ
ปรับปรุงบารุงดินทาให้ต้นไม้ไม่ได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนและสมดุล ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง
มีความต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง อันจะทาให้เกษตรกรไม่จาเป็นต้องพึ่งพาการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช ทั้งยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนกว่าการเพาปลูกด้วยระบบเกษตรเคมีอีกด้วย
นอกจากนี้ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน
แนวทางสาคัญหนึ่งของการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินก็คือ การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์
มาใช้อย่างผสมผสาน ไม่ใช่เฉพาะปุ๋ยคอกจากสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง เพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นปุ๋ยคอกจาก
มูลสัตว์หลายชนิด และใช้ร่วมกันกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด เพราะปุ๋ยอินทรีย์แต่ละชนิดจะมีตุ
อาหารเฉพาะบางอย่าง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างหลากหลายจึงจะช่วยให้ดินมีธาตุอาหารที่หลากหลายและ
ครบถ้วนมากขึ้น นอกจากนี้ ควรจัดหาอินทรียวัตถุมาคลุมหน้าดินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเห็นฟาง ใบไม้ หรือแม้แต่
พืชขนาดเล็ก (เช่น พืชที่ใช้ปลูกคลุมดิน) ซึ่งอินทรียวัตถุเหล่านี้จะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์
ในดิน ทาให้ดินฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ การใช้สารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและ

จุลินทรีย์ในดิน (เช่นปุ๋ยเคมี และสารเคมีกาจัดศัตรูพืช) เป็นการช่วยทาให้ดินสามารถฟื้นความสมบูรณ์ของ
ตัวเองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อดินมีความสมบูรณ์พืชที่ปลูกก็แข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงรวมทั้งให้
ผลผลิตสูง
3. การสร้างความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ
นิเวศปุาธรรมชาติมีพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย สิ่งมีชีวิตต่าง ๆเหล่านี้มี
ทั้งที่พึ่งพาอาศัยกัน แข่งขันกัน หรือเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง แต่ต่างก็สามารถดารงอยู่ร่วมกันได้
อย่างสมดุล และมีเสถียรภาพ พืชพรรณต่าง ๆ แม้จะมีแมลงหรือศัตรูที่กินพืชนั้นเป็นอาหารบ้าง แต่ก็ไม่ได้
ทาลายพืชนั้นจนเสียหายไปทั้งหมด ทั้งนี้เพราะพืชเองก็มีความสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองจากการทาลายของ
ศัตรูพืชได้ และนอกจากนี้เมื่อมีแมลงศัตรูพืชเกิดขึ้นมาก ก็จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติควบคุม
ประชากรของศัตรูพืชให้ลดลงอยู่ในภาวะที่สมดุล
จากหลักการนี้เอง การทาเกษตรอินทรีย์จะต้องหาสมดุลของการเพาะปลูกพืชที่หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นการปลูกพืชหลายชนิดร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่าง
ชนิดกัน รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้การทาเกษตรที่หลากหลาย (ซึ่งมักนิยมเรียกกันว่า “เกษตรผสมผสาน”)
นับเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าและยังเป็นการลดความเสี่ยงภัยจากปัญหา
โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอีกด้วย นอกจากนี้ การไม่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชจะมีส่วนช่วยให้ศัตรูธรรมชาติ
สามารถแสดงบทบาทในการควบคุมศัตรูพืชซึ่งเป็นการสร้างสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง เพราะการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชจะทาลายศัตรูธรรมชาติในสัดส่วนที่มากกว่าศัตรูพืช ทาให้ศัตรูพืชกลับยิ่งระบาดรุนแรง
มากขึ้นอีก
4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูนิเวศการเกษตร
แนวทางสาคัญของเกษตรอินทรีย์คือ การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อมด้วยการ
ปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด ทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์ ทั้งนี้
เพราะปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ทาลายสมดุลของนิเวศการเกษตรและส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีฆ่าแมลง สารเคมีปูองกันกาจัดเชื้อรา และ
สารเคมีกาจัดวัชพืช) มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ในฟาร์มทั้งที่อยู่บนผิวดินและใต้ดิน เช่น สัตว์ แมลง และ
จุลินทรีย์ ในกลไกธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีบทบาทสาคัญในการสร้างสมดุลชองนิเวศการเกษตร ไม่ว่าจะ
เป็นการช่วยควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูพืช หรือการพึ่งพาอาศัยกันในการ
ดารงชีวิต เช่น การผสมเกสร และการช่วยย่อยสลายอินทรีวัตถุ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่มีทั้งที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชที่เกษตรกรเพาะปลูก แต่การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชนั้นมีผลทาลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่โรคและแมลงศัตรูพืชมักจะมีความสามารถพิเศษในการ
พัฒนาภูมิต้านทานต่อสารเคมี ดังนั้น เมื่อมีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช แมลงที่เป็นประโยชน์จึงถูกทาลายได้
โดยง่ายในขณะที่แมลงศัตรูพืชสามารถอยู่รอดได้โดยไม่เป็นอันตราย แม้แต่ปุ๋ยเคมีก็มีผลเสียต่อจุลินทรีย์
5. การพึ่งพากลไกธรรมชาติในการทาเกษตร
เกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่บนปรัชญาแนวคิดว่า การเกษตรที่ยั่งยืนต้องเป็นการเกษตรที่เป็นไปตามครรลอง
ของธรรมชาติ ไม่ใช่การเกษตรที่ฝืนวิถีธรรมชาติ ดังนั้น การทาเกษตรจึงไม่ใช่การพยายามเอาชนะธรรมชาติ
หรือการพยายามดังแปลงธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แต่เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติและปรับระบบการทา
เกษตรให้เข้ากับวิถีแห่งธรรมชาติ
กลไกในธรรมชาติที่สาคัญต่อการทาเกษตรอินทรีย์ได้แก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวงจรไนโตรเจนและคาร์บอน วงจรการหมุนเวียนของน้า ผลวัตของภูมิอากาศและแสงอาทิตย์
รวมทั้งการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเกื้อกูลการพึ่งพา และห่วงโซ่
อาหาร
พื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกย่อมมีระบบนิเวศที่แตกต่างกันออกไป เกษตรกรที่ทาการเกษตรอินทรีย์จึงจาเป็นที่
จะต้องเรียนรู้ถึงสภาพเงื่อนไขของท้องถิ่นที่ตนเองทาการเกษตรอยู่ การหมั่นสังเกต เรียนรู้วิเคราะห์–

สังเคราะห์ และทาการทดลอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องดาเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ว่าระบบฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรแต่ละรายจะได้ใช้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศท้องถิ่นอย่างเต็มที่
6. การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต
เกษตรอินทรีย์มีแนวทางที่มุ่งให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ด
พันธุ์ ฯลฯ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สุด แต่ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้เอง (เช่น มีพื้นที่การ
ผลิตไม่เพียงพอ หรือต้องมีการลงทุนสูงสาหรับการผลิตปัจจัยการผลิตที่จาเป็นต้องใช้) เกษตรกรก็สามารถซื้อ
หาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มได้ แต่ควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น
แนวทางนี้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหาร ที่สนับสนุนให้เกษตรกรพยายาม
จัดสมดุลของวงจรธาตุอาหารในระบบที่เล็กที่สุด (ซึ่งก็คือในฟาร์มของเกษตรกร) และมีความสอดคล้องกับ
นิเวศของท้องถิ่น อันจะช่วยสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบการผลิตในระยะยาว นอกจากนี้การ
เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการขนย้ายปัจจัยการผลิตเป็นระยะทางไกล ๆ
การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิตยังมีนัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ กล่าวคือ เกษตรอินทรีย์
ไม่ใช่เพียงแค่เทคนิคการผลิต แต่เป็นวิถีชีวิตและขบวนการทางสังคม (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2555:17-26)
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
1. พื้นที่ปลูก
1.1 พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก
1.2 พื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งมลพิษ ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
1.3 พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้าท่วมซ้าซาก
1.4 เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมด/ปลูกพืชอินทรีย์แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน
1.5 พื้นที่ที่ทาเกษตรอินทรีย์ไม่เปลี่ยนกลับไปทาเกษตรที่ใช้เคมี
1.6 แหล่งน้าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/เชื้อจุลินทรีย์
1.7 แหล่งน้าที่ใช้ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และมีมาตรการปูองกันการปนเปื้อน
จากเชื้อจุลินทรีย์
3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
3.1 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี
3.2 ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมี
3.3 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์
4. การจัดการและการปรับปรุงบารุงดิน
4.1 มีการรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในดิน
4.2 มีการใช้วัสดุปรับปรุงบารุงดินตามที่มาตรฐานกาหนด
4.3 ใช้สิ่งที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต/หินบด/ปุ๋ยคอก/หรือวัสดุจากพืชและสัตว์ตามที่มาตรฐาน
กาหนด
4.4 มีมาตรการปูองกันและการปฏิบัติเพื่อปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน
4.5 ไม่มีการเผาทาลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้นในกรณีที่มีการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืช แต่ต้องมีการจากัดและควบคุมพื้นที่ในการเผาทาลาย
4.6 มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสาน
4.7 มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการผลิตพืชอินทรีย์
4.8 มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน

2. การวางแผนการจัดการ
2.1 มีมาตรการปูองกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน (ทางดิน ทางน้า ทางอากาศ และเครื่องมือทางการ
เกษตร)
2.2 มีการวางแผนระบบการผลิตพืชเลือกฤดูการผลิต และใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2.3 มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
2.4 มีการดูแลรักษาสุขลักษณะในแปลงตามความเหมาะสม
2.5 มีปูายแสดงว่าเป็นพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์
3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
3.1 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี
3.2 ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมี
3.3 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์
4. การจัดการและการปรับปรุงบารุงดิน
4.1 มีการรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในดิน
4.2 มีการใช้วัสดุปรับปรุงบารุงดินตามที่มาตรฐานกาหนด
4.3 ใช้สิ่งที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต/หินบด/ปุ๋ยคอก/หรือวัสดุจากพืชและสัตว์ตามที่มาตรฐาน
กาหนด
4.4 มีมาตรการปูองกันและการปฏิบัติเพื่อปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน
4.5 ไม่มีการเผาทาลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้นในกรณีที่มีการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืช แต่ต้องมีการจากัดและควบคุมพื้นที่ในการเผาทาลาย
4.6 มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสาน
4.7 มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการผลิตพืชอินทรีย์
4.8 มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
5. การจัดการศัตรูพืช
5.1 มีมาตรการและ/หรือการปูองกันกาจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์
สอดคล้องตามที่มาตรฐานกาหนด
5.2 มีมาตรการและ/หรือการปูองกันกาจัดโรคพืชตลอดการผลิตสอดคล้องตามที่มาตรฐานกาหนด
5.3 มีมาตรการและ/หรือการปูองกันกาจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่
มาตรฐานกาหนด
5.4 มีมาตรการและ/หรือการปูองกันวัชพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานกาหนด
5.5 มีการใช้สารอื่นนอกเหนือจากที่มาตรฐานกาหนด ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง
5.6 มีสถานที่จัดเก็บและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ
5.7 มีมาตรการและการปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นอินทรีย์จากการใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือการเกษตรภายในฟาร์มและ/หรือจากภายนอกฟาร์ม
5.8 มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติและ/หรือจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่ศัตรูธรรมชาติ
6. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
6.1 ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเก็บเกี่ยวและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
เกษตรอินทรีย์
6.2 สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูกสุขลักษณะไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและพาหะนา
โรค
6.3 ไม่นาผลผลิตพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน

6.4 ไม่ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชอินทรีย์ร่วมกับผลิตผลพืชทั่วไป หรือ
ถ้าใช้ต้องมีการล้างทาความสะอาดก่อนนาไปใช้กับผลิตผลพืชอินทรีย์
6.5 น้าที่ใช้ในกระบวนการหลักการเก็บเกี่ยวมาจากแหล่งที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนหากมีความเสี่ยง
ต้องมีมาตรการปูองกันการปนเปื้อนและ/หรือมีการควบคุมคุณภาพน้า
6.6 สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสารจากธรรมชาติและ/หรือเป็นสารที่มาตรฐาน
อนุญาตให้ใช้และ/หรือได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง
6.7 มีการทาความสะอาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ก่อนนามาใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
จัดการบารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน
6.8 วัสดุที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายผลิตผลพืชอินทรีย์มีความเหมาะสมและมีการ
บารุงรักษาที่ดีไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียความเป็นอินทรีย์
6.9 มีการจัดการของเสียจากกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
7. การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง
การบรรจุหีบห่อ
7.1 สถานที่บรรจุหีบห่อ ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ทาให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์
7.2 มีการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่ปะปนกับพืชทั่วไป
7.3 ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ทาให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์
7.4 ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ทาให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์
7.5 ควรเลือกวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมหรือเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
7.6 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน
การเก็บรักษา
7.7 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่ทาให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์
7.8 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ มีพื้นที่เพียงพอ สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดีและสามารถ
ปูองกันจุลินทรีย์ แมลงและสัตว์ศัตรูพาหะนาโรค
7.9 มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป
7.10 มีการควบคุมและปูองกันไม่ให้ผลิตผลพืชอินทรีย์ปนเปื้อนวัสดุหรือสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้
และ/หรือสารที่ใช้ในการปูองกันกาจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะนาโรคในโรงเก็บรักษา
7.11 มีการปูองกันกาจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพาหะนาโรค ระหว่างการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์
อย่างเหมาะสม
7.12 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน
7.13 ภาชนะบรรจุในการขนส่งสามารถปูองกันความเสียหายของผลิตผลและการสูญเสียความเป็น
อินทรีย์
7.14 พาหนะในการขนส่งสามารถปูองกันความเสียหายของผลิตผลและความสูญเสียการเป็น
อินทรีย์
7.15 มีการปูองกันความเสียหายของผลิตผลและการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ระหว่างการขนส่ง
7.16 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน

8.การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง
ใบรับรอง
8.1 มีการปลูกพืชตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองจริง
8.2 ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพื่อการจาหน่ายตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรองในแปลงปลูก
8.3 ปริมาณผลิตผลที่จาหน่าย สอดคล้องกับปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยว
8.4 ขนาดพื้นที่ปลูกในใบรับรองเท่ากับพื้นที่ปลูกจริง
เครื่องหมายรับรอง
8.5 ชื่อหน่วยรับรอง และรหัสรับรองถูกต้องและชัดเจน
8.6 ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสมโดยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า 15
มิลลิเมตร
8.7 เครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยรับรองกาหนด
8.8 เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ รูปทรง และสัดส่วนตรงตามที่มาตรฐานกาหนด
8.9 แสดงเครื่องหมายรับรองตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรอง
8.10 จานวนเครื่องหมายที่ใช้สอดคล้องกับจานวนบรรจุภัณฑ์ที่ทาการผลิต
การแสดงฉลาก
8.11 การแสดงฉลากต้องมีรายละเอียดตามที่มาตรฐานกาหนด
8.11.1 มีชื่อผลิตผล
8.11.2 มีชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต
8.11.3 มีคาแนะนาการเก็บรักษา (ถ้ามี)
8.11.4 มีปริมาณน้าหนักสุทธิ (ถ้ามี)
8.11.5 มีชื่อประเทศผู้ผลิต (ส่งออก)
การกล่าวอ้าง
8.12 มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์
9.การบันทึกข้อมูลการผลิต
9.1 มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรีย์แยกจากการผลิตพืชทั่วไปอย่าง
ชัดเจน
9.2 มีการจัดทาประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์มที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
9.3 มีการจัดทาแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงานภายในฟาร์มที่มีข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการ
ผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ การปลูก, การดูแลรักษา, การปูองกันกาจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวทุกรอบการผลิต
อย่างต่อเนื่อง
9.4 มีการบันทึกและ/หรือแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบที่นามาแปรสภาพเป็นปัจจัย
การผลิต เช่น วัสดุการเกษตร
9.5 มีบันทึกและปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้ และการคัดแยกคุณภาพผลผลิตพืชอินทรีย์
9.6 มีบันทึกและหลักฐานแสดงการจาหน่ายและ/หรือการขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์
10.การทวนสอบ
10.1 มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต
10.2 มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตไว้ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งรอบการรับรอง


































ภาคผนวก
สารที่อนุญาตให้ใช้สาหรับการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์
สารที่เตรียมจากดอกเบญจมาศซึ่งอาจมีสารเร่ง
สารเตรียมจากสารสกัดด้วยเมตัลดีไฮด์ที่มีสารไล่สัตว์ชั้นสูง และถูกนามาใช้ในกับดัก
สารประกอบอนินทรีย์ (Bordeaux mixture,Copperhydroxide,Copperoxychloride)
เกลือทองแดง
กามะถัน
สารเตรียมจากฟีโรโมน (pheromone)
ซัสเปนชั่นของ (Bacillusthuringiensis) ให้ใช้ในกับดัก ไม่ฉีดพ่นบนใบ
ซัสเปนชั่นของกานูโลสไวรัส(Glanulose virus)
โพรโปลิส(Propolis)
ผงเกลือแร่ (Stone meal, Silicates, Betonit)
โซเดียมไบคาร์บอนเนต
ด่างทับทิม
ก๊าซคาร์บอนออกไซด์และก๊าซไนโตรเจน
โพสแทสเซียมโซป(สบู่เหลว)
น้ามันจากพืชและสัตว์
น้ามันพาราฟีน
วัชพืชทะเล อาหารวัชพืชทะเล สารสกัดวัชพืชทะเล
เกลือทะเลและน้าเค็ม
เจลาติน(Gelatin)
เลซิทิน (Lecitin)
เคซีน (Casein)
เอทธิลแอลกอฮอล์
กรดธรรมชาติ(เหมือนน้าส้มสายชู)
น้ามันสะเดา สารสกัดจากสะเดา
สารเตรียมจากโฮมีโอพาติก (Homeopatic)
ผลิตภัณฑ์หมักดองจากAspergillus
สารสกัดจากเห็ด (Shiitake fungus)
สารสกัดจาก Chlorella
สารสกัดจากพืชธรรมชาติไม่รวมยาสูบ
ชายาสูบ ยกเว้นนิโคตินบริสุทธิ์
สารเตรียมจากพืชสมุนไพรและไบโอไดแนมิค
การปล่อยตัวห้า ตัวเบียนของแมลงศัตรูพืช





































แมลงตัวผู้ที่เป็นหมัน(ถ้าไม่มาจากสารดัดแปลงพันธุกรรม)
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักจากมูลปศุสัตว์ สัตว์ปีกที่ไม่มาจากฟาร์มโรงงาน
มูลค้างคาว
ฟางข้าว
ปุ๋ยหมักที่ใช้ปลูกเห็ดแล้ว และ Vermiculture substrate
ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
ปุ๋ยหมักจากเศษทิ้งของพืช
ผลิตภัณฑ์สัตว์แปรรูปจากโรงฆ่าสัตว์และจากอุสาหกรรมปลาที่ไม่มีการใช้สารปรุงแต่งสังเคราะห์
ผลพลอยได้อินทรีย์จากวัสดุที่ใช้ทาอาหารและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วัชพืชทะเลและผลิตภัณฑ์จากวัชพืชทะเล
ขี้เลื่อย เปลือกและเศษไม้
ถ่านไม้(Wood charcoal) ขี้เถ้าไม้(Wood ash)
หินฟอสเฟตธรรมชาติ
เบสิคแสลค
หินโพแทส เกลือโพแทส(Kanite, Sylvinite) และซัลเฟตของโพแทส
แคลเซียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติ (หินชอล์ก ปูนมาร์ล หินปูน ฟอสเฟตชอล์ก
หินแมกนีเซียม หินแมกนีเซียมที่มีแคลเซียมหรือไลม์
เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต (Epsom salt) แคลเซียมซัลเฟต(ยิบซั่ม) Stillage and Stillage extract
เกลือ
อลูมิเนียม แคลเซียมฟอสเฟต ใช้ได้สูงสุด 90 มก. /กก. P2 O5ใช้ในดินด่าง
แร่ธาตุที่ต้องการน้อยได้แก่ โบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินั่ม สังกะสี
สโตนมีล(Stone meal)
ดินเหนียว (Bentonite, perlite, Ecolite)
สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ(เช่นหนอน)
เวอร์มิคูไลท์( Vermiculite)
พีท(Peat)
มูลไส้เดือนดิน
ซีโอไลท์(Zeolite)
คลอไรด์ของไลม์/ โซดา (เฉพาะแคลเซียมคลอไรด์ใช้ฉีดพ่นปูองกันโรค)
ผลพลอยได้จากอุสาหกรรมแปรรูปการเกษตรอินทรีย์
ผลพลอยได้จากอุสาหกรรมน้าตาล
สารที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมศัตรูในโรงเก็บและหน่วยขนส่ง
การใช้เครื่องกีดขวาง(Physical barrier)
เสียง เสียงUltra-sound
แสง แสง Ultra-violet
กับดัก (กับดักฟีโรโมนและกับดักเยื่อพิษ)
ห้ามใช้ในบรรจุภัณฑ์
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