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อ้างอิงถึงดังนี้: 

SRP (2563) มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (ฉบับ 2.1), เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) กรุงเทพฯ: 2563 สามารถดูได้ท่ี 

http://www.sustainablerice.org 

ผู้เขียน: เอกสารนี้จัดทำโดยทีมเวทีข้าวยั่งยืน (SRP) ซ่ึงนำโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP), 

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) และ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GmbH (GIZ) และได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงานเวทีข้าวยั่งยืนเก่ียวกับการสนับสนุนเกษตรกร การวัดผล

การปฏิบ ัต ิงาน และกระบวนการร ับรอง (SRP Working Group on Farmer Support, Performance 

Measurement, and Assurance) ร่วมกันปรึกษาหารืออย่างละเอียดกับสมาชิกเวทีข้าวยั่งยืน ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก และคณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับหัวข้อเฉพาะ 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: มุมมองท่ีแสดงในเอกสารนี้เป�นของเวทีข้าวยั่งยืน (SRP) และไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะ

ถือได้ว่าเป�นการแสดงจุดยืนอย่างเป�นทางการขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

กฎการเปลี่ยนแปลง: มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน ฉบับ 1.0 สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเวทีขา้ว

ยั่งยืน (SRP) ได้ยอมรับฉบับ 2.0 และได้มีการเผยแพร่ฉบับ 2.1 เพื่อให้คำชี้แจงเพิ่มเติม ดังนั้นผู้ใช้ฉบับ 2.0 

ควรใช้ฉบับ 2.1 โดยเร็วท่ีสุด 

เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) เป�นกลุ่มพันธมิตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับโลก เป�ดตัวในป� 2554  นำโดย UNEP, 

IRRI และ GIZ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากสถาบันต่าง ๆ กว่า 100 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันของภาครัฐและ

เอกชน สถาบันวิจัย สถาบันการเงินและองค์กรพัฒนาของเอกชน เวทีข้าวยั ่งยืน (SRP) ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระบบข้าว (ทั้งในฟาร์ม
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และตลอดห่วงโซ่) และความสมัครใจที่จะเปลี่ยนแปลงทางการตลาดด้วยการพัฒนามาตรฐานการปลูกข้าวท่ี

ยั่งยืน ตัวชี้วัด กลไกการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างกลไกการเข้าถึง เพื่อขยายผลและส่งเสริมการนำแนว

ทางการปฏิบัติท่ียั่งยืนไปปรับใช้ในวงกว้างตลอดห่วงโซ่ของการผลิตข้าว เป้าหมายของเวทีข้าวยั่งยืนคือการลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการบริโภคข้าวขณะที่สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรราย

ย่อย รวมท้ังสนับสนุนความปลอดภัยของอาหาร 
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สรุปย่อข้ันตอนการแปลเอกสาร  

ความเป�นมา 

คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนของประเทศไทย (SRP National Chapter Thailand) เห็น

พ้องต้องกันระหว่างการประชุมประจำป�ครั้งที่ 2 ของคณะทำงานแห่งชาติ (National Working Group)  ใน

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการอบรมมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั ่งยืนอย่างเป�น

ทางการของเวทีข้าวยั่งยืนในหัวข้อมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปลูกข้าวยั่งยืน 

(SRP Standards and Performance Indicator) เป�นภาษาไทย โดยเป�นแผนงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก

หลายฝ่ายระดับประเทศวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ภาคเกษตรกรรมการปลูกข้าวรวมท้ังสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการนำแนวทางการปลูกข้าวท่ียั่งยืนมาใช้ใน

ประเทศไทย ป�จจุบันการอบรมนี้ (SRP Authorized Training Course) จัดข้ึนเป�นภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้น

เพ่ือให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงเห็นสมควรควรให้พัฒนาและ

ปรับหลักสูตรเป�นภาษาท้องถ่ินและให้เนื้อหาเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 

ป�จจุบันคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตข้าวยั ่งยืนของประเทศไทยประกอบด้วย กรมการข้าว, 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, GLOBAL G.A.P., Herba Bangkok, Syngenta Crop 

Protection Limited, Bayer, Control Union, Corteva Agriscience, Olam Thailand, Foodtech 

Solutions, VGREEN - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 

GIZ Thailand 

เอกสารการฝ�กอบรม 

เนื่องจากเอกสารการฝ�กอบรมที่เก่ียวข้องได้ทำขึ้นเป�นภาษาอังกฤษเท่านั้น จึงทำเอกสารที่ใช้ในการอบรม

ท้ังหมดจะต้องได้รับการแปลเป�นภาษาไทยก่อนท่ีจะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝ�กอบรมให้เป�นภาษาไทย  

คณะทำงานเล็กของคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย 

กรมการข้าว VGREEN- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ GLOBAL G.A.P., Control Union, Olam Thailand 

และ GIZ Thailand ได้ตกลงที ่จะดำเนินการแปลมาตรฐานการปลูกข้าวที ่ยั ่งยืน จากภาษาอังกฤษเป�น

ภาษาไทย และหลังจากนั้นวางแผนที่จะส่งไปยังสำนักเลขาธิการเวทีข้างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติให้เป�นตัวฉบับ

ภาษาไทยอย่างเป�นทางการ ในขณะท่ีอีกสามเอกสารจะทำการแปลเพ่ือใช้ในการอบรมเท่านั้น 

เอกสารท่ีต้องแปลเป�นภาษาไทยมี 4 ฉบับ ได้แก่ 

1. มาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (ภาษาไทย) ฉบับ 2.1 

2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (ฉบับย่อภาษาไทย) 
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3. การรับรองกระบวนการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (ฉบับย่อภาษาไทย) 

4. เอกสารประกอบการฝ�กอบรมมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปลูกขา้ว

ยั่งยืน (SRP Standards and Performance Indicator) 

ข้ันตอนการแปลมาตรฐานการปลูกข้าวท่ีย่ังยืน (ฉบับภาษาไทย) ฉบับ 2.1 

การแปลมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนจากฉบับภาษาอังกฤษมาเป�นภาษาไทย ในเบื้องต้นได้มีการแปลตัว

มาตราฐานเป�นภาษาไทยเพื ่อจัดทำขึ ้น SRP Thai Tool Kits โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้ในการฝ�กอบรม 

คณะทำงานเล็กจึงได้นำฉบับแปลเบื ้องต้นมาดำเนินการต่อตามแนวทางของ  Interim Guidelines for 

Translating SRP Tools and Publications Version 1.0. สำหรับการแปลอย่างเป�นทางการ 

1. GIZ Thailand ซึ่งเป�นผู้ประสานงานของคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนของ

ประเทศไทย (SRP National Chapter Thailand) ได้แจ้งให้สำนักเลขาธิการ SRP ทราบถึงการ

ตัดสินใจของคณะทำงานแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝ�กอบรมภาคภาษาไทยอย่างเป�น

ทางการ พร้อมท้ังขอความยินยอมให้ดำเนินการแปลการเอกสารประกอบการฝ�กอบรม 

2. งานแปลดำเนินการโดย GIZ Thailand (มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564) 

3. การทบทวนครั้งที่ 1: คณะทำงานเล็กซึ่งประกอบด้วยกรมการข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

Global G.A.P., Control Union และ Olam Thailand ได้ทบทวนร่างแปลภาษาไทยของมาตรฐาน

การปลูกข้าวท่ียั่งยืน ฉบับ 2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (ฉบับย่อภาษาไทย) และ 

การรับรองกระบวนการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (ฉบับย่อภาษาไทย) (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564) 

4. การประชุมปรึกษาหารือ: GIZ Thailand ซึ่งเป�นผู้ประสานงานของคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐาน

การผลิตข้าวยั่งยืนของประเทศไทยได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานเล็กเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆ รวมท้ัง

หารือเก่ียวกับการแก้ไขและข้ันตอนเพ่ิมเติม (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

5. การทบทวนครั้งที่ 2:  การแก้ไขครั้งที่ 2 เป�นไปตามการปรึกษาหารือกับคณะทำงานขนาดเล็ก (24 

พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

6. ทบทวนครั ้งสุดท้าย: วันที ่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดประชุมกลางป�ของคณะทำงาน

ขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนของประเทศไทย ซ่ึงหนึ่งในวาระหลักคือการเสนอร่างมาตรฐาน

การปลูกข้าวที่ยั ่งยืนฉบับภาษาไทย และเอกสารประกอบการฝ�กอบรมที่เกี ่ยวข้อง โดยที่ประชุม

เห็นชอบให้ขยายการแก้ไขข้ันสุดท้ายออกไปอีกหนึ่งเดือน 

7. ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม GIZ Thailand ไม่ได้รับคำร้องให้แก้ไขหรือคำคัดค้านในร่างมาตรฐานการ

ปลูกข้าวที่ยั่งยืนฉบับภาษาไทยฉบับสุดท้ายเพิ่มเติม ดังนั้นคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิต

ข้าวยั่งยืนของประเทศไทย ได้ข้อสรุปว่าคณะทำงานแห่งชาติของ SRP National Chapter Thailand 
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ได้อนุมัติมาตรฐานการปลกูข้าวที่ยั่งยืน ฉบับภาษาไทย ให้เป�นการแปลแบบสะดวกเพื่อประกอบการ

ใช้อบรม 

8. คณะทำงานแห่งชาติของคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนของประเทศไทย ยังได้

อนุมัติให้เอกสารตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (ฉบับย่อภาษาไทย) และ การรับรอง

กระบวนการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (ฉบับย่อภาษาไทย) เป�นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการฝ�กอบรม 

9. ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 GIZ Thailand ได้ส่งร่างมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนฉบับภาษาไทย

พร้อมกับสรุปขั้นตอนการแปลให้สำนักเลขาธิการเวทีข้าวยั่งยืนเพื่อรับรองเป�นฉบับภาษาไทยอย่าง

เป�นทางการ 

10. สำนักเลขาธิการและคณะกรรมการด้านเทคนิคของ SRP มีมติว่ากระบวนการที่ดำเนินการนั้นเป�นไป

ตามข ้ อกำหนดท ั ้ งหมดท ี ่ ระบ ุ ไ ว ้ ใน  Interim Guidelines for Translating SRP Tools and 

Publications Version 1.0 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยได้ยืนยันการรับรองมาตรฐานการ

ปลูกข้าวท่ียั่งยืน (ภาษาไทย) ฉบับ 2.1 เป�นฉบับแปลภาษาไทยอย่างเป�นทางการ 

11. มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนฉบับภาษาไทยอย่างเป�นทางการได้ถูกนำไปใช้ครั้งแรกในการรอบรม

มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนอย่างเป�นทางการ ซึ่งจัดโดยคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิต

ข้าวยั่งยืนของประเทศไทย ในวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก โดยมีผู้เข้า

อบรม 20 ท่าน 
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ความเป�นมาและกิตติกรรมประกาศ 

มาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP) เป�นมาตรฐานสำหรับการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนโดยความสมัครใจฉบับแรก

ของโลก 

มาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืนได้รับการพัฒนาข้ึนในระยะเวลาร่วมสองป� โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในวงกว้างที่มีประสบการณ์ด้านความยั่งยืนทางการเกษตรและอาหาร มาตรฐานฉบับแรก (ฉบับ 1.0) ได้

ถูกนำไปใช้ทดสอบในเดือนตุลาคม 2558 โดยสมาชิกเวทีข้าวยั่งยืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกได้นำ

ร่องใช้มาตรฐานข้าวยั่งยืน (ฉบับ 1.0) กับเกษตรกรในระบบเกษตรเชิงนิเวศที่หลากหลายในระยะเวลาสองฤดู

เพาะปลูก โดยข้อมูลและข้อคิดเห็นจากเกษตรกรท่ีได้จากกลุ่มทดลองนี้ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานให้

ดีข้ึนต่อไป 

ในป� 2560 เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) ได้มีกระบวนการทบทวนมาตรฐานฉบับ 1.0 ตามแนวทางปฏิบัติ The ISEAL 

Standard-Setting Code of Good Practice เพ่ือแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานให้มีความชัดเจน มีความสอดคล้อง 

และเป�นประโยชน์ รวมท้ังตอบป�ญหาท่ีพบจากการทดสอบภาคสนาม นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2560 เวที

ข้าวยั่งยืน (SRP) ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เมือง

บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2560 ได้มีการเป�ดให้คำปรึกษาออนไลน์ เพ่ือ

แก้ไขและปรับปรุงมาตรฐาน ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาประเมินและรวบรวมโดยการปรึกษาหารือร่วมกันของสมาชิก

ของคณะทำงานเวทีข้าวยั่งยืนและผู้เชี่ยวชาญระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง พฤศจิกายน 2561 มาตรฐาน

ข้าวยั่งยืน (ฉบับที่ 2.0) ได้เป�ดตัวในการสมัชชาเวทีข้าวยั่งยืนครั้งที่ 8 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ใน

เดือนมกราคม 2562 หลังจากนัน้ได้มีการชี้แจงเพ่ิมเติมในข้อกำหนดท่ี 2 (การเก็บบันทึกข้อมูล) ของมาตรฐาน

การปลูกข้าวท่ียั่งยืน และประกาศเป�นมาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (ฉบับท่ี 2.1) ในเดือนมกราคม 2563  

การทบทวนมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนครั้งต่อไป (ส่งผลให้เป�นฉบับ 3.0) มีการวางแผนไว้สำหรับป� 2565 

ในขณะที่การแก้ไขเล็กน้อยอาจได้รับการประกาศเป�นการชั่วคราวตามดุลยพินิจของเวทีข้าวยั่งยืนเพื่อสะท้อน

ถึงความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำแนวทางปฏิบัติท่ีดียิ่งข้ึน 

โอกาสนี้เวทีข้าวยั่งยืนขอขอบคุณคณะบุคคลและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไข 

ดังต่อไปนี้ 

สริดา คณานุศิษฎ์ GIZ ผู้นำและประสานงานกระบวนการแก้ไข สมาชิกคณะทำงานเวทีข้าวยั่งยืนด้านการ

สนับสนุนเกษตรกร การวัดผลการดำเนินงานและกระบวนการรับรองการประกัน: Peter Sprang, SRP 

Secretariat; Arif Hamid Makhdum, WWF Pakistan; Astari Widya Dharma and Thomas Jaekel, GIZ; 

Christ Vansteenkiste, Rikolto; Diederik Pretorius, Ebro Foods; Henk Verschoor, Van Sillevoldt 
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Rijst; Ignacio Antequera, GLOBALG.A.P.; Johann Zueblin, PRIME Agri; Kazuki Saito, Africa Rice 

Center; Kee Fui Kon, Syngenta; Louke Koopmans, Mars Food; Margaret Williams, Winrock; Siang 

Hee Tan and Keith Jones, Croplife Asia; and Simon Mahood, WCS Cambodia. 

เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (สิงหาคม 2560) บุคคลและองค์กรที่เข้าร่วมในการให้คำปรึกษา

สาธารณะตลอดจนผู้มีส่วนร่วม ผู้ตรวจสอบ โดยเฉพาะ Wyn Ellis และ Lea Las Piñas (SRP Secretariat) 

ในการเผยแพร่เอกสารนี้ 
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ความสำคัญและความเป�นมาของเวทีข้าวยั่งยืน 

ในป� 2558 เวทีข้าวยั่งยืน (Sustainable Rice Platform; SRP) ได้มีการอนุมัติใช้มาตรฐานการปลูกข้าวท่ี

ยั่งยืน (SRP Standard) ครั้งแรกของโลก พร้อมกันกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อเป�นกรอบการปฏิบัติและ

เปรียบเทียบความยั่งยืนในระบบการปลูกข้าว อีกทั้งยังสามารถใช้เป�นเครื่องมือในการประเมินค่าความยั่งยืน

ในกระบวนการปลูกข้าวอีกด้วย 

เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) มีการนำเสนอชุดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดการยอมรับการปลูกข้าวที่ยั ่งยืนอย่าง

กว้างขวางในระบบห่วงโซ่อุปทานข้าวโลก ดังนี้ 

1. มาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Standard for Sustainable Rice Cultivation) 

2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Performance Indicators) 

3. การรับรองกระบวนการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Assurance Scheme) 

มาตรฐานการปลูกข้าวท่ีย่ังยืน (SRP Standard) เป�นกรอบการปฏิบัติท่ีส่งเสริมสมรรถนะในการทำนาอย่าง

ยั่งยืนในระบบห่วงโซ่อุปทานข้าว โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ี

เน้นถึงความสำคัญของการรักษามาตรฐานให้เป�นเครื่องมือท่ีมีความรัดกุมและครอบคลุมแก่เกษตรกรรายย่อย 

เพื่อเสริมสร้างการทำนารักษ์โลกที่ยั่งยืน ในเดือนมกราคม 2562 เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) ได้ทำการเผยแพร่

มาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Standard, Version 2.0) ท่ีประกอบด้วย 8 หลักการ 41 ข้อกำหนด และ

ในเดือนมกราคม 2563 มีการเผยแพร่ฉบับปรับปรุงแก้ไข (SRP Standard Version 2.1) 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Performance Indicators) ใช้ในการวัดผลเชิงปริมาณ

และประเมินผลกระทบจากการประยุกต์ใช้วิธีปฏิบัติการปลูกข้าวที่ยั่งยืนในระดับฟาร์ม ประกอบด้วย 12 

ตัวชี้วัด ในป� 2558 มีการเผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปลูกข้าวที่ยั ่งยืนรุ่นแรก (SRP Performance 

Indicators, Version 1.0) ต่อมาในป� 2561 มีการทบทวนและปรับปรุง และในเดือนมกราคม 2562 จึงมีการ

เผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปลูกข้าวยั่งยืน (SRP Performance Indicators, Version 2.0)  

การรับรองกระบวนการปลูกข้าวท่ีย่ังยืน (SRP Assurance Scheme) ช่วยให้เกษตรกรในห่วงโซ่คุณค่าข้าว

ได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard) โดยมีระดับการรับรอง 3 

ระดับ เพื่อรองรับรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย และการลงทะเบียนเพื่อขอรับรองของเกษตรกรในฐานข้อมูล

กลางของเวทีข้าวยั่งยืน (SRP) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการตรวจสอบและประเมินตนเองของกลุ่ม

เกษตรกร ด้านการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก กระบวนการตรวจรับรองนั้น GLOBALG.A.P. ซึ่งเป�น

องค์กรท่ีได้รับความยอมรับระดับโลก ได้รับให้มาดูแลและจัดการการดำเนินการตามโครงการ SRP Assurance 

Scheme โดยได้เป�ดตัวในป� 2562 ตามกระบวนการพัฒนาของคณะทำงานเวทีข้าวยั ่งยืนเกี ่ยวกับการ
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สนับสนุนเกษตรกร การวัดผลการปฏิบัติงานและกระบวนการรับรอง (SRP Working Group on Farmer 

Support, Performance Measurement, and Assurance)  



 
 
 
 

มาตรฐานการปลูกข้าวทีย่ั่งยืน (ภาษาไทย)  14 

มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (ฉบับ 2.1) 

ขอบเขตมาตรฐานการปลูกข้าวท่ีย่ังยืน 

มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืนนี้ (SRP Standard) ใช้สำหรับกระบวนการปลูกข้าวในไร่นารวมถึงกระบวนการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาด้วย โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับเกษตรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกรราย

ย่อย และฟาร์มขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นสำหรับการใช้กับเกษตรกรรายย่อยในประเทศกำลังพัฒนา 

เมื่อมีการใช้มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard) กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ต้องจัดให้มีระบบการ

จัดการภายในของกลุ ่ม (Internal management system: IMS) เพื ่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถใช้

มาตรฐานนี้ในการวัดผล และระบุมาตรการสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

ถือว่าเป�นเรื่องสำคัญในการรักษาความเท่ียงธรรมและหลักการพ้ืนฐานของมาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP 

Standard) ภายใต้บริบทความหลากหลายของสถานการณ์ในแต่ละประเทศ ท้ังระบบการปลูกข้าว ระบบนิเวศ

การเกษตร ระบบสังคม กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ โดยท่ีมาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Standard) นี้ 

ประกอบด้วยข้อกำหนดที่เป�นแบบทั่วไป ในขณะที่ผู้ปฏิบัติในไร่นาแต่ละแหล่งปลูกข้าวต้องการคำแนะนำ

ข้อกำหนดการปฏิบัติที ่ดีที ่เหมาะสม เฉพาะแหล่งที่สนับสนุนให้สามารถปฏิบัติบรรลุตามข้อกำหนดของ

มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard) ได้ ดังนั้นจึงจำเป�นต้องมีการพัฒนาคู่มือคำแนะนำมาตรฐาน

การปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard) ของแต่ละประเทศ (National Interpretation Guidelines) เพื่อช่วย

สร้างและเชื่อมต่อความเข้าใจจากมาตรฐานสากลไปสู่ชาวนาในแต่ละแหล่งปลูก  
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โครงสร้างมาตรฐานการปลูกข้าวท่ีย่ังยืน 

มาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืนประกอบด้วยหลักการปฏิบัติ 8 หมวด ข้อกำหนดการปฏิบัติ 41 ข้อ ดังภาพ 

 

  การจัดการแปลงนา 

• การจัดทำปฏิทิน

เพาะปลูกข้าว 

• การบันทึกข้อมูล 

• การฝ�กอบรม 

การเตรียมการก่อนการ

เพาะปลูก 

• การปนเป��อนของโลหะ

หนัก 

• ค่าความเค็มของดิน 

• พ้ืนท่ีปลูกข้าวและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

• สายพันธ์ุรุกราน 

• การปรับพ้ืนนา 

• การใช้เมล็ดพันธ์ุ 

การใช้น้ำ 

• การจัดการน้ำ 

• ระบบชลประทานระดับ

ชุมชน 

• คุณภาพน้ำท่ีใช้ในการ

ทำนา 

• การขุดเจาะน้ำบาดาล 

• การระบายน้ำ 

การจัดการธาตุอาหาร 

• การจัดการธาตุอาหาร 

• การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

• การใช้ปุ๋ยเคมี 

สุขภาพและความปลอดภัย 

• ความปลอดภยัของ

แรงงานในการทำงาน 

• เคร่ืองมือและอุปกรณ์การ

ทำนา 

• การฝ�กอบรมผู้ฉีดพ่น

สารเคมี 

• การใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกัน

ตนเอง 

• การเปล่ียนเคร่ืองแต่งการ

และซักล้าง 

• ข้อห้ามสำหรับผู้ฉีดพ่น

สารเคมี 

• การเข้าพื้นที่แปลงนา 

• การจัดเก็บสารเคมี

ทางการเกษตร 

• การกำจัดสารเคมีป้องกัน

และกำจัดศัตรูพืช 

การจัดการศัตรูพืช 

• การจัดการวัชพืช 

• การจัดการแมลงศัตรู

ข้าว 

• การจัดการโรคในข้าว 

• การจัดการหอยเชอรี่ 

• การจัดการหนูหรือสัตว์

ฟ�นแทะ 

• การจัดการนก 

 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ

หลังการเก็บเกี่ยว 

• ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 

• อุปกรณ์เก็บเกี่ยว 

• การลดความช้ืน 

• วิธีลดความชื้น 

• การจัดเก็บรักษา

ข้าวเปลือก 

• การจัดการตอซังข้าว 

• การจัดการฟางข้าว 

สิทธิแรงงาน 

• แรงงานเด็ก 

• กิจกรรมท่ีเป�นอันตราย 

• การสนับสนุนการศึกษา

ของเยาวชน 

• แรงงานบังคับ 

• การเลือกปฏิบัติ 

• เสรีภาพในการเข้า

สมาคมของแรงงาน 

• ค่าจ้างแรงงาน 
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จากข้อกำหนดการปฏิบัติ 41 ข้อ ตามมาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน มีจุดประสงค์เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปลูกข้าวท่ียั่งยืนท้ัง 12 ตัวชี้วัด ซ่ึงความเก่ียวโยงของข้อกำหนดการปฏิบัติและ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ อาจมีตั้งแต่ 1 หัวข้อข้ึนไป ดังแสดงในตาราง 

มาตรฐานการปลูกข้าวท่ีย่ังยืน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปลูกข้าวท่ีย่ังยืน 
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ข้อกำหนดการปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การจัดทำปฏิทินเพาะปลูก X  X          

2. การบันทึกข้อมูล X  X          

3. การฝ�กอบรม X X X X X X X X X X X X 

4. การปนเป��อนโลหะหนัก         X    

5. ค่าความเค็มของดิน X  X X         

6. พ้ืนท่ีปลูกข้าวและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
      X X     

7. สายพันธ์ุรุกราน       X      

8. การปรับระดับพ้ืนท่ีนา X  X X   X      

9. การใช้เมล็ดพันธ์ุ X  X          

10. การจัดการน้ำ X  X X    X     

11. ระบบชลประทานระดับ

ชุมชน 
   X         

12. คุณภาพน้ำท่ีใช้ในการทำนา    X     X    

13. การขุดเจาะน้ำบาดาล    X         

14. การระบายน้ำ    X   X      

15 .การจัดการธาตุอาหาร X  X  X X X X     
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16. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ X  X  X X  X     

17. การใส่ปุ๋ยเคม ี X  X  X X  X     

18. การจัดการศตัรูพืช X  X    X  X    

19. ช่วงเวลาเก็บเก่ียว X  X      X    

20. อุปกรณ์การเก็บเก่ียว         X    

21. การลดความช้ืน X  X     X     

22. วิธีการลดความช้ืน X  X      X    

23. การจัดเก็บรักษาข้าวเปลือก X  X      X    

24. การจัดการตอซังข้าว     X X  X     

25. การจัดการฟางข้าว     X X  X     

26. ความปลอดภัยของแรงงาน

ในการทำนา 
         X   

27. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การทำนา 
         X   

28. การฝ�กอบรมผู้ฉีดพ่นสารเคม ี          X   

29. การใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกัน

ตนเอง 
         X   

30. การเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

และซักล้าง 
         X   

31. ข้อห้ามสำหรับผู้ฉีดพ่น

สารเคม ี
         X   

32. การเข้าพ้ืนท่ีแปลงนา          X   

33. การจัดเก็บสารเคมีทางการ

เกษตร 
        X X   

34. การจัดการสารเคมีป้องกัน

และกำจดัศัตรูพืช 
         X   

35. แรงงานเด็ก           X  

36. กิจกรรมท่ีเป�นอันตราย           X  

37. การสนับสนุนการศึกษาของ

เยาวชน 
          X  

38. แรงงานบังคับ              

39. การเลือกปฏิบัต ิ            X 

40. เสรีภาพในการเข้าร่วม

สมาคมของแรงงาน 
           X 

41. ค่าจ้างแรงงาน            X 
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การให้คะแนนการปลูกข้าวท่ีย่ังยืน 

มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั ่งยืนสนับสนุนให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นเป�นไปตามขั้นตอนเพื่อส่งเสริม

ความก้าวหน้าเพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตราฐานโดยสมบูรณ์ ข้อกำหนดท้ังหมดมีการปฏิบัติ

ตามโดยแบ่งหลายระดับการปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำมาตรฐานไปใช้เพื่อการประเมิน

และยังเป�นเครื่องมือในการปรับปรุง การให้คะแนนที่ในแต่ละข้อกำหนดที่ต่างกันนั้น แสดงให้เห็นว่าการ

ปรับปรุงเพ่ือปฏิบัติตามข้อกำหนดของเกษตรกรนั้นต้องใช้เวลาซ่ึงอาจเป�นกระบวนการท่ีท้าทายแต่ก็เกษตรกร

ก็สามารถมีการเพ่ือให้ได้คะแนนท่ีสูงข้ึนได้ในท่ีสุด 

มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั ่งยืน (SRP Standard) กำหนดให้แต่ละข้อกำหนดมีคะแนนการปฏิบัติจริงของ

เกษตรกรสอดคล้องกับระดับมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงสุดของข้อกำหนด มีคะแนน 3 คะแนน 

 มาตรฐานการปฏิบัติระดับกลางของข้อกำหนด มีคะแนน 2 หรือ 1 คะแนน 

 มาตรฐานการปฏิบัติระดับต่ำของข้อกำหนด มีคะแนน 0 คะแนน 

ท้ังนี้มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับคะแนนสูงสุดต่อข้อกำหนด ข้อกำหนดท่ี 15 เรื่องการจัดการธาตุอาหารพืช

ท่ีมีประสิทธิภาพ มีคะแนนระดับมาตรฐานสูงสุด 6 คะแนน และข้อกำหนดในหมวดหลักการปฏิบัติเรื่องการทำ

นาปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม มีคะแนนของระดับมาตรฐานสูงสุดเพียง 2 คะแนน  การ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้เกิดน้ำหนักท่ีสมดุลของแต่ละหลักการปฏิบัติการปลูกข้าวท่ียั่งยืนท้ัง 8 

หมวดดังแสดงในภาพ 
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ภาพ แสดงค่าน้ำหนักคะแนนรวมของหลักปฏิบัติการผลิตข้าวท่ียั่งยืน 8 หมวด 

ค่าคะแนนการปลูกข้าวที่ยั ่งยืน (SRP Score) หมายถึง คะแนนรวมการปฏิบัติที ่ได้จากการประเมินตาม

ข้อกำหนดท้ัง 41 ข้อ ของมาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน คิดคำนวณค่าเป�น ร้อยละ คือ มีค่าคะแนนเริ่มจาก 0-

100 คะแนน  โดยที่ค่าคะแนนจะอยู่บนฐานของค่าคะแนนทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับ และทำการหารโดยค่า

คะแนนสูงสุดท่ีสามารถทำได้คือ 132 คะแนน และนำผลลัพท์ท่ีได้ไปคูณกับ 100  

การหาค่าคะแนนการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Score) ดำเนินการโดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้ 

ค่าคะแนนการปลูกข้าว

ท่ียั่งยืน (SRP Score) 
= 

ผลรวมคะแนนการปฏิบัติจริงท่ีได้จากการประเมินตาม

ข้อกำหนดในมาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Standard) X 100 

ผลรวมคะแนนเต็มของข้อกำหนดท่ีมีการประเมิน 

ในกรณีที่บางข้อกำหนดของมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard) ไม่สอดคล้องกับบริบทการผลิต

ข้าวของเกษตรกรท่ีเลือกตอบ n/a ทำให้ไม่มีคะแนนในการประเมิน ในกรณีเช่นนี้จึงไม่ต้องนำคะแนนเต็มของ

ข้อกำหนดนั้นมารวมเป�นคะแนนของข้อกำหนดท่ีมีการประเมิน (ตัวหาร) รายละเอียด มีดังนี้ 

1. เกษตรกรที่ทำการผลิตข้าวภายใต้เงื่อนไขแบบอาศัยน้ำฝน (rainfed) และไม่มีการทำชลประทาน ไม่

ต้องประเมินข้อกำหนดท่ี 11, 12, 13 และ 14 

การจัดการไร่นา

7%

การเตรียมการ

เพาะปลูก

13%

การจัดการนํา้ใน

แปลงนา

11%

การจัดการธาตุ

อาหารพืช

9%
การจัดการศัตรูพืช

แบบผสมผสาน 

(IPM)

14%

การเก็บเก่ียวและการ

จัดการหลังการเก็บเก่ียว

16%

สุขภาพและความปลอดภัย

14%

สิทธิแรงงาน

16%
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2. เกษตรกรท่ีขายผลผลิตในรูปข้าวสด ไม่มีการตากอบลดความชื้น ไม่ต้องประเมินข้อกำหนดท่ี 22 

3. เกษตรกรท่ีไม่เก็บผลผลิตข้าวของตน ไม่ต้องประเมินข้อกำหนดท่ี 23 

4. เกษตรกรท่ีไม่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ป� ช่วยทำนา ไม่ต้องประเมินข้อกำหนดท่ี 36 

5. เกษตรกรท่ีไม่มีเด็กอายุในวัยเรียนช่วยทำนา ไม่ต้องประเมินข้อกำหนดท่ี 37 

6. เกษตรกรท่ีไม่มีการแจ้งแรงงานช่วยทำนา ไม่ต้องประเมินข้อกำหนดท่ี 38, 39, 40 และ 41 

การรับรองสิทธิ (Claims) การใช้ข้อความหรือตราสัญลักษณ์  

มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard) และการใช้ตราสัญลักษณ์ เป�นเครื่องหมายการค้าที่มีการจด

ทะเบียนการใช้หรืออ้างอิง ต้องเป�นไปตามข้อกำหนดของการรับรองกระบวนการปลูกข้าวที่ยั่งยืนของเวทีขา้ว

ยั่งยืน (SRP) โดยใช้การประเมินผลและส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปฏิบัติการปลูกข้าวอย่างยั่งยืน ภายใต้

วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 

1. การนิยามความหมายความยั่งยืน: มาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติตาม

สามารถยืนยันได้ว่ามีการเพาะปลูกข้าวแบบยั่งยืนที่เชื่อถือได้ เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) ได้กำหนดระดับมาตรฐาน

การปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard) เป�น ระดับไม่เข้าเกณฑ์ ระดับกำลังก้าวเข้าสู่การปลูกข้าวที่ยั่งยืน และ

ระดับมีการปลูกข้าวท่ียั่งยืน 

2. การส่งเสริมพัฒนาการขยายผล: เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) มีความตระหนักว่าเกษตรกรจำนวนมากยังอยู่

ระหว่างการพัฒนาให้มีการปลูกข้าวที่ยั่งยืน จึงมีการกำหนดเกณฑ์ค่าคะแนนระดับต่ำสุดของมาตรฐาน และ

ระดับการก้าวเข้าสู่การปลูกข้าวที่ยั่งยืนโดยข้อกำหนดที่ 4, 18.1-18.5, 23, 29 และ 33, 34, 35 และ 36 ซ่ึง

ส่งผลทั้งต่อสุขภาพเกษตรกรและอาหารปลอดภัย และจะยั่งคงให้มีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขยายผลนี้

อย่างต่อเนื่องต่อไป 

ระดับการปฏิบัติขั ้นต่ำ หรือ essential compliance level (threshold) คือ การปฏิบัติขั ้นจำเป�นตาม

ข้อกำหนดมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน (SRP Standard) โดยมีคะแนนที่ระบุด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) 

ควบคู่ไว้ เป�นระดับการปฏิบัติขั้นต่ำสุดที่ยอมรับได้ในการจัดให้เป�นการปลูกข้าวที่ยั่งยืน และคะแนนขั้นต่ำสุด

ของระดับการปลูกข้าวท่ียั่งยืนอยู่ท่ีร้อยละ 90 

ภายใต้วัตถุประสงค์ท้ังสองประการนี้ มาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Standard) ตกลงรับรองสิทธิในการ

กำหนดระดับมาตรฐานการปลูกข้าว SRP  โดยกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขที่จำเป�นของแต่ละระดับมาตรฐาน ดัง

แสดงในตารางด้านล่าง 
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ตาราง 2 เกณฑ์การปฏิบัติและเง่ือนไขเพ่ือรักษาระดับความยั่งยืนทางการปลูกข้าว 

ระดับความย่ังยืน เกณฑ์การปฏิบัติ เง่ือนไขเพ่ือรักษาระดับ

การปฏิบัติในป�ต่อไป 

กำลังพัฒนาเพ่ือไปสู่การปลูกข้าว

ท่ียั่งยืน (Working toward 

sustainable rice cultivation) 

• มีค่าคะแนนการปลูกข้าวท่ียั่งยืน 

(SRP Score) ตั้งแต่ร้อยละ 33 ข้ึน

ไป  

• ผ่านเกณฑ์ระดับการปฏิบัติข้ันต่ำ (*) 

ท้ัง 12 ข้อ ได้แก่ ข้อกำหนดท่ี 4, 

18.1-18.5, 23, 29 และ 33-36 

- ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ต่อไปในคอลัมน์ทาง

ซ้ายมือ 

- ปรับปรุงและพัฒนา

ระดับการปฏิบัติตามท่ีระบุ

ไว ้

ในคอลัมน์ทางซ้ายมือ 

การปลูกข้าวท่ียั่งยืน 

(Sustainably cultivated rice) 

• ค่าคะแนนการปลูกข้าวยั่งยืน (SRP 

Score) ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

• ผ่านเกณฑ์ระดับการปฏิบัติข้ันต่ำ (*) 

ในทุกข้อกำหนด 

- รักษาระดับการปฏิบัติ

ตามท่ีระบุไว้ 

ในคอลัมน์ทางซ้ายมือ 

เกษตรกรสามารถเลือกข้อกำหนดที่จะปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดช่องว่างในการก้าวไปสู่ระดับการปลูกข้าว

มาตรฐาน SRP ท่ีเหนือชั้นข้ึน ดังภาพ 

 
ภาพแสดงความต่อเนื่องของระดับการปลูกข้าวมาตรฐาน SRP 

ท้ังนี้เวทีข้าวยั่งยืน (SRP) ยินยอมให้มีการปรับมาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Standard) ท่ีสอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อบังคับของประเทศ โดยต้องยึดมั่นในประเด็น การกำหนดค่าคะแนนในการประเมิน เกณฑ์

กำหนดระดับมาตรฐาน และเกณฑ์มาตรฐานสำคัญขั้นต่ำ หรือ essential compliance level (threshold) 

ภายใต้คู่มือนี้ 
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การสื่อสารใด ๆ ท่ีอ้างอิงมาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน (SRP Standard) นี้ ต้องเป�นไปตามกรอบการประเมิน

รับรอง ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติมีการวัดการประเมินทำการปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด การใช้ชื่อการค้า 

SRP ต้องเป�นไปตามนโยนบายสิ่งพิมพ์ เฉพาะสมาชิกเวทีข้าวยั่งยืน (SRP) และองค์กรเกษตรกรเท่านั้นท่ีมีสิทธิ

ใช้เครื่องหมายการค้า SRP อย่างถูกต้อง 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

โปรดดูที่รายการนิยามศัพท์เฉพาะ (List of definitions) ในมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน ฉบับ 2.1 (SRP 

Standard Version 2.1) 

คำแนะนำเพ่ิมเติม 

ความคลาดเคลื่อนระหว่างมาตรฐานการปลูกข้าวยั่งยืนกับข้อกำหนดภายใต้กฎหมายแห่งชาติหรือภูมิภาค

สามารถเกิดข้ึนได้ โดยข้อกำหนดท่ีเข้มงวดกว่าควรจะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ว่าระบุไว้เป�นอย่างอ่ืน 

กรณีมีการทำสัญญาจ้างแรงงานหรือบริการ คู่สัญญา (เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร หรือฟาร์มขนาดใหญ่) 

ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ถูกจ้างตามสัญญานั้น ยกตัวอย่างการจัดจ้างผู้ให้บริการกำจัด

ศัตรูพืช เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรนั้นต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการของผู้ให้บริการดังกล่าว ใหส้อดคล้อง

กับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ การฝ�กอบรบผู้ฉีดพ่นสารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกัน

ตนเอง การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและการซักล้าง ข้อห้ามสำหรับผู้ฉีดพ่นสารเคมี)  

กรณีมีการบันทึกเป�นลายลักษณ์อักษร เกษตรกรท่ีมีความสามารถในการอ่าน-เขียนจำกัดอาจขอความ

ช่วยเหลือจากลูกหลาน หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี หรือคนอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาและเก็บรักษาการจด

บันทึกตามข้อกำหนดท่ีเก่ียวข้อง (เช่น การจัดทำปฏิทินเพาะปลูกข้าว การบันทึกข้อมูล) 

รูปสัญลักษณ์ (Icons) 

รูปสัญลักษณ์ ใช้สื่อถึงระดับของการตรวจสอบของแต่ละข้อกำหนด ดังคำอธิบายต่อไปนี้ (สามารถอ่านข้อมูล

โดยรายละเอียดไดท่ี้ SRP Assurance Scheme) 

หมายถึง “เกษตรกร” มีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติและเก็บรักษาหลักฐานของระดับการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งการตรวจสอบระดับการปฏิบัติตามจะดำเนินการในระดับฟาร์ม 

(เกษตรกร) 

หมายถึง “กลุ่มเกษตรกร” (หมายรวมถึง สมาคม สหกรณ์ โรงสี ผู้ส่งออก หุ้นส่วนในห่วงโซ่

อุปทาน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ) มีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติและเก็บรักษา

หลักฐานของระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งการตรวจสอบระดับการปฏิบัติตามจะ
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ดำเนินการในระดับกลุ่ม (เช่น ผ่านหัวหน้ากลุ่มหรือผู้ดูแลระบบ) โดยอาจมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมกับเกษตรกร

รายบุคคลภายในกลุ่ม 

เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของแต่ละข้อกำหนด เกษตรกรจำเป�นต้องผ่านเกณฑ์

มาตรฐานขั้นต่ำของทุก ๆ ข้อกำหนด พร้อมทั้งมีผลคะแนนรวม 90% หรือมากกว่า ถึงจะสามารถสื่อสารว่า

เป�น “การปลูกข้าวท่ียั่งยืน”  
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ข้อกำหนดการปฏิบัติของมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน 

ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

การจัดการแปลงนา 

1 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

การจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกขา้ว 

เกษตรกรมีการวางแผนการผลติไว้ล่วงหน้า

เป�นลายลักษณ์อักษรในแต่ละฤดูการ

เพาะปลูกข้าวและมีการจดบันทึกการปฏิบัติ

จริงด้วย มีการบันทึกช่วงเวลาของกิจกรรม

ในการทำนา ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของ

กิจกรรม อาทิ 

1. ช่วงเวลาการทำกิจกรรมหลัก (เช่น การ

เตรียมดิน การปลูก และการเก็บเก่ียว) 

2. ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยและการจัดการน้ำ 

3. ช่วงเวลาการสำรวจป�ญหาการคุกคาม

และความเสยีหายจากศัตรูพืช 

4. การจ้างแรงงาน หรือ การจดัหาบริการ

ทางการเกษตร 

ก. มีการวางแผนการผลิตตาม

ข้ันตอนการปลูกข้าว มีการปรับ

แผนตามสถานการณ์ และมีการ

บันทึกข้อมูลวันท่ีปฏิบัติจริงตลอด

ฤดูปลูก ประกอบด้วย กิจกรรมท้ัง 

4 ข้อดังกล่าวข้างต้น  

3 

ข. มีการวางแผนการผลิตตาม

ข้ันตอนการปลูกข้าว มีการปรับ

แผนตามสถานการณ์ และมีการ

บันทึกข้อมูลวันท่ีปฏิบัติจริงตลอด

ฤดูปลูก ประกอบด้วย กิจกรรมท่ี 1 

และ 2 เท่าน้ัน  

2 

ค. มีการวางแผนการผลิตตาม

ข้ันตอนการปลูกข้าว มีการปรับ

แผนตามสถานการณ์ และมีการ

บันทึกข้อมูลวันท่ีปฏิบัติจริงตลอด

ฤดูปลูก ประกอบด้วย กิจกรรม ท่ี 

1 เท่าน้ัน  

1* 

ง. ไม่มี การวางแผนการผลิตตาม

ข้ันตอนการปลูกข้าว หรือมีแผนแต่

ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่มีการบันทึก

ข้อมูลวันท่ีดำเนินการ 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

2 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

การบันทึกข้อมูล 

เกษตรกรมีการจดบันทึกข้อมูลกิจกรรมท่ีทำ

จริงในแต่ละฤดูเพาะปลูก ท้ังข้อมูล

ระดับพ้ืนฐาน (เกษตรกรสามารถเก็บข้อมลู

ได้เอง) และข้อมลูระดับกลาง (ท่ีอาจจัดเก็บ

ร่วมกับหรือโดยบุคคลท่ีเก่ียวข้องจาก

ภายนอกได้) 

ข้อมูลระดับพ้ืนฐาน ในหน่วยของท้องถิ่น 

1. ขนาดพ้ืนท่ีทำนา 

2. เมลด็พันธ์ุท่ีใช้ 

3. ต้นทุนการผลิต (ค่าเช่าท่ีนา ค่าแรงงาน 

ค่าเมลด็พันธ์ุ ค่าวัสดุภณัฑ์ทาง

การเกษตร ค่าเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการสูบ

น้ำ และค่าบริการต่าง ๆ) 

4. จำนวนครั้งท่ีให้น้ำในการทำนา 

5. การใช้ปุ๋ย (จำนวนครั้งท่ีใส่ปุ๋ย ปรมิาณ

ปุ๋ยท่ีใช้ ชนิดของปุ๋ยท่ีใช้ เช่น ปุ๋ย

อินทรีย์ ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยผสม) 

6. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรเพ่ือ

ป้องกันและกำจัดศตัรูพืช (จำนวนครั้งท่ี

ใช้) 

7. ปริมาณข้าวเปลือก 

8. ราคาข้าวเปลือกท่ีขาย 

ข้อมูลระดับกลาง (ถ้าสามารถทำการเก็บ

บันทึกได้) 

1. ข้อมูลระดับพ้ืนฐานท่ีมีการแปลงให้อยู่

ในหน่วยสากล 

2. ข้อมูลเชิงลึก เช่น 

- การประมาณปริมาณน้ำท่ีใช้ใน

แปลงนาและปริมาณน้ำฝนสุทธิ 

- จำนวนวันท่ีน้ำขังในแปลงนา 

ก. มีการบันทึกข้อมูลระดับกลาง 3 

ข. มีการบันทึกข้อมูลระดับพ้ืนฐาน

และข้อมลูระดับกลางบางส่วน 

2 

ค. มีการบันทึกเพียงข้อมูล

ระดับพ้ืนฐานเท่าน้ัน 

1* 

ง. ไม่มี การบันทึกข้อมลู 0 
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- จำนวนครั้งท่ีระบายน้ำเข้าแปลงนา 

และช่วงเวลาท่ีปล่อยให้แปลงนา

แห้ง 

- ค่าวิเคราะห์ของไนโตรเจน (N) และ

ฟอสฟอรัส (P) ของปุ๋ยท่ีใช้ 

- ปริมาณของสารอินทรยี์ท่ีใส่ในแปลง

นา 

- ข้อมูลความเสียหายจากศตัรูพืช 

- ข้อมูลรายละเอียดของวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรท่ีใช้ป้องกันกำจัด

ศัตรูพืช (เช่น ยี่ห้อ ส่วนผสมของ

สารเคมี หรือปริมาณของสารเคมี) 

- อ่ืนๆ0

1  

รายละเอียดเฉพาะท่ีเก่ียวกับหน่วยการวัด

ข้อมูลระดับพ้ืนฐาน และข้อมูลระดับกลาง

สามารถดูจากตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการปลูก

ข้าวท่ียั่งยืนได้ (SRP Performance 

Indicators) 

 

 

 

 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 

  

 
1 ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการปนเป��อนโลหะหนักของข้าวเปลือกที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการเฉพาะกรณีมีความเส่ียง ค่าความชื้นของผลผลิตในช่วงขณะที่ชั่งน้ำหนัก 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

3 ทุกตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพ 

การฝ�กอบรม 

เกษตรกรไดร้ับการฝ�กอบรม การได้รับข้อมูล

ข่าวสาร และการสนับสนุนท่ีจำเป�นตาม

หัวข้อของมาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน 

เกษตรกรไดร้ับการฝ�กอบรม ไดร้ับข้อมูล

ข่าวสาร และการสนับสนุนท่ีต้องการจากผู้

ฝ�กอบรม* ท่ีไดร้ับอนุมตัิจากเวทีข้าวยั่งยืน 

และยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

เกษตรกรท้ังระดับภายนอกและภายใน

องคก์รด้วย 

เกษตรกรแสดงให้เห็นว่าไดร้ับความรู้ท่ี

เก่ียวกับการปลูกข้าวท่ียั่งยืน  

* ผู้ฝ�กอบรมผ่านการอบรมที่ไดร้ับอนมุัติและได้รับ

ประกาศนียบัตรจากเวทีข้าวยั่งยืน หรือทีมงานที่มผู้ี

ฝ�กอบรมที่ไดร้ับการอนุมัติจากเวทขี้าวยั่งยนืเป�นผู้ดแูล

การฝ�กอบรม 

 

 

 

 

ก. ภายในระยะเวลา 5 ป� เกษตรกร

ได้รับการฝ�กอบรมเก่ียวกับปลูกข้าว

ท่ียั่งยืนจากผู้ฝ�กอบรม* ท่ีไดร้ับการ

อนุมัติจากเวทีข้าวยั่งยืน ได้รับ

ข่าวสารและการสนับสนุนจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ียัง

แสดงให้เห็นว่ามคีวามเข้าใจและ

สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได ้

3 

ข. ภายในระยะเวลา 5 ป� เกษตรกร

ได้รับฝ�กอบรมเก่ียวกับการปลูกข้าว

ท่ียั่งยืน ได้รับข่าวสารและการ

สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นว่ามคีวาม

เข้าใจและสามารถนำความรู้ไป

ปฏิบัติจริงได ้

2 

ค. ภายในระยะเวลา 5 ป� 

เกษตรกรไดร้ับการฝ�กอบรม

เก่ียวกับการปลูกข้าวท่ียั่งยืน 

รวมท้ังไดร้ับข่าวสารและการ

สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1* 

ง. ภายในระยะเวลา 5 ป� เกษตรกร 

ไม่เคยไดร้ับการฝ�กอบรม ข่าวสาร

หรือการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

การเตรียมการก่อนการเพาะปลูก 

4 ความปลอดภัย

ทางของอาหาร 

การปนเป��อนโลหะหนกั 

ผลผลติข้าวเปลือกต้องมีความปลอดภัย

ต่อผู้บรโิภค พ้ืนท่ีปลูกข้าวต้องได้รบัการ

ประเมินความเสี่ยงของการปนเป��อนใน

ดิน ต้องมีการตรวจสอบการปนเป��อนของ

โลหะหนักในดิน เช่น สารหนู แคดเมียม 

โครเมียม ปรอท และตะก่ัว  

การประเมินตามมาตรฐานจะพิจารณา

จาก 

1. ข้อมูลการวิเคราะห์ดินในระดับกลุม่

สำหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยเป�นข้อมลูไม่

เกิน 5 ป� 

2. กรณีพ้ืนท่ีท่ีมีความเสีย่งการ

ปนเป��อนโลหะหนักในดิน ต้องมี

มาตรการแก้ไข โดยใช้เทคนิคการ

ปรับสภาพดิน 

 

 

 

 

ก. มีเอกสารผลการตรวจประเมินความ

เสี่ยง (ไมเ่กิน 5 ป�) ยืนยันว่าข้าวเปลือก

มีความปลอดภัยจากโลหะหนัก 

3 

ข. มีเอกสารผลการวิเคราะหด์ินแบบ

กลุ่มหรือบุคคล (ไม่เกิน 5 ป�) ของทาง

ราชการ ยืนยันว่าดินในบริเวณพ้ืนท่ีตั้ง

แปลงนาไมม่ีการปนเป��อนของโลหะ

หนักเกินค่าท่ีกำหนด 

3 

ค. มีผลการตรวจประเมินแบบกลุม่ (ไม่

เกิน 5 ป�) ตามแบบประเมินความเสี่ยง

ต่อการปนเป��อนของโลหะหนักตาม

มาตรฐานยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงต่อ

การปนเป��อนของโลหะหนักในดิน 

2* 

ง. ในกรณีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสีย่งต่อ

การปนเป��อนของโลหะหนักในดิน 

เกษตรกรมีการวิเคราะห์ดินแบบกลุ่ม

อย่างน้อยทุก ๆ  5 ป�  และหากมีการ

ปนเป��อนต้องมีการปรับสภาพดิน 

1 

จ. ไม่มีการปฏิบัติ ท้ังข้อ ก. ข. ค. และ 

ง. 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

5 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ผลิตภาพและ

คุณภาพน้ำ 

ค่าความเค็มของดิน 

มีผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของความเค็มใน

ดิน 

เกษตรกรต้องทราบและมีเอกสารแสดงค่า

ความเค็มของดินสำหรับการปลูกข้าว (ค่า

ระดับความเคม็ของดินในนาไม่เกิน 3 

dS/cm และระดับความเค็มของน้ำท่ีใช้ใน

แปลงนา ไม่เกิน 5 g/L) หากความเค็มในดิน

มีค่าสูงกว่าท่ีกำหนด ต้องมีวิธีการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

โดยมีวิธีการลดป�ญหาดินเคม็ในแปลงนา 

เช่น  

• ใช้พันธ์ุข้าวท่ีทนต่อดินเค็ม 

• ติดตามตรวจวัดความเค็มของน้ำใน

แปลงนา โดยมีผลวิเคราะหไ์ม่เกิน 3 ป� 

• จัดการให้แปลงนามีน้ำเพ่ือเพ่ิมการชะ

ล้างและลดความเคม็ของหน้าดิน 

• จัดการนำน้ำเข้า – ออกจากแปลงนาใน

ปริมาณและระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ลดความเค็ม 

• ขอคำแนะนำจากผูเ้ช่ียวชาญและ

ดำเนินการตามคำแนะนำ 

 

 

 

ก. มีเอกสารยืนยันท่ีมีอายไุม่เกิน 3 

ป� แสดงว่ากลุ่ม/บรเิวณพ้ืนท่ีนาไมม่ี

ป�ญหาดินเค็ม หรือมีค่าความเค็ม

ของดินนาไม่เกิน 3 dS/cm หรือมี

ค่าความเคม็ของน้ำในแปลงนาไม่

เกิน 5 g/L 

3 

ข. มีป�ญหาหรือความเสี่ยงดินเค็ม 

และมีวิธีการแก้ไขบรรเทาท่ีมี

ประสิทธิภาพ (มีผลผลิตเฉลี่ยไม่

แตกต่างจากพ้ืนท่ีท่ีไมม่ีดินเคม็) 

2 

ค. มีป�ญหาหรือความเสี่ยงดินเค็ม 

และมีวิธีการแก้ไขบรรเทาป�ญหาดนิ

เค็ม 

1* 

ง. ไม่ได้ ปฏิบัติท้ังข้อ ก. ข. และ ค. 0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

6 ความ

หลากหลาย 

ทางชีวภาพ 

 

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

พ้ืนท่ีปลูกข้าวและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

พ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีใช้ในการเพาะปลกูตั้งแต่ป�ป� 

พ.ศ. 2552 ต้องไม่เป�นพ้ืนท่ีบุกรุกป่าท่ีผิด

กฎหมาย พ้ืนท่ีปกป้องความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พ้ืนท่ีชุ่มน้ำภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์ 

เขตป่าปฐมภูมิ เขตป่าทุติยภมูิ หรอืระบบ

นิเวศธรรมชาติต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าขนาดใหญ ่

เกษตรกรต้องรักษาและ/หรือส่งเสริมความ

หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี ท้ังในแปลง

นาและรอบแปลงนาท่ีไม่มีการเพาะปลูกด้วย 

เช่น 

• มีการปฏิบัติภายในแปลงนาท่ีเหมาะสม 

มีการทำคันนา 

• มีการจัดการพ้ืนท่ีท่ีไมไ่ด้ทำการ

เพาะปลูก 

• รักษาและเพ่ิมชนิดพันธ์ุเป�นศตัรู

ธรรมชาติท่ีเป�นประโยชน์ 

• มีการปลูกต้นไม้อ่ืน ๆ เมื่อเก็บเก่ียว

ผลผลติแล้ว 

เกษตรกรมีการรักษาและ/หรือส่งเสริม

บริการของระบบนิเวศ  

 

ก. แปลงนาตั้งแต่ป� พ.ศ. 2552 ไม่

เป�นพ้ืนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าท่ีผิด

กฎหมาย และมีการทำนาท่ีช่วย

รักษา และ/หรือ ส่งเสรมิความ

หลากหลายทางชีวภาพและบริการ

ของระบบนิเวศ 

3 

ข. แปลงนาตั้งแต่ป� พ.ศ. 2552 ไม่

เป�นพ้ืนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าท่ีผิด

กฎหมาย และมีการทำนาท่ีช่วย

รักษา และ/หรือ ส่งเสรมิความ

หลากหลายของชีวภาพ 

2 

ค. แปลงนาตั้งแต่ป� พ.ศ. 2552 ไม่

เป�นพ้ืนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าท่ีผิด

กฎหมาย 

1* 

ง. แปลงนาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป�น

พ้ืนท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าท่ีผิดกฎหมาย 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

7 ความ

หลากหลาย 

ทางชีวภาพ 

สายพันธุ์รุกราน 

ไม่มีการนำสายพันธ์ุ พืชหรือสัตว์รกุราน เข้า

มาสู่แปลงนา  โดยครอบคลมุชนิดพืชพันธ์ุ

หรือสัตว์ท่ีไมไ่ด้อยูู่้อาศัยในท้องถ่ินและมีการ

นำเข้าหลังจากป� พ.ศ 2552 ในกรณีพ้ืนท่ีท่ีมี

สายพันธ์ุรุกราน จะต้องมีการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีการป้องกันสายพันธ์ุ

ท้องถ่ิน 

 

 

ก. ไม่มีการนำสายพันธ์ุพืชหรือสัตว์ 

รุกรานเข้ามาสู่แปลงนาหลังจากป� 

พ.ศ. 2552 

3* 

ข. ในพ้ืนท่ีท่ีมีสายพันธ์ุพืชหรือสัตว์

รุกราน และมีการจัดการเพ่ือจำกัด

สายพันธ์ุรุกรานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 

ค. มีการนำสายพันธ์ุพืชหรือสตัว์ 

รุกรานเข้ามาสู่แปลงนา และไมม่ี

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

0 

8 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ผลิตภาพและ

คุณภาพน้ำ 

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

การปรับพ้ืนท่ีนา 

คำแนะนำ: ควรจำแนกรูปแบบพ้ืนท่ี

เพาะปลูกท่ีเหมาะสม ดังน้ี 

- นาในพ้ืนท่ีราบ หรือนาข้ันบันได 

(terrace) 

- นาบนพ้ืนท่ีลาดชันท่ีแบบไมเ่ป�น

ข้ันบันได 

- นาน้ำฝน 

สำหรับการทำนาพ้ืนท่ีราบ หรือ การทำนา

แบบข้ันบันได  

• การใช้เครื่องปรับพ้ืนท่ีด้วยระบบ

เลเซอร(์ laser land leveling) โดย

ต้องปรับระดับพ้ืนท่ีนาให้มีความลาด

เอียงไม่เกิน 0.1% ของพ้ืนท่ี  

• หากไม่ใช้เครื่องปรับพ้ืนท่ีด้วยระบบ

เลเซอร์ ให้ตรวจประเมินด้วยสายตาว่า

ไม่มีพ้ืนท่ีสูงหรือต่ำ  

สำหรับการทำนาบนพ้ืนท่ีลาดชันแบบไม่เป�น

ข้ันบันได  

กรณีนาในพ้ืนท่ีราบ หรือนา

ขั้นบันได 

ก. มีการปรับระดบัพ้ืนท่ีแปลงนาให้

มีความลาดเอียงไม่เกิน 0.1% ของ

พ้ืนท่ี 

 

3 

ข. มีการปรับระดับพ้ืนท่ีแปลงนา 2* 

ค. ไม่มีการปรับระดบัพ้ืนท่ีแปลงนา 0 

กรณีนาในพ้ืนท่ีลาดชันและไม่มี

การทำขั้นบันได 

ง. มีการการอนุรักษ์ดิน ป้องกันการ

กัดเซาะพังทลาย โดยวิธีเชิง

กายภาพ และมีการใช้เทคนิคการ

เพาะปลูก 

 

 

3 

จ. มีการการอนุรักษ์ดิน ป้องกัน

การพังทลายของดินโดยวิธีเชิง

กายภาพเพียงอย่างเดยีว 

2* 

ฉ. ไม่มีการบำรุงรักษาหน้าดิน 0 

กรณีนาน้ำฝน 

ช. ไม่จำเป�นต้องปรับระดับพ้ืนท่ีนา 

แต่หากเป�นพ้ืนท่ีนาท่ีมีความลาด

ชัน  ต้องมีการใช้วิธีเชิงกายภาพ 

 

3 
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• มีการปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์ดินโดยวิธี

เชิงกายภาพ เช่น การปลูกพืชตามแนว

ระดับลาดเอียง การสร้างแนวป้องกัน

การกัดเซาะพังทลายของดิน 

• พ้ืนท่ีมีการปฏิบัตเิพ่ืออนุรักษ์โดย

เทคนิคการเพาะปลูก เช่น การปลกูพืช

คลุมดินท่ีไม่ใช่ชนิดพันธ์ุพืชรุกราน การ

ใช้วัสดุคลุมดิน 

 

หรือ เทคนิดการเพาะปลูกเพ่ือ

อนุรักษ์ดิน 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

9 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

การใช้เมล็ดพันธุ ์

เกษตรกรต้องมีการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพ

ดี ปราศจากวัชพืช แมลง และโรคเจือปน 

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีดังน้ี 

เมลด็พันธ์ุท่ีผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

เมลด็พันธ์ุท่ีกฎหมายกำหนด ใช้พันธ์ุข้าวท่ีได้

การรับรองจากทางราชการ เช่นศนูย์วิจัย 

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ ศูนย์ข้าวชุมชน หรอืพันธ์ุข้าว

ท่ีได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธ์ิ 

เมลด็พันธ์ุท่ีมีการควบคมุคุณภาพ ต้องเป�น

เมลด็พันธ์ุท่ีมีความบริสุทธ์ิของพันธ์ุ 

ปราศจากวัชพืช มีการทดสอบความงอก 

และจัดเก็บในท่ีปลอดภัยมีการควบคุมเช้ือรา 

เมลด็พันธ์ุท่ีปลูกเก็บไว้ใช้เองต้องเป�นเมลด็

พันธ์ุท่ีถูกจัดเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 

ปราศจากวัชพืช แมลง และโรคเจอืปน และ

เป�นเมล็ดท่ีเก็บไว้ไมเ่กิน 3 ฤดูปลกู 

 

 

 

ก. เกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุท่ีได้รับ

การรับรองพันธ์ุ  และ เหมาะสม

ตามสภาพท้องถ่ิน  

3 

ข. เกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุท่ีมีการ

ควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสมตาม

สภาพท้องถ่ิน และ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการควบคมุคุณภาพเมลด็

พันธ์ุ  

3 

ค. เกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุท่ีปลูกและ

เก็บไว้ใช้เองท่ีมีการควบคุมคุณภาพ

การเก็บเมล็ดพันธ์ุเอง และต้องใช้ไม่

เกิน 3 ฤดูกาลปลูก 

2* 

ง. เกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุท่ี ไมผ่่าน

การรับรอง หรือ ใช้เมล็ดพันธ์ุท่ีไมม่ี

การควบคุมคณุภาพตามมาตรฐาน 

หรือ ใช้เมล็ดพันธ์ุท่ีเก็บไว้ใช้เองเกิน 

3 ฤดูกาลปลูก หรือ ไม่มีการ

ควบคุมคุณภาพการเก็บเมล็ดพันธ์ุ

ไว้เอง 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

การใช้น้ำ 

10 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ผลิตภาพและ

คุณภาพน้ำ 

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

การจัดการน้ำ 

คำแนะนำ: ควรจำแนกระบบการจัดการน้ำในการทำนาตามระบบการเพาะปลูก โดย

แบ่งเป�น 3 ระบบ  

ให้เลือกตอบเพียงระบบเดียว 

1. ระบบจัดการน้ำในเขตนาน้ำฝน (10.1) 

2. ระบบจัดการน้ำในพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเป�นท่ีลุ่ม (10.2) 

3. ระบบจัดการน้ำในพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเป�นพ้ืนท่ีนาดอน (10.3) 

10.1 ระบบจัดการน้ำในเขตนาน้ำฝน 

มีหลักการจัดการน้ำเพ่ือส่งเสรมิ

ประสิทธิภาพการใช้น้ำ ดังน้ี 

1. เริ่มเพาะปลูกในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม

ตามสภาพภมูิอากาศท้องถ่ิน 

2. ใช้วิธีปลูกแบบใช้เมล็ดหรือใช้ต้นกล้า 

โดยมีคันนาท่ีแข็งแรง 

3. ใช้พันธ์ุข้าวเหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศท้องถ่ิน เช่น พันธ์ุข้าวท่ีมี

อายุสั้น หรือยาว 

4. มีการจัดเก็บน้ำฝน เช่น บ่อพักน้ำ 

สระน้ำ เพ่ือใช้เป�นแหล่งน้ำสำรอง 

 

ก. ปฏิบัติตามหลักการจัดการน้ำท้ัง 

4 ข้อ 

3 

ข. ปฏิบัติตามหลักการจัดการน้ำ 

เฉพาะข้อ 1, 2 และ 3 

2 

ค. ปฏิบัติตามหลักการจัดการน้ำ 

เฉพาะข้อ 1 และ 2 

1* 

ง. ไม่ได้ ปฏิบัติตามท้ังข้อ ก. ข. และ 

ค. 

0 

10.2 ระบบจัดการน้ำในพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเป�น

ท่ีลุ่ม  

มีหลักการจัดการน้ำเพ่ือส่งเสรมิ

ประสิทธิภาพการใช้น้ำ ดังน้ี 

1. เลือกช่วงเวลาการปลูกท่ีหลีกเลีย่ง

ช่วงท่ีคาดว่าจะเกิดน้ำท่วม 

2. ปล่อยให้แปลงนามดีินแห้ง ต่อเน่ือง 

7 วัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อฤดูปลูก  

ก. ปฏิบัติตามหลักการจัดการน้ำ 

ข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 2 ข้อ 

3 

ข. ปฏิบัติตามหลักการจัดการน้ำ 

ข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

2 

ค. ปฏิบัติตามหลักการจดัการน้ำ

ข้อ 1 เท่าน้ัน 

1* 

ง. ไม่ได้ ปฏิบัติตามท้ังข้อ ก. ข. 

และ ค. 

0 
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3. มีการปรับระดับพ้ืนท่ีให้สม่ำเสมอเพ่ือ

การระบายน้ำ 

4. มีการใช้พันธ์ุข้าวทนน้ำท่วม 

 

10.3 ระบบจัดการน้ำในพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเป�น

พ้ืนท่ีนาดอน  

มีหลักการจัดการน้ำเพ่ือส่งเสรมิ

ประสิทธิภาพการใช้น้ำ ดังน้ี 

1. หากอยู่ในสภาพดินแตกระแหง ให้

เตรียมดินโดยไถพรวนก่อนนำน้ำเข้า

นา 

2. ปรับระดับแปลงนาใหส้ม่ำเสมอและ

ทำคันนาให้แข็งแรง 

3. ปลูกโดยวิธีหว่านโดยตรง หรือป�กดำ

กล้าเมื่อดินฉ่ำน้ำและทำงานไถภายใน 

1 สัปดาห ์

4. มีการทำนาแบบเป�ยกสลับแห้ง 

5. ปลูกข้าวพันธ์ุอายุสั้นหรืออายุปาน

กลาง (110 – 130 วัน) แทนการปลูก

ข้าวท่ีมีอายุเก็บเก่ียวระยะยาว 

(มากกว่า 130 วัน) 

6. งดให้น้ำอย่างน้อย 10 – 15 วัน ก่อน

การเก็บเก่ียว 

 

ก. ปฏิบัติตามหลักการจัดการน้ำ

ท้ัง 6 ข้อ 

3 

ข. ปฏิบัติตามหลักการจัดการน้ำ 

เฉพาะข้อ 2, 3 และ 6 

2 

ค. ปฏิบัติตามหลักการจดัการน้ำ 

เฉพาะข้อ 2 และ 4 

1* 

ง. ไม่ได้ ปฏิบัติตามท้ังข้อ ก. ข. 

และ ค. 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

11 ผลิตภาพและ

คุณภาพน้ำ 

ระบบชลประทานระดับชุมชน 

มีการบรหิารจดัการน้ำระดบัชุมชนของ

เกษตรกรหรือกลุม่เกษตรกร ดังน้ี 

1. มีคลองส่งน้ำเข้า – ออกอย่างท่ัวถึง

และเพียงพอ 

2. มีคันคลองส่งน้ำ (dikes) ท่ีมีสภาพ

สมบูรณ ์

3. มีประตูน้ำท่ีควบคุมการเข้า – ออก

ของน้ำได้ปกต ิ

4. มีผู้เก่ียวข้องมสี่วนร่วมบริหารจัดการ

น้ำชลประทานของกลุ่มผู้ใช้น้ำ 

 

 

 

 

ก. ไม่มีระบบชลประทาน มีการ

ปลูกข้าวแบบอาศัยน้ำฝนอย่าง

เดียว 

n/a 

ข. ผ่านเกณฑ์ท้ัง 4 ข้อ 3 

ค. ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ 2* 

ง. ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ 1 

จ. ไม่ได้ ปฏิบัติตามท้ังข้อ ก. ข. ค. 

และ ง. 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลุกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

12 ผลิตภาพและ

คุณภาพน้ำ 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

 

คุณภาพน้ำท่ีใช้ในการทำนา 

น้ำในระบบชลประทานต้องมาจากแหล่งน้ำ

ท่ีมีความสะอาด ปราศจากการปนเป��อนทาง

ชีวภาพ ความเค็ม และโลหะหนัก 

กรณีมคีวามเสี่ยงในการปนเป��อน ควรตรวจ

วิเคราะห์การปนเป��อน และต้องมมีาตรการ

บำบัดน้ำเพ่ือลดการปนเป��อน เช่น ใช้ระบบ

การกรอง หรือเลือกปลูกพันธ์ุข้าวท่ีทนทาน

ต่อการปนเป��อน  

 

ก. ไม่มีระบบชลประทาน มีการ

ปลูกข้าวแบบอาศัยน้ำฝนอย่าง

เดียว 

n/a 

ข. มีเอกสารอายุไมเ่กิน 3 ป� ยืนยัน

ว่าแหล่งน้ำชลประทานมีความ

สะอาด 

3 

ค. มีเอกสารอายุเกิน 3 ป� ยืนยันว่า

แหล่งน้ำชลประทานมีความสะอาด 

2* 

ง. กรณีแหล่งน้ำมีความเสี่ยงในการ

ปนเป��อน มีมาตรการท่ีลดการ

ปนเป��อน 

1 

จ. ไม่ได้ ปฏิบัติตามท้ังข้อ ก. ข. ค. 

และ ง. 

0 

13 ผลิตภาพและ

คุณภาพน้ำ 

การขุดเจาะน้ำบาดาล 

การขุดเจาะน้ำบาดาลต้องทำอย่างถูก

กฎหมายและมีความยั่งยืน โดยหลีกเลีย่ง

การสูบน้ำไปใช้เกินกว่าศักยภาพของการ

เพ่ิมของน้ำในลุ่มน้ำจากแหล่งธรรมชาติ 

และใช้น้ำอย่างสมดุลโดยไม่มีการแย่งน้ำใช้ 

นอกจากน้ีควรมีการบริหารจัดการการใช้น้ำ

บาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ก. ไม่มีระบบชลประทาน มีการ

ปลูกข้าวแบบอาศัยน้ำฝนอย่าง

เดียว 

n/a 

ข. การขุดเจาะน้ำบาดาลสอดคล้อง

กับนโยบาย/การอนุญาต 

3 

ค. ภายใน 3 ป�ท่ีผ่านมา ได้รับ

คำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญในการ

แสวงหาและขุดเจาะน้ำบาดาลแบบ

ยั่งยืน 

2* 

ง. มีความร่วมมือท่ีดีในการจัดการ

พ้ืนท่ีลุ่มน้ำกับการขุดเจาะบาดาล

ภายในชุมชน 

1 

จ. ไม่ได้ ปฏิบัติตามท้ังข้อ ก. ข. ค. 

และ ง. 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

14  ผลิตภาพและ

คุณภาพน้ำ 

การระบายน้ำ 

การระบายน้ำออกจากแปลงนา ตอ้งมีการ

ท้ิงช่วงเวลาท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

หลังจากการใช้เคมภีณัฑ์ทางการเกษตร 

หรือตามท่ีระบุบนฉลากผลิตภัณฑ ์

เน่ืองจากมีกระทบต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพหรือสิ่งแวดล้อม และแหลง่น้ำ

ธรรมชาต ิ

 

 

ก. ไม่มีระบบชลประทาน มีการ

ปลูกข้าวแบบอาศัยน้ำฝนอย่าง

เดียว 

n/a 

ข. ไม่มี การระบายน้ำออก 

เน่ืองจากมีระบบจัดการและวิธี

ปฏิบัติท่ีดีอยู่แล้ว 

3 

ค. มี การระบายน้ำออก แต่ไม่มี

การใช้สารเคมีการเกษตร 

3 

ง. มี การระบายน้ำออกหลังจากท่ี

รอการสลายตัวของสารเคมีทาง

การเกษตร อย่างน้อย 4 วัน 

สำหรับปุ๋ย และ 14 วัน สำหรับ

สารเคมีป้องกันและกำจัดศตัรูพืช 

หรือระยะเวลาตามท่ีระบุบนฉลาก

ของผลิตภณัฑ ์

2* 

จ. มี การชะลอการระบายน้ำออก

หลังจากท่ีมีการใช้สารเคมีทาง

การเกษตร แต่น้อยกว่าวันท่ีตามท่ี

กำหนด เน่ืองจากเหตผุลท่ีสมควร 

เช่น ฝนตกหนักอย่างไม่คาดคดิ 

1 

ฉ. ไม่มี การชะลอการระบายน้ำ

หลังจากใช้สารเคมีทางการเกษตร 

หรือช่วงวันท่ีเว้นรอการปล่อยน้ำ

หลังจากใช้สารเคมีน้อยกว่าท่ี

กำหนด 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

การจัดการธาตุอาหาร 

15 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ประสิทธิภาพ

การใช้ธาตุ

อาหารพืช 

ควาหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

การจัดการธาตุอาหาร 

มีการจัดการธาตุอาหารพืชในดินอย่างมี

เหมาะสมและประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. ให้ปุ๋ยในเวลาท่ีเหมาะสมของแต่ละ

พ้ืนท่ี ตามความต้องการของต้นข้าว 

และตามคำแนะนำท่ีระบุไว้บนฉลาก

กำกับผลติภณัฑ ์

2. ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีเหมาะสมตามระดับ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและตาม

ปริมาณผลิตผลท่ีคาดว่าจะได้ หรอืตาม

คำแนะนำของแต่ละพ้ืนท่ี หรือตาม

คำแนะนำท่ีระบุไว้บนฉลากกำกับ

ผลิตภณัฑ ์

3. ปรับปรุงดินโดยใช้วิธีเกษตรธรรมชาติ 

ตัวอย่างเช่น ปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ปุ๋ย

พืชสด ปลูกพืชหลังนา 

 

ก. ปฏิบัติตามหลักการจัดการธาตุ

อาหารพืชในดินอย่างมี

ประสิทธิภาพท้ัง 3 ข้อ 

6 

ข. ปฏิบัติตามหลักการจัดการธาตุ

อาหารพืชในดินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 2 ข้อ 

4* 

ค. ปฏิบัติตามหลักการจดัการธาตุ

อาหารพืชในดินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 1 ข้อ 

2 

ง. ไม่มี การปฏิบัติตามหลักการ

จัดการธาตุอาหารพืชในดินเลย 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

16 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลติ 

ประสิทธิภาพ

การใช้ธาตุ

อาหารพืช 

ควาหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

มีการหลักการในการใช้ปุ๋ยอินทรียท่ี์ดี (เช่น 

มูลสตัว์ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ฟางข้าว) ดังน้ี 

1. ใช้วัสดุอินทรีย์ท่ีย่อยสลายสมบูรณ์

หรือท่ีอยู่ระหว่างการย่อยสลายใน

แปลงนาท่ีไม่มีน้ำขัง 

2. ท้ิงให้วัสดุอินทรีย์ย่อยสลายก่อนปล่อย

น้ำเข้าแปลงนา 

3. ใช้วัสดุอินทรีย์ท่ีหาได้ในพ้ืนท่ี และใช้

ในปริมาณท่ีเพียงพอ 

 

ก. มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปฏิบัติตาม

หลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครบท้ัง 3 ข้อ 

3 

ข. มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปฏิบัตติาม

หลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ข้อ 1 และข้อ 

2 

2 

ค. ไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เน่ืองจาก

ไม่สามารถปฏิบัตติามหลักการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ข้อใดข้อหน่ึง 

2* 

ง. ไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แม้ว่าจะ

สามารถปฏิบัตติามหลักการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ได้ครบท้ัง 3 ข้อ 

1 

จ. มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในขณะท่ีนามี

น้ำท่วมขัง 

0 

17 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ประสิทธิภาพ

การใช้ธาตุ

อาหารพืช 

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

การใช้ปุ๋ยเคม ี

ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีข้ึนทะเบียนตามกฎหมายและไม่

เป�นปุ๋ยปลอม 

ก. ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคม ี 3 

ข. ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีข้ึนทะเบียนตาม

กฎหมาย ไม่เป�นปุ๋ยปลอม 

3* 

ค. ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีไม่ข้ึนทะเบียน หรือ

เป�นปุ๋ยเคมปีลอม 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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การจัดการศัตรูพืช 

หลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือ IPM มีรายละเอียดดังน้ี 

1. สำรวจและประเมินระดับความเสยีหายจากศตัรูพืช 

2. เลือกใช้วิธีป้องกันและกำจัดท่ีเป�นคำแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

3. มีการประเมินทางเลือกท่ีมีในการควบคุมและจัดการศัตรูพืช 

4. เลือกใช้การป้องกันท่ีปลอดภยักับมนุษย์สูงท่ีสุด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเมื่อ

เกิดความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางอาหาร 

IPM ประกอบด้วยวิธีการควบคมุศตัรูพืชเชิงป้องกันและรักษา วิธีการควบคุมศตัรูพืชเชิงป้องกัน ได้แก่ การใช้พันธ์ุข้าวท่ีทน

ต่อศัตรูพืช การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม การสุขาภบิาล วิศวกรรมนิเวศวิทยา และอ่ืน ๆ ซึ่งช่วยในการจัดการ

เพ่ือหลีกเลี่ยงการสะสมของศัตรูพืช ส่วนวิธีการควบคุมศัตรูพืชแบบรักษา ได้แก่ การควบคุมเชิงกล (เช่น การถอนหญ้า) 

การควบคุมทางชีวภาพ (เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์) และการควบคุมทางเคมี (เช่น การใช้สารกำจดัศัตรพืูชสังเคราะห์) 

มาตรฐานการปลูกข้าวท่ียั่งยืน สนับสนุนให้มีการใช้การควบคุมศัตรพืูชเชิงป้องกันอย่างต่อเน่ือง และสามารถใช้การควบคุม

ศัตรูพืชแบบรักษาเมื่อการควบคมุศัตรูพืชเชิงป้องกันไม่ไดผ้ล สารกำจัดศัตรูพืชจะสามารถใช้ได้ในกรณท่ีีคาดว่าความรุนแรง

ของศัตรูพืชจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสญูเสยีอย่างมีนัยสำคัญ การใช้สารเคมคีวรใช้ตามศตัรูพืชเป้าหมาย เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบท่ีไม่คาดคิด ท้ังน้ี มาตรการการใช้สารเคมีท่ีถูกต้องจะช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรอีกด้วย 

ข้อกำหนด 18.1-18.6 แสดงวิธีการควบคุมศตัรูพืชเชิงป้องกันและเง่ือนไขสำหรับการใช้สารกำจัดศัตรพืูชท่ีเหมาะสมต่อ 

ศัตรูพืชหกชนิด  

ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

18.1 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

การจัดการวัชพืช 

วิธีการป้องกันการเกิดวัชพืชแบบวิธกีล ดังน้ี 

• มีการเตรียมดินที่ดี 

• มีการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้วที่มีคุณภาพดี 

จากแหล่งที่เชือ่ถอืได้ 

• มีการปลูกพืชหมุนเวียน 

• มีการควบคุมระดับน้ำในแปลงนา 

หลักการจัดการวชัพืชแบบผสมผสาน 

1. ใช้วิธีการป้องกันการเกิดวัชพืชที่แบบ

วิธีกลก่อนเป�นอันดับแรก 

2. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวชัพชืใน

กรณีที่วิธกีลไม่มีประสิทธิภาพและ

คาดการณ์วา่จะเกิดความรุนแรงของ

วัชพชืที่เป�นเหตุให้เกิดความสูญเสียใน

วงกวา้ง 

ก. มีการป้องกันการเกิดวัชพืชท่ีดี

แล้ว จึงไม่จำเป�นต้องมีการกำจัด

วัชพืช 

3 

ข. มีการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช่

สารเคม ี

3 

ค. มีการปฏิบัติตามหลักการ

ควบคุมวัชพืชแบบผสมผสานท้ัง 6 

ข้อ 

3 

ง. มีการปฏิบัตติามหลักการ

ควบคุมวัชพืชแบบผสมผสานข้อ 1, 

2, 3, 4และ 5 

2* 

จ. มีการปฏิบัติตามหลักการ

ควบคุมวัชพืชแบบผสมผสานข้อ 

1,2 และ 3 

1 

ฉ. ไม่มี การปฏิบัตติามหลักการข้อ 

1, 2 และ 3 

0 
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3. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวชัพชืที่ขึ้น

ทะเบียนอนุญาตให้ใชก้ับข้าว และใช้

เฉพาะในกรณีที่จำเป�นต้องใช้ โดยต้อง

จัดหาจากแหล่งที่เชือ่ถอืได้ และไม่ใช้

สารเคมีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้ตาม

ข้อกำหนด1

2 

4. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวชัพชื

เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย 

5. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวชัพชืตาม

คำแนะนำบนฉลากของผลิตภัณฑ์ โดย

หยุดฉีดพ่นสารเคมีตามกำหนดระยะทิ้ง

ช่วงกอ่นเก็บเกี่ยว และใช้สารเคมีไม่

เกินความเข้มข้นทีก่ำหนด 

6. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวชัพชืให้

จำเพาะกับชนิดของวัชพืชในแปลงนา 

โดยพิจารณาชว่งเวลาการคลุมพื้นที่

ของใบข้าวและข้อมูลเกี่ยวกับการด้ือยา

ของวัชพืชในพื้นที ่

 

 

 

 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 

  

 
2 บัญชีรายชื ่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้ ได้แก่ Persistent Organic Pollutants in the Stockholm Convention, 1A or 1B under World 

Health Organization classification, Annex III of the Rotterdam Convention (บางผลิตภัณฑ์ในรายชื ่อ Annex III of the Rotterdam Convention 

อาจสามารถใช้ได้ภายใต้การควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งต้องมีคำอธิบายถึงความจำเป�นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์) 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

18.2 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

การจัดการแมลงศัตรูข้าว 

วิธีการป้องกันการเกิดแมลงศัตรูข้าวแบบ

ผสมผสาน ดังน้ี 

• ใช้ธาตุอาหารอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม เช่น หลีกเลีย่งการใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจนมากเกินไป 

• ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวอย่างเช่น 

ตัวห้ำตัวเบียน แมงมุม) และมีการ

รักษาความสมดลุของระบบนิเวศรอบ

แปลงนา 

• เลือกเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าว 

• เลือกใช้พันธ์ุท่ีต้านทานแมลงศัตรขู้าว 

• ส่งเสริมการเพ่ิมสตัว์นักล่าอ่ืน เช่น นก 

ค้างคาว กบ 

• ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ มรีะยะพักดิน 

หลักการจดัการแมลงศัตรูข้าวแบบ

ผสมผสาน 

1. ใช้วิธีการป้องกันการเกิดแมลงศตัรูข้าว

ท่ีแนะนำเบ้ืองต้นเป�นอันดับแรก 

2. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู

ข้าวในกรณีท่ีวิธีการป้องกันเบ้ืองตน้ไม่

มีประสิทธิภาพและคาดการณ์ว่าจะ

เกิดความรุนแรงของแมลงศัตรูข้าวท่ี

เป�นเหตุใหเ้กิดความสูญเสียในวงกว้าง 

3. ไม่ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง

ศัตรูข้าวท่ีมีฤทธ์ิทำลายในวงกว้างใน

แปลงนาท่ีต้นข้าวมีอายุน้อยกว่า 40 

วันหลังปลูก ยกเว้นได้รบัคำแนะนำ

จากเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 

4. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู

ข้าวท่ีข้ึนทะเบียนอนุญาตให้ใช้กับข้าว 

และใช้เฉพาะกรณีท่ีจำเป�นต้องใช้ โดย

ต้องจัดหาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้

ก. มีการป้องกันการเกิดแมลงศตัรู

ข้าวท่ีดีแล้ว จึงไม่จำเป�นต้องมีการ

กำจัดแมลงศัตรูข้าว 

3 

ข. มีการกำจัดแมลงศัตรูข้าวโดยไม่

ใช้สารเคม ี

3 

ค. มีการปฏิบัติตามหลักการ

ควบคุมแมลงศตัรูข้าวแบบ

ผสมผสานท้ัง 7 ข้อ 

3 

ง. มีการปฏิบัตติามหลักการควบคมุ

แมลงศัตรูข้าวแบบผสมผสานข้อ 1, 

2, 3, 4, 5 และ 6 

2* 

จ. มีการปฏิบัติตามหลักการ

ควบคุมแมลงศตัรูข้าวแบบ

ผสมผสานข้อ 1, 2, 3, และ 4  

1 

ฉ. ไม่มี การปฏิบัตติามหลักข้อ 1, 

2, 3, และ 4 

0 
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5. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู

ข้าวเฉพาะพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

6. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู

ข้าวตามคำแนะนำบนฉลากของ

ผลิตภณัฑ์ โดยหยุดฉีดพ่นสารเคมตีาม

กำหนดระยะท้ิงช่วงก่อนเก็บเก่ียว และ

ใช้สารเคมไีมเ่กินความเข้มข้นท่ีกำหนด 

เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพของ

ผู้ปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้าน

อาหาร 

7. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู

ข้าวให้จำเพาะกับชนิดของแมลงศตัรู

ข้าวในแปลงนา โดยพิจารณาเวลาท่ี

เหมาะสมและชนิดพันธ์ุเป้าหมาย 

รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับการดื้อยาของ

แมลงศัตรูข้าวในพ้ืนท่ี 

 

 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

18.3 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

การจัดการโรคในข้าว 

วิธีการป้องกันการเกิดโรคในข้าวเบ้ืองต้น

ดังน้ี 

• ให้ธาตุอาหารในดินอย่างสมดลุ 

(หลีกเลีย่งการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก

เกินไป) 

• ปลูกข้าวด้วยหนาแน่นท่ีเหมาะสม 

• เลือกใช้พันธ์ุท่ีต้านทานต่อโรค 

• เลือกเวลาปลูกข้าวท่ีเหมาะสม 

• กำจัดพืชอาศัยของโรคในข้าว เช่น 

วัชพืชบนคันนา ตอซัง ข้าวเรื้อ 

• จัดการสภาพแวดล้อมในแปลงนา

ระหว่างดินและใบข้าวให้เหมาะสม ไม่

ว่าจะแห้งหรือเป�ยก (ข้ึนกับโรคของต้น

ข้าว) 

หลักการจดัการโรคข้าวแบบผสมผสาน 

1. ใช้วิธีการป้องกันการเกิดโรคข้าวท่ี

แนะนำข้างต้น  

2. ใช้สารฆ่าเช้ือราและกำจัดโรคในข้าวใน

กรณีท่ีวิธีการป้องกันหรือวิธีการ

ควบคุมอ่ืน (เช่น การใช้สารชีวภาพ) 

ไม่มีประสิทธิภาพ และคาดการณว่์า

จะเกิดความรนุแรงของโรคข้าวท่ีเป�น

เหตุให้เกิดความสูญเสีย 

3. ใช้สารฆ่าเช้ือราและกำจัดโรคท่ีข้ึน

ทะเบียนอนุญาตให้ใช้กับข้าว และใช้

เฉพาะกรณีท่ีจำเป�นต้องใช้ โดยตอ้ง

จัดหาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้

4. ใช้สารฆ่าเช้ือราและกำจัดโรคในข้าว

เฉพาะพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

5. ใช้สารฆ่าเช้ือราและกำจัดโรคในข้าว

ตามข้ันตอนหรือข้อมูลท่ีระบุไว้บน

ฉลากของผลติภณัฑ์ โดยหยุดฉีดพ่น

สารเคมีตามกำหนดระยะท้ิงช่วงก่อน

ก. มีการป้องกันการเกิดโรคข้าวท่ีดี

แล้ว จึงไม่จำเป�นต้องมีการกำจัด

โรคข้าว 

3 

ข. มีการกำจัดโรคข้าวโดยไม่ใช่

สารเคม ี

3 

ค. มีการปฏิบัติตามหลักการจัดการ

โรคข้าวแบบผสมผสานท้ัง 6 ข้อ 

3 

ง. มีการปฏิบัตติามหลักการจัดการ

โรคข้าวแบบผสมผสานข้อ 1, 2, 3, 

4, และ 5 

2* 

จ. มีการปฏิบัติตามหลักการจัดการ

โรคข้าวแบบผสมผสานข้อ 1, 2 

และ 3 

1 

ฉ. ไม่มี การปฏิบัตติามข้อ 1, 2 

และ 3 

0 
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เก็บเก่ียวท่ีระบุในฉลาก (หรืออย่าง

น้อย 30 วันก่อนเก็บเก่ียว หากไมม่ี

การระบุข้อมลูไว้บนฉลาก) และใช้

สารเคมีไม่เกินความเข้มข้นท่ีกำหนด 

6. เลือกใช้สารฆ่าเช้ือราและกำจดัโรคใน

ข้าวให้ตรงกับชนิดของโรคท่ีเป�น

ป�ญหา และใช้ข้อมูลเก่ียวกับการดือ้ยา

ของโรคข้าวประกอบการเลือกซื้อ

สารเคมีท่ีเหมาะสมมาใช้ 

 

 

 

 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

18.4 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

การจัดการหอยเชอร่ี 

วิธีการป้องกันการเกิดหอยเชอรี่เบ้ืองต้น 

ดังน้ี 

• ใช้วิธีกลควบคุมและทำลายหอยเชอรี่

และไข่ 

• ลดระดับน้ำในช่วงต้นข้าวยังเล็ก 

(ระยะต้นอ่อน) เพ่ือป้องกันการเข้า

ทำลายของหอยเชอรี ่

• ส่งเสริมสตัว์นักล่าอ่ืน เช่น นกป่า เป�ด 

ปลา 

• ใช้ต้นกล้าท่ีแข็งแรงในการป�กดำ 

• ปลูกพืชหมุนเวียนหรือเว้นระยะพักดิน 

หลักการจดัการหอยเชอรี่แบบผสมผสาน 

1. ใช้วิธีการป้องกันหอยเชอรี่ท่ีแนะนำ

เบ้ืองต้นก่อน 

2. มีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดหอย

เชอรี่ในกรณีท่ี วิธีการป้องกัน 

(ตัวอย่างเช่น การเก็บหอยเชอรี่ออก

จากแปลงนา) ไมม่ีประสิทธิภาพและ

คาดการณ์ว่าจะเกิดความรุนแรงของ

หอยเชอรี่ท่ีเป�นเหตุให้เกิดความ

สูญเสีย 

3. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่

ท่ีท่ีข้ึนทะเบียนให้ใช้กับข้าวในกรณีท่ี

จำเป�นต้องใช้ โดยต้องจัดหาจากแหล่ง

ท่ีเช่ือถือได้ 

4. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่

ในเฉพาะเขตพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

5. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่

ตามข้ันตอนหรือข้อมูลท่ีระบุไว้บน

ฉลากของผลติภณัฑ์ ไม่ใช้สารเคมใีน

ช่วงเวลาก่อนการดานา หยดุฉีดพ่น

สารเคมีตามกำหนดระยะท้ิงช่วงก่อน

ก. มีการป้องกันการเกิดหอยเชอรีท่ี่

ดีแล้ว จึงไมจ่ำเป�นต้องมีการกำจดั

หอยเชอรี ่

3 

ข. มีการกำจัดหอยเชอรี่โดยไม่ใช้

สารเคม ี

3 

ค. มีการปฏิบัติตามหลักการจัดการ

ท้ัง 6 ข้อ 

3 

ง. มีการปฏิบัตติามหลักการจัดการ

ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 

2* 

จ. มีการปฏิบัติตามหลักการจัดการ

ข้อ 1, 2, และ 3 

1 

ฉ. ไม่มี การปฏิบัตติามหลักการ

จัดการข้อ 1, 2, และ 3 

0 
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เก็บเก่ียวท่ีระบุในฉลาก และใช้

สารเคมีไม่เกินความเข้มข้นท่ีกำหนด 

6. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดท่ีจำเพาะ

กับชนิดของหอยเชอรี่ และใช้ในช่วงท่ี

ข้าวอายุไม่เกิน 21 วัน 

 

 

 

 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

18.5 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

การจัดการหนูหรือสัตว์ฟ�นแทะ 

วิธีการป้องกันหนูและสัตว์ฟ�นแทะอ่ืนๆ 

เบ้ืองต้น ดังน้ี 

• มีการจัดการหนูในระดับชุมชน เช่น 

รณรงค์กำจัดหนู ใช้กับดักหนู 

• เลือกช่วงเวลาการปลูกข้าวท่ีเหมาะสม 

• ลดขนาดคันนาเพ่ือลดพ้ืนท่ีอยู่อาศัย

ของหนูและสัตว์ฟ�นแทะอ่ืน 

• ใช้สัตว์นักล่าอ่ืน (เช่น นกนักล่า งู) 

หลักการจดัการหนูหรือสตัว์ฟ�นแทะแบบ

ผสมผสาน 

1. ใช้วิธีการป้องกันหนูหรือสัตว์ฟ�นแทะท่ี

แนะนำข้างต้น 

2. มีการใช้สารเคมีกำจดัหนูหรือสัตว์ฟ�น

แทะอ่ืนในกรณีท่ี ไมส่ามารถควบคุม

โดยวิธีท่ีไม่ใช้สารเคมี (ตัวอย่างเช่น 

กับดัก การล่า) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และคาดการณ์ว่าจะเกิดความรุนแรง

ของหนูหรือสัตว์ฟ�นแทะอ่ืนท่ีเป�นเหตุ

ให้เกิดความสูญเสีย 

3. ใช้สารเคมีกำจัดหนูหรือสตัว์ฟ�นแทะ

อ่ืนท่ีข้ึนทะเบียนอนุญาตให้ใช้กับข้าว 

ในกรณีท่ีจำเป�นต้องใช้ โดยต้องจดัหา

จากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้

4. ใช้สารกำจัดหนูในเขตพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

5. ใช้สารเคมีกำจัดหนูหรือสตัว์ฟ�นแทะ

อ่ืน ตามข้ันตอนหรือข้อมลูท่ีระบุไว้บน

ฉลากของผลติภณัฑ์ โดยหยุดฉีดพ่น

สารเคมีตามกำหนดระยะท้ิงช่วงก่อน

เก็บเก่ียวท่ีระบุในฉลาก และใช้

สารเคมีไม่เกินความเข้มข้นท่ีกำหนด 

6. ใช้สารเคมีกำจัดให้ตรงกับชนิดของหนู

หรือสัตว์ฟ�นแทะท่ีเป�นป�ญหา และใช้

ก่อนระยะข้าวตั้งท้องเพ่ือหลีกเลี่ยง

ก. มีการป้องกันการเกิดหนูท่ีดีแลว้ 

จึงไม่จำเป�นต้องมีการกำจดัหนู 

3 

ข. มีการจัดการหนูโดยไม่ใช้สารเคมี 3 

ค. มีการปฏิบัติตามหลักการท้ัง 6 

ข้อ 

3 

ง. มีการปฏิบัตติามหลักการข้อ 1, 

2, 3, 4 และ 5 

2* 

จ. มีการปฏิบัติตามหลักการข้อ 1, 

2 และ 3 

1 

ฉ. ไม่มี การปฏิบัตติามหลักการข้อ 

1, 2 และ 3 

0 
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การระบาดของหนูในช่วงข้าวสร้าง

เมลด็ โดยใส่สารเคมีกำจัดหนูและ 

สัตว์ฟ�นแทะอ่ืนไว้ในภาชนะท่ีมีฝาป�ด 

(ตัวอย่างเช่น กระบอกไมไ้ผ่ 

กะลามะพร้าว) เพ่ือป้องกันนกหรอื

การชะล้างของน้ำฝน 

 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

18.6 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

 

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

การจัดการนก 

วิธีการจัดการนกแบบผสมผสาน 

1. เลือกเวลาปลูกข้าวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

2. ใช้อุปกรณ์ขับไล่นก 

3. ส่งเสริมสตัว์นักล่าอ่ืน (เช่น เหยีย่ว) 

4. ใช้สารเคมีขับไลโ่ดยไม่ทำให้นกตาย

และไม่มผีลกระทบข้างเคียงด้านลบ  

 

 

ก. ไม่จำเป�นต้องใช้วิธีกำจัดนก 3 

ข. จัดการนกด้วยวิธีท่ีไม่ทำให้นก

ตาย 

3 

ค. จัดการนกด้วยการใช้กับดัก (โดย

ไม่ทำให้นกตาย) และปล่อยสตัว์อ่ืน

ท่ีไม่ใช่ศัตรูข้าว 

2 

ง. จัดการนกท่ีเป�นศัตรูข้าวด้วยการ

ยิง/การล่า 

1* 

จ. จัดการนกทุกชนิดด้วยการฆา่ 

วางยา หรือทำให้บาดเจ็บและถึง

ตาย 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

19 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 

เก็บเก่ียวในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษา

คุณภาพผลติผล 

โดยพิจารณาจากสิ่งบ่งช้ีท่ัวไป ไดแ้ก่ 

1. เมื่อเมล็ดในรวงข้าวจากปลายรวง

มาถึงโคนรวง 80% ถึง 85% ของรวง

ข้าว เป�นสีฟางหรือสเีหลือง 

2. ความช้ืนเมลด็อยู่ระหว่าง 21 - 24% 

3. ระหว่าง 28 - 35 วัน หลังออกดอก ใน

ฤดูแล้ง หรือ 32 - 38 วัน ในฤดูฝน 

4. ระหว่าง 130 - 136 วัน หลังจากการ

หว่านเมลด็ สำหรับพันธ์ุเจริญเติบโต

ช้า ระหว่าง 113 -125 วัน สำหรับ

พันธ์ุเจริญเติบโตช้าปานกลาง และ 

110 วัน สำหรับพันธ์ุเจริญเติบโตเร็ว 

5. มีเมล็ดในช่วงล่างของรวงข้าวท่ีมีความ

แกร่ง ไม่เปราะ เมื่อกำเมล็ดในมือแล้ว

ข้าวไม่ตดิมือ 

 

 

ก. เก็บเก่ียวเมื่อข้าวตรงตามข้อ 1 

หรือ 2 

3 

ข. เก็บเก่ียวเมื่อข้าวตรงตามข้อ 3 

หรือ 4 

2* 

ค. เก็บเก่ียวเมื่อข้าวตรงตามข้อ 5 1 

ง. ไม่ ปฏิบัตดิังข้อท่ีกล่าวมาข้างตน้

ท้ังหมด 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

20 ความปลอดภัย

ของอาหาร 

อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว 

มีการตรวจสอบความสะอาดเครื่องมือและ

อุปกรณ์การเกษตรก่อนใช้งานเพ่ือป้องกัน

การปนเป��อนและการปะปนของพันธ์ุข้าว 

มีการตั้งค่าการใช้งานเครื่องจักรกล

การเกษตรท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความสูญเสีย

เชิงปริมาณและคณุภาพ (ในกรณท่ีีมีการใช้

เครื่องจักร) 

 

 

ก. เก็บเก่ียวข้าวด้วยมือ มีการทำ

ความสะอาดเครื่องมือก่อนใช้ 

3* 

ข. เก็บเก่ียวข้าวโดยใช้

เครื่องจักรกล มีการทำความ

สะอาดก่อนใช้งานและปรับตั้งค่า

อุปกรณ์เก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม 

3* 

ค. เก็บเก่ียวข้าวโดยใช้

เครื่องจักรกล มีการทำความ

สะอาดเครื่องจักรก่อนใช้งาน หรือ 

ปรับตั้งค่าอุปกรณ์เก็บเก่ียวก่อนใช้

งาน เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง 

1 

ง. ไม่มี การทำความสะอาดหรือ

ปรับตั้งค่าอุปกรณ์เก็บเก่ียวก่อนใช้

งาน 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

21 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

การลดความชื้น 

เกษตรกรควรเริ่มลดความช้ืนข้าวเปลือก

ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังการเก็บเก่ียว และมี

การบันทึกค่าความช้ืนสดุท้ายของ

ข้าวเปลือกน้ันด้วย 

ค่าความช้ืนท่ีเหมาะสมข้ึนอยู่กับ

วัตถุประสงค์การขายข้าว ดังน้ี 

• ความช้ืน 14-18 % เหมาะสำหรับขาย

ภายใน 3 วัน 

• ความช้ืน 16% หรือน้อยกว่าเหมาะ

สำหรับขายภายใน 1 สัปดาห ์

• ความช้ืน 14% หรือน้อยกว่าเหมาะ

สำหรับการเก็บมากกว่า 1 สัปดาห์ 

• ความช้ืน 12% หรือน้อยกว่าเหมาะ

สำหรับการเก็บเป�นเมล็ดพันธ์ุ 

ความช้ืนของเมล็ดข้าวหลังการตากต้องมี

ความสมำ่เสมอและต้องไมม่ากกว่า 1% 

เมื่อเทียบกับความช้ืนโดยเฉลี่ย  

กรณีท่ีเกษตรกรไมไ่ดล้ดความช้ืนเอง 

จะต้องส่งข้าวเปลือกไปลดความช้ืนท่ีโรงสี

ภายใน 12 ช่ัวโมงหลังเก็บ 

 

ก. มีการขนส่งเพ่ือลดความช้ืน

ภายใน 12 ช่ัวโมง หลังการเก็บ

เก่ียว ( กรณีท่ีเกษตรกรไมไ่ด้ลด

ความช้ืนเอง) 

3 

ข. มีการตากลดความช้ืน

ข้าวเปลือกในแปลงนาภายใน 24 

ช่ัวโมง หลังการเก็บเก่ียว และมี

ความช้ืน 16% หรือน้อยกว่า และ

ไม่มากกว่า 1% ของความช้ืนโดย

เฉลี่ยภายใน 1 สัปดาห ์

3 

ค. มีการตากลดความช้ืน

ข้าวเปลือกในแปลงนา ภายใน 24 

ช่ัวโมงหลัง การเก็บเก่ียว มี

ความช้ืน 14-18 % หรือน้อยกว่า 

และไม่มากกว่า 1% ของความช้ืน

โดยเฉลี่ยภายใน 3 วัน 

2* 

ง. มีการตากลดความช้ืน

ข้าวเปลือกในแปลงนา ภายใน 24 

ช่ัวโมงหลัง การเก็บเก่ียว แต่ ไมม่ ี

การวัดหรือจดบันทึกข้อมูล

ความช้ืน 

1 

จ. ไม่มี การขนส่งและขาย

ข้าวเปลือกให้โรงสีเพ่ือลดความช้ืน

ภายใน 12 ช่ัวโมง หรือ ไม่ม ีการ

ตากลดความช้ืนในแปลงนาภายใน 

24 ช่ัวโมง 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

22 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

วิธีการลดความชื้น 

วิธีการลดความชื้นด้วยการตากแดด 

1. เกลี่ยกองขา้วเปลือกให้มีความหนา

ระหว่าง 2 ถึง 4 ซม. 

2. มีการพลิกกลับขา้วเป�นระยะๆ 

3. มีการป้องกันข้าวเปลือกจากฝนและ

น้ำค้าง 

4. มีการป้องกันข้าวเปลือกจาก เชื้อรา 

สัตว์ และคน 

วิธีการลดความชื้นด้วยเคร่ืองอบลดความชื้น 

5. ใช้เคร่ืองอบลดความชื้นที่ได้รับการ

รับรองคุณภาพ เพือ่ให้ได้คุณภาพ

ข้าวเปลือกที่ดี ไม่เปลี่ยนสี ไม่มีกล่ิน

ผิดปกติ และลดปริมาณขา้วหัก 

6. ต้ังค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ 43°C สำหรับ

เคร่ืองลดความชื้นแบบส่ีเหล่ียมกระบะ 

และไม่เกิน 55°C สำหรับเคร่ืองอบลด

ความชื้นแบบหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง 

 

ก. ขายข้าวสดให้โรงส ี n/a 

ข. ปฏิบัติตามวิธีการลดความช้ืนข้อ 

5 และ 6 

3 

ค. ปฏิบัติตามวิธีการลดความช้ืนข้อ 

1, 2, 3 และ 4 

2* 

ง. ปฏิบัติตามวิธีการลดความช้ืนข้อ 

3 และ 4 

1 

จ. ไม่ ปฏิบัติตามข้อ ก. ข. ค. และ 

ง. 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

23 ผลกำไรรายได้

สุทธิ 

ผลิตภาพการ

ผลิต 

ความปลอดภัย

ของอาหาร 

การจัดเก็บรักษาข้าวเปลือก 

มีการจัดเก็บข้าวเปลือกในสถานที่ปลอดภัย

และป้องกันความชื้น เพือ่รักษาคุณภาพ 

โดยวิธีดังน้ี 

1. เก็บแยกจากสารอันตรายต่าง ๆ เพือ่

ป้องกันการปนเป��อน เชน่ สารเคมี

ทางการเกษตรกร 

2. รักษาความชื้นให้อยู่ที่ 14% หรือน้อย

กว่าน้ัน 

3. ไม่เก็บในทีช่ื้นแฉะหรือเป�ยกน้ำ 

4. ป้องกันการทำลายจากแมลงและสตัว์

ศัตรูโดยไม่ใช้วิธีการรมด้วยสารเคมี 

5. ทำความสะอาดข้าวเปลือกให้ปราศจาก

วัชพชื แมลง และส่ิงสกปรกก่อนการ

จัดเก็บ 

 

ก. ไม่มีการเก็บรักษาข้าวเปลือก n/a 

ข. มีการเก็บรักษาข้าวเปลือกในท่ี

ปลอดภัยและมีอากาศถ่ายเท หรือ

ทำตามข้อปฏิบัติท่ีดีในการเก็บ

รักษาข้าวท้ัง 5 ข้อ 

3 

ค. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีดีในการ

เก็บรักษาข้าวเปลือก ข้อ 1 2 3 

และ 4 เท่าน้ัน 

2 

ง. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีดีในการ

เก็บรักษาข้าวเปลือก ข้อ 1 และ 2 

เท่าน้ัน 

1* 

จ. ไม่ ปฏิบัติตามข้อ ก. ข. ค. และ 

ง. 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

24 ประสิทธิภาพ

การใช้ธาตุ

อาหารพืช 

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

การจัดการตอซังข้าว 

มีการจัดการตอซังข้าวอย่างยั่งยืนเพ่ือลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาหรือปรบัปรุง

คุณภาพของดิน 

การจัดการตอซังข้าวอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

1. ไม่มีการเผาตอซังข้าว 

2. มีท้ิงตอซังข้าวไว้ในนาเพ่ือให้ย่อยสลาย

อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนปล่อยน้ำเข้า

นา 

 

 

ก. ไม่มีการเผาตอซัง ไมม่ีการไถ

กลบตอซังในดิน และท้ิงระยะรอให้

เกิดการย่อยสลายอย่างน้อย 3 

สัปดาห์ ก่อนการนำน้ำเข้านา 

 

3 

ข. ไม่มีการเผาตอซัง มีการไถกลบ

ตอซังในดินแห้ง และท้ิงระยะรอให้

เกิดการย่อยสลายอย่างน้อย 3 

สัปดาห์ ก่อนการนำน้ำเข้านา 

2 

ค.  ไม่มีการเผาตอซัง มีการไถกลบ

ตอซังในดินท่ีมีน้ำท่วม และไมไ่ด้ 

ท้ิงระยะรอการย่อยสลายเพียงพอ 

(อย่างน้อย 3 สัปดาห์) ก่อนรอบ

การปลูกถัดไป 

1* 

ง. ม ีการเผาตอซังข้าว 0 

25 ประสิทธิภาพ

การใช้ธาตุ

อาหารพืช 

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

การจัดการฟางข้าว 

มีการจัดการฟางข้าวอย่างยั่งยืน ช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพ

ของดนิ  

การจัดการฟางข้าวอย่างยั่งยืน ไดแ้ก่ 

1. ไม่เผาฟางข้าว 

2. มีการไถกลบหรือท้ิงฟางข้าวไว้ในนา

อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพ่ือให้ย่อยสลาย 

3. นำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ เช่น เป�น

อาหารสตัว์ หรือทำปุ๋ยหมัก และใส่

กลับคืนแปลงนา 

 

 

ก. ปฏิบัติตามวิธีการจดัการฟาง

ข้าวท่ีดี ข้อ 1 และ 3 

3 

ข. ปฏิบัติตามวิธีการจัดการฟาง

ข้าวท่ีดี ข้อ 1 และ 2 เท่าน้ัน 

2 

ค. ปฏิบัติตามวิธีการจดัการฟาง

ข้าวท่ีดี ข้อ 1 เท่าน้ัน 

1* 

ง. มี การเผาฟางข้าว 0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

สุขภาพและความปลอดภัย 

26 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยของแรงงานในการทำนา 

แรงงานรับจ้างและสมาชิกครอบครัวท่ี

ทำงานในแปลงนาได้รับข้อมลูหรือ

คำแนะนำเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี

ปลอดภัย เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัตเิหตุหรือ

อันตรายตา่งๆ รวมถึงการเข้าถึงชุดปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้นและสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

ก. แรงงานรับจ้างและสมาชิก

ครอบครัวท่ีทำงานในแปลงนา 

ได้รับข้อมลูและคำแนะนำเก่ียวกับ

การปฏิบัตดิ้านความปลอดภัยทุกป� 

และมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลท่ี

เบ้ืองต้นท่ีมีฉลากบอกชัดเจนและ

พร้อมใช้งานได้ทันที 

2 

ข. แรงงานรับจ้างและสมาชิก

ครอบครัวท่ีทำงานในแปลงนา 

ได้รับข้อมลูและคำแนะนำเก่ียวกับ

การปฏิบัตดิ้านความปลอดภัยและ 

รับทราบ/เข้าถึง ศูนย์อนามัยหรือ

สถานพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด 

1* 

ค. ไม่มี ข้อมลูและเครื่องมือด้าน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

0 

27 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำนา 

มีการจัดเก็บเครื่องมือและเครื่องจกัรกล

การเกษตรสำหรับการผลติและการจัดการ

หลังการเก็บเก่ียว บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพ

ดีและพร้อมใช้งาน รวมท้ังดูแลตรวจสอบ

เครื่องพ่นสารเคมเีพ่ือป้องกันการรั่วไหล

และปนเป��อน มีการเก็บรักษา เครือ่งมือ

และอุปกรณ์การทำนาเป�นอย่างด ี

 

 

ก. มีจัดเก็บ บำรุงรักษาและ

ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และ

เครื่องจักรกลทำนาในรอบการปลกู

ป�จจุบัน 

2 

ข. มีจัดเก็บ บำรุงรักษาและ

ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และ

เครื่องจักรกลทำนาในรอบ 2 ป�ท่ี

ผ่านมา 

1* 

ค. ไม่มีการจัดเก็บ บำรุงรักษาและ

ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และ

เครื่องจักรกลทำนาในรอบ 2 ป�ท่ี

ผ่านมา 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

28 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

การฝ�กอบรมผู้ฉีดพ่นสารเคมี 

ผู้ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชได้รับการฝ�กอบรม

ความรู้เก่ียวกับวิธีการจัดการ หรือการใช้

สารเคมีป้องกันและกำจัดศตัรูพืช ตาม

หัวข้อดังต่อไปน้ี 

• คำอธิบายของช่ือยา ความเป�นพิษ 

ความเสีย่งต่อสุขภาพ และข้อมลูท่ี

เก่ียวข้อง 

• วิธีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจดั

ศัตรูพืชท่ีถูกต้อง 

• วิธีการป้องกันการเกิดอันตรายต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก

สารเคมีท่ีใช้ 

• ข้ันตอนปฏิบัติกรณีฉุกเฉินหากได้รบั

สารพิษเข้าสู่ร่างกาย 

 

ก. ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

2 

ข. ผู้ใช้สารเคมีป้องกันและกำจดั

ศัตรูพืชไดร้ับการฝ�กอบรมและ

สาธิตการใช้ภายใน 5 ป�ท่ีผ่านมา 

และมีการนำไปปรับใช้ในนา 

2 

ค. ผู้ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัด

ศัตรูพืชไดร้ับการฝ�กอบรมความรู ้

1* 

ง. ผู้ใช้สารเคมป้ีองกันและกำจดั

ศัตรูพืช ไมไ่ด้ รับการฝ�กอบรม 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

29 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

การใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

ผู้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศตัรูพืชมกีารใช้ชุด

อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal 

Protective Equipment : PPE) ท่ีอยู่ใน

สภาพดี ประกอบด้วย 

• ถุงมือกันสารเคม ี

• หน้ากาก 

• เสื้อคลมุป้องกัน (กางเกงขายาว เสื้อ

แขนยาว) 

• รองเท้าบู๊ท 

• แว่นตากันสารเคมรีะหว่างผสมและฉีด

พ่น 

 

ก. ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

2 

ข. ผู้พ่นสารเคมีป้องกันและกำจัด

ศัตรูพืชมีการใช้อุปกรณ์ท้ัง 5 

รายการ 

2 

ค. กรณีฉีดพ่นสารเคมดี้วย

เครื่องบิน โดรน หรือรถแทรกเตอร์ 

ผู้ผสมสารเคมีต้องการใช้ถุงมือและ

หน้ากากระหว่างผสมสารเคมดี้วย 

2 

ง. มีการใช้ถุงมือและหน้ากากใน

การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

1* 

จ. ไม่มี การปฏิบัติข้อ ก. ข. ค. 

และ ง. 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

30 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

การเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายและซักล้าง 

มีสถานท่ีเฉพาะสำหรับเปลี่ยนชุดและซัก

ล้างหลังจาการใช้สารเคมี โดยเป�นสถานท่ี

แยกออกจากสถานท่ีซักล้างของครัวเรือน 

และไม่นำชุดชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองและ

อุปกรณ์พ่์นยาท่ีซักล้างแล้วเข้าไปในบ้านพัก

อาศัย 

 

 

ก. ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

2 

ข. มีสถานท่ีเปลีย่นชุดและซักล้าง 

แยกจากกัน และไม่ปะปนกับท่ีซัก

ล้าง 

2 

ค. มีสถานท่ีเปลี่ยนชุดและซักล้าง 

อยู่ด้วยกัน และไม่ปะปนกับสถานท่ี

ซักล้างของครัวเรือน 

1* 

ง. มีสถานท่ีเปลีย่นชุดและซักล้าง 

ร่วมกับ สถานท่ีซักล้างของ

ครัวเรือน 

0 

31 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

ข้อห้ามสำหรับผู้ฉีดพ่นสารเคมี 

ห้ามบุคคลต่อไปน้ีเป�นผู้ฉีดพ่นสารเคมี

ป้องกันและกำจัดศตัรูพืช 

• สตรมีีครรภ์และมารดาท่ีอยู่ในช่วงให้

นมบุตร 

• เด็กท่ีมีอายุตำ่กว่า 18 ป� 

• ผู้ป่วยเรื้อรัง 

• ผู้ท่ีมีป�ญหาจากโรคทางเดินหายใจ 

 

 

ก. ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

2 

ข. ผู้ฉีดพ่นสารเคมป้ีองกันและ

กำจัดศัตรูพืช ไม่เป�น บุคคลท้ัง 4 

กลุ่มข้อห้าม 

2* 

ค. ผู้ฉีดพ่นสารเคมี เป�น บุคคลใด

บุคคลหน่ึงใน 4 กลุ่มข้อห้าม 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

32 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

การเข้าพ้ืนท่ีแปลงนา 

มีการป้องกันการเข้าพ้ืนท่ีแปลงนาหลังจาก

การฉีดพ่นสารเคมี โดย 

1. ไม่เข้าพ้ืนท่ีแปลงนาหลังการฉีดพ่น

สารเคมีตามท่ีระบุในฉลากผลิตภณัฑ์ 

หรือ 48 ช่ัวโมง กรณีท่ีไม่มีการระบุใน

ฉลากผลิตภัณฑ ์

2. ติดป้ายเตือนและสื่อสารให้ชุมชนทราบ

ถึงช่วงเวลาห้ามเข้าแปลงนา 

 

 

ก. ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

2 

ข. มกีารปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 

โดยการติดป้ายเตือนหรือทำ

สัญลักษณ ์

2 

ค. มีการปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 

โดยการสื่อสารปากเปล่า 

1* 

ง. ไม่มี การปฏิบัติตามท้ังข้อ 1 

และ 2 

0 

33 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

การจัดเก็บสารเคมีทางการเกษตร 

หลักปฏิบัติในการจัดเก็บสารเคมีทางการ

เกษตร รวมถึงภาชนะบรรจุท่ีใช้แล้ว 

1. มีการตดิป้ายระบุชนิดสารเคมีและป้าย

ระบุช่ือสถานท่ีจัดเก็บ 

2. สถานท่ีจัดเก็บ ต้องเป�นสถานท่ีป�ด

มิดชิด มีการป�ดล็อค อยู่พ้นจากมอืเด็ก

และแยกพ้ืนท่ีการจัดเก็บออกจาก

น้ำมันเช้ือเพลิง อาหาร และ

ข้าวเปลือก 

 

ก. ไม่มีการจัดเก็บสารเคมีทางการ

เกษตร 

2 

ข. มกีารปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 2 

ค. มีการปฏิบัติตามข้อ 2 1* 

ง. ไม่มี การปฏิบัติตามข้อ ก. ข. 

และ ค. 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

34 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

การกำจัดสารเคมีป้องกันและกำจัด

ศัตรูพืช 

มีการจัดการภาชนะบรรจุสารเคมป้ีองกัน

และกำจดัศัตรูพืชท่ีใช้หมดแล้วอยา่งถูกวิธี 

โดยดำเนินการกำจัดภาชนะบรรจสุารเคมีท่ี

ใช้แล้วหรือท่ีหมดอายตุามแนวปฏบัิติท่ีดี 

ดังน้ี 

1. ล้างภาชนะบรรจุท่ีใช้หมดแล้วด้วยน้ำ 

3 ครั้ง โดยไม่ท้ิงน้ำท่ีใช้แล้วในแหล่งน้ำ

สาธารณะ 

2. ทำลายภาชนะบรรจุจนใช้ต่อไมไ่ดโ้ดย

การบดให้เสียรปูทรงหรือเจาะรู ก่อน

นำไปฝ�งดิน 

3. ฝ�งภาชนะบรรจุท่ีล้างและทำลายแล้ว

ในพ้ืนท่ีให้ห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อย 

20 เมตรและไม่อยู่ในแหล่งท่ีเด็กและ

บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงได ้

4. ส่งคืนภาชนะบรรจสุารเคมีท่ีหมดอายุ

ให้แก่ผู้ขายหรือทำลายโดยไม่ก่อให้เกิด

กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

 

ก. ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

2 

ข. ใช้บริการเก็บรวบรวม ส่งคืน 

และทำลายภาชนะบรรจสุารเคมี 

โดยเฉพาะกรณีท่ีมีภาชนะบรรจุ

สารเคมีท่ีใช้แล้วจำนวนมาก 

2 

ค. ในกรณีท่ีไม่มีบริการเก็บ

รวบรวม ส่งคืน และทำลายภาชนะ

บรรจสุารเคมี เกษตรกร มี การ

ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติท้ัง 4 ข้อ 

 

1* 

ง. ในกรณีท่ีไม่มีบริการเก็บรวบรวม 

ส่งคืน และทำลายภาชนะบรรจุ

สารเคมี เกษตรกร ไม่ ปฏิบัตติาม

หลักปฏิบัติท้ัง 4 ข้อ 

0 

จ. มีบริการเก็บรวบรวม ส่งคืน 

และทำลายภาชนะบรรจสุารเคมี 

แต่เกษตรกร ไม่ใช้ บริการ 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

สิทธิของแรงงาน 

35 แรงงานเด็ก

และเยาวชน 

แรงงานเด็ก 

ไม่มีการใช้แรงงานเด็กท่ีอายุต่ำกว่า 15 ป� 

เด็กและสมาชิกในครอบครัวท่ีอายตุ่ำกว่า 

15 ป� สามารถช่วยในกิจกรรมการทำนา

ตามความเหมาะสมตามอายุและสร้าง

โอกาสในการพัฒนาทักษะ โดยมีข้อกำหนด

ในการทำงาน ดังน้ี 

1. ไม่อันตรายต่อสุขภาพ และพัฒนาการ

ของเด็ก 

2. ไม่รบกวนเวลาเรียนและเวลาพักผอ่น 

3. อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ ่

4. กิจกรรมท่ีใช้เวลาไมเ่กิน 14 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์

ท้ังน้ี ต้องมีการตรวจสอบและบันทึกอายุ

ของแรงงานเป�นประจำ 

 

ก. ไม่มีการจ้างงานเด็กอายตุ่ำกว่า 

15 ป� ทำงานในแปลงนา 

3 

ข. ม ีสมาชิกในครอบครัวอายุต่ำ

กว่า 15 ป� ทำงานในแปลงนาและ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น ท้ัง 4 

ข้อ 

3* 

ค. มี สมาชิกในครอบครัวอายุต่ำ

กว่า 15 ป� ทำงานในแปลงนา และ

ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงาน

อย่างน้อย 1 ข้อ 

0 

ง. มี เด็กท่ีไม่ใช่สมาชิกใน

ครอบครัว อายุตำ่กว่า 15 ป� 

ทำงานในแปลงนา 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

36 แรงงานเด็ก

และเยาวชน 

กิจกรรมท่ีเป�นอันตราย 

ไม่ใช้แรงงานท่ีมีอายุอายุต่ำกว่า 18 ป� 

ปฏิบัติงานท่ีเป�นอันตรายหรืองานท่ีมีความ

เสี่ยงต่อรา่งกาย จิตใจ หรือ ศลีธรรมอันดี

งาม และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการ

ทำงาน ดังน้ี 

1. ไม่เป�นงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอันตราย 

2. ไม่เป�นงานท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องจักร 

เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเป�นอันตรายตามท่ี

ข้อกฎหมายแรงงานกำหนด 

3. ไม่เป�นงานท่ียกของหนักเกินตัว 

4. ไม่เป�นงานท่ีทำกับสารท่ีเป�นอันตราย 

5. ไม่เป�นงานท่ีต้องทำช่วงเวลากลางคืน 

ท้ังน้ีงต้องมีการตรวจสอบและบันทึกอายุ

ของแรงงานเป�นประจำ 

 

ก. ไม่มี เด็กอายุต่ำกว่า 18 ป� 

ปฏิบัติงานท่ีเป�นอันตรายในแปลง

นา 

n/a 

ข. มี เด็กอายุต่ำกว่า 18 ป� ทำงาน

ในแปลงนาและปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดข้างต้น ท้ัง 5 ข้อ 

3* 

ค. มี เด็กอายุตำ่กว่า 18 ป� ทำงาน

ในแปลงนา และ ไม่ ปฏิบัตติาม

ข้อกำหนดการทำงานอย่างน้อย 1 

ข้อ 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

37 แรงงานเด็ก

และเยาวชน 

การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน 

เด็กท่ีอยู่ในช่วงอายุการศึกษาภาคบังคับ

ต้องได้ไปโรงเรียนตลอดป�การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ไม่มี เด็กในช่วงอายุการศึกษา

ภาคบังคับช่วยทำงานในแปลงนา 

n/a 

ข. ม ีเด็กท่ีอยู่ในช่วงอายุการศึกษา

ภาคบังคับช่วยทำงานในแปลงนา 

ท่ีได้ไปโรงเรียนตลอดป�การศึกษา 

3 

ค. มี เด็กท่ีอยู่ในช่วงอายุการศึกษา

ภาคบังคับช่วยทำงานในแปลงนา 

ได้ไปโรงเรียนแตไ่มต่ลอดป�

การศึกษา 

2 

ง. ม ีเด็กท่ีอยู่ในช่วงอายุการศึกษา

ภาคบังคับช่วยทำงานในแปลงนา 

แต่ไมไ่ดไ้ปโรงเรียน แต่นายจ้างมี

เจตจำนงและมีหลักฐานบ่งช้ีว่ามี

ความพยายามท่ีจะให้เด็กเข้าสู่

ระบบการศึกษา เช่น จัดให้มี

การศึกษานอกโรงเรียน 

1* 

จ. มี เด็กท่ีอยู่ในช่วงอายุการศึกษา

ภาคบังคับช่วยทำงานในแปลงนา 

แต่ไมไ่ด้ ไปโรงเรียนโดยนายจ้างไม่

มีเจตจำนงและมหีลักฐานบ่งช้ีว่ามี

ความพยายามท่ีจะให้เด็กเข้าสู่

ระบบการศึกษาแต่ประการใด 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

38 ไม่มผีลกระทบ

ท่ีเฉพาะเจาะจง 

แรงงานบังคับ 

ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ขู่เข็ญ แรงงาน

ทาส รวมท้ังการค้ามนุษย์และการใช้

แรงงานท่ีผิดกฎหมาย โดยมีการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดดังต่อไปน้ี 

1. ไม่มีการยึดเงินเดือน/ค่าตอบแทนของ

แรงงาน (ท้ังหมดหรือบางส่วน) รวมถึง

ทรัพย์สินของแรงงาน เอกสาร

ประจำตัว (เช่น บัตรประชาชนและ

เอกสารการเดินทาง) เพ่ือบังคับให้

แรงงานอยู่ปฏิบัติงาน 

2. แรงงานจะต้องไม่ถูกเรียกเก็บค่าสมัคร

งาน หรือค่าจ้างโดยใหเ้ป�นหน้ีกับ

เจ้าของแปลงนาหรือตัวแทนจดัหางาน

และให้ทำงานใช้หน้ี 

3. แรงงานได้รับอนุญาตใหส้ามารถออก

จากแปลงนาได้หลังจากหมดช่วงเวลา

ทำงาน 

4. แรงงานทำงานไม่มากกว่า 48 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห์ โดยมีวันหยุดอยา่งน้อย 1 

วัน หลังจากทำงานติดต่อกัน 6 วัน 

5. คู่สมรสและบุตรของแรงงานท่ีทำ

สัญญาจ้างจะต้องไม่ถูกบังคับให้ทำงาน 

6. การทำนาต้องไมม่ีส่วนร่วม หรือ

ยินยอมให้มีการค้ามนุษย ์

 

ก. ไม่มี การจ้างแรงงาน n/a 

ข. มี การจ้างแรงงาน และปฏิบัติ

สอดคล้องตามข้อกำหนดท้ัง 6 ข้อ 

3* 

ค. มี การจ้างแรงงาน และ ไม่ 

ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนด

อย่างน้อย 1 ข้อ 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

39 สุขภาพและ

ความปลอดภัย 

แรงงานเด็กและ

เยาวชน 

การเพ่ิมขีด

ความสามารถ

ของสตร ี 

การเลือกปฏิบัติ 

ไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติอย่างไม่

เป�นธรรมต่อแรงงาน (รวมถึงแรงงานใน

ครัวเรือน) และมีการปฏิบัตติาม ข้อกำหนด 

ดังต่อไปน้ี 

1. ไม่เลือกปฏิบัตบินพ้ืนฐานของเพศ เช้ือ

ชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา ความพิการ 

การตั้งครรภ์ การเป�นสมาชิกองค์กร

แรงงาน หรือการสังกัดทางการเมอืง 

2. ไม่ใช้ความแตกต่าง การละเว้น หรอื 

ความช่ืนชอบ ลดความเท่าเทียมกัน

ของโอกาสท่ีเก่ียวกับการจ้าง การ

ฝ�กอบรม การมอบหมายงาน 

ประโยชน์ผลตอบแทน ความก้าวหน้า 

การเกษียณอายุ หรือในการตัดสินใจ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงาน 

3. ไม่มเีง่ือนไขการจ้างงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ผลการตรวจสุขภาพ (ยกเว้นการตรวจ

สารเสพตดิ) 

4. ไม่มีพฤติกรรม กิริยาท่าทาง ภาษา 

หรือการสัมผสัท่ีเป�นการทำร้ายบังคับ 

ข่มขู่ทางเพศ 

5. ไม่มีการกลั่นแกล้ง ลงโทษ ทำร้าย

ร่างกาย 

 

ก. ไม่มี การจ้างแรงงาน n/a 

ข. มี การจ้างแรงงาน และปฏิบัติ

สอดคล้องตามข้อกำหนดท้ัง 5 ข้อ 

3* 

ค. มี การแจ้งแรงงาน และ ไม่ 

ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนด

อย่างน้อย 1 ข้อ 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

40 สุขภาพและ

ความปลอดภยั 

แรงงานเด็กและ

เยาวชน 

การเพ่ิมขีด

ความสามารถ

ของสตร ี 

เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมของ

แรงงาน 

แรงงานมีเสรีภาพในการจัดต้ังหรือเข้าร่วม

สมาคมอย่างอสิระ โดยมีข้อปฏิบัติตาม

เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

1. แรงงานมีอิสระที่จะจัดต้ังหรือเขา้ร่วม

องค์กรแรงงาน ทั้งภายใน และภายนอก

องค์กร และมีส่วนร่วมในการเจรจา

ต่อรองในเร่ืองเง่ือนไขการทำงาน 

2. องค์กรแรงงานได้รับอนุญาตให้ดำเนิน

กิจกรรมต่างๆในพื้นที ่

3. กลไกการทำงานขององค์กรแรงงานไม่

ถูกขัดขวางและตัวแทนองค์กรแรงงาน

ไม่ถกูเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป�นธรรม 

4. เกษตรกรต้องยอมรับขอ้ตกลงตามการ

ต่อรองขององค์กรแรงงาน 

 

ก. ไม่มี การจ้างแรงงาน n/a 

ข. มี การจ้างแรงงาน และปฏิบัติ

สอดคล้องตามข้อกำหนดท้ัง 4 ข้อ 

3* 

ค. มี การจ้างแรงงาน และ ไม่ 

ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนด

อย่างน้อย 1 ข้อ 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ข้อ ผลกระทบ ข้อกำหนดการปฎิบัติ ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คะแนน 

41 สุขภาพและ

ความปลอดภยั 

แรงงานเด็กและ

เยาวชน 

การเพ่ิมขีด

ความสามารถ

ของสตร ี 

ค่าจ้างแรงงาน 

การจ่ายค่าจ้างแรงงานในการทำนา ต้อง

ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปน้ี 

1. จ่ายค่าจ้างแรงงานในอัตราเท่ากันหรือ

มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำทีก่ำหนดตาม

กฎหมาย หรือตามข้อตกลงกับองค์กร

แรงงาน โดยไม่มีการจำแนกเพศชาย

หญิง 

2. จ่ายค่าจ้างแรงงานตามชว่งเวลาที่

เหมาะสมและตามกำหนด 

3. จ่ายค่าจ้างแรงงานด้วยสกุลเงินทีถ่กู

กฎหมาย หรือในรูปแบบที่แรงงาน

ยอมรับแต่ต้องไม่สร้างการผูกมัดต่อ

แรงงาน 

4. การทำงานล่วงเวลาต้องเป�นไปโดยความ

สมัครใจและจ่ายค่าจ้างแรงงานตาม

อัตราทีก่ฎหมายกำหนดหรือตามทีมี่การ

เจรจาร่วมกัน 

 

ก. ไม่มี การจ้างแรงงาน n/a 

ข. ม ีการจ้างแรงงาน และปฏิบัติ

สอดคล้องตามข้อกำหนดท้ัง 4 ข้อ 

3* 

ค. มี การจ้างแรงงาน และ ไม่ 

ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนด

อย่างน้อย 1 ข้อ 

0 

* หมายถึง การปฏิบัติขั้นต่ำทีย่อมรับได้ในมาตรฐานการปลูกขา้วทีย่ั่งยืน 
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ภาคผนวก A: แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับคุณภาพดินและคุณภาพน้ำ 

แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับคุณภาพดินและคุณภาพน้ำ เป�นรายการประเมินเพ่ือใช้ร่วมกันกับการประเมิน

มาตรฐานการผลิตข้าวท่ียั่งยืนในหลักการปฏิบัติเรื่อง การปนเป��อนของโลหะหนัก (ข้อท่ี 4) ค่าความเค็มของ

ดิน (ข้อท่ี 5) และคุณภาพน้ำท่ีใช้ในแปลงนา (ข้อท่ี 12) ในการตอบแบบการประเมินนี้ หากทุกคำตอบจาก

แปลงนาท่ีทำการประเมินคือ “ไม่” จะพิจารณาว่าป�ญหาด้านคุณภาพดินและน้ำของแปลงนานั้นมีความเสี่ยง

ต่ำ หากคำตอบคือ “ใช่” ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากตารางเพ่ือการแก้ไขป�ญหาความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง 

คำถาม ไม ่ ใช ่ คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อ ใช ่

ส่วน A ความเสี่ยงของการปนเป��อนในดิน 

1. ในระหว่าง 50 ป�ท่ีผ่านมาพ้ืนท่ีแปลงนาของท่าน

มีการปฏิบัติสิ่งตา่ง ๆ ตามข้อต่อไปน้ีหรือไม่? 

  ทำการศึกษาประเภทของขยะและท่ีมาของขยะท่ี

ถูกนำมาท้ิงในพ้ืนท่ีแปลงนา ทำการตรวจสอบ

คุณภาพดินเพ่ือหาการปนเป��อนท่ีอาจมากับขยะท่ี

ถูกนำมาท้ิงในแปลงนา หากไม่มีข้อมูลเก่ียวกับ

ประเภทของขยะ หรือข้อมูลผลการตรวจสอบการ

ปนเป��อนของสารโลหะหนัก เช่น แคดเมียม, สาร

หนู, ปรอท และตะก่ัว หรือสารอินทรีย์ตกค้างอ่ืน ๆ 

ในดิน หากผลการตรวจวัดคณุภาพดินมีผลผดิ

แปลกจากค่ามาตรฐาน ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพ่ือ

คำแนะนำในการปรับสภาพดิน หากผลการ

ตรวจวัดคณุภาพดินอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ทำการ

ตรวจวัดคณุภาพดินทุก ๆ 5 ป� (ในกรณไีม่มีการท้ิง

ของเสียในแปลงนา) หรือทำการตรววัดคุณภาพดิน

ทุกป� (ในกรณีท่ียังมีการท้ิงของเสยีในแปลงนา) 

- มีการใส่กากตะกอนน้ำเสีย (มีแนวโน้มได้รับ

อันตรายสูงสุดจากแคดเมียม) 

  

- มีการท้ิงของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม   

- มีการทำเหมืองแร่พ้ืนบ้าน หรือ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (มีแนวโน้มได้รับ

อันตรายสูงสุดจากปรอท, แคดเมยีม, ตะก่ัว 

และสารหนู) 

  

- การระบายน้ำจากเหมืองแร่ (มีแนวโน้ม

ได้รับอันตรายสูงสดุจากปรอท, แคดเมียม, 

ตะก่ัว และสารหนู) 

  

- การท้ิงแบตเตอรี่ หรือการรีไซเคิลแบตเตอรี่ 

(มีแนวโน้มได้รับอันตรายสูงสุดจาก

แคดเมียม, ตะก่ัว และปรอท) 

  

2. พ้ืนท่ีแปลงนาของท่านตั้งอยู่ใกล้ถนนท่ีมีความ

วุ่นวาย เช่น ทางหลวง หรือทางด่วน หรือไม่? 

(มีแนวโน้มได้รับอันตรายจากแคดเมียม และ

ตะก่ัว ท่ีมาจากไอเสียรถยนต์) 

  

3. แปลงนาของท่านตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีใต้ทิศทางลม

ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ในระยะ 5 กม.) 

หรือไม่? (มีแนวโน้มได้รับอันตรายจากปรอท) 

   

4. แปลงนาของท่านตั้งอยู่ในบริเวณลำน้ำท่ีมาจาก

โรงงานบำบัดน้ำเสีย แหล่งปศุสตัว์ หรือพ้ืนท่ีทำ

การประมง 
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5. มีการใช้ผลติภณัฑ์ดังต่อไปน้ีในพ้ืนท่ีแปลงนา

ของท่านในระหว่าง 50 ป�ท่ีผ่านมา 

  หากมีการใช้เคมภีัณฑ์เพ่ือการเกษตรท่ีมสี่วนผสม

ของสารท่ีกำหนดในแปลงนา ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาย

เพ่ือคำแนะนำท่ีสามารถนำมาปรบัใช้กับแปลงนา 

และหยดุการใช้งานเคมภีัณฑ์น้ัน ๆ ทำการตรวจหา

ปริมาณและระยะเวลาท่ีใช้งานเคมีภัณฑ์ทาง

การเกษตรท้ังหมดในแปลงนา (เป�นระยะก่ีป�ตั้งแต่

เริ่มใช้จนยุติการใช้งาน) ทำการตรวจวัดการ

ปนเป��อนในดิน หากดินมีการปนเป��อนอยู่ในระดับ

อันตราย ให้ทำการ 

ก. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญสำหรับคำแนะนำเพ่ือฟ��นฟู

สภาพดิน 

ข. ทำการตรวจวัดการปนเป��อนในผลผลติข้าวจาก

แปลงนาว่ามีการปนเป��อนด้วยสารชนิดเดียวกัน

หรือไม ่

ค. มีการวางแผนและดำเนินการลดความเสี่ยงต่อ

การสัมผัสสารปนเป��อนในดินท้ังตอ่ตนเองและ

ผู้บริโภคข้าว และทำการตรวจวัดคุณภาพดินทุก 5 

ป� ตามแผนการฟ��นฟูสภาพดิน 

- สารป้องกันและกำจัดเช้ือราท่ีมีส่วนผสม

ของแคดเมียม (เช่น แคดเมียมคาร์บอเนต, 

แคดเมียมคลอไรด์, แคดเมียมซักสเินต, 

แคดเมยีมเซบาเคต หรือสารอ่ืน ๆ ท่ีมี

ส่วนประกอบท่ีข้ึนต้นด้วยแคดเมียม) 

  

- สารป้องกันและกำจัดเช้ือราท่ีมีส่วนผสม

ของปรอท (เช่น ฟ�นิลเมอร์คิวรีอะซิเตท, 

เมอร์คิวรี (I) คลอไรด์ (calomel chloride) 

หรือสารอ่ืนท่ีมีส่วนประกอบท่ีข้ึนต้นด้วย

เมอร์คิวรี ่

  

- สารป้องกันและกำจัดศตัรูพืชท่ีมีสว่นผสม

ของสารหนู (เช่น กรดอารเ์ซนิค, อาร์เซนิค

ไตรออกไซด์, อารโ์ซเนต, อาร์เซไนต์, กรด

อาร์เซนัส หรือสารอ่ืน 

  

- ปุ๋ยฟอสเฟสท่ีมาจากแหล่งท่ีมีแคดเมียมสูง   

6. แหล่งน้ำบาดาลหรือน้ำผิวดินในบริเวณพ้ืนท่ี

แปลงนาของท่านมีรายงานการปนเป��อนของสาร

โลหะหนัก เช่น สารหนู แคดเมยีม ปรอท หรือ

สารอ่ืน ๆ หรือไม่? 

   

7. ระบบชลประทานในพ้ืนท่ีแปลงนาของท่านได้มี

การตรวจสอบการปนเป��อนเพ่ิมเตมิจาก

ข้อกำหนดมาตรฐานหรือไม่? 
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คำถาม ไม ่ ใช ่ คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อ ใช ่

ส่วน B ความเสี่ยงของค่าความเค็มในดินและน้ำ 

8. แหล่งชลประทานในแปลงนาของท่านเคยมีค่า

ความเค็มของน้ำสูงหรือไม ่

  ตรวจสอบค่าความเค็มในดินและระบบชลประทาน

ภายในแปลงนาอย่างน้อยป�ละครั้ง โดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูแล้ง ปรึกษาผู้เช่ียวชาญสำหรับคำแนะนำ

ในการบรรเทาผลกระทบของค่าความเค็มในดิน

และน้ำเมื่อผลตรวจสอบอยู่ในระดบัท่ีน่ากังวล (ผล

ตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการสามารถบอกได้ถึง

ระดับความน่ากังวลของค่าความเค็ม) 

9. แปลงนาของท่านตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเค็มใน

ระย 3 กม. หรือไม ่

  

10. แปลงนาของท่านได้รับการรุกล้ำของน้ำเค็มใน

ระยะ 5 ป�ท่ีผ่านมา (เช่น น้ำท่วม, คลื่นพายุ

ไต้ฝุ่น, สึนามิ หรือ อ่ืน ๆ) 

  

11. แปลงนาของท่านประสบป�ญหากับการ

เปลี่ยนแปลงของน้ำข้ึน-น้ำลงหรือไม ่

  

12. แหล่งน้ำในบริเวณแปลงนาของท่านมีความลึกท่ี

เปลี่ยนแปลงไปมากกว่า 10 ซม. ในช่วงระหว่าง

ฤดูกาลหรือไม ่

  

13. บริเวณท่ีตั้งแปลงนาของท่านมีการเตือน

เก่ียวกับป�ญหาความเคม็ของดินและน้ำจาก

หน่วยงานภาครัฐหรือไม ่

   

14. แหล่งน้ำในระบบชลประทานบริเวณแปลงนา

ของท่านมีการเหือดแห้งในช่วงท้ายของฤดูแล้ง

หรือไม ่
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