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พืชส ำหรับปลูกของประเทศไทยได้รับควำมนิยม และเป็นที่ต้องกำรของตลำดเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ พร้อมทั้งมีแนวโน้มกำรขยำยตลำดส่งออกไปยังตลำดใหม่อีกหลำยประเทศ  ปัจจุบันในกำร

ผลิตพืชส ำหรับปลูกให้ควำมส ำคัญด้ำนคุณภำพ และกำรจัดกำรด้ำนกำรอำรักขำพืชมำกขึ้น เพื่อให้

สอดคล้องตำมมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ ซึ่งให้ควำมส ำคัญต่อมำตรกำรสุขอนำมัยพืชตำมมำตรฐำน

ระหว่ำงประเทศด้ำนมำตรกำรสุขอนำมัยพืช (International Standard for Phytosanitary Measures - ISPMs) 

ดังนั้นคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรจึงเห็นสมควรก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เรื่อง กำรปฏิบัติ

ทำงกำรเกษตรที่ดีในกำรผลิตพืชส ำหรับปลูก เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรผลิตพืชส ำหรับปลูกที่มีคุณภำพ 

และปลอดศัตรูพืช  

มำตรฐำนสินค้ำเกษตรนี้ ก ำหนดขึ้นโดยใช้เอกสำรต่อไปนี้เป็นแนวทำง 

ISPM 36. 2012. Integrated measures for plants for planting. Rome, IPPC, FAO.  

ISPM 5. 2009. Glossary of phytosanitary terms. Rome, IPPC, FAO.  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี                                    

ในการผลิตพืชส าหรับปลูก  

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีทุกขั้นตอนในสถานที่ผลิต

จนถึงการส่งมอบ เพื่อให้ได้พืชส าหรับปลูกที่มีคุณภาพ โดยเน้นให้ปลอดศัตรูพืช  

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สถานที่ผลิต (place of production) หมายถึง โรงเรือนหรือแปลงปลูกพืชใดๆ ที่ด าเนินการเป็นหน่วย

การผลิต หรือฟาร์มเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขอนามัยพืช 

2.2 พืชส าหรับปลูก (plants for planting) หมายถึง พืชที่ยังคงปลูกอยู่ หรือน าไปปลูกต่อ หรือปลูกใหม ่ 

2.3 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ชนิด หรือสายพันธุ์ของพืช สัตว์ หรือส่ิงก่อโรคชนิดใดที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อพืชหรือผลิตผลพืช 
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3. ข้อก าหนด  

ข้อก าหนดของการปฏิบัติทางการเกษตรทีดี่ในการผลิตพืชส าหรับปลูก ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ข้อก าหนด 

รายการ ข้อก าหนด 

1. สถานทีป่ระกอบการ 

1.1 ที่ต้ัง  

 

1.1.1 ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เส่ียงต่อการเข้าท าลายของศัตรูพืช ที่จะมีผล

ต่อสุขภาพของพืชส าหรับปลูก หรือมีมาตรการป้องกันการเข้าท าลายของศัตรูพืช 

 1.1.2 ต้องเป็นพื้นที่ท่ีน้ าไม่ท่วมขัง มีการระบายน้ าที่ดี 

 1.1.3 ไม่เคยมีประวัติการระบาดของศัตรูพืชมาก่อน หากพบว่าเคยมีประวัติการ

ระบาดของศัตรูพืช ให้มีการจัดการที่เหมาะสมกับศัตรูพืช 

1.2 โครงสร้างการบริหาร

องค์กร 

1.2 ต้องจัดท าโครงสร้างการบริหารองค์กรของสถานที่ผลิตพืชส าหรับปลูก  

1.3 โครงสร้างอาคารและ

สถานที่ปฏิบัติงาน 

1.3.1 โครงสร้างอาคารมีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน ท าความสะอาด

ได้ง่าย สะดวกต่อการบ ารุงรักษา สามารถป้องกันลม ฝนได้ และมีสภาพเหมาะสมต่อการ

ผลิตพืชส าหรับปลูก 

 1.3.2 พื้นทีป่ฏิบัติงานต้องสะอาด และมีทางระบายน้ าที่มีความลาดเอียงเพียงพอ 

ไม่ให้เกิดการสะสมของศัตรูพืช 

 1.3.3 กรณีการผลิตโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือต้องมีห้องและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

1.4 แผนผังการปฏิบัติงาน 1.4.1 วางผังสายการปฏิบัติงานภายในสถานที่ผลิต ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 1.4.2 จัดพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน ให้มีสภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและ

การบริหารงาน 
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รายการ ข้อก าหนด 

1.5 ส่ิงอ านวยความสะดวก 1.5.1 มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลจ านวนเพียงพอส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน 

 1.5.2 มีห้องสุขา อ่างล้างมือ และท่ีล้างเท้าทีแ่ยกเป็นสัดส่วนและถูกสุขลักษณะ 

อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีจ านวนเพียงพอส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 1.5.3 มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาที่เหมาะสมส าหรับภาชนะบรรจุ

และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี และแยก

เก็บเป็นหมวดหมู่ 

2. ระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพและสุขอนามัยพืช 

 

2.1 สถานที่ผลิต 2.1.1 ต้องรักษาความสะอาดท้ังภายในและภายนอกโรงเรือนหรือแปลงปลูกพืช 

 2.1.2 ควรจัดพื้นที่ส าหรับก าจัดของเสีย เศษซากพืชที่เสียหายจากศัตรูพืช วัสดุ

ปลูก และวัสดุเหลือใช้ ให้ต้ังอยู่ห่างจากบริเวณหรือแปลงพืชในระยะที่เหมาะสม 

และเป็นพื้นที่มิดชิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืช 

 2.1.3 จ ากัดบุคคลในการเข้าออกโรงเรือนหรือแปลงปลูกพืช  

2.2 ปัจจัยการผลิต 2.2.1 คัดเลือกต้นพันธุ์ ที่มีคุณภาพ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และปลอดศัตรูพืช 

 2.2.2 วัสดุเพาะเลี้ยง วัสดุปลูก และภาชนะบรรจุต้องเหมาะสม ไม่มส่ิีงที่เป็น

อันตราย และไม่มีการปนเปื้อนจากศัตรูพืช 

 2.2.3 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องสะอาดหรือมีการบ าบัดเพื่อป้องกันการ

ปนเปื้อนจากศัตรูพืช และสิ่งที่เป็นอันตราย 

2.3 กระบวนการผลิต 2.3.1 ต้องจัดท าแผนการผลิตและก าหนดผู้ปฏิบัติงานในแต่ละรอบการผลิต เพื่อ

วางแผนควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต 

 2.3.2 ตรวจสอบศัตรูพืชก่อนน าต้นพันธุเ์ข้ามาในโรงเรือนหรือแปลงปลูกพืช 

2.4 การบริหารจัดการ

ศัตรูพืช 

 

2.4.1 มีมาตรการป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชภายในสถานที่ผลิต 

 2.4.2 ท าความสะอาด หรอืฆ่าเชื้อวัสดุปลูก และภาชนะที่ใชบ้รรจุพืชส าหรบัปลูกก่อน

การใช้งาน 
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รายการ ข้อก าหนด 

 2.4.3 ส ารวจและเฝ้าระวังการเข้าท าลายของศัตรูพืชที่มีผลต่อพืชส าหรับปลูก

อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 2.4.4 จัดการศัตรูพืชด้วยวิธีทางกายภาพ ชีวภาพ สารเคมี หรือวิธีผสมผสานที่

เหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของคู่คา้ ในทุกขั้นตอนของการผลิต  

 2.4.5 ก าจัดต้นพืชที่ถูกศัตรูพืชท าลายหรือเป็นโรคออกจากสถานที่ผลิตอย่าง

สม่ าเสมอ และท าลายด้วยวิธีท่ีเหมาะสม  

 2.4.6 ก าจัดวัชพืช และพืชอื่นที่ไม่ใช่พืชส าหรับปลูกที่ต้องการ ออกจากสถานที่

ผลิต และบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของศัตรูพืช 

และพาหะของศัตรูพืช 

2.5 การบรรจุและการขนส่ง 2.5.1 คัดแยกพืชส าหรับปลูก ท่ีมีต าหนิและที่ได้รับความเสียหายจากศัตรูพืช 

หรือมีศัตรูพืชออก ก่อนบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ 

 2.5.2 บรรจุในภาชนะบรรจทุี่สามารถรักษาคุณภาพของต้นพืช และป้องกันการ

เข้าท าลายของศัตรูพืชควบคุมท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

 2.5.3 ภาชนะบรรจุที่น ามาใช้ควรสะอาด ปลอดศัตรูพืช และเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของคู่ค้า 

 2.5.4 ตรวจสอบและท าความสะอาดพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคล่ือนย้าย 

ก่อนใช้เคล่ือนย้ายหรือขนส่งสินค้า 

 2.5.5 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของศัตรูพืชในระหว่างการขนส่ง 

2.6 วัตถุอันตรายทาง

การเกษตร 

2.6.1 หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตามค าแนะน า หรือ  อ้างอิง

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ  ตาม

ค าแนะน าในฉลากที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

2.6.2 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุซึ่งใช้ ไม่หมด

ในคราวเดียวให้ปิดให้สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 

2.6.3 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บ

เฉพาะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารแต่ละชนิด และสามารถควบคุมการหยิบ

ใช้ได้ ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล  

 2.6.4 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องท าลาย เพื่อ

ป้องกันการน ากลับมาใช้หรือก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
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 2.6.5 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุมต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตราย ทาง

การเกษตรที่ถูกต้อง โดยต้องรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้  วัตถุ

อันตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 2.6.6 ขณะปฏิบัติงานผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องสวมเส้ือผ้า ให้มิดชิด 

มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวม

รองเท้า เพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ 

3. การบ ารุงรักษาและ 

การสุขาภิบาล 

3.1 แผนการบ ารุงรักษา และ

การสุขาภิบาล 

 

 

3.1 มีแผนการบ ารุงรักษา และการสุขาภิบาลที่ระบุวิธีการ ความถี่ รวมถึง

ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การบ ารุงรักษา 3.2 ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงสถานที่ผลิต และเครื่องมืออย่างเพียงพอต่อการ

ป้องกันการปนเปื้อน 

3.3 การท าความสะอาด 3.3 ท าความสะอาดสถานที่ผลิต และเครื่องมืออย่างเพียงพอต่อการป้องกันการ

ปนเปื้อน 

3.4 การจัดการของเสีย 3.4 จัดการขยะและของเสียที่เหลือจากการผลิตอย่างสม่ าเสมอ ด้วยวิธีการที่

เหมาะสม 

4. บุคลากร  

4.1 มีท่ีปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกศัตรูพืช และการจัดการศัตรูพืช 

 4.2 ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสายการผลิตจะต้องได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้

เกี่ยวกับศัตรูพืช การตรวจสอบศัตรูพืช และการจัดการเพื่อลดความเส่ียงศัตรูพืช 

 4.3 มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอและเหมาะสมตามกระบวนการผลิต 

5. การบันทึกข้อมูล  

5.1 การบันทึกข้อมูล  

5.1.1 แหล่งที่มาของต้นพันธุ์ (ข้อ 2.2.1) 

 5.1.2 การจัดการวัสดุเพาะเลี้ยง วัสดุปลูก และภาชนะบรรจุ (ข้อ 2.2.2) 

 5.1.3 การจัดการน้ าที่ใช้ในการผลิต (ข้อ 2.2.3) 

 5.1.4 การตรวจสอบศัตรูพืชก่อนน าต้นพันธุ์เข้ามาในสถานที่ผลิต (ข้อ 2.3.2) 

5.1.5 มาตรการป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชในสถานที่ผลิต (ข้อ 2.4.1) 
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 5.1.6 การส ารวจและเฝ้าระวังการเข้าท าลายของศัตรูพืช (ข้อ 2.4.3) 

5.1.7 การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีทางกายภาพ ชีวภาพ สารเคมี หรือวิธีผสมผสาน

ที่เหมาะสม และให้ไปตามข้อก าหนดของคู่ค้า ในทุกขั้นตอนของการผลิต (ข้อ 

2.4.4) 

 5.1.8 การก าจัดต้นพืชที่ถูกศัตรูพืชท าลายหรือเป็นโรคออกจากสถานที่ผลิตอย่าง

สม่ าเสมอ และท าลายด้วยวิธีท่ีเหมาะสม (ข้อ 2.4.5) 

 5.1.9 ก าจัดวัชพืช และพืชอื่นที่ไม่ใช่พืชส าหรับปลูกที่ต้องการ ออกจากสถานที่

ผลิต และบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของศัตรูพืช 

และพาหะของศัตรูพืช (ข้อ 2.4.6) 

 5.1.10 การป้องกันการปนเปื้อนของศัตรูพืชในระหว่างการขนส่ง (ข้อ 2.5.5) 

 5.1.11 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ข้อ 2.6) 

 5.1.12 แผนการบ ารุงรักษา และการสุขาภิบาล (ข้อ 3.1) 

 5.1.13 ข้อมูลบุคลากรที่ให้ค าปรึกษา (ข้อ 4.1) 

 5.1.14 ประวัติการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อ 4.2) 

5.2 เก็บรักษาข้อมูล 5.2 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 2 ปี หรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า 
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