
ภาคผนวก 1 

หลักสูตร “การผลติสนิคาเกษตรอินทรียสูมาตรฐาน” 

หลักการและเหตุผล 

กรมสงเสริมการเกษตร ไดอนุมัติใหสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรดําเนินงานโครงการ
เกษตรอินทรีย ป 2560 เพื่อสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรูและทักษะในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย  
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยเนนในพื้นท่ีมีการบูรณาการบริหารจัดการสินคาเกษตรในแปลงใหญ  
ในศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ในกลุมพืชท่ีมีพืชท่ีมีศักยภาพ การสรางเครือขาย
การผลิตและการตลาด และการประชาสัมพันธใหผูผลิต ผูบริโภคเขาใจ รูจักสินคาเกษตรอินทรียและหันมาบริโภค
สินคาเกษตรอินทรียมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมายเกิดความเขมแข็งมากข้ึน ตนทุนการผลิตลดลง 
มีศูนยเรียนรูดานเกษตรอินทรีย สินคามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย มีตลาดและชองทางในการจําหนาย
ผลผลิตมากข้ึน ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีความมั่นคงในอาชีพ 

วัตถุประสงค  เพื่อใหเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการผลิตพืช/ขาวอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และสามรถนํา

ความรูไปปฏิบัติได 

บุคคลเปาหมาย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรอินทรีย ป 2560 จํานวน 5,000 ราย  (จังหวัดละ 30 ราย

ยกเวนจังหวัดยโสธร 2,720 ราย) 

ตารางภาคผนวก 1 แนวทางและวิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม 

หัวขอวิชา ระยะเวลา เทคนิคการนําเสนอ ท่ีมาของวิทยากร 
1. ประโยชนและความสําคัญ 
ของเกษตรอินทรีย 

1 ช่ัวโมง บรรยาย และจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

นักวิชาการสงเสริมเกษตร 

2. ความรูเรื่องเกษตรอินทรีย 
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

2 ช่ัวโมง บรรยาย และจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

นักวิชาการสงเสริมเกษตร 

3.  เทคโนโลยีการผลิตและปจจัย
การผลิตท่ีใชในการทําเกษตร
อินทรีย 

2 ช่ัวโมง บรรยาย จัดกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวม  
และฝกปฏิบัติ 

นักวิชาการสงเสริมเกษตร 

4. การจดบันทึกขอมูลเกษตรกร
และการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย 

1 ช่ัวโมง บรรยาย และฝกปฏิบัติ นักวิชาการสงเสริมเกษตร 

5. ระบบควบคุมภายในแบบกลุม 3 ช่ัวโมง บรรยายและจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

นักวิชาการสงเสริมเกษตร 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

6. การผลิตสารชีวภัณฑท่ีใช ใน 
การทําเกษตรอินทรีย 

3 ช่ัวโมง บรรยาย และฝกปฏิบัติ นักวิชาการสงเสริมเกษตร 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

7. ทัศนศึกษา ดูงาน 6 ช่ัวโมง จัดกระบวนการเรียนรูแบบ 
มีสวนรวม 

นักวิชาการสงเสริมเกษตร 
และเอกชน 

สถานท่ีดําเนินการ : 77 จังหวัดเปาหมาย 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : เกษตรกรสามารถผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียไดเพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ: หัวขอวิชาและระยะเวลา สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี 



ภาคผนวก 2 

แบบทะเบียนผูผลิตเกษตรอินทรียป 2560 
สํานักงานเกษตรจังหวัด.................................................... 

 

ท่ี ช่ือ-สกุลเกษตรกร เลขประจําตัวประชาชน ท่ีอยู ช่ือกลุม เนื้อท่ี(ไร) ชนิดพืช หมายเหตุ 

 
  
             

 
  
             

 
  
             

 
  
             

 
  
             

 
  
             

 
  
             

 
  
             

 
  
             

 
  
             

 
 

ลงช่ือ........................................................................ผูรายงาน 
      (.........................................................................) 
ตําแหนง ..................................................................... 
 วันท่ี............ เดือน.....................................พ.ศ. ................ 
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ลงช่ือ........................................................................ผูรายงาน 
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ลงช่ือ........................................................................ผูรายงาน 
      (.........................................................................) 
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ภาคผนวก 3.1-1 

แบบสรุปผลการตรวจประเมินขาวอินทรียเบื้องตน  
 

 

แบบสรุปผลการตรวจประเมินขาวอินทรียเบ้ืองตน 
 

         ผาน      ไมผาน 
 

ช่ือ-นามสกุลเกษตรกร............................................................................................................................. ............ 
ท่ีต้ังแปลง หมูท่ี.................ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด....................................... 
 
 

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน 

1. พ้ืนท่ีปลูก ตองเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีวัตถุอันตรายท่ี
จะทําใหเกิดการตกคางหรือ
ปนเปอนในขาว 

ตรวจพินิจ
สภาพแวดลอม 
หากอยูในสภาวะ
เสี่ยงใหตรวจสอบ
และวิเคราะห
คุณภาพดิน 

    ผาน 
ตรวจพินิจ 

     ผาน 
มีผล
วิเคราะห 

    ไมผาน 
ผลวิเคราะหเกิน
คามาตรฐาน 

2. แหลงนํ้า นํ้าท่ีใชปลูกตองไดจากแหลงนํ้า
ท่ีไมมีสภาพแวดลอมซึ่ง
กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุ
อันตราย 

ตรวจพินิจ
สภาพแวดลอมหาก
อยูในสภาวะเสี่ยง
ใหตรวจสอบและ
วิเคราะหคุณภาพ
นํ้า 

    ผาน 
ตรวจพินิจ 

     ผาน 
มีผล
วิเคราะห 

    ไมผาน 
ผลวิเคราะหเกิน
คามาตรฐาน 

3. การจัดการดินและ
ปุย 

- ใหใชตามคําแนะนําของ
กรมการขาวหรือกรมวิชาการ
เกษตร           
- หามใชปุยเคมีทางการเกษตร
ท่ีไมไดระบุไว 

- ตรวจสอบการเผา
ฟาง 
- ตรวจบันทึก
สถานท่ีจัดเก็บ 
- ตรวจบันทึกท่ีมา
ของปุยอินทร 

     ผาน 
        การเผาฟาง 
        บันทึกขอมูลสถานท่ี
จัดเก็บ 
      ท่ีมาของอินทรียวัตถุ
จากแหลงท่ีเชื่อถือได  

     ไมผาน 
เหตุผล(ระบุ) 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
......................... 

4. การจัดการคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตกอน
การเก็บเกี่ยว                     
4.1 แหลงผลิตเมล็ด
พันธุ 

 
 
 
เมล็ดพันธุมาจากแหลงผลิตขาว
อินทรีย 

 
 
 
ตรวจสอบแหลงท่ีไดมา
ของเมล็ดพันธุขาว  
 
 

 

 
 
 
     ผาน 
        ท่ีมาของเมล็ดพันธุขาว
จากแหลงท่ีเชื่อถือได 

 
 
 
     ไมผาน 
เหตุผล(ระบุ) 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 

4.2 การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช 

- สํารวจการเขาทําลายของ
ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาว  
- ปองกันกําจัดตามศัตรูพืชและ
ขาววัชพืชอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยวิธีท่ีเหมาะสมตาม
คําแนะนําของกรมการขาว 

ตรวจประเมินและ
บันทึกการระบาด
หรือความรุนแรง
ของศัตรูขาว และ
วิธีควบคุมหรือ
ปองกันกําจัด 

     ผาน 
        ตรวจพินิจแปลง 
        มีการใชสารสกัดจากพืช 

     ไมผาน 
เหตุผล(ระบุ) 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
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แบบสรุปผลการตรวจประเมินขาวอินทรียเบื้องตน  
 

 
 
 
 
 

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน 

4.3 มาตรการปองกัน
การปนเปอน 

- พ้ืนท่ีปลูกจะตองหางจาก
แหลงกําเนิดของวัตถุอันตราย 
หากมีจะตองทําแนวปองกันการ
ปนเปอนท้ังทางนํ้าและอากาศ 

ตรวจประเมินและ
บันทึกสถานท่ีปลูก
ท้ังขาวอินทรียกับ
ปลูกแบบเคมีและ
การทําแนวปองกัน 

     ผาน 
        ตรวจพินิจแปลง 
        มีการใชสารสกัดจากพืช 

     ไมผาน 
เหตุผล(ระบุ) 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
 

5. การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
- การเก็บเกี่ยวและการ
นวด 

- อุปกรณท่ีใชในการเก็บเกี่ยว
ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บ
เกี่ยวตองไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพของผลผลิตและตอง
เก็บเกี่ยวอยางระมัดระวังไมให
เกิดการปนเปอนของขาวท่ัวไป  
- กรณีนวดดวยเครื่องหรือการ
เก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกี่ยวนวด 
และตองปฏิบัติอยางระมัดระวัง
ไมใหเกิดการปนของขาวท่ัวไป 
ถาเกี่ยวขาวพันธุอ่ืนมากอนตอง
กําจัดขาวพันธุอ่ืนท่ีตกคางใน
เครื่องออก   

ตรวจพินิจการเก็บ
เกี่ยว ตากและนวด
การแยกขาว
อินทรียจากขาว
ท่ัวไป สุมเก็บ
ตัวอยางขาวเปลือก
และรักษาไวเพ่ือ
การทวนสอบ 

     ผาน 
        การตากการนวดแยกจาก
ขาวท่ัวไป 
        มีการทําความสะอาด
เครื่องเกี่ยวนวด 
        ลานตากมีการทําความ
สะอาดกอนใชงาน 
        อุปกรณท่ีใสแยกจาก
แปลงท่ัวไป 
 

     ไมผาน 
เหตุผล(ระบุ) 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
......................... 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
......................... 

6. การขนยายการเก็บ
รักษาและการรวบรวม
ผลผลิต 

- อุปกรณ ภาชนะบรรจุ และ
พาหนะท่ีใชการขนยายและการ
เก็บรักษาตองแยกออกจาก
แปลงเคม ีสามารถปองกันการ
ปนเปอนจากอันตรายและสิ่ง
แปลกปลอมท่ีมีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค รวมท้ัง
ไมทําใหเกิดการปนของขาว
แปลงเคม ี
- สถานท่ีเก็บรวบรวม และ
สถานท่ีเก็บรักษาตองถูก
สุขลักษณะ สะอาดและมีการ
ถายเทอากาศดี สามารถปองกัน
การปนเปอนผลิตผล 
- วิธีการเก็บรักษา และรวบรวม
ผลิตผล ตองไมทําใหผลิตผล
เสียหาย และทําใหเกิดการปน
ของขาวแปลงเคมี และปองกัน
และลดความเสียหายจากแมลง
และสัตวศัตรูในโรงเก็บ 

ตรวจพินิจสถานท่ี 
อุปกรณภาชนะ
บรรจุ ข้ันตอนและ
วิธีการขนยาย
ผลิตผล 

     ผาน 
        สถานท่ีเก็บรักษา
ผลผลิต 
         อุปกรณในการขนยาย 
       ภาชนะบรรจ ุ
       วิธีการขนยาย
ผลิตผล 

     ไมผาน 
เหตุผล(ระบุ) 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
......................... 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
......................... 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
......................... 

 
 
 



แบบสรุปผลการตรวจประเมินขาวอินทรียเบื้องตน  
 

 
 
 

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน 

7. การบันทึกและการ
จัดเก็บขอมูล 

- ตองมีการบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับแหลงท่ีมาของเมล็ด
พันธุ แหลงนํ้าใช การเตรียมดิน 
การกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืน
ปน การสํารวจและการเขา
ทําลายของศัตรูพืช และการ
จัดการ การใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร การเก็บเกี่ยวและ
นวดขาว การลดความชื้น
ขาวเปลือก การบรรจุ
ขาวเปลือก และการเก็บรักษา 
และแหลงท่ีมาของผลผลิต 
- ผลิตผลท่ีอยูระหวางเก็บรักษา
และขนยายตองมีการระบุขอมูล
สามารถตรวจสอบแหลงท่ีมา
ของผลิตผลได 

ตรวจบันทึกขอมูล
ของเกษตรกรตาม
แบบบันทึกขอมูล 

     ผาน  
บันทึกขอมูลถูกตองและ
ครบถวน 
 

     ไมผาน 
เหตุผล(ระบุ) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

 
 
 

 
 
 
 

 
ลงช่ือ....................................................... เกษตรกร      ลงช่ือ.......................................................ผูตรวจประเมิน 
      (.......................................................)             (.......................................................) 
วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ...................       วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ................... 

 
 
 



  ภาคผนวก 3.1 

 

แบบตรวจประเมินแปลงขาวอินทรียเบ้ืองตน 
 

ช่ือ-สกุล เกษตรกร(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 

เลขประจําตัวประชาชน 
 
ท่ีต้ังแปลง หมูท่ี............. ช่ือหมูบาน..............................ถนน............................. แขวง/ตําบล............................... 
เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย.................. โทรศัพท........................... 
 

ขอกําหนดที่ตรวจ หมายเหตุ 
 

    1. พื้นท่ีปลูก  
    2. แหลงน้ํา 
    3. การจัดการดินและปุย 
    4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว 
    5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
    6. การขนยาย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต 
    7. การบันทึกขอมูล 
 

 

 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................................ ผูตรวจประเมิน 
    (...............................................................) 
วันท่ี............ เดือน......................พ.ศ. ........... 

 
 

 ลงช่ือ ................................................................ผูรบัรองการตรวจประเมิน 
                                 (...............................................................) 

วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ........... 
 

   
 

 
 
 

Checklist 01 



 
ขอกําหนดท่ี 1: พื้นท่ีปลูก 
เกณฑท่ีกําหนด: ตองเปนพื้นท่ีท่ีไมมีวัตถุอันตรายท่ีจะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนในขาว 
สภาพพื้นท่ีปลูก         ท่ีราบ      ท่ีราบลุม    ท่ีดอน อื่นๆ ระบุ ............................................
  

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 แหลงปลูกใกลกับท่ีต้ังของโรงพยาบาล           

2 แหลงปลูกเคยเปนท่ีต้ัง/ใกลโรงงานอุตสาหกรรม           

3 แปลงปลูกเคยเปนท่ีท้ิงขยะ           

4 แปลงปลูกเคยเปนสถานท่ีท้ิงสารเคม ี           

5 แปลงปลูกเคยเปนพืชท่ีมีการใชสารเคมีมาก           

6 แปลงปลูกเคยมีการใสปุยท่ีมีการปนเปอนของ
โลหะหนัก 

        ( ) ทราบวาปุยท่ีใชมีการ
ปนเปอนของโลหะหนัก           
( ) ไมทราบวาปุยท่ีใชมีการ
ปนเปอนของโลหะหนัก 

7 แปลงปลูกเคยมีการใชสารเคมีในกลุม คารบาเมท 
ออรกาโนคลอรีน และออรกาโนฟอสเฟต ฯลฯ/1 

        

  
8 ดินในแปลงปลูกเคยมีการตรวจวิเคราะหพบสาร

กําจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษสูง 
         ( ) เคย   ( )  ไมเคย 

9 ดินในแปลงปลูกเคยมีการตรวจวิเคราะหพบโลหะ
หนักตกคางในดินมากอน 

         ( ) เคย   ( )  ไมเคย 

 
หมายเหตุ ขอ 6 ถาตอบวาทราบ ใหตอบวา ใช หรือไมใช 
  ขอ 8-9 ถาตอบวาเคย ใหตอบวา ใช หรือไมใช 
 
/1 สารเคมีในกลุมคารบาเมท ไดแก มิพซิน  เมโทลิน บีพีเอ็ม คารบาริล 
สารเคมีในกลุมออรกาโนคลอรีน  ไดแก เอนโดวัลเฟส เฮพตาคลอร 

สารเคมีในกลุมออรกาโนฟอสเฟต ไดแก คลอรไพรีฟอส  ไดอะซิน  ไดโครโตฟอส ไดเมโทเอท  
เฟนนิโตรไทออน มาลาไทออน ฟอสซาโลน และไตรอะโซฟอส 

สารเคมีในกลุมไพรีทรอยดสังเคราะห ไดแก ไซเพอรเมทริล ไซแฮโลทริน แลมไซแฮโลทริน เฟแวลอเรต  
เดคาเมทริน เอสเฟนแวเลอเรต เดลทาเมทริน เบตาไวฟลูทริน  
แกมาไซฮาโลทริน ไซฟลูทริน ไบเฟนทริน 

สารเคมีในกลุมนีโอนิโคตินอยด ไดแก อิมิดาโคลพริด โดโนทีฟูแรน ไทอะมิโทแซม อะเซททามิพริด  
โคลไทอะดินิน ไทอะโคลพริด 

สารเคมีในกลุมอื่นๆ ไดแก อะบาเม็กติน ฟโพรนิล บูโพรเฟซิน 
 

เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100%   ถือวาผานการประเมินขอกําหนดพื้นท่ีปลูก 
      ถาตอบวา ไมใช 51-99%   ถือวาผานการประเมินแตควรตรวจวิเคราะหดิน 
      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50%  ถือวาไมผานการประเมิน 

 



 
ขอกําหนดท่ี 2: แหลงน้ํา 
เกณฑท่ีกําหนด: น้ําท่ีใชปลูกตองไดมาจากแหลงท่ีไมมีสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย 
ลักษณะแหลงน้ําท่ีใช     ลําธาร/คลองธรรมชาติ     สระ/บอน้ํา      บอบาดาลน้ําต้ืน(ลึกนอยกวา 20 เมตร) 
                    บอบาดาลน้ําลึก            อาศัยน้ําฝน      คลองชลประทาน      อื่นๆ ระบุ................. 
 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 แหลงนํ้าท่ีใชไหลผานชุมชน           

2 แหลงนํ้าท่ีใชไหลผานคอกปศสุัตว สัตวปก           

3 นํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสไหลลงใน
แหลงนํ้าท่ีใชในการเกษตร 

          

4 โรงงานอุตสาหกรรมไมมีการบําบัดนํ้าเสียกอน
ปลอยลงแหลงนํ้า 

          

5 นํ้าท่ีใชในการเกษตรมีโอกาสปนเปอนสารพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

          

6 แหลงนํ้าท่ีใชไหลผานเขตเกษตรกรรมท่ีมีการใช
สารเคมี 

         

7 บริเวณบอ/สระเคยอยูใกลท่ีต้ังโรงพยาบาลมา
กอน(5 ป) 

        

  
8 บริเวณบอ/สระเปนคอกปศุสัตวมากอน(2 ป)          

9 บริเวณบอ/สระอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม          

10 นํ้าในบอ/สระมีโอกาสปนเปอนสารเคมีท่ีพนใน
แปลง 

     

11 นํ้าในบอ/สระมีโอกาสปนเปอนสารเคมีท่ีใชจาก
พ้ืนท่ีใกลเคียง 

     

12  นํ้าในบอ/สระเคยมีการตรวจวิเคราะหพบสารพิษ
ตกคาง 

     ( ) เคย   ( )  ไมเคย 

13 นํ้าในบอ/สระเคยมีการตรวจวิเคราะหพบโลหะ
หนัก 

     ( ) เคย   ( )  ไมเคย 

 
หมายเหตุ 1. ขอใดไมตอบหรือไมเกี่ยวของ ไมตองนํามาคิดคาเฉล่ีย 
  2. ขอ 12-13 ถาตอบวาเคย ใหตอบในชอง ใชหรือไมใช 
  3. ขอ 12-13 กรณีเคยมีการสุมตัวอยางไปตรวจวิเคราะหพบสารพิษตกคางเกินมาตรฐานให 
                        ตอบใช /ไมเกินมาตรฐานใหตอบวาไมใช 
 

เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100%   ถือวาผานการประเมินขอกําหนดแหลงน้ํา 
      ถาตอบวา ไมใช 51-99%   ถือวาผานการประเมินแตควรตรวจวิเคราะหน้ํา 
      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50%  ถือวาไมผานการประเมิน 

 
 



 
ขอกําหนดท่ี 3: การจัดการดินและปุย 
เกณฑท่ีกําหนด: - ใหใชตามคําแนะนําของกรมการขาวหรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
           - หามใชปุยเคมีทางการเกษตรท่ีไมไดระบุไว 
             ใชสารเคมี/วัตถุอันตราย        ไมมีการใชสารเคมี/วัตถุอันตราย 
 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 มีการเผาตอซัง/เศษวัสดุในฟารม           

2 ใชสารควบคุมวัชพืชในชางการเตรียมดิน           

3 ไมมีการวิเคราะหดินกอน-หลังการปลูกพืช           

4 มีการใชสารเคมีในการปลูกพืชกอน-หลังการ
เพาะปลูก 

          

5 การใชปุยอินทรียในฟารมไมไดมาจากแหลงท่ี
เชื่อถือได 

          

6 มีการใชสารเคมีท่ีไมไดระบุใหใช          

7 ภาชนะท่ีใสปุยอินทรียใชรวมกับปุยเคม/ีวัตถุ
อันตราย 

        

  
8 สถานท่ีจัดเก็บอยูใกลกับสารเคมี/วัตถุอันตราย          

9 สถานท่ีจัดเก็บอยูใกลกับแหลงประกอบการ          

10 สถานท่ีจัดเก็บเคยเก็บสารเคมีมากอน      

 
หมายเหตุ 1. ในขอ 1 และขอ 6 หากตอบวาไมใช ถือวาไมผานในขอกําหนดนี้ 
  2. ในขอท่ี 7,8,9 และขอ 10 หากตอบวาใช ใหแกขอบกพรอง 
 

เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100%  ถือวาผานการประเมินขอกําหนการใชวัตถุอันตรายทาง 
การเกษตร 

      ถาตอบวา ไมใช 51-99%  ถือวาผานการประเมิน แตควรปรับปรุงแกไขตามเวลาท่ี 
กําหนด 

      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50% ถือวาไมผานการประเมิน แตใหโอกาสปรับปรุงแกไขเปน 
ข้ันตอนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 



 
ขอกําหนดท่ี 4: การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเก่ียว 
ขอกําหนดท่ี 4.1: แหลงผลิตเมล็ดพันธุ 
เกณฑท่ีกําหนดในแปลงปลูกขาว: เมล็ดพันธุมาจากแหลงผลิตขาวอินทรีย  
 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 เมล็ดพันธุไมไดมาจากแหลงท่ีเชื่อถือได เชน 
- หนวยงานราชการ 
- บริษัทเอกชน/ศูนยขาวชุมชน/แปลงท่ีมีการ
ตรวจตัดพันธุปน (เลือกขีดขอความท่ีไมตองการออก) 

          

 

หมายเหตุ คิดคํานวณเปอรเซ็นตเฉพาะขอท่ีตอบ 
เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช  ถือวาผานการประเมินขอกําหนด การผลิตใหไดขาวเปลือกคุณภาพ 

ตรงตามพันธุ 
 

ขอกําหนดท่ี 4.2: การปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
เกณฑท่ีกําหนด:  - สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาว 

- ปองกันกําจัดตามศัตรูพืชและขาววัชพืชอยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีท่ีเหมาะสมตาม 
   คําแนะนําของกรมการขาว 

สภาพท่ัวไปของตนพืช         สมบูรณ   คอนขางสมบูรณ      สมบูรณปานกลาง 
          มีอาการโรค/แมลงทําลายเล็กนอย           มีอาการโรค/แมลงทําลายปานกลาง 
          มีอาการโรค/แมลงทําลายคอนขางมาก 
 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 ใชสารเคมีในการปองกํากําจัดโรคแมลง           

2 ผลผลิตขาวท่ีเก็บเกี่ยวมาและคัดแยกแลวยังคงพบ
การทําลายของศัตรูขาวในเมล็ดขาวมากกวา 10% 

     

3 พบวาผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวมา และคัดแยกแลวยังคงพบ
การทําลายของแมลงศัตรูและโรคท่ีสําคัญมากกวา 10% 

     

 

เกณฑการประเมิน    ถาตอบวาใชในขอใดขอหนึ่ง ถือวาไมผานการประเมินขอกําหนดผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช 
 

ขอกําหนดท่ี 4.3: มาตรการปองกันการปนเปอน 
เกณฑท่ีกําหนด:  - พื้นท่ีปลูกจะตองหางจากแหลงกําเนิดของวัตถุอันตราย หากมีจะตองทําแนวปองกันการ   
                       ปนเปอนท้ังทางน้ําและอากาศ 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 แปลงปลูกอยูใกลกับแปลงพนสารเคมีของเพ่ือนบาน           

2 นํ้าท่ีใชอยูใกลกับโรงงานอุตสาหกรรม      

3 การใชเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณการทํานา
รวมกับแปลงใชสารเคมีโดยไมทําความสะอาด 

     

4 ไมไดทําแนวกันชนปองกันการปนเปอน      
 

เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100 %  ถือวาผานการประเมินขอกําหนดการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
    ถาตอบวา ไมใช 51-99 %  ถือวาผานการประเมินแตควรปรับปรุงแกไขตามเวลาท่ี

กําหนด      ถาตอบวาไมใช ไมเกิน 50 % ถือวาไมผานการประเมิน แตใหโอกาส
ปรับปรุงแกไขเปนข้ันตอนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 



 
 
ขอกําหนดท่ี 5: การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
ขอกําหนดท่ี 5.1: การเก็บเกี่ยวและการนวด 
เกณฑท่ีกําหนด: - อุปกรณท่ีใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บเกี่ยวตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอ 

  คุณภาพของผลผลิตและตองเก็บเกี่ยวอยางระมัดระวังไมใหเกิดการปนเปอนของขาวพันธุอื่น 
  -  กรณีการนวดดวยเครื่องหรือการเก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกี่ยวนวด ตองรักษาความสะอาดของ 

  เครื่องเกี่ยวนวดและตองปฏิบัติอยางระมัดระวังไมใหเกิดการปนเปอนของขาวพันธุอื่น ถา 
  เกี่ยวขาวพันธุอื่นมากอนตองกําจัดขาวพันธุอื่นท่ีตกคางในเครื่องออก 

 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมท่ีอาจ
ทําใหผลผลิตสูญเสียคุณภาพ 

          

2 เครื่องเกี่ยวนวดเคยใชเกี่ยวขาวแปลงเคม ี      

3 ไมทําความสะอาดเครื่องเกี่ยวนวด/เครื่องนวดกอนใช
งาน 

     

4 ไมทําความสะอาดบริเวณลานนวด/ลานนวดขาวกอน
ใชงาน(กรณีใช) 

     

5 ไมทําความสะอาดอุปกรณหรือภาชนะท่ีใชรวมกับ
แปลงเคมี 

     

 
หมายเหตุ       1. คํานวณเปอรเซ็นตเฉพาะขอท่ีตอบ 
        2. กรณีพบขอบกพรองท่ีไมสามารถแกไขไดในฤดูเดียวกัน และผลการตรวจประเมินอยูใน
เกณฑ 51-99 % ผลการตรวจประเมินจะใหผานไดในกรณีมีการสุมตัวอยางขาวเปลือกเพื่อตรวจสอบพันธุปน
และขาวแดงและผลการวิเคราะหผานเกณฑท่ีกําหนด 
เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100 %  ถือวาผานการประเมินขอกําหนการจัดการเพื่อการใหได 

ขาวเปลือกท่ีมีคุณภาพสีท่ีดี 
      ถาตอบวา ไมใช 51-99 %  ถือวาผานการประเมิน แตตองปรับปรุงแกไข

ขอบกพรอง 
     ตางๆตามขอเสนอแนะ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50 % ถือวาไมผานการประเมิน  



 
ขอกําหนดท่ี 6: การขนยาย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต 
เกณฑท่ีกําหนด: - อุปกรณ ภาชนะบรรจุและพาหนะท่ีใชในการขนยายและการเก็บรักษาตองแยกออกจาก 

  แปลงเคมี สามารถปองกันการปนเปอนจากอันตรายและส่ิงแปลกปลอมท่ีมีผลตอความ 
  ปลอดภัยในการบริโภค รวมท้ังไมทําใหเกิดการปนของขาวแปลงเคมี 

  -  สถานท่ีเก็บรวมรวม และสถานท่ีเก็บรักษาตองถูกสุขลักษณะ สะอาด และมีการถายเท 
  อากาศท่ีดี สามารถปองกันการปนเปอนผลผลิต 

  -  วิธีการเก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต ตองไมทําใหผลิตผลเสียหาย และทําใหเกิดการปนของ 
  ขาวแปลงเคมี และปองกันและลดความเสียหายจากแมลงและสัตวศัตรูในโรงเก็บ 

 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 ไมทําความสะอาดอุปกรณและภาชนะบรรจุผลิตผล
ในการขนยาย 

          

2 อุปกรณและภาชนะในการขนยายผลิตผลไม
สามารถปองกันการปนของขาวแปลงเคมีได 

     

3 ไมทําความสะอาดพาหนะในการขนยายผลิตผล      

4 พาหนะในการขนยายผลิตผลไมสะอาด หรือรกกรุง
รงั หรือไมเปนสัดสวน 

     

5 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลไมสะอาด หรือรกรุงรงั 
หรือไมเปนสัดสวน 

     

6 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลอับทึบไมมีการถายเทของ
อากาศท่ีเหมาะสม 

     

7 สถานท่ีเก็บรักษาขาวเปลือกไมมีการเก็บแยกตาม
พันธุขาวปนกับแปลงเคมี 

     

8 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลอยูในบริเวณเดียวกันกับ
สถานท่ีวางสารเคมี 

     

9 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลไมสามารถปองกันหนู หรือ
แมลงสาบ และ/หรือพาหะนําโรคอ่ืนๆได 

     

10 ภาชนะบรรจผุลิตผลสําหรับเก็บรักษาไมสะอาด และ
ไมปลอดภัย 

     

 
หมายเหตุ       1. กรณีพบขอบกพรองในขอ 1-4 และไมสามารถแกไขไดในฤดูปลูกเดียวกัน และผลการ 

ตรวจประเมินอยูในเกณฑ 51-99% ผลการตรวจประเมินจะใหผานไดกรณีมีการสุม
ตัวอยางขาวเปลือก เพื่อตรวจสอบพันธุปนและขาวแดง และผลการวิเคราะหผาน
เกณฑท่ีกําหนด 

        2. ผูตรวจประเมินตองแจงขอบกพรองใหเกษตรกรทราบเพื่อดําเนินการแกไขในฤดูถัดไป 
เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100%  ถือวาผานการประเมินขอกําหนการขนยาย การเก็บรักษา  

และการรวบรวมผลิตผล 
      ถาตอบวา ไมใช 51-99%  ถือวาผานการประเมิน แตตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
     ตางๆตามขอเสนอแนะ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50% ถือวาไมผานการประเมิน  



 
ขอกําหนดท่ี 7: การบันทึก และการจัดเก็บขอมูล 
เกณฑท่ีกําหนด: - ตองมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ แหลงน้ําท่ีใช การเตรียมการกําจัด 

ตนของขาวพันอื่นปน การสํารวจและการเขาทําลายของศัตรูพืชและการจัดการ การใชวัตถุ 
อันตรายทางการเกษตร การเกี่ยวเกี่ยวและการนวดขาว การนวดขาว การลดความช้ืน 
ขาวเปลือก การบรรจุขาวเปลือกและการเก็บรักษาและแหลงท่ีมาของผลผลิต 

  -  ผลิตผลท่ีอยูระหวางการเก็บรักษาและขนยาย ตองมีการระบุขอมูลใหสามารถตรวจสอบ 
แหลงท่ีมาของผลิตผลได 

 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 ไมเคยจดบันทึกขอมูลการใชสารเคมีในแปลงปลูก
ในแบบบันทึก 

          

2 ไมเคยจดบันทึกขอมูลโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีพบ
ในแปลงปลูก 

     

3 ขอมูลการใชสารเคมีในแบบบันทึกไมตรงกับชนิด
ของสารเคมีท่ีพบจากการตรวจพินิจ 

     

4 ขอมูลโรคแมลงศัตรูพืชท่ีบันทึกไวไมตรงกับท่ีเห็น
จากการตรวจพินิจ 

     

5 ขอมูลการปฏิบัติทางเขตกรรมท่ีบันทึกไมนาเชื่อวา
จะสงผลใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

     

 
เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100 %  ถือวาผานการประเมินขอกําหนการบันทึกและการจัดเก็บขอมูล 

   ถาตอบวา ไมใช 51-99 %  ถือวาผานการประเมิน แตตองปรับปรุงแกไขตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50 % ถือวาไมผานการประเมิน แตใหโอกาสปรับปรุงแกไขเปน
ข้ันตอนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................... เกษตรกร      ลงช่ือ.......................................................ผูตรวจประเมิน 
      (.......................................................)             (.......................................................) 
วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ...................       วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ................... 
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แบบตรวจประเมินแปลงพืชอินทรียเบ้ืองตน 
 

 
1.  ขอมูลทั่วไป (General Information) 

 
ช่ือ-สกุล เกษตรกร(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 

เลขประจําตัวประชาชน 
 
ท่ีต้ังแปลง หมูท่ี............. ช่ือหมูบาน..............................ถนน............................. แขวง/ตําบล............................... 

เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย.................. โทรศัพท........................... 

2. ที่อยู  หมูท่ี............. ช่ือหมูบาน..............................ถนน............................. แขวง/ตําบล............................... 
เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย.................. โทรศัพท........................... 

 
3. ขอบขายที่ขอรับการรับรอง : 
     .................................................................................................................................. 
 
4.  รายการที่ตรวจ (Items of inspection) 
 อธิบาย (Remarks) 
       ใบรับรอง (Certificate) (กรณีตออายุ)                      

        คําขอรับการรับรอง (Application form)  

        ประวัติฟารม (Farm history)  

       แผนผังฟารม (Maps)  

       บันทึกการใชปจจยัการผลิต (Farm input report)  

        บัญชีซื้อปจจัยการผลิตและขายผลผลิต (Farm account)  

        แปลงเกษตรอินทรีย (Organic fields) แปลงท่ี.........................  

        แปลงเกษตรเคมี (Conventional fields) แปลงท่ี.......................  
        สถานท่ีเก็บผลผลิต/ยุงฉาง (Storage facilities)  

        สถานท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ (Equipment storage)  
 
 
 
 
 

Checklist 02 
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5.  การจัดการฟารมโดยรวม (Farm Management) 

พ้ืนท่ีการเกษตรในครอบครอง 
(ท้ังท่ีทําเอง/เชาทํา/ใหผูอ่ืนเชา) 
(No. of own fields) 

  แปลงพืชอินทรีย.....................แปลง 
       (No. of organic fields) 
  แปลงเกษตรเคม.ี...................แปลง 
     (No. of conventional fields) 

อธิบาย (Remarks) 

การปลูกพืชชนิดเดียวกัน 
ท้ังแปลงพืชอินทรียและเคม ี
(Risk of parallel production) 

  ไมมี (no) 
  มี (yes) 
      คือพืช.............................................. 

อธิบาย (Remarks) 

แปลงพืชอินทรียแยกจาก 
เกษตรเคมีชัดเจน 
(Clear separation) 

  ไมชัดเจน (no) 
  ชัดเจน (yes) 

อธิบาย (Remarks) 

ความเสี่ยงตอการพังทลายของดิน 
(Risk of soil erosion) 

  ไมมี (no) 
  มี (yes) แปลงท่ี................................ 

อธิบาย (Remarks) 

 
6.  ชนิดและพันธุพืชปลูก (Crops and Varieties) 
ท่ีมาของเมล็ดพันธุ/กลาพันธุ/กิ่งพันธุ 
(Source of seed/seedling/plants) 

  ผลิตเอง (On farm prod.). 
.......................................................................................................................................... 
   ซื้อมา (Brought in) 
.......................................................................................................................................... 

หมายเหตุ (Remarks) 
 

 
7.  การจัดการดิน นํ้า และปุย (Soil, Water and Fertilizer) 
การเผาตอซัง/เศษวัสดุในฟารม 
(straw burn/ slash-and-burn) 

  ไมมี (no) 
  มี (yes) แปลง
............................................ 

อธิบาย (Remarks) 

 
ที่มาของปุยอินทรีย (Source of organic fertilizers) 
 
การผลิตปุยในฟารม 
(On farm fertilizer) 

  ปุยคอก (Animal manure) ชนิด/จํานวนสัตว (no. /type of animal) 
.................................................................................................................................................................... 
  ปุยหมัก (Compost)  ขนาดของกอง (size) .....................................................................ลบ.ม. (m3) 

การนําปุยมาจากนอกฟารม 
(Brought-in fertilizers) 

  ปุยคอก (Animal manure) มาจาก 
(from).......................................................................................................................................................... 
  ปุยหมัก (Compost)  มาจาก 
(from)........................................................................................................................................................... 
  ปุยแรธาตุ (Mineral fert.)  มาจาก  
(from).......................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ (Remarks) 
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ปริมาณปุยที่ใชในแปลงเกษตรอินทรีย (Quantity of fertilization in organic fields) 

หนวย กก./ป 
(kg/year) 

แปลงท่ี 1 
(Field 1) 

แปลงท่ี 2 
(Field 2) 

แปลงท่ี 3 
(Field 3) 

แปลงท่ี 4 
(Field 4) 

หมายเหตุ 
(Remarks) 

ปุยพืชสด 
(Green manure) 

     

ปุยคอก 
(Animal manure) 

     

ปุยหมัก 
(Compost) 

     

ปุยแรธาตุ (ระบุชนิด) 
(Mineral fertilizers) 

     

อ่ืน ๆ ระบุ 
(others) 

     

 
ปจจัยอื่น ๆ ในการผลิตพืชอินทรีย (Other factors and applications in organic crop production) 
 ระบุ (Specify) 
การใชปุยตองหาม (Non-permitted fertilizers)  
การใชเชื้อจลุินทรีย/สารเรงปุยหมัก 
(Microorganism) 

 

การใชสารเรงการเจริญเติบโต (Growth 
regulators) 

 

 
8.  การปองกันกําจัดศัตรูพืช/โรคพืช/วัชพืช (Pest, Disease, and Weed Management) 
 ระบุ (Specify) 
การใชสารกําจัดแมลง (Insecticides application)  
การใชสารกําจัดโรคพืช (Fungicides application)  
การใชสารกําจัดวัชพืช (Herbicides application)  
การใชจุลินทรยีกําจัดศัตรูพืช (Micro-organism)  
อ่ืน ๆ (others) 

 
9.  ความเสี่ยงจากการปนเปอนสารเคมี/สารพิษ/สารตองหาม ทั้งจากนอกและในฟารม (Contamination Problems) 

แหลงสารเคม/ีสารพิษ 
(Source) 

แปลงท่ีมคีวาม
เสี่ยง 

(Yes, field #) 

แปลงท่ีไมม ี
(No, field #) 

อธิบาย (Remarks) 

จากนํ้า (Water)   
จากอากาศ (Drift)   
จากอุปกรณเครื่องใช (Equipment)   
อ่ืน ๆ 
(Others)....................................... 

  

ประเมินแนวกันชน (Buffer area assessment) 
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10.  การคัดบรรจุเบ้ืองตน (On-farm Packing) 
สถานท่ีรวบรวมผลผลิต 
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรุง   (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

กระบวนการรวบรวมผลผลิต 
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรงุ (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

สถานท่ีคัดบรรจ ุ
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรงุ (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

กระบวนการคัดบรรจ ุ
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรงุ (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

นํ้าและสารท่ีใชทําความสะอาดพืช 
 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรงุ (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

นํ้าและสารท่ีใชทําความสะอาดเครื่องมือ วัสดุ 
และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ 

   ใชได (fair) 
   ตองปรับปรงุ (improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

มีมาตรการปองกันความเสี่ยงจากการปนเปอน  
 

   ใชได (fair) 
    ตองปรับปรงุ(improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

ความเขาใจของผูคัดบรรจุในเรื่องมาตรฐาน  
 

    ใชได (good) 
    ตองปรับปรงุ(improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

11.  การจัดการผลผลิตและการขาย (Post Harvest Management and Marketing) 
ปริมาณผลผลิตอินทรียจากพืชหลัก (Estimated yields of the main crop) 

แปลงท่ี 
(Field #) 

ชนิดพืชหลัก 
(Main crops) 

ปริมาณผลผลิตปท่ีแลว (กก.) 
(Yields of the last year – kg) 

ประมาณการผลผลิตปน้ี (กก.) 
(Estimated yields of this year – kg) 

    
    
    
    

 
รายไดจากการขายผลผลิตอนิทรียของปลาสุด (Total sale of organic produce last year) 
..................................................................................................บาท 
เอกสารการขายผลผลิตอินทรียปลาสุด 
(Last year sale document) 

    ใชได (good) 
    ตองปรบัปรงุ(improve) 

อธิบาย  
(Remarks) 

ลักษณะการขาย 
(Sale channels) 

    ขายสง (wholesale) 
    บรรจุถุงขายเองและมีย่ีหอ 
         (pack with brand) 

อธิบาย (ระบุผูซื้อและย่ีหอ) 
(Remarks: buyer and brand) 

 
บรรจภุัณฑเพ่ือขายเปนไปตามมาตรฐาน 
(Packaging complies with the 
standards) 

    ใชได (good) 
    ตองปรับปรงุ(improve) 

อธิบาย 
(Remarks) 

ฉลากเปนไปตามมาตรฐาน 
(Labeling complies with the 
standards) 

    ใชได (good) 
    ตองปรับปรงุ(improve) 

อธิบาย  
(Remarks) 

ผลิตภัณฑบรรจุเสร็จเก็บรักษาตาม
มาตรฐาน(Finished product 
complies with the standards) 

    ใชได (good) 
    ตองปรับปรงุ(improve) 

อธิบาย  
(Remarks) 
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12. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะผูตรวจประเมินสําหรับการปรับปรุงฟารม (Recommendations for Farm) 
     
      
 
13. ขอเสนอแนะและเง่ือนไขสําหรับการรับรองมาตรฐาน (Recommendations and Conditions for Certification) 

   

 
14. เอกสาร/ภารกิจที่ตองติดตามกอนการพิจารณารับรอง (Follow-up activities & documents before certification decision) 

    
    
    
 
15. รับทราบและยืนยันวาขอมูลถูกตอง (Confirmation) 

ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลในรายงานการตรวจฟารมน้ีเปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
(The undersigned herewith confirm the findings of the present control visit as mentioned in this inspection report) 
เกษตรกร (Farmer) 
................................................................................................................... 
ลงนาม/วันท่ี/สถานท่ี (Signature/date/location) 

 

 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................................ ผูตรวจประเมิน 
                                                       (...............................................................) 

วันท่ี............ เดือน......................พ.ศ. ........... 
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แบบสรุปผลการตรวจประเมินพืชอินทรียเบ้ืองตน 
 

        ผาน      ไมผาน 
 

ช่ือ-นามสกุลเกษตรกร............................................................................................................................. ............ 
ท่ีต้ังแปลง หมูท่ี.................ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด....................................... 

 
 

1. สรุปภาพรวม (สรุปพื้นท่ีและหัวขอท่ีตรวจ ผลการตรวจประเมิน เชน ขอบกพรองท่ีพบ ภาพรวมของการ
จัดทําระบบ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
2. การเลือกพื้นท่ีผลิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
3. การวางแผนจัดการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
4. ชนิดพืช/ พันธุ/ แหลงท่ีมา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
5. การจัดการและการปรับปรุงบํารุงดิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

 

Report 2 
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6. การจัดการศัตรูพืช 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
7. การจัดการน้ํา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
8. การใชเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณการเกษตรและการบํารุงรักษา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
9. การเก็บเกี่ยวและการรวบรวมผลผลิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
10. การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว ไดแก การคัดแยก ทําความสะอาด และบรรจุหีบหอ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
11. การจัดการเก็บรักษาและขนสง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 



ภาคผนวก 3.2-1 

แบบสรุปผลการตรวจประเมินพืชอนิทรียเบื้องตน 

 
12. การบันทึกขอมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
13. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
14. สถานภาพใบรับรอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
15. การเปล่ียนแปลงภายในองคกร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
16. การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
17. จุดแข็ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
18. ขอสังเกตและการปรับปรุง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19. ความคิดเห็นของคณะผูตรวจประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ลงช่ือ.................................................. เกษตรกร      ลงช่ือ....................................................ผูตรวจประเมิน 
    (.......................................................)             (.......................................................) 
วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ...................       วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ................... 

 



 
ภาคผนวก 5 

 

รายละเอียดกลุมเปาหมาย กิจกรรมสงเสริมเกษตรอินทรียในกลุมพืชท่ีมีศักยภาพ จํานวน 25 แปลง 
 

 

 

 

 

 

แปลงท่ี จังหวัด สินคาหลัก 
1. ยโสธร แตงโมอินทรีย 
2. ยโสธร ถ่ัวลิสงหลังนาอินทรีย 
3. มหาสารคาม ออยอินทรีย 
4. มหาสารคาม แตงโมอินทรีย 
5. นครราชสีมา ออยอินทรีย 
6. นครราชสีมา ออยอินทรีย 
7. นครราชสีมา ออยอินทรีย 
8. ลพบุร ี ออยอินทรีย 
9. ศรีสะเกษ ถ่ัวหลังนาอินทรีย 
10. อุบลราชธานี ถ่ัวหลังนาอินทรีย 
11. จันทบุรี มังคุดอินทรีย 
12. รอยเอ็ด ขาวอินทรีย 
13. นครพนม ขาวอินทรีย 
14. ขอนแกน ขาวอินทรีย 
15. สุรินทร ขาวอินทรีย 
16. เชียงราย ผักอินทรีย 
17. เชียงราย สับปะรดอินทรีย 
18. ตราด ไมผลอินทรีย 
19. ตราด ผักอินทรีย 
20. เพชรบูรณ ผักอินทรีย 
21. ราชบุรี ผักอินทรีย 
22. เพชรบุร ี ผักอินทรีย 
23. อํานาจเจริญ ถ่ัวหลังนาอินทรีย 
24. พิจิตร ถ่ัวหลังนา 
25. ลําปาง ขาวอินทรีย 
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รายละเอียดกลุมเปาหมาย  

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูดานเกษตรอินทรียในศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

จํานวน 38 ศูนย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี จังหวัด ตําบลท่ีต้ังศูนย อําเภอ สินคาหลัก 
1. กาญจนบุรี ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กลวยไข 
2. กําแพงเพชร ทุงทอง ทรายทองวัฒนา ขาว 
3. ขอนแกน บานโตน พระยืน ไรนาสวนผสม 
4. ขอนแกน แวงนอย แวงนอย ไรนาสวนผสม 
5. จันทบุรี วังโตนด นายายอาม มังคุด 
6. เชียงราย แมฟาหลวง แมฟาหลวง ชา 
7. เชียงราย งิ้ว เทิง ขาว 
8. เชียงใหม ทาเหนือ แมออน ขาวโพดฝกออน 
9. เชียงใหม แมนะ เชียงดาว ขาว 
10. เชียงใหม มอนจอง อมกอย กาแฟ 
11. เชียงใหม เหมืองแกว แมริม ขาว 
12. นครปฐม ไรขิง สามพราน ขาว 
13. นครพนม นาเด่ือ ศรีสงคราม ขาว 
14. นครพนม นางัว บานแพง ขาว 
15. บุรีรัมย นิคม สตึก ขาว 
16. บุรีรัมย พรสําราญ คูเมือง ขาว 
17. บุรีรัมย ถาวร เฉลิมพระเกียรติ ขาว 
18. ประจวบคีรีขันธ เขาลาน ทับสะแก มะพราว 
19. ประจวบคีรีขันธ ธงชัย บางสะพาน มะพราว 
20. พะเยา สบบง ภูซาง ขาว 
21. พังงา เกาะยาวนอย เกาะยาว ขาว 
22. พิษณุโลก บางกระทุม บางกระทุม กลวย 
23. เพชรบูรณ น้ําหนาว น้ําหนาว ผัก 
24. เพชรบูรณ ศรีเทพ ศรีเทพ ขาว 
25. แมฮองสอน แมสวด สบเมย ผัก 
26. รอยเอ็ด โคกสวาง พนมไพร ขาว 
27. ลําปาง ศาลาไชย เกาะคา ขาว 
28. สกลนคร นามอง กุดบาก ขาว 
29. สกลนคร ทาศิลา สองดาว ไรนาสวนผสม 
30. สุโขทัย บานน้ําพุ คีรีมาศ ขาว 
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รายละเอียดกลุมเปาหมาย 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูดานเกษตรอินทรียในศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

จํานวน 38 ศูนย 
 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี จังหวัด ตําบลท่ีต้ังศูนย อําเภอ สินคาหลัก 
31. สุรินทร ดาน กาบเชิง ไรนาสวนผสม 
32. สุรินทร ปราสาททอง เขวาสินรินทร ขาว 
33. สุรินทร ตระเปยงเตีย ลําดวน ขาว 
34. สุรินทร จีกแดก พนมดงรัก ขาว 
35. อุดรธานี อุมจาน ประจักษศิลปาคม ผัก 
36. อุบลราชธานี ขาวปุน กุดขาวปุน ขาว 
37. อุบลราชธานี คันไร สิรินธร ขาว 
38. อุบลราชธานี โคกชําแระ ทุงศรีอุดม ขาว 



 
ภาคผนวก 7 

 

รายละเอียดกลุมเปาหมาย  

กิจกรรม สงเสริมเกษตรอินทรียในหมูบานตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย จํานวน 40 หมูบาน 
 

 

 

ลําดับ จังหวัด จํานวน (หมูบาน) 
1 ยโสธร 30 
2 สุรินทร 1 
3 ศรีสะเกษ 1 
4 อุบลราชธานี 1 
5 อํานาจเจริญ 1 
6 มหาสารคาม 1 
7 รอยเอ็ด 1 
8 กาฬสินธุ 1 
9 สกลนคร 1 

10 นครพนม 1 
11 มุกดาหาร 1 



      ภาคผนวก 

 

 ภาคผนวกที่ 1 : รายละเอียดหลักสูตร“การผลิตสินคาเกษตรอินทรียสูมาตรฐาน” 

 ภาคผนวกที่ 2 : แบบฟอรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

 ภาคผนวกที่ 3 : 3.1 แบบประเมินแปลงเบื้องตนขาวอินทรยี  

     3.1-1 แบบสรุปผลการตรวจประเมินขาวอินทรียเบื้องตน 

     3.2 แบบประเมินแปลงเบื้องตนพืชอาหารอินทรีย/ 

     3.2-1 แบบสรุปผลการตรวจประเมินพืชอินทรียเบื้องตน 

 ภาคผนวกที่ 4 : รายละเอียดกลุมเปาหมายกิจกรรมสงเสริมเกษตรอินทรียในแปลงใหญ  

     จํานวน 9 แปลง 

 ภาคผนวกที่ 5 : รายละเอียดกลุมเปาหมาย กิจกรรมสงเสริมเกษตรอินทรียในกลุมพืชที่มีศักยภาพ  

     จํานวน 25 แปลง 

 ภาคผนวกที่ 6 : รายละเอียดกลุมเปาหมาย กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูดานเกษตรอินทรียใน 

     ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จํานวน 38 ศูนย 

 ภาคผนวกที่ 7 : รายละเอียดกลุมเปาหมาย กิจกรรมสงเสริมเกษตรอินทรียในหมูบานตนแบบ 

     วิถีเกษตรอินทรีย จํานวน 40 หมูบาน 
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