
ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอนิทรีย์ 
 

ปัจจุบันคนไทยเร่ิมต่ืนตัวในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยในอาหารกันมากขึ้น จึงมีคนสนใจหาซ้ืออาหารและผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยจากการปนเป้ือนสารเคมีอันตรายและอินทรีย์

เพิม่ขึน้ ทําให้มีสินค้าท่ีกล่าวอ้างว่าเป็นอินทรีย์ในท้องตลาดเพิม่ขึน้มาก มีวิธีการง่ายๆ ท่ีจะรู้ได้ว่าสินค้าอินทรีย์ท่ีกลาวอ้างเป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์จริงหรือไม่ คือการดูว่า

มีตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ท่ีฉลากกํากับสินค้าหรือไม่ และเพื่อให้ม่ันใจว่าตรารับรองมาตรอินทรีย์บนฉลากสิค้าท่ีจะซ้ือหรือซ้ือมาแล้วน่าเมากน้อยขนาดไหน ผู้บริโภค

และผู้ซ้ือควรศึกษาทําความรู้จักกับตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ท่ีพบเห็นได้ในประเทศไทย และมองหาตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ระดับท่ีน่าเช่ือถือ หรือท่ีตนเอง

ยอมรับได้มาทานหรือใช้งานได้ถูก 
ตรารับรองมาตรฐานสินคา้อินทรียท่ี์พบเห็นไดใ้นประเทศไทยและควรทาํความรู้จกัไว ้จะแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

ตรามาตรฐานสินค้าอนิทรีย์ของประเทศผู้นําเข้าสินค้าอนิทรีย์รายใหญ่ 

 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited 
สมาพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ไดจ้ดัทาํโครงการรับรอง

ระบบงานเกษตรอินทรีย ์IFOAM (IFOAM Accreditation Program) ภายใตก้รอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์IFOAM ซ่ึงปัจจุบนัหลายประเทศทัว่โลก

ยอมรับเป็น เกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ข้ันตํ่า สินคา้อินทรียเ์พื่อการนาํเขา้ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ฮ่องกงสิงคโปร์ มาเลเซียเป็นตน้ 

นอกจากน้ีสหพนัธ์ฯ ยงัไดจ้ดัตั้งหน่วนงานช่ือ International Organic Accreditation Service 
– IOAS เพื่อทาํหนา้ท่ีให้บริการรับรองหน่วยงานผูต้รวจรับรองเกษตรอินทรียท์ัว่โลกภายใตก้รอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์IFOAM ซ่ึงหน่วยงานผูต้รวจรับรองเกษตรอินทรีย์

ท่ีไดรั้บการรับรองจาก IOAS จะมีคาํวา่ IFOAM Accredited เป็นตราสัญลกัษณ์มาตรฐานท่ีแสดงไวคู่้กบัตราสัญลกัษณ์ของหน่วยงานผูต้รวจนั้นๆ  ตวัอยา่งเช่น ตรา

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์IFOAM ของสาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์หรือ มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand – ACT) 
จะมีตรา IFOAM Accredited อยูใ่ตส้ัญลกัษณ์ของ มกท.(ดูภาพประกอบด้านล่าง) 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)  

การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรียส์หภาพยโุรปท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งมีเลขรหัสหน่วยงานท่ีทาํการตรวจรับรองของสหภาพยโุรป ซ่ึงระบุประเทศของ

หน่วยงานผูต้รวจรับรองกาํกบัไว ้พร้อมกบัระบุประเทศแหล่งท่ีมาของสินคา้อินทรียน์ั้นๆ ไวใ้ตต้รามาตรฐานดว้ย(ดูตวัอยา่ง ตรามาตรฐาน EU ของ มกท. ดา้นขวามือ)สหภาพ



ยโุรปยงัไม่อนุญาตให้ใชค้าํวา่ 100% Organic หรือ อินทรีย ์100% บนฉลากสินคา้ดว้ย ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียอ่ื์นท่ีสหภาพยโุรปยอมรับ ไดแ้ก่ ระบบมาตรฐาน

เกษตรอินทรียแ์คนาดา (เฉพาะท่ีผลิตในประเทศแคนาดา) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียส์หรัฐอเมริกา (เฉพาะท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา(National Organic Program  NOP) 
แผนงานเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ (NationalOrganic Program NOP) ดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States 
Department of Agriculture USDA) โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรียน้ี์เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียอ่ื์นท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกายอมรับ ไดแ้ก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์คนาดา (จากผูผ้ลิตทัว่โลก) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียส์หภาพยโุรป (เฉพาะท่ีผลิตในสหภาพยโุรป) โดยการ

แสดงตรามาตรฐานฯ ท่ียอมรับตอ้งแสดงคู่กบัตรามาตรฐานฯ ของสหรัฐอเมริกาเสมอ 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) 
รัฐบาลแคนาดาเร่ิมนาําระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกบงัคบัใช้เม่ือปี พ.ศ.2552 ตามระเบียบ Organic Products Regulations, 
2009 โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ การใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรียแ์คนาดาท่ีถูกตอ้ง ตอ้งมีช่ือสินคา้ 

รหัสหน่วยงานท่ีทาํการตรวจการรับรองท่ีออกโดย IOAS พร้อมกบัระบุประเทศผูผ้ลิต ทั้งภาษาองักฤษและฝร่ังเศสกาํกบัไวใ้กล้ๆ  ตรามาตรฐานฯ ให้เห็นไดช้ดัเจน ระบบ

มาตรฐานเกษตรอินทรียอ่ื์นท่ีประเทศแคนาดายอมรับ ไดแ้ก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียส์หรัฐอเมริกา (จากผูผ้ลิตทัว่โลก) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียส์หภาพยโุรป (เฉพาะท่ี

ผลิตในสหภาพยโุรป) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียญ่ี์ปุ่น (เฉพาะท่ีผลิตในญ่ีปุ่น) เร่ิม 1 ม.ค. พ.ศ. 2558 โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ท่ียอมรับตอ้งแสดงคู่กบัตรา

มาตรฐานฯ ของแคนาดาเสมอ 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญ่ีปุ่ น (Japanese Agricultural Standard  Organic JAS mark) 
กาํกบัดูแลของกระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมง ของญ่ีปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF) ระบบมาตรฐานเกษตร

อินทรียอ่ื์นท่ีประเทศแคนาดายอมรับ ไดแ้ก่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์คนาดา (เฉพาะท่ีผลิตในแคนาดา) เร่ิม 1 ม.ค. พ.ศ. 2558 โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ท่ียอมรับตอ้ง

แสดงคู่กบัตรามาตรฐานฯ ของญ่ีปุ่นเสมอ 

  

ตรามาตรฐานสินค้าอนิทรีย์ของหน่วยงานตรวจรับรองเอกชนต่างประเทศที่ได้รับความนิยมและดาํเนินการตรวจรับรองอยู่ในประเทศไทย 
 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) 
บริษทั ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จาํกดั เป็นสาขายอ่ยของ Bioagricert S.r.I. จากประเทศอิตาลี ผูป้ระกอบการตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองจากบริษทัน้ีเท่านั้นจึงจะใช้

ตรารับรองน้ีได ้
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ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์บีเอสซี (BSC??KO-GARANTIE GMBH – BSC) 
บีเอสซี เป็นบริษทัตรวจรับรองสินคา้อินทรียจ์ากประเทศเยอรมนันี มีตวัแทนในประเทศไทยอยูท่ี่ จ.เชียงใหม่ ผูป้ระกอบการตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองจากบริษทัน้ีเท่านั้นจึงจะใช้

ตรารับรองน้ีได ้

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช(Ecocert) 
อีโคเสิร์ช เป็นบริษทัตรวจรับรองสินคา้อินทรียจ์ากประเทศฝร่ังเศส ผูป้ระกอบการตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองจากบริษทัน้ีเท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองน้ีได ้

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control) 
บริษทัไอเอ็มโอ-คอนโทรล เป็นบริษทัตรวจรับรองสินคา้อินทรียจ์ากประเทศสวติเซอน์แลนด ์มีตวัแทนอยูใ่นประเทศไทย ผูป้ระกอบการตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองจากบริษทัน้ี

เท่านั้นจึงจะใชต้รารับรองน้ีได ้

  

  

ตรามาตรฐานสินค้าอนิทรีย์ของหน่วยงานไทย 
 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand – ACT) 
นอกจากสญัลกัษณ์ ACT-IFOAM Accredited แลว้ มกท. ยงัมีระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ฉพาะ ท่ีจดัทาํข้ึนสาํหรับตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรียบ์างประเภทท่ี

เพิ่งเร่ิมพฒันาข้ึนในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อใหเ้หมาะกบัผูป้ระกอบการในระยะเร่ิมตน้ ซ่ึงรวมถึง การเล้ียงสัตวก์ารเล้ียงผึ้ง และการประกอบอาหาร

สาํหรับร้านอาหาร  ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มกท. จะใชต้ราสัญลกัษณ์ของ มกท. เป็นตรารับรองมาตรฐาน 
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ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ – มกอช. (National Bureau of 
Agricultural Commodity and Food Standards – ACFS) 
มกอช. ไดป้ระกาศใชต้รามาตรฐาน Organic Thailand เม่ือปี พ.ศ. 2555 และถือเป็นตรามาตรฐานของประเทศไทย แต่ไม่ไดบ้งัคบัวา่การนาํเขา้สินคา้เกษตรอินทรีย์

หรือสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ผลิตในประเทศไทยจะตอ้งไดรั้บมาตรฐาน Organic Thailand น้ี 

  

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ – มอน. (The Northern Organic Standard 
Organization) 
องคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ จดัตั้งข้ึนโดยความร่วมมือของเกษตรกร ผูบ้ริโภค นกัวชิาการจากองคก์รของรัฐ องคก์รพฒันาเอกชน และผูส้นใจทัว่ไป โดยมุ่งหวงัจะ

เป็นองคก์รท่ีทาํการรับรองผลิตผลของ เกษตรกรท่ีทาํการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย ์เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เกษตรกรและผูบ้ริโภควา่ ผลิตผลท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ร

มาตรฐานเกษตรอินทรียน์ั้น เป็นผลิตผลท่ีปลอดจากสารพิษสารเคมีสังเคราะห์ และยงัเอ้ือต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริงดว้ย 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) 
มาตรฐานเกษตรอินทรียสุ์รินทร์ (มก.สร.) พฒันาข้ึนโดยคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ ตามแนวทางการพฒันางานเกษตรอินทรียข์องจงัหวดัสุรินทร์ และ

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ในปี พ.ศ. 2547 โดยมีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะในเร่ืองการผลิตพืช สัตวอิ์นทรีย ์สัตวน์ํ้ า

อินทรีย ์การจดัการเก็บเก่ียว การแปรรูปผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์และปัจจยัการผลิต ทั้งน้ี มก.สร. จะทาํกาตรวจสอบและรับรองผลิตภณัฑอิ์นทรียไ์วใ้นทุกข้ึนตอน ตั้งแต่การผลิตในระดบั

แปลง การนาํผลผลิตมาแปรรูป แลจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ (มก.พช.) 
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พชรบูรณ์ พฒันาข้ึนจากงานวจิยัของนกัวชิาการจากมหาวิทยาลบัราบภฎัเพชรบูรณ์ร่วมกบัชุมชน เกษตรกร ในปี พ.ศ. 2553-54 เป็นมาตรฐานเฉพาะ

กลุ่มท่ีใชต้รวจรับรองผูส้มคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรียเ์พชรบูรณ์ ในสังกดัสถาบนัเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรียเ์พชรบูรณ์เท่านั้น โดยทางกลุ่มไดใ้ชม้าตรฐาน

น้ีเป็นมาตรการพฒันาเครือข่ายเกษตรอินทรียเ์พื่อความพอเพียง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื และสร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกร จนเกิดการรวมตวัพฒันาเป็นเครือข่ายอยา่งย ัง่ยนืเป็นรูปธรรม
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ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน 
เป็นระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบชุมชนรับรอง (Participatory Guarantee System – PGS) ท่ีพฒันาขึ้นโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

ร่วมกบักลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบนเกาะพะงนั เม่ือปี พ.ศ. 2554 ภายใตโ้ครงการ “เกาะพะงนั เกาะเกษตรอินทรีย”์ ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย ์
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