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ปัจจุบันสินค้าไหมอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิต

โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และสร้างความ

มั่นใจให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึ งเห็นสมควรจัดท ามาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง ไหมอินทรีย์ เล่ม 1: รังไหม แผ่นใยไหม และเส้นไหม 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2552. เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1: การผลิต แปรรูป 

แสดงฉลาก และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์. มกษ. 9000 เล่ม 1-2552. 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555. การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตรังไหม.   
มกษ. 8201-2555. 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2559. การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตเส้นไหมดิบ 

เล่ม 1: เส้นไหมไทยสาวมือ. มกษ. 5900-2559. 

Global Organic Textile Standard (GOTS) Version 5.0. 2560. Available source: http://www.global-  

standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Standard_5.0.pdf, June 6, 2017. 





 

มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ไหมอินทรีย์ เล่ม 1: 

รังไหม แผ่นใยไหม และเสน้ไหม 

1. ขอบข่าย 

1.1         มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดวิธีการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแสดงฉลาก การเก็บรักษา   

การขนส่ง และการจ าหน่ายรังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ และเส้นไหมอินทรีย์  

1.2 เส้นไหมอินทรีย์ในมาตรฐานนี้ ครอบคลุมเส้นไหมดิบ (raw silk) เส้นไหมที่ผ่านการตีเกลียว 

(twist silk) หรือควบตีเกลียว (thrown silk) โดยยังไม่ลอกกาว เส้นไหมดูเปี้ยน (doupion silk) 

และเส้นไหมปั่น (spun silk) ที่ได้จากรังไหมของหนอนผีเส้ือที่กินใบหม่อนหรือพืชอื่นเป็นอาหาร  

1.3      มาตรฐานนี้ให้ใช้ร่วมกับ มกษ.9000 เล่ม 1 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1: 

การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

2.  นิยาม 

       ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ให้เป็นไปตาม มกษ.9000 เล่ม 1  

และดังต่อไปนี้ 

2.1 รังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ และเส้นไหมอินทรีย์ หมายถึง รังไหม แผ่นใยไหม และเส้นไหม

ที่ได้จากการผลิตตามข้อก าหนดของมาตรฐานนี้ในทุกขั้นตอนการผลิตที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การปลูก

พืชอาหารของหนอนไหม การเล้ียงไหม การสาวหรือปั่นเส้นไหม จนถึงการเก็บรักษา รวมถึง

การจัดเตรียมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การบรรจุหีบห่อ แสดงฉลาก และจ าหน่าย 

2.2      รังไหม (silk cocoon) หมายถึง ส่ิงห่อหุ้มหนอนไหม ที่สร้างขึ้นโดยหนอนไหมพ่นเส้นใย 

เพื่อห่อหุ้มตัวเอง ก่อนลอกคราบกลายเป็นดักแด้ (pupa) โดยปกติการจ าหน่ายรังไหมจะมีส่วน

ของดักแด้และคราบของหนอนไหมอยู่ภายใน 

2.3      แผ่นใยไหม (silk filament sheet) หมายถึง แผ่นใยที่ได้จากการพ่นเส้นใยของหนอนไหมบน

วัสดุรองรับในแนวราบ 

มกษ.8203 เล่ม 1-2560 
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2.4        เส้นไหมดิบ (raw silk) หมายถึง เส้นใยไหมที่สาวจากรังไหมจ านวนหนึ่ง โดยท าเกลียวให้รวม

เป็นเส้นเดียวกันในขั้นตอนการสาวไหม และยังไม่ผ่านกระบวนการตีเกลียวหรือควบตีเกลียว 

และแยกเซริซิน (sericin) ออก 

2.5 เส้นไหมดูเปี้ยน (doupion silk) หมายถึง เส้นไหมดิบที่สาวจากรังบกพร่องและรังแฝด 

2.6 เส้นไหมปั่น (spun silk) หมายถึง เส้นไหมที่ได้จากการปั่น (spun) ปุยไหม เปลือกรังไหม 

(cocoon shell) เศษแผ่นใยไหม และเศษไหมที่เหลือจากการสาวเส้นไหมหรือควบตีเกลียว 

เส้นไหมดิบและเส้นไหมดูเปี้ยน หรือหมายถึงเส้นไหมที่ได้จากการปั่นเส้นใยไหมจากรังไหม

ของหนอนผีเส้ือที่ไม่ได้กินใบหม่อนเป็นอาหาร (non mulberry silkworm)  

2.7      รังบกพร่อง (defect cocoon / poor cocoon) หมายถึง รังไหมที่มีรูปร่างผิดปกติไปจากลักษณะ

ของพันธุห์รือมีลักษณะผิดปกติ ได้แก่ รังแฝด รังเจาะ รังเปื้อนภายใน รังเปื้อนภายนอก รังบาง 

รังหลวม รังบางหัวท้าย รังผิดรูปร่าง รังติดขา้งจ่อ รังบุบ และรังขึ้นรา 

2.8      รังเปื้อนภายใน (inside soiled cocoon) หมายถึง รังไหมที่ตัวดักแด้ตายในรัง หรือหนอนไหม

เป็นโรคแต่ท ารังได้ แต่เมื่อท ารังแล้วหนอนไหมหรือดักแด้จะตายอยู่ภายในรัง ท าให้รังไหม

สกปรก  

3.  หลักการของการผลิตรังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ และเส้นไหม

อินทรีย์ 

           ให้เป็นไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ ข้อ 3 มกษ.9000 เล่ม 1 

4.       ข้อก าหนดการผลิตรังไหมอินทรีย์ 

4.1       การผลิตพืชอินทรีย์ ส าหรับเลี้ยงหนอนไหม 

   การผลิตพืชที่น ามาเป็นอาหารของหนอนไหม เช่น ใบหม่อน ใบละหุ่ง ใบมันส าปะหลัง ให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์ ข้อ 4 มกษ. 9000 เล่ม 1 

4.2      การผลิตรังไหมอินทรีย์  

4.2.1 การเล้ียงหนอนไหมเพื่อผลิตรังไหม ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด ข้อ 4.2 ตลอดระยะการปรับเปล่ียน

เป็นเวลาอย่างน้อย 2 รุ่นการเลี้ยงหนอนไหม  

 ระยะการปรับเปล่ียนให้เริ่มนับตั้งแต่ผู้ประกอบการได้น ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแล้ว และสมัคร

ขอรับการรับรองจากหน่วยรับรอง 
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4.2.2    การเลี้ยงหนอนไหม ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 

4.2.2.1 ที่มาของหนอนไหม 

 ก)  พันธุ์ไหมและไข่ไหมต้องไม่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม และ/หรือผ่านการฉายรังสี 

 ข)   ควรใช้ไข่ไหมที่มาจากระบบการผลิตแบบอินทรีย์ หากไม่มีการผลิตไข่ไหมจากระบบ

อินทรีย์มาก่อนในพื้นที่นั้น ให้ใช้ไข่ไหมที่ไม่ได้ผลิตแบบอินทรีย์ได้ แต่ต้องได้รับการยอมรับ

จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวขอ้ง หรือหน่วยรับรอง  

ค)  ไม่อนุญาตให้เริ่มเล้ียงหนอนไหมจากหนอนไหมวัยอ่อนที่ไม่ได้เล้ียงแบบอินทรีย์  

ง)  ใช้ไข่ไหมทีบ่รรจุหรือวางไข่ไหมบนวัสดุท่ีสะอาดและไม่มีการปนเปื้อนหมึกพิมพ์  

4.2.2.2  สถานที่เล้ียงหนอนไหม ต้องมีสภาพดังนี้ 

ก)  ห่างจากบริเวณที่เส่ียงต่อการเกิดผลกระทบต่อความแข็งแรงของหนอนไหม เช่น พื้นที่ที่มี

การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช แหล่งที่มีมลพิษทางอากาศ หากอยู่ใกล้ต้องมีมาตรการ 

ในการป้องกัน 

ข)  สะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของหนอนไหม  

ค)  อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

4.2.2.3    การจัดการในการเลี้ยงหนอนไหม ต้องปฏิบัติดังนี้ 

ก)  พืชที่ใช้เล้ียงหนอนไหมต้องได้จากการผลิตตามข้อ 4.1   

ข)  พืชทีใ่ช้เล้ียงหนอนไหมแต่ละครั้ง มีปริมาณเพียงพอและให้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงความสด

ของใบพืชไว้ได้ แต่ไม่เหลือมากจนระบายอากาศไม่ดี ท าให้เกิดความร้อนและความชื้นสะสม 

ซึ่งจะเป็นสาเหตุการเกิดโรคของหนอนไหม 

ค)  ขยายพื้นที่เล้ียงหนอนไหมให้สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของหนอนไหมแต่ละวัย 

ง)  ดูแลหนอนไหมไม่ให้อยู่หนาแน่นเกินไป จนเกิดความร้อนและได้รับอาหารไม่เพียงพอ 

จ)  ใชว้ัสดุทีส่ะอาดและไม่มีการปนเปื้อนหมึกพิมพ์รองรับภายในภาชนะที่ใช้เล้ียง 

ฉ)  จัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหนอนไหมแต่ละพันธุ์ ทั้งใน

ด้านอุณหภูมิ ความชื้น แสง การระบายอากาศ โดยใช้วิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน 

และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

ช)  จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการเล้ียงหนอนไหม เพื่อช่วยให้หนอนไหมแข็งแรงและลด

ความเส่ียงต่อการเกิดโรค 
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4.2.2.4    การจัดการด้านสุขาภิบาล การท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อ ต้องปฏิบัติดังนี้ 

ก)   ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดมากับหนอนไหม โดยใช้แกลบเผา และปูนขาว  

ข)   ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

ค)   สารที่น ามาใช้ในการท าความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ ต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้

ตามภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.1 

ง)  มีมาตรการก าจัดขยะ เช่น มูลของหนอนไหม กิ่งหม่อน และใบหม่อน หรือพืชอื่นที่ใช้เล้ียง

หนอนไหม ทั้งในบริเวณและรอบบริเวณที่เล้ียงหนอนไหม 

จ)  มีมาตรการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อในสถานที่เล้ียงและบริเวณรอบสถานที่เล้ียง

หนอนไหม  

ฉ)  การป้องกันไม่ให้ศัตรูของหนอนไหมเข้ามาในสถานที่เล้ียงให้ใช้มาตรการทางกายภาพ 

เช่น ใช้ตาข่าย มุ้งลวด กับดัก  

4.2.2.5    การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัติดังนี ้

ก)  หนอนไหมท่ีจะน าไปเข้าจ่อ ต้องเป็นหนอนไหมสุกและแข็งแรง 

ข)  ใชจ้่อทีถ่่ายเทอากาศได้ดี และไม่ท าให้เกิดปัญหาการหมักหมมของส่ิงปฏิกูลจากหนอนไหม  

ค)  ปริมาณหนอนไหมต้องเหมาะสมกับชนิดและขนาดของจ่อ เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอส าหรับ

หนอนไหมท ารัง และถ่ายเทอากาศได้ดี 

ง)   เก็บแยกหนอนไหมที่ตายหรือไม่ท ารัง ไปก าจัด และ/หรือท าลายอย่างถูกวิธี 

4.2.2.6  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้องปฏิบัติดังนี ้

ก)   เก็บเกี่ยวรังไหม หลังจากที่หนอนไหมกลายเป็นดักแด้อย่างสมบูรณ์ และผนังล าตัวดักแด้

มีสีเหลืองน้ าตาล 

ข)   ห้ามท าให้ดักแด้ตายด้วยวิธีการตากแดด 

4.2.3    กรณีผู้ผลิตรังไหมไม่ได้เปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์พร้อมกันหมด ผู้ผลิตสามารถทยอยปรับเปล่ียนได้ 

แต่ต้องมีการแบ่งแยกพื้นที่การผลิตและกระบวนการจัดการอย่างชัดเจน และผลิตผลเกษตรอินทรีย์

ต้องไม่ปะปนกับผลิตผลที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ 

5.        ข้อก าหนดการผลิตแผ่นใยไหมอินทรีย์ 

5.1       ที่มาของหนอนไหม  

 ใช้หนอนไหมทีม่าจากการเลี้ยงตามข้อ 4.2.1 และข้อ 4.2.2.1 ถึง 4.2.2.4 
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5.2       การผลิตแผ่นใยไหม ต้องปฏิบัติดังนี ้

ก)  ใชห้นอนไหมสุกและแข็งแรง  

ข)  ใช้วัสดุสะอาดรองรับการพ่นเส้นใยไหม 

ค)  วางวัสดุส าหรับพ่นเส้นใยในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี 

ง)  เก็บแยกหนอนไหมที่ตายหรือไม่พ่นเส้นใยไปก าจัด และ/หรือท าลายอย่างถูกวิธี 

5.3  กรณีผู้ผลิตแผ่นใยไหมไม่ได้เปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์พร้อมกันหมด ผู้ผลิตสามารถทยอย 

ปรับ เปล่ียนได ้แต่ต้องมีการแบ่งแยกพื้นที่การผลิตและกระบวนการจัดการอย่างชัดเจน และผลิตผล

เกษตรอินทรีย์ต้องไม่ปะปนกับผลิตผลที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ 

6.   ข้อก าหนดการผลิตเส้นไหมอินทรีย์ 

6.1       ที่มาของรังไหม 

     ใชร้ังไหมท่ีมาจากการผลิตตามข้อ 4.2 

6.2     การผลิตเส้นไหมอินทรีย์ ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 ก)   คัดแยกรังเปื้อนภายในออกจากรังบกพร่องลักษณะอื่น และไม่น ามาใช้ในการผลิตเส้นไหม

อินทรีย์  

 ข)   ใช้น้ าสะอาดที่ไม่มีผลกระทบต่อสีของเส้นไหมในการสาวเส้นไหม  

 ค)  สารช่วยในกระบวนการสาวเส้นไหม ให้ใช้เฉพาะสารที่ได้จากธรรมชาติ  

  ง)   สารช่วยในกระบวนการปั่นเส้นไหมส าหรับเส้นไหมปั่น ให้ใช้เฉพาะสารที่ได้จากธรรมชาติ 

 จ) ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์เป็นสารช่วยในกระบวนการควบตีเกลียว 

 ฉ) มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากน้ ามันหล่อลื่นจากเครื่องมือในกระบวนการควบตีเกลียว 

 ช) มีการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการควบและตีเกลียว

อย่างสม่ าเสมอ 

6.3  กรณีผู้ผลิตเส้นไหมไม่ได้เปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์พร้อมกันหมด ผู้ผลิตสามารถทยอย

ปรับเปล่ียนได้ แต่ต้องมีการแบ่งแยกพื้นที่การผลิตและกระบวนการจัดการอย่างชัดเจน และผลิตผล

เกษตรอินทรีย์ต้องไม่ปะปนกับผลิตผลที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ 
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7. การจัดการด้านสังคม 

 ในทุกขั้นตอนของการผลิตรังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ หรือเส้นไหมอินทรีย์ที่มีการจ้าง

แรงงาน ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ก) ค านึงถึงสภาพแวดล้อมในการท างานต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  

 ข) ไม่ใช้แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก 

8.       การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผู้ประกอบการควรพัฒนาระบบการผลิต ดังนี้ 

 ก) มีแผนหรือมาตรการในการใช้น้ าและพลังงานอย่างประหยัด เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 ข) มีมาตรการในการจัดการให้เกิดของเสียน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

9.       เอกสารและการบันทึกข้อมูล   

9.1       จัดท าบันทึกและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

ก)  ที่มา พันธุ ์และปริมาณไข่ไหมหรือหนอนไหมวัยอ่อน 

ข)  รายละเอียดการซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ ส าหรับการเพาะปลูก การผลิตรังไหมอินทรีย์      

การผลิตแผ่นใยไหมอินทรีย์ การผลิตเส้นไหมอินทรีย์ และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

9.2       เก็บรักษาบันทึกข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ป ี

10.      การจัดการ การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง 

10.1    ต้องรักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดทุกช่วงของกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมด้วย

ความระมัดระวัง  

10.2  มีการชี้บ่งรังไหมอินทรีย์ หรือแผ่นใยไหมอินทรีย์ หรือเส้นไหมอินทรีย์ ตลอดทุกช่วงของ

กระบวนการผลิต รวมทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดการ บรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง    

ให้ชัดเจน มีการจัดการที่แยกออกจากส่วนที่ไม่ใช่อินทรีย์  

10.3      มีการจัดการที่จะไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนจากสารต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต 

แบบอินทรีย์ 
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10.4      การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ ควรใช้มาตรการดังนี้  

 ก)  ใช้วิธีการป้องกันเป็นวิธีแรกในการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ เช่น ท าลายและก าจัดแหล่งที่อาศัย 

และทางเขา้ของศัตรูพืชและสัตว์  

 ข) ถ้าวิธีการป้องกันไม่เพียงพอ ทางเลือกแรกส าหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ควรใช้ 

วิธีทางกล กายภาพและชีวภาพ 

10.5      การบรรจุหีบห่อ  

10.5.1   ควรใช้วัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เป็นวัสดุในการท าบรรจุภัณฑ์  

หรือเลือกใชบ้รรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

10.5.2   ห้ามใช้วัสดุท่ีมีส่วนประกอบของ chlorinated plastic (เช่น PVC)  

10.6      การเก็บรักษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 ก)  รังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ และเส้นไหมอินทรีย์ที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษา บรรจุ

หีบห่อหรือขนส่ง จะต้องมีการบ่งช้ีที่ชัดเจน มีการจัดการเพื่อแยกออกจากสินค้าที่ไม่ใช่

อินทรีย์และป้องกันไม่ให้มีการปะปนกัน 

 ข) ป้องกันการปนเปื้อนรังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ และเส้นไหมอินทรีย์จากสารต่างๆ

ที่ไมอ่นุญาตให้ใชใ้นการผลิตแบบอินทรีย์  

 ค) ป้องกันความเสียหายของรังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ และเส้นไหมอินทรีย์จากการเข้า

ท าลายของสัตว์และเชื้อรา โดยวิธีทางกล กายภาพและชีวภาพ 

10.7      การขนส่ง 

   ป้องกันไม่ให้ปะปนกับสินค้าทีไ่ม่ใชอ่ินทรีย์ 

11.      การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง  

11.1     รังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ และเส้นไหมอินทรีย์ ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดให้

เห็นไดง่้าย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวง อย่างน้อยดังตอ่ไปนี้  

ก) ช่ือสินค้า เช่น รังไหมอินทรีย์ หรือ แผ่นใยไหมอินทรีย์ หรือ เส้นไหมอินทรีย์ และรายละเอียด 

เช่น เส้นไหมอินทรีย์ชนิดไหมหนึ่ง  

ข)  น้ าหนักสุทธิ  

ค)  ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย พร้อมสถานที่ตั้งหรือเครื่องหมาย

การค้าที่จดทะเบียน  

ง)  ประเทศผูผ้ลิต ส าหรับรังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ และเส้นไหมอินทรีย์ที่ผลิตเพื่อส่งออก  

จ)  วัน เดือน ปี หรือ เดือน ปี ที่ผลิต 
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11.2     การแสดงฉลากหรือกล่าวอ้างวา่เป็นอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก หรือ organic จะท าได้ต่อเมื่อ 

ก)  ผลิตผลตอ้งมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานนี้ 

ข)  รังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ หรือเส้นไหมอินทรีย์ ไม่มีส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์ 

ค)  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์มีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือน าเข้าโดยผู้ประกอบการที่ต้องได้รับ

การตรวจระบบเป็นประจ าตามข้อก าหนดในข้อ 13 ของมาตรฐานนี้ 

ง)  ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง โดยมีการแสดงฉลากระบุชื่อ และ/หรือรหัสของ 

หนว่ยรับรอง  

11.3     รังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ หรือเส้นไหมอินทรีย์ที่ผลิตได้ในช่วงระยะปรับเปล่ียนซึ่งได้

ย่ืนขอรับการตรวจสอบจากหน่วยรับรองว่าผ่านการผลิตตามระบบการผลิตแบบอินทรีย์ 

ตามมาตรฐานนี้ อนุญาตให้แสดงข้อความบนฉลากว่า “รังไหมอินทรีย์-ในระยะปรับเปล่ียน 

หรือ แผ่นใยไหมอินทรีย์-ในระยะปรับเปล่ียน หรือ เส้นไหมอินทรีย์-ในระยะปรับเปล่ียน” ได้ 

แต่ไม่อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายรับรองที่ท าให้เข้าใจผิดได้ว่าได้รับการรับรองเป็นรังไหม

อินทรีย์ หรือ แผ่นใยไหมอินทรีย์ หรือ เส้นไหมอินทรีย์แลว้ 

11.4     การแสดงฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ในหีบห่อส าหรับขายส่ง หรือส าหรับน าไปแบ่งบรรจุ

เพื่อขายปลีก ผู้ประกอบการต้องยอมให้หน่วยรับรองเข้าถึงบริเวณเก็บรักษาและบริเวณผลิต 

และพื้นที่ท าการเกษตร รวมถึงระบบบัญชีปัจจัยการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์และเอกสาร

สนับสนุนต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบ ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่

หนว่ยตรวจสอบ เพื่อจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบ  

11.5     การแสดงเครื่องหมายรับรองรังไหมอินทรีย์ แผ่นใยไหมอินทรีย์ หรือเส้นไหมอินทรีย์ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรองท่ีได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

12.     ข้อก าหนดการอนุญาตให้ใช้สารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ 

          ให้เป็นไปตามข้อก าหนดการอนุญาตให้ใช้สารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ในระบบ

การผลิตเกษตรอินทรีย์ ข้อ 9 มกษ.9000 เล่ม 1  

13.     ระบบตรวจและรับรอง  

 ให้เป็นไปตามระบบตรวจและรับรอง ข้อ 10 มกษ.9000 เล่ม 1 

 

 



 

 

 

9 มกษ.8203 เล่ม 1-2560  

ภาคผนวก ก 

สารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตรังไหมอินทรีย์              

และแผ่นใยไหมอินทรีย์ 

ตารางที่ ก.1 สารที่ใช้ท าความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ 

(ข้อ 4.2.2.4 ค)) 

ชื่อสาร ข้อก าหนด 

ปูนขาว (calcium oxide) - จ าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือหน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

 

สารฟอกขาวถึง 10% 

(sodium hypochlorite ) 

 

- จ าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือหน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

ผงซักฟอกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ - จ าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือหน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
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