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มาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสาหรับพืชสมุนไพร
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานสิน ค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกาหนดการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี สาหรับ การผลิต
พืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตในแปลงปลูกถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีการบรรจุ
และ/หรือรวบรวมผลิตผลเพื่อจาหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย เหมาะสมสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมการผลิต วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่จาหน่ายในรูปผลิตผลสด และ
พืชสมุนไพรที่ผ่านการลดความชื้น

2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
1. พืชสมุนไพร (herbs) หมายถึง พืชที่นามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชสมุนไพรหรือมีพืชสมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบที่มีความมุ่งหมายเป็นยา หรืออาหาร หรือเครื่องสาอาง หรืออาหารสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพสัตว์
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3. ข้อกาหนด
ข้อกาหนดของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชสมุนไพร ให้เป็นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อกาหนด
รายการ
1. น้า
(1) น้าที่ใช้ในแปลงปลูก

ข้อกาหนด

1.1 น้าที่ใช้ในแปลงปลูก ต้องมาจากแหล่งน้ าที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้
เกิดการปนเปื้อนที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
กรณีที่แหล่งน้ามีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตราย ให้วิเคราะห์น้า โดยส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตราย
1.2 ไม่ใช้น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น แหล่งชุมชน
โรงพยาบาล ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย กรณีจาเป็นต้องใช้
ต้องมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าน้ านั้ นได้ผ่า นการบ าบัดน้าเสียมาแล้ว
และสามารถนามาใช้ในกระบวนการผลิตได้
1.3 เก็บตัวอย่างน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และให้เก็บ
ตั ว อย่ า งน้ าเพิ่ ม ทุ ก ครั้ ง ในช่ ว งเวลาที่ ส ภาพแวดล้ อ มเสี่ ย งต่ อ การ ปนเปื้ อ น
ส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อน และเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้าไว้เป็น
หลักฐาน
1.4 น้าสาหรับละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร มีคุณภาพที่ไม่ทาให้
ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง
1.5 มีการจัดการน้าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เช่น น้าจากห้องสุขา น้าทิ้งต่างๆ
เพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ
1.6 มีการอนุรักษ์แหล่งน้าและสภาพแวดล้อม
(2) น้ าที่ใช้ ในการจั ดการ 1.7 กรณีที่มีการใช้น้าล้างพืชสมุนไพรเพื่อกาจัดสิ่งสกปรกขั้นต้น ให้ใช้น้าสะอาด
หลังการเก็บเกี่ยว
ที่มาจากแหล่งน้าที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
1.8 น้าสาหรับใช้ในการจัดการหลัง การเก็บเกี่ยว ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยให้ความสาคัญกับปัญหาการปนเปื้อนเป็นพิเศษ ในกรณีดังต่อไปนี้
- น้าที่จะไปสัมผัสกับส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้
- ผลิตผลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ทาให้น้าตกค้างอยู่ที่ผลิตผล เช่น ใบ และ
พื้นผิวที่ไม่เรียบ
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รายการ
2. พื้นที่ปลูก

ข้อกาหนด
2.1 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตผลที่กระทบ
ต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร
กรณีที่พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตรายให้วิเคราะห์ดิน โดยส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อน จากวัตถุหรือสิ่งที่เป็น
อันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน
2.2 กรณีจาเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีข้อพิสูจน์
ที่ชัดเจน ว่ามีวิธีการบาบัดที่ลดการปนเปื้ อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้ หรือผลผลิต
ไม่มีการปนเปื้อนในระดับทีเ่ ป็นอันตราย
2.3 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิตและเก็บตัวอย่าง
ดินเพิ่มทุกครั้ง ในช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการปนเปื้อนส่งห้องปฏิบัติการ
ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์
การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็น
หลักฐาน
2.4 วางผังแปลง จัดทาแปลง หรือปรับปรุงผังแปลง โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลิตผล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน
2.5 ดูแลรักษาพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน
2.6 จัดทารหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจาแปลงปลูก โดยระบุชื่อเจ้าของพื้นที่ปลูก
สถานที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ ที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังที่ตั้ง
แปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืช และพันธุ์ที่ปลูก
2.7 จัดทาประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
2.8 พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3.1 หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตามคาแนะนา หรืออ้างอิง คาแนะนา
ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามคาแนะนาในฉลาก
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาที่ระบุไว้
ในฉลากกากับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือให้เป็นไปตาม
คาแนะนาของทางราชการ
กรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานหรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี ก ารใช้ วั ต ถุ อั น ตราย
ทางการเกษตรไม่ ต รงตามค าแนะน า ให้ วิ เ คราะห์ ส ารพิ ษ ตกค้ า งในผลิ ต ผล
โดยห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้ องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพ เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และเก็บผลการวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน
กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง มีปริมาณตกค้างสูงสุดเกินค่ามาตรฐาน
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา และดาเนินการแก้ไข
หรือป้องกันการเกิดซ้า รวมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้
3.2 ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่ห้ามผลิต
นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3.3 กรณีผลิตเพื่อการส่งออก ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้า
ห้ามใช้ และให้ใช้ตามข้อกาหนดของประเทศคู่ค้า
3.4 มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้ หรือห้ามใช้
ในประเทศและประเทศคู่ค้า
3.5 เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง
โดยตรวจสอบเครื่ อ งพ่ น สารเคมี ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ ง านไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
3.6 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะเป็น
คาแนะนาของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง
3.7 ใช้ ร ะบบการจั ด การศั ต รู พื ช แบบผสมผสานที่ เ หมาะสม เพื่ อ ลดการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
3.8 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุซึ่งใช้ไม่หมด
ในคราวเดียว ให้ปิดให้สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร
หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
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3.9 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บ
เฉพาะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารแต่ละชนิด และสามารถควบคุมการหยิบ
ใช้ได้ ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล
3.10 จัดเก็บสารเคมีอื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง สารทาความสะอาด สารอื่นๆ
ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตรให้เป็ นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและ
สิ่งแวดล้อม
3.11 ทาความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ภายหลังการใช้ทุกครั้ง และกาจัด
น้าล้างด้วยวิธีที่ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
3.12 ทาลายหรือกาจัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้ว
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการนากลับมาใช้
3.13 เก็ บ วัตถุ อัน ตรายทางการเกษตรที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ในสถานที่
เฉพาะ หรือทาลายด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการนากลับมาใช้
3.14 บั น ทึ ก หรื อ จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรที่ เ ก็ บ ไว้ ใ น
สถานที่เก็บ
3.15 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่ถูกต้อง โดยต้องรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.16 ผู้ป ฏิบัติ งานมี ความรู้ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ การป้ องกัน ตนเองจากการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.17 ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้วัตถุอัน ตรายทางการเกษตร สวมเสื้อผ้า ให้มิดชิด
มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวม
รองเท้า เพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ
3.18 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยู่เหนือลมตลอดเวลา รวมถึงต้องระวัง
ละอองฟุ้งกระจายไปปนเปื้อนแปลงใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม
3.19 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร อาบน้า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
หลังการพ่น เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะพ่น ต้องนาไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยก
จากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ
3.20 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น
น้ายาล้างตา น้าสะอาด ทราย ฯลฯ
3.21 มีเอกสารคาแนะนาการปฏิบัติ กรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ให้
เห็นชัดเจนในบริเวณที่เก็บสารเคมี
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4. การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิ ต ก่ อ น
การเก็บเกี่ยว
(1) แผนควบคุมการผลิต 4.1 มีแผนควบคุมการผลิต เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอนที่อาจ
ส่งผลกระทบต่ อความปลอดภั ย ของผู้ บ ริ โภค และ/หรือ คุณ ภาพของผลิ ตผล
และ/หรื อ สิ่ง แวดล้ อ ม และ/หรือ สุ ขภาพ ความปลอดภั ย และสวั สดิ ภ าพของ
ผู้ปฏิบัติงาน
(2) ปัจจัยการผลิต
4.2 จัดทารายการปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจัย
การผลิตที่ สาคัญ ได้ แ ก่ เมล็ ดพัน ธุ์ หรื อ ส่วนขยายพัน ธุ์ ปุ๋ ย ธาตุอาหารเสริ ม
วัตถุ อั น ตรายทางการเกษตร ที่ใช้ ในกระบวนการผลิ ต พร้อ มทั้ งระบุร ายการ
ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่จัดซื้อ และบันทึกข้อมูล
(3)เมล็ ด พั น ธุ์ หรื อ ส่ ว น 4.3 มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรงตามพันธุ์ /ชนิด สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา
ขยายพันธุ์
และประวัติของเมล็ดพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ได้
(4) ปุ๋ย
4.4 มี ก ารจั ด การที่ ดี ใ นการใช้ ปุ๋ ย เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นทั้ ง ใน
ด้า นจุ ลิน ทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ผลิตผลในระดับที่จะทาให้ ไม่ป ลอดภัยต่อ
การบริโภค และคุณภาพของพืชสมุนไพร และใช้ปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.5 หากเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในฟาร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการ
หมักหรือย่อยสลายโดยสมบูรณ์ หรือผ่านกระบวนการอื่นอย่างเพียงพอ ที่จะไม่ทา
ให้เกิดโรคสู่คน ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูลที่ระบุวิธีการ วันที่ และช่วงเวลาทาปุ๋ยอินทรีย์
4.6 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย
4.7 พื้ น ที่ เ ก็ บ รั ก ษา ผสม และขนย้ า ยปุ๋ หรื อ พื้ น ที่ ส าหรั บ หมั ก ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
แยกเป็ น สั ด ส่ ว นและอยู่ ใ นบริ เ วณที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นสู่ พื้ น ที่ ป ลู ก
พืชสมุนไพรและแหล่งน้า
(5) เครื่องมือและอุปกรณ์ 4.8 จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตรที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ
การเกษตร
การปฏิบัติงาน
4.9 จั ด ให้ มี ส ถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตรเป็ น สั ด ส่ ว น
ปลอดภัย และง่ายต่อการนาไปใช้งาน
4.10 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกัน
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
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4.11 ตรวจสอบเครื่องมือและอุป กรณ์ การเกษตรที่ต้ องอาศัย ความเที่ ยงตรง
ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อน ต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนามาใช้งาน
4.12 ท าความสะอาดเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตร รวมทั้ ง ภาชนะที่ ใ ช้
ในการบรรจุและขนส่งผลิตผลทุกครั้งก่อนการใช้งานและหลังใช้งานเสร็จแล้ว
(6) การจัดการในขั้นตอน 4.13 ใช้ วิ ธี ก ารปลู ก และการดู แ ลรั ก ษาที่เ หมาะสมตามชนิ ด ของพื ช สมุ น ไพร
การผลิต
โดยคานึงถึงการผลิตสารสาคัญ ใช้ตามคาแนะนาของหน่วยงานราชการ หรือตาม
ข้อมูลทางวิชาการ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.14 มี วิ ธี ก ารให้ น้ าที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม และความต้ อ งการของ
พืชสมุนไพร โดยคานึงถึงการผลิตสารสาคัญ ตามคาแนะนาของหน่วยงานราชการ
หรือตามข้อมูลทางวิชาการ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.15 กรณีที่มีการปลูกพืชสมุนไพรเป็นพืชแซมต้องจัดการไม่ให้มีการปนเปื้อน
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ในพืชหลัก
4.16 มีการป้องกันกาจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย ของ
ผู้บริโภค และคุณภาพของพืชสมุนไพร และสิ่งแวดล้อม
4.17 ตรวจสอบการเข้าทาลายของศัตรูพืชในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ หากพบ
ในปริ ม าณที่ เ กิ ด ความเสี ย หายในระดั บ เศรษฐกิ จ ให้ ใ ช้ วิ ธี ที่ เ หมาะสมในการ
ป้องกันกาจัด
4.18 มี ก ารควบคุ ม และก าจั ด วั ช พื ช ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่ เ สี ย หายต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืชสมุนไพร
4.19 ก าจั ด พื ช ที่ มี โ รคเข้ า ท าลายนอกแปลงปลู ก โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
(7) การก าจั ด ของเสี ย 4.20 แยกประเภทของเสี ย และสิ่ ง ของที่ ไ ม่ ใ ช้ หรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต
และสิ่ ง ของที่ ไ ม่ ใ ช้ หรื อ ให้ชัดเจน รวมทั้งมีที่ทิ้งขยะให้เพียงพอ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน รวมถึง
ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
มีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
5. การเก็ บ เกี่ ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
(1) การเก็บเกี่ยว
5.1 เก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยคานึงถึง
ปริมาณสารสาคัญ
5.2 เก็ บ เกี่ ย วด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมและถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของ
พืชสมุนไพร ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพและต้นพืช
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5.3 มีก ารป้ อ งกัน การปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็ น อัน ตรายสู่ผลิตผลที่เก็บ
รวบรวมในแปลง และไม่วางผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้วสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง
5.4 อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ วัสดุที่สัมผัสกับพืชสมุนไพรโดยตรงต้องสะอาด
ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อน
(2) การพักผลิตผลและ
การขนย้ายในแปลงปลูก

(3) การปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว และ/หรือ
ลดความชื้น

5.5 มี ก ารจั ด การผลิ ต ผลในบริ เ วณพั ก ผลิ ต ผลที่ เ ก็ บ เกี่ ย วในแปลงปลู ก ต้ อ ง
เหมาะสม สามารถป้องกันการขูดขีด หรือการกระแทก รวมทั้งปัญหาการเสื่อมสภาพ
ของผลิตผลอันเนื่องจาก ความร้อนและแสงแดด เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ
คุณภาพของพืชสมุนไพร
5.6 ใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
จากสิ่งปฏิกูล และสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ จากพื้นดิน
5.7 เลื อ กใช้ ภ าชนะที่ เ หมาะสมในการบรรจุ ขั้ น ต้ น เพื่ อ การขนถ่ า ยผลิ ต ผล
จากภายในพื้นที่แปลงปลูกไปยังพื้นที่จัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
5.8 การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และป้องกัน
การปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อพืชสมุนไพร
5.9 ขนส่งผลิตผลที่บ รรจุภาชนะแล้ว ด้วยความระมัดระวัง ไปยังจุดรวบรวม
สินค้าทันทีที่เก็บเกี่ยว
5.10 มี ก ารจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว และ/หรื อ ลดความชื้ น ที่ เ หมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของพืชสมุนไพร และให้ความชื้น
เป็นไปตามข้อกาหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.11 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว และภาชนะบรรจุ ให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกจากปุ๋ย และให้มีการ
ป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะนาโรค
5.12 สถานที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้องสามารถป้องกันความเสี่ยง
จากการปนเปื้อนและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรได้
5.13 ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บรักษา
หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะนาโรค ให้มีมาตรการป้องกัน
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6. การเก็บรักษา และการขนย้าย
(1) การเก็บรักษา

(2) การขนย้าย

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล

6.1 สถานที่เก็บพืชสมุนไพรต้องถูกสุขลักษณะ อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันความชื้นจากภายนอก แสงแดด และ
การปนเปื้อนจากวัตถุอันตราย และสัตว์พาหะนาโรคได้
6.2 ภาชนะบรรจุ ต้ อ งสะอาด ปราศจากสิ่ ง ที่ เ ป็ น อั น ตราย และกลิ่ น ที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ รวมทั้งสามารถป้องกันแสงหรือพรางแสงได้ โดยให้มีความเหมาะสมต่อ
ชนิดของวัตถุดิบสมุนไพร
6.3 มีวัสดุรองพื้นก่อนวางภาชนะบรรจุวัตถุดิบสมุนไพร
6.4 มีมาตรการการป้องกันศัตรูพืชในโรงเก็บ ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร ให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดข้อ 3
6.5 ภาชนะและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสะอาด ปราศจากสิ่งที่เป็นอันตราย
และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถป้องกันแสงได้ โดยให้มีความเหมาะสม
ต่อชนิดของพืชสมุนไพร
6.6 มีมาตรการป้องกันไม่ให้พืชสมุนไพร มีความชื้นเพิ่มขึ้นระหว่างการขนย้าย
7.1 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ
7.2 ต้อ งมีก ารดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่สัมผัสกับ ผลิตผลโดยตรง
โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล
7.3 มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสียต่างๆ ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่แปลงปลูก
และผลิตผล
7.4 รายงานให้ผู้ดูแลการผลิตทราบ ในกรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วย เพื่อตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานที่ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล
7.5 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้รับ การตรวจสุขภาพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7.6 จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
7.7 จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
7.8 เจ้าของ และผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
7.9 กรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณที่ผลิตควรมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน
สู่ผลิตผล หรือพืชสมุนไพร
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8. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และการ
ตามสอบ
(1) เอกสารและบั น ทึ ก 8.1 กรณี แ หล่ ง น้ าและพื้ น ที่ ป ลู ก อยู่ ใ นสภาวะเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความ
ข้อมูล
ปลอดภัยของผู้บริโภค ให้มีบันทึกผลการวิเคราะห์น้าและดิน (ข้อกาหนด 1.1,
1.3, 2.1 และ 2.3)
8.2 มีบันทึกผลการวิเคราะห์น้าและดินในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และในช่วง
เวลาที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการปนเปื้อน (ข้อกาหนด 1.3 และ 2.3)
8.3 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจาแปลงปลูก (ข้อกาหนด 2.6)
8.4 มีประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี (ข้อกาหนด 2.7)
8.5 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งที่ใช้ อย่างน้อยให้
ระบุ ชนิ ดพืช ชนิ ดสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้ วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้ วันที่
เก็บเกี่ยว และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ข้อกาหนด 3.1)
8.6 มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อกาหนด 3.4)
8.7 มีบันทึกหรือบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่จัดเก็บ (ข้อกาหนด
3.14)
8.8 มีแผนควบคุมการผลิต (ข้อกาหนด 4.1)
8.9 มีบันทึกรายการปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจัย
การผลิตที่ สาคัญ ได้ แ ก่ เมล็ ดพัน ธุ์ หรื อส่วนขยายพัน ธุ์ ปุ๋ ย ธาตุอาหารเสริ ม
วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต พร้ อ มทั้ ง ระบุ ร ายการ
ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่จัดซื้อ (ข้อกาหนด 4.2 และ 4.3)
8.10 มีบันทึกการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ข้อกาหนด 4.5)
8.11 มีการบันทึกข้อมูลของผลผลิต ได้แก่ วันที่ปลูก ปริมาณการผลิต วันที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตสด วันที่เก็บผลผลิตแห้ง วันที่บรรจุ และวันที่ส่งมอบ (ข้อกาหนด 5)
8.12 มีบันทึกการฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อกาหนด 7.1)
8.13 มีหลักฐานผลการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อกาหนด 7.5)
(2) การตามสอบและ
การทบทวนวิธีปฏิบัติ
- การตามสอบ
8.14 พืชสมุนไพรที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย หรือบรรจุเพื่อจาหน่าย
ให้ระบุ รุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันที่
เก็บเกี่ยว เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาได้
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8.15 เก็ บ รั ก ษาบัน ทึ กข้ อ มูล การปฏิ บัติ ง านและเอกสารส าคัญ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
การปฏิบัติงานไว้อย่างน้อย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกัน หรือตามที่ผู้ประกอบการ
หรือประเทศคู่ค้าต้องการ เพื่อให้สามารถตามสอบและเรียกคืนสิ นค้าเมื่อเกิด
ปัญหาได้
8.16 กรณี ที่ พ บปั ญ หาการปฏิ บั ติ ใ นแปลงปลู กที่ อ าจมี ผลต่ อ ความปลอดภั ย
ให้สืบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และให้มี
การบันทึกข้อมูล
8.17 ทบทวนการปฏิบั ติง านด้า นการปฏิ บัติ ทางการเกษตรที่ ดี หรื อทบทวน
บันทึกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิตและปรับปรุง
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ รวมถึ ง เก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
การทบทวนและแก้ไขไว้
8.18 มีก ารแก้ ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง และเก็บ บัน ทึกข้อ มูลการแก้ปั ญ หา
ข้อร้องเรียนไว้

