
 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

มกษ. 9000-2564 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 9000-2021 

เกษตรอินทรีย:์ 

การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจําหน่าย

ผลิตผลและผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์

ORGANIC AGRICULTURE: 

THE PRODUCTION, PROCESSING, LABELLING AND 

MARKETING OF ORGANICALLY PRODUCE AND PRODUCTS 

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ICS 65.020                        ISBN 978-974-403-658-2  



มาตรฐานสินคา้เกษตร 

มกษ. 9000-2564 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 9000-2021 

เกษตรอินทรีย:์ 

การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจ าหน่าย

ผลิตผลและผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์

ORGANIC AGRICULTURE: 

THE PRODUCTION, PROCESSING, LABELLING AND 

MARKETING OF ORGANICALLY PRODUCE AND PRODUCTS 

ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์0 2561 2277  โทรสาร 0 2561 3357 

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 139  ตอนพเิศษ 43 ง           

วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2565 

 
 
 



 

 

(2)

 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคา้เกษตร  

เรื่อง เกษตรอินทรีย ์

1. นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย             ประธานกรรมการ 

2. ผู้แทนกรมการข้าว         กรรมการ 

  นางพรทพิย์ ถาวงศ์ 

  นางสาวสมใจ แก้วสร 

3.  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร        กรรมการ 

  นายอุทยั นพคุณวงศ์ 

 นางสาวปรียานุช ทพิยะวัฒน์ 

 นางสาวรษิกา สวิีลัย 

4.  ผู้แทนกรมประมง         กรรมการ 

 นายคณศิร์ นาคสงัข์ 

  นางสาวมณฑริา ถาวรยุตกิารต์ 

  นางสาวบุณฑริกา ศริิ 

5. ผู้แทนกรมปศุสตัว์         กรรมการ 

 นางสาวคชาภรณ ์เตม็ยอด 

 นางสาวศศภิา แก้วประเสริฐ 

 นางสาววันวิสาข์ แย้มมีกล่ิน 

6. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      กรรมการ 

 นายชูศักดิ์  ช่ืนประโยชน์ 

 นางสาวพรทพิย์ ศิริเรืองสกุล 

 นางสาวพิชชาภรณ ์อาชววงศ์ทพิย์ 

7. ผู้แทนกลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมการ 

 นายเจริญ แก้วสกุใส 

8. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์ดุสติ อธนุิวัฒน์ 

9. ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ       กรรมการ 

 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 

 นายมนตรี ถาวร 

10. ผู้แทนสาํนักงานมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์      กรรมการ 

 นางนาถฤด ี นาครวาจา 



 

 

(3)

 

11. ผู้แทนมูลนิธเิกษตรอนิทรีย์ไทย       กรรมการ 

 นางจินตนา  อนิทรมงคล 

 นายปริญญา  พรศริิชัยวัฒนา 

12. ผู้แทนสมาคมการค้าเกษตรอนิทรีย์ไทย      กรรมการ 

 นายพีรโชติ  จรัญวงศ์ 

 นางสาวชุติมา ชุณหเสถยีร 

13. นายกนัตพงษ์ แก้วกมล        กรรมการ 

 ผู้แทนภาคการผลิต 

14. นางอรทยั ศิลปนภาพร        กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐาน 

15. ผู้แทนสาํนักกาํหนดมาตรฐาน         กรรมการและเลขานุการ

 สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ        

 นางสาวมนทชิา สรรพอาสา 

  

 



 (4)

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง เกษตรอนิทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต 

แปรรูป แสดงฉลาก และจาํหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และ

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เม่ือวันที่ 28 ธนัวาคม 2552 แล้วน้ัน เพ่ือให้มาตรฐานมีความสอดคล้องกบั

ข้อกาํหนดระหว่างประเทศและชัดเจนมากข้ึน สะดวกต่อการนาํมาตรฐานไปใช้รวมถงึการตรวจสอบรับรอง 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสนิค้าเกษตรฉบับดังกล่าว เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับย่ิงขึ้ นในระดับประเทศและ

ระหว่างประเทศ  

มกษ. เร่ือง เกษตรอนิทรีย์น้ีได้รวมมาตรฐานการผลิตเกษตรอนิทรีย์ที่เคยประกาศแยกเป็นรายกลุ่มสินค้า 

ได้แก่ พืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ปลาสลิดอินทรีย์ อาหารสัตว์นํ้าอินทรีย์ การเลี้ ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์  

ปศุสัตว์อินทรีย์ และผึ้ งอินทรีย์ มาไว้เป็นมาตรฐานฉบับเดียว โดยมีโครงสร้างหลักครอบคลุม หลักการ 

วัตถุประสงค์ ข้อกําหนดที่ใช้กับสินค้าทุกกลุ่ม และภาคผนวก ซ่ึงภาคผนวก ก กําหนดรายการสาร 

ที่อนุญาตให้ใช้สาํหรับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ส่วนวิธีการจัดการและผลิตสินค้าเฉพาะแต่ละกลุ่ม

จัดทาํเป็นภาคผนวก ดังน้ี 

ภาคผนวก ข การจดัการการผลิตพืชอนิทรีย์ 

ภาคผนวก ค การจัดการการเพาะเล้ียงสตัว์นํา้อนิทรีย์และสาหร่ายอนิทรีย์ 

ภาคผนวก ง การจดัการการเลี้ยงปศุสตัว์อนิทรีย์  

ภาคผนวก จ การจัดการการเล้ียงผึ้ งอนิทรีย์และแมลงที่บริโภคได้อนิทรีย์ 

ทั้งน้ี ภาคผนวก ค ถงึภาคผนวก จ จะประกาศเพ่ิมเตมิในภายหลังต่อไป 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ีกาํหนดขึ้น โดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

CXG 32-1999 (Revised in 2007), Guideline for the Production, Processing, Labelling and 

Marketing of Organically Produced Foods. 

ASEAN. 2014. ASEAN Standard for Organic Agriculture.  

European Commission. 2018. Organic Production and Labelling of Organic Products and Repealing 

Council Regulation (EU) 2018/848. Official Journal of the European Union 2018/L 150/1.  

IFOAM. 2014. IFOAM Norms for Organic Production and Processing. International Federation of 

Organic Agriculture Movements, Germany.  







  มกษ. 9000-2564 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

เกษตรอินทรีย:์ 

การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก  

และการจําหน่ายผลิตผลและผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ีกาํหนด วัตถุประสงค์ หลักการ การผลิต การแปรรูป การแสดง

ฉลาก การขนส่ง และการจาํหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ 

ซ่ึงได้จาก :  

1) การผลิตพืชซ่ึงรวมถึง การเพาะปลูกพืช การเพาะเห็ด การเกบ็เกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติ 

การผลิตเมลด็พันธุแ์ละส่วนที่ใช้ขยายพันธุ ์

 2) การเพาะเล้ียงสตัว์นํา้และสาหร่าย 

 3) การเล้ียงปศสุตัว์ 

 4) การเล้ียงผึ้งและแมลงที่บริโภคได้ 

2.  นยิาม 

 ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ีมีดังต่อไปน้ี  

2.1 เกษตรอินทรีย ์(organic agriculture)  

 หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่ช่วยทาํให้ระบบนิเวศเกษตร

มีความสมบูรณ์ ทั้งน้ีรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ และกิจกรรม 

ทางชีวภาพในดิน เกษตรอินทรีย์เน้นการใช้วิธีการจัดการภายในฟาร์มมากกว่าการเลือกใช้

ปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์ม โดยคํานึงถึงสภาพของภูมิภาคต่างๆ ที่ต้องมีการปรับ

ระบบให้เข้ากบัสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้ เม่ือเป็นไปได้จะทาํให้สาํเรจ็ได้โดยใช้วิธีทั่วไป วิธทีางชีวภาพ

และทางกล แทนการใช้วัสดุสงัเคราะห์  

2.2 สารสงัเคราะห ์(synthetic)  

 หมายถึง สารที่ผลิตโดยกระบวนการทางเคมีหรือโดยกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีของ

สารที่สกดัจากพืช สตัว์ หรือแร่ธาตุที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ ส่วนสารที่เกดิขึ้นโดยกระบวนการ

ทางชีวภาพที่เกดิขึ้นตามธรรมชาตไิม่ถอืว่าเป็นสารสงัเคราะห์ 
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2.3 สิง่มีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม (genetic modification organisms)  

หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีการปรับเปล่ียนสารพันธุกรรม ซ่ึงได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหม่ 

2.4 เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ (modern biotechnology) 

หมายถึง การใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ เทคนิคการถ่ายทอดกรดนิวคลิอิกนอกร่างกายสิ่งมีชีวิต 

(in vitro nucleic acid technique) และการนําดี เอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA)  

เข้าสู่เซลล์หรือออร์แกเนลล์ (organelles) โดยตรง หรือการรวมตัวของเซลล์ (fusion of 

cell) ที่ต่างวงศ์กันตามหลักอนุกรมวิธาน (taxonomic family) ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

เพ่ือให้พ้นข้อจํากัดของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ใช่เทคนิคการผสมพันธุ์และ

คดัเลือกพันธุแ์บบด้ังเดิม (traditional breeding and selection) 

2.5 วสัดุนาโนที่ผลิตข้ึน (engineered nanomaterials)  

หมายถงึ วัสดุใดๆ ที่ตั้งใจผลิตขึ้นที่มีขนาดอย่างน้อยหน่ึงมิติเป็นขนาด 100 nm หรือน้อยกว่า 

หรือที่ประกอบขึ้นด้วยช้ินส่วนต่างๆ มีโครงสร้างภายในหรือมีโครงสร้างพ้ืนผิวซ่ึงหลายส่วน

จะมีขนาดอย่างน้อยหน่ึงมิติเป็นขนาด 100 nm หรือน้อยกว่า รวมถึงโครงสร้างการรวมตัวกัน 

หรือมวลรวมที่อาจมีขนาดเกินกว่า 100 nm แต่ยังคงสมบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของวัสดุ

ขนาดนาโน  

2.6 ระยะเวลาการปรบัเปลีย่น (transition period หรือ conversion period)  

หมายถึง ช่วงเวลานับจากเร่ิมต้นผลิตอินทรีย์ตามข้อกาํหนดในมาตรฐาน จนกระทั่งได้รับ

การรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑว่์าเป็นเกษตรอนิทรีย์ 

2.7 ช่วงปรบัเปลีย่นเป็นอินทรีย ์(transition to organic หรือ conversion to organic)  

เป็นคาํที่ใช้ระบุฉลากสาํหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตและแปรรูปตามระบบ

การผลิตแบบอนิทรีย์ที่อยู่ในระยะการปรับเปล่ียนที่จาํหน่ายเพ่ือใช้เป็นอาหารหรืออาหารสตัว์  

2.8 แนวกนัชน (buffer zone)  

หมายถึง แนวเขตที่ใช้กั้นบริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงมีขึ้นเพ่ือป้องกัน

การปนเป้ือนสารเคมีจากบริเวณข้างเคียง 

2.9 การปลูกพชืหมุนเวียน (crop rotation)  

หมายถงึ การปลูกพืชสลับชนิด (species) หรือวงศ ์(families) ของพืชล้มลุกอายุปีเดียวหรือ

สองปีบนพ้ืนที่เฉพาะที่วางรูปแบบหรือวางลําดับไว้ เพ่ือตัดวงจรการระบาดของวัชพืช  

โรคและแมลงศัตรูพืช และรักษาหรือปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพ่ิมปริมาณ

อนิทรียวัตถุในดนิ 
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2.10 การแสดงฉลาก (labelling)  

หมายถึง ข้อความที่เขียน พิมพ์ หรือ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ ที่ปรากฏบนฉลาก กาํกับมา

กับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ์หรือแสดงไว้ใกล้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ์รวมถึงเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการส่งเสริมการขาย  

2.11 ผลิตผลอินทรีย ์(organic produce) 

 หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรใดๆ ที่ผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ หรือเกบ็เกี่ยวจาก

ธรรมชาติ และปฏบัิติต่อผลิตผลด้วยการจดัการหลังการเกบ็เกี่ยว 

2.12 ผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์(organic product) 

 หมายถงึ ผลิตภัณฑท์ี่ได้จากผลิตผลอนิทรีย์ที่ผ่านการแปรรูปเพ่ือใช้เป็นอาหารหรืออาหารสตัว์ 

2.13 ผูป้ระกอบการ (operator)  

หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ผลิต จัดเตรียม นาํเข้า หรือส่งออกผลิตผลหรือผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์ 

โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือทาํการตลาด หรือผู้ที่ทาํการตลาดผลิตผลหรือผลิตภัณฑดั์งกล่าว 

2.14 การผลิต (production)  

หมายถึง การดาํเนินการเพ่ือให้ได้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในสภาพที่เกิดขึ้ น 

ในฟาร์มรวมถงึการบรรจุหีบห่อเบ้ืองต้นและการแสดงฉลาก 

2.15 การจดัเตรียม (preparation)  

หมายถึง การดาํเนินการในการฆ่าสัตว์ การชาํแหละ กระบวนการแปรรูป การถนอมรักษา 

และการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งการเปล่ียนแปลงการแสดงฉลาก 

ที่เกี่ยวข้องกบัการนาํเสนอวิธกีารผลิตเกษตรอนิทรีย์ 

2.16 ปุ๋ยอินทรีย ์(organic fertilizers)  

หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากอนิทรียวัตถุซ่ึงผลิตด้วยกรรมวิธทีาํให้ช้ืน สบั บด หมัก ร่อน หรือวิธกีารอื่น

แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี  

2.17 ปุ๋ยชีวภาพ (biological fertilizer) 

หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการนาํจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหาร

ที่เป็นประโยชน์แก่พืช มาใช้ในการปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี  

และให้ความหมายรวมถงึหัวเช้ือจุลินทรีย์  
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2.18 วตัถุเจือปนอาหาร (food additives) 

หมายถึง สารใดๆ ที่โดยปกติไม่ได้นําสารน้ันมาใช้บริโภคเป็นอาหาร และโดยปกติไม่ได้

นาํมาใช้เป็นส่วนประกอบทั่วไปของอาหาร ไม่ว่าสารน้ันจะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ 

การตั้งใจเติมวัตถุเจือปนอาหารในอาหารมีจุดมุ่งหมายทางเทคโนโลยี (รวมถึงทางประสาท

สัมผัส) ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การแปรรูป การจัดเตรียม การปฏิบัติใดๆ การบรรจุ 

การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง หรือการพักรอ เพ่ือให้เกิดหรือคาดอย่างสมเหตุผลว่าจะเกิดผล 

(ทางตรงหรือทางอ้อม) กับอาหารน้ัน หรือผลพลอยได้ของอาหารน้ันที่จะกลายเป็น

องค์ประกอบของอาหาร หรือมีผลต่อลักษณะเฉพาะของอาหารน้ัน ทั้งนี้  วัตถุเจือปนอาหาร

ไม่รวมถงึสารปนเป้ือนหรือสารที่เติมในอาหารเพ่ือคงไว้หรือปรับปรุงคุณภาพด้านโภชนาการ 

2.19 สารช่วยในการผลิตอาหาร (food processing aids)  

หมายถึง สาร หรือวัสดุใดๆ (ไม่รวม อุปกรณ์ หรือภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และไม่ได้

นาํมาบริโภคในลักษณะส่วนประกอบของอาหาร) ที่ตั้งใจใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบ อาหาร 

หรือส่วนประกอบอาหาร น้ัน เพ่ือให้บรรลุบางจุดมุ่งหมายทางเทคโนโลยีระหว่างการปฏบัิติ

ใดๆ หรือการแปรรูป และอาจส่งผลให้มีสารตกค้างหรืออนุพันธข์องสารเหล่าน้ีในผลิตภัณฑ์

สดุท้ายโดยไม่ได้ตั้งใจแต่หลีกเล่ียงไม่ได้ 

2.20 สารช่วยในการผลิตอาหารสตัว ์(feed processing aids)  

หมายถึง สาร หรือวัสดุใดๆ (ไม่รวม อุปกรณ์ หรือภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และไม่ได้

นํามาบริโภคในลักษณะส่วนประกอบของอาหารสัตว์) ที่ตั้งใจใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ หรือส่วนประกอบอาหารสัตว์ น้ัน เพ่ือให้บรรลุบางจุดมุ่งหมายทางเทคโนโลยี

ระหว่างการปฏบัิติใดๆ หรือการแปรรูป และอาจส่งผลให้มีสารตกค้างหรืออนุพันธ์ของสาร

เหล่าน้ีในผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยไม่ได้ต้ังใจแต่หลีกเล่ียงไม่ได้ โดยที่สารตกค้างเหล่าน้ีไม่มี

ผลเสยีต่อสขุภาพสตัว์ สขุภาพของมนุษย์ หรือสิ่งแวดล้อม และไม่มีผลกระทบทางเทคโนโลยีใดๆ 

กบัอาหารสตัว์ที่ผลิตได้ 

2.21 ยาสตัว ์(veterinary drug)  

หมายถึง สารใดๆ ที่ให้แก่สัตว์ที่ผลิตอาหาร เช่น สัตว์ที่ผลิตเน้ือสัตว์หรือนํ้านม สัตว์ปีก 

สัตว์นํา้ หรือผึ้ ง ไม่ว่าใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายในการบาํบัด การป้องกัน หรือการวินิจฉัยโรค หรือ

เพ่ือการเปล่ียนแปลงหน้าที่ทางสรีรวิทยา หรือพฤตกิรรมของสตัว์ 
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2.22 วตัถุที่เติมในอาหารสตัว ์(feed additives)  

หมายถึง สาร หรือจุลินทรีย์ หรือการเตรียมการอื่นๆ (ที่นอกเหนือจากวัสดุอาหารสัตว์และ

สารผสมพรีมิกซ์) ที่ตั้งใจเติมในอาหารสัตว์หรือนํ้า เพ่ือทาํหน้าที่หน่ึงหรือหลายอย่าง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  ที่ มีผลต่อคุณลักษณะของอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์  คุณค่า 

ทางโภชนาการที่จําเป็นของสัตว์ สีของปลาสวยงามและนก หรือมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 

สวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผลิตอาหารสัตว์ หรือมีผลต่อการต้านบิดหรือโปรโตซัว 

(coccidiostatic หรือ histomonostatic)  

2.23 ส่วนประกอบ (ingredient)  

หมายถึง วัตถุดิบ และสารใดๆ กต็าม รวมถงึวัตถุเจือปนอาหารหรือสารช่วยในการผลิตอาหาร 

ที่ใช้ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และยังปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งเป็นไปได้ที่จะพบ

ในลักษณะที่เปลี่ยนรูปไปแล้ว  

2.24 ส่วนที่ใชข้ยายพนัธุ ์(planting material) 

 หมายถึง พืชทั้งต้นและส่วนต่างๆ ของพืชที่ใช้สําหรับขยายพันธุ์ ซ่ึงรวมถึงพืชที่ได้จาก 

การขยายพันธุด้์วยวิธตีิดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง เสยีบยอด (grafted plants)  

2.25 การฉายรงัสีอาหาร (food irradiation)  

 หมายถึง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารโดยการฉายรังสีด้วยรังสีที่ก่อให้เกิดอิออน (ionizing 

radiation) โดยเฉพาะรังสีแกมมา (gamma rays) รังสีเอกซ์ (X-rays) หรือโดยอเิลก็ตรอน

จากเคร่ืองเร่งอนุภาคอิเลก็ตรอน (accelerated electrons) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการควบคุม 

จุลินทรีย์ที่ทาํให้เกิดโรคจากอาหาร (foodborne pathogens) ลดปริมาณจุลินทรีย์ และการเข้า

ทาํลายของแมลง การยับย้ังการงอกของรากพืช และการยืดอายุสาํหรับอาหารที่เน่าเสยีง่าย 

3. วตัถุประสงคท์ัว่ไปของการผลิตแบบอินทรีย ์

การผลิตแบบอนิทรีย์จะต้องเน้นการดาํเนินการตามวัตถุประสงค์ทัว่ไปดังต่อไปน้ี 

3.1 การมส่ีวนช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ 

3.2 การรักษาความอดุมสมบูรณ์ของดินในระยะยาว 

3.3 การมีส่วนช่วยในการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการปลูกพืชที่มีพันธุกรรม 

ที่หลากหลาย เหมาะสาํหรับการผลิตเกษตรอนิทรีย์ 

3.4 การมีส่วนทาํให้มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์สูง และโดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือตอบสนอง 

ความจาํเป็นด้านพฤตกิรรมเฉพาะของสตัว์แต่ละชนิด 

3.5 การส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุห์ายากและพันธุพ้ื์นเมืองที่เสี่ยงต่อการสญูพันธุ ์
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4. หลกัการของการผลิตเกษตรอินทรีย ์

4.1 หลกัการทัว่ไป  

การผลิตเกษตรอนิทรียเ์ป็นระบบการจัดการที่ย่ังยืน โดยยึดหลักการทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ให้ความสาํคัญกับระบบและวัฏจักรของธรรมชาติ และการคงอยู่ของสภาพ ดิน นํา้ และอากาศ 

ต่อสขุภาพของพืชและสตัว์ และความสมดุลระหว่างกนั 

4.1.2 การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผดิชอบ เช่น นํา้ ดิน อนิทรียวัตถุ และอากาศ  

4.1.3 การผลิตอาหารหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพสูง และการผลิตผลิตภัณฑเ์กษตรและการเพาะเล้ียง

สัตว์นํ้าและสาหร่ายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้กระบวนการที่ไม่เป็น

อนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม สขุภาพคน สขุภาพพืช หรือสขุภาพและสวัสดิภาพสตัว์ 

4.1.4 ม่ันใจในความเป็นอินทรีย์ของการผลิตอินทรีย์ในทุกขั้นตอนของการผลิต การแปรรูป และ

การจาํหน่ายอาหารและอาหารสตัว์ 

4.1.5 มีการออกแบบและจัดการกระบวนการทางชีวภาพที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานของระบบนิเวศวิทยา

และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายในระบบการจัดการ โดยใช้วิธกีารดังน้ี 

1) ใช้สิ่งมีชีวิต (living organism) และวิธกีลในการผลิต 

2) กรณีการปลูกพืชบก ใช้การเพาะปลูกพืชที่ เกี่ ยวข้องกับดิน และการเล้ียงปศุสัตว์ 

ที่เกี่ยวข้องกับผืนดิน หรือใช้การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าซ่ึงเป็นไปตามหลักการของการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรสตัว์นํา้ที่ยั่งยืน 

3) ไม่รวมการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการดัดแปร

พันธุกรรม และผลิตภัณฑท์ี่ผลิตโดยการดัดแปรพันธุกรรม ยกเว้นผลิตภัณฑย์าสตัว์  

4) อยู่บนพ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยงและการใช้มาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า และ

มาตรการป้องกนั ตามความเหมาะสม 

4.1.6 จาํกดัการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก ในกรณีที่จาํเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก

หรือไม่มีแนวทางปฏิบัติและวิธีการจัดการที่เหมาะสมที่อ้างถึงตามข้อ 4.1.5 การใช้ปัจจัย

การผลิตจากภายนอกจะจาํกดัอยู่ที่การใช้ปัจจัยการผลิตดังน้ี 

1) ปัจจยัการผลิตจากการผลิตแบบอนิทรีย์  

กรณีของส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์พืชต้องให้ความสําคัญกับการคัดเลือกพันธุ์ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการเฉพาะและวัตถุประสงค์ของการผลิตเกษตรอนิทรีย์ 

2) สารธรรมชาติหรือสารที่ได้จากธรรมชาต ิ

3) ปุ๋ยแร่ธาตุที่มีความสามารถในการละลายตํ่า  
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4.1.7 เม่ือจําเป็นต้องปรับกระบวนการผลิตให้คํานึงถึง สภาวะของสุขอนามัย ความสมดุลของ

ระบบนิเวศที่มีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค สภาพภูมิอากาศและสภาพของท้องถิ่น 

ขั้นตอนของการพัฒนาและการปฏิบัติเฉพาะด้านการเล้ียงสัตว์ และยังต้องอยู่ภายใต้

ข้อกาํหนดของมาตรฐานน้ี 

4.1.8 ในโซ่อาหารอนิทรีย์ทั้งหมดต้องไม่รวม การใช้สตัว์ที่ได้จากการโคลนน่ิง (cloning) การเล้ียงสัตว์

พอลิพลอยด ์(polyploidy animals) ที่เหน่ียวนาํโดยวิธทีี่ไม่ใช่ธรรมชาต ิและผ่านการฉายรังส ี

4.1.9 การปฏิบัติตามสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสูง โดยให้ความสาํคัญกับความต้องการเฉพาะของ

ชนิดสตัว์ 

4.2 หลกัการเฉพาะที่ใชก้บัการผลิตพชื การเล้ียงปศุสตัว ์และการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าอินทรีย ์

การผลิตพืช การเล้ียงปศุสัตว์ และการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าอินทรีย์ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ

หลักการเฉพาะ ดงันี้  

4.2.1 การบาํรุงรักษาและเพ่ิมพูนระดับของสิ่งมีชีวิตในดนิและความอดุมสมบูรณข์องดินตามธรรมชาติ 

ความคงตัวของดิน การอุ้มนํา้ของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ป้องกันและ 

ไม่ทาํให้เกิดการสูญเสียอินทรียวัตถุในดิน การบดอัดของดิน และการพังทลายของดิน และ 

มีการดูแลบาํรุงพืชผ่านระบบนิเวศของดินเป็นหลัก 

4.2.2 จาํกดัการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาได้ และใช้ปัจจัยการผลิต

ภายนอกให้น้อยที่สุด มีการรีไซเคิล (recycle) ของเสียและผลพลอยได้จากแหล่งกาํเนิด 

ที่เป็นพืชและสตัว์หมุนเวียนกลับมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต 

4.2.3 การบาํรุงรักษาสขุภาพของพืชโดยใช้มาตรการป้องกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลือกชนิดพันธุ ์

ที่เหมาะสมที่ต้านทานต่อศัตรูพืชและโรค การหมุนเวียนของพืชที่เหมาะสม วิธีการทางกล

และทางกายภาพ และการปกป้องศตัรูธรรมชาติของศัตรูพืชไว้ 

4.2.4 การใช้เมล็ดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมและความต้านทานโรคสูง

และอายุที่ยืนยาว 

4.2.5 การเลือกใช้ชนิดพันธุ์พืชที่ผลิตในระบบเกษตรอนิทรีย์ ให้คาํนึงถึงประสิทธภิาพในการผลิต

ความต้านทานโรค การปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ และยอมรับพันธุท์ี่ผสมข้าม

ตามธรรมชาต ิ 

4.2.6 มีความเป็นไปได้ที่ ผู้ประกอบการจะใช้วัสดุขยายพันธุ์ที่ได้จากฟาร์มของตนเองโดยต้อง

ปฏบัิติตามข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมทรัพยากรพันธุกรรมที่ปรับให้เข้า

กบัเง่ือนไขพิเศษของการผลิตเกษตรอนิทรีย์ 
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4.2.7 ในการเลือกสายพันธุ์สัตว์ (animal breeds) ให้คํานึงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ในระดบัสงู ความสามารถของสตัว์ในการปรับตัวให้เข้ากบัสภาพท้องถิ่น คุณค่าการผสมพันธุ ์

(breeding value) อายุยืน ความแขง็แรง และความต้านทานต่อโรคหรือปัญหาด้านสขุภาพ  

4.2.8 การผลิตปศุสตัว์มีการปฏบัิติที่ปรับให้เข้ากบัพ้ืนที่หรือที่ตั้ง (site-adapted) และเกี่ยวข้องกบั

ผนืดิน (land related livestock production)  

4.2.9 ใช้การปฏิบัติในการเล้ียงสัตว์ที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างการป้องกันตาม

ธรรมชาติจากโรค รวมถงึการให้สตัว์ออกกาํลังกายเป็นประจาํ และเข้าถงึพ้ืนที่เปิดโล่งและทุ่งหญ้า 

4.2.10 การให้อาหารปศุสัตว์ด้วยอาหารสัตว์อินทรีย์ ที่มีส่วนประกอบทางการเกษตรจากการผลิต

แบบอินทรีย์ และสารที่มิได้มาจากการเกษตรที่มีตามธรรมชาติ (natural non-agricultural 

substances)  

4.2.11 การผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ ได้มาจากสัตว์ที่เล้ียงแบบอินทรีย์ตลอดชีวิตของสัตว์

ตั้งแต่เกดิหรือฟักออกจากไข่ 

4.2.12 ต้องคงความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมทางนํา้อย่างต่อเน่ือง และคุณภาพของระบบนิเวศ 

ทางนํา้และทางบกโดยรอบ  

4.2.13 การให้อาหารสิ่งมีชีวิตในนํา้ด้วยอาหารจากการประมงที่ย่ังยืน หรือด้วยอาหารสัตว์อินทรีย์ 

ที่มีส่วนประกอบทางการเกษตรที่ได้จากการผลิตแบบอินทรีย์ (รวมถึงการเพาะเล้ียงสตัว์นํา้

อินทรีย์) และด้วยสารที่มิได้มาจากการเกษตรที่มีตามธรรมชาติ (natural non-agricultural 

substances) 

4.2.14 หลีกเล่ียงการทาํอันตรายต่อชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอนุรักษ์ ที่อาจเกิดขึ้ นจากการผลิต

แบบอนิทรีย์ 

4.3 หลกัการเฉพาะที่ใชก้บัการแปรรูปอาหารอินทรีย ์

การผลิตอาหารแปรรูปอนิทรีย์จะต้องยึดหลักการเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 

4.3.1 การแปรรูปอาหารอนิทรีย์จากส่วนประกอบทางการเกษตรที่เป็นอนิทรีย์  

4.3.2 จํากัดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์ที่ ช่วยด้านเทคโนโลยีและ

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ ์เพ่ือให้มีการใช้น้อยที่สุดและใช้เฉพาะกรณีที่มี

ความจาํเป็นทางเทคโนโลยี หรือเพ่ือวัตถุประสงคเ์ฉพาะด้านโภชนาการ  

4.3.3 ไม่ให้ใช้สารและวิธกีารแปรรูปที่อาจทาํให้เข้าใจผิดเกี่ยวกบัลักษณะที่แท้จริงของผลิตภัณฑ ์
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4.3.4 การแปรรูปอาหารอนิทรีย์ต้องทาํด้วยความระมัดระวัง โดยควรเลือกใช้วิธทีางชีวภาพ ทางกล 

และทางกายภาพ 

4.3.5 ไม่ใช้อาหารที่มีหรือประกอบด้วยวัสดุนาโนที่ผลิตขึ้น  

4.4 หลกัการเฉพาะที่ใชก้บัการแปรรูปอาหารสตัวอิ์นทรีย ์

การผลิตอาหารสตัว์แปรรูปอนิทรีย์ยึดหลักการเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 

4.4.1 การผลิตอาหารสตัว์อนิทรีย์จากวัสดุอาหารสตัว์อนิทรีย์ 

4.4.2 จาํกดัการใช้วัตถุเจือปนอาหารสตัว์และสารช่วยในการผลิตอาหารสตัว์ เพ่ือให้มีการใช้น้อยที่สุด

และใช้เฉพาะกรณีที่มีความจาํเป็นทางเทคโนโลยี หรือความจาํเป็นทางเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์ 

หรือเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโภชนาการ 

4.4.3 ไม่ให้ใช้สารและวิธกีารแปรรูปที่อาจทาํให้เข้าใจผิดเกี่ยวกบัลักษณะที่แท้จริงของผลิตภัณฑ ์

4.4.4 การแปรรูปอาหารสัตว์อินทรีย์ต้องทาํด้วยความระมัดระวัง โดยควรใช้วิธีทางชีวภาพ ทางกล 

และทางกายภาพ 

5. ขอ้กําหนดการจดัการและการผลิตแบบอินทรีย ์

5.1 ขอ้กําหนดทัว่ไป 

วตัถุประสงค ์

1. ระบบการผลิตเกษตรอนิทรีย์อยู่บนพ้ืนฐานของการผลิตที่เฉพาะเจาะจงและถูกต้องตามข้อกาํหนด 

ซ่ึงมุ่งไปที่การบรรลุระบบนิเวศเกษตรที่ด ีซ่ึงมีความย่ังยืนทั้งในด้านสงัคม ระบบนิเวศ และเศรษฐกจิ 

2. ส่งเสริมและเสริมสร้างความสมบูรณ์ระบบนิเวศเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ  

วัฏจักรทางชีวภาพ และกจิกรรมทางชีวภาพของดิน 

ผู้ประกอบการต้องใช้แนวทางการผลิตเกษตรอนิทรีย์ ดังน้ี 

5.1.1 ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดการจัดการและการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่กาํหนด 

ในข้อ 5 และข้อกาํหนดการจัดการการผลิตเกษตรอินทรีย์เฉพาะสาํหรับแต่ละสินค้าตามที่

ระบุในภาคผนวก ข, ค, ง หรือ จ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

หลักการที่กาํหนดไว้ 

5.1.2 ต้องมีการจัดการพ้ืนที่และสถานประกอบการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การถือครอง ให้เป็นไป 

ตามข้อกาํหนดที่ใช้ในการผลิตเกษตรอนิทรีย์ตามมาตรฐานน้ี 
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5.1.3 กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดการพ้ืนที่และสถานประกอบการทั้งหมดที่ตนถือครอง  

ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดที่ใช้ในการผลิตแบบอินทรีย์ตามข้อ 5.1.2 ได้พร้อมกันทั้งหมด 

อาจมีการจัดการแยกการผลิตหรือใช้การผลิตแบบคู่ขนาน โดยแยกหน่วยผลิต ระหว่าง  

การผลิตแบบอินทรีย์ การผลิตในระยะการปรับเปล่ียน และการผลิตที่ไม่ใช่อินทรีย์ ให้เห็น

ชัดเจน และมีประสทิธภิาพ และผลิตผลเกษตรอนิทรีย์จะต้องไม่ปะปนกบัผลิตผลจากพ้ืนที่ที่

ไม่ใช่เกษตรอนิทรีย์ตามข้อกาํหนดในข้อ 5.4 และเง่ือนไขเพ่ิมเติมที่กาํหนด ไว้ในภาคผนวก 

ข, ค, ง หรือ จ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

5.1.4 สาํหรับการผลิตแบบอนิทรีย์ อาจใช้สารตามที่ระบุในภาคผนวก ก หรือสารอื่นที่เข้าข่ายตาม

หลักเกณฑ์ข้อ 13 ของมาตรฐานน้ีและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่หรือ

หน่วยรับรองเทา่น้ัน 

5.2 การปรบัเปลีย่น  

วตัถุประสงค ์

การปรับเปล่ียนไปสู่การผลิตแบบอินทรีย์ ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการสร้างดินที่สมบูรณ์และระบบ

นิเวศที่ย่ังยืน และลดสารปนเป้ือนลงก่อนที่จะได้รับการรับรองสถานะว่าเป็นอนิทรีย์ 

ผู้ประกอบการต้องปฏบัิติ ดังน้ี 

5.2.1 ต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการปรับเปลี่ยน ตามที่กาํหนดในข้อกาํหนดน้ี และข้อกาํหนด

ระยะเวลาการปรับเปล่ียนสาํหรับสนิค้าแต่ละประเภท ตามที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข, ค, ง 

หรือ จ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

5.2.2 การนับระยะเวลาการปรับเปล่ียน ให้เร่ิมนับตั้งแต่ผู้ประกอบการได้นาํมาตรฐานน้ีไปปฏิบัติ

แล้วและสมัครขอรับการรับรองต่อหน่วยรับรอง  

5.2.3 การลดระยะเวลาการปรับเปล่ียนอาจทาํได้โดยการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรองหากมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าพ้ืนที่ขอการรับรองเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ 

หรือพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต 

แบบอินทรีย์มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือตามระยะเวลาที่กาํหนดในภาคผนวก  

ข, ค, ง หรือ จ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  

5.2.4 หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง อาจพิจารณาเพ่ิมระยะเวลาการปรับเปล่ียนให้

นานกว่าช่วงเวลาที่กาํหนดในข้อ 5.2.1 ได้ โดยต้องขึ้ นอยู่กับการบ่งช้ีและการประเมิน

ประเดน็ที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยง  

 

 



11 มกษ. 9000-2564 

 

5.3 การรกัษาสภาพการจดัการเกษตรอินทรีย ์ 

วตัถุประสงค ์  

ระบบการผลิตแบบอนิทรีย์ต้องการความมุ่งม่ันในการใช้การปฏบัิติในการผลิตแบบอนิทรีย์ 

5.3.1 การจัดการแบบอินทรีย์ ต้องไม่เปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างการจัดการแบบอินทรีย์และ

ไม่ใช่อนิทรีย์ ยกเว้นกรณทีี่มีเหตผุลอนัสมควรที่แสดงให้เหน็ว่าต้องหยุดการจัดการแบบอนิทรีย์

บนพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองแล้ว ในกรณีเหล่าน้ีจะต้องนาํข้อกาํหนดการปรับเปล่ียนมาใช้ 

5.3.2 กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น นํา้ท่วม ซึ่งอาจทาํให้สูญเสียสถานะความเป็นอินทรีย์ 

หากผู้ประกอบการมีหลักฐานแสดงว่าผลิตผลไม่เกิดการปนเป้ือนจากสารพิษตกค้างหรือ 

สารปนเป้ือน ผู้ประกอบการสามารถขอลดหรือยกเว้นไม่ต้องมีระยะเวลาการปรับเปล่ียน 

โดยการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง 

5.4 การแยกการผลิตและการผลิตแบบคู่ขนาน 

วตัถุประสงค ์  

ความเป็นอินทรีย์ของหน่วยฟาร์มอินทรีย์จะไม่ถูกทาํลายโดยกิจกรรมและการจัดการการดาํเนินงาน 

ที่ไม่ใช่อนิทรีย์ซ่ึงดาํเนินการในฟาร์มเดียวกนั 

ฟาร์มที่ไม่ได้เปล่ียนเป็นอินทรีย์พร้อมกันทั้งหมด ผู้ประกอบการสามารถทยอยเปล่ียนพ้ืนที่บางส่วนได้ 

โดยมเีง่ือนไขดังน้ี 

5.4.1 การจัดการแบบอินทรีย์ต้องแยกส่วนที่ไม่ใช่อินทรีย์และส่วนที่เป็นอินทรีย์ และแยกผลิตผล

และผลิตภัณฑท์ี่ผลิตได้ออกจากกนัอย่างชัดเจน ด้วยการผลิตแบบแยกส่วนหรือแบบคู่ขนาน 

เช่น ใช้สิ่งกีดขวางทางกายภาพ ใช้แนวทางการจัดการ (เช่น การผลิตพันธุ์ที่แตกต่างกัน

แยกแยะความแตกต่างได้ง่าย หรือมีช่วงเวลาของการเกบ็เกี่ยวที่ไม่ตรงกัน การจัดเกบ็ปัจจัย

การผลิตและผลิตภัณฑแ์ยกกนั) 

5.4.2 เง่ือนไขเพ่ิมเติมสาํหรับการจัดการแยกการผลิตหรือการผลิตแบบคู่ขนาน ของสินค้าแต่ละ

ประเภทมีรายละเอยีดกาํหนดเพ่ิมเติม ในภาคผนวก ข, ค, ง หรือ จ ที่เกี่ยวข้อง 

5.4.3 การจัดการแยกการผลิตหรือการผลิตแบบคู่ขนาน ผู้ประกอบการต้อง : 

1) เกบ็วัตถุดิบที่ใช้สาํหรับหน่วยการผลิตแบบอินทรีย์และที่อยู่ในระยะการปรับเปล่ียน 

แยกออกจากวัตถุดบิที่ใช้สาํหรับหน่วยการผลิตที่ไม่ใช่อนิทรีย์ 

2) เกบ็ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหน่วยผลิตแบบอนิทรีย์และที่อยู่ในระยะการปรับเปล่ียน 

แยกออกจากผลิตผลและผลิตภัณฑท์ี่ไม่ใช่อนิทรีย์ 
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3) เก็บบันทึกข้อมูลที่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการแยกหน่วยผลิต ผลิตผลและ

ผลิตภัณฑอ์ย่างมีประสทิธภิาพ 

5.5 การหลีกเลีย่งการปนเป้ือน 

วตัถุประสงค ์  

การจัดการแบบอินทรีย์ จํากัดการใช้ปัจจัยการผลิตสังเคราะห์อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนของ 

การผลิตแบบอินทรีย์และโซ่อุปทาน จาํกัดการได้รับสัมผัสสารเคมีที่คงอยู่ที่อาจเป็นอันตรายต่อคน

และสิ่งแวดล้อม และช่วยลดมลพิษและความเสื่อมโทรมของหน่วยผลิตและแปรรูป รวมถึง

สภาพแวดล้อมโดยรอบจากกิจกรรมการผลิตและการแปรรูป นอกจากน้ีระบบการผลิตแบบอินทรีย์

จะไม่รวมเทคโนโลยีบางอย่างที่ไม่ผ่านการพิสจูน์ ผดิธรรมชาติ และเป็นอนัตรายไว้ในระบบ 

5.5.1 การจัดการแบบอินทรีย์ใช้มาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพ่ือหลีกเล่ียงการปนเป้ือนที่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อความเป็นอินทรีย์ของโซ่อุปทาน มาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้าอาจรวมถึง 

การใช้สิ่งกีดขวางและแนวกันชนในการผลิต ขนาด หรือระยะที่เฉพาะเจาะจงของแนวกันชน 

หรือพืช ขึ้นกับความเสี่ยงของการปนเป้ือนที่ระบุ และสภาพภูมิอากาศการเกษตร (agro-

climatic conditions) ของท้องถิ่น 

5.5.2 มีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนในการใช้อุปกรณ์ รวมทั้งการทาํความสะอาด ซ่ึงรวมถึง  

การทาํความสะอาดอุปกรณ์ทาํความสะอาด และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ และบันทึก 

การทาํความสะอาด 

5.5.3 การจัดการแบบอินทรีย์เน้นการจัดการปัญหาความเสี่ยงของการปนเป้ือน หากมีเหตุอนัควร

สงสยัเกี่ยวกบัการปนเป้ือนให้พยายามระบุและจัดการแหล่งที่มาของการปนเป้ือน 

5.5.4 ควรมีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม เม่ือมีการระบุว่าพบความเสี่ยงสงูของการใช้หรือการปนเป้ือน

วัสดุต้องห้าม เพ่ือยืนยันความสมบูรณ์ของการเป็นอนิทรีย์ 

5.5.5 ระบบการจัดการแบบอนิทรีย์ ไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมใน

อาหารหรืออาหารสตัว์ หรือใช้เป็นอาหาร อาหารสตัว์ สารช่วยในการผลิต ผลิตภัณฑอ์ารักขา

พืช ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน ส่วนขยายพันธุ์ จุลินทรีย์ หรือสัตว์ ในทุกขั้นตอนการผลิตและ 

การแปรรูปแบบอนิทรีย์ 

5.5.6 เม่ือพบว่ามีของเสียและมลพิษ ควรมีการจัดทาํแผนและดาํเนินการตามแผน เพ่ือหลีกเล่ียง 

หรือลดการสูญเสียและมลพิษโดยการรีไซเคิลของเสียกลับมาใช้ใหม่ ของเสียที่ไม่สามารถ  

รีไซเคิลได้ เช่น แบตเตอร่ี ฟอยล์ พลาสติกและอื่นๆ ต้องกาํจัดอย่างเหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยง

การปนเป้ือนในฟาร์มอนิทรีย์  
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5.5.7 ผู้ประกอบการอาจถือว่า สินค้าที่ซ้ือจากโรงงานผลิตอาหารและอาหารสัตว์ไม่มีสิ่งมีชีวิต 

ดัดแปรพันธุกรรม และไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมได้ หากฉลาก

หรือเอกสารกาํกบัของสนิค้าน้ันไม่มีการระบุไว้ว่าสนิค้านั้นเป็นหรือได้มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปร

พันธุกรรมตามที่กฎหมายกําหนดไว้ เว้นแต่จะมีข้อมูลอื่นที่บ่งช้ีว่าการแสดงฉลากของ

ผลิตภัณฑดั์งกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดตามกฎหมาย  

5.5.8 ผู้ประกอบการที่ใช้ผลิตภัณฑท์ี่ไม่ใช่อนิทรีย์ ซ่ึงจัดซื้อหรือจัดหามาจากหน่วยงานที่เป็นบุคคล

ที่สาม และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการแสดงฉลาก ต้องขอให้ผู้ขายยืนยันว่าผลิตภัณฑ์น้ัน

ไม่ได้ผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธุกรรม หรือผลิตโดยสิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธุกรรม 

5.6 การเก็บเกีย่วผลิตผลทีเ่กิดข้ึนตามธรรมชาติ  

วตัถุประสงค ์

การเกบ็เกี่ยวผลิตผลที่เกดิข้ึนตามธรรมชาติ ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความย่ังยืน ไม่ใช้ปัจจัยการผลิต

หรือการปฏบัิตทิี่ต้องห้าม และต้องม่ันใจว่าผลิตผลไม่ปนเป้ือน 

5.6.1 การเกบ็เกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติ ต้องม่ันใจว่าไม่เกินระดับที่มีผลกระทบต่อความย่ังยืน

ของการให้ผลผลิตหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในพ้ืนที่

ดงักล่าว  

5.6.2 พ้ืนที่การเกบ็เกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติต้องอยู่ระยะที่ห่างอย่างเหมาะสมจากการทาํฟาร์มทั่วไป 

แหล่งมลพิษ และแหล่งที่มีโอกาสทาํให้เกดิการปนเป้ือน 

5.7 ขอ้กําหนดการผลิตที่ใชก้บัสินคา้แต่ละประเภท  

ผู้ประกอบการ จะต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดการผลิตที่ใช้กับสินค้าแต่ละประเภทเพ่ิมเติม 

ที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข, ค, ง หรือ จ ที่เกี่ยวข้อง  
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6. การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว การเก็บรวบรวม การบรรจุหีบห่อ การเก็บรกัษา 

การปฏิบติัต่อผลิตผลและผลิตภณัฑ ์และการขนส่ง  

วตัถุประสงค ์

1. การจัดการหลังการเกบ็เกี่ยว การเกบ็รวบรวม การบรรจุหีบห่อ การเกบ็รักษา การปฏบัิติต่อผลิตผล

และผลิตภัณฑ ์และการขนส่ง ยังคงรักษาความเป็นอนิทรีย์ของผลิตผลและผลิตภัณฑ ์

2. การบรรจุหีบห่อ การจัดเกบ็ และการขนส่ง ต้องไม่ทาํให้เกิดการปนเป้ือนกับผลิตผลและ

ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ที่บรรจุอยู่ 

3. ระหว่างการเกบ็รวบรวม การเกบ็รักษา และการปฏิบัติต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์ มีการป้องกัน

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากศัตรูพืชและสัตว์พาหะนําเช้ือโดยไม่ทาํให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สูญเสีย

ความเป็นอนิทรีย์ 

6.1 การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว 

6.1.1 ต้องใช้มาตรการป้องกันการปนเป้ือนและป้องกันการปะปนระหว่างผลิตผลอินทรีย์ 

กบัผลิตผลที่ไม่ใช่อนิทรีย์ เช่น ในการนวดข้าว การปอกเปลือก การทาํความสะอาด การทาํให้เยน็ 

การตัด การทาํแห้ง และการบรรจุผลิตผลในฟาร์ม 

6.1.2 ไม่อนุญาตให้ใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์พาหะนําเช้ือที่ไม่มีในรายการตาม

ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 ถึง ก.6 หลังการเก็บเกี่ยว หรือใช้เพ่ือการอารักขาพืชและ 

โรคระบาดสตัว์ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้สญูเสยีสถานะของการเป็นอินทรีย์ ทั้งนี้  การใช้สารที่อยู่

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นข้อ 13  

6.2 การเก็บรวบรวมและการขนส่งผลิตผลและผลิตภณัฑไ์ปยงัหน่วยจดัเตรียม 

ผู้ประกอบการอาจจะดาํเนินการเกบ็รวบรวมและขนส่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์ 

ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์ และที่ไม่ใช่อินทรีย์พร้อมกันได้ ต่อเม่ือมีมาตรการ 

ที่เหมาะสม ที่จะป้องกนัโอกาสที่จะเกดิการผสมหรือปะปนกนัระหว่างผลิตผลและผลิตภัณฑ์ 

ที่เป็นอินทรีย์ ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์ และที่ไม่ใช่อินทรีย์ และต้องม่ันใจว่า 

มีการช้ีบ่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการต้องเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกบั

วันที่เกบ็รวบรวม และวันเวลาที่ได้รับ พร้อมให้กบัหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง 

6.3 การบรรจุหีบห่อ การเก็บรกัษา การปฏิบติัต่อผลิตผลและผลิตภณัฑ ์และการขนส่งไปยงั

หน่วยปฏิบติัการอื่นหรือหน่วยอ่ืน รวมถงึผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีก 

6.3.1 มีการป้องกนัผลิตผลและผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ตลอดเวลาไม่ให้เกดิการปนเป้ือนและไม่ให้สมัผัส

กบัวัสดุและสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอนิทรีย์ 
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6.3.2 ต้องไม่นําปัจจัยการผลิตหรือสารอื่นที่นอกเหนือจากที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอินทรีย์  

ไปเกบ็รักษาในหน่วยผลิตผลิตผลอนิทรีย์ หรือที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียนเป็นอนิทรีย์ 

6.3.3 อาจเก็บผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์รวมถึงยาปฏิชีวนะ ไว้ในที่ เก็บทางการเกษตรและ 

การเพาะเล้ียง หากสตัวแพทย์กาํหนดให้นาํมาใช้ 

6.3.4 ภาชนะบรรจุสาํหรับการบรรจุหีบห่อ การเกบ็รักษา และการขนส่งที่ใช้ สาํหรับผลิตผลและ

ผลิตภัณฑอ์ินทรีย์ ต้องไม่ทาํให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปนเป้ือน ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้

วัสดุบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะสาํหรับเกบ็รักษาที่มีสารฆ่าเช้ือราสังเคราะห์ สารกันเสีย หรือสาร

รมควัน ห้ามใช้ถุงหรือภาชนะบรรจุที่ ใ ช้ซํ้าหรือภาชนะบรรจุซ่ึงสัมผัสกับสารใดๆ  

ที่มีแนวโน้มที่จะทาํลายความเป็นอินทรีย์ของผลิตผลและผลิตภัณฑห์รือส่วนประกอบอาหาร

ที่อยู่ในบรรจุภัณฑเ์หล่าน้ัน 

6.3.5 มีมาตรการป้องกันการปะปนระหว่างผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ กับผลิตผลและ

ผลิตภัณฑท์ี่ไม่ใช่อนิทรีย์ตลอดเวลา 

6.3.6 ต้องม่ันใจว่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่บรรจุในหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือยานพาหนะ 

อยู่ในสภาพเรียบร้อย กรณีที่บรรจุอยู่ในหีบห่อหรือภาชนะบรรจุ ต้องปิดผนึก หรือไม่มี

ร่องรอยของความเสียหาย สามารถป้องกันการปะปนหรือการสับเปล่ียนสินค้าที่บรรจุได้ 

กรณีที่ไม่อยู่ในภาชนะบรรจุต้องมีมาตรการที่ไม่ทาํให้เกิดการปะปนหรือการสับเปล่ียนของ

ผลิตผลและผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ได้  

6.3.7 ในกรณีที่ ผู้ประกอบการ มีการเก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือผลิตผลและ

ผลิตภัณฑท์ี่อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยน หรือที่ไม่ใช่อนิทรีย์ ไว้ในสถานที่เกบ็รักษาที่มกีารเกบ็รักษา

ผลิตภัณฑท์างการเกษตรหรืออาหารอื่นต้องดาํเนินการดังน้ี  

 1) เกบ็ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์หรือผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียน

เป็นอนิทรีย์ แยกจากผลิตภัณฑเ์กษตรหรืออาหารอื่น 

 2) มีมาตรการที่จะทาํให้ม่ันใจว่า มีการช้ีบ่งรุ่นที่ส่งมอบ และหลีกเล่ียงไม่ให้มีการปะปน

หรือมีการสลับระหว่างผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่อยู่

ระหว่างปรับเปล่ียน กบัผลิตผลและผลิตภัณฑท์ี่ไม่ใช่อนิทรีย์ 

3) มีมาตรการทําความสะอาดที่เหมาะสมซึ่ งได้ตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว เพ่ือทํา 

ความสะอาดสถานที่เกบ็รักษาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกบ็รักษาก่อนการจัดเกบ็

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียนเป็น

อนิทรีย ์และผู้ประกอบการต้องบันทกึการปฏบัิตแิละเกบ็รักษาบันทกึการปฏบัิตดัิงกล่าวไว้ 

6.3.8 การทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือสิ่งอาํนวยความสะดวกในการเกบ็รักษาให้ใช้เฉพาะสารที่อนุญาต

ให้ใช้ในการผลิตแบบอนิทรีย์ ตามรายการในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.8 
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6.3.9 สนับสนุนให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่รีไซเคิลหรือนํามา 

รีไซเคลิได้ 

7. การแปรรูปอาหารอินทรีย ์ 

วตัถุประสงค ์

1. ระบบการจัดการการแปรรูปและการปฏิบัติต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์ รักษาความเป็นอินทรีย์ 

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ จากวัตถุดิบจนถงึผลิตภัณฑส์ดุท้าย 

2. ผลิตภัณฑแ์ปรรูปอาหารอนิทรีย์ ทาํจากส่วนประกอบที่มาจากการเกษตรที่เป็นอนิทรีย์  

3. แปรรูปอาหารอนิทรีย์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ทางกล หรือทางกายภาพ  

4. ในระหว่างกระบวนการแปรรูปมีการป้องกันผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากศัตรูพืชและสตัว์พาหะนาํเช้ือ 

โดยไม่ทาํให้ผลิตภัณฑส์ญูเสยีความเป็นอนิทรีย์  

5. การทาํความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการสุขาภิบาลในสถานประกอบการแปรรูปอาหารต้องไม่ทาํให้

ผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ปนเป้ือน 

ผู้ประกอบการต้องปฏบัิติดังน้ี 

7.1 การจัดการกระบวนการแปรรูปอาหารอินทรีย์ รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดทุกขั้นตอนของ

กระบวนการ ในการแปรรูป การปฏบัิติต่อผลิตผลและผลิตภัณฑอ์ินทรีย์ และการบรรจุหีบห่อ 

โดยใช้มาตรการเพ่ือป้องกันการปนเป้ือน (รวมถึงการป้องกันการปนเป้ือนจากสารต่างๆ  

ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตแบบอินทรีย์) และการป้องกันการปะปนระหว่างผลิตภัณฑ์

อนิทรียก์บัผลิตภัณฑท์ี่ไม่ใช่อนิทรีย ์ 

7.2 ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปอนิทรีย์จะต้องจัดทาํและปรับปรุงขั้นตอนการดาํเนินการ

ที่เหมาะสม โดยอาศัยการระบุขั้นตอนการแปรรูปที่เป็นจุดวิกฤติอย่างเป็นระบบ และต้องปฏบัิติ

ตามขั้นตอนการดาํเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะต้องใช้มาตรการป้องกนัไว้ล่วงหน้า 

7.3 การเตรียมการแปรรูป ต้องแยก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียน  

และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ ออกจากกัน โดยแยกด้วยเวลาหรือสถานที่ หรือใช้พ้ืนที่แยกกัน 

เม่ือมีการปฏบัิตดิงักล่าว ผู้ประกอบการต้อง : 

1) แจ้งหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง 

2) ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองจนกว่ากระบวนการผลิตเสรจ็สิ้น และแยกจากการดาํเนินการ 

ที่คล้ายคลึงกันซ่ึงดาํเนินการกับ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียน 

และผลิตภัณฑท์ี่ไม่ใช่อนิทรีย์โดยแยกสถานที่หรือใช้เวลาที่ต่างกนั 
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3) จัดเกบ็ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่

อนิทรีย ์ก่อนและหลังการดาํเนินการแยกจากกนั โดยแยกสถานที่หรือใช้เวลาที่ต่างกนั 

4) จดัทาํทะเบียนข้อมูลการดาํเนินการและปริมาณที่แปรรูปให้เป็นปัจจุบันและเกบ็ข้อมูลไว้ 

5) ใช้มาตรการที่จาํเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการช้ีบ่งรุ่น และเพ่ือหลีกเล่ียงการผสม ปะปน 

หรือสับเปล่ียน ระหว่างผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียน และ

ผลิตภัณฑท์ี่ไม่ใช่อนิทรีย์ 

6) ดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์ 

หลังจากทาํความสะอาดอปุกรณ์การผลิตอย่างเหมาะสมแล้วเทา่น้ัน  

7.4 ควรมีการจัดการกระบวนการแปรรูปตามหลักการปฏบิัติทางสขุลักษณะที่ด ี(good hygieniec 

practices) หรือการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี (good manufacturing practices) โดยให้เป็นไป

ตามข้อกาํหนดของสขุลักษณะที่ดใีนการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

7.5 การแปรรูปอินทรีย์ใช้ส่วนประกอบอาหาร (ไม่รวมนํา้และเกลือที่เติม) จากเกษตรอินทรีย์

เทา่น้ัน ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีต้องอยู่ภายใต้ข้อกาํหนดการแสดงฉลากในข้อ 11.4  

7.6 ส่วนประกอบอาหารชนิดเดยีวกนัจะต้องไม่มาจากทั้งแหล่งที่เป็นอนิทรีย์และไม่ใช่อนิทรีย์  

7.7 การแปรรูปอาหารอนิทรีย์ใช้เฉพาะวัตถุเจือปนอาหารที่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก 

ตารางที่ ก.6 เทา่นั้น 

7.8 การแปรรูปอาหารอินทรีย์จะใช้เฉพาะแร่ธาตุ (รวมถึงธาตุอาหารรอง) วิตามิน กรดไขมัน

จําเป็น กรดอะมิโนที่จําเป็น และสารอาหารอื่นๆ จากการสังเคราะห์เม่ือต้องเติมใน

ผลิตภัณฑอ์าหารตามกฏหมายหรือที่แนะนาํให้เติมโดยหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ 

7.9 สาํหรับการผลิตอาหาร วิธีการแปรรูปอาหารอินทรีย์ให้ใช้เฉพาะวิธีทางกล กายภาพ หรือ

ชีวภาพ เช่น การกระเทาะเปลือก การขดัส ีการหมัก การบด การบีบอดั และการระเหยนํา้ออก  

7.10 กระบวนการแปรรูปอาหารอินทรีย์ ใช้เฉพาะสารช่วยในการผลิตอาหาร สารอื่นๆ ที่ใช้

ปรับปรุงเปล่ีนแปลงผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และสารทาํละลาย ที่ใช้ในการสกัดที่มีรายช่ืออยู่ใน

ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.7 

7.11 กระบวนการแปรรูปอาหารอินทรีย์ไม่ใช้เทคนิคการฉายรังสี ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ต้องไม่ผ่านการฉายรังสีเพ่ือจุดมุ่งหมายในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์พาหะนําเช้ือ  

การถนอมอาหาร และการกาํจัดจุลินทรีย์ก่อโรค หรือการสขุาภิบาล 
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7.12 อุปกรณ์การกรองต้องไม่มีแร่ใยหิน (asbestos) หรือใช้เทคนิคหรือสารที่อาจปนเป้ือน

ผลิตภัณฑ์ สารกรองและสารช่วยเสริมฤทธิ์ (adjuvants) ถือเป็นสารช่วยในการผลิตอาหาร 

ดงัน้ัน จงึต้องเป็นชนิดที่มีรายช่ือในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.7  

7.13 กระบวนการสกดัให้ใช้ได้เฉพาะการสกดัด้วยนํา้ เอทานอล นํา้มันจากพืชหรือสตัว์ นํา้ส้มสายชู 

คาร์บอนไดออกไซด ์และไนโตรเจน เทา่น้ัน 

7.14 ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ ์สาร และเทคนิค ในการทาํให้คุณสมบัติที่สญูเสยีไประหว่างกระบวนการ

แปรรูปและเก็บรักษาอาหารอินทรีย์กลับคืนมา เพ่ือแก้ไขผลที่ เกิดจากการละเลย 

ในกระบวนการแปรรูปอาหารอินทรีย์ หรือการใช้ที่อาจทาํให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะ 

ที่แท้จริงของผลิตภัณฑท์ี่ตั้งใจจะวางตลาด 

8. การแปรรูปอาหารสตัวอิ์นทรีย ์

วตัถุประสงค ์

รักษาความเป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการ จากวัตถุดิบจนถึง

ผลิตภัณฑส์ดุท้าย 

ผู้ประกอบการต้องปฏบัิติดงัน้ี 

8.1 การใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ สารช่วยในการผลิต สารอื่น และส่วนประกอบอาหารสัตว์ 

รวมทั้งกระบวนการแปรรูปที่ใช้ เช่น การรมควัน ต้องเป็นไปตามหลักการของการปฏิบัติ

ทางการผลิตที่ด ี(good manufacturing practices)  

8.2 ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารสัตว์แปรรูปจะต้องจัดทาํและปรับปรุงขั้นตอนการดาํเนินการ 

โดยอาศัยการระบุขั้นตอนการแปรรูปที่ เป็นจุดวิกฤติอย่างเป็นระบบ และต้องปฏิบัติ 

ตามขั้นตอนการดาํเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะต้องใช้มาตรการป้องกนัไว้ล่วงหน้า 

8.3 การเตรียมการแปรรูป ต้องแยกอาหารสัตว์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียน  

และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ ออกจากกัน โดยใช้เวลาหรือสถานที่แยกกัน เม่ือมีการเตรียม

หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์  

และผลิตภัณฑท์ี่ไม่ใช่อนิทรีย์ในหน่วยจัดเตรียมที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต้อง:  

1) แจ้งหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง 

2) มีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองจนกว่ากระบวนการผลิตจะเสร็จสิ้ น และแยกจากการ

ดําเนินการที่คล้ายคลึงกันซ่ึงดําเนินการกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น (ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

ผลิตภัณฑท์ี่อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์) โดยแยกสถานที่หรือ

ใช้เวลาที่ต่างกนั 
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3) จัดเกบ็ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่

อนิทรีย ์ก่อนและหลังการดาํเนินการแยกจากกนั โดยแยกสถานที่หรือใช้เวลาที่ต่างกนั 

4) จดัทาํทะเบียนข้อมูลการดาํเนินการและปริมาณที่แปรรูปให้เป็นปัจจุบันและเกบ็ข้อมูลไว้  

5) ใช้มาตรการที่จาํเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการช้ีบ่งรุ่น และหลีกเล่ียงการผสม ปะปน หรือ

สับเปล่ียน ระหว่างผลิตภัณฑอ์ินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียน และผลิตภัณฑ์

ที่ไม่ใช่อนิทรีย์ 

6) ดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์ 

หลังจากทาํความสะอาดอปุกรณ์การผลิตอย่างเหมาะสมแล้วเทา่น้ัน  

8.4 ต้องไม่นาํวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ หรือวัตถุดิบที่อยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์  

มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์อินทรีย์พร้อมกันกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

ชนิดเดยีวกนัที่ผลิตโดยวิธทีี่ไม่ใช่อนิทรีย์ 

8.5 วัตถุดบิอาหารสตัว์ใดๆ ที่ใช้หรือผ่านกระบวนการแปรรูปอนิทรีย์ จะต้องไม่ผ่านกระบวนการ 

โดยใช้สารทาํละลายสงัเคราะห์ทางเคม ี

8.6  การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ของพืช สาหร่าย สตัว์ หรือยีสต์ วัตถุดิบอาหารสัตว์จาก

แหล่งกาํเนิดจากแร่ธาตุ วัตถุที่เติมในอาหารสตัว์ และสารช่วยในการผลิตในการแปรรูปอาหารสตัว์

อนิทรีย์ ให้ใช้เฉพาะที่อยู่ในรายการที่กาํหนดในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.7 เทา่น้ัน 

9. การควบคุมศตัรูพชืและสตัวพ์าหะนาํเช้ือ 

วตัถุประสงค ์

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้รับการป้องกันจากศัตรูพืชและสัตว์พาหะนําเช้ือโดยไม่สูญเสีย 

ความสมบูรณ์ทางอินทรีย์ในระหว่างการแปรรูป การจัดเกบ็ และการปฏบัิติต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์

อนิทรีย์ 

9.1 ระบบการจัดการการแปรรูปอนิทรีย์ จะควบคุมศัตรูพืชและสัตว์พาหะนาํเช้ือ ตามลาํดับขั้น

ดงัน้ี  

 1) เร่ิมจากการใช้วิธีการป้องกันเป็นวิธีแรก เช่น ทาํลายและกาํจัดแหล่งที่อยู่อาศัยและ 

มีมาตรการป้องกนัการเข้ามาของศัตรูพืชและสตัว์พาหะนาํเช้ือ 

 2) ถ้าวิธกีารป้องกนัไม่เพียงพอ ทางเลือกแรกควรใช้วิธกีารทางกายภาพ ทางกล ทางชีวภาพ 

เช่น การใช้สิ่งกดีขวางทางกายภาพ เสยีง (เสยีงอลัตร้าซาวด์) แสง (แสงอุลตร้าไวโอเลต) 

กับดัก (ฟีโรโมนและใช้เหย่ือที่อยู่กับที่) การควบคุมอุณหภูมิ บรรยากาศที่ควบคุมได้ 

(คาร์บอนไดออกไซด ์ออกซิเจน ไนโตรเจน) และดินเบา  
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 3) ถ้าวิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ ใช้ไม่ได้ผล อาจใช้สารป้องกันกาํจัดตามที่ระบุใน

ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 หรือสารอื่นที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13 และจะต้อง

ป้องกนัไม่ให้สมัผัสกบัผลิตผลและผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ 

9.2 ควรหลีกเลี่ยงและป้องกนัศัตรูพืชและสตัว์พาหะนาํเช้ือโดยใช้วิธกีารปฏบัิตใินการผลิตที่ดี  

10. การทําความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการฆ่าเช้ือในสถานทีผ่ลิตและแปรรูป 

ผลิตผลและผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์ 

วตัถุประสงค ์

การทาํความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการฆ่าเช้ือสถานที่ผลิตและแปรรูปไม่ทาํให้เกิดการปนเป้ือน

ผลิตผลและผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ 

10.1 การจัดการแบบอนิทรีย์ จะใช้เฉพาะระบบการทาํความสะอาดและการฆ่าเช้ือ พ้ืนผวิ อปุกรณ์ 

เคร่ืองจักร สิ่งอาํนวยความสะดวก และสถานที่ ในการผลิตการแปรรูป ที่ป้องกันการปนเป้ือน

ผลิตผลและผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ 

10.2 สารฆ่าเช้ือที่อาจสัมผัสโดยตรงกับผลิตผลและผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ ได้แก่ นํา้และสารที่กาํหนด

รายการไว้ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.8 กรณทีี่ใช้นํา้และสารดังกล่าวแล้วไม่ได้ผล และจาํเป็นต้อง

ใช้สารอื่น สารอื่นๆ เหล่าน้ันต้องไม่สมัผสัโดยตรงกบัผลิตผลและผลิตภัณฑอ์นิทรีย ์

11. การแสดงฉลากและการกล่าวอา้ง 

วตัถุประสงค ์

การแสดงฉลากระบุผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์อย่างชัดเจนและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ผู้บริโภคตดัสนิใจเลือกได้ถูกต้องเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการทาํให้ผู้บริโภคเข้าใจผดิ  

11.1 การแสดงฉลากให้เป็นไปตามข้อ 3 (ข้อกาํหนดการแสดงฉลากสนิค้าเกษตร) ของมาตรฐาน

สนิค้าเกษตร เร่ือง การแสดงฉลากสนิค้าเกษตร (มกษ. 9060)  

11.2 ให้แสดงฉลากสินค้าเกษตร ตามรายการที่กาํหนดในมาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง กรณี 

ที่เป็นสินค้าเกษตรที่ไม่มีการกาํหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรไว้ ให้พิจารณาแสดงฉลากตามรายการที่

กําหนดไว้ใน ข้อ 4 (ข้อกําหนดรายการที่แสดงในฉลากสินค้าเกษตรที่ เป็นอาหาร) หรือข้อ 5 

(ข้อกาํหนดรายการที่แสดงในฉลากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร) ของ มกษ. 9060 ตามประเภทของ

สนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม 
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11.3 การแสดงฉลากหรือกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือเกษตรอินทรีย์  

หรือ ออร์แกนิก หรือ organic จะทาํได้ต่อเม่ือ : 

11.3.1 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์น้ันต้องมาจากระบบการผลิตแบบอนิทรีย์ตามวัตถุประสงค์ หลักการ 

และข้อกาํหนดของมาตรฐานน้ี  

11.3.2 ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเกษตร (agricultural origin) ต้องได้มาจาก

ระบบการผลิตแบบอนิทรีย์ตามวัตถุประสงค ์หลักการ และข้อกาํหนดของมาตรฐานน้ี  

11.3.3 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่มาจากการเกษตร (non – agricultural origin) ให้ใช้ได้

เฉพาะรายการที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.6  

11.3.4 ในผลิตภัณฑ์หน่ึงต้องไม่มีส่วนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้งการผลิตแบบอินทรีย์ และ

ไม่ใช่แบบอนิทรีย์รวมกนั  

11.3.5 ผลิตภัณฑห์รือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จะต้องไม่เป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ไม่ผ่าน

การฉายรังส ีหรือใช้สารที่ไม่ได้มีรายช่ือระบุอยู่ในภาคผนวก ก  

11.3.6 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑท์ี่ผลิต หรือจัดเตรียม หรือนาํเข้า โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจ

และรับรองเกษตรอนิทรีย์ 

11.3.7 ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง โดยมีการแสดงฉลากระบุช่ือหรือรหัสของหน่วยรับรอง 

หรือระบุทั้งช่ือและรหัสของหน่วยรับรอง 

11.4 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยรับรองว่าผ่านการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

ตามมาตรฐานน้ี และสอดคล้องกบัข้อกาํหนดในข้อ 11.3 อนุญาตให้แสดงข้อความบนฉลาก

ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ว่า “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ช่วงปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์” ได้  

แต่ไม่อนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายรับรองที่ทาํให้เข้าใจผิดได้ว่าได้รับการรับรองเป็นผลิตผล

หรือผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์แล้ว 

11.5 การแสดงฉลากแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระยะปรับเปล่ียนเป็นอินทรีย์  

จากผลิตภัณฑ์อินทรีย์อย่างชัดเจน หรือใช้คําที่มีความหมายเหมือนกัน การแสดงฉลาก 

ช่วยให้ม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากว่าป็น “อินทรีย์” หรือคําที่เทียบเท่ากัน (เช่น  

“อยู่ระหว่างปรับเปล่ียนทางชีวภาพหรือระบบนิเวศ”, “อยู่ระหว่างปรับเปล่ียนเป็นอนิทรีย์”, 

“การปรับเปล่ียนเป็นอนิทรีย์”) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ที่เกี่ยวข้อง 

11.6 การแสดงฉลากอาหารอนิทรีย์ต้องปฏบัิตติามข้อกาํหนดเพ่ิมเติมจากข้อ 11.3 ถงึ 11.5 ดงัน้ี 

11.6.1 แสดงรายการส่วนประกอบทั้งหมด เป็นร้อยละของนํา้หนักโดยประมาณ เรียงตามลาํดับปริมาณ

จากมากไปน้อย ไม่ว่าเป็นอินทรีย์หรือไม่ ยกเว้นสมุนไพรและเคร่ืองเทศที่มีน้อยกว่าร้อยละ 2 

ของนํา้หนักทั้งหมดของผลิตภัณฑ ์อาจแสดงรายการเป็น “สมุนไพร” หรือ “เคร่ืองเทศ” ได้ 
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11.6.2 ผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงฉลากและเคร่ืองหมายรับรองว่าเป็น “อินทรีย์” ได้ ต้องมีส่วนประกอบ 

ที่เป็นอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของส่วนประกอบทั้งหมด (โดยนํา้หนักสาํหรับของแขง็

หรือโดยปริมาตรสาํหรับของเหลว) ในผลิตภัณฑส์ดุท้ายที่ไม่รวมส่วนประกอบของนํา้และเกลือ 

แต่ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์น้ันต้องไม่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี 

หรือใช้สารช่วยในการผลิตที่ไม่ได้ระบุรายการไว้ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.6 และตารางที่ ก.7  

11.6.3 การอ้างว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ัน “ทาํจากส่วนประกอบอาหารที่เป็นอินทรีย์” หรือคําที่มี

ความหมายเหมือนกัน จะทาํได้ต่อเม่ือผลิตภัณฑ์น้ันมีส่วนประกอบอาหารที่เป็นอินทรีย์

อย่างน้อยร้อยละ 70 (โดยนํ้าหนักสาํหรับของแข็งหรือโดยปริมาตรสาํหรับของเหลว -  

ไม่รวมนํา้และเกลือ) 

11.6.4 ไม่แสดงฉลากว่าเป็น “อนิทรีย์” หรือ “ทาํจากส่วนประกอบอาหารที่เป็นอนิทรีย์” หรือคาํที่มี

ความหมายเหมือนกัน หรือกล่าวอ้างว่าได้รับการรับรองอินทรีย์สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ มี

ส่วนประกอบอาหารที่เป็นอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70 (โดยนํา้หนักสาํหรับของแขง็หรือโดย

ปริมาตรสาํหรับของเหลว - ไม่รวมนํ้าและเกลือ) แม้ว่าอาจใช้คําว่า “อินทรีย์” เพ่ือระบุ

ลักษณะของส่วนประกอบอาหารในรายการส่วนประกอบอาหาร) 

11.6.5 กรณีอาหารอนิทรีย์ แสดงข้อความที่กล่าวอ้างว่าเป็น “อนิทรีย”์ ไว้ในบริเวณที่เหน็ได้ชัดเจน

และประกอบกบัส่วนประกอบที่เป็นอนิทรีย์ โดยแสดงร้อยละโดยประมาณของส่วนประกอบ

ทั้งหมดรวมวัตถุเจือปนอาหารแต่ไม่รวมนํา้และเกลือ  

11.6.6 การระบุรายการส่วนประกอบอาหารทุกชนิดบนฉลาก ให้ใช้สี รูปแบบ และขนาดตัวอักษร 

ที่เหมือนกนั 

11.7 การแสดงฉลากหรือกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑอ์าหารสตัว์อนิทรีย ์ต้องปฏบัิตติามข้อกาํหนด

ข้อ 11.3 ถึง 11.5 และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ต้องมาจากการผลิตแบบอินทรีย์อย้างน้อย

ร้อยละ 95 ของนํา้หนักแห้ง 

12. ระบบการตามสอบและการเก็บบนัทึกขอ้มูล 

วตัถุประสงค ์

การเกบ็บันทึกข้อมูลจะช่วยให้สามารถตามสอบความเป็นอินทรีย์ได้ตลอดการดําเนินการทั้งหมด 

โดยการติดตามข้อมูลการผลิต (เช่น ข้อมูลวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต) และปริมาณของทุกขั้นตอนของ 

โซ่อปุทาน รวมถงึการขาย ซ่ึงต้องมีความโปร่งใสและสามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่าย  

12.1 ผู้ประกอบการต้องมีการระบุช่ือหรือรหัสแต่ละสถานที่ผลิตที่แยกกัน มีการบันทกึช่ือ ที่ต้ัง 

หรือรหัส บนแผนที่ มีการบันทึกช่ือ ที่ตั้ง หรือรหัส ในเอกสารและบันทกึข้อมูลทั้งหมดที่อ้างถึง

สถานที่ตั้งน้ัน  
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12.2 ผู้ประกอบการต้องจัดเกบ็รักษาบันทกึข้อมูลการจัดซ้ือ การปฏบัิติต่อผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 

และกระบวนการแปรรูป รวมถึงสต๊อกสินค้าคงคลังของวัสดุทั้งหมดที่ใช้สาํหรับการผลิต  

การแปรรูป และการปฏบัิตต่ิอผลิตผลหรือผลิตภัณฑอ์นิทรีย์ รวมทั้งผลิตภัณฑส์าํเรจ็รูปอนิทรีย์  

12.3 เอกสารและบันทึกข้อมูล ต้องระบุแหล่งที่มา การเคล่ือนย้าย การใช้ และสินค้าคงคลัง  

ของวัสดุอินทรีย์และวัสดุที่ไม่ใช่อินทรีย์อย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนของการผลิต แปรรูป  

และการปฏบัิตต่ิอผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ์

12.4 บันทึกข้อมูล เอกสาร และบัญชี ต้องจัดให้มีการตามสอบได้ และมีพร้อมให้ผู้ตรวจสอบ

สาํหรับการประเมินและตรวจสอบย้อนกลับหรือทวนสอบได้ตลอดเวลา 

12.5 ต้องเกบ็รักษาบันทกึข้อมูลข้างต้น (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัผู้รับจ้างช่วง) ไว้อย่างน้อย 5 ปี  

13. การอนุญาตให้ใช้สารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นภาคผนวก ก  

ในระบบการผลิตแบบอินทรีย ์ 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือให้การใช้สารเป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงคข์องระบบการผลิตแบบอนิทรีย์  

การอนุญาตให้ใช้สารที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ต้องดาํเนินการดังนี้  

13.1 ควรให้ผู้มีส่วนได้เสีย (อย่างน้อยประกอบด้วยภาคราชการ หน่วยรับรอง ผู้ประกอบการ 

ผู้บริโภค) ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินสารเพ่ือการเพ่ิมเติมและ

แก้ไขรายช่ือสาร 

13.2 การพิจารณาให้ใช้สารที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก จะต้องมีการพิจารณาแล้ว

ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปน้ี 

13.2.1 ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการของการผลิตแบบอินทรีย์ตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานน้ี 

13.2.2 การใช้สารต้องมีความจาํเป็นและมีความสาํคัญสาํหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 

13.2.3 การผลิต การใช้ และการกําจัดสาร ต้องไม่ก่อให้เกิดหรือมีส่วนทําให้เกิดผลเสียต่อ

สิ่งแวดล้อม 

13.2.4 สารนั้นต้องมีผลกระทบต่อสขุภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสตัว์ น้อยที่สดุ 

13.2.5 ไม่มีสารอื่นที่อนุญาตให้ใช้แล้วทดแทนได้เพียงพอ ทั้งในด้านปริมาณหรือคุณภาพ 
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13.3 จะต้องนําหลักเกณฑ์ข้อ 13.2 ข้อย่อย 13.2.1 ถึง 13.2.5 มาประเมินในภาพรวม  

เพ่ือปกป้องการผลิตอินทรีย์ที่ ถูกต้อง นอกจากน้ีควรนําหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ีมาใช้ใน

กระบวนการประเมิน 

13.3.1 กรณีใช้สารเพ่ือจุดมุ่งหมายสาํหรับการใช้เป็นปุ๋ยหรือใช้เพ่ือปรับปรุงบาํรุงดิน :  

13.3.1.1 ต้องจาํเป็นต่อการรักษาระดับความอุดมสมบูรณข์องดิน หรือเพ่ือสนองความต้องการเฉพาะ

ในด้านสารอาหารที่ พืชต้องการ หรือเพ่ือจุดมุ่งหมายในการปรับสภาพหรือบํารุงดิน  

ที่ไม่สามารถปฏบัิติได้โดยวิธกีารในข้อกาํหนดการผลิต หรือการใช้สารที่ระบุในภาคผนวก ก 

ตารางที่ ก.1  

13.3.1.2 ส่วนประกอบต้องได้มาจากพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือแร่ธาตุ ที่อาจผ่านกระบวนการต่างๆ  

เช่น ทางกายภาพ (เช่น ทางกล ความร้อน) การใช้เอนไซม์ หรือ การใช้เช้ือจุลินทรีย์  

(เช่น การทาํปุ๋ยหมกั การหมัก) 

13.3.1.3 การใช้สารเพ่ือจุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ

ในดนิ หรือคุณสมบัตทิางกายภาพของดิน หรือคุณภาพของนํา้และอากาศ 

13.3.2 กรณีใช้สารเพ่ือจุดมุ่งหมายสาํหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค หรือศัตรูพืช และ

วัชพืช : 

13.3.2.1 จะใช้ได้เม่ือมีความจําเป็นในการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายหรือโรคเฉพาะ ที่ไม่มี

ทางเลือกอื่นทางชีวภาพ กายภาพ หรือทางเลือกการใช้พันธุ์ที่ต้านทานได้ หรือไม่สามารถ 

หาวิธกีารจดัการที่มีประสทิธภิาพได้ 

13.3.2.2 สารน้ันควรมาจากแหล่งที่เป็นพืช สตัว์ จุลินทรีย์ หรือแร่ธาตุ และอาจผ่าน กระบวนการทาง

กายภาพ (เช่น วิธกีล ความร้อน) การใช้เอนไซม์ การใช้เช้ือจุลินทรีย์ (เช่น การหมัก) 

13.3.2.3 หากเป็นสารที่ยกเว้นให้ใช้ได้เป็นกรณีพิเศษสําหรับใช้ในกับดักหรือตัวปล่อยสาร เช่น  

ฟีโรโมน ที่ได้จากการสังเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาให้เพ่ิมเข้าไปในรายการได้  

ถ้าไม่สามารถหาในรูปของธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอได้ แต่มีเง่ือนไขว่าการใช้จะต้อง 

ไม่ทาํให้มีการตกค้างในผลิตผลในส่วนที่บริโภคได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

13.3.3 กรณีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร หรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ หรือสารช่วยในการผลิต  

ในการถนอมอาหาร สารน้ัน : 

13.3.3.1 ควรมาจากแหล่งกาํเนิดตามธรรมชาติ และอาจผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกล หรือ

ทางกายภาพ (เช่น การสกัด การตกตะกอน) กระบวนการทางชีวภาพ หรือการใช้เอนไซม์

และกระบวนการของจุลินทรีย์ (เช่น กระบวนการหมัก) 
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13.3.3.2 ถ้าสารที่ได้จากวิธีและเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นมีในปริมาณที่ไม่เพียงพอ แต่จาํเป็นต้องใช้

ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ อาจอนุญาตให้ใช้สารที่ ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี 

เป็นกรณีพิเศษ อย่างไรกต็ามการใช้จะต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ

ลักษณะสารและคุณภาพของอาหาร 

13.4 การเสนอเพ่ิมเติมสารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ควรมีข้อมูลประกอบดังน้ี 

1) รายละเอยีดอธบิายผลิตภัณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขของการใช้ 

2) ข้อมูลที่แสดงว่าเป็นไปตามข้อกาํหนดในข้อ 13.2 
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26 

ภาคผนวก ก 

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้กําหนด) 

สารทีอ่นุญาตใหใ้ชส้าํหรบัการผลิตแบบอินทรีย ์

ก.1 ขอ้ระมดัระวงั 

ก.1.1 สารใดๆ ที่ใช้ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์สําหรับการใส่ ปุ๋ย การปรับปรุงบํารุงดิน  

และการปรับปรุงบ่อเพาะเล้ียงสัตว์นํา้ การควบคุมโรคและศัตรูพืช การดูแลสุขภาพ

สัตว์และส ัตว์นํ้า  และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการจัดเตรียม การถนอมอาหาร  

และการเกบ็รักษาผลิตภัณฑอ์าหาร ต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับของประเทศและประเทศคู่ค้า 

ก.1.2 ข้อแม้สาํหรับการใช้สารบางรายการต่อไปน้ี อาจจะมีการระบุไว้โดยหน่วยงานที่มีอาํนาจ

หน้าที่หรือหน่วยรับรอง เช่น ปริมาณ ความถี่ของการใช้ตามวัตถุประสงคเ์ฉพาะ  

ก.1.3 สารใดๆ ที่จาํเป็นสาํหรับการผลิตขั้นต้น จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง ตามหลักการทางวิชาการ

แม้จะเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้กต็าม เพ่ือป้องกนัไม่ให้ใช้ผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อนิเวศวิทยาของดินหรือฟาร์มได้ 

ก.1.4 รายการในตารางที่ ก.1 ถงึ ตารางที่ ก.8 เป็นรายการสารที่อนุญาตให้ใช้สาํหรับการผลิตแบบ

อนิทรีย ์แต่ทั้งน้ีอาจมีการเพ่ิมหรือลดรายการได้ ตามความเหน็ชอบของหน่วยงานที่มีอาํนาจ

หน้าที่หรือหน่วยรับรอง แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ระบุไว้ในข้อ 13 ของมาตรฐาน 
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ตารางที่ ก.1 ปัจจยัการผลิตที่ใชเ้ป็นปุ๋ยและสารปรบัปรุงบาํรุงดิน 

ช่ือสาร รายละเอียดและขอ้กําหนด 

1. มูลสตัว์จากปศุสตัว์และสตัว์ปีก - กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- ไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งที่มาจากฟาร์มที่มีการเล้ียง 

แบบอุตสาหกรรม (ใช้สารเคมีหรือยาสัตว์ปริมาณมาก 

และการเล้ียงแบบกรงตับ) 

- อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยคอกจากโรงงานผลิตปุ๋ยที่ย่อยสลาย

อย่างสมบูรณ ์ภายในฟาร์มได้ 

- ไม่ให้ใช้มูลสัตว์สดกับพืชอาหารในลักษณะที่เสี่ยงต่อ

การปนเป้ือนจุลนิทรีย์ก่อโรคสู่ส่วนที่บริโภคได้ของพืช 

2. ปุ๋ยหมักจากปฏกูิลของสตัวแ์ละสตัว์ปีก - กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- ไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งที่มาจากฟาร์มที่มีการเล้ียง 

แบบอุตสาหกรรม (ใช้สารเคมีหรือยาสัตว์ปริมาณมาก 

และการเล้ียงแบบกรงตับ) 

- อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยคอกจากโรงงานผลิตปุ๋ยที่ย่อยสลาย

อย่างสมบูรณ ์ภายในฟาร์มได้ 

- ไม่ให้ใช้มูลสัตว์สดกับพืชอาหารในลักษณะที่เสี่ยงต่อ

การปนเป้ือนจุลนิทรีย์ก่อโรคสู่ส่วนที่บริโภคได้ของพืช 

3. ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจากมูลสตัว์ - กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- ไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งที่มาจากฟาร์มที่มีการเล้ียง 

แบบอุตสาหกรรม (ใช้สารเคมีหรือยาสัตว์ปริมาณมาก 

และการเล้ียงแบบกรงตับ) 

- อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยคอกจากโรงงานผลิตปุ๋ยที่ย่อยสลาย

อย่างสมบูรณ ์ภายในฟาร์มได้ 

- ไม่ให้ใช้มูลสัตว์สดกับพืชอาหารในลักษณะที่เสี่ยงต่อ

การปนเป้ือนจุลนิทรีย์ก่อโรคสู่ส่วนที่บริโภคได้ของพืช 

4. มูลสตัว์ชนิดแห้งจากปศสุตัว์และสตัว์ปีก - กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- ไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งที่มาจากฟาร์มที่มีการเล้ียง 

แบบอุตสาหกรรม (ใช้สารเคมีหรือยาสัตว์ปริมาณมาก 

และการเล้ียงแบบกรงตับ) 

- อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยคอกจากโรงงานผลิตปุ๋ยที่ย่อยสลาย

อย่างสมบูรณ ์ภายในฟาร์มได้ 
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5. ของเสยีและปัสสาวะจากสตัว์ - กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง ควรผ่านการหมัก และ/หรือ การทาํให้

เจือจางลงภายใต้สภาวะควบคุมแล้ว และไม่อนุญาตให้

ใช้แหล่งที่มาจากทาํฟาร์มแบบโรงงาน อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยคอก

จากโรงงานผลิตปุ๋ ยที่ย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ ภายใน

ฟาร์มได้ อย่างไรกต็ามไม่อนุญาตให้ใช้มูลสตัว์ปีกที่เล้ียง

ในกรงตับ 

6. ปุ๋ยจากธรรมชาติ (ปุ๋ยปลา มูลนก มูลค้างคาว) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

7. ฟางข้าว - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

8. ปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเหด็ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจ

หน้าที่หรือหน่วยรับรอง และวัสดุที่ใช้ควรอยู่ภายใต้

รายการเหล่านี้  

9. ปุ๋ยหมักจากวัสดุอนิทรีย์เหลือใช้จากบ้านเรือน - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

10. ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ - 

11. ส่วนเหลือจากโรงงานฆ่าสัตว์และโรงงานอุตสาหกรรม

สตัว์นํา้ 

- โดยต้องไม่ใช้สารสังเคราะห์ และจําเป็นต้องได้รับ 

การยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง 

12. ผลพลอยได้จากโรงงานอตุสาหกรรมอาหารและทอผ้า - จะต้องไม่มกีารใช้วัตถุเจอืปนที่เป็นสารสงัเคราะห์ 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

13. สาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑจ์ากสาหร่ายทะเล - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

14. ขี้ เล่ือย เปลอืกไม้ และของเสยีจากไม้ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

15. ขี้ เถ้าจากไม้ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

16. หินฟอสเฟตจากธรรมชาติ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- ปริมาณแคดเมียมต้องไม่เกิน  90 มิลลิก รัมต่อ

กโิลกรัม P2O 5 

17. เบสกิสแลก (basic slag) หรือกากถลุงชนิดเบส - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

18. หินโพแทสเซียมและเกลือโพแทสเซียมจากเหมือง 

(เช่น kainite และ sylvinite) 

- ต้องมคีลอรีนเป็นส่วนประกอบตํ่ากว่าร้อยละ 60 

19. ซัลเฟตของโพแทส (เช่น patenkali) - ได้จากกระบวนการทางกายภาพ แต่ต้องไม่มีการเสริม

ด้วยกระบวนการทางเคมเีพ่ือเพ่ิมการละลาย 
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- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

20. แคลเซียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติ เช่น ชอล์ก ปูนมาร์ล 

ปูนขาว ชอล์กฟอสเฟต ชูกาบทีไลม ์(sugar beet lime) 

- ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่ 

21. หินแมกนีเซยีม - 

22. หินแคลคาเรียสแมกนีเซียม (calcareous magnesium 

rock) หรือหินแมกนีเซียมเนื้อปูน  

- ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่ 

- ได้จากแหล่งหรือแหล่งกาํเนิดจากธรรมชาติเท่าน้ัน 

23. แมกนีเซียมซัลเฟต (epsom salt) หรือคีเซอไรท์ 

(kieserite) 

- 

24. ยิปซมั (แคลเซียมซัลเฟต) - ได้จากแหล่งหรือแหล่งกาํเนิดจากธรรมชาติเท่านั้น 

25. สทลิเลจ (stillage) และสารสกัดสทิลเลจ (stillage 

extract) 

- ไม่รวมแอมโมเนียมสทลิเลจ (ammonium stillage) 

26. โซเดียมคลอไรด ์(sodium chloride)  - เฉพาะเกลอืสนิเธาว์ 

27.  อะลู มิ เนี ยมแคลเ ซียมฟอสเฟต  ( aluminium 

calcium phosphate) 

- ปริมาณแคดเมียมไม่เกิน 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

P2O 5 

28. แร่ธาตุปริมาณน้อย (เช่น โบรอน ทองแดง เหลก็ 

แมงกานีส สงักะส)ี 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

 

29. กาํมะถนั - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- อนุญาตหากมาจากแหล่งธรรมชาติ 

30. หินบด - 

31. ดิน เช่น เบนทอไนต์ เพอร์ไลต์ ซีโอไลต ์ - 

32. สิ่งมชีวิีตด้านชีววิทยาตามธรรมชาติ (เช่น ไส้เดอืน) - 

33. เวอร์มิคิวไลต์ (vermiculite) - 

34. วัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูก (peat) - ไม่รวมวัตถุเจือปนสังเคราะห์ที่อนุญาตสาํหรับเมล็ดพันธุ์ 

วสัดุปลูกบางชนิด 

- การใช้อื่นๆ ตามที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 

- ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสารปรับปรงุบาํรุงดิน 

35. ฮิวมสั (humus) จากไส้เดือนดินและแมลง - 

36. ซีโอไลต์ (zeolite) - 

37. ถ่านจากไม้ - 

38. ด่างคลอไรด์ (chloride of lime) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- ได้จากแหล่งหรือแหล่งกาํเนิดจากธรรมชาติเท่านั้น 

39. ผลพลอยได้จากโรงงานนํา้ตาล และผลพลอยได้จาก

การแปรรูปที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, ส่วนที่ได้จากพืช

หรือสตัว์ เช่น ผลพลอยได้จากอาหาร อาหารสตัว์ เมลด็

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- ผลพลอยได้ไม่ควรมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

(ไม่มกีารใช้สารสงัเคราะห์) 
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พืชนํา้มนั โรงเบยีร์ โรงกลั่น กากนํา้ตาล กากตะกอนหม้อกรอง 

(sugar press mud/mud press) หรือกระบวนการแปรรูปสิ่งทอ  

40. ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตส่วนผสมแปรรูปต่างๆ 

จากเกษตรอนิทรีย์ 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

41. ผลพลอยได้จากนํา้มนัปาล์ม มะพร้าว และโกโก้ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

42. สะเดา ดอกดีปลีแห้ง ว่านนํา้ผง  - เพ่ือคลุกเมลด็พันธุส์าํหรับป้องกนักาํจัดศัตรขู้าว 

43. แหนแดง  - เพ่ือปรับปรงุบาํรุงดิน เพ่ิมไนโตรเจน 

44. สาหร่ายสนีํา้เงินแกมเขยีว  - เพ่ือปรับปรงุบาํรุงดิน เพ่ิมไนโตรเจน 

45. เลือดสตัว์แห้ง  - เพ่ือปรับปรงุบาํรุงดิน เพ่ิมไนโตรเจน 

46. กระดูกป่น  - เพ่ือปรับปรุงบาํรุงดิน เพ่ิมไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ

แคลเซียม 

47. กากเมลด็พืช  - เพ่ือสารปรับปรุงบาํรงุดิน เพ่ิมฟอสฟอรัส 

48. เลือดป่น (blood meal), เนื้อป่น (meat meal), กระดูกป่น 

(bone meal) 

- 

49. ส่วนของกีบ เขา ขนนก สัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์,  

ขนสตัว,์ ขน, ผลิตภณัฑจ์ากนม  

- 

50. วัสดุคลุมดิน (mulch)  - 

51. แคลเซียมลิกโนซัลโฟเนต (calcium lignosulfonate) ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 

52. สารเตรียมและสารสกัดจากพืช (plant preparations 

and extracts) 

ไม่ควรมาจากพืชดัดแปรพันธุกรรม 

53. สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride 

solution) 

ได้จากแหล่งหรือแหล่งกาํเนิดจากธรรมชาตเิท่านั้น 

54. หินพัลเวอไรซ์ (pulverized rock) - 

55. สารเตรียมจากเชื้ อจุลินทรีย์โดยอาศัยสิ่งมีชีวิต 

ที่เกิดขึ้ นตามธรรมชาติ (microbiological preparations 

based on naturally occurring organisms)  

- 

56. สารที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัตร (biodynamic 

preparations)  

- 

ตารางท่ี ก.2 ปัจจยัการผลิตที่ใชเ้ป็นปุ๋ยและสารปรบัปรุงบ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอ้กําหนด 

1. รายการสารอินทรียที์อ่นุญาตใหใ้ชไ้ด ้  

1.1 ปุ๋ยอนิทรีย์ที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมกัที่

ได้จากการหมักเศษซากพืช ฟางข้าว ขี้ เล่ือย เปลือกไม้ 

เศษไม้ และวัสดุเหลือใช้การเกษตรอื่นๆ 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.2 ปุ๋ยคอก - มกีารป้องกนัการปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํา้ 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 
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- ต้องเป็นชนิดแห้งหรือย่อยสลายอย่างสมบูรณ ์

1.3 ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืชสด และวัสดุเหลือใช้ในฟาร์ม

ในรปูอนิทรียสาร 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.4 ของเหลือใช้จากกระบวนการในโรงฆ่าสตัว์ โรงงาน

อตุสาหกรรม เช่น โรงงานนํา้ตาล โรงงานมนัสาํปะหลัง 

โรงงานนํา้ปลา 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของสตัวน์ํา้ซ่ึงปลอด

จากสารสงัเคราะห์ 

- ถ้าไม่ได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.6 แบคทเีรีย รา และเอนไซม ์ - ถ้าไม่ได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

2. รายการสารอนนิทรียที์อ่นุญาตใหใ้ช ้  

2.1 หินฟอสเฟต (phosphate rock) - 

2.2 หินปูนบด (ground limestone) ในรปูของแร่แคลไซต์

หรือโดโลไมต์ ห้ามใช้หินปูนโดโลไมต์ที่นาํไปเผาไฟ 

- 

2.3 แคลเซียมซิลิเกต (calcium silicate) - 

2.4 โซเดยีมซิลิเกต (sodium silicate) - 

2.5 แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulfate) - 

2.6 แร่ดินเหนียว  (clay minerals) เ ช่น  สเมกไทต์  

(smectite) เคโอลไินต์ (kaolinite) คลอไรต์ (chlorite) ฯลฯ 

- 

2.7 เพอร์ไลต์ ซีโอไลต์ เบนทอไนต์  - 

2.8 หินโพแทส เกลือโพแทสเซียม ที่มีคลอไรด์น้อยกว่า

ร้อยละ 60  

- 

2.9 แคลเซียม (calcium) จากสาหร่ายทะเล - 

2.10 เปลอืกหอย - 

2.11 โพแทสเซยีมซัลเฟตที่ผลิตจากกระบวนการทางกายภาพ - 

2.12 เกลือสนิเธาว์ - 

2.13 ออกซิเจน (oxygen) - 

ตารางท่ี ก.3 สารที่ใชส้ําหรบัควบคุมศตัรูและโรคพชื สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  

และสารที่ใชใ้นการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ ์

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอ้กาํหนด 

1. สารทีใ่ชส้าํหรบัควบคุมศตัรูและโรคพชื  

1.1 ไคติน (chitin nematicides)  - 

1.2 กากกาแฟ (coffee grounds)  - 

1.3 กากกลูเตนข้าวโพด (corn gluten meal) - 

1.4 เคซีน (casein) - 
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1.5 กรดธรรมชาติ (เช่น นํา้ส้มสายชู) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.6 สารออกฤทธิ์จากสะเดาอนิเดีย (neem) หรือ  

แอเซไดแรก็ทนิ จาก Azadirachta spp. 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.7 สารหมักจาก aspergillus - 

1.8 นํา้มนัจากพืชและสตัว์ (plant and animal oils) - 

1.9 สารสกัดจากปาล์มในสกุลเต่าร้าง (fishtail palm 

extracts) 

- 

1.10 สารเตรียมจากพืชธรรมชาต ิ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.11 สารขับไล่จากพืช เช่น นํ้าหมักจากพืช, ดาวเรือง 

( plant based repellents such as fermented plant juice, 

marigold.) 

- 

1.12 สารเตรียมที่มีส่วนของไพเรทริน (pyrethrins)  

สกดัจาก Chrysanthemum cinerariaefolium 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- ห้ า ม เ ติ ม ไ พ เ พ อ ร์ โ ร นิ ล  บิ ว ท็ อ ก ไ ซ ด์  

(piperonylbutoxide: PBO) สังเคราะห์ลงในสารเตรียม

จากเกก๊ฮวย (chrysanthemum preparation) 

1.13 สารเตรียมจาก Quassia amara - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจ

หน้าที่หรือหน่วยรับรอง 

1.14 สารเตรียมของโรทโินน (rotenone) หรือ สารออก

ฤทธิ์ จ า ก โ ล่ ต๊ิ น  ( Derris elliptica) , Lonchocarpus, 

Thephrosia spp. 

- มกีารป้องกนัการปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํา้ 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.15 กากชา - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.16 นํา้ส้มควันไม้ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.17 สารเตรียมจาก Ryania speciosa - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.18 ซาบาดิลลา (sabadilla) ได้มาจากเมลด็ของต้นซา

บาดลิลา (sabadilla lily) ซ่ึงเป็นพืชพ้ืนเมืองของอเมริกาใต้ 

- 

1.19 นํา้ชายาสบู (tobacco tea) ยกเว้น สารนิโคตินบริสทุธิ์ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.20 ด่างคลอไรด์ (chloride of lime) - 

1.21 สารประกอบอนินทรีย์ เช่น สารผสมบอร์โดซ์ 

(bordeaux mixture) คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (copper 

hydroxide)  ค อป เ ป อ ร์ อ อ ก ซี ค ล อ ไ ร ด์  ( copper 

oxychloride) 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.22 สารผสมเบอร์กนัดี (burgundy mixture) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 
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1.23 เกลือทองแดง (copper salts) - ใช้เป็นสารกําจัดเช้ือราโดยมีเงื่ อนไขว่าต้องใช้ใน

ลักษณะที่ลดการสะสมของทองแดงในดิน 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.24 ดินเบา (diatomaceous earth) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.25 นํา้มนัพาราฟิน (paraffin oil) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.26 กํามะถันปูน (lime sulfur) หรือแคลเซียมโพลี

ซัลไฟด ์(calcium polysulfide) 

- 

1.27 โซเดยีมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) - 

1.28 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) หรือ

ปูนขาว (hydrated lime) 

- ใช้สาํหรับช้ินส่วนของพืชอากาศ (aerial plant parts)  

1.29 โ พ แ ท ส เ ซี ย ม ไ บ ค า ร์ บ อ เ น ต  ( potassium 

bicarbonate) 

- 

1.30 โพแทสเ ซียม เพอ ร์แมงกา เนต  (potassium 

permanganate) 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.31 ไอรอนฟอสเฟต (iron phosphates) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.32 แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) หรือปูนขาว 

(quicklime)  

- 

1.33 กาํมะถัน (sulphur) และกาํมะถันในรูปแบบของธาตุ 

(sulfur in elemental form) 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

- รปูแบบอื่นจาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน

ที่มอีาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง 

1.34 สารเตรียมจากเชื้ อรา (fungal preparations) เช่น 

Metarhizium anisopliae, Trichoderma harzanum, Beauveria 

bassiana 

- 

1.35 สปินโนแซด (spinosad) - ใช้เฉพาะกรณีที่มีมาตรการลดความเสี่ยงต่อตัวเบียน

และลดความเสี่ยงต่อการด้ือยา  

- จาํเป็นต้องมกีารกาํหนดเงื่อนไขและอตัราการใช้ 

- ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่หรือ

หน่วยรับรอง 

1.36 การปล่อยแตนเบียน เ ช่น Trichogramma sp.,  

ตัวหํา้ เช่น แมลงเต่าทอง (ladybird beetle) แมลงหางหนีบ 

(earwig) แมลงช้างปีกใส (lacewing), และแมลงเป็นหมัน 

(sterilized insects)  

- 
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1.37 จุลินทรีย์ (แบคทเีรีย, ไวรัส, เช้ือรา เช่น Bacillus 

thuringiensis, Granulosis virus, Nuclear Polyhedrosis 

Virus (NPV)) 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.38 สบู่โพแทสเซียม (สบู่อ่อน) - 

1.39 สารกาํจดัหนู (rodenticides) - ควรมาจากแหล่งธรรมชาติ 

1.40 การควบคุมด้วยความร้อน (thermal controls) - 

1.41 สารเตรียมแบบทั่วไป (ไม่ได้มาจากสารเคมี

สงัเคราะห์) มาจากผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ  

- 

1.42 วธิกีารทางกายภาพ (เช่น กบัดักส ีกบัดักกล)  - 

1.43 นํา้มนัแร่ (mineral oils) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.44 วสัดุคลุมดิน (รวมถึงวัสดุคลมุดินพลาสติก), อวน - 

1.45 สารเตรียมฟีโรโมน (pheromone) - 

1.46 สารเตรียมจาก metaldehyde ใช้ในกบัดัก - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

1.47 ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(sulfur dioxide) - 

2. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  

2.1 สารสกัดจากสาหร่ายและสารเตรียมจากสาหร่าย 

(เช่น Chlorella) 

- 

2.2 สารเตรียมจากสตัว์ และนํา้มนั เช่น สารสกดัจากปลา - 

2.3 ขี้ผึ้ ง (beeswax) - 

2.4 ผลิตภณัฑน์ม (เช่น นม เคซีน)  - 

2.5 สาหร่ายทะเล (seaweed) สาหร่ายทะเลบด  

(seaweed meal) หรือสาหร่ายสกัดนํ้าทะเล นํ้าเกลือ 

(seaweed extracts, sea salts and salty water) 

- ไม่ใช้สารเคมี 

2.6 เจละตนิ (gelatin) - 

2.7 เลซทินิ (lecithin) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

2.8 สารสกดัจากเหด็หอม (shiitake fungus) - 

2.9 พรอพอลสิ (propolis) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

2.10 เอทลีิน (ethylene)  - กําจัดสีเขียวของส้มเพ่ือป้องกันแมลงวันผลไม้และ

กระตุ้นการออกดอกในสบัปะรด  

- ยับย้ังการงอกของมันฝร่ังและหัวหอม : จาํเป็นต้อง

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่หรือ

หน่วยรับรอง ยับย้ังการงอกของมันฝร่ังและหัวหอม 

ในกระบวนการเก็บ รักษา  กรณีหาพันธุ์ที่ มี ร ะยะ 

พักตัวนานไม่ได้หรือพันธุ์ที่พักตัวนานไม่เหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตในท้องถิ่น  
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- เร่งการสุกของผลกีวี กล้วย และผลไม้เมืองร้อนอื่น 

แต่ต้องใช้ในลักษณะที่ลดการได้รับสมัผัสของผู้ปฏบัิติงาน

และคนงาน  

2.11 โพแทสเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (potassium 

hydrogen carbonate) 

- 

3. สารทีใ่ชใ้นการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ ์  

3.1 ขี้ เถ้าจากไม้ (wood ash) - 

3.2 ซิลเิกต (silicates) ดินแร่เบนทอไนต์ (bentonite) - 

3.3 โซเดยีมซิลิเกต (sodium silicate) - 

3.4 กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน  

(carbon dioxide and nitrogen gas) 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

3.5 เอทลิแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)  

4. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และสารที่ใช้

ในการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ ์

 

4.1 แร่ธาตุผง เช่น หินบด (stone meal) ซิลิเกต (silicates) - 

5. สารที่ใชส้ําหรบัควบคุมศตัรูและโรคพืช และสารที่

ใชใ้นการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ ์

 

5.1 แมลงตัวผู้ที่ถูกทาํหมนั - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มอีาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

5.2 สาห ร่ ายทะ เล  ( seaweed)  สาห ร่ ายทะ เ ลบด 

(seaweed meal) หรือสาหร่ายสกดันํา้ทะเล และนํา้เกลือ 

(seaweed extracts, sea salts and salty water) 

- ไม่ใช้สารเคมี 

6. สารที่ใชส้ําหรบัควบคุมศตัรูและโรคพืช สารควบคุม

การเจริญเติบโตของพืช และสารทีใ่ชใ้นการเก็บรกัษา

เมล็ดพนัธุ ์

 

6.1  สมุนไพรและสารที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต - 

6.2 โซดา (soda)  - 

6.3 แมลงตัวผู้ที่ถูกทาํหมนั - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

6.4 สารเตรียม homeopathic และ ayuvedic - 

ตารางที่ ก.4 สารท่ีใชส้ําหรบัควบคุมศตัรูและโรคของสตัวน์ํ้ า 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอ้กาํหนด 

1. กากชา  - ใช้กรณจีาํเป็นในปริมาณน้อยที่สดุ 

2. โรทโินน (rotenone) และสารเตรียมของโรทโีนนหรือ

สารออกฤทธิ์จากโล่ต๊ิน 

- ใช้กรณจีาํเป็นในปริมาณน้อยที่สดุ 

3. ด่างทบัทมิ (potassium permanganate) - อนุโลมใช้ในโรงเพาะฟักภายใต้คําแนะนําของ

นักวิชาการประมงหรือสตัวแพทย์ 
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4. ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด ์(hydrogen peroxide) - อนุโลมใช้ในโรงเพาะฟักภายใต้คําแนะนําของ

นักวิชาการประมงหรือสตัวแพทย์ 

5. โพวโิดนไอโอดีน (povidone iodine) - อนุโลมใช้ในโรงเพาะฟักภายใต้คําแนะนําของ

นักวิชาการประมงหรือสตัวแพทย์ 

6. คลอรีน (chlorine)  - ใช้กรณจีาํเป็นในปริมาณน้อยที่สดุ 

-ใช้เฉพาะโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) 

และแคลเซียมไฮโปคลอไรต ์(calcium hypochlorite) เท่านั้น 

7. สมุนไพร  - ใช้กรณจีาํเป็นในปริมาณน้อยที่สดุ 

ตารางที่ ก.5 สารท่ีใชใ้นการควบคุมโรคและศตัรูผ้ึง  

ชือ่สาร รายละเอียด/ขอ้กําหนด 

1. กรดฟอร์มิก (formic acid) - เพ่ือควบคุมไรในผึ้ ง 

2. กรดแลกติก (lactic acid) - เพ่ือควบคุมไรในผึ้ ง 

3. กรดแอซีติก (acetic acid) - เพ่ือควบคุมไรในผึ้ ง 

4. กรดออกซาลิก (oxalic acid) - เพ่ือควบคุมไรในผึ้ ง 

5. เมนทอล (mentol) - เพ่ือควบคุมไรในผึ้ ง 

6. ไทมอล (thymol) - เพ่ือควบคุมไรในผึ้ ง 

7. ยูคาลิปตัส (eucalyptol) - เพ่ือควบคุมไรในผึ้ ง 

8. การบูร (camphor) - เพ่ือควบคุมไรในผึ้ ง 

ตารางที่ ก.6 ส่วนประกอบท่ีไม่ไดม้าจากการเกษตร 

ชือ่สาร รายละเอียด/ขอ้กําหนด 

(1) วตัถุเจือปนอาหารรวมถึงสารตวันํา (carriers) 

สาํหรบัผลิตภณัฑจ์ากพชื 

 

170 แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonates) - 

181 แทนนิน (tannin)  - ใช้กบัผลิตภณัฑจ์ากไวน์ 

184 กรดแทนนิก (tannic acid)  - ใช้กบัผลิตภณัฑจ์ากไวน์ 

- สารช่วยกรอง (filtration aids) 

220 ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(sulfur dioxide) - ใช้กบัผลิตภัณฑจ์ากไวน์ 

224 โ พแทส เ ซี ย ม เ ม ต า ไบ ซั ล ไฟต์  ( potassium 

metabisulphite) 

- ใช้กบัผลิตภณัฑจ์ากไวน์ 

270 กรดแลกติก (lactic acid) - ใช้กบัผลิตภัณฑจ์ากการหมักผัก 

- นํา้ผกัผลไม้เข้มข้น 

- นํา้ผกัผลไม้  

290 คาร์บอนไดออกไซด ์(carbon dioxide) - 

296 กรดมาลิก (malic acid) - 

300 กรดแอสคอร์บกิ (ascorbic acid) - ถ้าไม่มใีนรปูธรรมชาติ 

- ใช้กบัผกั/ผลไม้ 
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306 กลุ่มโทโคเฟอรอล (tocopherols) สารสกัดจาก

ธรรมชาติเข้มข้นผสม 

- 

322 เลซิทนิ (lecithin) - ห้ามใช้สารฟอก (bleaches) และสารละลายอินทรีย์ 

(organic solvents) 

327 แคลเซียมแลก็เทต (calcium lactate) - สาํหรับผลิตภัณฑจ์ากสตัว์เท่านั้น 

330 กรดซิทริก (citric acid) - ใช้กบัผลิตภัณฑจ์ากผกัและผลไม้  

- ปริมาณที่ใช้ไม่เกนิ 1 g/l 

- ผลิตโดยการหมักเช้ือจุลินทรีย์จากคาร์โบไฮเดรต 

331i โซเดียมไดไฮโดรเจนซิเทรต (sodium dihydrogen 

citrate) 

- ใช้สาํหรับผลิตภัณฑจ์ากสตัวเ์ท่านั้น 

332i โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนซิเทรต (potassium 

dihydrogen citrate) 

- ใช้สาํหรับผลิตภัณฑจ์ากสตัวเ์ท่านั้น 

333 แคลเซียมซิเตรท (calcium citrates)  

334 กรดทาร์ทาริก (tartaric acid) - ใช้กบัผลิตภณัฑจ์ากไวน์ 

335 โซเดยีมทาร์เทรต (sodium tartrate) - ใช้กบัเค้ก ขนมหวาน ลูกกวาด และขนมปังกรอบ 

(บสิกติ) 

335ii โซเดียมแอล(+)-ทาร์เทรต (sodium L(+)-

tartrate) 

- รวมอยู่ใน INS 335 

336 โพแทสเซียมทาร์เทรต (potassium tartrate) - ใช้กบัธญัพืช เค้ก ขนมหวาน ลกูกวาด และขนมปัง

กรอบ (บิสกติ) 

337 โพแทส เซี ยม โซ เ ดี ยมแอล (+)-ทา ร์ เ ท รต 

(potassium sodium L(+)-tartrate) 

- 

341 แคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate), [โมโนเบสกิ 

(monobasic); ไดเบสกิ (dibasic); ไตรเบสกิ (tribasic)]  

- ใช้กบัธญัพืช 

- ใช้สาํหรับแป้งที่พร้อมขึ้นฟูเท่าน้ัน  

342 แอมโมเนียมฟอสเฟต (ammonium phosphate)  - ใช้กบัผลิตภัณฑจ์ากไวน์ จาํกดัไว้ที่ปริมาณ 0.3 g/l 

400 กรดแอลจินิก (alginic acid) - 

401 โซเดยีมแอลจเินต (sodium alginate) - 

402 โพแทสเซียมแอลจเินต (potassium alginate) - 

406 วุ้น (agar) - 

407 คาร์ราจแีนน (carrageenan) - 

410 โลคัสต์บนีกมั (locust bean gun) - 

412 กวัร์กมั (guar gum) - 

413 กมัทรากาคันท ์(gum tragacanth) - 

414 กมัอะราบิก (gum Arabic) - ใช้กบัขนมหวาน ลูกกวาด 

415 แซนแทนกมั (xantan gum) - ใช้กับผลิตภัณฑจ์ากไขมัน ผลไม้ ผัก เค้ก ขนมปังกรอบ 

สลัด 

416 คารายากมั (karaya gum) - 

418 เจลแลนกมั (gellan gum)  
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422 กลีเซอรอล (glycerol) - ได้จากแหล่งกาํเนิดของพืช; ใช้เป็นสารตัวนาํ (สารช่วย

ทาํละลาย) สาํหรับสารสกดัจากพืช  

428 เจลาติน (gelatin) - 

440 เพกทนิ (pectins) - ใช้กบัการผลิตแยม 

500 โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonates) (ชนิด

ไม่ดัดแปร) 

- ใช้กบัเค้ก ขนมปังกรอบ ขนมหวาน และลูกกวาด 

500iii โซเดยีมเซสควิคาร์บอเนต (sodium sesquicarbonate) - 

501 โพแทสเซียมคาร์บอเนต (potassium carbonates) - ใช้กับธญัพืช เค้ก ขนมปังกรอบ ขนมหวาน ลูกกวาด

และผกั ผลไม้ และไวน์ 

503 แอมโมเนียมคาร์บอเนต (ammonium carbonates) - ใช้กบัธญัพืช เค้ก ขนมปังกรอบ ขนมหวาน ลกูกวาด  

- ใช้เป็นสารที่ทาํให้ขึ้นฟู (leavening agent)  

504 แมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonates) - ใช้กบัธญัพืช เค้ก ขนมปังกรอบ ขนมหวาน ลกูกวาด 

504ii แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์คาร์บอเนต (magnesium 

hydroxide carbonate) 

- 

508 โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) - ใช้กับผลไม้และผักแช่แข็ง ผักผลไม้ในภาชนะบรรจุ

ปิดสนิท ซอสจากผัก ซอสมะเขือเทศ และมาสตาด 

509 แคลเซียมคลอไรด ์(calcium chloride) - ใช้กบัถั่วเหลอืง ผกั และผลไม้  

511 แมกนีเซียมคลอไรด์ (magnesium chloride) - ได้มาจากนํา้ทะเล (derived from sea water) 

- ใช้กบัผลิตภัณฑจ์ากถั่วเหลอืง 

516 แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulphate) - ใช้กับเค้ก ขนมปังกรอบ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง/

ยีสต์สาํหรับขนมอบ 

- ได้จากเหมอืง (from mined source) 

- ใช้เป็นสารเร่งการตกตะกอน (coagulating agent) 

517 แอมโมเนียมซัลเฟต (ammonium sulphate) - ใช้กบัผลิตภัณฑจ์ากไวน์ จาํกดัไว้ที่ปริมาณ 0.3 g/l 

524 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์(sodium hydroxide) - ใช้กบัผลิตภัณฑจ์ากธญัพืช 

526 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) - 

551 ซิลิกอนไดออกไซด์ (silicon dioxide) หรือซิลิกา 

(silica) 

- ใช้กบัผกั ผลไม้ และไวน์ 

553 แป้ง (talc)  - 

558 ดินแร่เบนโทไนต์ (bentonite) - ใช้กบัผกัและผลไม้ 

575 กลูโคโนเดลตา-แลก็โตน (glucono delta-lactone) - ห้ ามผลิต โดยวิ ธีก ารออก ซิ เด ช่ันของ ดีก ลู โคส  

(D-glucose) ด้วยนํา้โบรมนี  

- ใช้เพ่ือการตรวจสอบ 

901 ขี้ผึ้ ง (beeswax)   

903 คาร์เนาบาแวกซ์ (carnauba wax)  

938 กา๊ซอาร์กอน (argon) - 

941 กา๊ซไนโตรเจน (nitrogen) - 

948 กา๊ซออกซิเจน (oxygen) - 

ถ่านกมัมนัต์ (activated carbon) ถ่าน (charcoal) - มาจากแหล่งของพืชเท่านั้น  
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- ใช้เป็นสารช่วยในการกรองเท่านั้น  

วัสดุกรองปราศจากใยหิน (asbestos free filter materials) - 

แอตทาปุลไกต์ (attapulgite) - สารช่วยในกระบวนการผลิตนํา้มนัจากพืชและสตัว์   

เคซีน (casein) - ใช้สาํหรับไวน์ 

460 เซลลูโลส (cellulose) - ใช้ในการผลิตไส้เทยีม (regenerative casings) 

- เป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (anti-caking 

agent) (ที่ไม่ใช่คลอรีนฟอกขาว)  

- สารช่วยในการกรอง (filtering aid) 

ดินเบา (diatomaceous earth) - สารให้ความหวาน 

- ใช้กบัไวน์ เป็นสารช่วยในการกรองเท่านั้น 

อลับูมนิจากไข่ขาว ไข่ขาวไลโซโซม (egg white lysozyme/ 

albumin) 

- 

เอนไซม์ (เรนเนต แคตาเลส ไลเปส แพนครีเอทิน  

เพพ็ซิน และทริปซนิ) (rennet; catalase; lipase; pancreatin; 

pepsin; trypsin) 

- ต้องมาจากแหล่งธรรมชาติ (พืชที่บริโภคได้และปลอด

สารพิษ, เช้ือราที่ไม่ก่อให้เกิดโรค หรือแบคทีเรียที่ไม่

ก่อให้เกดิโรค) และไม่ได้มาจากสตัว์ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต

ดัดแปรพันธุกรรม 

เอทานอล (ethanol) - ใช้เป็นตัวทาํละลาย  

เอทลีิน (ethylene) - ใช้บ่มผลไม้ให้สุก อนุญาตเฉพาะที่มาจากแหล่งที่ไม่

สงัเคราะห์เท่านั้น  

เฟอรัสซัลเฟต (ferrous sulfate) - เสริมธาตุเหลก็หรือเสริมอาหาร ตามข้อกาํหนดของ

กฎหมาย  

สผีสมอาหาร (ได้จากธรรมชาติ) เช่น สเีขียวจากใบเตย 

สแีดงจากชบา และสเีหลอืงจากขมิ้น 

- 

471 กลีเซอไรด์ (โมโนและได) (glycerides (mono and di) - ใช้กับอาหารที่ลดความช้ืนโดยเคร่ืองอบแห้งแบบ

ลูกกล้ิงเท่านั้น  

ไอซงิกลาซ (isinglass) - ใช้กบัไวน์ 

เคโอลิน (kaolin)  - 

เปลือกถั่ว (nut shells) - 

470(iii) แมกนีเซียมสเตียเรท (magnesium stearate) - 

518 แมกนีเ ซียมซัลเฟต (magnesium sulfate) หรือ 

ดีเกลอืฝร่ัง (epsom salt)  
- 

จุลินทรีย์ (micro-organisms) - ต้องไม่มาจากสิ่งมชีีวิตดัดแปรพันธุกรรม  

- ให้ใช้เกรดอาหาร 

สารแต่งกล่ินรสธรรมชาต ิ(natural flavour) - 

สารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ (nutrients vitamins and 

minerals) 

- ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

แร่เพอร์ไลต ์(perlite) - เป็นสารช่วยกรองในกระบวนการแปรรปูอาหารเท่านั้น  

ตัวปรับค่าความเป็นกรด-เบส (pH adjusters) เช่น กรด

ซิตริก โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือนํา้ส้มสายชู  

- ต้องมาจากแหล่งธรรมชาติ  
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525 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(potassium hydroxide) - ตวัปรับค่าความเป็นกรด-เบส  

โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide) - ใช้ในการเสริมไอโอดีนตามกฎระเบยีบ  

สารเตรียมจากเปลือกไม้ (preparations of bark) - 

เกลือ  - จากแหล่งที่สะอาด ปราศจากการปนเป้ือน  

โซเดยีมแอซิดไพโรฟอสเฟต (sodium acid pyrophosphate) - ใช้เป็นสารที่ทาํให้ขึ้นฟูเท่าน้ัน (leavening agent) 

นํา้มนัพืช (vegetable oils) - 

445(iii) กลีเซอรอลเอสเทอร์ของวูดโรซิน (glycerol 

ester of wood rosin) 
- 

ยีสต์ (yeast) - ต้องเป็นยีสต์อินทรีย์ที่เหมาะสาํหรับการบริโภคของ

มนุษย์ หากหาไม่ได้ให้ใช้ยีสต์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ได้แต่ไม่

อนุญาตให้ใช้ยีสต์ที่เล้ียงด้วยอาหารจากสารปิโตรเคมี

และกากซัลไฟต์ หากใช้ยีสต์รมควันจะต้องมีหลักฐาน

แสดงว่ากระบวนการรมควันไม่ได้มาจากการใช้สาร

สงัเคราะห์ 

(2) สารทีใ่ชส้ําหรบัผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสตัวน์ํ้ า  

170 แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) - 

181 กรดแทนนิก (tannic acid) - 

220 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide) - 

260 กรดแอซีติก (acetic acid) - 

270 กรดแลกติก (lactic acid) - 

296 กรดมาลิก (malic acid) - 

300, 301, 303 กรดแอสคอร์บิก โซเดียมแอสคอร์เบต 

และโพแทสเซียมแอสคอร์เบต (ascorbic acid, sodium 

and potassium salts) 

- 

330 กรดซิตริกและเกลือของกรดนี้  (citric acid and 

salts) 

- 

334 กรดทาร์ทาริกและเกลือของกรดนี้  (tartaric acid 

and salts) 

- 

338 กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) - 

500 โซเดยีมคาร์บอเนต (sodium carbonate) - 

503 แอมโมเนียมคาร์บอเนต (ammonium carbonate) - 

504 แมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonate) - 

508 โพแทสเซียมคลอไรด ์(potassium chloride)  - 

509 แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) - 

511 แมกนีเซียมคลอไรด์ (magnesium chloride) - 

516 แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate) - 

526 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) - 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) - 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide) - 
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คาร์บอนไดออกไซด ์(carbon dioxide) - 

อาร์กอน (argon) - 

ไนโตรเจน (nitrogen) - 

ออกซิเจน (oxygen) - 

ไฮโดรเจนเพอร์ออก ไซด์ (hydrogen peroxide) - 

เจละตนิ (gelatin) - 

เคซีน (casein) - 

ผงฟูซ่ึงปลอดจากอะลูมินัม (aluminum-free leavening 

agent) 

- 

(3) สารที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและ

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากปศุสตัวแ์ละผลิตภณัฑ์

จากผึ้ ง 

 

170 แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonates) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม ไม่ใช้เป็นสารแต่งส ี

270 กรดแลกติก (lactic acid) - ใช้กบัไส้สาํหรับทาํไส้กรอก 

- ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม เป็นสารปรับความเป็นกรด-เบส  

290 คาร์บอนไดออกไซด ์(carbon dioxide) - 

300 กรดแอสคอร์บกิ (ascorbic acid)  - สารป้องกนัการเกดิออกซิเดช่ัน (antioxidant) 

322 เลซิทนิ (lecithin) - เลซิตินที่ได้มาโดยไม่มีการฟอกสีหรือใช้สารละลาย

อินทรีย์  ใ ช้กับผลิตภัณฑ์นมและอาหารทารกที่ มี

ส่วนผสมของนมเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์จากไขมันและ 

มายองเนส 

406 วุ้น (agar) - 

407 คาร์ราจแีนน (carrageenan) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม 

410 โลคัสต์บนีกมั (locust bean gum) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม ผลติภณัฑเ์นื้อ 

412 กวัร์กมั (guar gum) - ใช้กับผลิตภัณฑ์นม เนื้ อ ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 

ผลิตภณัฑไ์ข่ 

413 กมัทรากาคันท ์(gum tragacanth) - 

440 เพกทนิ (pectin, unmodified) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม 

450iii เททระโซเดียมไพโรฟอสเฟต (tetrasodium 

pyrophosphate)  

- ใช้ในผลิตภัณฑจ์ากเน้ือเท่านั้น 

509 แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม  

938 กา๊ซอาร์กอน (argon) - การบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ (modified atmosphere 

packaging) 

941 กา๊ซไนโตรเจน (nitrogen) - การบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ (modified atmosphere 

packaging) 

948 กา๊ซออกซิเจน (oxygen) - การบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ (modified atmosphere 

packaging) 
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(4) สารแต่งกลิน่รส - สารและผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลากว่าเป็นสารแต่งกล่ินรสตาม

ธรรมชาติ หรือสารสาํหรับเตรียมสารแต่งกล่ินรสตามธรรมชาติ 

ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดตามกฎหมายของประเทศ 

- อนุญาตให้ใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นและถูกต้องตามกฎหมาย

สาํหรับใช้ในผลิตภัณฑอ์าหารเท่าน้ัน 

(5) นํ้าบริโภค (drinking water) - 

(6) เกลือ - มีโซเดียมคลอไรด์ หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นส่วนประกอบ

หลัก ที่โดยทั่วไปใช้ในกระบวนการแปรรปูอาหาร 

- อนุญาตให้ใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นและถูกต้องตามกฎหมาย

สาํหรับใช้ในผลิตภัณฑอ์าหารเท่าน้ัน 

(7) สารเตรียมจากจุลินทรียแ์ละเอนไซม ์ - ใช้ในการแปรรูปอาหาร ยกเว้นจุลินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัด

แปรพันธุกรรม หรือเอนไซม์ที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรม หรือ

จุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม  

- อนุญาตให้ใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นและถูกต้องตามกฎหมาย

สาํหรับใช้ในผลิตภัณฑอ์าหารเท่าน้ัน 

(8) แร่ธาตุรวมถงึแร่ธาตุปริมาณนอ้ย (trace element) - วิตามิน ไขมัน และกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย และ

สารประกอบที่มีไนโตรเจนอื่นๆ 

- อนุญาตให้ใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นและถูกต้องตามกฎหมาย

สาํหรับใช้ในผลิตภัณฑอ์าหารเท่าน้ัน 
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ตารางที่ ก.7 สารช่วยในการผลิตที่อาจจะใชส้ําหรบัเตรียมผลิตภณัฑที์่มีแหล่งมาจากการเกษตร 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอ้กําหนด 

(1) สารช่วยในการผลิตสําหรบัผลิตภณัฑจ์ากพืช  

แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) - สารช่วยรวมตัว 

แคลเซียมคาร์บอเนต(calcium carbonate) - 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์(calcium hydroxide) - 

แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate) - สารช่วยรวมตัว 

แมกนีเซียมคลอไรด์ (magnesium chloride หรือ nigari) - สารช่วยรวมตัว 

โพแทสเซียมคาร์บอเนต (potassium carbonate) - ทาํแห้งสาํหรับลกูเกด 

คาร์บอนไดออกไซด ์ - 

ไนโตรเจน - 

เอทานอล - ตัวทาํละลาย 

เอทลีินธรรมชาติ - กระตุ้นการออกดอกในสบัปะรด 

- บ่มผลไม้ให้สกุ 

กรดแทนนิก (tannic acid) - สารช่วยในการกรอง 

- ใช้สาํหรับไวน ์

แทนนิน (tannin) - ใช้สาํหรับไวน์ 

แอลบูมนิจากไข่ขาว (egg white albumin) - 

เคซีน (casein) - 

เจละตนิ - 

Isinglass  

นํา้มนัพืช - เป็นสารหล่อล่ืนหรือสารช่วยไม่ให้ติด 

ซิลคิอนไดออกไซด์ (silicon dioxide) - เป็นเจลหรือสารละลายคอลลอยด์ 

ถ่านกมัมันต์ (activated carbon) - 

แป้ง (talc) - 

ดินแร่เบนทอไนต์ (bentonite) - 

เคโอลิน (kaolin) - 

ดินเบา (diatomaceous earth) - 

ดินแร่เพอร์ไลต์ (perlite) - 

เปลือกเฮเซลนัต (hazelnut) - 

ขี้ผึ้ ง (beeswax) - สารหล่อล่ืน 

กรดซัลฟิวริก (sulphuric acid) - การปรับค่าความเป็นกรด-เบสในนํา้สกัดในการผลิต

นํา้ตาล 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ - การปรับค่าความเป็นกรด-เบสในการผลิตนํา้ตาล 

กรดทาร์ทาริกและเกลือ (tartaric acid and salts) - 

โซเดียมคาร์บอเนต - การผลิตนํา้ตาล 

สารเตรียมจากส่วนของเปลือกไม้ - 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassiumhydroxide) - การปรับค่าความเป็นกรด-เบสในการผลิตนํา้ตาล 

กรดซิตริก (citric acid) - การปรับค่าความเป็นกรด-เบสในการผลิตนํา้ตาล 
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(2) สารช่วยในการผลิตสําหรบัผลิตภณัฑป์ศุสตัวแ์ละผ้ึง  

แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) - 

แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) - สารช่วยให้คงรูปและรวมตัวในการผลิตเนยแขง็ 

เคโอลิน (kaolin) - สกดัสารโพรโพลิส 

กรดแลกติก (lactic acid) - สารช่วยให้เกดิการรวมตัวเป็นก้อนสาํหรับผลิตภัณฑน์ม ใช้สาํหรับ

การควบคุมความเป็นกรด-เบสในการผลิตเนยแขง็ 

โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) - เป็นสารทาํให้เป็นกลางสาํหรับผลิตภัณฑน์ม 

(3) สารเตรียมจากเช้ือจุลินทรียแ์ละเอนไซม ์ - สารใดๆ ที่เตรียมจากเช้ือจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่โดยทั่วไปใช้

เป็นสารช่วยกรรมวิธกีารผลิตในกระบวนการผลิตอาหาร โดยต้อง

ไม่เป็นเช้ือจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม และเอนไซม์ที่ได้จาก

จุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม 

ตารางที่ ก.8 สารท่ีใชใ้นการทําความสะอาดและฆ่าเช้ืออปุกรณที์่สมัผสัโดยตรงกบั 

ผลิตผลและผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์

ชือ่สาร รายละเอียด/ขอ้กําหนด 

จาเวลวอเตอร์ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

ผงซักฟอกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

นํา้ส้มหมักจากพืช ผลไม้ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

โซเดยีมคาร์บอเนต (sodium carbonate)  - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

โซเดยีมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์(sodium hydroxide)  - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) - ใช้สาํหรับฆ่าเชื้อ  

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

ไอโอดีน (iodine) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

สารละลายด่างทบัทมิ - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

นํา้ด่าง - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

คอสติกโพแทช (caustic potash) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

ปูนขาว - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 
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ชือ่สาร รายละเอียด/ขอ้กําหนด 

สารฟอกขาวถึงร้อยละ 10 - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) - ใช้เป็นสารทาํความสะอาดอปุกรณ์ในกระบวนการผลิต

ผลิตภณัฑน์มเท่านั้น 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรอง 

กรดแอซีติก (acetic acid) - ใช้เป็นสารทาํความสะอาด 

เอทลิแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) หรือเอทานอล (ethanol) - ใช้เป็นสารฆ่าเช้ือ 

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) ไอโซ 

โพรพานอล (isopropanol) 

- ใช้เป็นสารฆ่าเช้ือ 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) หรือสเลก

เกดไลม ์(slaked lime) 

- 

แคลเ ซียมออกไซด์  (calcium oxide) หรือปูนขาว 

(quicklime) 

- ใช้เป็นสารทาํความสะอาด 

ด่างคลอไรด์ (chloride of lime) เช่น แคลเซียมออกซี

คลอไรด์ (calcium oxychloride), แคลเซียมคลอไรด์ 

(calcium chloride) และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium 

hydroxide) 

- ใช้เป็นสารฆ่าเช้ือ  

- ปริมาณสารตกค้างต้องไม่เกนิค่าที่ปลอดภัยสาํหรับนํา้ด่ืม  

กรดซิตริก (citric acid) - 

ไซโคลเฮกซิลาไมน์ (cyclohexylamine: BWA) - ใช้เป็นสารเติมในหม้อต้มฆ่าเช้ือเท่านั้น  

ไดเอทลิแอมิโนเอทานอล (diethylaminoethanol: BWA) - ใช้เป็นสารเติมในหม้อต้มฆ่าเช้ือเท่านั้น  

กรดฟอร์มกิ (formic acid) - 

กรดแลกติก (lactic acid) - 

สารสาํคัญตามธรรมชาติของพืช (natural essences of plants) - 

ออกตะดีซิลาไมน์ (octadecylamine: BWA) - ใช้เป็นสารเติมในหม้อต้มฆ่าเช้ือเท่านั้น  

กรดออกซาลกิ (oxalic acid) - 

โอโซน (ozone) - 

กรดเพอร์แอซีติก (peracetic acid) - ใช้เป็นนํ้ายาฆ่าเ ช้ือบริเวณพ้ืนผิวที่สัมผัสอาหาร  

ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกระทรวงสาธารณสขุ  

สารสกดัจากพืช (plant extracts) - 

โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) - 
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ภาคผนวก ข 

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้กาํหนด) 

การจดัการการผลิตพชือินทรีย ์

ข.1 การจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายในการผลิตพืช  

วตัถุประสงค ์

1. ระบบการทาํฟาร์มทั้งหมดให้ความม่ันใจต่อการจัดการในระยะยาวและความสามารถปรับตัว 

ฟ้ืนฟู ฟาร์มอินทรีย์ที่อยู่ภายใต้การดูแล  โดยให้ความสาํคัญ คงไว้ ปรับปรุง และทาํให้เกิด 

ความสมบูรณข์องวัฏจักรของระบบนิเวศ และเร่ืองคุณภาพของระบบนิเวศและภมิูทศัน์ 

2. การเลือกพันธุพื์ชอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจเกี่ยวกบั : 

 1) การที่พืชและพันธุด์ังกล่าวสามารถปรับตัวให้เข้ากบัสภาพท้องถิ่น โรคและศตัรูพืช และ  

 2) ความสมัพันธท์ี่หลากหลายในระบบนิเวศที่มีอยู่ในระบบฟาร์ม 

ข.1.1 ระบบการผลิตพืชอนิทรีย์ต้องผลิตพืชบกในระบบที่ใช้ดิน (soil-based system) 

 ระบบที่ใช้ดนิหมายถงึอย่างน้อยควรประกอบด้วยดินที่ยังมีชีวิตและวัสดุธรรมชาติอื่น ซึ่งวัสดุ

ที่ใช้ทั้งหมดต้องไม่มาจากระบบการผลิตที่ไม่ใช่อินทรีย์ และอนุญาตให้ใช้ระบบปลูก 

ในภาชนะใส่ดินที่สามารถดํารงสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบในระบบนิเวศของดินไว้ได้  

เช่น แบคทเีรียและเช้ือรา ด้วยการใช้แนวทางการจัดการที่เหมาะสม (เช่น การเติมปุ๋ยหมัก) 

และควรนาํดินที่ใช้ในระบบการปลูกในภาชนะดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ 

ข.1.2 ห้ามการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส ์(hydroponic) ซ่ึงเป็นวิธกีารปลูกพืชที่ไม่ได้เจริญเติบโต

ในนํ้าตามธรรมชาติ แต่ใช้วิธีแช่รากในสารละลายธาตุอาหารพืช หรือในวัสดุปลูกที่เฉ่ือย 

(inert medium) ที่เตมิสารอาหารเทา่น้ัน 

ข.1.3 การจัดการแบบอินทรีย์ไม่มีการดาํเนินการใดๆ ที่ทาํให้เกิดผลกระทบเชิงลบในพ้ืนที่ที่มีคุณค่า

ด้านการอนุรักษ์สงู (high conservation value) และพ้ืนที่สงวนคุ้มครอง (heritage areas) ที่ได้รับ

การยอมรับอย่างเป็นทางการ 

ข.1.4 การจัดการแบบอินทรีย์คงไว้และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ของฟาร์ม 

ที่ปลูกพืชอาหาร และเทา่ที่ทาํได้ในส่วนพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พืชอาหาร  
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ข.1.5 การผลิตพืชอินทรีย์ จะรวมการใช้การปลูกพืชที่หลากหลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบ 

การจัดการฟาร์ม กรณพืีชยืนต้นจะรวมถึงการปลูกพืชคลุมดิน ส่วนพืชล้มลุกจะรวมถึงการใช้

การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชคลุมที่เป็นปุ๋ยพืชสด การจัดการพืชแบบผสมผสาน  

การปลูกพืชร่วมกนั หรือการผลิตพืชที่หลากหลายที่ให้ผลที่เทยีบเคียงกนัได้ 

ข.2 การจดัการผืนดิน ความอุดมสมบูรณข์องดินและนํ้ า  

วตัถุประสงค ์

1. ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ อนุรักษ์และปรับปรุงดิน รักษาคุณภาพทั้งนํา้ใต้ดินและนํ้าผิวดิน 

และใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างรับผิดชอบ มีการระบุและลดความเสี่ยงของมลภาวะ 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

2. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินหล่อเล้ียงพืชผ่านระบบนิเวศของดินเป็นหลักและบรรลุ 

ในเร่ืองความสมดุลของสารอาหาร 

ข.2.1 ห้ามการแผ้วถางและเตรียมที่ดินโดยการเผาพืชและตอซัง ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนหน่ึง 

ของแนวปฏบัิติในการจัดการแบบทั่วไปที่มีการจัดการที่ดี เช่น ต้องจาํกดัเร่ืองการตัดไม้และ

เผาทาํไร่เลื่อนลอย  

ข.2.2 ระบบการผลิตพืชอนิทรีย์ใช้มาตรการที่ป้องกนัการเสื่อมสภาพของดิน เช่น การพังทลายของดิน 

การเกดิดนิเคม็ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการสญูเสยีดนิและความเสื่อมโทรมของดิน 

ข.2.3 ระบบการผลิตพืชอินทรีย์อนุรักษ์หรือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

ของดนิรวมถงึอนิทรียวัตถุ ความอดุมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของดิน 

ข.2.4 ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของดิน โดยการใช้แนวทางการจัดการ 

แบบทั่วไป การใช้ปุ๋ยคอกและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือโดยการ

ตรึงไนโตรเจนจากพืช 

 การรักษาและเพ่ิมระดับความอุดมสมบูรณ์และกิจกรรมทางชีวภาพของดินที่เป็นประโยชน์ 

ในดนิมีดงัน้ี  

1) การปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชคลุมดิน พืชบํารุงดิน สาํหรับเป็นพืชหมุนเวียนและใช้เป็น 

ปุ๋ยพืชสด เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทอืง โสนแอฟริกนั 

2) การใส่วัสดุอินทรีย์ที่เป็นผลพลอยได้จากแปลงปลูกพืชหรือฟาร์มปศุสัตว์ที่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานนี้  

3) การเร่งปฏิกิริยาของปุ๋ยอินทรีย์อาจใช้เช้ือจุลินทรีย์หรือวัสดุจากพืชที่มาจากระบบ

เกษตรอนิทรีย์ 
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4) การใช้สิ่งที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัต (biodynamic preparation) จากหินบด ปุ๋ยคอก 

หรือวัสดุจากพืช 

5) การใช้ปุ๋ยคอกหรืออนิทรียวัตถุต้องหมักได้ที่แล้วและมาจากการผลิตแบบอนิทรีย์ หรือ

เป็นไปตามภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1  

6) ในกรณขีองนาข้าวอนิทรีย์หลังเกบ็เกี่ยวให้ใช้วิธไีถกลบตอซังเพ่ือเพ่ิมอนิทรียวัตถุในดิน  

หมายเหตุ ในกรณีทีร่ะบุในรายการที ่1) และ 2) ใหธ้าตุอาหารแก่พืชไม่เพียงพอ หรือ 

ไม่สามารถหาวสัดอิุนทรียที์ไ่ดม้าจากการปฏิบติัตามมาตรฐานน้ีเพียงพอ อาจใชส้ารปรบัปรุง

บํารุงดินอืน่ๆ ทีอ่ยู่ในภาคผนวก ก ตารางที ่ก.1  

ข.2.5 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้มาตรการที่มีการนาํวัสดุอินทรีย์หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

ภายในระบบการผลิตเม่ือเป็นไปได้ เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมัก 

ข.2.6 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินอินทรีย์ใช้ปุ๋ยแร่ธาตุที่เกิดขึ้ นตามธรรมชาติเท่าน้ัน  

และใช้เป็นวิธเีสริมความอุดมสมบูรณท์างชีวภาพเทา่น้ัน เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมัก 

ข.2.7 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินอินทรีย์ใช้เฉพาะสารเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของพืช 

ที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1 

ข.2.8 การจัดการความอุดมสมบูรณข์องดนิอนิทรีย์ ไม่ใช้ : 

1) ปุ๋ยสงัเคราะห์ 

2) ปุ๋ยที่ทาํให้ละลายได้โดยวิธทีางเคมี เช่น ซูเปอร์ฟอสเฟต 

3) สิ่งขับถ่ายจากมนุษย์กบัพืชอาหาร 

ข.2.9 การจัดการอินทรีย์ใช้ทรัพยากรนํ้าให้เป็นไปตามความต้องการของการผลิตในฟาร์ม  

เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการใช้นํา้และป้องกนัการสญูเสยี 

ข.3 การเลือกชนดิพืชและพนัธุ ์ 

วตัถุประสงค ์

1. มีการปลูกพืชและพันธุ์พืช รวมถึงการผลิตเมลด็พันธุ์และส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ที่เหมาะสม 

เพ่ือให้เหมาะกบัสภาพท้องถิ่น (สภาพการเจริญเตบิโตและการตลาด) 

2. ความเป็นอนิทรีย์ของพืชยังคงอยู่ในการผลิต 

ข.3.1 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมของพันธุแ์ละระบบนิเวศเดิม 

และส่งเสริมให้ใช้พันธุ์จากท้องถิ่นหรือพันธุ์พ้ืนเมือง ทั้งน้ีห้ามใช้พันธุ์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร

พันธุกรรม   
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ข.3.2 การผลิตพืชอนิทรีย์ให้ใช้เมลด็พันธุแ์ละส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุท์ี่มาจากระบบเกษตรอินทรีย์ 

ยกเว้นในกรณีที่จาํเป็นที่แสดงให้เหน็ว่าหาเมลด็พันธุห์รือส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุท์ี่เป็นไป 

ตามข้อกําหนดไม่ได้ อาจอนุโลมให้ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์จาก 

แหล่งทั่วไปได้ ทั้งน้ีสนับสนุนให้ใช้เมลด็พันธุ์และส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพและ

เหมาะสมกบัการผลิตแบบเกษตรอนิทรีย์ 

ข.3.3  ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ใช้เมล็ดพันธุ์และส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่ใช้สารเคมีเมื่อ

สามารถหาได้ หากจาํเป็นต้องใช้สารเคมีให้ใช้สารที่อยู่ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 เทา่น้ัน 

 กรณีเม่ือจาํเป็นต้องใช้สารเคมีอื่นที่ไม่ได้ระบุในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 หรือไม่สามารถ

หาเมล็ดพันธุ์และส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่ใช้สารเคมีอื่นดังกล่าวได้จะต้องกําจัด

สารเคมีอื่นออกอย่างเหมาะสมก่อนนําไปใช้ และต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 

ที่มีอํานาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง การยกเว้นน้ีจะต้องมีการจํากัดเวลาหรือขึ้ นอยู่กับ 

การตรวจสอบทบทวน 

ข.3.4 หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง อาจอนุญาตให้ใช้ส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ 

(ยกเว้นเมลด็พันธุ)์ ที่อยู่ระหว่างปรับเปล่ียนเป็นอนิทรีย์ และที่ไม่ใช่อินทรีย์ได้ หากมีข้อมูล

แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไม่สามารถหาส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ เป็นอินทรีย์ 

ในปริมาณที่ ต้องการได้และส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ น้ันต้องไม่มีการใช้สารเคมีหรือ 

สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช เว้นแต่การใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือวัตถุประสงค์ 

ด้านสุขอนามัยพืชตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีต้องอนุญาตให้เป็นแต่ละรายและแต่ละ 

ฤดูปลูกเทา่น้ัน 

ข.3.5 สาํหรับการผลิตพันธุ์พืชอินทรีย์ที่เหมาะสมสาํหรับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม 

การปรับปรุงพันธุ์พืชต้องดําเนินการภายใต้สภาวะอินทรีย์ และต้องมุ่งเน้นที่ไปการเพ่ิม 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม การพ่ึงพาความสามารถของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ 

รวมถึงการแสดงออกของลักษณะทางการเกษตร การต้านทานโรค และการปรับตัวเข้ากับ

สภาพดินและสภาพภมิูอากาศในท้องถิ่นที่หลากหลาย  

 การขยายพันธุ์ทั้งหมดต้องทาํภายใต้การจัดการแบบอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง ยกเว้น 

การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  

ข.4 การจัดการดา้นศตัรูพืช (แมลงศตัรูพืช สตัวศ์ตัรูพืช โรคพืช และวชัพืช)  

และการเจริญเติบโตของพชื 

วตัถุประสงค ์

ระบบการจัดการการผลิตพืช ส่งเสริมและรักษาสขุภาพของพืช ในขณะที่ยังคงผลิตภาพและความสมบูรณ์

ของระบบนิเวศเกษตร 
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ข.4.1 การจัดการการผลิตพืชอินทรีย์ ใช้กระบวนการและกลไกเชิงบวกที่สัมพันธก์ันในการจัดการ

ศตัรูพืช โรค และวัชพืช ซึ่งรวมถึง : 

 การจัดการให้มีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ปลูกและพืชและการไถพรวนดิน การปฏิบัต ิ

ในการเพาะปลูกพืช การเลือกพันธุ์ที่ เหมาะสม การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่นํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การปลูกพืชที่เป็นที่อาศัยสําหรับสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์  

การคลุมดินเพ่ือควบคุมวัชพืช ในกรณีที่จําเป็นต้องมีมาตรการเพ่ิมเติม อนุญาตให้ใช้ 

การควบคุมด้วยความร้อน และการใช้สารควบคุมศัตรูและโรคพืชและสารควบคุม 

การเจริญเติบโตของพืช 

ข.4.2 การควบคุมหรือป้องกันกาํจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ต้องอาศัยการป้องกันเป็นหลัก 

โดยใช้มาตรการใดมาตรการหน่ึง หรือหลายมาตรการรวมกนัดังต่อไปน้ี : 

 1) การเลือกชนิดพืช พันธุพื์ช ที่เหมาะสม รวมทั้งพันธุท์ี่ต้านทานโรค 

 2) การปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือตัดการระบาดของศตัรูพืชและโรคพืช 

 3) การใช้เคร่ืองมือกลในการเพาะปลูก 

 4) การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช โดยจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม เช่น แนวป่า

ละเมาะ แนวร้ัว ต้นไม้พุ่มเตี้ ย และแหล่งอาศัยของนก การมีแนวกันชน เพ่ือรักษา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เป็นแหล่งอาศัยของศัตรูธรรมชาตขิองศัตรูพืช 

 5) การรักษาระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย เช่น ทาํพ้ืนที่ป้องกันการชะล้างของดิน วนเกษตร

การปลูกพืชหมุนเวียน 

 6) การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติรวมถึงการปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ทาํลายศัตรูพืชได้ เช่น ใช้ตัวหํ้า  

ตวัเบียน  

 7) การใช้จุลินทรีย์ (แบคทเีรีย ไวรัส เช้ือรา)  

 8) การใช้สิ่งที่ได้จากการเตรียมทางชีวพลวัตจากหินบด ปุ๋ยคอก หรือวัสดุจากพืช 

 9) การคลุมหน้าดิน เช่น การใช้ฟางข้าวคลุมหน้าดินและการรักษาหญ้าด้วยการตัดแต่ง 

(ไม่ใช่การไถออก) 

 10) การกาํจัดวัชพืชโดยใช้สัตว์เลี้ ยง โดยในกรณีพืชอาหารต้องระวังป้องกนัการปนเป้ือนของ

จุลินทรีย์ที่ทาํให้เกดิโรคจากมูลสัตว์สู่ส่วนที่บริโภคได้ของพืชด้วย 

 11) การใช้ระดับนํา้ควบคุมวัชพืช 

 12) การควบคุมโดยวิธกีล เช่น การใช้กบัดกักาวเหนียว ใช้แสงไฟล่อ ใช้เสยีงขับไล่ 

 13) การปลูกพืชไล่แมลง เช่น ตะไคร้หอม 
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ข.4.3 ในกรณีที่มาตรการข้อ ข.4.2 ใช้ป้องกนัพืชที่ได้รับความเสยีหายอย่างรุนแรงไม่ได้ ให้ใช้สาร

ตามภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 และต้องใช้เท่าที่จาํเป็น ผู้ประกอบการต้องเกบ็รักษาข้อมูล 

ที่แสดงให้เหน็ความจาํเป็นในการใช้ผลิตภัณฑเ์หล่าน้ัน  

ข.5 การปรบัเปลีย่น  

วตัถุประสงค ์

การปรับเปล่ียนไปสู่การผลิตแบบอินทรีย์ ต้องใช้ระยะเวลาหน่ึงในการสร้างดินที่สมบูรณ์และ 

ระบบนิเวศที่ย่ังยืน และลดสารปนเป้ือนลงก่อนที่จะได้รับการรับรองสถานะว่าเป็นอนิทรีย์ 

ข.5.1 จะพิจารณาว่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์พืชที่ผลิตได้เป็นอินทรีย์ ต่อเม่ือมีการจัดการ 

แบบอินทรีย์ที่เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานน้ี ตลอดระยะการปรับเปล่ียนเป็นเวลา

อย่างน้อยดงัน้ี 

1) 12 เดอืนก่อนปลูกสาํหรับพืชล้มลุก  

2) 18 เดอืนก่อนเกบ็เกี่ยวผลิตผลอนิทรีย์คร้ังแรกสาํหรับพืชยืนต้น 

3) 12 เดือน ก่อนนาํพืชจากทุ่งหญ้า หรือ 18 เดือนก่อนนาํมาจากพืชยืนต้นมาเป็นอาหาร

สตัว์อนิทรีย์ 

ทั้งน้ี ระยะการปรับเปล่ียนข้างต้น นับต้ังแต่ผู้ประกอบการได้นาํมาตรฐานน้ีไปปฏิบัติแล้ว 

และสมัครขอรับการรับรองจากหน่วยรับรอง 

ข.5.2 การลดระยะเวลาการปรับเปล่ียนอาจทาํได้โดยการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

หรือหน่วยรับรองหากมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าไม่มีการปฏบัิตทิี่ไม่อนุญาต ไม่มีการใช้สาร

หรือปัจจัยการผลิตที่ห้ามใช้ในพ้ืนที่ขอการรับรองมาเป็นเวลานานเกนิกว่า 12 เดือนสาํหรับ

พืชล้มลุก และ 18 เดอืนสาํหรับพืชยืนต้น  

ข.5.3 หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง อาจพิจารณาเพ่ิมระยะเวลาการปรับเปล่ียน 

ให้นานกว่าช่วงเวลาที่กาํหนดในข้อ ข.5.1 ได้โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการบ่งช้ีและประเมิน

ประเดน็ที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยง เช่น มีข้อมูลจากประวัติการใช้พ้ืนที่แสดงว่าพ้ืนที่ส่วนใด

ส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนมีการปนเป้ือนด้วยผลิตภัณฑ์หรือสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ 

ในการผลิตแบบอินทรีย์ตามมาตรฐานน้ี หรือได้มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในปริมาณมาก 

มาก่อนหน้าน้ัน  

ข.5.4 กรณีที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตแบบอินทรีย์ หน่วยงาน 

ที่มีอาํนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรอง ต้องให้พืชน้ันกลับไปเร่ิมต้นนับระยะเวลาการปรับเปล่ียนใหม่

ตามระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในข้อ ข.5.1 ทั้งน้ีอาจยอมให้ลดระยะเวลาการปรับเปล่ียนได้ 

ในกรณดัีงน้ี 
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1) การใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่ไม่ได้อนุญาตในการผลิตแบบอินทรีย์ ที่เป็นส่วนหน่ึง 

ของมาตรการบังคับในการควบคุมศัตรูพืชหรือวัชพืช รวมถึงมาตรการกักกันสิ่งมีชีวิต

หรือชนิดพันธุรุ์กราน (invasive species) ที่หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่บังคับให้ต้องปฏบัิต ิ 

2) การใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่ไม่ได้อนุญาตในการผลิตแบบอินทรีย์ที่เป็นส่วนหน่ึงของ 

การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ 

ข.6 การแยกการผลิตและการผลิตแบบคู่ขนาน  

วตัถุประสงค ์

ความเป็นอนิทรีย์ของหน่วยฟาร์มอินทรีย์จะไม่ถูกทาํลายโดยกิจกรรมและการจัดการการดาํเนินงานที่

ไม่ใช่อนิทรีย์ซ่ึงดาํเนินการในฟาร์มเดียวกนั 

ฟาร์มที่ไม่ได้เปล่ียนเป็นอินทรีย์พร้อมกันทั้งหมด ผู้ประกอบการสามารถทยอยเปล่ียนพ้ืนที่บางส่วนได้ 

โดยมเีง่ือนไขเป็นไปตามข้อกาํหนด 5.4 การแยกการผลิตและการผลิตแบบคู่ขนาน และเพ่ิมเตมิดังน้ี 

กรณีพ้ืนที่ที่ขอการรับรองข้าวอินทรีย์ ที่การผลิตไม่ได้เปล่ียนเป็นอินทรีย์พร้อมกันทั้งหมด ผู้ประกอบการ

สามารถปรับเปล่ียนพ้ืนที่บางส่วนได้ แต่ต้องเป็นข้าวต่างชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวสี ข้าวเหนียว  

และต่างพันธุ์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวดอกพะยอม ที่แยกแยะความแตกต่างของผลิตผลข้าวอินทรีย์ได้  

มีการแบ่งแยกพ้ืนที่และกระบวนการจัดการให้ชัดเจน และผลิตผลข้าวอินทรีย์จะต้องไม่ปะปนกับ

ผลิตผลจากพ้ืนที่ที่ไม่ได้ผลิตภายใต้ระบบการผลิตข้าวอนิทรีย์ 

ข.7 การหลีกเลีย่งการปนเป้ือน 

วตัถุประสงค ์

การจัดการแบบอินทรีย์จํากัดการใช้ปัจจัยการผลิตสังเคราะห์อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนของ 

การผลิตแบบอินทรีย์และโซ่อุปทาน จาํกัดการได้รับสัมผัสสารเคมีที่คงอยู่ที่อาจเป็นอันตรายต่อคน

และสิ่งแวดล้อม และช่วยลดมลพิษและความเสื่อมโทรมของหน่วยผลิตและแปรรูป รวมถึง

สภาพแวดล้อมโดยรอบจากกิจกรรมการผลิตและการแปรรูป นอกจากน้ีระบบการผลิตแบบอินทรีย์

จะไม่รวมเทคโนโลยีบางอย่างที่ไม่ผ่านการพิสจูน์ ผดิธรรมชาติ และเป็นอนัตรายไว้ในระบบ 

ข.7.1 ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนที่อาจมาทางดิน นํา้ อากาศ เช่น มีสิ่งกดีขวาง 

ทาํคันกั้น หรือปลูกพืชเป็นแนวกันชน เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนจากแปลงข้างเคียงหรือ 

จากแหล่งมลพิษ โดยวิธกีารต้องเหมาะกบัความเสี่ยงที่จะเกดิการปนเป้ือน 

ข.7.2 เทคนิคการเพาะปลูกพืชทั้งหมดที่ใช้ต้องป้องกันหรือลดการมีส่วนทาํให้เกิดการปนเป้ือน 

ต่อสิ่งแวดล้อม  
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ข.7.3 มีมาตรการป้องกันการปนเป้ือน รวมถึงการทําความสะอาดสิ่งอํานวยความสะดวก 

ในการเพาะปลูก เกบ็เกี่ยว แปรรูป บรรจุ และขนส่ง รวมทั้งการทาํความสะอาดอุปกรณ์ 

ทาํความสะอาด และการบันทกึข้อมูลการทาํความสะอาด 

ข.8 การเก็บเกีย่วผลิตผลทีเ่กิดข้ึนตามธรรมชาติ  

วตัถุประสงค ์

การเกบ็เกี่ยวผลิตผลจากที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความย่ังยืน ไม่ใช้ปัจจัยการผลิต

หรือการปฏบัิตทิี่ต้องห้ามและม่ันใจว่าผลิตผลไม่ปนเป้ือน 

พืชและส่วนของพืชที่ใช้บริโภคที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติจัดว่าเป็นผลิตผลอนิทรีย์ ต่อเม่ือ 

ข.8.1 ผลิตผลมาจากบริเวณที่มีการกาํหนดขอบเขตชัดเจนว่าเป็นพ้ืนที่ธรรมชาต ิโดยเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคย

ใช้ทาํการเกษตรหรือไม่เคยใช้สารเคมีที่ห้ามใช้อย่างน้อย 3 ปี และการเกบ็เกี่ยวผลิตผลน้ัน

จะต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยรับรอง  

ข.8.2 การเกบ็เกี่ยวผลิตผลที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ ต้องม่ันใจว่าไม่เกินระดับที่ย่ังยืนของการเกบ็เกี่ยว

พืชพันธุ์น้ัน หรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในพ้ืนที่ดังกล่าว 

รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการคงรักษาพันธุพื์ชนั้นในบริเวณน้ันไว้  

ข.8.3 การจัดการการเกบ็เกี่ยวผลิตผลที่เกิดขึ้ นตามธรรมชาติ ต้องไม่เกบ็เกี่ยวพืชพันธุ์ที่ได้รับ 

การคุ้มครองอย่างเป็นทางการ หรือพันธุท์ี่ใกล้สญูพันธุ ์หรือที่กฎหมายห้าม 
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