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สัคโคย สำนกังานมาตรฐานสนิคาัเกษครแสะอาหารแหง่ชาต ิ (มกอช.)
การตรวจประเมนิการผลติพซีอนิทรยี

การตรวจประเมนิ (Audit) หมายถงึ กระบวนการท่ีเมินระบบ เมนิอสิระ และจดัทำเมนิเอกสาร เพ่ือให้ได้ 
หลกัฐานการตรวจประเมนิ และเพือ่ประเมนิว่าเมนิไปตามเกณฑก์ารตรวจประเมนิ 
๑. การตรวจประเมนิ ประกอบดว้ย ๔ ข้อ ได้แก่ 

๑) การสมัภาษณ ์
๒) การตรวจเอกสารและบนัทกึ 
๓) การสงัเกตกจิกรรมและสภาทพืน้ทีผ่ลติ 
๔) บันทึกสิงท่ีอาจเมินเหตุนำไปสู่ความไม่เมินไปตามข้อกำหนด 
๔) สุม่ตัวอย่างผลิตผล ผลิตภัณฑ ์และปจึจัยการผลิตทีส่งสยั 

๒. ประเภทการตรวจประเมนิ มี ๓ ประเภท ได้แก ่๑) การตรวจประเมนิเพือ่การรับรอง ๒) การตรวจตดิตามผล 
และ ๓) การตรวจตอ่อายกุารรบัรอง โดยคณะผูต้รวจประเมนิ ประกอบด้วย หวัทนา้คณะผู้ตรวจ ผู้ตรวจประเมิน 
ผู้ตรวจประเมินฟิกหัต ผูเ้ชีย่วซาญ และผูส้งัเกตการณ ์
๓. ข้ันตอนการตรวจประเมิน

๑) การประชมุเปดีการตรวจประเมนิ 
๖) การตรวจประเมนิ
๓) การบนัทกึลิงทีพ่บจากการตรวจประเมนิ 
๔) การประชุมจดการตรวจประเมนิ

๔. ข้อบกพร่อง (Nonconform ity) หมายถึง สิงท่ีไม่เมินไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการผลิต 
พีซอินทรีย์ แบง่เมินข้อบกพร่องสำคญั ขอ้บกพร่องย่อย และข้อแนะนำ
๕. ระยะการปรบัเปลีย่น หมายถงึ ชว่งเวลานบัจากเร่ิมด้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามขอ้กำหนดในมาตรฐาน 
จนกระท่ีงได้รับการรับรอง

๑) ขอ้กำหนดการผลติพชือนิทรีย์ใหน้ำมาใขป้ฏบิตัติลอดระยะเวลาการปรับเปลีย่น เมนิเวลาอยา่งนอ้ย ๑๒ 
เดือนก่อนปดูกสำหรับพืชล้มลุก และก่อน ๑๘ เดือนก่อนเก็บ เก่ียวผลิตผลพชือินทรีย์คร้ังแรกสำหรับพชืยืนด้น โดย 
ระยะปรับเปล่ียนนบัต้ังแต่ผู้ผลิตได้นำมาตรฐานบ้ีไปปฏบัิติแล้ว นสะสมัครขอรับการรับรองต่อหน่วยรับรอง 

๒)ในกรณท่ี์มิหลักฐานรับรองได้ว่าไม่มีการใช้สารเคมีหา้มไข้ในพืน้ท่ีท่ีขอการรับรองมาเมินเวลานานเกิน 
กว่า ๑๒ เดือนสำหรับพืชล้มลุก และ ๑๘ เดือนสำหรับพืชยืนด้น ผู้ผลิตสามารถฃอลดระยะการปรับเปลีย่นลง โดย 
การยอมรับจากหนว่ยรับรอง แตร่ะยะเวลานบัจากการย่ึนชอการรับรองจบหนว่ยรับรองใหก้ารรับรองวา่เมนิ 
ผลติผลอินทรีย์ จะต้องไมน่อ้ยกว่า ๖ เดือน
๖. ขอ้กำหนดการตรวจประเมนิของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ๑) พ้ืนท่ี ๒) การวางแผนการจดัการ ๓) เมลดพันธุ 
และส่วนท่ีไข้ขยายพันธุ ๔) การจดัการและการปรับปรุงบำรุงดนิ ๔) การ,จดัการคตัเพชื ๖) การเกบ็เกีย่วและการ 
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว ๗) การชรรชุทึบห่อ การเกบ็รักษา และการขนส่ง ๘) การแสดงกลากและการกล่าวอาง



๑) Organic ะ ไม่เซ'ส,ารเคมสีงัเคราะห ์ปยุเคม ี ฮอร์โมน พชืจเอ็มโอ (GMO) และฉายรังสี 
๒) GAP)/ Hydroponics: ใชส้ารเคมสีงัเคราะห ์แตส่ารตกคา้งตอ้งมคีา่ไมเ่กนิคา่มาตรฐานทีป่ลอดภยัตอ่ 

ผู้บรีโภค ใชป้ยุเคม ีฮอร์โมน และฉายรังIM  ไมใต้ห้ามใช้พืชจีเอ็มโอ (GMO)
๔. มาตรฐานสนิคา้เกพ)ร (มกษ.๘๐0๐-๒๔๖๔) ฉบับล่าสุด ปี ๒๔๖๔ อยูใ่นระหวา่งลงประกาศราชกจิจาทเุบกษา 
มขีอบขา่ยพชื ปสุสัตว์ สตัว์นํา้ ผ้ึง และแมลงทีบ่รโิภคไตโ้ดยมกีารปรับปรุ̂ ใหส้อดคลองกบัชอ้กำหนดสว่นใหญ ่
ของมาตรฐานของ Codex-GL ๓๒-๑๙๙๙ ชอ้กำหนดการจดัการการผลตพชืเปนีไปดาม ASEAN standard  for 
organic agriculture (ASGA) และบางส่วนอ้างสิงจากมาตรฐานสหภาพยุโรป (EC ๒๐๑๘/๘๔๘)

๑. ระบบการรันรองแบบมสีว่นรว่ม (PGS) เปน็ระบบการรบัรองเกษตรอนิทรียโดยชมุซบ การมสีว่นรว่มอยา่ง 
เขม้แเง และต่อเน่ืองของผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียของชุมชน ภายใตห้ลกัการที,่นฐาน การไว้วางใจช่ืงกันและกัน การเปน็ 
เครือขา่ยทางสงัคม และการแลกเปลีย่นเรยีน!
๒. PGS เปน็กระบวนการทางสงัคม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔ กล่มหลัก ไต้แก่ ๑) กลุม่ผูผ้ลตเกษตรอนิทรยี ์PGS 
๒) ผู้สนับสบุนในท่ีนท่ี ๓) ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ และ ๔) องค์กรจัดระบบ PGS 
๓. องค์ประกอบหลักซองระบบ PGS

ไต้แก่ การจดัการระบบตามหลกัการ PGS สากล ๖ ประการ มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ เขน่ มกษ.๔๐๐๐ 
ASEAN C odex 1F0AM สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอุ่เปุน
๔. หลกัการจดัระบบ PGS มี ๖ ประการ ได้แก่ ๑) การมีวิสัยทศันร่์วมกับ ๒) การมีส่วนร่วม ๓) ความโปร่งใส 
๔) ความไว้วางใจ ๔) ความสัมพันธ์แนวราบ และ ๖) การเรยีน!รว่มกนั

ลกัษณะสา่คญัของกลุม่ PGS โดยสมาชกิทกุคนในกลุม่ตอ้งมสีว่นรว่มในการจดัระบบ ไดแ้ก ่ กำหนด 
ข้อกำหนดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม และมรีะบบการจัดการเอกสารกลุม่ทีเ่ชา้ถงึไต ้
๔. การทีน่ทะเบยันผูโ้ตรั้บการรับรองและการจัดการใชต้ราสญัลกัษณ ์(Logo Seal)

องค์กรจัดระบบต้องมีกลไกกำหนดการข้ึนทะเบียนผู้โด้รับการรับรอง การตดิตราสญัลกัษณ ์กำหนดเง่ือนไข 
การใชก้ารพกัใชแ้ละการเพกืถอน 
๖. กลไกการยอมรับ ได้แก่

๑) มกีารสร้างกลไกการยอมรับรว่มกนั เข่น Self-evaluation เปน็แนวทางตรวจกระบวบทารกลุม่ และ 
ประเมนิองค์กรจัดระบบดามหลักการ PGS

๒) การตรวจเยีย่มฟารม์เพือ่น เปน็การเชือ่มโยงระหวา่งภาคเีครอืขา่ย เพ่ือไหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีน!

ระบบการรับรองแบบมสีว่นรว่ม (PGS)
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