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ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด มีการน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านอาหาร การรักษาบรรเทา

อาการเจ็บป่วย การดูแลส่งเสริมสุขภาพ และเป็นวัตถุดิบส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการ

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อให้สินค้าพืชสมุนไพรที่ผลิตขึ้นส าหรับเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์  

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง  การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีส าหรับพืชสมุนไพร 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2556. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร. 

มกษ. 9001-2556.  

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2557. คู่มือการปลูกสมุนไพรที่เหมาะสม.  

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี. 194 หน้า 

WHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants. 2003. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชสมุนไพร  

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการผลิต 

พืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตในแปลงปลูกถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีการบรรจุ 

และ/หรือรวบรวมผลิตผลเพื่อจ าหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัย เหมาะสมส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่จ าหน่ายในรูปผลิตผลสด และ 

พืชสมุนไพรที่ผ่านการลดความชื้น  

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

1. พืชสมุนไพร (herbs) หมายถึง พืชที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชสมุนไพรหรือมีพืชสมุนไพรเป็น

ส่วนประกอบที่มีความมุ่งหมายเป็นยา หรืออาหาร หรือเครื่องส าอาง หรืออาหารสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ดูแล

สุขภาพสัตว์  
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3. ข้อก าหนด  

ข้อก าหนดของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชสมุนไพร ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ข้อก าหนด 

รายการ ข้อก าหนด 

1. น้ า 

(1) น้ าที่ใช้ในแปลงปลูก 

 

1.1 น้ าที่ใช้ในแปลงปลูก ต้องมาจากแหล่งน้ าที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้ 

เกิดการปนเปื้อนที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

      กรณีที่แหล่งน้ ามีสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือส่ิงที่เป็น

อันตราย ให้วิเคราะห์น้ า โดยส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการ

ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือส่ิงที่เป็น

อันตราย  

1.2 ไม่ใช้น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น แหล่งชุมชน 

โรงพยาบาล ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตราย กรณีจ าเป็นต้องใช้ 

ต้องมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าน้ านั้นได้ผ่านการบ าบัดน้ าเสียมาแล้ว 

และสามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้  

1.3 เก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และให้เก็บ

ตัวอย่างน้ าเพิ่มทุกครั้งในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการปนเปื้อน                  

ส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ

คุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อน และเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้ าไว้เป็น

หลักฐาน  

1.4 น้ าส าหรับละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร มีคุณภาพที่ไม่ท าให้

ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง  

1.5 มีการจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เช่น น้ าจากห้องสุขา น้ าทิ้งต่างๆ 

เพื่อลดความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ  

1.6 มีการอนุรักษ์แหล่งน้ าและสภาพแวดล้อม 

(2) น้ าที่ใช้ในการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว 

1.7 กรณีที่มีการใช้น้ าล้างพืชสมุนไพรเพื่อก าจัดส่ิงสกปรกขั้นต้น ให้ใช้น้ าสะอาด 

ที่มาจากแหล่งน้ าที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อน  

 1.8 น้ าส าหรับใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

โดยให้ความส าคัญกับปัญหาการปนเปื้อนเป็นพิเศษ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- น้ าที่จะไปสัมผัสกับส่วนของผลิตผลที่บริโภคได้ 

- ผลิตผลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ท าให้น้ าตกค้างอยู่ที่ผลิตผล เช่น ใบ และ

พื้นผิวท่ีไม่เรียบ 
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รายการ ข้อก าหนด 

2. พื้นที่ปลูก 

 

2.1 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตผลที่กระทบ

ต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร 

      กรณีที่พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เส่ียงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือส่ิงที่เป็น

อันตรายให้วิเคราะห์ดิน โดยส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการ

ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อน จากวัตถุหรือส่ิงที่เป็น

อันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน  

2.2 กรณีจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกที่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อน ต้องมีข้อพิสูจน์   

ที่ชัดเจน ว่ามีวิธีการบ าบัดที่ลดการปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้ หรือผลผลิต 

ไม่มีการปนเปื้อนในระดับทีเ่ป็นอันตราย  

2.3 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิตและเก็บตัวอย่าง

ดินเพิ่มทุกครั้ง ในช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการปนเปื้อนส่งห้องปฏิบัติการ

ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์

การปนเปื้อนจากวัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็น

หลักฐาน  

2.4 วางผังแปลง จัดท าแปลง หรือปรับปรุงผังแปลง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ 

คุณภาพของผลิตผล ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ

ผู้ปฏิบัติงาน  

2.5 ดูแลรักษาพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน  

2.6 จัดท ารหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ าแปลงปลูก โดยระบุชื่อเจ้าของพื้นที่ปลูก 

สถานที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ ที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังที่ตั้ง

แปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก ชนิดพืช และพันธุ์ที่ปลูก  

2.7 จัดท าประวัติการใช้ท่ีดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ป ี 

2.8 พื้นที่ท่ีใช้ในการเพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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3. วัตถุอันตรายทาง

การเกษตร 

 

3.1 หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตามค าแนะน า หรืออ้างอิง ค าแนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามค าแนะน าในฉลาก 

ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาที่ระบุไว้

ในฉลากก ากับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือให้เป็นไปตาม

ค าแนะน าของทางราชการ 

กรณีที่มีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการใช้วัตถุอันตราย        

ทางการเกษตรไม่ตรงตามค าแนะน า ให้วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผล      

โดยห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ

คุณภาพ เพื่อวิเคราะหส์ารพิษตกค้าง และเก็บผลการวิเคราะห์ไวเ้ป็นหลักฐาน 

        กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง มีปริมาณตกค้างสูงสุดเกินค่ามาตรฐาน

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา และด าเนินการแก้ไข

หรือป้องกันการเกิดซ้ า รวมท้ังบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ 

3.2 ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่ห้ามผลิต 

น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

3.3 กรณีผลิตเพื่อการส่งออก ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้า

ห้ามใช้ และให้ใช้ตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า  

 3.4 มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้ หรือห้ามใช้     

ในประเทศและประเทศคู่ค้า  

3.5 เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง 

โดยตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่าง           

มีประสิทธิภาพ 

3.6 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะเป็น

ค าแนะน าของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อมูลทางวิชาการรับรอง 

 3.7 ใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่ เหมาะสม เพื่อลดการใช้ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

3.8 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุซึ่งใช้ไม่หมด    

ในคราวเดียว ให้ปิดให้สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 
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3.9 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บ

เฉพาะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารแต่ละชนิด และสามารถควบคุมการหยิบ

ใช้ได ้ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล 

 3.10 จัดเก็บสารเคมีอื่น เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง สารท าความสะอาด สารอื่นๆ       

ที่ไม่ได้ใช้ทางการเกษตรให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและ

ส่ิงแวดล้อม 

3.11 ท าความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ภายหลังการใช้ทุกครั้ง และก าจัด

น้ าล้างด้วยวิธีท่ีไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อม 

3.12 ท าลายหรือก าจัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้ว 

ด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการน ากลับมาใช้  

 3.13 เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เส่ือมสภาพหรือหมดอายุ ในสถานที่

เฉพาะ หรือท าลายด้วยวิธีท่ีถูกต้อง เพื่อป้องกันการน ากลับมาใช้  

3.14 บันทึกหรือจัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เก็บไว้ใน  

สถานที่เก็บ 

3.15 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตราย     

ทางการเกษตรที่ถูกต้อง โดยต้องรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้  

วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 3.16 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้   

วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

3.17 ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร สวมเส้ือผ้าให้มิดชิด        

มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวม

รองเท้า เพื่อป้องกนัอันตรายจากสารพิษ 

3.18 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยู่เหนือลมตลอดเวลา รวมถึงต้องระวัง

ละอองฟุ้งกระจายไปปนเปื้อนแปลงใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม 

 3.19 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร อาบน้ า สระผม และเปล่ียนเส้ือผ้าทันที

หลังการพ่น เส้ือผ้าที่สวมใส่ขณะพ่น ต้องน าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง โดยซักแยก

จากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ 

3.20 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน  เช่น 

น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด ทราย ฯลฯ 

3.21 มีเอกสารค าแนะน าการปฏิบัติ กรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้ให้

เห็นชัดเจนในบริเวณที่เก็บสารเคมี 
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4. การจัดการคุณภาพใน

กระบวนการผลิตก่อน 

การเก็บเกี่ยว 

(1) แผนควบคุมการผลิต 

 

 

 

4.1 มีแผนควบคุมการผลิต เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอนที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ/หรือคุณภาพของผลิตผล 
และ/หรือส่ิงแวดล้อม และ/หรือสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ

ผู้ปฏิบัติงาน  

(2) ปัจจัยการผลิต 4.2 จัดท ารายการปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจัย

การผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ ปุ๋ย ธาตุอาหารเสริม  

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งระบุรายการ 

ปริมาณ วัน/เดือน/ปี ที่จัดซ้ือ และบันทึกข้อมูล  

(3)เมล็ดพันธุ์  หรือส่วน

ขยายพันธุ ์

4.3 มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรงตามพันธุ์/ชนิด สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา

และประวัติของเมล็ดพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ได้  

(4) ปุ๋ย 4.4 มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทั้งใน 

ด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ผลิตผลในระดับที่จะท าให้ ไม่ปลอดภัยต่อ          

การบริโภค และคุณภาพของพืชสมุนไพร และใช้ปุ๋ยที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

4.5 หากเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในฟาร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการ

หมักหรือย่อยสลายโดยสมบูรณ์ หรือผ่านกระบวนการอื่นอย่างเพียงพอ ที่จะไม่ท า

ใหเ้กิดโรคสู่คน ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูลที่ระบุวิธีการ วันที่ และช่วงเวลาท าปุ๋ยอินทรีย์  

4.6 ไม่ใช้ส่ิงขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย  

4.7 พื้นที่ เก็บรักษา ผสม และขนย้ายปุ๋  หรือพื้นที่ส าหรับหมักปุ๋ยอินทรี ย์  

แยกเป็นสัดส่วนและอยู่ในบริ เวณที่ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่พื้นที่ปลูก 

พืชสมุนไพรและแหล่งน้ า  

(5) เครื่องมือและอุปกรณ์

การเกษตร 

4.8 จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อ        

การปฏิบัติงาน  

 4.9 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสัดส่วน 

ปลอดภัย และง่ายต่อการน าไปใช้งาน  

 4.10 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกัน

อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  
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 4.11 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรง    

ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง หากพบว่ามีความคลาดเคล่ือน ต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อน ามาใช้งาน  

 4.12 ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใช้        

ในการบรรจุและขนส่งผลิตผลทุกครั้งก่อนการใช้งานและหลังใช้งานเสร็จแล้ว  

(6) การจัดการในขั้นตอน

การผลิต 

4.13 ใช้วิธีการปลูกและการดูแลรักษาที่เหมาะสมตามชนิดของพืชสมุนไพร     

โดยค านึงถึงการผลิตสารส าคัญ ใช้ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการ หรือตาม

ข้อมูลทางวิชาการ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.14 มีวิธีการให้น้ าที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของ        

พืชสมุนไพร โดยค านึงถึงการผลิตสารส าคัญ ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการ 

หรือตามข้อมูลทางวิชาการ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.15 กรณีที่มีการปลูกพืชสมุนไพรเป็นพืชแซมต้องจัดการไม่ให้มีการปนเปื้อน

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ในพืชหลัก 

4.16 มีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค และคุณภาพของพืชสมุนไพร และสิ่งแวดล้อม 

4.17 ตรวจสอบการเข้าท าลายของศัตรูพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ หากพบ

ในปริมาณที่เกิดความเสียหายในระดับเศรษฐกิจให้ใช้วิธีที่เหมาะสมในการ

ป้องกันก าจัด 

4.18 มีการควบคุมและก าจัดวัชพืช ให้อ ยู่ในระดับที่ ไม่ เ สียหายต่อการ

เจริญเติบโตของพืชสมุนไพร 

4.19 ก าจัดพืชที่มีโรคเข้าท าลายนอกแปลงปลูก โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม  

(7) การก าจัดของเ สีย 

และส่ิงของที่ไม่ใช้  หรือ 

ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

4.20 แยกประเภทของเสียและส่ิงของที่ไม่ใช้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต       

ให้ชัดเจน รวมทั้งมีที่ทิ้งขยะให้เพียงพอ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน รวมถึง      

มีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  

5.  การเก็บเกี่ ยวและการ

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

(1) การเก็บเกี่ยว 

 

 

 

5.1 เก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยค านึงถึง

ปริมาณสารส าคัญ  

 5.2 เก็บเกี่ยวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ขึ้นอยู่กับชนิดของ 

พืชสมุนไพร ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพและต้นพืช  
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 5.3 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตรายสู่ผลิตผลที่เก็บ

รวบรวมในแปลง และไม่วางผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้วสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง  

 5.4 อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ วัสดุที่สัมผัสกับพืชสมุนไพรโดยตรงต้องสะอาด 

ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน  

(2) การพักผลิตผลและ

การขนย้ายในแปลงปลูก 

5.5 มีการจัดการผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในแปลงปลูกต้อง

เหมาะสม สามารถป้องกันการขูดขีด หรือการกระแทก รวมทั้งปัญหาการเส่ือมสภาพ

ของผลิตผลอันเนื่องจาก ความร้อนและแสงแดด เพื่อป้องกันการเส่ือมสภาพของ

คุณภาพของพืชสมุนไพร 

 5.6 ใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

จากสิ่งปฏิกูล และส่ิงที่เป็นอันตรายอื่นๆ จากพื้นดิน 

 5.7 เลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมในการบรรจุขั้นต้น เพื่อการขนถ่ายผลิตผล      

จากภายในพื้นที่แปลงปลูกไปยังพื้นที่จัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม 

 5.8 การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และป้องกัน

การปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อพืชสมุนไพร 

 5.9 ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้ว ด้วยความระมัดระวัง ไปยังจุดรวบรวม

สินค้าทันทีที่เก็บเกี่ยว  

(3) การปฏิบัติหลังการ

เก็บเกี่ยว และ/หรือ 

ลดความชื้น 

5.10 มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ/หรือลดความชื้นที่เหมาะสมและ 

ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของพืชสมุนไพร และให้ความชื้น

เป็นไปตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 5.11 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ   

เก็บเกี่ยว และภาชนะบรรจุ ให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกจากปุ๋ย และให้มีการ

ป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค 

 5.12 สถานที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้องสามารถป้องกันความเส่ียง

จากการปนเปื้อนและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรได้ 

 5.13 ป้องกันสัตว์เล้ียงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บรักษา 

หากมีความเส่ียงในการเป็นพาหะน าโรค ให้มีมาตรการป้องกัน 
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6. การเก็บรักษา และการขนย้าย 

(1) การเก็บรักษา 

 

6.1 สถานที่เก็บพืชสมุนไพรต้องถูกสุขลักษณะ อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันความชื้นจากภายนอก แสงแดด และ

การปนเปื้อนจากวัตถุอันตราย และสัตว์พาหะน าโรคได้  

 6.2 ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ปราศจากส่ิงที่เป็นอันตราย และกล่ินที่ไม่พึง

ประสงค์ รวมท้ังสามารถป้องกันแสงหรือพรางแสงได้ โดยให้มีความเหมาะสมต่อ

ชนิดของวัตถุดิบสมุนไพร 

 6.3 มีวัสดุรองพื้นก่อนวางภาชนะบรรจุวัตถุดิบสมุนไพร 

 6.4 มีมาตรการการป้องกันศัตรูพืชในโรงเก็บ ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อ 3 

(2) การขนย้าย 6.5 ภาชนะและพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสะอาด ปราศจากส่ิงที่เป็นอันตราย 

และกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถป้องกันแสงได้ โดยให้มีความเหมาะสม

ต่อชนิดของพืชสมุนไพร 

 6.6 มีมาตรการป้องกันไม่ใหพ้ืชสมุนไพร มีความชื้นเพิ่มขึ้นระหว่างการขนย้าย 

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 7.1 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะ 

ส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

 7.2 ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง 

โดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

7.3 มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสียต่างๆ ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่แปลงปลูก

และผลิตผล 

7.4 รายงานให้ผู้ดูแลการผลิตทราบ ในกรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วย เพื่อตัดสินใจ

ในการปฏิบัติงานที่ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

7.5 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้รับการตรวจสุขภาพ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7.6 จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

7.7 จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

7.8 เจ้าของ และผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

7.9 กรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณที่ผลิตควรมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน

สู่ผลิตผล หรือพืชสมุนไพร 
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8. บันทึกข้อมูลและการ

ตามสอบ 

(1) เอกสารและบันทึก

ข้อมูล 

 

 

 

8.1 กรณีแหล่งน้ าและพื้นที่ปลูกอยู่ในสภาวะเส่ียงที่มีผลกระทบต่อความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค ให้มีบันทึกผลการวิเคราะห์น้ าและดิน (ข้อก าหนด 1.1, 

1.3, 2.1 และ 2.3) 

 

 

 

8.2 มีบันทึกผลการวิเคราะห์น้ าและดินในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และในช่วง

เวลาที่มีสภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการปนเปื้อน (ข้อก าหนด 1.3 และ 2.3) 

8.3 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจ าแปลงปลูก (ข้อก าหนด 2.6) 

8.4 มีประวัติการใช้ท่ีดินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี  (ข้อก าหนด 2.7) 

8.5 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งที่ใช้ อย่างน้อยให้

ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้ วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้ วันที่   

เก็บเกี่ยว และชื่อผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนด 3.1) 

8.6 มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อก าหนด 3.4) 

8.7 มีบันทึกหรือบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่จัดเก็บ (ข้อก าหนด   

3.14) 

8.8 มีแผนควบคุมการผลิต (ข้อก าหนด 4.1) 

8.9 มีบันทึกรายการปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจัย

การผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ ปุ๋ย ธาตุอาหารเสริม    

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งระบุรายการ 

ปริมาณ วัน/เดือน/ป ีที่จัดซ้ือ (ข้อก าหนด 4.2 และ 4.3) 

8.10 มีบันทึกการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ข้อก าหนด 4.5) 

8.11 มีการบันทึกข้อมูลของผลผลิต ได้แก่ วันที่ปลูก ปริมาณการผลิต วันที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิตสด วันที่เก็บผลผลิตแห้ง วันที่บรรจุ และวันที่ส่งมอบ (ข้อก าหนด 5) 

8.12 มีบันทึกการฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อก าหนด 7.1) 

8.13 มีหลักฐานผลการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อก าหนด 7.5) 

(2)  การตามสอบและ 

การทบทวนวิธีปฏิบัติ 

- การตามสอบ 

 

 

8.14 พืชสมุนไพรที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย หรือบรรจุเพื่อจ าหน่าย 

ให้ระบุ รุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันที ่   

เก็บเกี่ยว เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาได้ 
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 8.15 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ    

การปฏิบัติงานไว้อย่างน้อย 2 ป ีของการผลิตติดต่อกัน หรือตามที่ผู้ประกอบการ

หรือประเทศคู่ค้าต้องการ เพื่อให้สามารถตามสอบและเรียกคืนสินค้าเมื่อเกิด

ปัญหาได้ 

8.16 กรณีที่พบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย     

ให้สืบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และให้มี

การบันทึกข้อมูล 

- การทบทวนวิธีปฏิบัติ 8.17 ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  หรือทบทวน

บันทึกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ม่ันใจในกระบวนการผลิตและปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเก็บบันทึกข้อมูล 

การทบทวนและแก้ไขไว้ 

 8.18 มีการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง และเก็บบันทึกข้อมูลการแก้ปัญหา 

ข้อร้องเรียนไว้ 
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