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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป
แสดงฉลาก และจาหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ต่อมา
ได้มีการทบทวนมาตรฐานดังกล่าว และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 (มกษ.9000
เล่ม 1-2552) คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรจัดทา แนวปฏิบัติ ในการใช้มาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจาหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ เพื่ออธิบายและชี้แจงแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน
มกษ.9000 เล่ม 1-2552 ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในข้อกาหนด วิธีการปฏิบัติ และการตรวจรับรองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กาหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
มกษ.9000 เล่ม 1-2552. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดง
ฉลาก และจ าหน่ าย ผลิตผลและผลิ ตภั ณฑ์ เกษตรอินทรี ย์ . สานั กงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ.
ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการการศึกษาการจัดทาร่างคู่มือการนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ (2554)
ของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือการดาเนินการจากสถาบัน
บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก
และจาหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
แนวปฏิบัตินี้ ให้คำอธิบำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรนำมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1:
กำรผลิต แปรรูป แสดงฉลำก และจำหน่ำย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1) ไปใช้
ทั้งนี้คำอธิบ ำยจะครอบคลุมเฉพำะพื ชอิ นทรีย์ ไม่ร วมสัตว์น้ ำอินทรีย์ (ข้อกำหนดข้อ 5) และปศุสัตว์
อินทรีย์ (ข้อกำหนดข้อ 6)

คาอธิบาย มกษ. 9000 เล่ม 1 สาหรับพืชอินทรีย์ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดมกษ. 9000 เล่ม 1 พิมพ์อยู่ในกรอบและมีคำอธิบำยข้อกำหนดอยู่ใต้กรอบ ดังนี้
1. ขอบข่าย
1.1 มำตรฐำนสินค้ำเกษตรนี้ กำหนดวิธีกำรผลิต แปรรูป แสดงฉลำก และจำหน่ำยผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
1.2 มำตรฐำนนี้ครอบคลุมถึงผลิตผลที่ได้จำกระบบกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ของ พืช สัตว์น้ำ และ
ปศุสัตว์ รวมทั้งผลิตผลจำกป่ำหรือจำกธรรมชำติ และผลิตภัณฑ์ ที่ใช้เป็นอำหำร หรืออำหำรสัตว์

คาอธิบาย
1. ขอบข่ำย
ข้อกำหนดขอบข่ำยของมำตรฐำน มกษ. 9000 เล่ม 1 นี้ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีกำรผลิต พืช สัตว์น้ำ และ
ปศุสัตว์ รวมทั้งผลิตผลจำกป่ำหรือจำกธรรมชำติ เช่น เห็ดป่ำ หน่อไม้ป่ ำ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอำหำร
หรืออำหำรสัตว์ รวมถึงกำรแปรรูป แสดงฉลำก และจำหน่ำยผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อย่ำงไร
ก็ตำมในกำรขอกำรรับรองผู้ผลิต /ผู้ประกอบกำร อำจไม่เป็นผู้ดำเนินกำรในทุกขั้นตอน สำมำรถขอกำร
รับรองเฉพำะขอบข่ำยที่ดำเนินกำรได้ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยรับรอง เช่น ขอกำรรับรอง
เฉพำะแหล่งผลิตผัก ผลไม้สด ซึ่งอำจรวมหรือไม่รวมกำรคัดบรรจุ
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กรณีผู้ประกอบกำรแปรรูปประสงค์ขอกำรรับรองเฉพำะผลิตภัณฑ์แปรรูป ต้องมีหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ
ยังรักษำสถำนะของควำมเป็นอินทรีย์ตำมข้อกำหนดในมำตรฐำนไว้ได้
2. นิยาม
ควำมหมำยของคำที่ใช้ในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร มีดังต่อไปนี้
2.1 เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) หมำยถึง ระบบจัดกำรกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรแบบองค์รวม
ที่เกื้ อ หนุ น ต่ อ ระบบนิ เ วศ รวมถึ ง ควำมหลำกหลำยทำงชีว ภำพ วงจรชีว ภำพ โดยเน้ น กำรใช้ วัส ดุ
ธรรมชำติ หลีกเลี่ยงกำรใช้วัตถุดิบจำกกำรสังเครำะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มำจำก
เทคนิคกำรดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification) มีกำรจัดกำรกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นกำรแปรรูป
ด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อรักษำสภำพกำรเป็นเกษตรอินทรีย์และคุ ณภำพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุก
ขั้นตอน
2.2 องค์รวม (holistic) หมำยถึง กำรให้ควำมสำคัญของสรรพสิ่ง และกิจกรรมโดยรวมของระบบ
นิเวศ
2.3 สำรสังเครำะห์ (synthetic chemicals) หมำยถึง สำรที่ผลิตโดยกระบวนกำรทำงเคมีซึ่งแตกต่ำงไป
จำกระบบทำงชีวภำพที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ
2.4 กำรดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification) หมำยถึง กำรปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ให้มีคุณลักษณะใหม่ตำมที่ต้องกำร โดยใช้เทคโนโลยีทำงชีวภำพสมัยใหม่
2.5 เทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ (modern biotechnology) หมำยถึง กำรใช้เทคนิคต่ำงๆ ได้แก่
เทคนิคกำรถ่ำยทอดกรดนิวคลิอิกนอกร่ำงกำยสิ่งมีชีวิต (in vitro nucleic acid technique) และกำรนำ
ดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) เข้ำสู่เซลล์หรือออร์แกเนลล์ (organelles) โดยตรงหรือกำร
รวมตัวของเซลล์ (fusion of cell) ที่ต่ำงวงศ์กัน ตำมหลักอนุกรมวิธำน (taxonomic family) ซึ่งกำรใช้
เทคโนโลยีดังกล่ำวเพื่อให้พ้นข้อจำกัดของกำรสืบพันธุ์ตำมธรรมชำติ และไม่ใช่เทคนิคกำรผสมพันธุ์
และคัดเลือกพันธุ์ตำมปกติ (traditional breeding and selection)
2.6 อินทรีย์ (organic) เป็นคำที่ใช้ระบุฉลำกสำหรับผลิตผลจำกพืช ปศุสัตว์ หรือสัตว์น้ำ ที่ได้จำกกำร
ผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอำหำรหรืออำหำรสัตว์ที่ได้จำกกำรแปรรูป
ตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกหน่วยรับรองที่ได้รับกำรยอมรับจำกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ คำนี้หมำยควำมรวมถึงคำที่ใช้ระบุฉลำกว่ำ “เกษตรอินทรีย์” หรือ “ออร์แกนิค”
หรือ”organic” ด้วย
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2.7 ช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ (transition to organic หรือ conversion to organic) เป็นคำที่ระบุ
ฉลำกสำหรับผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ จำกพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ที่ได้จำกกำรผลิต และ/หรือ แปรรูป
ตำมระบบกำรผลิตแบบอินทรีย์ที่อยู่ในระยะกำรปรับเปลี่ยนที่จำหน่ำยเพื่อใช้เป็นอำหำรหรืออำหำร
สัตว์ ที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยรับรองที่ได้รับกำรยอมรับจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.8 ระยะกำรปรับเปลี่ยน (transition period หรือ conversion period) หมำยถึง ช่วงเวลำนับจำก
เริ่มต้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตำมข้อกำหนดในมำตรฐำน จนกระทั่งได้รับกำรรับรองผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์ว่ำเป็นเกษตรอินทรีย์
2.9 แนวกันชน (buffer zone) หมำยถึงแนวเขตที่ใช้กั้นบริเวณกำรผลิต ตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
ซึ่งมีขึ้นเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนสำรเคมีจำกบริเวณข้ำงเคียง
2.10 กำรปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) หมำยถึง กำรปลูกพืชต่ำงชนิดสลับกันบนพื้นที่หนึ่งๆ
เพื่อลกปริมำณกำรระบำดของศุตรูพืช หรือ ปรับปรุงควำมอุดมสมบูรณ์และเพิ่มปริมำณอินทรีย์วัตถุใน
ดิน
2.11 กำรแสดงฉลำก (labelling) หมำยถึง ข้อควำมที่เขียน พิมพ์ หรือ รูป รูปภำพ รอยประดิษฐ์ ที่
ปรำกฎบนฉลำก กำกับมำกับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ หรือแสดงไว้ใกล้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึง
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรขำย
2.12 ผลิตผล (produce) หมำยถึง ผลิตผลที่ได้จำกกำรเพำะปลูก กำรปศุสัตว์ หรือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ำที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ หรือกำรเก็บเกี่ยวจำกธรรมชำติ และ/หรือ ผ่ำนกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บ
เกี่ยวแล้ว
2.13 ผลิตภัณฑ์ (product) หมำยถึง ผลิตผลจำกระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป เพื่อ
ใช้เป็นอำหำรหรืออำหำรสัตว์
2.14 ผู้ผลิต (producer/farmer) หมำยถึง ผู้ทำกำรเพำะปลูก เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเลี้ยงปศุสัตว์
ดูแล รักษำ เก็บเกี่ยว กำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว และกำรขำยผลิตผล
2.15 ผู้ประกอบกำร (operator) หมำยถึง ผู้ที่ดำเนินกิจกำรในกำร ผลิต จัดเตรียม หรือ นำเข้ำ หรือ
ส่งออกผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำไปจำหน่ำย หรือเป็นผู้จัดจำหน่ำย
2.16 กำรผลิต (production) หมำยถึง กำรดำเนินกำรผลิตในขั้นที่อยู่ในฟำร์ม รวมถึงกำรบรรจุหีบห่อ
ในขั้นต้น และกำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์
2.17 กำรจัดเตรียม (preparation) หมำยถึง กำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรฆ่ำสัตว์ กำรชำแหละ
กระบวนกำรแปรรูป กำรถนอมรักษำ และกำรบรรจุหีบห่อผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ และรวมทั้ง
กำรดัดแปลงแก้ไขกำรแสดงฉลำกที่เกี่ยวข้องกับกำรนำเสนอวิธีกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
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2.18 ปศุสัตว์ (livestock) หมำยถึง สัตว์เลี้ยงซึ่งเลี้ยงไว้สำหรับใช้เป็นอำหำรหรือผลิตภัณฑ์อำหำร
ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรล่ำหรือตกปลำ และสัตว์น้ำ
2.19 สัตว์น้ำ หมำยถึง สัตว์ที่อยู่อำศัยในน้ำ หรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออำศัยอยู่บริเวณที่
น้ำท่วมถึง เช่น ปลำ กุ้ง ปู แมงดำทะเล หอย เต่ำ กบ กระ ตะพำบน้ำ จระเข้ รวมทั้ งไข่ของสัตว์น้ำนั้น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล และสำหร่ำยทะเล และให้ควำมหมำยรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำด้วย
2.20 อำหำรสัตว์น้ำอินทรีย์ (organic aquatic animal feed) หมำยถึง อำหำรสัตว์น้ำที่ผลิตตำม
หลักกำรเกษตรอินทรีย์ ได้แก่
(1) อำหำรธรรมชำติ (natural quatic animal feed) หมำยถึง สัตว์และพืช อยู่ในแหล่งน้ำที่เลี้ยง สัตว์
น้ำอินทรีย์ ซึ่งสัตว์น้ำสำมำรถกินเป็นอำหำรได้โดยตรง มีแหล่งกำเนิดจำกธรรมชำติ
(2) วัตถุดิบธรรมชำติ (natural raw material) หมำยถึง ผลิตผลที่มำจำกธรรมชำติ ที่นำมำใช้เลี้ยง
สัตว์น้ำโดยตรงหรือนำมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ำ และไม่ได้อยู่ในแหล่งอำหำรน้ำนั้น
(3) อำหำรสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำอินทรีย์ (processed aquatic animal feed) หมำยถึง วัตถุดิบ
ธรรมชำติชนิดเดียวหรืออำหำรสำเร็จรูปที่มีกระบวนกำรผลิตตำมหลักกำรของเกษตรอินทรีย์ และ
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.21 วัสดุปุ๋ย (fertilizer materials) หมำยถึง สำรที่มีส่วนประกอบของธำตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม หรือสำรอื่นๆ ที่เป็นธำตุอำหำรของพืชหรือสัตว์น้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
รวมกัน
2.22 ปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizers) หมำยถึง ปุ๋ยที่ได้หรือทำมำจำกวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วย
กรรมวิธีทำให้ชื้น สับ หมัก บด ร่อน สกัดหรือด้วยวิธีกำรอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลำยสมบูรณ์
ด้วยจุลินทรีย์ แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี และ ปุ๋ยชีวภำพ
2.23 ปุ๋ยชีวภำพ หมำยถึง ปุ๋ยที่ได้จำกกำรนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สำมำรถสร้ำงธำตุอำหำร หรือช่วยให้
ธำตุอำหำรเป็นประโยชน์แก่พืช มำใช้ในกำรปรับปรุงดินทำงชีวภำพ ทำงกำยภำพ และทำงชีวเคมี และ
ให้ควำมหมำยรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์
2.24 สำรปรับปรุงพืช (plant amendments) หมำยถึง สำรที่ใช้ปรับปรุงกำรเจริ ญเติบโต กำรให้ผล
ผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และลักษณะอื่นๆของพืช
2.25 สำรปรับปรุงบำรุงดิน (soil amendments) หมำยถึง วัสดุที่ช่วยปรับปรุงสภำพทำงเคมี ชีวภำพ
และกำยภำพของดิน ให้เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโต และให้ผลผลิตที่มีคุณภำพ
2.26 สำรปรับปรุงบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ (aquaculture conditioning materials) หมำยถึง วัสดุที่ช่วย
ปรับปรุงสภำพทำงเคมี ชีวภำพ และกำยภำพ ของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของ
สัตว์น้ำ และให้ผลผลิตที่มีคุณภำพ
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2.27 วัตถุ เจื อ ปนอำหำร (food additives) หมำยถึง วัตถุที่ป กติมิได้ใช้เป็ น อำหำร หรือเป็ น
ส่วนประกอบอำหำร ไม่ว่ำจะมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรหรือไม่ก็ตำม แต่ใช้เจือปนอำหำรเพื่อประโยชน์
ทำงเทคโนโลยีในกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ หรือกำรขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภำพ หรือมำตรฐำน
หรือลักษณะของอำหำร และหมำยควำมรวมถึง วัตถุที่มิได้เจือปนอำหำรแต่ใช้รวมอยู่กับอำหำรเพื่อ
ประโยชน์ดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย คำนี้จะไม่รวมถึงสำรปนเปื้ อน หรือสำรที่เติมในอำหำร เพื่อรักษำหรือ
ปรับปรุงคุณภำพทำงโภชนำกำร
2.28 ยำสัตว์ (veterinary drug) หมำยถึ ง สำรใดๆ ที่ให้แ ก่ สัตว์ที่ใช้เ ป็ น อำหำรมนุ ษย์ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในกำรรักษำ ป้องกันหรือวินิจฉัยโรค หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีระ
หรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น
2.29 วัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ (feed additives) หมำยถึง วัตถุที่เติมลงไปในอำหำรสัตว์แต่ปกติมิได้
ใช้เป็นอำหำรสัตว์ ไม่ว่ำจะมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรหรือไม่ก็ตำม ซึ่งมีผลต่อลักษณะของอำหำรสัตว์ หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
2.30 ส่วนประกอบ (ingredient) หมำยถึง วัตถุดิบ และสำรใดๆ ก็ตำม รวมถึงวัตถุเจือปนอำหำรหรือ
วัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ ที่ใช้ในกำรจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และยังปรำกฏอยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้ำย ซึ่ง
เป็นไปได้ที่จะพบในลักษณะทีเปลี่ยนรูปไปแล้ว
2.31 สำรช่วยกรรมวิธีกำรผลิต (processing aids) หมำยถึง สำร หรือวัสดุ ที่ไม่รวม อุปกรณ์ หรือ
ภำชนะ และไม่ได้เป็น ส่วนประกอบของอำหำรหรืออำหำรสัตว์ แต่ใช้ในกระบวนกำรผลิตวัตถุดิบ
อำหำร อำหำรสัตว์ หรือส่วนประกอบอำหำร อำหำรสัตว์ และอำจมีผลให้สำรตกค้ำงของสำรนี้หรือ
อนุพันธ์ที่ได้จำกสำรนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้ำย โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้
2.32 กำรรับรอง (certification) หมำยถึง ขั้นตอนกำรดำเนินงำน โดยหน่วยรับรอง ในกำรออก
ใบรับรองว่ำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์หรือระบบกำรควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ เป็นไปตำมข้อกำหนด
ของมำตรฐำนนี้
2.33 หน่วยรับรอง (certification body) หมำยถึง หน่วยที่รับผิดชอบในกำรตรวจ (inspection) และ
กำรรับรอง (certification) ว่ำผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตำมมำตรฐำนนี้
2.34 กำรตรวจ (inspection) หมำยถึง กำรตรวจสอบ (examine) ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ หรือระบบ
สำหรับควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ กระบวนกำรแปรรูป และกำรจัดจำหน่ำ ย รวมทั้งกำร
ทดสอบในกระบวนกำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์สุดท้ำย เพื่อทวนสอบว่ำเป็นไปตำมข้อกำหนดสำหรับกำร
ตรวจตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ จะรวมถึงกำรตรวจสอบระบบกำรผลิตและกระบวนกำรแปรรูปด้วย
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คาอธิบาย
2. นิยาม
นิยำมที่ต้องกำรอธิบำยเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
2.2 องค์รวม (holistic)
คำว่ำองค์รวมในระบบกำรจัดกำรแบบเกษตรอินทรีย์ หมำยถึง กำรเกษตรที่ให้ควำมสำคัญกับสิ่งต่ำงๆ ที่
จะมีผลต่อกำรเกื้อกูลระบบนิเวศโดยรวม ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภำพของสิ่งแวดล้อม โดยอำศัยกำรเกษตร
ทั้งจำกพืชและสัตว์ในกำรสร้ำงสมดุลย์ของธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งกิจกรรมโดยรวม
ของระบบนิเวศน์ที่จะสร้ำงควำมสมบูรณ์ของดิน หรือพืชและสัตว์ อย่ำงยั่งยืน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกำร
วำงแผนจัดกำรกำรเกษตรภำยในฟำร์มให้เกื้อกูลกัน ทั้งดิน พืช สัตว์ แหล่งน้ำ มนุษย์ และจะต้องใส่ใจกับ
ระบบนิเวศโดยรวมของฟำร์ม
2.14 ผู้ผลิต (producer/farmer)
ผู้ผลิตที่กล่ำวถึงในมกษ.9000 เล่ม 1 หมำยถึง เกษตรกร ผู้ปลูกพืช ผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งปศุสัตว์และสัตว์น้ำ
รวมถึงผู้ดูแลจัดกำรฟำร์ม เก็ บเกี่ยว และอำจมีกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว และจำหน่ำยผลิตผลของ
เกษตรกรเอง
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผลิตดำเนินกิจกำรในกำรผลิต จัดเตรียมผลิตผล โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อนำไปจำหน่ำย หรือ
เป็นผู้จัดจำหน่ำย ก็จะเป็นผู้ประกอบกำรตำมข้อ 2.15 (มกษ.9000 เล่ม 1) ด้วย
2.16 การผลิต (production)
กำรดำเนินกำรผลิตในขั้นที่อยู่ในฟำร์มพืช ได้แก่
- กำรปลูกพืช รวมทั้งกำรเก็บเกี่ยวผลิตผล
- กำรบรรจุหีบห่อในขั้นต้น เช่น กำรทำควำมสะอำดและตัดแต่งผักและผลไม้เล็กน้อย และบรรจุสำหรับ
จำหน่ำย กำรลดควำมชื้นข้ำวเปลือกและบรรจุกระสอบ
- กำรแสดงฉลำกของผลิตผล
2.17 การจัดเตรียม (preparation)
กำรจัดเตรียมเป็นขั้นตอนกำรนำผลิตผลจำกฟำร์ม มำจัดเตรียมเพื่อให้ได้ผลิตผลและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตมำแล้ว ได้แก่
-กำรสีข้ำวแปรสภำพข้ำวกล้องเป็นข้ำวสำร กระบวนกำรแปรรูป กำรถนอมรักษำ
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-กำรบรรจุหีบห่อ เช่น กำรบรรจุผัก ผลไม้ที่ตัดแต่งแล้วในภำชนะบรรจุพร้อมบริโภค กำรบรรจุถุงข้ำว
กล้อง และข้ำวสำร
-กำรดัดแปลงแก้ไขกำรแสดงฉลำกที่เกี่ยวข้องกับกำรนำเสนอวิธีกำรผลิตแบบเกษตรอิน ทรีย์ เพื่อให้
เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุจำหน่ำย
2.33 หน่วยรับรอง (certification body)
หน่วยรับรอง เป็นหน่วยงำนหรือองค์กรที่ทำหน้ำที่ รับผิดชอบ 2 ภำรกิจ ได้แก่ กำรตรวจ (inspection)
และกำรตัดสินใจให้กำรรับรอง (certification) ซึ่งภำรกิจด้ำนกำรตรวจสำมำรถถ่ำยโอนหรือจ้ำงหน่วยงำน
ภำยนอก (outsource)ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 (ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรขอกำรรับรอง) ที่ให้บริกำรหรือ
รับผิดชอบด้ำนกำรตรวจที่ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยรับรอง โดยเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วหน่วยรับรองจะ
นำผลกำรตรวจมำตัดสินกำรออกใบรับรอง
หลั3.กการของเกษตรอิ
นทรีย์น(ข้
หลักการของเกษตรอิ
ทรีอย3์ มกษ.9000 เล่ม 1)
เกษตรอินทรีย์ต้องเป็นไปตำมหลักกำรดังนี้
เกษตรอินทรีย์ต้องเป็นไปตำมหลักกำรดังนี้
3.1 พัฒนำระบบกำรผลิตไปสู่แนวทำงเกษตรผสมผสำนที่มีควำมหลำกหลำยของพืชและสัตว์
1. พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ (ข้อ 3.1)
3.2 พัฒนำระบบกำรผลิตที่พึ่งพำตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธำตุอำหำรภำยในฟำร์ม
เหตุ
3.3ผลฟื้นฟูและรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภำพน้ำด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยพืชสดอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยำกรในฟำร์มมำหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เกษตรอินทรีย์เป็นระบบกำรจัดกำรกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรแบบองค์รวม เน้นควำมเกื้อกูลให้เกิดควำม
3.4 รักษำควำมสมดุ
เวศในฟำร์
่งยืลนของสภำพแวดล้
ของระบบนิเวศโดยรวม
หลำกหลำยทำงชี
วภำพ ลทัของระบบนิ
้งจำกพืชและสั
ตว์ เพื่อมสร้และควำมยั
ำงควำมสมดุ
อม
3.5 ป้องกันและหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติ
3.6 ยึดหลักกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรแปรรูปที่เป็นวิธีกำรธรรมชำติ ประหยัดพลังงำน และ
เกษตรกรต้
องเห็นอสิควำมส
ญและจั
ส่งผลกระทบต่
่งแวดล้ำคัอมน้
อยทีด่สุดให้มีระบบกำรผลิตในฟำร์มของตนเองที่มุ่งเน้นกำรจัดกำรให้เกื้อกูล
กั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพของพื ช และสั ต ว์ ซึ่ ง จะช่ ว ยสร้ ำ งควำมสมดุ ล ของ
3.7 รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ของระบบกำรเกษตรและระบบนิเวศรอบข้ำ ง รวมทั้งกำร
สภำพแวดล้อมในบริเวณแปลงปลูกพืช เช่น กำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด หรือกำรปลูกพืชร่วมกับกำรเลี้ยง
อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยธรรมชำติของพืชและสัตว์ป่ำ
สัตว์ ได้แก่ กำรเลี้ยงหมูหลุมคู่กับกำรปลูกข้ำว ซึ่งสำมำรถใช้มูลของหมูเป็นปุ๋ยในแปลงนำและสำมำรถนำรำ
ย์ตลอดห่
แปรรู้อกูปลเก็
กษำ และจ
ำย
ข้ำ3.8
วไปเป็รักนษำควำมเป็
อำหำรสำหรันอิบนเลีทรี
้ยงหมู
หลุมได้วงโซ่
ซึ่งกถืำรผลิ
อเป็นตกำรเกื
กันบรัและเป็
นกำรรัำหน่
กษำระบบนิ
เวศในระยะยำว
3.9 หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีสังเครำะห์ตลอดกระบวนกำรผลิต แปรรูป และเก็บรักษำ
ทั้งนี้หำกมีกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวสำมำรถกระทำได้ แต่ยังคงเน้นกำรจัดกำรที่ทำให้เกิดกำรเกื้อกูลและรักษำ
3.10 ผลิตผล ผลิตภัวณภำพ
ฑ์ หรืเช่อส่นวกำรท
นประกอบของผลิ
ตภักณข้ฑ์ำวเพี
ต้อยงไม่
นธุกรรม
ควำมหลำกหลำยทำงชี
ำนำที่มีกำรปลู
งอย่มำำจำกกำรดั
งเดียว แต่ดใแปรพั
นแปลงนำมี
กำรอนุรักษ์
สัต3.11
ว์และสิ
ไว้
ผลิ่งตมีภัชณีวิตฑ์ทำงธรรมชำติ
หรือส่วนประกอบของผลิ
ตภัณฑ์ ต้องไม่ผ่ำนกำรฉำยรังสี
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คาอธิบาย
3. หลักการของเกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์เป็นระบบกำรจัดกำรกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรแบบองค์รวม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ควำมยั่งยืนในระยะยำว ทั้งในด้ำนสุขภำพ ดิน หรือสัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม จึงให้ควำมสำคัญกับกำร
จัดกำรที่ส่งเสริมให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรสร้ำงควำมสมดุลของสภำพแวดล้ อมกับสิ่งมีชีวิต
เนื่องจำกสิ่งมีชีวิตที่หลำกหลำยช่วยฟื้นฟูและสร้ำงสมดุลของธรรมชำติในระยะยำว กำรดำเนินกำรเกษตร
อินทรีย์จึงต้องอยู่บนหลักกำรของข้อกำหนดข้อ 3.1-3.11
3.1 พัฒนำระบบกำรผลิตไปสู่แนวของเกษตรผสมผสำน ที่มีควำมหลำกหลำยของพืชและสัตว์ เนื่องจำก
กำรเกษตรผสมผสำนเป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรในกำรเพำะปลูกพืชหรือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ต่ำงชนิดใน
พื้นที่เดียวกัน ทำให้สำมำรถเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่ำงพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มีกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรนำวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิตชนิดหนึ่งมำหมุนเวียนใช้ประโยชน์ กับกำรผลิต
อีกชนิดหนึ่งหรือหลำยชนิด เช่น กำรเลี้ยงไก่หรือสุกรบนบ่อปลำ กำรเลี้ยงปลำในนำกุ้ง กำรเลี้ยงผึ้งในสวน
ผลไม้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน พืช และสัตว์ ที่ยั่งยืนในระยะยำว
3.2 พัฒนำระบบกำรผลิตที่พึ่งพำตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุ และธำตุอำหำรภำยในฟำร์ม เนื่องจำก
เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่นอกจำกจะส่งเสริมให้มีควำมสมดุลในระบบนิเวศน์แล้ว ยังสนับสนุนกำรผลิต
อำหำรที่มีคุณภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงมุ่งเน้นกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตภำยในฟำร์ม หลีกเลี่ยงกำรใช้
ปัจจัยจำกภำยนอก โดยเฉพำะปุ๋ยและสำรป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสำรสังเครำะห์
3.3 ฟื้นฟูและรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภำพน้ำด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ
ปุ๋ยพืชสดอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยำกรในฟำร์มมำหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักกำรนี้จะช่วย
สนับสนุนกำรรักษำและปรับปรุงคุณภำพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกร
3.4 รักษำควำมสมดุลของนิเวศในฟำร์ม และควำมยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จึง
ต้ อ งมี ก ำรออกแบบระบบกำรผลิ ต ที่ จ ะท ำให้ เ กิ ด ควำมสมดุ ล ย์ กั บ สภำพแวดล้ อ ม และรั ก ษำควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งสภำพภูมิอำกำศ น้ำ และควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ
3.5 ป้องกันและหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจำกเกษตรอินทรีย์เป็นกำรผลิตที่มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยง
กำรปฏิ บั ติ ที่ ท ำให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยลดกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ ท ำให้ เ กิ ด มลพิ ษ เช่ น กำรใช้
เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังเกินไป ใช้ เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดปัญหำมลภำวะ กำรเผำตอซัง หรือควันจำกกำรเผำ
เศษพืช กำรปฏิบัติงำนที่ก่อให้เกิด ฝุ่น ละออง กำรปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดออกจำกฟำร์มปศุสัตว์ลงสู่
แหล่งน้ำสำธำรณะ
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3.6 ยึดหลักกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรแปรรูปที่เป็นวิธีกำรธรรมชำติ ประหยัดพลังงำน และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น กำรทำให้เมล็ดพืชแห้งโดยกำรผึ่งแดด แทนกำรอบด้วย
เครื่องให้ควำมร้อนจำกไฟฟ้ำหรือใช้ควำมร้อนจำกน้ำมันเชื้อเพลิง
3.7 รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ของระบบกำรเกษตรและระบบนิเวศรอบข้ำง รวมทั้งกำรอนุรักษ์
แหล่งที่อยู่อำศัยธรรมชำติของพืชและสัตว์ป่ำ เกษตรกรต้องแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองเห็น
ว่ำ มีกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในฟำร์ม เช่น กำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด รวมทั้งปลูกหรือ
รัก ษำพื ชที่ เป็ น ที่อ ำศัยของแมลง นก และสัตว์ที่เป็ น ประโยชน์ กำรฟื้น ฟูควำมสมดุลของสิ่งมีชีวิตกับ
สภำพแวดล้อมในฟำร์มและบริเวณใกล้เคียง
3.8 รักษำควำมเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต แปรรูป เก็บรักษำ และจำหน่ำย ดังนั้นกำรทำเกษตร
อินทรีย์จึงต้องรักษำควำมเป็นอินทรีย์ ทุกกิจกรรม เพื่อให้ได้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำหรับกำร
บริโภค มีกำรจัดกำรกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นกำรแปรรูปด้วยควำมระมัดระวังเพื่อรักษำสภำพกำรเป็นอินทรีย์
และคุณภำพที่สำคัญของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน
3.9 หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีสังเครำะห์ตลอดกระบวนกำรผลิต แปรรูป และเก็บรักษำ เช่น สำรเคมี
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี วัตถุเจือปนอำหำรสังเครำะห์ เนื่องจำกสำรเคมีสังเครำะห์อำจมีผลกระทบ
ต่อสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสภำพแวดล้อม รวมทั้งสุขภำพของผู้บริโภค จึงต้องหลีกเลี่ยงและเน้นกำรใช้
ปัจจัยกำรผลิตที่มำจำกธรรมชำติ มุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตปัจจัยกำรผลิตใช้ภำยในฟำร์มให้มำกที่สุดเท่ำที่
จะทำได้ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนของระบบกำรผลิตในระยะยำว หำกจำเป็นต้องใช้สำรเคมีสังเครำะห์ต้อง
เป็นไปตำมข้อกำหนดในภำคผนวก ก
3.10 ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มำจำกกำรดัดแปรพันธุกรรม กำรดัด
แปรพันธุกรรมเป็ นกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่เพื่อกำรปรับ เปลี่ยนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตให้มี
คุณลักษณะใหม่ตำมที่ต้องกำร ดังนั้นเกษตรกรจะต้องแน่ใจหรือจะต้องรู้แหล่งที่มำที่เชื่อถือได้ว่ำ พันธุ์ที่ได้
ไม่มำจำกกำรผลิตแบบกำรดั ดแปรพั น ธุกรรม ผู้ป ระกอบกำรก็ต้องแน่ ใจว่ำ ผลิตผล ผลิตภัณ ฑ์ หรื อ
ส่วนประกอบต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ปรำศจำกกำรดัดแปรพันธุกรรม
ทั้ ง นี้ เ กษตรกรและผู้ ป ระกอบกำรต้ อ งมี ห ลั ก ฐำนที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ พั น ธุ์ ผลิ ต ผล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ
ส่วนประกอบต่ ำ งๆ ของผลิต ภัณ ฑ์ ปรำศจำกกำรดั ดแปรพั น ธุก รรม โดยเฉพำะพืชที่ เป็ น ที่รั บ ทรำบ
โดยทัว่ ไปว่ำอำจเกี่ยวข้องหรือมีกำรดัดแปรพันธุกรรม เช่น ถั่วเหลือง ข้ำวโพด
หำกเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โปรตีนสกัดจำกถั่วเหลือง ต้องมีหลักฐำนแสดงว่ำโปรตีนสกัดจำกถั่วเหลืองที่
นำมำใช้นั้นเป็นส่วนผสมที่ไม่ได้มำจำกกำรผลิตโดยใช้ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม
หำกพบว่ำมีควำมเสี่ยงอำจมีกำรตรวจวิเครำะห์
3.11 ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ผ่ำนกำรฉำยรังสี ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ประกอบกำร
ต้องแน่ใจ และมีหลักฐำนที่จะแสดงให้เห็นว่ำ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์
เช่น เครื่องเทศ ไม่ผ่ำนกำรฉำยรังสี
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4. ข้อกาหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์
4.1 ข้อกำหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์ให้นำมำใช้ปฏิบัติตลอดระยะกำรปรับเปลี่ยนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 12
เดือน ก่อนปลูกสำหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้งแรกสำหรั บพืชยืนต้น
โดยระยะกำรปรับเปลี่ยน นับตั้งแต่ผู้ผลิตได้นำมำตรฐำนนี้ไปปฏิบัติแล้ว และสมัครขอรับกำรรับรองต่อ
หน่วยรับรอง
4.2 ในกรณีที่มีหลักฐำนแสดงได้ว่ำไม่มีกำรใช้สำรเคมีห้ำมใช้ในพื้นที่ที่ขอกำรรับรองมำเป็นเวลำนำน
เกินกว่ำ 12 เดือนสำหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือนสำหรับพืชยืนต้น ผู้ผลิตสำมำรถขอลดระยะกำร
ปรับเปลี่ยนลงโดยกำรยอมรับจำกหน่วยรับรอง แต่ระยะเวลำนับจำกกำรยื่นขอรับกำรรับรองจนหน่วย
รับรองให้กำรรับรองผลิตผลว่ำเป็นอินทรีย์ จะต้องไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
4.3 หน่วยรับรองอำจพิจำรณำเพิ่มระยะกำรปรับเปลี่ยนที่นำนกว่ำที่กำหนดในข้อ 4.1 หำกมีข้อมูลจำก
ประวัติกำรใช้พื้นที่แสดงว่ำได้มีกำรใช้สำรเคมีในปริมำณมำกมำก่อนหน้ำนั้น
4.4 ถ้ำฟำร์มที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์พร้อมกันทั้งหมด ผู้ผลิตสำมำรถทยอยเปลี่ยนพื้นที่
บำงส่วนได้ แต่ต้องเป็นพืชต่ำงชนิด หรือ ต่ำงพันธุ์ ที่แยกแยะควำมแตกต่ำ งของผลิตผลได้ มีกำร
แบ่งแยกพื้นที่และกระบวนกำรจัดกำรให้ชัดเจน และผลิตผลเกษตรอินทรีย์จะต้องไม่ปะปนกับผลิตผล
จำกพื้นที่ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์
4.5 พื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย์แล้วต้องไม่เปลี่ยนกลับไปทำกำรเกษตรที่ใช้สำรเคมี
4.6 ผู้ผลิตต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อ นที่อำจมำทำงดิน น้ำ อำกำศ เช่น สิ่งกีดขวำง ทำคันกั้น
หรือปลูกพืชเป็นแนวกันชน เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อน จำกแปลงข้ำงเคียง หรือจำกแหล่งมลพิษ โดย
วิธีกำรต้องเหมำะกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรปนเปื้อน
4.7 ต้องรักษำหรือเพิ่มระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทำงชีวภำพที่เป็นประโยชน์ในดิน
ดังนี้
(1) มีกำรปลูกพืชตระกูลถั่ว กำรใช้ปุ๋ยพืชสด กำรใช้พืชรำกลึกในกำรปลูกหมุนเวียน
(2) กำรใส่วัสดุอินทรีย์ที่เป็นผลพลอยได้จำกแปลงปลูกพืชหรือฟำร์มปศุสัตว์ที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนนี้
(3) กำรเร่งปฏิกิริยำของปุ๋ยอินทรีย์อำจใช้เชื้อจุลินทรีย์หรือวัสดุจำกพืชที่เหมำะสมได้
(4) กำรใช้สิ่งที่ได้จำกกำรเตรียมทำงชีวพลวัต (biodynamic preparations) จำกหินบด ปุ๋ยคอก หรือ
วัสดุจำกพืช
หมายเหตุ ในกรณีวิธีที่ระบุในข้อ 4.7(1) และ ข้อ 4.7(2) ให้ธาตุอาหารแก่พืชไม่เพียงพอ หรือไม่
สามารถหาวัสดุอินทรีย์ที่ได้มาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เพียงพอ อาจใช้สารปรับปรุงบารุงดินอื่นๆ
ที่อยู่ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1 ได้
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4.8 กำรควบคุมหรือป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ต้องดำเนินกำรโดยใช้มำตรกำรใด
มำตรกำรหนึ่ง หรือหลำยมำตรกำรรวมกันดังต่อไปนี้
(1) กำรเลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมำะสม
(2) กำรปลูกพืชหมุนเวียน
(3) กำรใช้เครื่องมือกลในกำรเพำะปลูก
(4) กำรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติของศัตรูพืชโดยจัดหำที่อยู่อำศัยให้เหมำะสม เช่น แนวป่ำละเมำะ แนวรั้ว
ต้นไม้พุ่มเตี้ย และแหล่งอำศัยของนก กำรมีแนวกันชน เพื่อรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่เป็น
แหล่งอำศัยของศัตรูธรรมชำติของศัตรูพืช
(5) กำรรักษำระบบนิเวศ เช่น ทำพื้นที่ป้องกันกำรชะล้ำงของดิน กำรปลูกพืชหมุนเวียน
(6) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติรวมถึงกำรปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ทำลำยศัตรูพืชได้ เช่น ใช้ตัวห้ำ (predator) และตัว
เบียน (parasite)
(7) กำรใช้สิ่งที่ได้จำกำรเตรียมทำงชีวพลวัตจำกหินบด ปุ๋ยคอก หรือวัสดุจำกพืช
(8) กำรคลุมหน้ำดินและกำรรักษำหญ้ำด้วยกำรตัดแต่ง (ไม่ใช่กำรไถออก)
(9) กำรกำจัดวัชพืชโดยใช้สัตว์เลี้ยง โดยในกรณีพืชอำหำร ต้องระวังป้องกันกำรปนเปื้อนของ จุลินทรีย์ก่อ
โรคจำกมูลสัตว์สู่ส่วนที่บริโภคได้ของพืชด้วย
(10) กำรควบคุมโดยวิธีกล เช่น กำรใช้กับดักหรือใช้ไฟล่อ และใช้เสียงขับไล่
4.9 ในกรณีที่มำตรกำรข้อ 4.8 ข้ำงต้นใช้ป้องกันพืชที่ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงไม่ได้ ให้ใช้สำร
ตำมภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.3
4.10 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์ ต้องมำจำกระบบกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ยกเว้นในกรณี
จำเป็นที่แสดงให้เห็นว่ำหำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ขยำยพันธุ์ที่เป็นไปตำมข้อกำหนดไม่ได้ อำจอนุโลมให้
ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์จำกแหล่งทั่วไปได้โดยเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์นั้นต้องไม่
ผ่ำนกำรใช้สำรเคมี กรณีที่หำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์ที่ไม่ใช้สำรเคมีไม่ได้ จะต้องมีวิธีกำร
กำจั ดสำรเคมีอ อกอย่ำงเหมำะสมก่ อนน ำมำใช้ และต้องได้รับ กำรยอมรับ จำกหน่วยรับ รองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจที่เกี่ยวข้อง
4.11 พืชและส่วนของพืชที่ใช้บริโภค ซึ่งได้จำกธรรมชำติ จัดว่ำเป็นผลิตผลอินทรีย์ ต่อเมื่อ
4.11.1 ผลิตผลมำจำกบริเวณที่มีกำรกำหนดขอบเขตชัดเจนว่ำเป็นพื้นที่ธรรมชำติ โดยเป็นพื้นที่ที่ไม่
เคยใช้ทำกำรเกษตรหรือไม่เคยใช้สำรเคมีที่ห้ำมใช้อย่ำงน้อย 3 ปี และกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นจะต้อง
ผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกหน่วยรับรอง
4.11.2 กำรเก็บเกี่ยวผลิตผลจำกธรรมชำติ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมและระบบ
นิเวศในพื้นที่ดังกล่ำวรวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อกำรคงรักษำพันธุ์พืชนั้นในบริเวณนั้นไว้
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คาอธิบาย
4. ข้อกาหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์
ข้อกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทำงกำรผลิตพืชตำมหลักกำรของเกษตรอินทรีย์
4.1 ข้อกำหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์ให้นำมำใช้ปฏิบัติตลอดระยะกำรปรับเปลี่ยนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 12
เดือน ก่อนปลูกสำหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้งแรกสำหรับพืชยืนต้น
โดยระยะกำรปรับเปลี่ยน นับตั้งแต่ผู้ผลิตได้นำมำตรฐำนนี้ไปปฏิบัติแล้ว และสมัครขอรับกำรรับรองต่อ
หน่วยรับรอง
กำรที่ต้องมีข้อกำหนดระยะเวลำกำรปรับเปลี่ยนนี้เนื่องจำก กำรเปลี่ยนมำทำกำรเกษตรอินทรีย์จำเป็นต้องมี
ช่วงระยะเวลำเพียงพอในกำรฟื้นฟูให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ และสำมำรถสร้ำงระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ลดกำรปนเปื้อน ก่อนที่จะได้รับกำรรับรองเกษตรอินทรีย์
ตัวอย่ำงกำรนับระยะเวลำปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ของพืชล้มลุกและพืชยืนต้นจะเริ่ มนับตั้งแต่วันที่ผู้ผลิต
เปลี่ยนมำทำกำรเกษตรอินทรีย์แล้วและยื่นสมัครขอรับกำรรับรองต่อหน่วยรับรอง ดังแสดงในภำพที่ 1
ระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์

ผลิตผลระยะกำร
ปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์

ผลิตผลจำกฤดูปลูกพืชรุ่นใหม่
ที่ปลูกหลังระยะกำรปรับเปลี่ยน
ถือว่ำเป็นอินทรีย์

พืชล้มลุก
-ปลูกโดยใช้
สำรเคมี

ระบบที่ไม่ใช่อนิ ทรีย์

(เดือนที่ 0)
(เดือนที่ 12)
-หยุดใช้สำรเคมี
-เริ่มปลูก crop ใหม่
-เปลี่ยนเป็นอินทรีย์
(ผลิตตำมข้อกำหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์)
-ยื่นขอรับกำรรับรอง
ผลิตผลระยะกำรปรับเปลี่ยน
เป็นอินทรีย์

ผลิตผลที่เก็บ
เกี่ยวหลังระยะกำร
ปรับเปลี่ยนถือว่ำ
เป็นอินทรีย์

(เดือนที่ 0)
-หยุดใช้เคมี
-เปลี่ยนเป็นอินทรีย์
(ผลิตตำมข้อกำหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์)
-ยื่นขอรับกำรรับรอง

(เดือนที่ 18)
-เริม่ เก็บเกี่ยวผลิตผล

พืชยืนต้น
-ปลูกโดยใช้
สำรเคมี

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการนับระยะการปรับเปลี่ยนของพืชล้มลุกและพืชยืนต้น
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4.2 ในกรณีที่มีหลักฐำนแสดงได้ว่ำไม่มีกำรใช้สำรเคมีห้ำมใช้ในพื้นที่ที่ขอกำรรับรองมำเป็นเวลำนำนเกิน
กว่ำ 12 เดือนสำหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือนสำหรับพืชยืนต้น ผู้ผลิตสำมำรถขอลดระยะกำรปรับเปลี่ยน
ลงโดยกำรยอมรับจำกหน่วยรับรอง แต่ระยะเวลำนับจำกกำรยื่นขอรับกำรรับรองจนหน่วยรับรองให้กำร
รับรองผลิตผลว่ำเป็นอินทรีย์ จะต้องไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
ดังนั้ นกำรปรับลดระยะกำรปรับเปลี่ยนอำจได้รับกำรยอมรับจำกหน่ วยรับ รอง หำกเกษตรกรมีเอกสำร
หลักฐำน หรือบันทึกที่แสดงให้หน่วยรับรองเห็นว่ำพื้นที่ที่ขอกำรรับรองไม่มีกำรใช้สำรเคมีห้ำมใช้มำนำน
กว่ำ 12 เดือ นสำหรับพื ชล้มลุก และ 18 เดือนสำหรับพืชยืน ต้น เช่น ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์อื่น หรือมำตรฐำนอื่นที่ใกล้เคียง หรือได้รับกำรรับรองหรือยืนยันจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่ ว่ำเป็นผู้ผลิตที่ไม่มีกำรใช้สำรเคมีมำเป็นระยะเวลำนำน
กรณีจำเป็นให้ใช้ผลกำรวิเครำะห์ดิน -น้ำประกอบกำรพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรไม่สำมำรถขอลด
ระยะเวลำปรับเปลี่ยนให้ลดลงไปต่ำกว่ำ 6 เดือนได้ กล่ำวคือระยะเวลำนับจำกกำรยื่ นขอรับกำรรับรองจน
หน่วยรับรองให้กำรรับรองผลิตผลว่ำเป็นอินทรีย์ จะต้องไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
4.3 หน่วยรับรองอำจพิจำรณำเพิ่มระยะกำรปรับเปลี่ยนที่นำนกว่ำที่กำหนดในข้อ 4.1 หำกมีข้อมูลจำก
ประวัติกำรใช้พื้นที่แสดงว่ำได้มีกำรใช้สำรเคมีในปริมำณมำกมำก่อนหน้ำนั้น
4.4 ถ้ำฟำร์มที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์พร้อมกันทั้งหมด ผู้ผลิตสำมำรถทยอยเปลี่ยนพื้นที่บำงส่วน
ได้ แต่ต้องเป็นพืชต่ำงชนิด หรือ ต่ำงพันธุ์ ที่แยกแยะควำมแตกต่ำงของผลิตผลได้ มีกำรแบ่งแยกพื้นที่
และกระบวนกำรจัดกำรให้ชัดเจน และผลิตผลเกษตรอินทรีย์จะต้องไม่ปะปนกับผลิ ตผลจำกพื้นที่ที่ไม่ใช่
เกษตรอินทรีย์
4.5 พื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย์แล้วต้องไม่เปลี่ยนกลับไปทำกำรเกษตรที่ใช้สำรเคมี ดังนั้น เมื่อเกษตรกรเข้ำสู่
ระบบเกษตรอิ นทรีย์แล้วจะต้องไม่เปลี่ยนกลับไปทำเกษตรที่ใช้สำรเคมีภำยในแปลงเดียวกันอีก หำก
เกษตรกรกลั บ ไปใช้ ส ำรเคมี ห้ ำ มใช้ และ/หรื อ ปรำกฏว่ ำ มี ห ลั ก ฐำนกำรใช้ ส ำรเคมี สั ง เครำะห์ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ต่ำงๆ โดยมีเจตนำปกปิด ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองจะไม่พิจำรณำให้กำรรับรองอีก
ต่อไป
4.6 ผู้ผลิตต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่อำจมำทำงดิน น้ำ อำกำศ เช่น สิ่งกีดขวำง ทำคันกั้น หรือ
ปลูกพืชเป็นแนวกันชน เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อน จำกแปลงข้ำงเคียง หรือจำกแหล่งมลพิษ โดยวิธีกำรต้อง
เหมำะกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรปนเปื้อน
ดังนั้นผู้ผลิตควรมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่อำจมำจำกทำงดิน น้ำ อำกำศ เช่น ศึกษำประวัติกำรใช้
พื้ น ที่ สภำพภู มิ ป ระเทศและที่ ตั้ ง ของพื้ น ที่ กิ จ กรรมและกำรใช้ ป ระโยชน์ ข องพื้ น ที่ ข้ ำ งเคี ย ง เพื่ อ
ประกอบกำรตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกและวำงแผนกำรผลิต ได้แก่ ศึกษำประวัติกำรปลูกพืช กำรใช้สำรเคมี
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และศักยภำพกำรผลิตของพื้นที่ พิจำรณำสภำพภูมิประเทศและที่ตั้งของพื้นที่ซึ่งควร
อยู่ในระดับที่สูงกว่ำพื้นที่ที่มีกำรใช้สำรเคมีและไม่เสี่ยงต่อกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ไม่เสี่ยงต่อกำรเกิด
น้ำท่วมหรือน้ำไหลบ่ำจำกพื้นที่ที่มีกำรใช้สำรเคมี และควรตั้งอยู่ห่ำงจำกถนนหลวง โรงงำน แหล่งชุมชนที่
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ก่อให้เกิดมลพิษ รวมทั้งพิจำรณำกิจกรรมและกำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่ข้ ำงเคียง ซึ่งหำกมีควำมเสี่ยงต่อ
กำรทำให้เกิดกำรปนเปื้อนหรือสูญเสียควำมเป็นอินทรีย์ เช่น พื้นที่ข้ำงเคียงเป็นแปลงปลูกพืชที่มีกำรใช้
สำรเคมี ควรมีกำรดำเนินกำรป้องกันกำรปนเปื้อน ดังนี้
มำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่อำจมำจำกทำงดิน เช่น กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของดิน ปริมำณโลหะหนัก
หรือสำรพิษตกค้ำงในดินก่อนใช้พื้นที่เพำะปลูก
มำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่อำจมำจำกทำงน้ำ เช่น กำรทำคันดินล้อมรอบแปลงหรือทำร่องระบำยน้ำ
กำรขุดบ่อน้ำบำดำล กำรขุดสระกักเก็บน้ำในพื้นที่ กรณีกำรใช้น้ำจำกแม่น้ำ ลำคลอง หรือน้ำชลประทำน
ควรคัดเลือกแหล่งน้ำ ทำบ่อพักน้ำ และวิเครำะห์คุณสมบัติของน้ำที่ผ่ำนกำรบำบัด ก่อนนำน้ำไปใช้ใน
แปลงอินทรีย์ กำรใช้จุลินทรีย์ร่วมกับกำรพักน้ำ หรือกำรปลูกพืชที่มีระบบดูดซับในบ่อพักน้ำ
มำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่อำจมำจำกทำงอำกำศ เช่น กำรปลูกพืชเป็นแนวกันชนที่สำมำรถป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของสำรเคมีจำกแปลงข้ำงเคียงเข้ำมำยังแปลงอินทรีย์ โดยมีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1
เมตร ทั้งนี้ให้พิจำรณำวิธีกำรปฏิบัติของแปลงข้ำงเคียงร่วมด้วย
4.7 ต้องรักษำหรือเพิ่มระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทำงชีวภำพที่เป็นประโยชน์ในดิน
เนื่องจำกควำมสมบูรณ์ของพืชขึ้นอยู่กับระบบนิเวศน์ในดินและกำรได้รับสำรอำหำรที่สมดุลย์ ดังนั้นจึงต้อง
มีกำรบริหำรจัดกำรในกำรเพำะปลูก ดังนี้
(1) มีกำรปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น โสน ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ และไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน โดยเลือก
ชนิดของพืชตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ เช่น โสน ใช้ได้ดีในสภำพนำ ถั่วพุ่มใช้ได้ดีในสภำพไร่ กำรใช้ปุ๋ยพืช
สด และกำรใช้พืชรำกลึกในกำรปลูกหมุนเวียน
(2) กำรใส่วัสดุอินทรีย์ที่เป็นผลพลอยได้จำกแปลงปลูกพืชหรือฟำร์มปศุสัตว์ที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนนี้ที่
เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตตลอดจนจุลินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก (ที่ผ่ำนกำรหมักที่สมบูรณ์แล้ว) ปุ๋ย
หมัก น้ำหมักชีวภำพหรือสำรอินทรีย์ธรรมชำติที่หน่วยรับรองยอมรับได้ ควรได้มำจำกกิจกรรมหรือผล
พลอยได้ภำยในฟำร์มที่เป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนสำรอำหำรในดิน
หำกวิธีที่ระบุในข้อ 4.7(1) และข้อ 4.7(2) ไม่เพียงพอต่อกำรเพิ่มธำตุอำหำรในดินหรือไม่สำมำรถหำ
วัสดุอินทรีย์ที่ได้มำจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนนี้เพียงพอ อำจใช้สำรปรับปรุงบำรุงดินอื่นๆ ทีร่ ะบุอยู่ใน
ภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.1 ได้
หำกต้องนำอินทรียวัตถุที่ใช้บำรุงดินมำจำกภำยนอก ต้องได้มำจำกระบบฟำร์มที่เป็นอินทรีย์ หรือเป็นวัสดุ
อินทรีย์ที่ได้รับกำรรับรองว่ำเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์จำกหน่วยรับรอง และเป็นไปตำมภำคผนวก ก ตำรำงที่
ก.1 ปัจจัยกำรผลิตที่ใช้เป็นปุ๋ยและสำรปรับปรุงบำรุงดิน และต้องได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยรับรอง
อำจแสดงผลกำรตรวจวิเครำะห์ดินเพื่อแสดงระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
หำกวิธีกำรตำมข้อ 4.7 ไม่สำมำรถให้ธำตุอำหำรแก่พืชอย่ำงเพียงพอ สำมำรถใช้สำรปรับปรุงบำรุงดิน ตำม
ภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.1 ปัจจัยกำรผลิตที่ใช้เป็นปุ๋ยและสำรปรับปรุงบำรุงดิน ได้
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ทั้งนี้อำจมีกำรวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรในวัสดุปรับปรุงดินแต่ละชนิดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนสำหรับ
ปริมำณควำมต้องกำรธำตุอำหำรของพืชแต่ละชนิดและเพื่อสำมำรถที่จะกำหนดอัตรำกำรใช้วัสดุปรับปรุง
ดินแต่ละประเภท ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับปริมำณกำรปลดปล่อยธำตุอำหำรพืชได้อย่ำงเพียงพอต่อปริมำณ
ควำมต้องกำรธำตุอำหำรพืชในแต่ละชนิดพืช โดยสัมพันธ์กับระยะเวลำและปริมำณกำรปลดปล่อยธำตุ
อำหำรพืชในวัสดุปรับปรุงดินแต่ละชนิดในช่วงกำรปลูกพืช
(3) กำรเร่งปฏิกิริยำของปุ๋ยอินทรีย์อำจใช้เชื้อจุลินทรีย์หรือวัสดุจำกพืชที่เหมำะสมได้ เช่นเศษพืช หรือ
กำรกลับกองปุ๋ ยเพื่อ เพิ่ มออกซิเจน ทั้งนี้ จุลินทรีย์ ดังกล่ำวต้องผ่ำ นกำรประเมินควำมใช้ได้กับ เกษตร
อินทรีย์แล้ว
(4) กำรใช้สิ่งที่ได้จำกกำรเตรียมทำงชีวพลวัต (biodynamic preparations) จำกหินบด ปุ๋ยคอก หรือวัสดุ
จำกพืชซึ่งได้จำกกำรย่อยสลำยตำมธรรมชำติลงในดิน
-ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลค้ำงคำว เศษซำกพืช สำมำรถใช้เป็นแหล่งธำตุอำหำรและปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน
-กรณีที่ดินขำดโพแทสเซียม ให้ใช้ เกลือโพแทสเซียมธรรมชำติ และขี้เถ้ำถ่ำน
-กรณีที่ดินขำดฟอสฟอรัส ให้ใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต และกระดูกป่น
4.8 กำรควบคุมหรือป้องกันกำจัดศัตรูพืช ต้องดำเนินกำรโดยใช้มำตรกำรใดมำตรกำรหนึ่งหรือหลำย
มำตรกำรรวมกัน ดังต่อไปนี้
(1) กำรเลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมำะสม เป็นต้นว่ำเหมำะสมกับสภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ฤดูกำล เช่น
พันธุ์ต้ำนทำน โดยเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์ควรมำจำกระบบกำรผลิตแบบอินทรีย์ ไม่มำ
จำกกำรดัดแปรพันธุกรรม
(2) กำรปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกถั่วหลังฤดูทำนำ เพื่อเป็นกำรรักษำระบบนิเวศ และกำรอนุรักษ์
แมลงศัตรูธรรมชำติ
(3) กำรใช้เครื่องมือกลในกำรเพำะปลูก เป็นต้นว่ำเลือกชนิดของเครื่องมือกลมีควำมเหมำะสมไม่ทำลำย
สภำพแวดล้อมและระบบนิเวศในฟำร์ม ต้องไม่ใช้เครื่องมือกลร่วมกันกับแปลงที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์
(4) กำรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติของศัตรูพืช เช่น ตัวอ่อนของแมลงปอในแหล่งน้ำ แมงมุม และด้วงเต่ำใน
นำข้ำว โดยจัดหำที่อยู่อำศัยให้เหมำะสม เช่น แนวป่ำละเมำะ แนวรั้ว ต้นไม้พุ่มเตี้ย และแหล่งอำศัยของ
นก และสร้ำงแนวกันชน เพื่อรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่เป็นแหล่งอำศัยของศัตรูธรรมชำติของ
ศัตรูพืช
(5) กำรรักษำระบบนิเวศ เช่น ทำพื้นที่ป้องกันกำรชะล้ำงของดิน เช่น กำรปลูกพืชคลุมดิน กำรปลูกพืช
หมุนเวียน รวมทั้งจัดกำรสภำพแวดล้อมในฟำร์มไม่ให้เหมำะกับโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น ตัดหญ้ำ ตัด
แต่งต้นพืชเป็นทรงพุ่มให้โปร่ง
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(6) กำรใช้ศัตรูธรรมชำติหรือปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ทำลำยศัตรูพืช เช่ น ตัวห้ำ (predator) ตัวเบียน (parasite)
ซึ่งเป็ นกำรควบคุมโดยชีววิธี ตัวอย่ำงเช่น ใช้แมลงปอกินตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดด ตัวอย่ำงแมลงอื่น
ได้แก่ แมลงปอเข็ม มวนเพชฌฆำต ด้วงเต่ำลำย มวนจิงโจ้น้ำ แตนเบียน และแมลงหำงหนีบ
(7) ใช้สิ่งที่ได้จำกกำรเตรียมทำงชีวพลวัต (biodynamic preparation) จำกหินบด จำกปุ๋ยคอก หรือจำก
วัสดุจำกพืช เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมต้ำนทำนโรคและควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
(8) กำรคลุมหน้ำดินเพื่อควบคุมและป้องกันวัชพืช (ไม่ใช่กำรไถออก) เช่น ปลูกพืชคลุมดินหรือใช้วัสดุ
คลุมดิน เป็นต้นว่ำ ใบไม้ ฟำงข้ำว และให้รักษำหญ้ำด้วยกำรตัดแต่ง ไม่ควรใช้วิธีกำรไถออก

ภาพที่ 2 การใช้ใบไม้แห้งคลุมดินเพื่อควบคุมวัชพืช และรักษาความชื้นของหน้าดิน
(9) มีกำรกำจัดวัชพืชโดยใช้สัตว์เลี้ยง เช่น กำรเลี้ยงเป็ดในนำข้ำว กำรเลี้ยงห่ำนในสวนไม้ผลในปริมำณที่
เหมำะสม เพื่อแทะเล็มวัชพืชในแปลง อย่ำงไรก็ตำมหำกเกษตรกรปลูกพืชอำหำร ต้องระวังกำรปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ก่อโรคจำกมูลสัตว์สู่ส่วนที่บริโภคได้ของพืชด้วย
(10) กำรควบคุมโดยวิธีกล ได้แก่ ใช้กับดักหรือไฟล่อ โดยให้พิจำรณำชนิด ควำมเพียงพอ และควำม
เหมำะสมของกับดัก กำรเลือกสีของแสงไฟ กำรใช้เสียง เช่น ประทัด ปืนแก็ป เพื่อไล่นกและหนู และกำร
ถอนวัชพืชด้วยแรงงำนคน
4.9 ในกรณีที่มำตรกำรข้อ 4.8 ข้ำงต้นใช้ป้องกันพืชที่ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงไม่ได้ ให้ใช้สำรตำม
ภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.3 เป็นต้นว่ำ ตรวจพบในปริมำณที่เกิดควำมเสียหำยในระดับเศรษฐกิจ ให้ใช้สำร
ตำมภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.3 สำรที่ใช้สำหรับควบคุมศัตรูและโรคพืช
4.10 ผู้ผลิตต้องใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์ เช่น ท่อนพันธุ์ หัว หน่อ จำกระบบกำรผลิตแบบ
อินทรีย์ ยกเว้นในกรณี ที่แสดงให้เห็น ว่ำไม่สำมำรถจัดหำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์จำกระบบ
อินทรีย์ได้ อำจอนุโลมให้ใช้จำกแหล่งทั่วไปโดยควรใช้เมล็ดพันธุ์หรือ ส่วนขยำยพันธุ์ที่ต้ำนทำนศัตรูพืช
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และต้องไม่เป็นเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยำยพันธุ์ที่ได้จำกกำรดัดแปรพันธุกรรมและไม่ผ่ำนกำรใช้สำรเคมี
ผู้ผลิตต้องมีกำรจัดเตรียมเอกสำร/หลักฐำน ยืนยันแหล่งที่มำของเมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยำยพันธุด์ ้วย
กรณีที่เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยำยพันธุ์ที่จัดหำมำได้มีกำรใช้สำรเคมี ผู้ผลิตต้องมี วิธีกำรกำจัดสำรเคมี
ออกอย่ำงเหมำะสมก่อนนำไปใช้ และต้องได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยรับรองหรือหน่วยงำนที่มีอำนำจที่
เกี่ยวข้อง
4.11 พืชและส่วนของพืชที่ใช้บริโภคที่ได้จำกธรรมชำติ จัดว่ำเป็นผลิตผลอินทรีย์ ต่อเมื่อ
4.11.1 ผลิตผลมำจำกบริเวณที่มีกำรกำหนดขอบเขตชัดเจนว่ำเป็นพื้นที่ธรรมชำติ โดยเป็นพื้นที่ที่ไม่เคย
ใช้ทำกำรเกษตร หรือไม่ใช้สำรเคมีมำเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ำไม่มีกำรปนเปื้อน และ
กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นจะต้องผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกหน่วยรับรอง
กำรประเมินว่ำเป็นผลิตผลอินทรีย์หรือไม่ ผู้ผลิตต้องพิจำรณำว่ำพืชและส่วนของพืชที่เก็บเกี่ยวได้มำจำก
ธรรมชำติ หรือพื้ น ที่ป่ ำมีควำมสอดคล้องกับ มำตรฐำนเกษตรอิน ทรีย์หรือไม่ ควรมีกำรใช้แผนที่หรือ
ภำพถ่ำยอำณำเขตที่เชื่อถือได้ของพื้นที่เก็บเกี่ยวผลิตผลมำประกอบกำรพิจำรณำ (อำจติดต่อขอภำพถ่ำย
ทำงอำกำศ จำกกรมป่ำไม้ หรือองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้)
ผลิตผลต้องไม่มำจำกพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมหรือมีกำรแสวงหำประโยชน์จำกผู้เก็บเกี่ยวหลำยกลุ่มจนมีสภำพ
เสื่อมโทรม กำรเก็บเกี่ยวผลิตผลจำกพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมที่มีกำรบุกรุก เผำ แผ้วถำง ไม่ถือว่ำเป็นผลิตผล
อินทรีย์
4.11.2 กำรเก็บเกี่ยวผลิตผลจำกธรรมชำติต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศ
ในพื้นที่ดังกล่ำว รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อกำรคงรักษำพันธุ์พืชนั้นในบริเวณนั้นไว้ เช่น เก็บเกี่ยวโดยต้อง
คำนึงถึงควำมยั่งยืน ต้องให้มีเหลือไว้ เพื่อคงรักษำพันธุ์พืชนั้นในบริเวณพื้นที่ที่เก็บเกี่ยว
7. การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ
7.1 ต้องรักษำควำมเป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตลอดทุกช่วงของกระบวนกำร โดยใช้เทคนิคที่
เหมำะสมกับส่วนประกอบด้วยควำมระมัดระวังในวิธีกำรแปรรูป จำกัดกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรและสำร
ช่วยกรรมวิธีผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้องไม่ผ่ำนกำรฉำยรังสีเพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรควบคุม
ศัตรูพืชและสัตว์ กำรถนอมอำหำร และกำรกำจัดจุลินทรีย์ก่อโรค หรือกำรสุขำภิบำล
7.2 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ ขนส่ง แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อ
จะต้องได้รับกำรชี้บ่งที่ชัดเจน มีกำรจัดกำรที่แยกออกจำกผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ และมี
กำรจัดกำรที่จะไม่ทำให้เกิดกำรปนเปื้อนจำกสำรต่ำงๆ ที่ไม่อนุญำตให้ใช้ในกำรผลิตแบบอินทรีย์
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7.3 กำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืชและสัตว์
กำรจัดกำรศัตรูพืชและสัตว์ ควรใช้มำตรกำรดังนี้
7.3.1 ควรใช้วิธีกำรป้องกันเป็นวิธีแรกในกำรจัดกำรศัตรูพืชและสัตว์ เช่น ทำลำยและกำจัดแหล่งที่
อำศัยและทำงเข้ำของศัตรูพืชและสัตว์
7.3.2 ถ้ำวิธีกำรป้องกันไม่เพียงพอ ทำงเลือกแรกสำหรับกำรควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ ควรใช้วิธีทำงกล
กำยภำพและชีวภำพ
7.3.3 ถ้ำวิธีทำงกล กำยภำพ และชีวภำพ ไม่เพียงพอสำหรับกำรควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ อำจใช้สำร
ป้องกัน กำจัดตำมที่ระบุในภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.3 และ ตำรำงที่ ก.4 หรือ สำรอื่นที่เข้ำข่ำยตำม
หลักเกณฑ์ในข้อ 9 ของมำตรฐำนนี้ และจะต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
7.3.4 ควรหลีกเลี่ยงศัตรูพืชและสัตว์โดยใช้วิธีกำรปฏิบัติในกำรผลิตที่ถูกต้อง (good manufacturing
practice) ทั้งนี้มำตรกำรที่ใช้ในกำรควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ภำยในบริเวณเก็บรักษำหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรขนส่ง อำจรวมกำรใช้สิ่งกีดขวำงทำงกำยภำพ หรือวิธีกำรอื่น เช่น เสียงอุลตร้ำซำวด์ (ultra-sound)
แสงอุลตร้ำไวโอแลต (ultra-violet light) ใช้กับ ดัก กำรควบคุมอุณหภูมิ กำรควบคุมบรรยำกำศ
(คำร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน ไนโตรเจน) และดินเบำ (diatomaceous earth)
7.3.5 ไม่ควรอนุญำตให้ใช้สำรป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ไม่มีในรำยกำรตำมภำคผนวก ก หลังกำร
เก็บเกี่ยว หรือใช้เพื่อกำรอำรักขำพืชและโรคระบำดสัตว์ ซึ่งอำจเป็นสำเหตุให้สูญเสียสถำนะของกำรเป็น
เกษตรอินทรีย์
7.4 กระบวนกำรผลิตและกำรแปรรูป
7.4.1 วิธีกำรแปรรูปควรเป็นวิธีทำงกล ทำงกำยภำพ หรือชีวภำพ (เช่น กำรหมัก และกำรรมควัน) และ
ลดกำรใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้มำจำกกำรเกษตร และสำรช่วยกรรมวิธีกำรผลิตตำมที่ระบุในภำคผนวก ก
ตำรำงที่ ก.5 และตำรำงที่ ก.6
7.4.2 กระบวนกำรสกัด (extraction) ให้ใช้ได้เฉพำะกำรสกัดด้วยน้ำ เอธำนอล น้ำมันจำกพืชหรือสัตว์
น้ำส้มสำยชู คำร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน เท่ำนั้น
7.4.3 ควรมีกำรจัดกำรกำรแปรรูป ตำมหลักกำร และวิธีกำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิต โดยให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดของสุขลักษณะที่ดีในกำรผลิตอำหำรตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
7.5 กำรบรรจุหีบห่อ
7.5.1 ควรเลือกวัสดุที่ย่อยสลำยทำงชีวภำพได้ ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุในกำรทำบรรจุภัณฑ์
7.6 กำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง
7.6.1 ควรรักษำควำมเป็น ผลิตผล และหรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ระหว่ำงกำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง
และจัดกำรโดยใช้ข้อควรระวังดังนี้
7.6.1.1 ต้องมีกำรป้องกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตลอดเวลำ ไม่ให้ปะปนกับผลิตผล
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์
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7.6.1.2 ต้องมีกำรป้องกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตลอดเวลำ ไม่ให้สัมผัสกับวัสดุและ
สำรที่ไม่อนุญำตให้ใช้ในกำรเกษตรอินทรีย์
7.6.2 กรณีที่ ผลิตผล และหรือ ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรองในบำงส่วนเท่ำนั้น ต้องมีกำรเก็บรักษำ และ
กำรจัดกำรแยกกันระหว่ำง ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ใช่อินทรีย์โดยมีกำรชี้บ่งไว้ชัดเจน
คาอธิบาย
7. การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ
ข้อกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีกำรบริหำรกำรจัดกำรในช่วงหลังกำรเก็บเกี่ยว เช่น กำรตัดแต่ง
บรรจุ เก็ บ รั ก ษำ ขนส่ ง แปรรู ป และบรรจุ หี บ ห่ อ ที่ จ ะยั ง คงรั กษำควำมเป็ นอิ นทรี ย์ ของผลิ ตผลและ
ผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนกำร ดังนี้
7.1 ผู้ผลิตและผู้ประกอบกำรควรใช้เทคนิคที่เหมำะสมกับ วัตถุดิบและส่วนประกอบอำหำร ด้วยควำม
ระมั ด ระวั ง ในวิ ธี ก ำรแปรรู ป จ ำกั ด กำรใช้ วั ต ถุ เ จื อ ปนอำหำรและสำรช่ ว ยกรรมวิ ธี ก ำรผลิ ต รวมถึ ง
กระบวนกำรทำวัตถุดิบและส่วนประกอบให้บริสุทธิ์ เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูปของอำหำรอินทรีย์นั้นๆ
เช่น ไม่ใช้น้ำตำลที่ผ่ำนกำรฟอกขำวด้วยสำรเคมี
ห้ำมใช้กรรมวิธีกำรฉำยรั งสีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ กำร
ถนอมอำหำร และกำรกำจัดจุลินทรีย์ก่อโรค หรือกำรสุขำภิบำล
7.2 ต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนและกำรปะปนระหว่ำงผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ สำหรับ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรคัด
บรรจุ กำรแปรรูป กำรบรรจุหีบห่อ กำรเก็บรักษำ เช่น เก็บในห้องเย็น เก็บในคลังสินค้ำ รวมถึงขั้นตอน
กำรขนส่ง โดยต้องมีวิธีกำรบ่งชี้ที่ชัดเจน เช่น มีป้ำยแสดงชื่อและรุ่นกำรผลิต หรือกำรบ่งชี้อื่นใดที่สำมำรถ
ตำมสอบได้อย่ำงเป็นระบบ กำรบ่งชี้ต้องแยกให้เห็นชัดเจนระหว่ำงผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับที่
ไม่ใช่อินทรีย์ ผู้ประกอบกำรอำจใช้สีของป้ำย สีภำชนะบรรจุที่มีควำมแตกต่ำงกัน มีกำรแยกสถำนที่จัดเก็บ
ออกจำกกัน เพื่อไม่ให้มีกำรปะปนหรือเกิดกำรปนเปื้อนข้ำม ในกรณีที่สถำนที่จัด เก็บมีพื้นที่จำกัด อำจมี
กำรจัดเก็บไว้ที่เดียวกันแต่ต้องแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เช่น แยกชั้นเก็บ แยกกอง กำรตีเส้นแบ่งพื้นที่
ในกรณีที่ใช้สำยผลิตเดียวกันระหว่ำงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์กับไม่ใช่อินทรีย์ต้องมีระบบกำร
แบ่งแยกกำรผลิตผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อินทรีย์กับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ มีระบบกำรบ่งชี้
และตำมสอบผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง วิธีกำรจัดกำร เช่น ทำควำมสะอำดก่อนและหลังกำรกำรนำ
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อีกชนิดเข้ำสู่กระบวนกำร กำรแยกเวลำผลิต
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นอกจำกนี้ผู้ผลิตและผู้ประกอบกำรต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่จะไม่ทำให้เกิดกำรปนเปื้อนจำกสำรต่ำงๆ ที่
ไม่อนุญำตให้ใช้ในกำรผลิตแบบอินทรีย์ เช่น จัดให้มีขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง มีกำรระบุวิธีกำรโดยละเอียด ครอบคลุมสำรและ/หรือสิ่งที่
อนุญำตและไม่อนุญำตให้ใช้ เช่น สำรจำกธรรมชำติที่อนุญำตให้ใช้ในกำรถนอมรักษำคุณภำพผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์ สำรเคมีต้องห้ำม
ผู้ผลิตและผู้ประกอบกำรต้องไม่ใช้สำรต้องห้ำมที่ไม่ได้รับอนุญำต ในกรณีข้อยกเว้นที่อยู่ภำยใต้กำรอนุโลม
ของหน่วยรับรองหรือมีควำมจำเป็นต้องใช้สำรตำมภำคผนวกในตำรำงที่ ก.3 สำรที่ใช้สำหรับควบคุม
ศัตรูพืชและโรคของพืช ก.5 ส่วนประกอบที่ไม่ได้มำจำกกำรเกษตร ก.6 สำรช่วยกรรมวิธีกำรผลิตที่อำจจะ
ใช้สำหรับเตรียมผลิตภัณ ฑ์ ที่มีแ หล่งมำจำกกำรเกษตร และ ก.7 สำรที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำด ของ
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1) กำรใช้สำรดังกล่ำวต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง มีกำรจัดกำรที่
มั่นใจว่ำสำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนสู่ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ได้ เช่น มีสถำนที่จัดเก็บและมีภำชนะสำหรับ
ชั่ง ตวง วัด แยกต่ำงหำกโดยเฉพำะมีกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย มีวิธีกำรใช้อย่ำงถูกต้องและมีกำรฝึกสอน
พนักงำนผู้ใช้สำรจนมีควำมชำนำญ
ผู้ประกอบกำรควรมีควำมเข้มงวดในกำรตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนในกำรพิจำรณำตรวจรับผลิตผลและ/
หรือผลิตภัณฑ์ ว่ำไม่มีกำรใช้สำรเคมีและ/หรือสำรที่ห้ำมใช้/สำรดัดแปรพันธุกรรม และต้องไม่ผ่ำนกำร
ฉำยรังสี ทั้งนี้รวมถึงขั้นตอนกำรแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ กำรบรรจุหีบห่อ กำรเก็บ รักษำ และกำรขนส่ง
จะต้องรักษำควำมเป็นอินทรีย์ไว้ด้วย
7.3 มีกำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืชและสัตว์ระหว่ำงกระบวนกำรผลิต กำรเก็บรักษำและกำรปฏิบัติต่อผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อมิให้สูญเสียสถำนะของควำมเป็นอินทรีย์ โดยใช้มำตรกำรจัดกำรศัตรูพืชและ
สัตว์ ดังนี้
7.3.1 ควรใช้วิธีกำรป้องกันเป็นวิธีแรกในกำรจัดกำรศัตรูพืชและสัตว์ เช่น ทำลำยและกำจัดแหล่งที่อำศัย
และทำงเข้ำของศัตรูพืชและสัตว์ ดังนั้นมำตรกำรในกำรจัดกำรศัตรูพืชและสัตว์ ต้องมีระบบที่มุ่งเน้นกำร
ป้องกันมำกกว่ำแก้ไข โดยกำรควบคุมสภำพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อกำรระบำดของศัตรูพื ชและสัตว์ เช่น
ทำลำยและกำจัดแหล่งที่อำศัยและทำงเข้ำของศัตรูพืชและสัตว์ โดยเฉพำะกำรจัดกำรที่ดีด้ำนสุขำภิบำล
เช่น กำรรักษำควำมสะอำดของอำคำร สถำนที่ อุปกรณ์ กระบวนกำรผลิต กำรกำจัดของเสียและขยะ
ควรมีกำรจัดกำรภำยในอำคำรและพื้นที่โดยรอบสถำนประกอบกำร ให้ สะอำด เป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งอำศัยของสัตว์พำหะ เช่น หนู ศัตรูพืช และสัตว์อื่น ทั้งนี้หำกพบรังหรือที่อยู่อำศัยของศัตรูพืชและ
สัตว์ ให้ทำลำยทิ้ง มีกำรจัดทำแผนงำนป้องกัน และดำเนินกำรตำมแผน รวมถึงมีกำรตรวจติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
7.3.2 ถ้ำวิธีกำรป้องกันไม่เพียงพอ ทำงเลือกแรกสำหรับกำรควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ ควรใช้วิธีทำงกล
กำยภำพและชีวภำพ โดยเลือกใช้วิธีที่ปลอดภัย และส่งผลกระทบน้อยที่สุด เช่น
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- วิธีทำงกลในกำรควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ ได้แก่ กำรใช้กับดัก เช่น กรง กับดักกำว ตำข่ำย โดยวำงไว้
บริเวณที่เป็นทำงเดินหรือเส้นทำงที่ศัตรูพืชและสัตว์ใช้เป็นประจำ
- วิธีทำงกำยภำพ ได้แก่ กำรใช้แสง สี ต่ำงๆ เช่น แสงสีม่วง สีส้ม เพื่อล่อศัตรูพืชและสัตว์ ไม่ให้เข้ำมำยัง
บริเวณแปรรูป เก็บรักษำ และบริเวณขนส่ง
- วิธีทำงชีวภำพ ได้แก่ กำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ เช่น สำรสกัดสมุนไพรที่ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม แต่ต้องมี
มำตรกำรที่ดีพอเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนไปสู่ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์
7.3.3 ถ้ำ วิธีทำงกล กำยภำพ และชีวภำพ ไม่เพียงพอสำหรับ กำรควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ อำจใช้สำร
ป้ อ งกั น ก ำจั ด ตำมที่ ร ะบุใ นภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.3 และ ตำรำงที่ ก.4 หรื อ สำรอื่ น ที่ เข้ ำ ข่ ำ ยตำม
หลักเกณฑ์ในข้อ 9 ของมำตรฐำนนี้ และจะต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เช่น
ในกรณีที่มำตรกำรข้อ 7.3.1 และ 7.3.2 ใช้ไม่ได้ผล อำจเป็นเพรำะกำรระบำดของศัตรูพืชและสัตว์มีควำม
รุนแรง อำจใช้สำรตำมที่ระบุในตำรำง ก.3 และ ก.4 แต่ต้องพิจำรณำปริมำณกำรใช้ตำมควำมเหมำะสมกับ
ควำมรุนแรงของปัญหำ ต้องมีมำตรกำรและรำยละเอียดวิธีกำรใช้ที่ชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร และ
ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยรับรอง โดยจะต้องมีวิธีกำรป้องกันไม่ให้สัมผัสกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
เช่น ใช้แผ่นฟิล์มหุ้มหรือใส่ ภำชนะบรรจุผลิตผล/ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ก่อนกำรใช้สำร ในกรณี ที่ใช้สำรอื่น ที่
นอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุไว้ในภำคผนวก ก.3 และ ก.4 ผู้ประกอบกำรต้องประเมินว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์
ข้อ 9 ของ มกษ.9000 เล่ม 1 และต้องได้รับควำมยินยอมจำกหน่วยรับรอง
7.3.4 ควรหลีกเลี่ยงศัตรูพืชและสั ตว์โดยใช้วิธีกำรปฏิบัติในกำรผลิตที่ถูกต้อง (good manufacturing
practice : GMP) เช่น มีมำตรกำรป้องกันศัตรูพืชและสัตว์เข้ำสู่บริเวณสถำนประกอบกำร ภำยในบริเวณ
เก็บรักษำ ขนส่ง แปรรูป และบรรจุหีบห่อ รวมทั้งเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขนส่งถูกต้อง ซึ่งมักเป็นสำเหตุที่
ทำให้เกิดกำรปนเปื้อน กำรนำหลักกำรของ GMP มำใช้กับสถำนประกอบกำรให้คำนึงถึงประสิทธิผลและ
ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน เช่น กำรใช้ม่ำนพลำสติก มุ้งลวดตำถี่ กั้นบริเวณประตูเข้ำสู่อำคำรเก็บรักษำเพื่อ
ป้องกันแมลง
ทั้งนี้มำตรกำรที่ใช้ในกำรควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ภำยในบริเวณเก็ บรักษำหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขนส่ง
อำจรวมกำรใช้สิ่งกีดขวำงทำงกำยภำพ หรือวิธีกำรอื่น เช่น เสียงอุลตร้ำซำวด์ (ultra-sound) เพื่อป้องกัน
หนู แสงอุลตร้ำไวโอเลต (ultra-violet light)ร่วมกับกำร ใช้กับดักเพื่อล่อและดักจับแมลงบำงชนิดที่เป็น
ศั ต รู พื ช และสั ต ว์ กำรควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ กำรควบคุ ม บรรยำกำศ (กำรใช้
คำร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน ไนโตรเจน) และดินเบำ (diatomaceous earth)
7.3.5 ไม่ควรอนุญำตให้ใช้สำรป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ไม่มีในรำยกำรตำมภำคผนวก ก หลังกำร
เก็บเกี่ยว หรือใช้เพื่อกำรอำรักขำพืชและโรคระบำดสัตว์ ซึ่งอำจเป็นสำเหตุให้สูญเสียสถำนะของกำรเป็น
เกษตรอินทรีย์
เนื่ อ งจำกมี ค วำมเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะท ำให้ ผ ลิ ต ผลหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ญ เสี ย ควำมเป็ น อิ น ทรี ย์ หำกผู้ ผ ลิ ต และ
ผู้ประกอบกำรดำเนินกำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวด้วยตนเองมีควำมจำเป็นต้องใช้สำร
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ป้องกัน กำจั ดศัตรูพืชและสัตว์ที่ไม่มีรำยกำรตำมภำคผนวก ก จำเป็น ต้องได้รับ กำรยอมรับจำกหน่วย
รับรองหรือหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่จึงสำมำรถนำมำใช้ได้
กรณีผู้ผลิตหรือผู้ประกอบกำรไม่ได้ดำเนินกำรเก็บเกี่ยวและจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวด้วยตนเอง เช่น มีลูกไร่
(ลูกข่ำย) หรือ contract farming (กำรเกษตรแบบพันธสัญญำ) ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรแจ้งให้ลูกข่ำย
ทรำบถึงกำรห้ำมใช้สำรดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นลำยลักษณ์อักษรพร้อมคำอธิบำยเหตุผลและควำมจำเป็นพอ
สังเขป เพื่อให้ลูกข่ำยได้เข้ำใจและตระหนักในกำรรักษำสถำนะควำมเป็นอินทรีย์ โดยผู้ประกอบกำรต้อง
เก็ บ เอกสำร/หลัก ฐำนดัง กล่ำ วไว้อ ย่ำ งเป็ น ระบบ สืบ ค้น ได้ง่ำ ย ป้ องกัน กำรสูญ หำย และมีร ะบบกำร
เชื่อมโยงข้อมูลกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวมำยังกำรรับผลิตผลเข้ำสู่กระบวนกำรจัดกำรของผู้ประกอบกำร
เพื่อให้มั่นใจในกรณีจำเป็นต้องมีกำรตำมสอบสถำนะควำมเป็นอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบกำรควรมี
ระบบกำรตรวจสอบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวของลูกไร่ (ลูกข่ำย) และดำเนินกำรตรวจสอบเป็นประจำ
อย่ำงสม่ำเสมอ หำกพบว่ำมีควำมเสี่ ยง เช่น ลูกไร่ (ลูกข่ำย) หรือผู้รับจ้ำงช่วง/ผู้รับเหมำย่อย/ผู้รับเหมำ
ช่วง/ผู้รับจ้ำงย่อย (subcontractor) มีกำรเก็บสำรที่นอกเหนือจำกที่ระบุในภำคผนวก ได้แก่ สำรเคมีที่ใช้
กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และยำปฏิชีวนะในบริเวณฟำร์มหรือบริเวณจัดเก็บผลิต ผล ต้องมีมำตรกำรในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงนั้นทันที
ผู้ผลิตและผู้ประกอบกำรควรจัดเก็บบันทึกข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำน อย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วน และตำม
สอบได้ สำหรับแสดงต่อหน่วยรับรอง
7.4 กระบวนกำรผลิตและกำรแปรรูป ต้องมีมำตรกำรที่สำมำรถรักษำควำมเป็นอินทรีย์ของผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์
7.4.1 วิธีกำรแปรรูปควรเป็นวิธีทำงกล ทำงกำยภำพ หรือชีวภำพ (เช่น กำรหมัก และกำรรมควัน ) และ
ลดกำรใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้มำจำกกำรเกษตร และสำรช่ วยกรรมวิธีกำรผลิตตำมที่ระบุในภำคผนวก ก
ตำรำงที่ ก.5 และตำรำงที่ ก.6
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถรักษำควำมเป็นอินทรีย์ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนกำรแปรรูป โดยใช้
เทคนิคที่เหมำะสมกับส่วนประกอบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงคุณค่ำทำงโภชนำกำร รสชำติและลักษณะ
ปรำกฏเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในกระบวนกำรแปรรูป
ผู้ประกอบกำรควรแปรรูป โดยใช้วิธีก ำรทำงกล ได้แ ก่ กำรบดย่อยด้วยเครื่องบด แทนกำรใช้เอนไซม์
สังเครำะห์ วิธีกำรทำงกำยภำพ ได้แก่ กำรลดอุณหภูมิด้วยกำรแช่เย็นหรือเครื่องลดอุณหภูมิแทนกำร
สัมผัสโดยตรงกับสำรที่ใช้ในกระบวนกำรแช่เยือกแข็ง เช่น สำรทำควำมเย็นไครโอเจน (Cryogen) วิธีกำร
ทำงชีวภำพ ได้แ ก่ กำรหมัก ด้วยเชื้อตำมธรรมชำติ แทนกำรใช้กรดหรือด่ำ ง หำกวิธีกำรดังกล่ำ วไม่มี
ประสิทธิภำพ หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้มีคุณลักษณะไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร เช่น เนื้อสัมผัส กลิ่นรส
อนุญำตให้ใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้มำจำกกำรเกษตร และสำรช่วยกรรมวิธีกำรผลิต ตำมที่ระบุในภำคผนวก
ก ตำรำงที่ ก.5 และ ตำรำงที่ ก.6 โดยผู้ประกอบกำรต้องระบุวิธีกำรและปริมำณกำรใช้อย่ำงชัดเจนเป็น
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ลำยลักษณ์อักษร และมีมำตรกำรควบคุมกำรใช้สำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด และห้ำมใช้วิธีกำรฉำยรังสีไม่ว่ำ
จุดประสงค์ใดๆ ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรต้องเก็บหลักฐำนไว้เพื่อสำมำรถตำมสอบและแสดงต่อหน่วยรับรองได้
7.4.2 กระบวนกำรสกัด (extraction) ให้ใช้ได้เฉพำะกำรสกัดด้วยน้ำ เอธำนอล น้ำมันจำกพืชหรือสัตว์
น้ำส้มสำยชู คำร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน เท่ำนั้น
เนื่องจำกกระบวนกำรสกัดเป็นเทคนิคในกำรใช้ตัวทำละลำยที่เหมำะสมละลำยแยกเอำสำรผสมออกจำกกัน
โดยอำศัยควำมสำมำรถในกำรละลำยเฉพำะตัวของสำรในตัวทำละลำยที่ใช้ สำรผสมนั้นอำจเป็นสำรผสมที่
ได้จำกปฏิกิ ริยำเคมีหรือเป็น สำรที่ได้จำกผลิตภัณฑ์ ทำงธรรมชำติ เพื่อรักษำควำมเป็ นอินทรีย์ จึง ต้อง
เลือกใช้กระบวนกำรสกัด (extraction) ด้วยน้ำ เอธำนอล น้ำมันจำกพืชหรือสัตว์ น้ำส้มสำยชู
คำร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน เท่ำนั้นเพื่อป้องกันกำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำงสำรสกัดกับผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์อิ นทรีย์จนเป็นเหตุให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพและ/หรือทำงเคมี ทำให้คุณค่ำทำง
โภชนำกำรหรือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องกำรในกำรสกัดสูญเสียไป
กรณีใช้น้ำในกำรสกั ด ผู้ป ระกอบกำรต้อ งควบคุมคุณ ภำพน้ ำที่ใช้ในกำรสกัดให้มีคุณภำพเป็น ไปตำม
มำตรฐำนน้ำบริโภคตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
กรณีใช้เอธำนอล น้ำมันจำกพืชหรือสัตว์ น้ำส้มสำยชู เป็นตัวทำละลำยในกำรสกัด ซึ่งกระบวนกำรสกัดตัว
ทำละลำยจะสลำยหมดไปไม่หลงเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ ถือเป็นสำรช่วยกรรมวิธีกำรผลิตไม่ใช่ส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวทำละลำยดังกล่ำวควรมำจำกกระบวนกำรธรรมชำติ เช่น เอธำนอลและน้ำส้มสำยชู
ควรมำจำกกระบวนกำรหมักแบบธรรมชำติ น้ำมันจำกพื ชหรือสัตว์ควรมำจำกพืชหรือสัตว์ที่ไม่มำจำกกำร
ดัดแปรพันธุกรรม ทั้งนี้หำกผู้ประกอบกำรมีกำรจัดซื้อสำรสกัด จะต้องเก็บหลักฐำนไว้เพื่อสำมำรถตำม
สอบและแสดงต่อหน่วยรับรองได้
กรณีใช้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และก๊ำซไนโตรเจนในกำรสกัด ต้องพิจำรณำแหล่งที่จัดซื้อและเอกสำร/
หลักฐำนที่แสดงถึงควำมบริสุทธิ์ของสำรดังกล่ำว เพื่อคงควำมเป็นอินทรีย์และใช้เป็นหลักฐำนยืนยันต่อ
หน่วยรับรอง
7.4.3 ควรมีกำรจัดกำรกำรแปรรูป ตำมหลักกำร และวิธีกำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิต โดยให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดของสุขลักษณะที่ดีในกำรผลิตอำหำรตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง ดั งนั้นผู้ประกอบกำรควรมีกำร
จัดกำรกำรผลิต แปรรูปตำมหลักกำรและวิธีกำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิต และ/หรือหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ :
หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอำหำร (มกษ.9023-2550) และ/หรือประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ที่
เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุม สถำนที่ตั้งและตัวอำคำรผลิต เครื่องมือ/เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต
กระบวนกำรผลิต กำรสุขำภิบำล กำรบำรุงรักษำและกำรทำควำมสะอำด จนถึงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน
สถำนที่ผลิต และสุขลักษณะในกำรปฏิบัติงำน
กรณีผู้ประกอบกำรดำเนินกำรผลิตเพื่อส่งออกต้องศึกษำกฎหมำยหรือกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำ รวมถึง
กำรหำรือกับคู่ค้ำเพื่อให้สำมำรถส่งออกได้โดยไม่มีอุปสรรค
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7.5 กำรบรรจุหีบห่อ
7.5.1 ควรเลือกวัสดุที่ย่อยสลำยทำงชีวภำพได้ ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุในกำรทำบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น
ผู้ประกอบกำรควรพิจำรณำใช้บรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถย่อยสลำยทำงชีวภำพได้ และไม่ก่อให้ เกิดมลภำวะเป็น
อันดับแรก เช่น วัสดุที่สำมำรถย่อยสลำยได้ วัสดุที่สำมำรถนำกลับไปผ่ำนกระบวนกำรผลิตใหม่ (Recycle)
และวัสดุที่สำมำรถนำกลับมำใช้ซ้ำ (Reuse) อย่ำงไรก็ตำมกำรบรรจุหีบห่อ ต้องดำเนินกำรในสถำนที่
สะอำด ไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนจำกสิ่งไม่พึงประสงค์หรือมีสัตว์พำหะนำโรค เช่น นก หนู และแมลงสำบ
7.6 กำรเก็บรักษำและกำรขนส่งต้องไม่ทำให้เกิดกำรปนเปื้อนต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
7.6.1 ควรรักษำควำมเป็น ผลิตผล และหรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ระหว่ำงกำรเก็บรักษำและกำรขนส่งและ
จัดกำรโดยมีข้อควรระวัง ดังนี้
7.6.1.1 ต้องมีก ำรป้อ งกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตลอดเวลำ ไม่ให้ปะปนกับ ผลิตผล
ผลิตภัณ ฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรมีกำรเก็บรักษำและกำรขนส่งผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทั้ง
อินทรีย์และไม่ใช่อินทรีย์ ต้องมีกำรจัดกำรที่แยกกันอย่ำงชัดเจน เช่น แยกห้องจัดเก็บหรือแยกพื้ นที่กำร
เก็บรักษำ ติดป้ำยบ่งชี้ที่ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้เห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน โดยต้องมั่นใจ
ว่ำระบบกำรขนส่งไม่ทำให้เกิดกำรปนเปื้อนและปะปนระหว่ำงผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์กับไม่ใช่
อินทรีย์ หำกเป็นไปได้ให้แยกยำนพำหนะขนส่ง หำกไม่สำมำรถแยกพำหนะขนส่งได้จะต้องมีกำรทำควำม
สะอำด หรือในห้องเย็นจะต้องมีฉลำกแสดงให้เห็นชัดเจนว่ำเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์และไม่ ใช่อินทรีย์ หรือ
ในโกดังเดียวกันจะต้องแบ่งแยกกองและแสดงหรือระบุให้ทรำบว่ำเป็นผลิตผลอินทรีย์และไม่ใช่อินทรีย์
กำรเก็บรักษำ ต้องดำเนินกำรในสถำนที่สะอำด ไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนจำกสิ่งไม่พึงประสงค์หรือมีสัตว์ที่
เป็นพำหะนำโรครบกวน เช่น นก หนู และแมลงสำบ
กระบวนกำรขนส่งต้องไม่ทำให้เกิดกำรปนเปื้อนและกำรเสื่อมเสียคุณภำพ เช่น ขนส่งโดยใช้รถที่มี ตู้คอน
เทนเนอร์ที่ปิดสนิทและควบคุมอุณหภูมิ ในกรณีใช้ระบบกำรขนส่งที่ไม่ ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมโดยตรง
เช่น จ้ำงบริษัทขนส่ง ผู้ประกอบกำรก็ต้องมั่นใจได้ว่ำระบบขนส่งนั้น สำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนและกำร
เสื่อมเสียคุณภำพของผลิตภัณฑ์ได้
7.6.1.2 ต้องมีกำรป้องกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตลอดเวลำ ไม่ให้สัมผัสกับวัสดุและสำร
ที่ไม่อนุญำตให้ใช้ในกำรเกษตรอินทรีย์ เช่น ห้ำมนำวัสดุและสำรที่ไม่อนุญำตให้ใช้ เข้ำมำในบริเวณอำคำร
สถำนที่เก็ บรัก ษำ ห้ำ มผู้ป ฏิบัติงำนบริ เวณสถำนที่อื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำ มำจับต้องหรือสัมผัสผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในสถำนที่จัดเก็บ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถป้องกันควำมชื้นหรือป้องกันกำรซึมผ่ำนของไอ
จำกสำรเคมี เ พื่ อ ป้ อ งกั น กำรปนเปื้ อ นโดยไม่ ตั้ ง ใจขณะขนส่ ง และไม่ ค วรขนส่ ง สำรที่ ไ ม่ อ นุ ญ ำตใน
ยำนพำหนะเดียวกับที่ขนส่งผลิตผล/ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หำกไม่สำมำรถแยกพำหนะขนส่งได้จะต้องมีกำร
ทำควำมสะอำด
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7.6.2 กรณีที่ ผลิตผล และหรือ ผลิตภัณฑ์ได้รั บกำรรับรองในบำงส่วนเท่ำนั้น ต้องมีกำรเก็บรักษำ และ
กำรจัดกำรแยกกันระหว่ำง ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อิ น ทรีย์ โดยมีก ำรชี้บ่ งไว้ชัด เจน เช่ น ได้รั บกำรรับรองสิน ค้ำ เกษตรอิน ทรี ย์ 1 ชนิ ดจำกสิน ค้ำ ทั้งหมด
ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรจัดกำรสถำนที่เก็บรักษำผลิตผล/ผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันกำรสับสน
และกำรปะปนหรือปนเปื้อน ระหว่ำงสินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับกำรรับรอง กับสินค้ำที่ไม่ใช่อินทรีย์หรือที่
ไม่ได้รับกำรรับรอง โดยกำรจัดกำรต้องมีกำรแบ่งแยกพื้นที่จัดเก็บและขนส่งให้ชัดเจน มีกำรติดป้ำยชี้บ่งให้
เห็นควำมแตกต่ำง เช่น ป้ำยระบุ “ผลิตภัณฑ์...อินทรีย์” ผู้ประกอบกำรต้องเก็บเอกสำร/หลักฐำนกำร
รับรองดังกล่ำวไว้อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถตำมสอบได้
กรณีผลิตผลอินทรีย์อยู่ในระยะกำรปรับเปลี่ยน ผู้ประกอบกำรต้องมีป้ำยหรือมีกำรบ่งชี้สถำนะ ว่ำผลิตผล
อยู่ในระยะกำรปรับเปลี่ยน โดยแยกให้เห็นอย่ำงชัดเจนกับผลิตผลที่เป็นอินทรีย์
8. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง
8.1 ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต้องมีข้อควำมแสดงรำยละเอียด ให้เห็น ได้ง่ำย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จ
หรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้
8.1.1 ชื่อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์
8.1.2 ส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นมีส่วนประกอบชนิดเดียว
8.1.3 วัตถุเจือปนอำหำรหรือวัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ (ถ้ำมี)
8.1.4 ปริมำตรสุทธิ หรือน้ำหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นชิ้น หรือเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมอยู่
กับส่วนผสมที่เป็นน้ำหรือของเหลวและแยกกันอย่ำงชัดเจน ให้แสดงปริมำณน้ำหนักเนื้อผลิตภัณฑ์
(drained weight)
8.1.5 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจำหน่ำย พร้อมสถำนที่ตั้งหรือเครื่ องหมำยกำรค้ำที่
จดทะเบียน
8.1.6 ประเทศผู้ผลิต สำหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อส่งออก
8.1.7 วัน เดือน และ/หรือ ปีที่ผลิต และวัน เดือน และ/หรือ ปีที่หมดอำยุกำรบริโภค ยกเว้น ผัก
ผลไม้ส ด มั น ฝรั่ ง ที่ยั ง ไม่ ป อกเปลื อ ก ไวน์ เครื่ อ งดื่ ม ที่มี แ อลกอฮอล์ 10% หรือ มำกกว่ำ ขนมอบ
น้ำส้มสำยชู เกลือ และน้ำตำล กรณีที่ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้เกิน 90 วัน อำจแสดงแต่ เดือน และปีก็ได้
8.1.8 คำแนะนำในกำรเก็บรักษำ (ถ้ำมี)
8.2 กำรแสดงฉลำกหรือกล่ำวอ้ำงว่ำเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือ เกษตรอินทรีย์ หรือออร์
แกนิก หรือ organic จะทำได้ต่อเมื่อ
8.2.1 ผลิตผลต้องมำจำกระบบกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนนี้
8.2.2 ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่มำจำกกำรเกษตร (agricultural origin) ต้องได้มำจำก
ระบบกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตำมข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6
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8.2.3 ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่มำจำกกำรเกษตร (non-agricultural origin) ให้ใช้ได้
เฉพำะ รำยกำรที่ระบุไว้ในภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.5
8.2.4 ในผลิตภัณฑ์หนึ่งต้องไม่มีส่วนประกอบชนิดเดียวกันที่มำจำกทั้งกำรผลิตแบบอินทรีย์ และไม่ใช่
แบบอินทรีย์รวมกัน
8.2.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์มีกำรผลิตหรือจัดเตรียมหรือนำเข้ำโดยผู้ประกอบกำรที่ต้องได้รับกำร
ตรวจระบบเป็นประจำ ตำมข้อกำหนดในข้อ 10 ของมำตรฐำนนี้
8.2.6 ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยรับรอง โดยมีกำรแสดงฉลำกระบุชื่อ และ/หรือ รหัสของหน่วยรับรอง
8.3 ผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงฉลำกและเครื่องหมำยรับรองว่ำเป็น “อินทรีย์” ได้ต้องมีส่วนประกอบจำก
เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ 95% โดยน้ำหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ำย ที่ไม่รวม
ส่วนประกอบของน้ำและเกลือ แต่ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์นั้นต้องไม่มำจำกกำรดัดแปรพันธุกรรม
หรือผ่ำนกำรฉำยรังสีหรือใช้สำรช่วยกรรมวิธีผลิตที่ไม่ได้ระบุรำยกำรไว้ในภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.5
และ ตำรำงที่ ก.6
8.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจำกเกษตรอินทรีย์น้อยกว่ำ 95% แต่ไม่น้อยกว่ำ 70% โดยน้ำหนักของ
ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ำยที่ไม่รวมน้ำและเกลือ ไม่ให้แสดงฉลำกเพื่อกล่ำวอ้ำงว่ำเป็น
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แต่อำจแสดงฉลำกโดยใช้ข้อควำมอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจำกผลิตผล
อินทรีย์ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
8.4.1 ข้อควำมที่กล่ำวอ้ำงว่ำเป็น “อินทรีย์” แสดงไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนและประกอบกับ
ส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ โดยแสดงร้อยละโดยประมำณของส่วนประกอบทั้งหมดรวมวัตถุเจือปน
อำหำรแต่ไม่รวมเกลือและน้ำ
8.4.2 ให้ระบุชนิดและสัดส่วนของส่วนประกอบเป็นร้อยละต่อน้ำหนัก โดยเรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย
8.4.3 กำรระบุรำยกำรส่วนประกอบทุกชนิดบนฉลำก ให้ใช้สี รูปแบบ และขนำดตัวอักษรที่เหมือนกัน
8.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยรับรองว่ำผ่ำนกำรผลิตตำมระบบกำรผลิต
แบบเกษตรอินทรีย์ตำมมำตรฐำนนี้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดในข้อ 8.2 อนุญำตให้แสดงข้อควำม
บนฉลำกของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ว่ำ “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์” ได้ แต่ไม่
อนุญำตให้แสดงเครื่องหมำยรับรองที่ทำให้เข้ำใจผิดได้ว่ำได้รับกำรรับรองเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์แล้ว
8.6 กำรแสดงฉลำกของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ในหีบห่อสำหรับขำยส่ง หรือสำหรับนำไปแบ่งบรรจุเพื่อ
ขำยปลีก ผู้ประกอบกำรต้องยอมให้ หน่วยรับรองเข้ำถึงบริเวณเก็บรักษำและบริเวณผลิต และพื้นที่ทำ
กำรเกษตร รวมถึงระบบบัญชีปัจจัยกำรผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ และเอกสำรสนับสนุนต่ำงๆ โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรตรวจสอบ ผู้ประกอบกำรต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยตรวจสอบ เพื่อจุดมุ่งหมำย
ในกำรตรวจสอบ
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8.7 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่จะได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนนี้ ต้องเป็นไปตำม
ข้อกำหนดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
8.8 กำรแสดงเครื่องหมำยรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขของหน่วยรับรองที่ได้รับกำรยอมรับจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คาอธิบาย
8. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง
ข้อกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำรให้ข้อมูลผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่หลอกลวง หรือ
ทำให้เข้ำ ใจผิด เกี่ ยวกั บ สถำนะควำมเป็ น อิน ทรีย์ ตลอดโซ่กำรผลิ ต แก่ผู้บ ริโภค และผู้ป ระกอบกำรที่
เกี่ยวข้อง
8.1 ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต้องมีข้อควำมแสดงรำยละเอียด ให้เห็นได้ง่ำย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จ
หรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้
8.1.1 ชื่อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบกำรต้องแสดงชื่อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตำมที่ระบุในใบรับรอง
8.1.2 ส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นมีส่วนประกอบชนิดเดียว
กรณีมีส่วนประกอบมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงหรือมีกำรเติมส่วนผสมอื่น ไม่ว่ำจะเป็ นส่วนผสมอินทรีย์หรือไม่ ใช่
อินทรีย์ ให้ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (รำยละเอียดกำรระบุฉลำกเป็นไปตำมข้อ 8.3 มกษ.9000 เล่ม 1)
8.1.3 วัตถุเจือปนอำหำรหรือวัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ (ถ้ำมี)
หำกมีกำรเติมวัตถุเจือปนอำหำรหรือวัตถุอื่นใดต้องระบุในฉลำกให้ครบถ้วน
8.1.4 ปริมำตรสุทธิ หรือน้ำหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นชิ้น หรือเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมอยู่กับ
ส่วนผสมที่เป็นน้ำหรือของเหลวและแยกกันอย่ำงชัดเจน ให้แสดงปริมำณน้ำหนักเนื้อผลิตภัณฑ์ (drained
weight)
กรณีผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นของเหลว ให้แสดงเป็นปริมำตรสุทธิหรือน้ำหนักสุทธิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
กรณี ผลิตภัณ ฑ์ ที่มีส่ วนผสมที่เป็ น เนื้ อ และน้ ำแยกกัน ในภำชนะบรรจุ เช่น สับ ปะรดในน้ ำเชื่อมบรรจุ
กระป๋อง ข้ำวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือบรรจุขวดแก้ว ให้แสดงปริมำตรหรือน้ำหนักสุทธิ และปริมำณน้ำหนัก
เนื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำหนักเนื้อสับปะรด หรือน้ำหนักฝักข้ำวโพดฝักอ่อนด้วย
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8.1.5 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจำหน่ำย พร้อมสถำนที่ตั้งหรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่จด
ทะเบียน
ทั้งนี้ต้องเก็บเอกสำร/หลักฐำนกำรยื่นขอจดทะเบียนรับรองจำกหน่วยรับรองที่น่ำเชื่อถือไว้อย่ำงเป็นระบบและ
สำมำรถตำมสอบได้
สำหรับผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจำหน่ำย ให้ดูคำนิยำมของผูผ้ ลิตและผู้ประกอบกำร (ข้อ 2.14, 2.15)
สถำนที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจำหน่ำย คือ สถำนที่ตั้งที่ได้ยื่นจดทะเบียนรับรองระบบกำร
แปรรูปหรือแบ่งบรรจุ ตำมข้อกำหนดเกษตรอินทรีย์ และเครื่องหมำยกำรค้ำ คือ ตรำหรือยี่ห้อที่
ผู้ประกอบกำรใช้ในทำงกำรค้ำ โดยต้องเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
8.1.6 ประเทศผู้ผลิต สำหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อส่งออก
8.1.7 วัน เดือน และ/หรือ ปีที่ผลิต และวัน เดือน และ/หรือ ปีที่หมดอำยุกำรบริโภค ยกเว้นผัก ผลไม้
สด มันฝรั่งที่ยังไม่ปอกเปลือก ไวน์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 10% หรือมำกกว่ำ ขนมอบ น้ำส้มสำยชู
เกลือ และน้ำตำล กรณีที่ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้เกิน 90 วัน อำจแสดงแต่ เดือน และปีก็ได้
8.1.8 คำแนะนำในกำรเก็บรักษำ (ถ้ำมี)
ผู้ประกอบกำรควรจัดทำคำแนะนำในกำรเก็บรักษำสินค้ำอินทรีย์ เช่น ควรเก็บไว้ในตู้เย็น ควรเก็บในที่ร่ม
และห้ำมถูกแสงแดด
ทั้งนี้กำรแสดงฉลำกตำมข้อ 8.1.2 ถึงข้อ 8.1.8 ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำก
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้วย
8.2 กำรแสดงฉลำกหรือกล่ำวอ้ำงว่ำเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือ เกษตรอินทรีย์ หรือออร์แก
นิก หรือ organic จะทำได้ต่อเมื่อ
8.2.1 ผลิตผลต้องมำจำกระบบกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนนี้
8.2.2 ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่มำจำกกำรเกษตร (agricultural origin) ต้องได้มำจำกระบบ
กำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตำมข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6
8.2.3 ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่มำจำกกำรเกษตร (non-agricultural origin) ให้ใช้ได้
เฉพำะรำยกำรที่ระบุไว้ในภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.5
8.2.4 ในผลิตภัณฑ์หนึ่งต้องไม่มีส่วนประกอบชนิดเดียวกันที่มำจำกทั้งกำรผลิตแบบอินทรีย์ และไม่ใช่
แบบอินทรีย์รวมกัน
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8.2.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์มีกำรผลิตหรือจัดเตรียมหรือ นำเข้ำโดยผู้ประกอบกำรที่ต้องได้รับกำรตรวจ
ระบบเป็นประจำ ตำมข้อกำหนดในข้อ 10 ของมำตรฐำนนี้
8.2.6 ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยรับรอง โดยมีกำรแสดงฉลำกระบุชื่อ และ/หรือ รหัสของหน่วยรับรอง
8.3 ผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงฉลำกและเครื่องหมำยรับรองว่ำเป็น “อินทรีย์” ได้ต้องมีส่วนประกอบจำกเกษตร
อินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ 95% โดยน้ำหนักของส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ำย ที่ไม่รวมส่วนประกอบ
ของน้ำและเกลือ แต่ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์นั้นต้องไม่มำจำกกำรดัดแปรพันธุกรรมหรือผ่ำนกำรฉำย
รังสีหรือใช้สำรช่วยกรรมวิธีผลิตที่ไม่ได้ระบุรำยกำรไว้ในภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.5 และ ตำรำงที่ ก.6
กรณี ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่อินทรีย์ในสัดส่วนไม่เกิน 5% โดยน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำและ
เกลือ) ยังคงสำมำรถแสดงฉลำกว่ำเป็น “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” เช่น
- กรณีเห็ดแห้งปรุงรส มีส่วนประกอบได้แก่ เห็ดอินทรีย์ 94% น้ำตำล (ไม่เป็นอินทรีย์) 4% และเกลือ
2% สำมำรถระบุฉลำกว่ำเป็น “ผลิตภัณฑ์เห็ดอินทรีย์แห้งปรุงรส” ได้ โดยคำนวณดังนี้
ข้อกำหนดระบุว่ำไม่ต้องรวมส่วนประกอบของน้ำและเกลือ แต่กรณีนี้เป็นเห็ดแห้งจึงตัด ส่วนผสมที่เป็น
เกลือออก ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่ต้องนำมำคำนวณเท่ำกับ 100-2 = 98 ส่วน
นั่นคือ เห็ดอินทรีย์และน้ำตำล (ไม่เป็นอินทรีย์) 98 ส่วน คิดเป็น 100%
เห็ดอินทรีย์ 94 ส่วน คิดเป็น (94x100)/98 = 95.92% แสดงว่ำมีส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์เกิน 95%
ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงสำมำรถแสดงฉลำกว่ำเป็น ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ได้
- กรณีกล้วยฉำบ มีส่วนประกอบ กล้วยอินทรีย์ 80% และน้ำตำล (ไม่เป็นอินทรีย์) 20% ไม่สำมำรถระบุ
ฉลำกว่ำเป็นอินทรีย์ได้ เนื่องจำกมีส่วนประกอบของกล้วยอินทรีย์เพียง 80% เท่ำนั้น
8.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจำกเกษตรอินทรีย์น้อยกว่ำ 95% แต่ไม่น้อยกว่ำ 70% โดยน้ำหนักของ
ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้ำยที่ไม่รวมน้ำและเกลือ ไม่ให้แสดงฉลำกเพื่อกล่ำวอ้ำงว่ำเป็น
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แต่อำจแสดงฉลำกโดยใช้ข้อควำมอื่น
ทั้งนี้กำรแสดงฉลำกต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
8.4.1 ข้อ ควำมที่กล่ำวอ้ ำงว่ำเป็น “อิ นทรีย์” แสดงไว้ในบริเวณที่เห็น ได้ชัดเจนและประกอบกับ
ส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ โดยแสดงร้อยละโดยประมำณของส่วนประกอบทั้งหมดรวมวัตถุเจือปนอำหำร
แต่ไม่รวมเกลือและน้ำ
เช่น ผลิตภัณฑ์ “ลำไยอินทรีย์ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง” ที่มีส่วนผสมลำไยที่เป็นอินทรีย์น้อยกว่ำ 95%
แต่ไม่น้อยกว่ำ 70% ไม่ให้แสดงฉลำกว่ำเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้องแสดงฉลำก ดังนี้
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- ส่วนประกอบที่มำจำกเกษตรอินทรีย์ให้แสดงคำว่ำ “อินทรีย์” ต่อท้ำยส่วนประกอบนั้น เช่น ลำไย
อินทรีย์
- ต้องแสดงเปอร์เซ็นต์โดยประมำณของแต่ละส่วนประกอบ (ยกเว้นน้ำและเกลือ) เช่น
- ลำไยอินทรีย์ 70%
- น้ำตำล

5%

8.4.2 ให้ระบุชนิดและสัดส่วนของส่วนประกอบเป็นร้อยละต่อน้ำหนัก โดยเรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย
ตัวอย่ำงเช่น ผลิตภัณฑ์ “กล้วยฉำบผลิตจำกกล้วยอินทรีย์” ให้ระบุส่วนประกอบโดยประมำณเรียงลำดับ
จำกมำกไปหำน้อย ดังนี้
- กล้วยอินทรีย์ 80%
- น้ำตำล

20%

กรณีที่น้ำตำลไม่เป็นอินทรีย์ ห้ำมแสดงว่ำ “กล้วยฉำบอินทรีย์” แต่สำมำรถแสดงฉลำกว่ำ “กล้วยอินทรีย์ฉำบ”
8.4.3 กำรระบุรำยกำรส่วนประกอบทุกชนิดบนฉลำก ให้ใช้สี รูปแบบ และขนำดตัวอักษรที่เหมือนกัน
8.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยรับรองว่ำผ่ำนกำรผลิตตำมระบบกำรผลิ ตแบบ
เกษตรอินทรีย์ตำมมำตรฐำนนี้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดในข้อ 8.2 อนุญำตให้แสดงข้อควำมบนฉลำกของ
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ว่ำ “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์” ได้ แต่ไม่อนุญำตให้แสดง
เครื่องหมำยรับรองที่ทำให้เข้ำใจผิดได้ว่ำได้รับกำรรับรองเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แล้ว
ตัวอย่ำงเช่น ยอมให้ฉลำกกล่ำวอ้ำงควำมเป็น ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ว่ำอยู่ในช่วงระยะปรับเปลี่ยน
เป็นอินทรีย์ (Transition to organic) ได้ ภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
กรณีผลิตผลอินทรีย์
- พืชล้มลุก เช่น พืชผัก ธัญพืช พืชกินหัว ที่มีอำยุ ไม่เกิน 1 ปี ให้ถือว่ำผลิตผลที่ได้จำกแปลงปลูกพืชที่
ได้รับกำรตรวจประเมินจำกผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองว่ำมีระบบกำรผลิตมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
ผลิตผลในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันที่ยื่นสมัครขอรับกำรรับรองและผ่ำนกำรตรวจประเมินระบบ
อย่ำงเป็นทำงกำร ให้มีสถำนะเป็น “ระยะกำรปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์” โดยสำมำรถนำข้อควำม “ผลิตผล
ระยะกำรปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์” ไปแสดงในฉลำกได้ แต่ไม่อนุญำตให้แสดงเครื่องหมำยรับรองที่ทำให้
เข้ำใจผิดได้ว่ำได้รับกำรรับรองเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แล้ว (ผลิตผลในพื้นที่เดี่ยวกันนี้
หลังจำก 12 เดือนจึงจะถือว่ำเป็น “ผลิตผลอินทรีย์”)
- พืชยืนต้น เช่น ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นที่ใช้ส่วนอื่นๆ นอกจำกผลเป็นอำหำร เช่น สะเดำ ดอกแค ให้ถือว่ำ
ผลิตผลที่ได้จำกต้นพืชที่ได้รับกำรตรวจประเมินจำกหน่วยรับรองว่ำมีระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตร
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อินทรีย์ ผลิตผลในช่วง ระยะเวลำ 18 เดือนนับจำกวัน ที่ยื่นสมัครขอรับกำรรับรองและผ่ำนกำรตรวจ
ประเมิน ระบบอย่ำ งเป็น ทำงกำรให้มีสถำนะเป็ น “ระยะกำรปรับ เปลี่ยนเป็ นอินทรีย์ ” โดยสำมำรถน ำ
ข้ อ ควำม “ผลิ ต ผลระยะกำรปรั บ เปลี่ ย นเป็ น อิ น ทรี ย์ ” ไปแสดงในฉลำกได้ แ ต่ ไ ม่ อ นุ ญ ำตให้ แ สดง
เครื่องหมำยรับรองที่ทำให้ เข้ำใจผิดได้ว่ำได้รับกำรรับรองเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แล้ว
(ผลผลิตในพื้นที่เดียวกันนี้หลังจำก18 เดือนจึงจะถือว่ำเป็น “ผลิตผลอินทรีย์”)
กรณีผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ผลิตภัณ ฑ์ ที่มีส่วนประกอบเดียวและผ่ำ นกำรแปรรู ป เบื้องต้น สำมำรถใช้คำว่ำ “ผลิตภัณ ฑ์ ร ะยะกำร
ปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์” ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้ำวกล้องอินทรีย์ระยะกำรปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นประกอบมำกกว่ ำ หนึ่ ง อย่ ำ งและผ่ ำ นกำรแปรรู ป ซั บ ซ้ อ น ไม่ ส ำมำรถแสดงค ำว่ ำ
“ผลิตภัณฑ์ระยะกำรปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์” ได้
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดควรใช้รูปแบบตัวอักษร ขนำด สี ที่แสดงให้เห็นชัดเจน ว่ำเป็นผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์ระยะกำรปรับเปลี่ยน
8.6 กำรแสดงฉลำกของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ในหีบห่อสำหรับขำยส่ง หรือสำหรับนำไปแบ่งบรรจุเพื่อ
ขำยปลีก ผู้ประกอบกำรต้องยอมให้หน่วยรับรองเข้ำถึงบริเวณเก็บรักษำและบริเวณผลิต และพื้นที่ทำ
กำรเกษตร รวมถึงระบบบัญชีปัจจัยกำรผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ และเอกสำรสนับสนุนต่ำงๆ โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรตรวจสอบ ผู้ประกอบกำรต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยตรวจสอบ เพื่อจุดมุ่งหมำยใน
กำรตรวจสอบ
อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติผู้ประกอบกำรอำจขอให้หน่ วยรับรองลงนำมข้อตกลงด้ำนกำรปกปิด ควำมลับ
ทำงกำรค้ำและกำรผลิตได้
8.7 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่จะได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนนี้ ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนด
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำก น้ำบริโภค เครื่องดื่มในภำชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่เป็นมำตรฐำนบังคับ เช่น
สับปะรดกระป๋อง ซึ่งปกติแล้วหน่วยรับรองจะแจ้งให้ทรำบเมื่อผู้ประกอบกำรดำเนินกำรติดต่อสมัครขอรับ
กำรรับรอง
ดังนั้นเกษตรกร/ผู้ประกอบกำร จึงต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดว่ำด้วยกำรแสดงเครื่องหมำย
รับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตำมที่กำหนดไว้โดยหน่วยรับรองที่ได้รับกำรยอมรับจำกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปกติแล้วหน่วยรับรองจะแจ้งให้ทรำบหลังจำกอนุมัติกำรออกใบรับ รองแล้ว หน่วย
รับรองแต่ละแห่ง อำจมีเงื่อนไขกำรแสดงเครื่องหมำยรับ รองสำหรับ ผลิ ตผล/ผลิตภัณฑ์ อิน ทรีย์ หรือ
แตกต่ำงกันทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมระบบของหน่วยรับรองที่ผ่ำนกำรยอมรับจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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9. ข้อกาหนดการอนุญาตให้ใช้สารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ในระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย์
9.1 กำรอนุญำตให้ใช้สำรที่อยู่นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในภำคผนวก ก จะต้องมีกำรพิจำรณำแล้วว่ำ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
9.1.1 ต้องเป็นไปตำมหลักกำรพื้นฐำนของกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3
9.1.2 กำรใช้สำรต้องมีควำมจำเป็น และ/หรือ มีควำมสำคัญ
9.1.3 กำรใช้สำรต้องไม่มีผลกระทบหรือมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
9.1.4 สำรนั้นต้องไม่มีผลกระทบทำงลบต่อสุขภำพมนุษย์และสัตว์
9.1.5 ไม่มีสำรอื่นที่อนุญำตให้ใช้แล้วทดแทนได้เพียงพอ ทั้งในด้ำนปริมำณ และ/หรือ คุณภำพ
9.2 จะต้องนำหลักเกณฑ์ตำมข้อ 9.1.1 ถึงข้อ 9.1.5 มำประเมินในภำพรวม เพื่อปกป้องกำรผลิต
เกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้หลักเกณฑ์สำหรับใช้ในกระบวนกำรประเมิน มีดังนี้
9.2.1 กรณีใช้สำรเพื่อจุดมุ่งหมำยสำหรับกำรใส่ปุ๋ยหรือเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ต้องจำเป็นต่อกำรรักษำ
ระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือเพื่อสนองควำมต้องกำรเฉพำะในด้ำนสำรอำหำรที่พืชต้องกำร
หรือเพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรปรับสภำพหรือบำรุงดิน ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้โดยวิธีกำรในข้อ 4 ถึง ข้อ 7
หรือกำรใช้สำรที่ระบุในภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.1 และสำรเหล่ำนั้นต้องได้มำจำกพืช สัตว์ จุลินทรีย์
หรือแร่ธำตุที่อำจผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น ทำงกำยภำพ (เช่น ทำงกล ควำมร้อน ) กำรใช้เอนไซม์
และ/หรือ กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ ทั้งนี้กำรใช้สำรเพื่อจุดมุ่งหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตในดิน และ/หรือ คุณสมบัติทำงกำยภำพของดิน
9.2.2 กรณีใช้สำรเพื่อจุดมุ่งหมำยสำหรับกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค หรือศัตรูพืช และวัชพืช
จะใช้ได้เมื่อไม่มีวิธีกำรอื่นทำงชีวภำพ กำยภำพ หรือพันธุ์ที่ต้ำนทำนได้ และ/หรือ ไม่สำมำรถหำวิธีกำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพียงพอได้ และสำรนั้นควรมำจำกแหล่งที่เป็นพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือ
แร่ธำตุ หรือเป็นสำรที่อำจได้มำจำกกระบวนกำรทำงกำยภำพ (เช่น วิธีกล ควำมร้อน) กำรใช้เอนไซม์
กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ นอกจำกนี้อำจมีสำรบำงชนิดที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ เช่น ฟีโรโมน (pheromone) ที่
ให้ใช้ได้เป็นกรณียกเว้นหำกในธรรมชำติมีไม่เพียงพอ แต่กำรใช้จะต้องไม่ทำให้มีสำรตกค้ำงในผลิตผล
ในส่วนที่บริโภคได้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
9.2.3 กรณีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอำหำร และ/หรือ วัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ หรือสำรช่วยกรรมวิธีในกำร
ผลิต ในกำรถนอมอำหำร สำรนั้นควรมำจำกธรรมชำติ และอำจผ่ำนกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกล
หรือทำงกำยภำพ (เช่น กำรสกัด กำรตกตะกอน) กระบวนกำรทำงชีวภำพ หรือกำรใช้เอนไซม์และ
กระบวนกำรของจุลินทรีย์ (เช่น กระบวนกำรหมัก) หรือถ้ำมีสำรที่ได้จำกวิธีและเทคโนโลยีเหล่ำนี้ใน
ปริมำณที่ไม่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์ อำจอนุญำตให้ใช้สำรดังกล่ำวที่ได้
จำกกำรสังเครำะห์ทำงเคมีเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่สร้ำงควำมเข้ำใจผิดแก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับ
ลักษณะของสำรและคุณภำพของอำหำร
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9.3 ในกระบวนกำรประเมิน กำรเพิ่มเติม และ/หรือ แก้ไขรำยชื่อสำร ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
โอกำสเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
9.4 กำรเสนอเพิ่มเติมสำรอื่นที่นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในภำคผนวก ก ควรมีข้อมูลประกอบ ดังนี้
9.4.1 รำยละเอียดอธิบำยผลิตภัณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขของกำรใช้
9.4.2 ข้อมูลที่แสดงว่ำเป็นไปตำมข้อกำหนดในข้อ 9.1

คาอธิบาย
9. ข้ อกาหนดการอนุญ าตให้ใช้ สารอื่นที่ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ในระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย์
ข้อกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักเกณฑ์
- กำรพิจำรณำเพื่อเสนอเพิ่มเติมรำยชื่อสำรที่ระบุในภำคผนวก ก ของมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ มกษ.
9000 เล่ม 1 โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (กรณีแก้ไขเนื้อหำใน มกษ.
9000 เล่ม 1)
- กำรพิจำรณำอนุญำตสำรตำมที่ระบุในภำคผนวก ก รวมทั้งกำรเพิ่มหรือลดรำยชือ่ สำรที่ระบุในภำคผนวก
ก โดยหน่ ว ยรั บ รองภำครัฐ (กรมวิ ช ำกำรเกษตร และกรมกำรข้ ำ ว) หรื อ ผู้ ป ระกอบกำรตรวจสอบ
มำตรฐำนหรือหน่วยรับรองภำคเอกชนที่ได้รับกำรรับรองระบบงำนจำกสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ
9.1 กำรอนุญำตให้ใช้สำรที่อยู่นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในภำคผนวก ก จะต้องมีกำรพิจำรณำแล้วว่ำเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 9.1.1-9.1.5 ดังนี้
9.1.1 ต้องเป็นไปตำมหลักกำรพื้นฐำนของกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3
9.1.2 กำรใช้สำรต้องมีควำมจำเป็น และ/หรือ มีควำมสำคัญ
9.1.3 กำรใช้สำรต้องไม่มีผลกระทบหรือมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
9.1.4 สำรนั้นต้องไม่มีผลกระทบทำงลบต่อสุขภำพมนุษย์และสัตว์
9.1.5 ไม่มีสำรอื่นที่อนุญำตให้ใช้แล้วทดแทนได้เพียงพอ ทั้งในด้ำนปริมำณ และ/หรือ คุณภำพ

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

34

9.2 จะต้องนำหลักเกณฑ์ตำมข้อ 9.1.1 ถึงข้อ 9.1.5 มำประเมินในภำพรวม เพื่อปกป้องกำรผลิตเกษตร
อินทรีย์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้หลักเกณฑ์สำหรับใช้ในกระบวนกำรประเมิน ให้เป็นไปตำมข้อ 9.2.1 ถึงข้อ 9.2.3
ดังนี้
9.2.1 กรณีใช้สำรเพื่อจุดมุ่งหมำยสำหรับกำรใส่ปุ๋ยหรือเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ต้องจำเป็นต่อกำรรักษำ
ระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือเพื่อสนองควำมต้องกำรเฉพำะในด้ำนสำรอำหำรที่พืชต้องกำรหรือ
เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรปรับสภำพหรือบำรุงดิน ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้โดยวิธีกำรในข้อ 4 ถึง ข้อ 7 หรือ
กำรใช้สำรที่ระบุในภำคผนวก ก ตำรำงที่ ก.1 และสำรเหล่ำนั้นต้องได้มำจำกพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือแร่
ธำตุที่อำจผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น ทำงกำยภำพ (เช่น ทำงกล ควำมร้อน) กำรใช้เอนไซม์และ/หรือ
กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ ทั้งนี้กำรใช้สำรเพื่อจุดมุ่งหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดิน
และ/หรือ คุณสมบัติทำงกำยภำพของดิน
9.2.2 กรณีใช้สำรเพื่อจุดมุ่งหมำยสำหรับกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค หรือศัตรูพืช และวัชพืชจะ
ใช้ได้เมื่อไม่มีวิธีกำรอื่นทำงชีวภำพ กำยภำพ หรือพันธุ์ที่ต้ำนทำนได้ และ/หรือ ไม่สำมำรถหำวิธีกำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพียงพอได้ และสำรนั้นควรมำจำกแหล่งที่เป็นพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือแร่
ธำตุ หรือเป็นสำรที่อำจได้มำจำกกระบวนกำรทำงกำยภำพ (เช่น วิธีกล ควำมร้อน) กำรใช้เอนไซม์ กำรใช้
เชื้อจุลินทรีย์ นอกจำกนี้อำจมีสำรบำงชนิดที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ เช่น ฟีโรโมน (pheromone) ที่ให้ใช้ได้
เป็นกรณียกเว้นหำกในธรรมชำติมีไม่เพียงพอ แต่กำรใช้จะต้องไม่ทำให้มีสำรตกค้ำ งในผลิตผลในส่วนที่
บริโภคได้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
9.2.3 กรณีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอำหำร และ/หรือ วัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ หรือสำรช่วยกรรมวิธีในกำร
ผลิต ในกำรถนอมอำหำร สำรนั้นควรมำจำกธรรมชำติ และอำจผ่ำนกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกลหรือ
ทำงกำยภำพ (เช่น กำรสกัด กำรตกตะกอน) กระบวนกำรทำงชีวภำพ หรือกำรใช้เอนไซม์และกระบวนกำร
ของจุลินทรีย์ (เช่น กระบวนกำรหมัก) หรือถ้ำมีสำรที่ได้จำกวิธีและเทคโนโลยีเหล่ำนี้ในปริมำณที่ไม่
เพียงพอ แต่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ อำจอนุญำตให้ใช้สำรดังกล่ำวที่ได้จำกกำรสังเครำะห์
ทำงเคมีเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่สร้ำงควำมเข้ำใจผิดแก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับลักษณะของสำรและคุณภำพ
ของอำหำร
9.3 ในกระบวนกำรประเมิน กำรเพิ่ มเติม และ/หรือ แก้ไขรำยชื่อสำร ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
โอกำสเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง
หน่วยรับรองจะต้องรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต
เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขรำยชื่อสำร ในรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมำกที่สุด
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 9.1-9.2 ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลตำมข้อ 9.4 ประกอบกำรพิจำรณำด้วย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง หน่วยรับรอง ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้จำหน่ำย และผู้บริโภค
9.4 กำรเสนอเพิ่มเติมรำยกำรสำรอื่นที่นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในภำคผนวก ก ควรมีข้อมูลประกอบตำมข้อ
9.4.1 และ 9.4.2 ดังนี้
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9.4.1 รำยละเอียดอธิบำยผลิตภัณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขของกำรใช้
9.4.2 ข้อมูลที่แสดงว่ำเป็นไปตำมข้อกำหนดในข้อ 9.1
10. ระบบตรวจและรับรอง
10.1 ระบบตรวจและรับรอง เป็นระบบที่ใช้ในกำรทวนสอบ ระบบกำรผลิต กำรแปรรูป กำรแสดงฉลำก
และกำรจัดจำหน่ำย ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตตำมระบบเกษตรอินทรีย์
10.2 หน่วยตรวจและหน่วยรับรอง สำมำรถดำเนินกำรตรวจสอบรับรองผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ได้ ภำยใต้ระบบกำรตรวจและรับรองซึ่งเป็นที่ยอมรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10.3 หน่วยตรวจและรับรอง ต้องมีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดขั้นต่ำในกำรตรวจและมำตรกำรที่ควร
ระมัดระวังภำยใต้ระบบกำรตรวจและรับรอง ตำมรำยละเอียดในภำคผนวก ข
คาอธิบาย
10. ระบบตรวจและรับรอง
ข้อกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรที่จะทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในระบบกำร
รับรองของหน่วยรับรอง ตำม มกษ.9000 เล่ม 1
10.1 ระบบตรวจและรับรอง เป็นระบบที่ใช้ในกำรทวนสอบ ระบบกำรผลิต กำรแปรรูป กำรแสดงฉลำก
และกำรจัดจำหน่ำย ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตตำมระบบเกษตรอินทรีย์
10.2 หน่วยตรวจและหน่วยรับรอง สำมำรถดำเนิน กำรตรวจสอบรับรองผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ได้ ภำยใต้ระบบกำรตรวจและรับรองซึ่งเป็นที่ยอมรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องจำกมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (มกษ.) เป็นมำตรฐำนที่กำหนดขึ้นภำยใต้พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
พ.ศ.2551 ดังนั้นผู้ผลิตที่มีควำมประสงค์จะขอใบรับรองตำมมำตรฐำน มกษ. เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000)
จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและออกใบรับรองจำกหน่วยรับรองที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับจำก
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยรับรองดังกล่ำวต้องได้รับกำรรับรองระบบงำนตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17065 ในขอบข่ำย
มำตรฐำน มกษ.เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000) และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จำกหน่วยรับรองระบบงำน
10.3 หน่วยตรวจและรับ รอง ต้อ งมีก ำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดขั้น ต่ำในกำรตรวจและมำตรกำรที่ควร
ระมัดระวังภำยใต้ระบบกำรตรวจและรับรอง ตำมรำยละเอียดในภำคผนวก ข
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1. ข้อระมัดระวัง (ก.1)

ภาคผนวก ก
สารที่อนุญาตให้ใช้สาหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์
ก.1 ข้อระมัดระวัง
ก.1.1 สำรใดๆ ที่ใช้ในระบบกำรผลิตแบบอินทรีย์สำหรับกำรใส่ปุ๋ย กำรปรับปรุงบำรุงดิน และกำ ร
ปรับ ปรุง บ่อ เพำะเลี้ย งสัต ว์น้ำ กำรควบคุม โรคและศัต รู กำรดูแ ลสุข ภำพสัต ว์แ ละสัต ว์น้ำ และ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ หรือกำรจัดเตรียม กำรถนอมอำหำร และกำรเก็บรักษำผลิต ภัณ ฑ์ อำหำร ต้อง
เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของประเทศและประเทศคู่ค้ำ
ก.1.2 ข้อแม้สำหรับกำรใช้สำรบำงรำยกำรต่อไปนี้ อำจจะมีกำรระบุไว้โดยหน่วยรับรองหรือหน่วยงำนที่
มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมำณ ควำมถี่ของกำรใช้ตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ
ก.1.3 สำรใดๆ ที่จำเป็นสำหรับกำรผลิตขั้นต้น จะต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง ตำมหลักกำรทำงวิชำกำรแม้
จะเป็นสำรที่อนุญำตให้ใช้ก็ตำม เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ผิดพลำดซึ่งอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยำ
ของดินหรือฟำร์มได้
ก.1.4 รำยกำรในตำรำงที่ ก.1 ถึง ตำรำงที่ ก.7 เป็นรำยกำรสำรที่อนุญำตให้ใช้สำหรับกำรผลิตเกษตร
อินทรีย์ แต่ทั้งนี้อำจมีกำรเพิ่มหรือลดรำยกำรได้ ตำมควำมเห็นชอบของหน่วยรับรอง แต่ต้องเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของมำตรฐำน
คาอธิบาย
ภาคผนวก ก : สารที่อนุญาตให้ใช้สาหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์
ภำคผนวกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลรำยกำรสำรที่อนุญำตให้ใช้สำหรับกำรผลิตเกษตรอินทรีย์
ก.1 ข้อระมัดระวัง
กำรเลือกใช้สำรที่อนุญำตให้ใช้สำหรับกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ ตำมภำคผนวก ก จะต้องพิจำรณำหรือมีข้อ
ควรระวัง ดังต่อไปนี้
ก.1.1 สำรใดๆ ที่ใช้ในระบบกำรผลิตแบบอินทรีย์สำหรับกำรใส่ปุ๋ย กำรปรับปรุงบำรุงดิน และกำร
ปรับ ปรุง บ่อ เพำะเลี้ย งสัต ว์น้ ำ กำรควบคุม โรคและศัต รู กำรดูแ ลสุข ภำพสัต ว์แ ละสัต ว์น้ ำ และ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ หรือกำรจัดเตรียม กำรถนอมอำหำร และกำรเก็บรักษำผลิต ภัณ ฑ์ อำหำร ต้อง
เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของประเทศและประเทศคู่ค้ำ
ดังนั้นกำรใช้สำรต่ำงๆ ไม่ว่ำเป็นสำรที่อนุญำตให้ใช้ตำมภำคผนวก ก หรือแม้แต่สำรอื่นๆ ที่ได้รับอนุญำต
ให้ใช้เพิ่มเติม จะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
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เพิ่มเติม พ.ร.บ.อำหำร พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมำยของประเทศนำเข้ำหรือประเทศที่
จะส่งผลิตผลและ/หรือผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ำยด้วย
ก.1.2 ข้อแม้สำหรับกำรใช้สำรบำงรำยกำรต่อไปนี้ อำจจะมีกำรระบุไว้โดยหน่วยรับรองหรือหน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ปริมำณ ควำมถี่ของกำรใช้ตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ
ในภำคผนวก ก มีก ำรระบุร ำยละเอียดหรือข้อกำหนดกำรใช้สำรเคมีแ ต่ละชนิดไว้ เช่น ประเภทหรือ
ลักษณะเฉพำะของสำรที่ใช้ได้ ปริมำณสูงสุดที่ยอมให้ใช้ แต่บำงกรณีหน่วยรับรองอำจมีข้อกำหนดหรือ
เงื่อนไขกำรใช้ไว้เฉพำะในกำรนำไปใช้
ก.1.3 สำรใดๆ ที่จำเป็นสำหรับกำรผลิตขั้นต้น จะต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง ตำมหลักกำรทำงวิชำกำรแม้จะ
เป็นสำรที่อนุญำตให้ใช้ก็ตำม เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ผิดพลำดซึ่งอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยำของ
ดินหรือฟำร์มได้
ดังนั้นกำรใช้สำรตำมภำคผนวก ก โดยเฉพำะสำรตำมตำรำงที่ ก.1 ปัจจัยกำรผลิตที่ใช้เป็นปุ๋ ยและสำร
ปรับปรุงบำรุงดิน และ ก.2 ปัจจัยกำรผลิตที่ใช้เป็นปุ๋ยและสำรปรับปรุงบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ถึงแม้จะ
อนุญำตให้ใช้ ก็ต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง ควบคุมวิธีกำร ควำมถี่ และปริมำณที่ใช้ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
นิเวศวิทยำหรือสภำพแวดล้อม
ก.1.4 รำยกำรในตำรำงที่ ก.1 ถึง ตำรำงที่ ก.7 เป็นรำยกำรสำรที่อนุญำตให้ใช้สำหรับกำรผลิตเกษตร
อินทรีย์ แต่ทั้งนี้อำจมีกำรเพิ่มหรือลดรำยกำรได้ ตำมควำมเห็นชอบของหน่วยรับรอง แต่ต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของมำตรฐำน
ดังนั้นหน่วยรับรองอำจปรับเพิ่มหรือลด รำยกำรสำรในตำรำงที่ ก.1 ปัจจัยกำรผลิตที่ใช้เป็นปุ๋ยและสำร
ปรับปรุงบำรุงดิน ถึง ตำรำงที่ ก.7 สำรที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำด ได้ แต่ต้องพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ข้อ
9 ข้อกำหนดกำรอนุญำตให้ใช้สำรอื่นที่นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในภำคผนวก ก ของมำตรฐำน
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ตารางที่ ก.1 ปัจจัยการผลิตที่ใช้เป็นปุ๋ยและสารปรับปรุงบารุงดิน
(ข้อ 4)
คาอธิบาย
ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

- กรณีไม่ได้มำจำก
ระบบกำรผลิตเกษตร
อินทรีย์จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำกหน่วย
รับรองหรือหน่วยงำนที่
มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง
- ไม่อนุญำตให้ใช้
แหล่งที่มำจำกฟำร์มที่มี
4. มูลสัตว์ชนิดแห้งจำก กำรเลี้ยงแบบ
ปศุสัตว์และสัตว์ปีก
อุตสำหกรรม (ใช้
สำรเคมีหรือยำสัตว์
ปริมำณมำก และกำร
เลี้ยงแบบกรงตับ)
- ไม่ให้ใช้มูลสัตว์สดกับ
พืชอำหำรในลักษณะที่
เสี่ยงต่อกำรปนเปื้อน
จุลินทรีย์ก่อโรคสู่ส่วนที่
บริโภคได้ของพืช

1. มูลสัตว์จำกปศุ
สัตว์และสัตว์ปีก
2. ปุ๋ยหมักจำกปฏิกูล
ของสัตว์และสัตว์ปีก
3. ปุ๋ยคอกและปุ๋ย
หมักจำกมูลสัตว์

5. ของเสียและ
ปัสสำวะจำกสัตว์

- กรณีไม่ได้มำจำก
ระบบกำรผลิตเกษตร
อินทรีย์จำเป็นต้อง
ได้รับกำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง ควร
ผ่ำนกำรหมัก และ/
หรือ กำรทำให้เจือจำง
ลงภำยใต้สภำวะ
ควบคุมแล้ว และไม่
อนุญำตให้ใช้
แหล่งที่มำจำกทำ
ฟำร์มแบบโรงงำน

6. ปุ๋ยจำก
- จำเป็นต้องได้รับ
ธรรมชำติ (ปุ๋ยปลำ กำรยอมรับจำก
มูลนก มูลค้ำงคำว) หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก
-ปุ๋ยมูลสัตว์
-ปุ๋ยคอกแห้ง
-ปุ๋ยคอกหมัก
-ปุ๋ยขี้ววั
-ปุ๋ยขี้ไก่

วัตถุประสงค์การใช้
-บำรุงดินและบำรุงต้น
พืช
-เพิ่มอำหำรธรรมชำติใน
ดิน
-ปรับโครงสร้ำงของดิน

วิธีการใช้

หมายเหตุ

-ใส่ขณะเตรียมดินก่อนปลูก
พืช
-รองก้นหลุม/แปลงปลูก
-หว่ำนให้ทั่วแปลง, ผสม
คลุกเคล้ำกับดิน
-กองรวมเป็นบริเวณให้เน่ำ
เปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วจึงหว่ำนลง
ดิน หรือใส่ระหว่ำงแถวปลูก
หรือใส่ใต้รอบทรงพุ่มของไม้
ยืนต้น

ปุ๋ยทั้งหมดต้อง
ผ่ำนกำรหมักที่
สมบูรณ์แล้ว

ปุ๋ยคอกแห้ง
ปุ๋ยคอกหมัก
ปุ๋ยมูลสัตว์

เพิ่มอำหำรธรรมชำติใน
ดิน

กองรวมเป็นบริเวณให้เน่ำ
เปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วจึงหว่ำน
ลงดินหรือใส่ระหว่ำงแถว
ปลูกหรือใส่ใต้รอบทรงพุ่ม
ของไม้ยืนต้น

-ปุ๋ยขี้ค้ำงคำว
-ปุ๋ยหมัก
-ปุ๋ยมูลสัตว์
-ปุ๋ยอินทรีย์

-บำรุงดิน/บำรุงต้นพืช
-เป็นแหล่งธำตุอำหำร
เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
ของดิน
-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน มีไนโตรเจน
ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมสูง

-โรยแปลงพืช
-ใส่ช่วงเตรียมดิน
-หรือช่วงที่พืชต้องกำร
โพแทสเซียมสูงโดยเฉพำะมูล
ค้ำงคำว
-กองรวมเป็นบริเวณให้เน่ำ
เปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วจึงหว่ำนลงดิน
หรือใส่ระหว่ำงแถวปลูก หรือ
ใส่ใต้รอบทรงพุ่มของไม้ยืนต้น
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ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

ชื่อสามัญ/

ชื่อที่เกษตรกร วัตถุประสงค์การใช้
รู้จัก
-เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่
- จำเป็นต้องได้รับ ฟำงข้ำว
ดิน
กำรยอมรับจำก
-ปกคลุมดิน/เพิ่ม
หน่วยรับรองหรือ
ควำมชื้นในดิน และ
หน่วยงำนที่มี
ป้องกันวัชพืช
อำนำจหน้ำที่
-ใช้ปรับปรุงดิน
เกี่ยวข้อง
(มกษ.9000 เล่ม 1)

7. ฟำงข้ำว

วิธีการใช้

หมายเหตุ

-ไถกลบลงดิน ก่อนปลูก
ข้ำวหรือพืช
-คลุมแปลงพืชล้มลุก/ยืน
ต้น
-นำมำทำเป็นปุ๋ยหมักหรือ
ไถกลบลงดิน

-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน ดินร่วนซุยและ
อุ้มน้ำดีขึ้น

8. ปุ๋ยหมักจำกวัสดุ - จำเป็นต้องได้รับ
เพำะเห็ด
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง และวัสดุ
ที่ใช้ควรอยู่ภำยใต้
รำยกำรเหล่ำนี้
9. ปุ๋ยหมักจำกวัสดุ - จำเป็นต้องได้รับ
อินทรีย์เหลือใช้
กำรยอมรับจำก
จำกบ้ำนเรือน
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
10. ปุ๋ยหมักจำก
วัสดุเหลือใช้

-ขี้เห็ด
-ปุ๋ยหมัก
-ปุ๋ยอินทรีย์

ใช้ปรับปรุงบำรุงดิน

-ใส่ช่วงเตรียมดิน
-กองรวมเป็นบริเวณให้เน่ำ
เปื่อยเป็นปุ๋ย

-ปุ๋ยหมัก
-ปุ๋ยอินทรีย์

ใช้เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับ
ดิน

กรณีที่เป็นปุ๋ยหมัก
-ใส่ช่วงเตรียมดิน
-กองรวมเป็นบริเวณให้เน่ำ โดยวัตถุดิบได้ผ่ำน
กระบวนกำรหมัก
เปื่อยเป็นปุ๋ย

-ปุ๋ยหมัก
-ปุ๋ยอินทรีย์

-เพิ่มธำตุอำหำร และ
อินทรียวัตถุให้แก่ดิน
-บำรุงต้นพืช

-ใส่ขณะเตรียมดินก่อน
ปลูกพืช
-โรยโคนต้นพืช/แปลงพืช
-หว่ำนให้ทั่วแปลง,
คลุกเคล้ำลงดิน
-กองรวมเป็นบริเวณให้เน่ำ
เปื่อยเป็นปุ๋ย

- โดยต้องไม่ใช้สำร
สังเครำะห์ และ
จำเป็นต้องได้รับกำร
ยอมรับจำกหน่วย
รับรองหรือหน่วยงำน
ที่มีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

กำกของเสีย
น้ำเสีย

เพิ่มอำหำรธรรมชำติใน
ดินและเพำะเลี้ยงไร
แดง

กองรวมเป็นบริเวณ
ร่วมกับเศษพืชไร่นำให้
เน่ำเปื่อยเป็นปุ๋ย

11. ส่วนเหลือจำก
โรงงำนฆ่ำสัตว์และ
โรงงำนอุตสำหกรรม
สัตว์น้ำ

แล้ว ให้จัดกลุ่ม
เดียวกัน ใช้วงเล็บ
แยกประเภทเพื่อ
ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน
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คาอธิบาย
ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

12. ผลพลอยได้
จำกโรงงำน
อุตสำหกรรมอำหำร
และทอผ้ำ

- จะต้องไม่มีกำรใช้
วัตถุเจือปนที่เป็นสำร
สังเครำะห์
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำกหน่วย
รับรองหรือหน่วยงำน
ที่มีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

13. สำหร่ำยทะเล
และผลิตภัณฑ์จำก
สำหร่ำยทะเล

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
14. ขี้เลื่อย เปลือกไม้ - จำเป็นต้องได้รับ
และของเสียจำกไม้
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
15. ขีเ้ ถ้ำจำกไม้
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
16. หินฟอสเฟต - จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำกหน่วย
จำกธรรมชำติ
รับรองหรือหน่วยงำน
ที่มีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
- ปริมำณแคดเมียม
ต้องไม่เกิน 90
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
P2 O 5

ชื่อสามัญ/
วิธีการใช้
ชื่อที่เกษตรกร วัตถุประสงค์การใช้
รู้จัก
วัสดุเหลือใช้
เพิ่มอำหำรธรรมชำติใน ผ่ำนกระบวนกำรหมัก
น้ำเสีย
ดิน
ธรรมชำติเป็นปุ๋ยน้ำหมัก
ชีวภำพ

สำหร่ำยทะเล

-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ ผ่ำนกระบวนกำรหมัก
ในดินได้แก่
ธรรมชำติเป็นปุ๋ยและน้ำ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หมักชีวภำพ
แคลเซียม และเหล็ก

-ขี้เลื่อย

เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่
-เศษวัสดุเหลือใช้ ดิน

-ใช้ทำปุ๋ยหมักร่วมกับวัสดุ
อื่นๆ
-ใช้ผสมเป็นวัสดุปลูกเพำะกล้ำไม้
-กองรวมเป็นบริเวณให้เน่ำ
เปื่อยเป็นปุย๋

ขี้เถ้ำ

-เพิ่มธำตุอำหำรในปุ๋ย -นำมำผสมกับปุ๋ยหมัก
หมัก
-ใส่ช่วงเตรียมดิน
-ใช้ปรับ pH ของดิน
และเป็นแหล่ง
โพแทสเซียม

หินฟอสเฟต

-เพิ่มธำตุฟอสฟอรัส
และแคลเซียมให้แก่
ดิน และปุ๋ยหมัก
-เป็นส่วนผสมของปุ๋ย
อินทรีย์

-ใส่ขณะเตรียมดินก่อนปลูก
พืช และกำรหมักปุ๋ย
-หว่ำนให้ทั่วแปลง, นำมำ
ผสมในปุ๋ยหมัก
-หว่ำนลงดินช่วงเตรียมดิน
หรือรองก้นหลุม

หมายเหตุ

สำรสกัดต้องใช้
วิธีกำรทำง
ธรรมชำติสกัด
เท่ำนัน้
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบาย

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

ชื่อสามัญ/

วิธีการใช้
ชื่อที่เกษตรกร วัตถุประสงค์การใช้
รู้จัก
- จำเป็นต้องได้รับ -ปุ๋ยฟอสฟอรัส เพิม่ อำหำรธรรมชำติ หว่ำนลงดินระหว่ำงกำร
-ปุ๋ยฟอสเฟต ในดิน ได้แก่
เตรียมดิน
กำรยอมรับจำก
แคลเซียมและ
หน่วยรับรองหรือ
ฟอสฟอรัส
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
(มกษ.9000 เล่ม 1)

17. เบสิกสแลก
(basic slag) หรือ
กำกถลุงชนิดเบส
(ที่มำ:
รำชบัณฑิตยสถำน)

18. หินโพแทสเซียม - ต้องมีคลอรีน
และเกลือ
เป็นส่วนประกอบ
โพแทสเซียมจำก
ต่ำกว่ำ 60%
เหมือง (เช่น kainite
และ sylvinite)

19. ซัลเฟตของ
โพแทส (เช่น
patenkali)

- ได้จำกกระบวนกำร
ทำงกำยภำพ แต่ต้อง
ไม่มีกำรเสริมด้วย
กระบวนกำรทำงเคมี
เพื่อเพิ่มกำรละลำย
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำกหน่วย
รับรองหรือหน่วยงำน
ที่มีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

20. แคลเซียม
คำร์บอเนตจำก
ธรรมชำติ (เช่น
ชอล์ก ปูนมำร์ล
ปูนขำว ชอล์ก
ฟอสเฟต)

-

หมายเหตุ
หมำยถึง พลพลอย
ได้จำก
อุตสำหกรรมถลุง
เหล็กมีปูน
และฟอสฟรัสเป็น
ส่วนใหญ่ มีธำตุ
อำหำรพืชอื่นๆ
เช่น กำมะถัน
แมงกำนีส เหล็ก
เป็นส่วนน้อย
สำมำรถใช้เป็นปุ๋ย
หรือวัสดุปรับปรุง
ดินทำงกำรเกษตร
(ที่มำ:
รำชบัณฑิตยสถำน)

-แร่โพแทส
-เกลือของ
โพแทสเซียม

-ใช้เป็นแหล่งเพิ่มธำตุ
อำหำรโพแทสเซียม
และแมกนีเซียมให้แก่
พืช และดิน
-เป็นวัตถุดิบในกำร
ผลิตโพแทสเซียมคลอ
ไรด์

-หว่ำนลงดิน
-สกัดเอำโพแทสเซียม

-แร่โพแทส
-โพแทสเซียม
ซัลเฟต

-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน ได้แก่
โพแทสเซียม
แมกนีเซียม และ
กำมะถัน
-เป็นปุ๋ยและวัตถุดิบ
ในกำรผสมปุ๋ย

-หว่ำนลงดิน หรือรอง
ก้อนหลุม
-ใช้ผสมแม่ปุ๋ยตัวอื่น ทำ
เป็นปุ๋ยสูตรใหม่

-ปูน
-ปูนขำว
-ปูนมำร์ล
-หินปูน

-ใช้ในกำรปรับปรุงดิน หว่ำนลงดินขณะเตรียม ควรใช้ในรูปที่
กรด และกำรทำปุ๋ย
ดินก่อนปลูกพืช และกำร บดละเอียด
หมัก
หมักปุ๋ย
-ใช้ปรับ pH ของดิน
-ทำลำยกรดในดิน
และเพิ่มอำหำร
ธรรมชำติในดิน ได้แก่
แคลเซียม

คลอไรด์ออกมำใช้
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

คาอธิบาย
ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

21. หิน
แมกนีเซียม
22. หินแคล
คำเรียสแมกนีเซียม
(calcareous
magnesium rock)
หรือหิน
แมกนีเซียมเนื้อปูน

-

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร วัตถุประสงค์การใช้
รู้จัก
แมกนีเซียม
เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน
-โดโลไมต์
หินแร่จำกธรรมชำติ
-แร่แคลเซียม อนุญำตให้ใช้ในกำร
-แร่
ผลิตพืชอินทรีย์ ใช้
แมกนีเซียม
ปรับปรุงดิน

วิธีการใช้
หว่ำนลงดิน

-ถ้ำเป็นโดโลไมต์ใช้ปรับ ต้องไม่ผ่ำน
pH ดินและให้
กระบวนกำร
แมกนีเซียม
แปรรูปทำงเคมี
-หว่ำนลงดิน

(ที่มำ:
รำชบัณฑิตยสถำน)

23. แมกนีเซียม
ซัลเฟต (epsom
salt)

-

-ดีเกลือ
-ดีเซอร์ไรต์

24. ยิปซัม
(แคลเซียม
ซัลเฟต)

-

ยิปซัม

25. สทิลเลจ
(stillage) และสำร
สกัดสทิลเลจ
(stillage extract)
26. โซเดียมคลอ
ไรด์ (sodium
chloride)
27. อะลูมิเนียม
แคลเซียมฟอสเฟต
(aluminium
calcium
phosphate)
28. แร่ธำตุปริมำณ
น้อย (เช่น โบรอน
ทองแดง เหล็ก
แมงกำนีส สังกะสี)

- ไม่รวม
แอมโมเนียมสทิล
เลจ (ammonium
stillage)
- เฉพำะเกลือ
สินเธำว์
- ปริมำณ
แคดเมียมไม่เกิน
90 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม P2O 5

-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน
-เป็นวัตถุดิบในกำร
ผสมปุ๋ย

-วัสดุปรับปรุงดินเค็ม
-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน ได้แก่
แคลเซียม
ส่วนทีเ่ หลือจำก เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
กำรกลั่น เช่น ในดิน
น้ำกำกส่ำ
เกลือแกง
เฮไลต์
แร่แคลเซียม

- จำเป็นต้องได้รับ -ธำตุอำหำร
กำรยอมรับจำก
เสริม
หน่วยรับรองหรือ -จุลธำตุอำหำร
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

-หว่ำนลงดิน
-พ่นทำงใบ

-หว่ำนกระจำยลงดิน
ขณะดินชืน้
-พ่นทำงใบ
ผ่ำนกระบวนกำรหมัก
ทำงชีวภำพก่อนนำไปใช้
ในพืน้ ที่กำรเกษตร

ผลิตสำรกำจัดแมลง พ่นกำจัดแมลงศัตรูพืช
ศัตรูพืช และเพิ่ม
อำหำรธรรมชำติในดิน
เพิ่มอำหำรธรรมชำติ หว่ำนลงดิน
ในดิน

-เพิ่มควำมแข็งแรงให้
พืช
-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน
-ใช้เป็นปุ๋ยและวัตถุดิบ
ในกำรผสมปุ๋ยได้

หมายเหตุ

-ผสมน้ำและปุ๋ยทำงใบ
พ่นต้นพืช
-หว่ำนลงดิน
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบาย

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

ชื่อสามัญ/

ชื่อที่เกษตรกร วัตถุประสงค์การใช้
รู้จัก
- จำเป็นต้องได้รับ กำมะถันผง
เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
กำรยอมรับจำก
ในดิน
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
-หินภูเขำไฟ
เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
บด
ในดินได้แก่ ซิลิกำ
-หินฟอสเฟต ฟอสฟอรัส และ
บด
แคลเซียมปรับปรุง
-หินบด
โครงสร้ำงดิน
-แคลเซียม
คำร์บอเนต
-สำรปรับปรุง -เพิ่มประสิทธิภำพใน
ดิน
กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
-เบนทอไนต์ -เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
-เพอร์ไลต์
ในดิน ได้แก่ ซิลิกำ
-ซีโอไลต์
ดินอุ้มน้ำ และเก็บธำตุ
อำหำรได้ดี
-เป็นฟิลเลอร์ในกำร
ผสมปุ๋ย
-ไส้เดือนฝอย -กำจัดศัตรูพืชในดิน
-ไส้เดือนดิน
-ทำให้ดินร่วนซุย และ
มูลไส้เดือนช่วยเพิ่ม
ธำตุอำหำรในดิน
เวร์มิควิ ไลต์
-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน ดินอุ้มน้ำดีและ
ร่วนซุย
-ใช้เป็นวัสดุปรับ
สภำพในปุ๋ยผสม
- ไม่รวมวัตถุเจือปน -พีต
-ใช้เป็นวัสดุปลูกเพำะ
สังเครำะห์ที่อนุญำต -พีตมอสส์
กล้ำไม้
(มกษ.9000 เล่ม 1)

29. กำมะถัน

30. หินบด

31. ดิน เช่น เบน
ทอไนต์ เพอร์ไลต์
ซีโอไลต์

32. สิง่ มีชีวิตด้ำน
ชีววิทยำตำม
ธรรมชำติ (เช่น
ไส้เดือน)
33. เวอร์มิควิ ไลต์
(vermiculite)

34. วัสดุที่ใช้ใน
กำรเพำะปลูก
(peat)

สำหรับเมล็ดพันธุ์
วัสดุปลูกบำงชนิด
- กำรใช้อื่นๆ ตำมที่
ได้รับกำรยอมรับ
จำกหน่วยรับรอง

-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน ดินอุ้มน้ำดีและ
ร่วนซุย

วิธีการใช้
หว่ำนลงดินระหว่ำงกำร
เตรียมดิน

หมายเหตุ
วัตถุอันตรำย

หว่ำนลงดิน

-ใช้ผสมร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์
-หว่ำนลงดิน

ปล่อยในแปลงปลูกพืช

-ใส่ลงดิน หรือโรย หรือ
ผสมลงวัสดุปลูก
-ใช้เพำะเมล็ด

ผ่ำนกระบวนกำรหมัก
ทำงชีวภำพเป็นปุ๋ยก่อน
นำไปใช้

เป็นแร่ที่เกิดจำก
ภูเขำไฟ ช่วยใน
กำรปรับปรุงสมบัติ
ดิน เช่น ดูดซับธำตุ
อำหำร ช่วยอุ้มน้ำ
ทำให้ดินร่วนซุย
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

คาอธิบาย
ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

35. ฮิวมัส
(humus) จำก
ไส้เดือนดินและ
แมลง

-

36. ซีโอไลต์
(zeolite)

-

37. ถ่ำนจำกไม้

-

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก
-ปุ๋ยหมัก
ไส้เดือนดิน
-มูลไส้เดือน
ดิน
ซีโอไลต์

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

-ช่วยปรับปรุงบำรุง
หว่ำนลงดิน
ดิน
-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน ดินอุ้มน้ำดีและ
ร่วนซุย
-ช่วยดูดซับธำตุอำหำร หว่ำนลงดิน
ช่วยอุ้มน้ำรักษำควำมชื้น
ในดิน
-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน ได้แก่ ซิลิกำ ดิน
อุ้มน้ำได้ดี

38. ด่ำงคลอไรด์ - จำเป็นต้องได้รับ
(chloride of lime) กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
39. ผลพลอยได้
- จำเป็นต้องได้รับ
จำกโรงงำนน้ำตำล กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

ถ่ำน
-เคลย์ชีวภำพ
(bioclay)
-ถ่ำนไม้

ด่ำงคลอไรด์

-กำกน้ำตำล
-ขี้อ้อย, ชำน
อ้อย
-ขี้เค้ก, filter
cake
-ขี้หม้อกรอง

-วัสดุปรับปรุงดิน
และวัสดุในกำรทำปุ๋ย
หมัก
-ช่วยดูดซับธำตุ
อำหำร
-เพิ่มอำหำรธรรมชำติ
ในดิน โดยเฉพำะเป็น
แหล่งจุลธำต ดินอุ้ม
น้ำได้ดี และทำลำยดิน
กรด และร่วนซุย
ผลิตสำรประกอบ
กำจัดแมลงศัตรูพืช

-ผสมร่วมกับวัสดุอื่นๆ
ในกำรทำปุ๋ยหมัก
-หว่ำนลงดิน

-ใช้บำรุงดิน
-ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ย
หมัก
-ใช้เป็นวัตถุให้ควำม
หวำนเป็นแหล่งอำหำร
ให้จุลินทรีย์ในกำรผลิต
น้ำหมักชีวภำพ

-โรยช่วงไถเตรียมแปลง
-กองรวมกันเป็นบริเวณ
ให้เน่ำเปื่อยเป็นปุ๋ย

พ่นเพื่อป้องกันกำจัด
แมลงศัตรูพืช

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบาย

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

ชื่อสาร

ชื่อสามัญ/

ชื่อที่เกษตรกร วัตถุประสงค์การใช้
รู้จัก
-ถ้ำเป็นวัตถุดิบที่มีเส้น
- จำเป็นต้องได้รับ วัสดุเหลือใช้
ใยสูงใช้เป็นวัตถุดิบผลิต
กำรยอมรับจำก
ปุ๋ยหมัก
หน่วยรับรองหรือ
-ถ้ำมีธำตุอำหำรสูงใช้
หน่วยงำนที่มี
เพิ่มธำตุอำหำรพืช และ
อำนำจหน้ำที่
ดิน
เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ -ปุ๋ยอินทรีย์
-เพิ่มธำตุอำหำรให้แก่
กำรยอมรับจำก
-กำกของเสีย ดิน
หน่วยรับรองหรือ ทะลำยปำล์ม
-เป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ย
หน่วยงำนที่มี
และมะพร้ำว
หมัก ปรับปรุงสมบัติ
อำนำจหน้ำที่
เปลือกโกโก้
ดิน
เกี่ยวข้อง
(มกษ.9000 เล่ม 1)

40. ผลพลอยได้
จำกโรงงำนผลิต
ส่วนผสมแปรรูป
ต่ำงๆ จำกเกษตร
อินทรีย์
41. ผลพลอยได้
จำกน้ำมันปำล์ม
มะพร้ำว และโกโก้

วิธีการใช้

หมายเหตุ

กองรวมกันเป็นบริเวณให้
เน่ำเปื่อยเป็นปุ๋ยหรือผ่ำน
กระบวนกำรผลิตน้ำหมัก
ชีวภำพ

-ใส่ตำมช่วงกำร
เจริญเติบโตของพืช
-กองรวมกันเป็นบริเวณ
ให้เน่ำเปื่อยเป็นปุ๋ย

ตารางที่ ก.2 ปัจจัยการผลิตที่ใช้เป็นปุ๋ยและสารปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(ข้อ 5)
คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

1. รายการสารอินทรีย์ที่อนุญาตให้ใช้ได้
- จำเป็นต้องได้รับกำร ปุ๋ยพืชสด
1.1 ปุ๋ยอินทรีย์ที่
ยอมรับจำกหน่วย
ผลิตจำกวัสดุ
อินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ย รับรองหรือหน่วยงำนที่
มีอำนำจหน้ำที่
หมักที่ได้จำกกำร
เกี่ยวข้อง
หมักเศษซำกพืช
ฟำงข้ำว ขีเ้ ลื่อย
เปลือกไม้ เศษไม้
และวัสดุเหลือใช้
กำรเกษตรอื่นๆ
- มีกำรป้องกันกำร
1.2 ปุ๋ยคอก
ปุย๋ คอกแห้ง
ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ ปุ๋ยคอกหมัก
- จำเป็นต้องได้รับกำร
ยอมรับจำกหน่วย
รับรองหรือหน่วยงำนที่
มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

เพิ่มอำหำรธรรมชำติใน กองรวมเป็นบริเวณ ให้เน่ำ
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ สลำย

เพิ่มอำหำรธรรมชำติใน หว่ำนพื้นบ่อ ตอนเตรียม
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ บ่อ และกองเป็นบริเวณใน
ระหว่ำงกำรเลี้ยง

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

ชื่อสามัญ/
วิธีการใช้
ชื่อที่เกษตรกร วัตถุประสงค์การใช้
รู้จัก
ปุ๋ยพืชสด
เพิ่มอำหำรธรรมชำติใน กองเป็นบริเวณ ให้เน่ำ
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ สลำยเป็นปุ๋ย

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
1.4 ของเหลือใช้
- จำเป็นต้องได้รับ กำกน้ำตำล
จำกกระบวนกำรใน กำรยอมรับจำก
โรงฆ่ำสัตว์ โรงงำน หน่วยรับรองหรือ
อุตสำหกรรม เช่น หน่วยงำนที่มี
โรงงำนน้ำตำล
อำนำจหน้ำที่
โรงงำนมัน
เกี่ยวข้อง
สำปะหลัง โรงงำน
น้ำปลำ
ถ้ำไม่ได้มำจำกระบบ
1.5 สำรควบคุม
กำรผลิตอินทรีย์
กำรเจริญเติบโต
จำเป็นต้องได้รับกำร
ของสัตว์นำซึ
้ ่ง
ยอมรับจำกหน่วย
ปลอดจำกสำร
รับรองหรือหน่วยงำนที่
สังเครำะห์
มีอำนำจหน้ำที่
1.3 ปุ๋ยพืชสด เศษ
ซำกพืชสด และวัสดุ
เหลือใช้ในฟำร์มใน
รูปอินทรียสำร

เกี่ยวข้อง
1.6 แบคทีเรีย รำ ถ้ำไม่ได้มำจำกระบบ จุลินทรีย์
กำรผลิตอินทรีย์
และเอนไซม์
ชีวภำพ EM,
จำเป็นต้องได้รับกำร
พด., ปม.
ยอมรับจำกหน่วย
รับรองหรือหน่วยงำนที่
มีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

2. รายการสารอนินทรีย์ทอี่ นุญาตให้ใช้
2.1 หิ น ฟอสเฟต
(phosphate rock)
2.2 หินปูนบด
(ground
limestone) ในรูป
ของแร่แคลไซต์
หรือโดโลไมต์ ห้ำม
ใช้หินปูนโดโลไมต์
ที่นำไปเผำไฟ
2.3 แคลเซียมซิลิ
-

โดโลไมต์

เตรียมน้ำ, เลี้ยง
เชื้อจุลินทรีย์

-ปรับสภำพืน้ บ่อและ หมักแล้วละลำยน้ำรดให้ทั่ว
น้ำ
บ่อ
-ย่อยสลำยสำรอินทรีย์
ในบ่อเพำะเลี้ยง

-ปรับสภำพพืน้ บ่อ
-ปรับสภำพน้ำ
-เตรียมบ่อ

-ช่วงเตรียมบ่อใช้หว่ำนทั่วบ่อ
-ระหว่ำงเลี้ยง ใช้ละลำยน้ำรด
-50-120 kg/ไร่

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบายเพิ่มเติม

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

เกต (calcium
silicate)
2.4 โซเดียมซิลิเกต
(sodium silicate)
2.5 แมกนีเซียม
ซัลเฟต
(magnesium
sulfate)
2.6 แร่ดินเหนียว
(clay minerals)
เช่น สเมกไทต์
(smectite) โอลิ
ไนต์ (kaolinite)
คลอไรต์ (chlorite)
ฯลฯ
2.7 เพอร์ไลต์
ซีโอไลต์ เบนทอ
ไนต์
2.8 หิ น โพแทส
เกลือโพแทสเซียม
ที่ มี ค ลอไรด์ น้ อ ย
กว่ำ 60 เปอร์เซ็นต์
2.9 แคลเซียม
(calcium) จำก
สำหร่ำยทะเล
2.10 เปลือกหอย
2.11 โพแทสเซียม
ซั ล เฟตที่ ผ ลิ ต จำก
กระบวนกำร
ทำงกำยภำพ
2.12 เกลือสินเธำว์

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

แร่ธำตุดีเกลือ

-ปรับสมดุลเกลือแร่
-สร้ำงเปลือก

ซีโอไลต์

-ปรับสภำพบ่อ
-ปรับสภำพดิน-น้ำใน
ระหว่ำงกำรเลี้ยงและ
กำรเตรียมบ่อ

เกลือ

-ลดแอมโมเนีย
หว่ำนบริเวณทีเ่ ป็นปัญหำ
-ปรับสมดุลเกลือแร่ตัว
สัตว์น้ำ
-ลดควำมเครียดสัตว์น้ำ
-ฆ่ำเชื้อโรค

หมายเหตุ

-

-

-

-หว่ำนในบ่อ 3-5 kg/บ่อ

-

-

-

-

เป็นเกลือ
สมุทร
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ตารางที่ ก.3 สารที่ใช้สาหรับควบคุมศัตรูและโรคพืช
(ข้อ 4)

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

1. พืชและสัตว์
1.1 สำรเตรียมที่มี
ส่วนของไพเรทริน
(pyrethrins) สกัด
จำก
Chrysanthemum
cinerariaefolium
1.2 สำรเตรียมของ
โรทิโนน
(rotenone) หรือ
สำรออกฤทธิ์จำก
โล่ตนิ๊ (Derris
elliptica),
Lonchocarpus,
Thephrosia spp.

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

- จำเป็นต้องได้รับ ไพเรทรัม
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
- มีกำรป้องกันกำร โล่ตนิ๊
ปนเปื้อนลงสู่แหล่ง
น้ำ
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
1.3 สำรเตรียมจำก - จำเป็นต้องได้รับ
Quassia amara
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
1.4 สำรเตรียมจำก - จำเป็นต้องได้รับ
Ryania speciosa
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
1.5 สำรออกฤทธิ์ - จำเป็นต้องได้รับ สำรสะเดำ
จำกสะเดำอินเดีย
กำรยอมรับจำก
(neem) หรือ แอเซ หน่วยรับรองหรือ
ไดแร็กทิน จำก
หน่วยงำนที่มี
Azadirachta spp. อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

หมายเหตุ

-ไล่ศัตรูพืช
-ใช้ควบคุมแมลง
ศัตรูพืชจำพวกด้วง
หนอน เพลี้ย

ผสมน้ำและพ่นต้น/แปลง
พืช

ใช้ระมัดระวัง
เพรำะเป็น
พิษต่อสัตว์
เลือดเย็น
เช่น ปลำ

ใช้ป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืช

ผสมน้ำและพ่นต้น/แปลง
พืช

ใช้ป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืช

49

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

1.6 พรอพอลิส
(propolis)

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
-

1.7 น้ำมันจำกพืช
และสัตว์ (plant
and animal oils)
1.8 สำหร่ำยทะเล - ไม่ใช้สำรเคมี
(seaweed) สำหร่ำย
ทะเลบด
(seaweed meal)
หรือสำหร่ำยสกัดน้ำ
ทะเล น้ำเกลือ
(seaweed extracts,
sea salts and salty
water)
1.9 เจละติน
(gelatin)
1.10 เลซิทิน
- จำเป็นต้องได้รับ
(lecithin)
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
1.11 เคซีน
(casein)
1.12 กรดธรรมชำติ - จำเป็นต้องได้รับ
(เช่น น้ำส้มสำยชู) กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
1.13 สำรหมักจำก
aspergillus

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบายเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

-ใช้เป็นกับดัก
-ใช้คลุมเมล็ดพันธุ์
ป้องกันกำรเข้ำทำลำย

ใช้พ่นป้องกันโรคและ
แมลงศัตรูพืช

เจือจำงก่อนใช้

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

1.14 สำรสกัดจำก
เห็ดหอม (shiitake
fungus)
1.15 สำรสกัดจำก
Chlorella
1.16 สำรเตรียม
จำกพืชธรรมชำติ
ยกเว้น ยำสูบ

1.17 น้ำชำยำสูบ
(tobacco tea)
ยกเว้น สำรนิโคติน
บริสุทธิ์

1.18 กำกชำ

1.19 น้ำสัมควัน
ไม้

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

หมายเหตุ

-

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ กำกชำ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ น้ำส้มควันไม้
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

กำจัดหอยเชอรี่ในนำ
ข้ำว

-หว่ำนให้กระจำยขณะ
เตรียมแปลง
-ผสมน้ำพ่นต้นพืช

กำจัดศัตรูพืช

ผสมน้ำพ่น

2. แร่ธาตุ (mineral)
2.1 สำรประกอบอนินทรีย์
เช่น สำรผสมบอร์โดซ์
(bordeaux mixture)
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
(copper hydroxide)
คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์
(copper oxychloride)

- จำเป็นต้องได้รับ copper
กำรยอมรับจำก
hydroxide
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อควบคุมโรคที่เกิด
ฉีดป้องกันกำรเกิดโรคเมื่อ
จำกแบคทีเรียและเชื้อรำ สภำพอำกำศเปลี่ยนแปลง

ใช้อย่ำง
ระมัดระวัง
ไม่ให้เกิด
กำรสะสม
ของ
ทองแดง
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ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

2.2 สำรผสมเบอร์
กันดี (burgundy
mixture)

2.3 เกลือทองแดง
(copper salts)

2.4 กำมะถัน
(sulphur)

2.5 แร่ธำตุผง เช่น
หินบด (stone
meal) ซิลเิ กต
(silicates)
2.6 ดินเบำ
(diatomaceous
earth)

2.7 ซิลิเกต
(silicates) ดินแร่
เบนทอไนต์
(bentonite)

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบายเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

หมายเหตุ

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง

-

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
-

ใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิด
จำกเชื้อรำ

-ใช้ปรับปรุงดิน
-ช่วยให้เซลล์พืช
แข็งแรง

-ช่วยให้เซลล์พืช
แข็งแรง
-ช่วยดูดซับธำตุ
อำหำร/อุ้มน้ำ/
ปรับปรุงสมบัติดิน

2.8 โซเดียมซิลิเกต
(sodium silicate)

-

มีซิลิกำเป็นองค์ประกอบ
ช่วยให้พืชแข็งแรง

2.9 โซเดียมไบ
คำร์บอเนต (sodium
bicarbonate)

-

ใช้ควบคุมโรครำแป้ง
รำน้ำค้ำง

มีควำมเป็น
กรดสูงไม่
ควรใช้ในช่วง
ที่อำกำศร้อน
จัด
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
2.11 น้ำมัน
- จำเป็นต้องได้รับ
พำรำฟิน (paraffin กำรยอมรับจำก
oil)
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
3. จุลินทรีย์ที่ใช้สำหรับควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี
3.1 จุลินทรีย์
- จำเป็นต้องได้รับ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์
(แบคทีเรีย, ไวรัส, กำรยอมรับจำก
เชื้อรำ เช่น
หน่วยรับรองหรือ
Bacillus
หน่วยงำนที่มี
thuringiensis,
อำนำจหน้ำที่
Granulosis virus) เกี่ยวข้อง
4. อื่นๆ
4.1 ก๊ำซ
- จำเป็นต้องได้รับ
คำร์บอนไดออกไซด์ กำรยอมรับจำก
และไนโตรเจน
หน่วยรับรองหรือ
(carbondioxide
หน่วยงำนที่มี
and nitrogen gas) อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
4.2 สบู่
โพแทสเซียม (สบู่
อ่อน)

ใช้ควบคุมโรครำน้ำค้ำง

4.3 เอทิลแอลกอฮอล์
(ethyl alcohol)

ใช้พ่นกำจัดแมลง
ศัตรูพืช

(มกษ.9000 เล่ม 1)

2.10 โพแทสเซียม
เพอร์แมงกำเนต
(potassium
permanganate)

4.4 สำรเตรียม
Homeopathic และ
Ayuvedic
4.5 สมุนไพรและ
สำรที่ได้จำกกำร
เตรียมทำงชีวพลวัต

ควบคุมโรค และแมลง
ศัตรูพืช

-

-

ใช้ควบคุมโรค แมลง
ศัตรูพืช

วิธีการใช้

พ่นให้กระจำยครอบคลุม
พื้นที่เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค

หมายเหตุ

ห้ำมใช้
จุลินทรีย์ที่ได้
จำกกำรดัด
แปร
พันธุกรรม
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ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

4.6 แมลงตัวผู้ที่ถูก - จำเป็นต้องได้รับ
ทำหมัน
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
5. กำรใช้กับดัก
กับดักต่ำงๆ
5.1 สำรเตรียมฟีโร
โมน (pheromone)

-

5.2 สำรเตรียมจำก
metaldehyde ใช้ใน
กับดัก

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มี
อำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้อง

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

วัตถุประสงค์การใช้

ใช้ดักจับแมลงศัตรูพืช

วิธีการใช้

หมายเหตุ

แขวนล่อแแมลงในแปลง
วัชพืช

ใส่ในกับดักล่อแมลง
เพื่อดึงดูดแมลงมำติด
กับดักช่วยลดจำนวน
แมลงศัตรูพืช

ตารางที่ ก.4 สารที่ใช้สาหรับควบคุมศัตรูและโรคของสัตว์น้า
(ข้อ 5)

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

1. กำกชำ

2. โรทิโนน

-

-

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

กำกชำ

วัตถุประสงค์การใช้

กำจัดศัตรูปลำ,กุง้ ,หอย
กำจัดปลำที่เข้ำมำในบ่อ
เลี้ยงกุ้ง
เตรียมบ่อ,กำจัดปลำที่
เข้ำมำในบ่อเลี้ยงกุง้
กำจัดหอยและปลำ
โล่ตนิ๊ , สำรสกัด กำจัดศัตรูปลำ,กุง้
โล่ตนิ๊ . โรติโนน

วิธีการใช้
-ละลำยน้ำรดช่วงเตรียมบ่อเลี้ยง
-ควำมเข้มข้น 15 kg/บ่อขนำด 3 ไร่
-ควำมเข้มข้น 15-20 kg/ไร่
-ควำมเข้มข้น 40 kg/ไร่
-ละลำยน้ำรดช่วงเตรียมบ่อเลี้ยง
-ควำมเข้มข้น 15 ppm

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

-

ด่ำงทับทิม

อนุโลมใช้ในโรงเพำะ
ฟักภำยใต้คำแนะนำ
ของนักวิชำกำรประมง
หรือสัตวแพทย์

hydrogen
peroxide

5. โพวิโดนไอโอดีน อนุโลมใช้ในโรงเพำะ

ไอโอดีน,
เบตำดีน

3. ด่ำงทับทิม

4.
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

ฟักภำยใต้คำแนะนำ
ของนักวิชำกำรประมง
หรือสัตวแพทย์

6. เบนซัลโคเนียม
คลอไรด์

-

บีเคซี, BKC

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

-ฆ่ำเชื้อบ่อ
-อุปกรณ์เครื่องมือ
-รักษำโรค
-กำจัดปรสิต, เชื้อรำ,
แบคทีเรียภำยนอกของ
สัตว์น้ำ ลดปริมำณ
แพลงก์ตอนพืช
-ฆ่ำเชื้อบ่อ, อุปกรณ์
เครื่องมือ
-ป้องกันและรักษำโรค
ที่เกิดจำกโปรโตซัวและ
แบคทีเรีย
-ฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย, รำ
-ควบคุมปริมำณเชื้อ
แพลงก์ตอน/สำหร่ำย
-ฆ่ำเชื้อบ่อ, อุปกรณ์
เครื่องมือ
-รักษำโรค
-ฆ่ำเชื้อแบคทีเรียในน้ำ

-ละลำยน้ำรด
-ควำมเข้มข้น 2-4 ppm

-ฆ่ำเชื้อบนพืน้ ผิวและ
อุปกรณ์ในกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
-ควบคุมปรสิต
-กำจัดโปรโตซัวใน
เหงือกกุ้ง ลดปริมำณ
เชื้อแบคทีเรียในบ่อกุ้ง
-ควบคุมปริมำณเชื้อ
แพลงก์ตอน/สำหร่ำย
-ฆ่ำเชื้อแบคทีเรียในน้ำ
และกำจัดโปรโตซัว
ภำยนอก

-ละลำยน้ำตำมอัตรำที่ระบุ
บนฉลำก แช่ทิ้งไว้ 10 นำที
ล้ำงออกด้วยน้ำสะอำด
-ควำมเข้มข้น 0.6-1.0 ppm
-ผสมกับน้ำในบ่อ ควำม
เข้มข้น 0.3-0.8 ppm
-แช่สัตว์นำ้ ควำมเข้มข้น
1-2 ppm นำน 1 ชัว่ โมง

หมายเหตุ
-ให้ใช้ในบ่อ
ปูนหรือบ่อดิน
ที่น้ำใส
-อัตรำกำรใช้
ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์
กำรใช้งำน

-ละลำยน้ำรด
-ควำมเข้มข้น 20 ลิตร/ไร่

-ควำมเข้มข้น 1-2 ppm

-ละลำยน้ำรด
-ควำมเข้มข้น 1-2 ppm

อัตรำกำรใช้
ขึ้นอยู่กับ
ควำม
เข้มข้นของ
ตัวยำและ
วัตถุประสง
ค์กำรใช้งำน
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ตารางที่ ก.5 ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาจากการเกษตร
(ข้อ 7)

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

(1) วัตถุเจือปนอาหารรวมถึงสารตัวนา (carriers) สาหรับผลิตภัณฑ์จากพืช
170 แคลเซียม
คำร์บอเนต (calcium
carbonates)
220 ซัลเฟอร์ได
- ใช้กับ
ออกไซด์ (sulfur
ผลิตภัณฑ์จำก
dioxide)
ไวน์
270 กรดแลกติก
- ใช้กับ
(lactic acid)
ผลิตภัณฑ์จำก
กำรหมักผัก
290 คำร์บอนไดออกไซด์
(carbondioxide)

296 กรดมำลิก
(malic acid)
300 กรด
แอสคอร์บิก
(ascorbic acid)
306 กลุ่มโทโคเฟ
อรอล (tocopherols)
สำรสกัดจำก
ธรรมชำติเข้มข้นผสม
322 เลซิทิน
(lecithin)
330 กรดซิทริก
(citric acid)

- ถ้ำไม่มีในรูป
ธรรมชำติ
-

- ห้ำมใช้สำรฟอก
(bleaches) และ
สำรละลำยอินทรีย์
(organic solvents)

- ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์จำกผัก
และผลไม้
- ใช้กับเค้ก ขนม
หวำน ลูกกวำด

335 โซเดียมทำร์
เทรต (sodium
tartrate)
336 โพแทสเซียม
- ใช้กับธัญพืช
ทำร์เทรต (potassium เค้ก ขนมหวำน
tartrate)
ลูกกวำด

วิธีการใช้

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

400 กรดแอลจินิก
(alginic acid)
401 โซเดียมแอลจิ
เนต (sodium
alginate)
402 โพแทสเซียม
แอลจิเนต
(potassium alginate)
406 วุ้น (agar)
407 คำร์รำจีแนน
(carrageenan)
410 โลคัสต์บนี กัม
(locust bean gun)
412 กัวร์กัม (guar
gum)
413 กัมทรำกำคันท์
(gum tragacanth)
414 กัมอะรำบิก
(gum Arabic)
415 แซนแทนกัม
(xantan gum)

416 คำรำยำกัม
(karaya gum)
440 เพกทิน
(pectins)
500 โซเดียม
คำร์บอเนต (sodium
carbonates) (ชนิดไม่
ดัดแปร)
501 โพแทสเซียม
คำร์บอเนต
(potassium
carbonates)

-

-

- ใช้กับนม ไขมัน
ผลิตภัณฑ์ขนมหวำน

- ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์จำก
ไขมัน ผลไม้ ผัก
เค้ก ขนมปัง
กรอบ สลัด
- ใช้กับเค้ก ขนม
ปังกรอบ ขนม
หวำน และ
ลูกกวำด
- ใช้กับธัญพืช
เค้ก ขนมปัง
กรอบ ขนมหวำน
และลูกกวำด

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

หมายเหตุ
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ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

503 แอมโมเนียม
คำร์บอเนต
(ammonium
carbonates)
504 แมกนีเซียม
คำร์บอเนต
(magnesium
carbonates)
- ใช้กับผลไม้และ
508 โพแทสเซียม
คลอไรด์ (potassium ผักแช่แข็ง ผักผลไม้
ในภำชนะบรรจุปิด
chloride)

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบายเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

MOP

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

ใช้เป็นวัตถุดิบในกำร
ผสมปุ๋ยและใช้เป็นปุ๋ย

ใช้ทำงดิน

ปรับสภำพดินและน้ำ
ในบ่อ

หว่ำนทัว่ บ่อ

สนิท ซอสจำกผัก
ซอสมะเขือเทศ และ
มำสตำด

511 แมกนีเซียมคลอ
ไรด์ (magnesium
chloride)
516 แคลเซียม
ซัลเฟต (calcium
sulphate)

- ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์จำกถั่ว
เหลือง
- ใช้กับเค้ก ขนม
ปังกรอบ
ผลิตภัณฑ์จำกถั่ว
เหลือง/ยีสต์
สำหรับขนมอบ
- ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์จำก
ธัญพืช
-

524 โซเดียมไฮดร
อกไซด์ (sodium
hydroxide)
938 ก๊ำซอำร์กอน
(argon)
941 ก๊ำซไนโตรเจน
(nitrogen)
948 ก๊ำซออกซิเจน
(oxygen)
(2) สารที่ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์นา้
170 แคลเซียม
ปูนขำว
คำร์บอเนต (calcium
carbonate)
181 กรดแทนนิก
(tannic acid)

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

220 ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (sulfur
dioxide)
260 กรดแอซีติก
(acetic acid)
270 กรดแลกติก
(lactic acid)
296 กรดมำลิก
(malic acid)
300, 301, 303
กรดแอสคอร์บิก
โซเดียมแอสคอร์เบต
และโพแทสเซียม
แอสคอร์เบต
(ascorbic acid,
sodium and
potassium salts)

-

330 กรดซิตริกและ
เกลือของกรดนี้ (citric
acid and salts)
334 กรดทำร์ทำริก
และเกลือของกรดนี้
(tartaric acid and
salts)

-

338 กรดฟอสฟอริก
(phosphoric acid)
500 โซเดียม
คำร์บอเนต (sodium
carbonate)

-

503 แอมโมเนียม
คำร์บอเนต
(ammonium
carbonate)

-

504 แมกนีเซียม
คำร์บอเนต
(magnesium
carbonate)

-

-

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

กรดน้ำส้ม

ฆ่ำเชื้อ

ละลำยน้ำรด

วิตำมินซี

ทำให้สัตว์น้ำมีควำม
แข็งแรง

ผสมในอำหำรสัตว์น้ำ

-

-

-

หมายเหตุ
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ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

508 โพแทสเซียม
คลอไรด์ (potassium
chloride)
509 แคลเซียมคลอ
ไรด์ (calcium
chloride)
511 แมกนีเซียมคลอ
ไรด์ (magnesium
chloride)
516 แคลเซียม
ซัลเฟต (calcium
sulfate)
526 แคลเซียมไฮดร
อกไซด์ (calcium
hydroxide)
โซเดียมไฮดรอกไซด์
(sodium hydroxide)
โพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ (potassium
hydroxide)
คำร์บอนไดออกไซด์
(carbon dioxide)
อำร์กอน (argon)
ไนโตรเจน
(nitrogen)
ออกซิเจน (oxygen)
ไฮโดรเจนเพอร์ออก
ไซด์ (hydrogen
peroxide)
เจละติน (gelatin)
เคซีน (casein)
ผงฟูซึ่งปลอดจำก
อะลูมินัม
(aluminum-free
leaveningagent)

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบายเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

-

-

-

-

-

ปูนขำว

ปรับสภำพดินและน้ำ

-

โซดำไฟ

ฆ่ำเชื้อบ่อปูน

hydrogen
peroxide

ฆ่ำเชื้อโรค

ละลำยน้ำรด

-

-

-

ละลำยน้ำรด

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

(3) สารที่ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
170 แคลเซียม
- ใช้กับ
คำร์บอเนต (calcium ผลิตภัณฑ์นม ไม่
carbonates)
ใช้เป็นสำรแต่งสี
270 กรดแลกติก
- ใช้กับไส้สำหรับ
(lactic acid)
ทำไส้กรอก
290
คำร์บอนไดออกไซด์
(carbon dioxide)
- เลซิตินที่ได้มำโดย
322 เลซิทิน
ไม่มีกำรฟอกสีหรือ
(lecithin)
ใช้สำรละลำยอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์นมและ
อำหำรทำรกที่มี
ส่วนผสมของนมเป็น
หลัก ผลิตภัณฑ์จำก
ไขมันและมำยองเนส

406 วุ้น (agar)
407 คำร์รำจีแนน
(carrageenan)
410 โลคัสต์บีนกัม
(locust bean gum)
412 กัวร์กัม (guar
gum)

413 กัมทรำกำคันท์
(gum tragacanth)
440 เพคทิน
(pectin,
unmodified)
509 แคลเซียมคลอ
ไรด์ (calcium
chloride)
938 ก๊ำซอำร์กอน
(argon)

- ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์นม
- ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์นม
ผลิตภัณฑ์เนื้อ
- ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์นม
เนื้อ ในภำชนะ
บรรจุปิดสนิท
ผลิตภัณฑ์ไข่
- ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์นม
- ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์นม
ผลิตภัณฑ์เนื้อ
-

วิธีการใช้

หมายเหตุ
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ชื่อสาร

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบายเพิ่มเติม

รายละเอียด/
ข้อกาหนด

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

(มกษ.9000 เล่ม 1)

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

941 ก๊ำซไนโตรเจน
(nitrogen)
948 ก๊ำซออกซิเจน
(oxygen)
(4) สารที่ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
- สำรและผลิตภัณฑ์
1. สำรแต่งกลิ่นรส
ที่ระบุฉลำกว่ำเป็น
สำรแต่งกลิ่นรสตำม
ธรรมชำติ หรือสำร
สำ หรับเตรียมสำร
แต่งกลิ่นรสตำม
ธรรมชำติ ให้เป็นไป
ตำมข้อกำ หนดตำม
กฎหมำยของ
ประเทศ
- อนุญำตให้ใช้
เฉพำะเท่ำที่จำเป็น
และถูกต้องตำม
กฎหมำยสำหรับใช้
ในผลิตภัณฑ์อำหำร
เท่ำนั้น

2. น้ำบริโภค
(drinking water)
3. เกลือ

- มีโซเดียมคลอไรด์
หรือโพแทสเซียม
คลอไรด์ เป็น
ส่วนประกอบหลัก ที่
โดยทั่วไปใช้ใน
กระบวนกำรแปรรูป
อำหำร
- อนุญำตให้ใช้
เฉพำะเท่ำที่จำเป็น
และถูกต้องตำม
กฎหมำยสำหรับใช้
ในผลิตภัณฑ์อำหำร
เท่ำนั้น

เกลือแกง

-ล้ำงทำควำมสะอำด
-เตรียมอำหำร
-ทำเค็ม
-ตำกแห้ง

ใช้โดยตรง
ละลำยน้ำ

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

หมายเหตุ

- ใช้ในกำรแปรรูป
4. สำรเตรียมจำก
จุลินทรีย์และเอนไซม์ อำหำร ยกเว้น

5. แร่ธำตุรวมถึงแร่
ธำตุปริมำณน้อย
(trace element)

จุลินทรีย์ที่ได้จำก
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม หรือ
เอนไซม์ที่ได้จำก
พันธุวิศวกรรม
- อนุญำตให้ใช้
เฉพำะเท่ำที่จำเป็น
และถูกต้องตำม
กฎหมำยสำหรับใช้
ในผลิตภัณฑ์อำหำร
เท่ำนั้น
- วิตำมิน ไขมัน
และกรดอะมิโนที่
จำเป็นต่อร่ำงกำย
และสำรประกอบที่มี
ไนโตรเจนอื่นๆ
- อนุญำตให้ใช้
เฉพำะเท่ำที่จำเป็น
และถูกต้องตำม
กฎหมำยสำหรับใช้
ในผลิตภัณฑ์อำหำร
เท่ำนั้น

ตารางที่ ก.6 สารช่วยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใช้สาหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งมาจากการเกษตร
(ข้อ 7)

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

(1) สารช่วยกรรมวิธีการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์จากพืช
แคลเซียมคลอไรด์
- สำรช่วยรวมตัว
(calcium chloride)
แคลเซียมคำร์บอเนต
(calciumcarbonate)
แคลเซียมไฮดรอก
ไซด์
(calciumhydroxide)

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

หมายเหตุ
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ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

แคลเซียมซัลเฟต
(calcium sulfate)
แมกนีเซียมคลอไรด์
(magnesium
chloride หรือ nigari)
โพแทสเซียม
คำร์บอเนต
(potassium
carbonate)
คำร์บอนไดออกไซด์
ไนโตรเจน
เอทำนอล
เอทิลีนธรรมชำติ

กรดแทนนิก (tannic
acid)
แอลบูมินจำกไข่ขำว
(egg white
albumin)
เคซีน (casein)
เจละติน
Isinglass
น้ำมันพืช

ซิลคิ อนไดออกไซด์
(silicon dioxide)
ถ่ำนกัมมันต์
(activated carbon)
แป้ง (talc)
ดินแร่เบนทอไนต์
(bentonite)
เคโอลิน (kaolin)

- สำรช่วยรวมตัว
- สำรช่วยรวมตัว

- ทำแห้งสำหรับ
ลูกเกด

- ตัวทำละลำย
- กระตุ้นกำร
ออกดอกใน
สับปะรด
- บ่มผลไม้ให้สุก
- สำรช่วยในกำร
กรอง
-

- เป็นสำรหล่อ
ลื่นหรือสำรช่วย
ไม่ให้ติด
- เป็น
เจลหรือสำร
ละลำยคอลลอยด์
-

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบายเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

หมายเหตุ
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มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

ดินเบำ
(diatomaceous
earth)
ดินแร่เพอร์ไลต์
(perlite)
เปลือกเฮเซลนัต
(hazelnut)
ขี้ผึ้ง (beeswax)
กรดซัลฟิวริก
(sulphuric acid)

โซเดียมไฮดรอกไซด์

กรดทำร์ทำริกและ
เกลือ (tartaric acid
and salts)
โซเดียมคำร์บอเนต
สำรเตรียมจำกส่วน
ของเปลือกไม้
โพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์
(potassiumhydroxide)

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

-

- สำรหล่อลื่น
- กำรปรับค่ำ
ควำมเป็นกรดเบสในน้ำสกัดใน
กำรผลิตน้ำตำล
- กำรปรับค่ำ
ควำมเป็นกรดเบสในกำรผลิต
น้ำตำล
-

- กำรผลิตน้ำตำล
-

- กำรปรับค่ำ
ควำมเป็นกรดเบสในกำรผลิต
น้ำตำล
กรดซิตริก (citric
- กำรปรับค่ำ
acid)
ควำมเป็นกรดเบสในกำรผลิต
น้ำตำล
(2) สารช่วยกรรมวิธีการผลิตสาหรับผลิตภัณฑป์ ศุสัตว์และผึ้ง
แคลเซียมคำร์บอเนต
(calciumcarbonate)
แคลเซียมคลอไรด์
- สำรช่วยให้คง
(calcium chloride) รูปและรวมตัวใน
กำรผลิตเนยแข็ง

วิธีการใช้

หมายเหตุ
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ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

เคโอลิน (kaolin)

- สกัดสำรโพรโพ
ลิส

กรดแลกติก (lactic
acid)

- สำรช่วยให้เกิดกำร
รวมตัวเป็นก้อนสำ
หรับผลิตภัณฑ์นม
ใช้สำ หรับกำร
ควบคุมควำมเป็น
กรด-เบสในกำร
ผลิตเนยแข็ง

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบายเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

หมายเหตุ

โซเดียมคำร์บอเนต
(sodium carbonate)

- เป็นสำรทำให้
เป็นกลำงสำหรับ
ผลิตภัณฑ์นม
(3) สารช่วยกรรมวิธีการผลิตอื่นๆ
- สำรใดๆ ที่เตรียม
สำรเตรียมจำก
จำกเชื้อจุลินทรีย์และ
เชื้อจุลินทรีย์และ
เอนไซม์ที่โดยทัว่ ไป
เอนไซม์
ใช้เป็นสำรช่วย
กรรมวิธีกำรผลิตใน
กระบวนกำรผลิต
อำหำรโดยต้องไม่
เป็นเชื้อจุลินทรีย์ดัด
แปรพันธุกรรม และ
เอนไซม์ที่ได้จำก
จุลินทรีย์ดัดแปร
พันธุกรรม

ตารางที่ ก.7 สารที่ใช้ในการทาความสะอาด (cleaning agents)
(ข้อ 7)

ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

จำเวลวอเตอร์

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

หมายเหตุ
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ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

ผงซักฟอกที่ย่อย
สลำยได้ทำงชีวภำพ

น้ำส้มหมักจำกพืช
ผลไม้

โซเดียมไบ
คำร์บอเนต (sodium
bicarbonate)
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไ
ซด์ (hydrogen
peroxide)
ไอโอดีน (iodine)

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง

สำรละลำยด่ำงทับทิม - จำเป็นต้องได้รับ

น้ำด่ำง

คอสติกโพแทช
(caustic potash)

กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง

คาอธิบายเพิ่มเติม
ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

วัตถุประสงค์การใช้

วิธีการใช้

ไฮโดรเจนเพอร์ -ทำควำมสะอำด
ออกไซด์
อุปกรณ์
-ฆ่ำเชื้อบนพืน้ ผิวและ
อุปกรณ์

แช่ฆ่ำเชื้อตำมที่ระบุบน
ฉลำก (ขึน้ อยู่กับควำม
เข้มข้นของสำร)

-ไอโอดีน
-เกลือไอโอดีน

-เจือจำงตำมอัตรำที่ระบุ
บนฉลำกทิ้งไว้ 10 นำที
ล้ำงออกด้วยน้ำสะอำด
-ผสมน้ำใช้แช่ผัก

ด่ำงทับทิม

-ทำควำมสะอำด
อุปกรณ์
-ฆ่ำเชื้อบนพืน้ ผิวและ
อุปกรณ์
-ทำควำมสะอำดผัก
-ทำควำมสะอำด
อุปกรณ์
-ฆ่ำเชื้อบนพืน้ ผิวและ
อุปกรณ์

20-25 ppm แช่นำน 24
ชั่วโมง หรือตำมที่ระบุบน
ฉลำก

หมายเหตุ
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ชื่อสาร

รายละเอียด/
ข้อกาหนด
(มกษ.9000 เล่ม 1)

ปูนขำว

สำรฟอกขำวถึง 10%

กรดฟอสฟอริก
(phosphoric acid)

- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง
- จำเป็นต้องได้รับ
กำรยอมรับจำก
หน่วยรับรองหรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้อง

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
คาอธิบายเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ/
ชื่อที่เกษตรกร
รู้จัก

ปูนขำว

วัตถุประสงค์การใช้
-ทำควำมสะอำดและ
ปรับสภำพบ่อ
-ใช้ล้ำงผัก/พืช

วิธีการใช้

หมายเหตุ

มกษ. 9000 เล่ม 1(G)-2557
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ภาคผนวก ข
ข้อกาหนดขั้นต่าในการตรวจและมาตรการที่ควร
ระมัดระวังภายใต้ระบบการตรวจและรับรอง
ข.1 มาตรการในการตรวจ
จ ำเป็ น ต้อ งมีม ำตรกำรในกำรตรวจที่ควรอบคลุ มตลอดห่ว งโซ่ อำหำรเพื่ อทวนสอบกำรแสดงฉลำก
ผลิตภัณฑ์ตำมข้อ 8 ของมำตรฐำนนี้ หน่วยรับรองควรจะกำหนดนโยบำยและขั้นตอนดำเนินงำนต่ำง ๆ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนนี้
ข.2 การสามารถเข้าถึงเอกสาร
กำรสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรทั้งหมด บันทึกข้อมูล และสถำนประกอบกำร ตำมแผนกำรตรวจโดยหน่วย
ตรวจเป็นสิ่งที่จำเป็น ผู้ประกอบกำรที่ถูกตรวจควรยอมให้ผู้มีอำนำจในกำรตรวจเข้ำตรวจ และให้ข้อมูลที่
จำเป็นสำหรับหน่วยตรวจจำกภำยนอกเพื่อกำรตรวจประเมิน
ข.3 หน่วยการผลิต
ข.3.1 กำรผลิตตำมมำตรฐำนนี้ควรดำเนินกำรบนพื้นที่เพำะปลูกหรือเพำะเลี้ยง บริเวณผลิต โรงเรือน
ของฟำร์ม และสถำนที่เก็บรักษำพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ทีมีกำรแยกผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์กันอย่ำง
ชัดเจนจำกหน่วยกำรผลิตที่ไม่ผลิตตำมมำตรฐำนนี้ ทั้งนี้หน่วยกำรผลิตอำจมีกิ จกรรมเฉพำะในเรื่องกำร
จัดเตรียมและกำรบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตรที่ผลิตได้เองเท่ำนั้น
ข.3.2 เมื่อมีกำรเตรียมกำรตรวจสอบในครั้งแรก ผู้ประกอบกำรและหน่วยรับรองควรมีกำรจัดให้มีสิ่ง
ต่ำงๆ และลงนำมในเอกสำรดังนี้
ข.3.2.1 อธิบำยรำยละเอียดของหน่วยกำรผลิตหรือบริเวณเก็บรวบรวม แสดงให้เห็นอำคำร ฟำร์มที่เป็น
สถำนที่เก็บรักษำและผลิต นอกจำกนี้ถ้ำมีอำคำรเฉพำะที่ใช้จัดเตรียม และ/หรือ บรรจุหีบห่อเฉพำะก็ให้
แสดงไว้ด้วย
ข.3.2.2 ในกรณีของกำรเก็บรวบรวมพืชป่ำ ถ้ำเป็นไปได้ผู้ผลิตควรได้รับกำรรับประกันจำกหน่วยรับรอง
ที่ผู้ผลิตจะสำมำรถนำมำแสดงให้มั่นใจว่ำ เป็นไปตำมข้อกำหนดในข้อ 4 ถึงข้อ 7 ของมำตรฐำนนี้
ข.3.2.3 มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติทั้งหมดที่จะนำมำใช้ในระดับของหน่วยกำรผลิต เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำเป็นตำมมำตรฐำนนี้
ข.3.2.4 ระบุวันที่ครั้งสุดท้ำยของกำรใช้พื้นที่ และ/หรือ บริเวณที่เก็บรวบรวม ที่ไม่เป็นไปตำมข้อ 4 ของ
มำตรฐำนนี้
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ข.3.2.5 กำรดำเนิ นงำนโดยผู้ป ระกอบกำรตำมข้อ 3 (กำรแสดงฉลำกและกำรกล่ำ วอ้ำ ง) และข้อ 4
(ข้อกำหนดวิธีกำรผลิตและกำรจัดเตรียม) ของมำตรฐำน ที่จะยอมรับในกรณีที่เกิดกำรเบี่ยงเบนจำกกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนนี้
ข.3.3 ผู้ประกอบกำรควรแจ้งให้หน่วยรับรองทรำบถึง แผนกำรผลิตแยกย่อยตำมพื้นที่เพำะปลูก พื้นที่
เลี้ยงสัตว์ ฝูงสัตว์ หรือรวงผึ้ง และพื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละปีก่อนครบวันที่จะต้องตรวจ
ข.3.4 ผู้ประกอบกำรต้องเก็บบันทึกข้อมูลและเอกสำรระบบบัญชีปัจจัยกำรผลิต ผลิตผล และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถให้หน่วยรับรองสอบกลับไปถึง แหล่ง ลักษณะ และปริมำณ ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ซื้อ
และกำรใช้วัสดุเหล่ำนั้น นอกจำกนี้ ควรเก็บเอกสำรผู้รับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ขำยไปทั้งหมด
ควรท ำเป็ น บัญ ชี ร ำยวั น แสดงปริ ม ำณที่ ข ำยให้ กั บ ผู้บ ริ โ ภคโดยตรงไว้ เมื่อ หน่ วยผลิ ตมี ก ำรแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เกษตรเอง ระบบบัญชีต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ ข.4.2 ของภำคผนวกนี้
ข.3.5 ปศุสัตว์ทั้งหมดต้องมีกำรชี้บ่งเป็นรำยตัว หรือในกรณีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนำดเล็กหรือสัตว์ปีกให้
ชี้บ่งเป็นฝูง ในกรณีของผึ้งก็ชี้บ่งเป็นรวงผึ้ง ควรเก็บบันทึกและเอกสำรระบบบัญชีเพื่อให้สำมำรถติดตำม
ปศุสัตว์และกลุ่มผึ้ง ที่อยู่ในระบบได้ตลอดเวลำ และให้ข้อมูลที่ช่วยให้สำมำรถสอบกลับเพื่อกำรประเมิน
ได้ตลอดเวลำ ผู้ประกอบกำรควรเก็บรักษำรำยละเอียดบันทึก และให้มีกำรปรับให้เป็นปัจจุบันของข้อมูล
ดังนี้
ข. 3.5.1 กำรเพำะพันธุ์ และ/หรือ แหล่งของปศุสัตว์
ข.3.5.2 ทะเบียนกำรซื้อขำยใดๆ
ข.3.5.3 แผนสุขภำพที่จะใช้ในกำรป้องกันและจัดกำรโรค กำรบำดเจ็บและปัญหำที่เกิดขึ้นซ้ำอีก
ข.3.5.4 กำรรักษำและกำรให้ยำ สำหรับจุดประสงค์ใดก็ตำม รวมถึงช่วงกำรรับประกัน และกำรชี้บ่งสัตว์
หรือผึ้งที่ได้รับกำรรักษำ
ข.3.5.5 อำหำรสัตว์ที่ให้ และแหล่งของอำหำรสัตว์
ข.3.5.6 กำรเคลื่อนย้ำยของปศุสัตว์ภำยในหน่วยผลิต และกำรเคลื่อนย้ำยของรวงผึ้งภำยในบริเวณที่หำ
อำหำรที่ระบุในแผนที่
ข.3.5.7 กำรขนส่ง กำรฆ่ำสัตว์ และ/หรือ กำรขำย
ข.3.5.8 กำรสกัด กำรแปรรูป และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์จำกผึ้งทั้งหมด
ข.3.6 กำรเก็บรักษำ สำรที่นำมำใช้ ที่ไม่ใช่สำรที่ห้ำมใช้ ตำมที่ระบุในมำตรฐำนนี้
ข.3.7 หน่วยรับรองควรมั่นใจว่ำมีกำรตรวจสอบทำงกำยภำพ แบบเต็มรูปแบบในแต่ละหน่วยปีละ 1 ครั้ง
อำจมีกำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในมำตรฐำนนี้ ถ้ำพบว่ำมีข้อสงสัยในกำรใช้
และต้องมีกำรทำรำยงำนกำรตรวจหลังจำกกำรตรวจเยี่ยมแต่ละครั้ง นอกจำกนี้อำจมีกำรตรวจเยี่ยมที่ไม่
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพิ่มเติมเป็นบำงครั้ง ตำมควำมจำเป็น หรือตำมที่ได้มีกำรสุ่มเลือก
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ข.3.8 ผู้ ป ระกอบกำรต้ อ งยอมให้ ห น่ ว ยรั บ รองเข้ ำ ถึ ง บริ เ วณเก็ บ รั ก ษำ บริ เ วณผลิ ต และพื้ น ที่ ท ำ
กำรเกษตรรวมถึงระบบบัญชีปัจจัยกำรผลิต ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ และเอกสำรสนับสนุนต่ำง ๆ
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรตรวจ ผู้ประกอบกำรควรให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยตรวจ เพื่อจุดมุ่งหมำยใน
กำรตรวจ
ข.3.9 ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในภำชนะบรรจุสำหรับจำหน่ำยให้ผู้บริโภค
ต้องมีกำรขนส่งในลักษณะที่ป้องกันกำรปนเปื้อน หรือป้องกันกำรนำเอำสำรอื่น หรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ไม่
เป็นไปตำมข้อกำหนดในมำตรฐำนนี้มำใส่แทน และมีกำรระบุข้อมูลดังนี้
ข.3.9.1 ชื่อและสถำนที่ของผู้รับผิดชอบ สำหรับกำรผลิตหรือจัดเตรียมผลิตภัณฑ์
ข.3.9.2 ชื่อของผลิตภัณฑ์
ข.3.9.3 ข้อมูลระบุสถำนะว่ำเป็นอินทรีย์
ข.3.10 กรณีที่ผู้ประกอบกำรมีกำรผลิตหลำยอย่ำงในบริเวณเดียวกัน และกำรปลูกพืชคู่ขนำน จะต้องมี
กำรตรวจส่วนที่ผลิตในบริเวณที่ผลิตนี้อย่ำงละเอียด ไม่ควรผลิตผลิตผลหรือผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์
ปะปนกับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ไม่สำมำรถจะแยกแยะออกจำกกันโดยดูด้วยตำได้
ข.3.10.1 ถ้ำมีกำรอนุญำตโดยหน่วยรับรองหรือโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจหน้ำที่ ต้องระบุ ประเภท
ของกำรผลิตและสภำพที่อนุญำต ข้อกำหนดในกำรตรวจเพิ่มเติมในระหว่ำงกำรเก็บเกี่ยว ข้อกำหนด
เกี่ยวกับเอกสำรที่ต้องมีเพิ่มเติม และกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร
ข.3.11 กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ปศุสัตว์ทั้งหมดที่ผลิตในส่วนกำรผลิตเดียวกัน ต้องเลี้ยงตำมข้อกำหนด
ในมำตรฐำนนี้ อย่ำงไรก็ตำมปศุสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงตำมข้อกำหนดในมำตรฐำนอำจพบในส่วนที่เป็นอินทรีย์
ได้ หำกมีกำรแยกชัดเจนจำกปศุสัตว์ ที่ผลิตตำมข้อกำหนดตำมมำตรฐำน หน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่
สำมำรถวำงเงื่อนไขที่เป็นมำตรกำรที่เข้มงวดได้
ข.3.12 หน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ อำจจะยอมรับว่ำสัตว์ที่เลี้ยงตำมข้อกำหนดในมำตรฐำนนี้อำจมีกำร
ปล่อยให้กินหญ้ำตำมพื้นดินทั่วไปได้หำกว่ำ
ข.3.12.1 พื้นดินนั้นไม่เคยมีกำรใช้ผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจำกที่อนุญำตตำมข้อกำหนดในข้อที่ 4 ของ
มำตรฐำนนี้อย่ำงน้อย 3 ปี
ข.3.12.2 มีกำรแยกชัดเจนระหว่ำงสัตว์ที่เลี้ยงตำมข้อกำหนดในมำตรฐำนนี้จำกสัตว์อื่น
ข.3.13 สำหรับกำรผลิตปศุสัตว์ หน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจหน้ำที่ควรมั่นใจว่ำมีกำรตรวจที่ เกี่ยวข้องกับ
ทุกขั้นตอนของกำรผลิต กำรจัดเตรียม จนถึงกำรจำหน่ำยให้ผู้บริโภค มั่นใจได้ในเรื่องควำมสำมำรถใน
กำรสอบกลับได้ ของปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นับจำกกำรผลิตปศุสัตว์ กระบวนกำรแปรรูป และ
กำรจัดเตรียมต่ำงๆ จนกระทั่งถึงกำรบรรจุ และ/หรือ กำรแสดงฉลำกเท่ำที่จะเป็นไปได้ทำงวิชำกำร
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ข.4 การจัดเตรียมและหน่วยการบรรจุหีบห่อ
ข.4.1 ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้ประกอบกำรควรให้ข้อมูล
ข.4.1.1 คำอธิบ ำยที่ สมบูรณ์ของหน่วยผลิต แสดงให้เห็นถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวก ที่ใช้สำหรับกำร
จัดเตรียม กำรบรรจุหีบห่อ และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์เกษตร ก่อนและหลังกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข.4.1.2 มำตรกำรที่เหมำะสมในทำงปฏิบัติทั้งหมด ที่จะนำมำใช้ในระดับหน่วยผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนนี้
ข.4.1.3 ควรมีกำรลงนำมในคำอธิบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับผิดชอบของส่วนกำรผลิต
นั้นและหน่วยรับรอง
ข.4.1.4 ในรำยงำนควรรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนของผู้ประกอบกำรว่ำ ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นไปตำม
ข้อกำหนดข้อ 3 ถึงข้อ 7 ของมำตรฐำนนี้ และกำรรำยงำนผลกำรแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่ยอมรับได้
และในส่วนที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ ในกรณีที่เป็นข้อบกพร่องที่รุนแรง หรือข้อบกพร่องที่ไม่สำมำรถแก้ไข
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนได้ และได้มีกำรลงนำมกำกับโดยทั้ง 2 ฝ่ำย
ข.4.2 บัญชีปัจจัยกำรผลิต ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น ลำยลัก ษณ์อักษร ควรเก็บไว้ให้หน่วย
รับรองสำมำรถตรวจสอบกลับไปยัง
ข.4.2.1 แหล่งกำเนิด ลักษณะ และปริมำณของผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้ส่งมำที่หน่วยนี้
ข.4.2.2 ลักษณะ ปริมำณ และผู้รับมอบผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ส่งออกจำกหน่วยผลิตนี้
ข.4.2.3 ข้อมูลอื่นๆ เช่น แหล่งกำเนิด ลักษณะ และปริมำณ ของส่วนประกอบ วัตถุเจือปน และสำรช่วย
กรรมวิธีกำรผลิต ที่ถูกส่งมำที่หน่วยนี้ และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หน่วยรับรองต้องใช้ใน
กำรตรวจกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม
ข.4.3 กรณีที่มีกำรนำผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์มำแปรรูป บรรจุหีบห่อ หรือ เก็บ
รักษำไว้ในหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ข.4.3.1 หน่วยนั้นควรมีบริเวณแยกต่ำงหำกภำยในสถำนประกอบกำร สำหรับกำรเก็บรักษำผลิตผล
และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ก่อนและหลังกำรปฏิบัติงำน
ข.4.3.2 กำรปฏิบัติงำนควรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้วิธีแยกสถำนที่หรือ
เวลำจำกกำรปฏิบัติกับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์
ข.4.3.3 กิจกรรมที่ไม่ได้มีกำรดำเนินงำนเป็นประจำควรมีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ภำยในกำหนดเวลำ
ที่ตกลงไว้กับหน่วยรับรองหรือหน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจหน้ำที่
ข.4.3.4 ควรนำมำตรกำรต่ำงๆ มำใช้เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรชี้บ่งรุ่นกำรผลิต และหลีกเลี่ยงกำรปะปนกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มำจำกกำรผลิตตำมมำตรฐำนนี้
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ข.4.4 หน่วยรับรองหรือหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ ต้องมั่นใจว่ำมีกำรตรวจสอบทำงกำยภำพที่เต็มรูป
แบบอย่ำงน้อยปีละครั้ง อำจจะมีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่สงสัย เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุรำยกำรไว้ใน
มำตรฐำนนี้ ควรจัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบทุกครั้ งหลังจำกกำรตรวจเยี่ยม โดยผู้รับผิดชอบสำหรับกำร
ตรวจสอบ ควรมีกำรตรวจสอบแบบไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเป็นครั้งครำวเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็นหรือ
โดยกำรสุ่มเลือก
ข.4.5 ผู้ประกอบกำรต้องให้หน่วยรับรองหรือหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่เข้ำถึงหน่วยผลิต ระบบบัญชีที่
เป็นลำยลักษณ์อักษร และเอกสำรสนับสนุนเพิ่มเติม รวมทั้งเอกสำรอย่ำงอื่นที่จำเป็นสำหรับจุดมุ่งหมำย
เพื่อตรวจสอบ
ข.4.6 ให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดกำรขนส่งตำมที่ระบุไว้ในข้อ ข.3.8 ของภำคผนวกนี้
ข.4.7 ในกำรรับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบดังนี้
ข.4.7.1 ภำชนะบรรจุหรือหีบห่ออยู่ในสภำพที่ปิดเรียบร้อย (กรณีที่จำเป็นต้องปิด)
ข.4.7.2 มีเอกสำรที่อ้ำงถึงในข้อ ข.3.8 ของภำคผนวกนี้ ผลของกำรทวนสอบนี้ต้องมีระบุในบัญชีปัจจัย
กำรผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่อ้ำงถึงในข้อ 4 ถึงข้อ 7 ของมำตรฐำนนี้
เมื่อพบว่ำมีข้อสงสัยว่ำผลิตภัณฑ์ไม่สำมำรถทวนสอบตำมระบบกำรผลิตในข้อ 10 (ระบบกำรตรวจสอบ
และรับรอง) ของมำตรฐำนนี้ ห้ำมอ้ำงว่ำเป็นกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

ภาคผนวก ค
หน่วย
หน่วยและสัญลักษณ์ที่ใช้ในมำตรฐำนนี้ และหน่วย SI (International System of Units หรือ Le
Système International d’ Unités) ที่ยอมให้ใช้ได้ มีดังนี้

รายการ

ชื่อหน่วย

สัญลักษณ์หน่วย

มิลลิกรัม (milligram)

mg

กิโลกรัม (kilogram)

kg

มวล

