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แบบใหคําแนะนําการปลูกขาวตามมาตรฐานขาวอินทรีย 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการผลิต การใหคําแนะนํา/แนวทางปฏิบัติ 
๑.การคัดเลือกพ้ืนท่ี (     ) พ้ืนท่ีปลูกควรมีขนาดใหญ ถาเปนเกษตรกรรายยอยควรรวมตัวกัน

ผลิตในพ้ืนท่ีติดตอกันเปนพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ หากเปนพ้ืนท่ีขนาด
เล็กควรอยูในภูมิประเทศท่ีเหมาะสม เชน พ้ืนท่ีติดกับภูเขา แมน้ํา 
(    ) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของดินโดยธรรมชาติคอนขางสูง-ปาน
กลาง 
(    ) มีแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตรอยางพอเพียง 
(    ) เปนพ้ืนท่ีหางไกลจากพ้ืนท่ีท่ีมีการใชสารเคมีทางการเกษตร 
(    ) เปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชสารเคมีในปริมาณมากติดตอกันเปนเวลานาน 
หรือดินและน้ํา หากพบวามีสารปนเปอนสูงแตจําเปนตองใชพ้ืนท่ีดังกลาว
ผลิตขาวอินทรีย ใหปลูกขาวโดยวิธีเกษตรอินทรียแตใชชวงปรับเปลี่ยนหลาย
ฤดูจนแนใจวาปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
(    ) เปนพ้ืนท่ีท่ีหางจากถนนซ่ึงมีรถยนตวิ่งหนาแนน 
(    ) กําหนดใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ 

๒. การคัดเลือกพันธุ 
   ๒.๑ พันธุขาว 

(    ) ใชพันธุขาวท่ีมีคุณภาพเมล็ดดี ตรงกับความตองการของตลาด และมี
ราคาสูง 
(    ) ใชพันธุขาวท่ีมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี
และใหผลผลิตดี 
(    ) ใชพันธุขาวท่ีมีความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูสําคัญท่ีระบาดใน
พ้ืนท่ีปลูก 

   ๒.๒ เมล็ดพันธุขาว (    ) เปนเมล็ดพันธุท่ีผลิตโดยวิธีเกษตรอินทรีย 
(    ) เปนเมล็ดพันธุท่ีผานการเก็บรักษาโดยไมใชสารเคมีสังเคราะห แต
สามารถใชสารสกัดจากพืช เชน สารสกัดจากสะเดา ฯลฯ ในการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุขาวได 
(    ) ใชเมล็ดพันธุขาวท่ีไดมาตรฐานเมล็ดพันธุ สะอาด ปราศจากโรคแมลง
และเมล็ดวัชพืชท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ หากจําเปนตองปองกันโรคท่ีติดมากับ
เมล็ดพันธุ อนุญาตใหนําเมล็ดพันธุแชในสารละลายจุนสี(จุนสี 1 กรัม ตอน้ํา 
1 ลิตร) เปนเวลา ๒๐ ชั่วโมง แลวลางดวยน้ํากอนนําไปปลูก 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการผลิต การใหคําแนะนํา/แนวทางปฏิบัติ 
๓. การเตรียมดิน (    ) ควรเตรียมดินอยางดี ถูกตองตามหลักการเพ่ือสรางสภาพแวดลอมให

เมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนขาว ลดปญหาความรุนแรงของวัชพืช 
โดยใชเครื่องจักรกล หรือแรงงานสัตว 
(    ) ไมใชสารควบคุมวัชพืชรวมกับการเตรียมดิน 

๔. การปลูก (    ) ควรปลูกโดยวิธีปกดํา เพ่ือลดปญหาเรื่องวัชพืช เพราะการปลูกขาวโดย
การปกดํามีการเตรียมดินท่ีดี มีการควบคุมระดับน้ําในแปลงและตนขาว
เจริญเติบโตลวงหนาวัชพืช ทําใหสามารถควบคุมวัชพืชไดดี 
(    ) ควรใชระยะปกดําถ่ีกวาปกติเล็กนอย เชน ๒๐x๒๐ ซม. จํานวนตน
กลา ๕ ตนตอจับ ตนกลาอายุประมาณ ๒๕ วัน การใชระยะปกดําคอนขางถ่ี
กวาปกติเพ่ือเพ่ิมจํานวนประชากรของตนขาวชดเชยการแตกกอเนื่องจากไม
ใชปุยเคมี 
(    ) สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาวัชพืชนอย และมีปญหาเรื่องการขาดแคลน
แรงงานปกดํา สามารถใชวิธีปลูกแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมได เชนวิธีหวานน้ําตม 
วิธีหยอดหรือหวานขาวแหง แตควรใชอัตราเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมกับความ
อุดมสมบูรณของดินและปริมาณวัชพืชในพ้ืนท่ี 

๕. การจัดการดิน (    ) ไมเผาตอซัง ฟางขาว และเศษวัสดุอินทรียในแปลงนา เพราะจะเปน
การทําลายอินทรียวัตถุ และจุลินทรียท่ีมีประโยชน 
(    ) ควรนําวัสดุอินทรีย เชน เศษพืชใสแปลงนาใหสมํ่าเสมอทีละเล็กทีละนอย 
(    ) เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินโดยการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัวและใช
อินทรียวัตถุท่ีเกิดข้ึนในไรนาใหเปนประโยชนตอการปลูกขาว 
(    ) ไมปลอยท่ีดินใหวางเปลาชวงกอนการปลูกขาว และหลังเก็บเก่ียวขาว 
แตควรปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว 
(    ) ปองกันการสูญเสียหนาดินเนื่องจากการถูกชะลาง โดยใชวัสดุคลุมดิน
ใชพืชคลุมดินหรือการไถพรวนอยางถูกวิธี 
(    ) ควรวิเคราะหดินนาทุกป เพ่ือท่ีจะไดทราบคุณภาพของดินและหา
ทางแกไขหรือปรับปรุงคุณภาพดินไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

๖. การใชปุย 
   ๖.๑ การใชปุยอินทรีย 

(    ) ใชปุยอินทรียจากธรรมชาติ เชนปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด โดย
เนนการสรางใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ทีละเล็กทีละนอย สมํ่าเสมอเปนประจํา 
(    ) การใชปุยพืชสด ตองเลือกชนิด ระยะเวลาปลูกและการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหไดปริมาณธาตุอาหารพืชสูงสุดและสมดุล 

   ๖.๒ การใชอินทรียวัตถุ
บางอยางทดแทนปุยเคมี 

(    ) ทดแทนปุยไนโตรเจน ใชแหนแดง สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว กาก
เมล็ดสะเดา เลือดสัตวแหง กระดูกปน 
(    ) ทดแทนปุยฟอสฟอรัส ใชหินฟอสเฟต กระดูกปน มูลไก มูลคางคาว 
กากเมล็ดพืช ข้ีเถาไม สาหรายทะเล 
(    ) ทดแทนปุยแคลเซียม ใชปูนขาว โดโลไมท เปลือกหอยปน กระดูกปน 

๗. การจัดการน้ํา (    ) รักษาระดับน้ําใหเหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของตนขาว 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการผลิต การใหคําแนะนํา/แนวทางปฏิบัต ิ
๘. การจัดการความอุดม
สมบูรณของดิน 

(    ) ปลูกขาวเพียงปละครั้งโดยเฉพาะฤดูฝน 
(    ) ปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว กอนและหลังการปลูกขาว 
(    ) อาจใชปลูกพืชรวมระบบ เชน ขาวอินทรียรวมกับพืชตระกูลถ่ัว 

๙. การควบคุมวัชพืช (    ) เตรียมดินใหดีเพ่ือลดปญหาวัชพืช 
(    ) เลือกวิธีปลูกขาวเพ่ือลดปญหาวัชพืช เชน วิธีปกดํา 
(    ) ใชระดับน้ําควบคุมวัชพืช 
(    ) ใชวัสดุคลุมดิน 
(    ) ถอนดวยมือ 
(    ) ใชเครื่องมือการเกษตร 
(    ) ปลูกพืชหมุนเวียน 
(    ) ใชพันธุขาวท่ีสามารถแขงขันกับวัชพืชไดดี 

๑๐. การปองกันกําจัดโรค
แมลงและศัตรูพืช 

(    ) ใชพันธุขาวตานทาน 
(    ) ใชวิธีเขตกรรม เชน 
        ๑) กําหนดชวงเวลาปลกูท่ีเหมาะสม 
        ๒) ใชอัตราเมล็ดพันธุและระยะปลูกท่ีเหมาะสม 
        ๓) ปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค แมลงและศัตรูขาว 
        ๔) รักษาความอุดมสมบูรณของดินและของธาตุอาหารของพืช 
        ๕) จัดการน้ําใหเหมาะสมเพ่ือใหตนขาวเจริญเติบโตดี สมบูรณและ
แข็งแรง 
(    ) จัดการสภาพแวดลอมไมไหเหมาะสมกับการระบาดของโรคแมลงและ
ศัตรูขาว เชน  
        ๑) กําจัดวัชพืช 
        ๒) กําจัดซากพืชท่ีเปนโรคโดยใชปูนขาว หรือกํามะถันผงท่ีไมผานการ
สังเคราะหทางเคมี 
        ๓) ปรับสภาพดินไมไหเหมาะสมกับการระบาดของโรค 
        ๔) รักษาระดับน้ําไมไหเหมาะสมกับการระบาดของโรค 
(    ) รักษาความสมดุลทางธรรมชาติโดยสงเสริมการแพรขยายปริมาณของ
แมลงท่ีมีประโยชน และศัตรูธรรมชาติเพ่ือชวยควบคุมแมลงและศัตรูขาว 
(    ) ปลูกพืชขับไลแมลงบนคันนา เชนตะไครหอม 
(    ) ใชสารสกัดจาพืชเชน สะดา ขา ตะไครหอม ใบแคฝรั่ง 
(    ) ใชวิธีกล เชนแสงไฟลอ ใชกับดัก ใชกาวเหนียว 
(    ) หากจําเปนท่ีจะตองใชสารเคมีควรกระทําโดยทางออม เชน นําไปผสม
กับเหยื่อลอในกับดักแมลงและทําลายดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

๑๑. การเก็บเก่ียว (    ) ใชเครื่องเก่ียวนวดแลวตากหรืออบลดความชื้นใหต่ํากวา ๑๔ 
เปอรเซ็นต 
(    ) ใชเครื่องเก็บเก่ียวหรือแรงงานคนเก็บเก่ียว ตากสุมซังไมเกิน ๓ วันแลว
นวดดวยเครื่องหรือแรงคน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนการผลิต การใหคําแนะนํา/แนวทางปฏิบัติ 
๑๒. การรักษาผลผลิต (    ) ลดความชื้นเมล็ดขาวเปลือกใหต่ํากวา ๑๔ เปอรเซ็นต 

(    ) เก็บผลผลิตไวในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน เก็บในหองท่ีควบคุม
อุณหภูมิ เก็บในภาชนะท่ีมิดชิด หรือใชกาซคารบอนไดออกไซดในการเก็บ
รักษา 
(    ) เก็บผลผลิตสวนใหญในรูปขาวเปลือก แปรสภาพเปนขาวสารเทาท่ี
ตองการในแตละครั้ง 

๑๓. การส ี (    ) ทําความสะอาดเครื่องสีกอนทําการสี 
(    ) แยกขาวสารอินทรียออกจากขาวปกติอยางชัดเจน 
(    ) มีแถบบันทึกวัน เดือน ป ท่ีสี แหลงท่ีมาของขาว 

๑๔. การบรรจุหีบหอ (    ) บรรจุในถุงพลาสติกขนาด ๑-๕ กิโลกรัม โดยวิธีสุญญากาศ หรืออัด
กาซคารบอนไดออกไซด เพ่ือปองกันการทําลายแมลงศัตรูขาว  

๑๕. การบันทึกขอมูลการผลิต (    ) มีการจัดทําบัญชีและจดบันทึกขอมูลตางๆในกระบวนการผลิตทุก
ข้ันตอน ตั้งแตการจัดการผลผลิตในฟารม การเก็บเก่ียว การแปรรูป และ
การบรรจุหีบหอ ตลอดจนการจําหนายผลผลิต เพ่ือใหผูตรวจประเมิน
สามารถสอบกลับไปถึงแหลงท่ีมา ปริมาณและการใชปจจัยการผลิตหรือ
วัตถุดิบท้ังหมดได ดังนี้ 
      ๑) ท่ีตั้งแปลง 
      ๒) การจัดการดิน 
      ๓) การปรับปรุงบํารุงดิน 
      ๔) แผนการปลูกพืช 
      ๕) แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ 
      ๖) การใชสารกําจัดศัตรูพืช 
      ๗) การใชสารเรงการเจริญเติบโต 
      ๘) การจัดการน้ํา 
      ๙) การเก็บเก่ียว 
    ๑๐) การบรรจุหีบหอ 
    ๑๑) การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องจักรท่ีใชในแปลง 

 
 

ลงชื่อ................................................................. เจาหนาท่ีผูใหคําแนะนํา 
(................................................................) 

   ตําแหนง.............................................................. 
       วันท่ี............ เดือน.............................พ.ศ. …………….. 
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แบบตรวจประเมินแปลงขาวอินทรียเบ้ืองตน 

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

เลขประจําตัวประชาชน 
 
ท่ีตั้งแปลง หมูท่ี............. ชื่อหมูบาน..............................ถนน............................. แขวง/ตําบล............................... 
เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย.................. โทรศัพท........................... 
 

ขอกําหนดท่ีตรวจ หมายเหตุ 
 

    1. พ้ืนท่ีปลูก  
    2. แหลงน้ํา 
    3. การจัดการดินและปุย 
    4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเก่ียว 
    5. การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว 
    6. การขนยาย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต 
    7. การบันทึกขอมูล 
 

 

 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ ผูตรวจประเมนิ 
    (...............................................................) 
วันท่ี............ เดือน......................พ.ศ. ........... 

 
 

 ลงชื่อ ................................................................ผูรับรองการตรวจประเมิน 
                                 (...............................................................) 

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

   
 

 
 
 

Checklist 01 
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ขอกําหนดท่ี 1: พ้ืนท่ีปลูก 
เกณฑท่ีกําหนด: ตองเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีวัตถุอันตรายท่ีจะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนในขาว 
สภาพพ้ืนท่ีปลูก         ท่ีราบ      ท่ีราบลุม    ท่ีดอน อ่ืนๆ ระบุ ............................................
  

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 แหลงปลูกใกลกับท่ีตั้งของโรงพยาบาล           

2 แหลงปลูกเคยเปนท่ีตั้ง/ใกลโรงงานอุตสาหกรรม           

3 แปลงปลูกเคยเปนท่ีท้ิงขยะ           

4 แปลงปลูกเคยเปนสถานท่ีท้ิงสารเคมี           

5 แปลงปลูกเคยเปนพืชท่ีมีการใชสารเคมมีาก           

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 

สารเคมีในกลุมอ่ืนๆ ไดแก อะบาเม็กติน ฟโพรนิล บูโพรเฟซิน 
 

เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100%   ถือวาผานการประเมินขอกําหนดพ้ืนท่ีปลูก 
      ถาตอบวา ไมใช 51-99%   ถือวาผานการประเมินแตควรตรวจวิเคราะหดิน 
      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50%  ถือวาไมผานการประเมิน 
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ขอกําหนดท่ี 2: แหลงน้ํา 
เกณฑท่ีกําหนด: น้ําท่ีใชปลูกตองไดมาจากแหลงท่ีไมมีสภาพแวดลอมซ่ึงกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย 
ลักษณะแหลงน้ําท่ีใช     ลําธาร/คลองธรรมชาติ     สระ/บอน้ํา      บอบาดาลน้ําตื้น(ลึกนอยกวา 20 เมตร) 
                    บอบาดาลน้ําลึก            อาศัยน้ําฝน      คลองชลประทาน      อ่ืนๆ ระบุ................. 
 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 แหลงนํ้าท่ีใชไหลผานชุมชน           

2 แหลงนํ้าท่ีใชไหลผานคอกปศุสตัว สัตวปก           

3 นํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมมโีอกาสไหลลงใน
แหลงนํ้าท่ีใชในการเกษตร 

          

4 โรงงานอุตสาหกรรมไมมีการบําบัดนํ้าเสยีกอน
ปลอยลงแหลงนํ้า 

          

5 นํ้าท่ีใชในการเกษตรมีโอกาสปนเปอนสารพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

          

6 แหลงนํ้าท่ีใชไหลผานเขตเกษตรกรรมท่ีมีการใช
สารเคม ี

         

7 บริเวณบอ/สระเคยอยูใกลท่ีตั้งโรงพยาบาลมา
กอน(5 ป) 

        

  
8 บริเวณบอ/สระเปนคอกปศุสตัวมากอน(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. ขอใดไมตอบหรือไมเก่ียวของ ไมตองนํามาคิดคาเฉลี่ย 
  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 
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ขอกําหนดท่ี 3: การจัดการดินและปุย 
เกณฑท่ีกําหนด: - ใหใชตามคําแนะนําของกรมการขาวหรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
           - หามใชปุยเคมีทางการเกษตรท่ีไมไดระบุไว 
             ใชสารเคมี/วัตถุอันตราย        ไมมีการใชสารเคมี/วัตถุอันตราย 
 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 มีการเผาตอซัง/เศษวัสดุในฟารม           

2 ใชสารควบคุมวัชพืชในชางการเตรยีมดิน           

3 ไมมีการวิเคราะหดินกอน-หลังการปลูกพืช           

4 มีการใชสารเคมีในการปลูกพืชกอน-หลังการ
เพาะปลูก 

          

5 การใชปุยอินทรียในฟารมไมไดมาจากแหลงท่ี
เช่ือถือได 

          

6 มีการใชสารเคมีท่ีไมไดระบุใหใช          

7 ภาชนะท่ีใสปุยอินทรียใชรวมกับปุยเคม/ีวัตถุ
อันตราย 

        

  
8 สถานท่ีจัดเก็บอยูใกลกับสารเคมี/วัตถุอันตราย          

9 สถานท่ีจัดเก็บอยูใกลกับแหลงประกอบการ          

10 สถานท่ีจัดเก็บเคยเก็บสารเคมมีากอน      

 
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 
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ขอกําหนดท่ี 4: การจัดการคณุภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว 
ขอกําหนดท่ี 4.1: แหลงผลิตเมล็ดพันธุ 
เกณฑท่ีกําหนดในแปลงปลูกขาว: เมล็ดพันธุมาจากแหลงผลิตขาวอินทรีย  
 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 เมลด็พันธุไมไดมาจากแหลงท่ีเช่ือถือได เชน 
- หนวยงานราชการ 
- บริษัทเอกชน/ศูนยขาวชุมชน/แปลงท่ีมีการ
ตรวจตดัพันธุปน (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 ผลผลิตขาวท่ีเก็บเก่ียวมาและคดัแยกแลวยังคงพบ
การทําลายของศัตรูขาวในเมล็ดขาวมากกวา 10% 

     

3 พบวาผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวมา และคัดแยกแลวยังคงพบ
การทําลายของแมลงศัตรูและโรคท่ีสําคัญมากกวา 10% 

     

 

เกณฑการประเมิน    ถาตอบวาใชในขอใดขอหนึ่ง ถือวาไมผานการประเมินขอกําหนดผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช 
 

ขอกําหนดท่ี 4.3: มาตรการปองกันการปนเปอน 
เกณฑท่ีกําหนด:  - พ้ืนท่ีปลูกจะตองหางจากแหลงกําเนิดของวัตถุอันตราย หากมีจะตองทําแนวปองกันการ   
                       ปนเปอนท้ังทางน้ําและอากาศ 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 แปลงปลูกอยูใกลกับแปลงพนสารเคมีของเพ่ือนบาน           

2 นํ้าท่ีใชอยูใกลกับโรงงานอุตสาหกรรม      

3 การใชเครื่องจกัรกลการเกษตรและอุปกรณการทํานา
รวมกับแปลงใชสารเคมีโดยไมทําความสะอาด 

     

4 ไมไดทําแนวกันชนปองกันการปนเปอน      
 

เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100 %  ถือวาผานการประเมินขอกําหนดการใชวตัถุอันตรายทางการเกษตร 
    ถาตอบวา ไมใช 51-99 %  ถือวาผานการประเมินแตควรปรับปรุงแกไขตามเวลาท่ีกําหนด      

ถาตอบวาไมใช ไมเกิน 50 % ถือวาไมผานการประเมิน แตใหโอกาสปรับปรุง
แกไขเปนข้ันตอนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ขอกําหนดท่ี 5: การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
ขอกําหนดท่ี 5.1: การเก็บเก่ียวและการนวด 
เกณฑท่ีกําหนด: - อุปกรณท่ีใชในการเก็บเก่ียว ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บเก่ียวตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอ 

  คุณภาพของผลผลิตและตองเก็บเก่ียวอยางระมัดระวังไมใหเกิดการปนเปอนของขาวพันธุอ่ืน 
  -  กรณีการนวดดวยเครื่องหรือการเก็บเก่ียวดวยเครื่องเก่ียวนวด ตองรักษาความสะอาดของ 

  เครื่องเก่ียวนวดและตองปฏิบัติอยางระมัดระวังไมใหเกิดการปนเปอนของขาวพันธุอ่ืน ถา 
  เก่ียวขาวพันธุอ่ืนมากอนตองกําจัดขาวพันธุอ่ืนท่ีตกคางในเครื่องออก 

 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 เก็บเก่ียวผลผลิตโดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมท่ีอาจ
ทําใหผลผลิตสญูเสยีคณุภาพ 

          

2 เครื่องเก่ียวนวดเคยใชเก่ียวขาวแปลงเคม ี      

3 ไมทําความสะอาดเครื่องเก่ียวนวด/เครื่องนวดกอนใช
งาน 

     

4 ไมทําความสะอาดบรเิวณลานนวด/ลานนวดขาวกอน
ใชงาน(กรณใีช) 

     

5 ไมทําความสะอาดอุปกรณหรือภาชนะท่ีใชรวมกับ
แปลงเคม ี

     

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

ขาวเปลือกท่ีมีคุณภาพสีท่ีดี 
      ถาตอบวา ไมใช 51-99 %  ถือวาผานการประเมิน แตตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
     ตางๆตามขอเสนอแนะ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50 % ถือวาไมผานการประเมิน  
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ขอกําหนดท่ี 6: การขนยาย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต 
เกณฑท่ีกําหนด: - อุปกรณ ภาชนะบรรจุและพาหนะท่ีใชในการขนยายและการเก็บรักษาตองแยกออกจาก 

  แปลงเคมี สามารถปองกันการปนเปอนจากอันตรายและสิ่งแปลกปลอมท่ีมีผลตอความ 
  ปลอดภัยในการบริโภค รวมท้ังไมทําใหเกิดการปนของขาวแปลงเคมี 

  -  สถานท่ีเก็บรวมรวม และสถานท่ีเก็บรักษาตองถูกสุขลักษณะ สะอาด และมีการถายเท 
  อากาศท่ีดี สามารถปองกันการปนเปอนผลผลิต 

  -  วิธีการเก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต ตองไมทําใหผลิตผลเสียหาย และทําใหเกิดการปนของ 
  ขาวแปลงเคมี และปองกันและลดความเสียหายจากแมลงและสัตวศัตรูในโรงเก็บ 

 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 ไมทําความสะอาดอุปกรณและภาชนะบรรจผุลิตผล
ในการขนยาย 

          

2 อุปกรณและภาชนะในการขนยายผลิตผลไม
สามารถปองกันการปนของขาวแปลงเคมไีด 

     

3 ไมทําความสะอาดพาหนะในการขนยายผลิตผล      

4 พาหนะในการขนยายผลติผลไมสะอาด หรือรกกรุงรัง 
หรือไมเปนสดัสวน 

     

5 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลไมสะอาด หรือรกรุงรัง 
หรือไมเปนสดัสวน 

     

6 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลอับทึบไมมกีารถายเทของ
อากาศท่ีเหมาะสม 

     

7 สถานท่ีเก็บรักษาขาวเปลอืกไมมกีารเก็บแยกตาม
พันธุขาวปนกับแปลงเคม ี

     

8 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลอยูในบริเวณเดยีวกันกับ
สถานท่ีวางสารเคม ี

     

9 สถานท่ีเก็บรักษาผลิตผลไมสามารถปองกันหนู หรือ
แมลงสาบ และ/หรอืพาหะนําโรคอ่ืนๆได 

     

10 ภาชนะบรรจผุลิตผลสําหรบัเก็บรักษาไมสะอาด และ
ไมปลอดภัย 

     

 
หมายเหตุ       1. กรณีพบขอบกพรองในขอ 1-4 และไมสามารถแกไขไดในฤดูปลูกเดียวกัน และผลการ 

ตรวจประเมินอยูในเกณฑ 51-99% ผลการตรวจประเมินจะใหผานไดกรณีมีการสุม
ตัวอยางขาวเปลือก เพ่ือตรวจสอบพันธุปนและขาวแดง และผลการวิเคราะหผาน
เกณฑท่ีกําหนด 

        2. ผูตรวจประเมินตองแจงขอบกพรองใหเกษตรกรทราบเพ่ือดําเนินการแกไขในฤดูถัดไป 
เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100%  ถือวาผานการประเมินขอกําหนการขนยาย การเก็บรักษา  

และการรวบรวมผลิตผล 
      ถาตอบวา ไมใช 51-99%  ถือวาผานการประเมิน แตตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
     ตางๆตามขอเสนอแนะ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50% ถือวาไมผานการประเมิน  
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ขอกําหนดท่ี 7: การบันทึก และการจัดเก็บขอมูล 
เกณฑท่ีกําหนด: - ตองมีการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ แหลงน้ําท่ีใช การเตรียมการกําจัด 

ตนของขาวพันอ่ืนปน การสํารวจและการเขาทําลายของศัตรูพืชและการจัดการ การใชวัตถุ 
อันตรายทางการเกษตร การเก่ียวเก่ียวและการนวดขาว การนวดขาว การลดความชื้น 
ขาวเปลือก การบรรจุขาวเปลือกและการเก็บรักษาและแหลงท่ีมาของผลผลิต 

  -  ผลิตผลท่ีอยูระหวางการเก็บรักษาและขนยาย ตองมีการระบุขอมูลใหสามารถตรวจสอบ 
แหลงท่ีมาของผลิตผลได 

 

ท่ี รายการท่ีตรวจ ใช ไมใช ตรวจพินิจ สัมภาษณ ขอสังเกต 

1 ไมเคยจดบันทึกขอมลูการใชสารเคมีในแปลงปลูก
ในแบบบันทึก 

          

2 ไมเคยจดบันทึกขอมลูโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีพบ
ในแปลงปลูก 

     

3 ขอมูลการใชสารเคมีในแบบบันทึกไมตรงกับชนิด
ของสารเคมีท่ีพบจากการตรวจพินิจ 

     

4 ขอมูลโรคแมลงศตัรูพืชท่ีบันทึกไวไมตรงกับท่ีเห็น
จากการตรวจพินิจ 

     

5 ขอมูลการปฏิบัติทางเขตกรรมท่ีบันทึกไมนาเช่ือวา
จะสงผลใหไดผลผลติท่ีมีคณุภาพ 

     

 
เกณฑการประเมิน    ถาตอบวา ไมใช 100 %  ถือวาผานการประเมินขอกําหนการบันทึกและการจัดเก็บขอมูล 

   ถาตอบวา ไมใช 51-99 %  ถือวาผานการประเมิน แตตองปรับปรุงแกไขตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

      ถาตอบวา ไมใช ไมเกิน 50 % ถือวาไมผานการประเมิน แตใหโอกาสปรับปรุงแกไขเปน
ข้ันตอนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................... เกษตรกร      ลงชื่อ.......................................................ผูตรวจประเมิน 
      (.......................................................)             (.......................................................) 
วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ...................       วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. ................... 
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แบบสรุปผลการตรวจประเมินขาวอินทรียเบ้ืองตน 

 

         ผาน      ไมผาน 
 

ช่ือ-นามสกุลเกษตรกร......................................................................................................................................... 
ท่ีตั้งแปลง หมูท่ี.................ตาํบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด....................................... 
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1. พ้ืนท่ีปลูก ตองเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีวัตถุอันตรายท่ี
จะทําใหเกิดการตกคางหรือ
ปนเปอนในขาว 

ตรวจพินิจ
สภาพแวดลอม 
หากอยูในสภาวะ
เสี่ยงใหตรวจสอบ
และวิเคราะห
คุณภาพดิน 

    ผาน 
ตรวจพินิจ 

     ผาน 
มีผล
วิเคราะห 

    ไมผาน 
ผลวิเคราะหเกิน
คามาตรฐาน 

2. แหลงนํ้า นํ้าท่ีใชปลูกตองไดจากแหลงนํ้า
ท่ีไมมสีภาพแวดลอมซึ่ง
กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุ
อันตราย 

ตรวจพินิจ
สภาพแวดลอมหาก
อยูในสภาวะเสี่ยง
ใหตรวจสอบและ
วิเคราะหคุณภาพ
นํ้า 

    ผาน 
ตรวจพินิจ 

     ผาน 
มีผล
วิเคราะห 

    ไมผาน 
ผลวิเคราะหเกิน
คามาตรฐาน 

3. การจัดการดินและปุย - ใหใชตามคําแนะนําของ
กรมการขาวหรือกรมวิชาการ
เกษตร           
- หามใชปุยเคมีทางการเกษตร
ท่ีไมไดระบุไว 

- ตรวจสอบการเผา
ฟาง 
- ตรวจบันทึก
สถานท่ีจัดเก็บ 
- ตรวจบันทึกท่ีมา
ของปุยอินทร 

     ผาน 
        การเผาฟาง 
        บันทึกขอมลูสถานท่ี
จัดเก็บ 
      ท่ีมาของอินทรียวัตถุ
จากแหลงท่ีเช่ือถือได  

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

4. การจัดการคณุภาพใน
กระบวนการผลติกอน
การเก็บเก่ียว                     
4.1 แหลงผลิตเมล็ดพันธุ 

 
 
 
เมลด็พันธุมาจากแหลงผลิตขาว
อินทรีย 

 
 
 
ตรวจสอบแหลงท่ีไดมา
ของเมลด็พันธุขาว  
 
 

 

 
 
 
     ผาน 
        ท่ีมาของเมล็ดพันธุขาว
จากแหลงท่ีเช่ือถือได 

 
 
 
     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) 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
 

Report 01 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน 

4.3 มาตรการปองกัน
การปนเปอน 

- พ้ืนท่ีปลูกจะตองหางจาก
แหลงกําเนิดของวัตถุอันตราย 
หากมีจะตองทําแนวปองกันการ
ปนเปอนท้ังทางนํ้าและอากาศ 

ตรวจประเมินและ
บันทึกสถานท่ีปลูก
ท้ังขาวอินทรียกับ
ปลูกแบบเคมีและ
การทําแนวปองกัน 

     ผาน 
        ตรวจพินิจแปลง 
        มีการใชสารสกัดจากพืช 

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

5. การเก็บเก่ียวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
- การเก็บเก่ียวและการ
นวด 

- อุปกรณท่ีใชในการเก็บเก่ียว
ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บ
เก่ียวตองไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพของผลผลิตและตอง
เก็บเก่ียวอยางระมัดระวังไมให
เกิดการปนเปอนของขาวท่ัวไป  
- กรณีนวดดวยเครื่องหรือการ
เก็บเก่ียวดวยเครื่องเก่ียวนวด 
และตองปฏิบัติอยางระมัดระวัง
ไมใหเกิดการปนของขาวท่ัวไป 
ถาเก่ียวขาวพันธุอ่ืนมากอนตอง
กําจัดขาวพันธุอ่ืนท่ีตกคางใน
เครื่องออก   

ตรวจพินิจการเก็บ
เก่ียว ตากและนวด
การแยกขาว
อินทรียจากขาว
ท่ัวไป สุมเก็บ
ตัวอยางขาวเปลือก
และรักษาไวเพ่ือ
การทวนสอบ 

     ผาน 
        การตากการนวดแยกจาก
ขาวท่ัวไป 
        มีการทําความสะอาด
เครื่องเก่ียวนวด 
        ลานตากมกีารทําความ
สะอาดกอนใชงาน 
        อุปกรณท่ีใสแยกจาก
แปลงท่ัวไป 
 

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

6. การขนยายการเก็บ
รักษาและการรวบรวม
ผลผลติ 

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

ตรวจพินิจสถานท่ี 
อุปกรณภาชนะ
บรรจุ ข้ันตอนและ
วิธีการขนยาย
ผลิตผล 

     ผาน 
        สถานท่ีเก็บรักษา
ผลผลิต 
         อุปกรณในการขนยาย 
       ภาชนะบรรจ ุ
       วิธีการขนยาย
ผลิตผล 

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

 
 



แบบสรุปผลการตรวจประเมินขาวอินทรียเบื้องตน          หนาที่ 3/3  
กรมสงเสริมการเกษตร    
 

 
 
 
 

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน 

7. การบันทึกและการ
จัดเก็บขอมลู 

- ตองมีการบันทึกขอมูล
เก่ียวกับแหลงท่ีมาของเมล็ด
พันธุ แหลงนํ้าใช การเตรียมดิน 
การกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืน
ปน การสํารวจและการเขา
ทําลายของศัตรูพืช และการ
จัดการ การใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร การเก็บเก่ียวและ
นวดขาว การลดความช้ืน
ขาวเปลือก การบรรจุ
ขาวเปลือก และการเก็บรักษา 
และแหลงท่ีมาของผลผลติ 
- ผลิตผลท่ีอยูระหวางเก็บรักษา
และขนยายตองมีการระบุขอมลู
สามารถตรวจสอบแหลงท่ีมา
ของผลิตผลได 

ตรวจบันทึกขอมูล
ของเกษตรกรตาม
แบบบันทึกขอมูล 

     ผาน  
บันทึกขอมูลถูกตองและ
ครบถวน 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

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