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บทที ่ 2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการวิจยัเร่ือง  ความตอ้งการได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อย จงัหวดั
เชียงใหม่ ผูว้จิยัไดศึ้กษาและรวบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการ 
2. แนวคิดเกษตรอินทรีย ์
3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
4. เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัความต้องการ 
 การด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมทุกวนัน้ี มนุษยเ์ราจ าเป็นตอ้งแสวงหาทางท่ีตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองและสังคมอยู่ตลอดเวลา ชีวิตคนเราทุกคนย่อมเต็มไปดว้ยความตอ้งการฉะนั้น 
จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบดัอยูเ่สมอ ไดมี้ผูใ้หค้  านิยามเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ ความตอ้งการ 
(need) ไวด้งัน้ี 
 มนสันิตย ์(2536) กล่าววา่ ความตอ้งการเป็นความประสงค ์ความอยากได ้ความปรารถนา 
หรือขาดความสมดุลท่ีจะกระตุน้ให้แต่ละบุคคลแสวงหาและด าเนินวิธีการเพื่อให้ไดม้า ถ้าหาก
ไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีเหมาะสม จะเกิดความคบัขอ้งใจ ไม่สามารถปรับตวัได ้หรืออาจท าให้ไม่
สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้ดงันั้นความตอ้งการเป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการเพื่อด ารงชีวติอยู ่
 สุชา (2536) กล่าววา่ ความตอ้งการ หมายถึง ความจ าเป็นของอินทรียเ์พื่อการด ารงอยู่ของ
ชีวติ ซ่ึงเก่ียวกบัการเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ การมีอนามยัดี และรวมถึงการใหส้ังคมยอมรับ 
 Maslow  (1965) อา้งโดย พวงเพชร (2537) ไดแ้บ่งความตอ้งการตามล าดบัความส าคญัและ
ความจ าเป็นอยู ่5 ขั้น คือ 

1. ความตอ้งการทางกาย เป็นความตอ้งการท่ีรุนแรง หรือมีอ านาจมากท่ีสุดในบรรดาความ
ตอ้งการทั้งหมด เช่น คนท่ีขาดอาหาร ขาดความปลอดภยั ขาดความรักและขาดการยอมรับยอ่มจะ
แสดงความหิวอาหารอย่างรุนแรงและความต้องการท่ีจะกินอาหารมากกว่าท่ีจะต้องการความ
ปลอดภยั ความรัก หรือ การยอมรับ เม่ือเกิดความหิว ความรู้สึกหรือสติทั้งหมดของคนๆนั้นจะอยู่
ท่ีความหิวอยา่งเดียว จนกวา่จะไดรั้บประทานอาหารจนอ่ิมแลว้จึงจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งอ่ืน
ต่อไปได ้

 



6 

 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั เม่ือความตอ้งการทางกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะมีความ
ตอ้งการใหม่เกิดข้ึน คือความตอ้งการความปลอดภยั ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีมีความส าคญัต่อจาก
ความตอ้งการทางร่างกาย และในบางทีอาจเกิดข้ึนพร้อมกนั คือ จะไม่รับประทานอาหารท่ีไม่แน่ใจ
วา่จะปลอดภยัพออาจมีบา้งในบางกรณีท่ีหิวจดัเพราะทนอดมานานจนสามารถรับประทานอาหาร
บูดท่ีพอหาไดเ้ป็นคร้ังแรกเพื่อประทงัความหิวไปก่อน 

3. ความตอ้งการความรัก ความรักในท่ีน้ีไม่เหมือนกบัความรักระหวา่งเพศ แต่เป็นความรักท่ี
ตอ้งการความผกูพนั เป็นความพอใจท่ีจะให้และรับความรักแก่ผูอ่ื้น ความตอ้งการชนิดน้ีจะเห็นได้
จากการมีความรู้สึกวา้เหว่ของคน เม่ือขาดเพื่อน ขาดญาติขาดผูเ้ป็นท่ีรัก ขาดการสังคมติดต่อกบั
ผูอ่ื้น คนท่ีอยูใ่นสังคมยอ่มตอ้งการมีทั้งคนท่ีตนรักชอบพอและตอ้งการเป็นท่ีชอบพอรักใคร่ของคน
อ่ืนดว้ย 

4. ความตอ้งการความนบัถือ  ความนบัถือ เม่ือไดรั้บการตอบสนองเป็นท่ีพอใจ จะท าให้คนมี
ความรู้สึกมีความเช่ือมัน่ มีคุณค่า มีพลงั มีสมรรถภาพและมีความสมดุล ท่ีจะอยูอ่ยา่งมีประโยชน์
และมีความส าคญัในสังคม ตรงขา้มกบัคนท่ีขาดความนบัถือในตนเองและขาดความนบัถือจากผูอ่ื้น 
จะมีความรู้สึกอ่อนแอ มีปมดอ้ยและไร้คุณค่าเกิดข้ึนอนัจะน าไปสู่ความมีชีวติท่ีไม่สมบูรณ์ 

5. ความตอ้งการเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ความตอ้งการจะพฒันาตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท า
ได ้อยากเป็นอยา่งอ่ืนเท่าท่ีความพยายามและโอกาสจะอ านวยให ้

Sanders (1966) อา้งโดยนภดา (2536) ไดแ้บ่งความตอ้งการของเกษตรกรออกเป็น 3 ประการ 
คือ  

1. ความตอ้งการทางสังคม ช้ีให้เห็นลกัษณะ ค่านิยม ทศันคติ ระดับการศึกษา ฐานะ ทาง
เศรษฐกิจ และสังคม การเขา้อยูใ่นสังคม ประเพณี และความเช่ือถือของเกษตรกร 

2. ความต้องการทางเศรษฐกิจ ช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตรงในท้องถ่ิน สามารถ
วเิคราะห์ปัญหาของเกษตรกรทั้งหมดในการเขา้ถึงเกษตรกรนอกจากน่ียงัเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน
ประเทศ และทัว่โลก ขอ้มูลทางเศรษฐกิจสามารถน ามาพิจารณาแหล่งท่ีมาของรายได ้ท่ีดิน การใช้
ท่ีดิน และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ความตอ้งการทางเทคโนโลยีสามารถช้ีปัญหาของเกษตรกรไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะในเร่ือง
การประกอบอาชีพทางการเกษตร 

แนวคิดความตอ้งการน้ีท าให้ผูว้ิจยัมีความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ตวัเกษตรกรเองทั้ งความต้องการทางสังคม และเศรษฐกิจ ข้อมูลท่ีได้มาจากเกษตรกรจะเป็น
แนวทางให้ทราบความตอ้งการของเกษตรกรท่ีมีต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ และพฒันาเกษตรกร
ใหมี้ความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
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2.2 แนวคิดเกษตรอนิทรีย์ 
 การเกษตรอินทรียเ์ป็นระบบการเกษตรท่ีใชพ้ื้นฐานของหลกัการทางนิเวศวิทยามาประยุกต์
เพื่อการเกษตร โดยมีเป้าหมายท่ีจะไดร้ะบบการเกษตรท่ีย ัง่ยนื ในปัจจุบนัเป็นท่ีเช่ือกนัวา่โดยวิธีการ
เกษตรอินทรียส์ามารถจะท าให้เกิดความย ัง่ยืนทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม ถึงแมว้า่
การเกษตรอินทรีย์จะเน้นการใช้วิทยาการ ส่วนใหญ่ได้มาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนจาก
ประสบการณ์ของความส าเร็จท่ีประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินไดส้ะสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัมาหลาย
ชัว่อายคุน อยา่งไรก็ตามการเกษตรอินทรียก์็มิไดป้ฏิเสธการยอมรับวา่เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีนกัวิจยั
ได้ท าการค้นคิดข้ึนมาในปัจจุบัน โดยมีข้อแม้ของการยอมรับเทคโนโลยีของการยอมรับว่า
เทคโนโลยีเหล่านั้นตอ้งไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชน ฉะนั้นการท่ีมีผูปั้กใจเช่ือว่าการเกษตรอินทรีย์กลับเป็นการเกษตรท่ีใช้
วทิยาการทนัสมยั โดยหลกัการของการพึ่งพิงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถจะท าให้คน สัตว ์
พืช ตน้ไม ้จุลินทรีย์ ร่วมกนัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด อุดมสมบูรณ์ มีความย ัง่ยืน มีความเอ้ือ
อาทรระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเอง และส่ิงมีชีวิต รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติโดยรอบของตวัเอง
(ชนวน, 2542) 
 ความหมายของเกษตรอนิทรีย์ 
 สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (2542) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย ์คือ ระบบ
การเกษตรท่ีผลิตอาหารและเส้นใย ดว้ยความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจโดยเน้น
หลกัการปรับปรุงบ ารุงดิน การเคารพต่อศกัยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว ์และนิเวศการเกษตร 
เกษตรอินทรียจึ์งลดการใช้ปัจจยัการผลิตจากภายนอก และหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีสังเคราะห์ เช่น 
ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจดัศตัรูพืช และเวชภณัฑ์ส าหรับสัตว์ ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้
ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และพฒันาความตา้นทานต่อศตัรูพืช และสัตวเ์ล้ียง หลกัการเกษตร
อินทรียน้ี์ เป็นการสากลท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศ และวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ินดว้ย 
 เกรียงไกร (2542) กล่าววา่ เกษตรอินทรีย ์คือ เกษตรธรรมชาติ เป็นเกษตรท่ีมีชีวิต ท าให้ดิน
อุดมสมบูรณ์เป็นเกษตรท่ีท าใหดิ้น น ้า ฟ้า อากาศ สะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจากมลพิษ เป็นระบบเกษตร
แบบดั้งเดิมของเกษตรกรไทยเรา กล่าวคือเป็นเกษตรท่ีเนน้การปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นกลไกพฒันา
สภาพแวดลอ้ม ท าใหดิ้นอุดมสมบูรณ์โดยอตัโนมติั 
 วิฑูรย์ (2539) กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางเกษตรท่ีหลีกเล่ียงการใช้
ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีก าจดัศตัรูพืช และฮอร์โมนท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์การ
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ท าเกษตรอินทรียอ์าศยัการปลูกพืชหมุนเวยีนเศษซากพืชซากสัตว ์มูลสัตว ์พืชตระกูล-ถัว่ ปุ๋ยพืชสด 
เศษซากเหลือทิ้งต่างๆ การใชธ้าตุอาหารจากการผุพงัของหินแร่ รวมทั้งใชห้ลกัการควบคุมศตัรูพืช
โดยวธีิชีวภาพเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นแหล่งอาหารของพืช รวมทั้งเป็นการควบคุม
ศตัรูพืชต่างๆ เช่น แมลง โรค และวชัพืช เป็นตน้ 
 ชนวน (2542)  ไดส้นบัสนุนแนวคิดของเกษตรอินทรียไ์วว้า่เป็นการเกษตรท่ีสร้างสรรคใ์ห้
ระบบนิเวศ  การเกษตรก่อให้เกิดการผลิตย ัง่ยืน ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค อนุรักษ์และปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม โดยใช้หลกัการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตรให้เกิดการ
ผสมเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีสังเคราะห์เน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรใน
พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เศษเหลือของพืชใชเ้ป็นอาหารสัตว ์และจุลินทรียท่ี์ช่วยปรับปรุง
บ ารุงดิน พืชตระกลูถัว่ช่วยตรึงไนโตรเจนซ่ึงมีอยูม่ากมายในอากาศเป็นไนโตรเจนในรูปของอาหาร
พืช เป็นตน้ 
 ทิพยรั์ตน์ และคณะ (2542) กล่าวว่า การเกษตรอินทรียเ์ป็นระบบการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรท่ีมีพื้นฐานอยูบ่นการปฏิบติัทางการเกษตรอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมโดยค านึงถึงการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน และรักษาความสมดุลต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี รวมทั้งมี
การจดัการปลูกพืชหมุนเวยีนท่ีเหมาะสม การจดัการดิน น ้ า ปุ๋ย และอ่ืนๆ การปฏิบติัการผลิตพืชผล
เกษตรอินทรีย ์อาศยัปัจจยัการผลิตจากวสัดุธรรมชาติ ไม่มีการใชปุ๋้ยเคมีสังเคราะห์ รวมถึงสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช การผลิตอาหารและผลิตผล ในระบบเกษตรอินทรีย์มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม ส่ิงต่างดงัน้ี 

1. เพื่อให้มีการผลิตอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีคุณภาพดี ปราศจากสารเคมี
สังเคราะห์หรือสารพิษตกคา้ง 

2. เพื่อให้มีการจดัการบ ารุงดินให้อุมดสมบูรณ์ และปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก
สร้างความหลากหลายของพนัธ์ุกรรมรักษาสมดุลยข์องแมลงและส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 

3. เพื่อมีการเล้ียงดูสัตวใ์นระบบฟาร์มอยา่งมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
4. เพื่อลดมลภาวะท่ีเกิดใหน้อ้ยท่ีสุดเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
5. ลดการพึ่งพาพลงัท่ีเกิดจากการท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6. เพื่อช่วยส่งเสริมใหมี้การอนุรักษส์ัตวป่์าและระบบนิเวศของสัตวป่์าใหไ้ดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเป็นธรรมชาติและเหมาะสมส าหรับสัตวป่์าแต่ละประเภท 
 ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่าเกษตรอินทรีย ์เป็นการเกษตรท่ีหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี เพื่อความ
ปลอดภยัในสุขภาพ ใชซ้ากพืช มูลสัตว ์การปลูกพืชหมุนเวยีน แร่ธาตุตามธรรมชาติในการปรับปรุง
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ดิน ผสมผสานกบัการก าจดัศตัรูพืชโดยชีววิธี หรือส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติช่วยในการ
ควบคุมและท าลายศตัรูพืช 
  
2.3 มาตรฐานของเกษตรอนิทรีย์ 
 ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไดค้  านึงถึงความปลอดภยัและมลพิษในส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนแนวโน้ม
ความตอ้งการสินคา้เกษตรอินทรียท์ั้งในและต่างประเทศ เร่ิมมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
ต่อปีเป็นอย่างน้อย หลายประเทศมีขอ้ก าหนด มีมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียเ์พื่อควบคุมการ
น าเขา้สินคา้ อาทิ สหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศใช้พระราชบญัญติัผลิตภณัฑ์อาหารอินทรีย์ (Organic 
Food Product Act-OFPA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และแกไ้ขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2539 ตลาดยุโรป (EEC 
NO. 2029/91) และในฉบบัแกไ้ข องคก์ารคา้โลกใชค้  าแนะน าของ Codex Alimentarius เป็นหลกั
ปฏิบติัในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นขณะท่ีสมาพนัธ์ผูผ้ลกัดนัสินค้า เกษตรอินทรียร์ะหว่าง
ประเทศ (Internation Federation of Organic Agriculture Movement ; IFOAM ) ซ่ึงเป็นองคก์ร
เอกชนท่ีมีสมาชิกทัว่โลกมากกวา่ 100 ประเทศไดจ้ดัพิมพม์าตรฐานเบ้ืองตน้ส าหรับเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนไดม้าตรฐานท่ีเป็นแนวทางผลิต
เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บการยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวา้งในปัจจุบนั 
 ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกสินคา้อาหารท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลกมีความ
เหมาะสมและศักยภาพท่ีจะเป็นแหล่งผลิตอาหารในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในระดบันานาชาติ เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสร้างรายไดแ้ก่ชาติ จะให้การ
ส่งออกสินคา้อินทรียป์ระสบผลส าเร็จจ าเป็นตอ้งมีการผลิตท่ีไดม้าตรฐานสากลเช่นเดียวกบัท่ีผูผ้ลิต
และผูส่้งออกรายอ่ืนๆ เม่ือปี พ.ศ. 2542 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้จดัมาตรฐานการผลิตพืช
อินทรีย์ฉบับร่างข้ึน ซ่ึงต่อมาสองหน่วยงานดังกล่าวได้พิจารณาร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 
ปรับปรุงร่างมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียใ์ห้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และส่งมอบให้กรมวิชาการ
เกษตรด าเนินการต่อไป เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2542 กรมวิชาการเกษตรไดน้ าร่างมาตรฐาน ออกท า
ประชาพิจารณ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2543 น าขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากการท าประชา
พิจารณ์มอบให้คณะท างานเฉพาะกิจ ด าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2543 และผา่นความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจยัและพฒันาเกษตรอินทรีย์กรมวิชาการเกษตรให้ใชเ้ป็น
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียข์องประเทศไทย (มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียข์องประเทศไทย:กรม
วชิาการเกษตร, 2543) 
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 มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
 เป็นหน่วยงานระดบักรมอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้ง
ข้ึนตามกฎกระทรวง เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจหลกัในการผลกัดนัมาตรฐานสินคา้
เกษตร สินคา้เกษตรแปรรูปและอาหาร ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานและการรับรอง
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารจากระดบัไร่นาจนถึงผูบ้ริโภค และในปี พ.ศ. 2547 มาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ไดป้ระกาศเปิดตวัเก่ียวกบัการให้บริการรับรองระบบงานเกษตร
อินทรียเ์ม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงหน่วยงานแรกท่ีได้ขอการรับรองระบบงานเกษตร
อินทรียจ์ากมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ก็คือ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
(มกท.) 
 
 ส านักงานมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ (มกท.) 
 เป็นมาตรฐานท่ีจดัท าข้ึนโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน ตามแนวทางมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ขั้นต ่าของสหพนัธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements หรือ IFOAM) โดยการรับรองของสมชัชาสมาชิก มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 และต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงอีกหลายคร้ังปัจจุบนัไดจ้ดัแบ่งมาตรฐาน
ออกเป็น 9 เร่ือง ซ่ึงแต่ละเร่ืองมีสาระส าคญัโดยสรุปดงัน้ี (ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ 
2543) 

1. การจดัการฟาร์มโดยรวมวา่ดว้ยการห้ามใชส้ารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด การจดัท าระบบ
บญัชีฟาร์มเง่ือนไขในการจดัการพื้นท่ีท่ีจะท าเกษตรอินทรีย ์และวิธีป้องกนัการปนเป้ือน
สารเคมีจากภายนอก 

2. ระยะการปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย ์เม่ือมีการปรับเปล่ียนจากการท าเกษตรเคมีมาเป็น
เกษตรอินทรีย์ สภาพของพื้นดินจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์(มกท.) จึงไดก้ าหนดช่วงระยะเวลาในการท าให้ดินฟ้ืนตวัเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 12 เดือน ซ่ึงเรียกวา่ “ระยะการปรับเปล่ียน” โดยในช่วงเวลาดงักล่าวเกษตรกรจะตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรฐานของมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) และไดรั้บการตรวจและรับรอง
ฟาร์ม แต่จะยงัไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตเป็น “ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย”์ และยงัไม่มีสิทธ์
ใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) 

3. ชนิดและพนัธ์ุของพืชปลูก วา่ดว้ยเมล็ดพนัธ์ุและส่วนขยายพนัธ์ุพืชท่ีเกษตรกรจะน ามาใช้
ปลูก 
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4. การจดัการดิน น ้า และปุ๋ย วา่ดว้ยเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ ในการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นฟาร์ม 
5. สารเร่งการเจริญเติบโต และอ่ืนๆ วา่ดว้ยเง่ือนไขในการใชส้ารเร่งการเจริญเติบโตของพืช 
6. การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช/โรคพืช/วชัพืช วา่ดว้ยเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ ในการใช้สาร

ก าจดัศตัรูพืช 
7. การแปรรูปและการจดัการว่าดว้ยเง่ือนไขของผูป้ระกอบการ ท่ีมาวตัถุดิบ ส่วนผสมและ

สารปรุงแต่งท่ีใชใ้นการแปรรูป วธีิการและขอ้ปฏิบติัในการแปรรูป และบรรจุภณัฑ์ท่ีใชใ้ส่
ผลิตภณัฑ ์

8. การเก็บรักษาผลผลิตและการขนส่งว่าดว้ยขอ้ปฏิบติัในการจดัเก็บผลผลิตและผลิตภณัฑ์
อินทรีย ์และการขนส่ง 

9. ฉลากและการใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) วา่ดว้ยสิทธ์ิและเง่ือนไขในการใชต้รา 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) บนบรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุผลิตและผลิตภณัฑ์อินทรียท่ี์ผา่น
การรับรองจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) 

 
 สถาบันพชือนิทรีย์ 
 มาตรฐานเกษตรอินทรียจ์ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ริเร่ิมข้ึน
โดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการส่งออก และกรม
วชิาการ เม่ือปี พ.ศ. 2545 ไดจ้ดัท าตรารับรอง “Organic Thailand” หลงัจากนั้นต่อมาไม่นานก็เร่ิมมี
ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียท่ี์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัพืชอินทรียอ์อกวางจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดภายในประเทศ 
 สถาบนัพืชอินทรียย์งัมีโครงการวจิยัพฒันาโครงการน าร่องการผลิตพืชอินทรีย ์ในลกัษณะ
ของโครงการ 5 ประสาน ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต นกัวชิาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูบ้ริโภค โดยมีโครงการ
น าร่องในพืช 15 ชนิด ครอบคลุมพื้นท่ี 15 จงัหวดั และโครงการขยายผลการผลิตพืชอินทรีย ์การ
ด าเนินงานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานของสถาบนัพืชอินทรียด์ าเนินโดยคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย ์ท าหน้าท่ีในการรับสมคัรประสานงานการ
ตรวจ และพิจารณารับรองฟาร์ม-การจดัการพืชอินทรีย ์
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 มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) 

  เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งโดยความร่วมมือของหลายฝ่าย ไดแ้ก่ เกษตรกร ผูบ้ริโภค นกัวิชาการ
จากองคก์รของรัฐ องคก์รพฒันาเอกชน และผูส้นใจทัว่ไป โดยมุ่งหวงัจะเป็นองคก์รท่ีท าการรับรอง
ผลิตผลของ เกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย ์เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เกษตรกรและ
ผูบ้ริโภควา่ ผลิตผลท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียน์ั้น เป็นผลิตผลท่ีปลอด
จากสารพิษ สารเคมีสังเคราะห์ และยงัเอ้ือต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริงดว้ย 
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ มีความแตกต่างจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ต่างประเทศและองศก์รในประเทศ คือ การจดัการเร่ืองน ้ า และการจดัการทางดา้นเมล็ดพนัธ์ุ เร่ือง
ของประวติัพื้นท่ี ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนจากระบบเกษตรเคมีมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย ์ท่ีมี
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัในมาตรฐานของแต่ละประเทศ ส าหรับมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ มี
ก าหนดระยะเวลาให้ผูข้อใช้ตราตอ้งปรับเปล่ียนไร่นาจากเคมีให้เป็นอินทรีย ์ส าหรับไมย้ืนตน้ใช้
ระยะเวลาในการปรับเปล่ียน 12 เดือน ส่วนพืชผกั/พืชไร่จะใชเ้วลาในการปรับเปล่ียนอยา่งนอ้ย 18 
เดือนแต่อย่างไรก็ตามในการปรับเปล่ียนไร่นาในพื้นท่ีครอบครองทั้งหมดให้เป็นระบบเกษตร
อินทรียใ์ชเ้วลาในการปรับเปล่ียนภายในเวลา 4 ปี เพื่อกระตุน้ให้เกษตรกรมีความตั้งใจในการท า
การเกษตรอินทรียอ์ยา่งจริงจงั (ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ, 2544) 

 
เกณฑ์มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ภาคเหนือ 

 เกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือจะเป็นเกณฑ์ทั่วๆไปเก่ียวกับการจัดการพืช
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกษตร ปัจจยัการผลิต ความสะอาดของเคร่ืองมือ การปรับปรุงบ ารุงดิน การ
ควบคุมแมลงศตัรูพืช วชัพืช การจดัการน ้ าและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง
ของไร่นา สวน 

1. ประวติัพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีปรับเปล่ียนเป็นแปลงเกษตรอินทรีย ์
1.1 ส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่เคยท าการเกษตรมาก่อน หรือเป็นพื้นท่ีเปิดใหม่ตอ้งใชเ้วลาในการ

ปรับเปล่ียนไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน องคก์รรับรองคุณภาพจะเป็นผูพ้ิจารณา ระยะเวลา
ของการปรับเปล่ียนท่ีเหมาะสม ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาและวเิคราะห์ลกัษณะของดิน
และสภาวะแวดลอ้มเป็นแปลงๆไป 

1.2 พื้นท่ีท่ีใชป้ลูกไมย้นืตน้ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนไม่ต ่ากวา่ 24 เดือนพืชลม้ลุก 12 
เดือน องคก์รมาตรฐานจะเป็นผูพ้ิจารณาวา่ระยะเวลาใดเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัเอกสาร
การตรวจ ลกัษณะดินสภาพแวดลอ้ม ท่ีตรวจตามหลกัวชิาการ 
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1.3 พื้นท่ีท่ีเคยท าเกษตรเคมีมาก่อนระยะเวลาในการปรับปรุงดินไม่ต ่ากวา่ 18 เดือนข้ึนอยู่
กบัการตรวจดิน และสภาพแวดลอ้ม ท่ีไดต้รวจสอบตามหลกัวชิาการ 

1.4 หลงัจากเป็นสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขกระบวนการผลิตไม่ต ่ากวา่ 12 เดือน จึงจะ
ไดรั้บตรามาตรฐาน (ระยะเวลาการไดรั้บตราข้ึนอยูก่บัการปรับเปล่ียนพื้นท่ีหลงัจาก
การตรวจสอบตามขอ้ 1.1 1.2 1.3) 

1.5 เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกและมีพื้นท่ีเพาะปลูกหลายแปลง จะตอ้งท าการปรับเปล่ียน
พื้นท่ีใหเ้ป็นเกษตรอินทรียท์ั้งหมดในเวลา 4 ปี 

1.6 มาตรฐานน้ีไม่สามารถรับรองการปลูกพืชอินทรีย ์และเกษตรเคมีในแปลงเพาะปลูก
เดียวกนั ถึงแมจ้ะเป็นพืชต่างชนิด หรือชนิดเดียวกนั 

  
 ในกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีเกษตรบุกรุกป่าไม ้เพื่อท าเกษตรอินทรีย ์พื้นท่ีนั้นๆไม่สามารถสมคัรขอ
การตรวจสอบรับรองตราได ้

1.1 พื้นท่ีลาดชนัควรปลูกพืชกนัแนว เช่น หญา้แฝก เพื่อยึดดินไว ้และช่วยป้องกนัการ
พงัทลายของหนา้ดินและช่วยใหดิ้นอุดมสมบูรณ์ 

1.2 ควรปลูกพืชหมุนเวยีน พืชคลุมดิน และใชปุ๋้ยพืชสด สลบัหมุนเวยีนในแปลงเพื่อเพิ่ม
ธาตุอาหารในดิน 

1.3 แปลงเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องมีระยะห่างจากแปลงเพาะปลูกเคมีอย่าง
เหมาะสมและมีการก าหนดแนวกั้นภายในแปลงของตน เช่นการปลูกพืชกนัลม พืชดกั
แมลง หรือมีแนวกั้นชดัเจนจากพื้นท่ีใกลเ้คียง ในกรณีท่ีอาจมีการปนเป้ือนจากปุ๋ย หรือ
สารเคมี จะตอ้งมีระยะห่างระหว่างพืชอินทรียก์บัแหล่งน ้ าท่ีท าให้เกิดการปนเป้ือน
เพียงพอ จะต้องมีการใช้วิธีป้องกันท่ียอมรับได้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยผู ้
ตรวจสอบ 

1.4 ควรหลีกเล่ียงการปลูกพืชนอกฤดูกาล และควรเลือกพนัธ์ุพืชท่ีทนทานต่อโรคและ
ศตัรูพืช แต่ไม่ไดม้าจากการตดัต่อพนัธ์ุกรรม (GMO) ส่วนแหล่งท่ีมาของพนัธ์ุพืชอาจ
ตอ้งไดรั้บการรับรองจากองคก์รรับรองคุณภาพ 

การจัดการดิน 
1.1.  ก่อนท าการเพาะปลูกควรวเิคราะห์ดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง และสภาพแวดลอ้ม

โดยรวมก่อนท าการเพาะปลูก เหมาะสมหรือไม่ เพื่อช่วยก าหนดพืชท่ีเหมาะสมในการ
เพาะปลูก ก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงดิน ชนิดและปริมาณของพืชท่ีใชป้รับปรุง
ดิน และปริมาณปุ๋ยอินทรียท่ี์จะใชใ้นแปลงปลูกพืชนั้นๆ 
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1.2.  อนุญาตใหใ้ชจุ้ลินทรียใ์นธรรมชาติ หรือจุลินทรียท่ี์ไม่ไดมี้การตดัต่อพนัธุกรรมใน
การท าปุ๋ยหมกั  ก าจดักล่ินได ้

1.3. หลีกเล่ียงการเผาเศษวสัดุทางการเกษตรในแปลงเพาะปลูก เพราะจะท าลายจุลินทรีย์
และส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์ต่อดิน (กลุ่มจุลินทรียใ์นดินจะท าหน้าท่ีย่อยสลาย และ
หมุนเวียนธาตุอาหารท่ีปลดปล่อยออกมาจากวสัดุอินทรียผ์า่นกระบวนการย่อยสลาย
สมบูรณ์มาอยูใ่นรูปของปุ๋ยอินทรียใ์นดิน) 

1.4. ควรมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนจากการใชส้ารเคมีจากแปลงขา้งเคียง ทั้งการ
ปนเป้ือนจากดิน และแหล่งน ้ าอยา่งชดัเจน เป็นการป้องกนัท่ีชดัเจน อยูใ่นดุลยพินิจ
ของหน่วยตรวจสอบ 

1.5. ในกระบวนการท าเกษตรอินทรียไ์ม่อนุญาตใหใ้ชจุ้ลินทรียจ์ากการตดัต่อพนัธุกรรม 
1.6. หา้มใชส้ารเคมีสังเคราะห์ในการปรับปรุงบ ารุงดิน ยกเวน้สารท่ีไดจ้ากธรรมชาติ เพื่อ

การงอกงาม การเจริญเติบโตทางล าตน้ การใหผ้ลผลิต กล่ิน รส หรือลกัษณะอ่ืนๆ ของ
พืชตามตอ้งการ เช่น ฮอร์โมนจากน ้ามะพร้าวเร่งการเจริญเติบโต 

การจัดการปุ๋ย 
1.1 ใชอิ้นทรียว์ตัถุและสารท่ีไดจ้ากธรรมชาติในกระบวนการผลิต 
1.2 อนุญาตใหใ้ชมู้ลสัตวท่ี์ผา่นการหมกัท่ีไดจ้ากฟาร์มท่ีผา่นการหมกัท่ีไม่ใชส้ารเคมี

สังเคราะห์ในกระบวนการปศุสัตว ์
1.3 อนุญาตใหใ้ชอิ้นทรียวตัถุท่ีไดจ้ากกระบวนการหมกัท่ีสมบูรณ์ แต่ตอ้งแจง้แหล่งท่ีมา

ของอินทรียว์ตัถุนั้นๆ และตอ้งอยูใ่นดุลยพินิจของหน่วยตรวจสอบในการอนุญาต 
1.4 ไม่อนุญาตใหใ้ชปุ๋้ยเคมีสงัเคราะห์ในการท าเกษตรอินทรียค์วรใชปุ๋้ยท่ีไดจ้ากซากพืช

ซากสัตว ์ซ่ึงใหธ้าตุอาหารต่างๆท่ีจ าเป็น (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) ต่อ
การเจริญเติบโตของพืช และเป็นปุ๋ยท่ีมาจากการยอ่ยสลายทางชีวภาพ 

1.5 หา้มใชมู้ลสัตวท่ี์ยงัไม่ผา่นกระบวนการหมกัท่ีสมบูรณ์ ยกเวน้มีการอบแหง้ฆ่าเช้ือโรค 
1.6 ในการใชจุ้ลินทรียเ์พื่อเร่งขบวนการหมกัและยอ่ยสลายหา้มใชจุ้ลินทรียท่ี์มาจากการ

ตดัต่อพนัธุกรรม 
1.7 หา้มใชปุ๋้ยท่ีมีการปนเป้ือนโลหะหนกั เช่นขยะเมือง ยกเวน้มีการตรวจสอบวา่ไม่มีการ

ปนเป้ือนตามหลกัวชิาการ 
การก าจัดวชัพชืและศัตรูพชื 

1.1 ใหใ้ชจุ้ลินทรียใ์นการก าจดัโรคและแมลงได ้แต่จุลินทรียต์อ้งไม่มาจากการตดัต่อทาง
พนัธุกรรม 
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1.2 ควรใชฟ้างหญา้แหง้ ในการคลุมดิน เพื่อป้องกนัวชัพืชและรักษาความช้ืนในดินก่อน
น าฟางมาใชค้วรแช่น ้าก่อนเพื่อป้องกนัแมลงมาอาศยั 

1.3 อนุญาตใหใ้ชส้ารธรรมชาติเป็นสารช่วยจบัใบ ก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช 
1.4 ใชก้ระบวนการชีววทิยาในการก าจดัโรคระบาด ไดต้ามความจ าเป็นและสมควรข้ึนอยู่

กบัดุลยพินิจผูต้รวจสอบ 
1.5 อนุญาตใหใ้ชก้ ามะถนัในการก าจดัโรคระบาดไดต้ามความจ าเป็นและสมควรข้ึนอยูก่บั

ดุลยพินิจผูต้รวจสอบ 
1.6 ควรปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีคุณสมบติัเพื่อการไล่แมลง และสมุนไพรท่ีป้องกนัและก าจดั

โรคพืช 
1.7 เกษตรกรควรปลูกพืชหลากหลายชนิดในไร่เดียวกนั 
1.8 หา้มใชผ้งซกัฟอก หรือสารเคมีสังเคราะห์เป็นสารช่วยจบัใบ ในการท าเกษตรอินทรีย์

รวมทั้งสารท่ีเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ในการก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช 
1.9 หา้มน าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นแปลงเกษตรเคมีมาใชใ้นงานเกษตรอินทรีย ์ควร

เก็บอุปกรณ์แยกจากกนัในกรณีท่ีจ าเป็น ควรมีมาตรการตามหลกัวชิาการการป้องกนั
การปนเป้ือนของเคร่ืองมือท่ีน ามาใชร่้วมกนั 

1.10 หา้มใชใ้บยาสูบในการก าจดัศตัรูพืช 
 เมลด็พนัธ์ุ และการขยายพนัธ์ุ 

1.1 เมล็ดพนัธ์ุท่ีใชค้วรเป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการผลิตจากเกษตรอินทรียใ์นกรณีท่ีหา
ไม่ได ้ควรเป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่ใชส้ารเคมีในการเก็บรักษา 

1.2 ไมย้นืตน้หรือก่ิงพนัธ์ุหรือส่วนขยาย ถา้ไม่ไดม้าจากเกษตรอินทรียผ์ลลิตในช่วง 12 
เดือนแรก ยงัไม่สามารถรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้

1.3 เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ ตามธรรมชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.4 ควรเลือกใชพ้นัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน หรือพืชท่ีมีการตา้นทานโรคและแมลง

ศตัรูพืช รสชาติดีและใหผ้ลผลิตสูง 
1.5 หา้มใชเ้มล็ดก่ิงพนัธ์ุหรือส่วนขยายพนัธ์ุท่ีมาจากการตดัต่อพนัธ์ุกรรม 
1.6 หา้มใชส้ารเคมีและฮอร์โมนสังเคราะห์ คลุกเมล็ดพนัธ์ุหรือขยายพนัธ์ุ 
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การจัดการน า้ 
1.1 ในกรณีท่ีใชน้ ้าจากแหล่งธรรมชาติควรมีบ่อกกัเก็บน ้าในไร่ 
1.2 ในกรณีท่ีใชน้ ้าแหล่งเดียวกบัแปลงเกษตรเคมี ควรมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือน

สารเคมีอยา่งชดัเจน 
1.3 ควรมีระบบการจดัการน ้าในฟาร์ม ทั้งในการท าเกษตรอินทรีย ์และบา้นพกัอาศยั

ตลอดจนระบบการบ าบดัน ้าเสียท่ีถูกตอ้ง 
 
การเกบ็เกีย่วและการดูแลรักษาผลผลติ  

1.1 ผลผลิตเกษตรอินทรียต์อ้งมีการติดฉลากแสดงอยา่งชดัเจน 
1.2 ควรมีมาตรการในการป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคมีสังเคราะห์ตอ้งหา้มระหวา่งการ

เจริญเติบโต การเก็บเก่ียว การเก็บรักษาและการขนส่งทุกคร้ัง 
1.3 ควรมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนของภาชนะบรรจุหีบห่อ 
1.4 ควรระวงัการปลอมปนกบัผลผลิตท่ีไดม้าจากผลิตในระบบเกษตรเคมี หรือผลผลิตท่ี

ไดม้าจากพนัธ์ุพืช GMO 
1.5 หา้มใชส้ารเคมีสังเคราะห์ในการยดือาย ุหรือท าความสะอาดผลผลิต 
1.6 หา้มใชส้ารเคมีสังเคราะห์ในการเร่งใหสุ้ก 
1.7 หา้มใชเ้คร่ืองมือท่ีใชก้บัเกษตรเคมีมาใชร่้วมกบัการเก็บเก่ียว และผลผลิต เกษตร

อินทรีย ์ยกเวน้กรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิา 
 

กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ขององค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) 
1. เกษตรกรยืน่ใบสมคัรเพื่อรับรองการตรวจสอบไร่ นา สวน 
2. ส านกังานประสานงาน ยืน่ใบสมคัรของเกษตรกรใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
3. คณะกรรมการด าเนินงานแจง้ช่ือผูต้รวจแก่ส านกัเลขาฯ 
4. ส านกังานเลขาฯ ติดต่อผูต้รวจสอบใหไ้ปตรวจสอบไร่ นา สวน 
5. ผูต้รวจสอบ ส่งรายงานการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการ 
6. กรรมการรับรองฯ ส่งผลการตดัสินไปยงัส านกังานเลขาฯ 
7. คณะกรรมการรับรองฯ ส่งผลการตดัสินไปยงัส านกังานเลขาฯ 
8. ส านกังานประสานงานแจง้ผลการตดัสินไปยงัเกษตรกรผูผ้ลิต 
9. ถา้เกษตรกรผูผ้ลิตไม่พอใจในผลการตดัสินสามารถอุทธรณ์ได ้

            9 
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ภาพที ่1 กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ 

ท่ีมา : ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ, 2544 

 

2.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  1. งานวจัิยด้านมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 
 นนัทิยา (2550)  ศึกษาขา้วอินทรียฤ์าจะแกจ้นพบวา่เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียท่ี์

เป็นกลุ่มศึกษาคร้ังน้ี  สามารถจ าแนกเป็น  2  กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียท่ี์มี

การรับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก กลุ่มเกษตรกรกลุ่มน้ีท าการผลิตแบบเสมือนมีสัญญาผูกมดั 

(Contract Farming) โดยเกษตรกรพฒันามาจากแนวคิดเกษตรอินทรียแ์บบยัง่ยืน และแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเนน้การท าเพื่อกิน เพื่ออยู ่เนน้การพึ่งพาตนเอง การไดรั้บรองท าให้ลดตน้ทุน

การผลิตโดยการใชปุ๋้ยอินทรียท์ั้งผลิตเองและซ้ือบางส่วน แหล่งรับซ้ือและจ าหน่ายผลผลิตอินทรีย์

มีค่อนขา้งนอ้ยและมกัเป็นรูปตลาดนดัเฉพาะวนั และเม่ือพฒันามาถึงระดบัหน่ึงแลว้ จึงท าการผลิต

ขา้วหอมมะลิอินทรียเ์พื่อการส่งออก ซ่ึงตอ้งมีกระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรับรอง

มาตรฐาน   2. เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียท่ี์ยงัไม่มีการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากเกษตร

ส่วนน้ีเนน้การผลิตเพื่อกินและเพื่อสุขภาพเป็นหลกัมากกวา่การท าเพื่อขาย และพื้นท่ีของเกษตรกร

กลุ่มน้ียงัไม่มีแหล่งรับซ้ือท่ีตอ้งการขา้วหอมมะลิอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานและใหร้าคาพิเศษ 

คณะอนกุรรมการมาตรฐานและรับรอง 

คณะกรรมการด าเนินงาน ส านกังานเลขา เกษตรกรผู้ผลติ 

ผู้ตรวจสอบ 
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 กลัยาณีและคณะ (2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผกั
อินทรียพ์บวา่ ผูบ้ริโภคผกัอินทรียส่์วนใหญ่บริโภคมานานกว่า 4 ปี จะเลือกซ้ือผกัจากซุปเปอร์
มาร์เกตมากท่ีสุดโดยพิจารณาจากฉลากขา้งถุงท่ีแสดงว่าเป็นผกัอินทรียเ์ป็นล าดบัแรก เหตุผลท่ี
เลือกบริโภคผกัอินทรียม์ากท่ีสุดคือมีความปลอดภยัจากสารเคมี มีทศันคติวา่ผกัอินทรียท่ี์จ  าหน่าย
ในซุปเปอร์มาร์เกตตามห้างสรรพสินคา้เช่ือถือไดใ้นระดบัมากท่ีสุด  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผกั
อินทรียม์ากท่ีสุดไดแ้ก่ ความห่วงใยในสุขภาพ 

  ยศและคณะ (2551) ศึกษากระบวนการจดัการมาตรฐานในการผลิตข้าวอินทรีย์พบว่า
กระบวนการจดัการมาตรฐานในการผลิตข้าวอินทรีย์มีการผลิตท่ีแตกต่างกัน ทั้งการผลิตและ
การตลาดดว้ย จะมีกระบวนการจดัการมาตรฐานควบคู่กนัไปดว้ย ตั้งแต่การรวบรวมซ้ือ การบรรจุ
กระสอบ การสี และอ่ืนๆ นโยบายดา้นการตลาดท่ีรวบรวมซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในราคาสูงกวา่
ขา้วทัว่ไป ความกวา้งขวางด้านการตลาดขององค์กรส่งเสริมความพร้อมดา้นงบประมาณในการ
ด าเนินงาน และการส่งเสริมการผลิตท่ีท างานใกลชิ้ดกบัเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ มีอิทธิพลท่ีส่งผลให้
เกษตรกรท าการผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
  Barham (2002) กล่าววา่การติดฉลากในสินคา้นั้นจะช่วยให้ค  าแนะน า ขอ้มูลแก่ผูซ้ื้อ ท าให้
ราคาสินคา้สูง การติดป้ายฉลากเป็นการพฒันากลไกตลาดให้มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนอยา่งไรก็ตามมี
งานวิจยัของ บุศราและคณะ (2553) ศึกษาระบบการให้คุณค่าเกษตรอินทรียใ์นมุมมองของเกษตรกร
รายยอ่ยพบวา่ ท่ีให้ความส าคญัในการใชร้ะบบการให้คุณค่าต่อการผลิตอินทรีย ์พบวา่ เกษตรกรราย
ย่อยยงัให้ความส าคญัด้านนิเวศ ส่ิงแวดล้อม การผลิตอาหารคุณภาพ และด้านสังคมวฒันธรรม 
มากกวา่การใหคุ้ณค่าดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงประเด็นดา้นการให้คุณค่าในมิติต่างๆเหล่าน้ี สามารถน ามาใช้
เพื่อปรับลกัษณะการก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียก์บัเกษตรกรรายย่อยท่ีให้ความส าคญัมากกว่า
ขั้นตอนการผลิตเท่านั้น 

 2.เงื่อนไขและข้อจ ากดัของมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 
  นนัทิยา (2550) ศึกษาพบวา่ขอ้จ ากดัในการขยายการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียสู่์เกษตรกร
ทัว่ไปคือการรับรองมาตรฐานความเป็นอินทรีย ์ ซ่ึงประเด็นของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจะ
เก่ียวขอ้งใน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 
  1) ความสับสนของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เพราะมีหน่วยงานการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน (Certification Body) ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ทั้งองคก์รท่ีเป็นของไทยและองคก์รจากต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะท าให้มีความสับสนบา้ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรทัว่ไปมีโอกาสนอ้ยในเร่ืองน้ี 
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  2) ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ความตอ้งการในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียผ์ูป้ระกอบการคา้
ขา้วและโรงสี และผูท้  าหนา้ท่ีส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ โดยเฉพาะสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส่งออกไป
ตลาดต่างประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศมีเกณฑ์มาตรฐานและการยอมรับหน่วยงาน
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบ
มาตรฐานผดิพลาดได ้
  3) ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท์  าให้เพิ่มตน้ทุนการผลิต ซ่ึง
พบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานขา้วอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มศึกษาจงัหวดัยโสธรและสุรินทร์มี
ค่าใชจ่้ายประมาณ 25–28 บาท/ไร่ หรือ 0.07 บาท/กก. ซ่ึงค่าใชจ่้ายน้ีเกษตรกรเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 
 
 

 
 
 
        

 
 




