
 

มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 4406-2560 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 4406-2017 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว 

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR RICE SEED  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ICS 65.020.20               ISBN XXX-XXX-XXX-X 



 
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 4406-2560  

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 4406-2017 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว 

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR RICE SEED  

ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2561 2277  โทรสาร 0 2561 3357 

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 134  ตอนพิเศษ 221 ง          

วันที่  8  กันยายน  พุทธศักราช 2560 



 (2) 

คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี

ส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 

1.  นางลัดดาวัลย์ กรรณนุช           ประธานกรรมการ 

     กรมการข้าว 

2.  นางบุษรา จันทร์แก้วมณี            กรรมการ 

     กรมวิชาการเกษตร 

3.  นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา            กรรมการ 

     กรมส่งเสริมการเกษตร 

4.  นางศิริภร กลิ่นกล่่า             กรรมการ 

     กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5.  นางสาวอิงอร ปัญญากิจ กรรมการ 

     ส่านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

6.  นางสาววรวรรณ สุวรรณิณ   ………………………………………………………………     กรรมการ  

     ส่านักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 

7.  นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์   …………………………………………………………………………กรรมการ 

     ส่านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 

8.  นางวิไล ปาละวิสุทธ์ิ    …………………        กรรมการ 

     ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  กรมการข้าว 

9.  รองศาสตราจารย์วันชัย จันทร์ประเสริฐ          กรรมการ 

     คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10. นายสุเมธ เหล่าโมราพร            กรรมการ 

      สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

11. นายประลอง ภิรมย์อยู่               กรรมการ 

      สมาคมชาวนาข้าวไทย   

12. นายประนอม ศรัยสวัสดิ์               กรรมการ 

      สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย   

13. นายสมชาย นกรอด                กรรมการ 

      ศูนย์ข้าวชุมชน   

14. นายสมมาตร จงวนิช                กรรมการ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว   

15. นางสาวณมาพร อัตถวิโรจน์................................................................ .กรรมการและเลขานุการ 

      ส่านักก่าหนดมาตรฐาน 
      ส่านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 



 (3) 

 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ มกษ. 4406-2557 เรื่อง การปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการปรับปรุงให้มาตรฐาน 

มีเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานฉบับเดิม เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตในประเทศไทย

เป็นที่ยอมรับ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการประกาศและระเบียบกรมการข้าว 

เมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการผลิตข้าว เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี 

ช่วยให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ผลิตผลมีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีส าหรับจ าหน่าย

จ าเป็นต้องควบคุมการปฏิบัติตั้งแต่ในแปลงนา สถานที่รวบรวม การปรับปรุงคุณภาพและการตรวจสอบ

เมล็ดพันธุ์ข้าวจนถึงการบรรจุ เพื่อลดความเส่ียงของการปนของข้าวพันธุ์อื่น การท าลายของศัตรูพืช  

และการเสื่อมเสียที่ท าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐาน  คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 

จึงเห็นควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อส่งเสริม

การผลิต พัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว  

เพื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลส าหรับใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการค้า (commercial rice seed) ในทุกขั้นตอน

การผลิตในระดับฟาร์ม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งมีการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพ

และบรรจุเพื่อจ าหน่าย หรือมีการบรรจุเพื่อจ าหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี

คุณภาพดี และเหมาะส าหรับน าไปปลูกและผลิตเป็นข้าวเพื่อการบริโภคและน าไปแปรรูป โดยค านึงถึง

ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ให้เป็นไปตาม มกษ. 9001 และดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้าว (rice) หมายถึง พืชใบเล้ียงเดี่ยวที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. วงศ์ Gramineae 

หรือ Poaceae  

2.2 เมล็ดพันธุ์ข้าว (rice seed) หมายถึง เมล็ดข้าวเปลือกที่มีชีวิต และเมื่อน าไปปลูกจะได้ต้นข้าวที่เจริญ 

ตรงตามพันธุ์ของเมล็ดข้าวเปลือกนั้น  

2.3 เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการค้า (commercial rice seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิต บรรจุ และจ าหน่าย

เป็นการค้า ได้จากการปลูกขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักหรือชั้นพันธุ์ขยาย หรือใช้

เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือไดห้รือทราบแหล่งที่มาที่มีคุณภาพเทียบเท่า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้

มีลักษณะตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ าหน่าย 

(ตารางที ่ก1 ภาคผนวก ก) 

2.4 ชั้นของเมล็ดพันธุ์ข้าว (rice seed category) หมายถึง ชั้นของการขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว 

แบ่งเป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่ ชั้นพันธุ์คัด ชั้นพันธุ์หลัก ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จ าหน่าย ตามล าดับ 

แต่ละชั้นมีปริมาณเพิ่มข้ึนและมีมาตรฐานคุณภาพที่ต่างกัน 
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2.5 เมล็ดพันธุข์้าวชั้นพันธุ์คัด (breeder seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปลูกเมล็ดพันธุ์จากรวง 

โดยปลูกแบบรวงต่อแถว และได้ตรวจสอบสายพันธุ์อย่างใกล้ชิดโดยนักปรับปรุงพันธุ์ มีลักษณะ

ตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด (ตารางที่ ก1 

ภาคผนวก ก)   

2.6 เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลัก (foundation seed or basic seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จาก 

การปลูกขยายปริมาณโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดตามขั้นตอนการขยายพันธุ์ มีลักษณะ  

ตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลัก  (ตารางที่ ก1 

ภาคผนวก ก)  

2.7 เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย (registered seed or stock seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จาก 

การปลูกขยายปริมาณโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักตามขั้นตอนการขยายพันธุ์ มีลักษณะ  

ตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย (ตารางที่ ก1 

ภาคผนวก ก)  

2.8 เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ าหน่าย (certified seed or extension seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้

จากการปลูกขยายปริมาณโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายตามขั้นตอนการขยายพันธุ์ มีลักษณะตรง

ตามพันธุ์ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ าหน่าย (ตารางที่ ก1 

ภาคผนวก ก)  

2.9 ข้าวเรื้อ (volunteer rice plant) หมายถึง ต้นข้าวที่งอกจากเมล็ด หรืองอกจากส่วนของต้นข้าว ที่ตกค้าง

ในนาจากฤดูท่ีผ่านมา  

2.10 ข้าวพันธุ์อื่น (other varieties) หมายถึง ข้าวต่างพันธุ์ซ่ึงไม่ใช่พันธุ์ท่ีต้องการปลูก  

2.11 ข้าววัชพืช (weedy rice) หมายถึง ข้าวที่มีลักษณะที่ไม่ต้องการ จัดเป็นวัชพืชร้ายแรง เนื่องจาก 

แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วและก าจัดยาก ได้แก่ ข้าวดีดหรือข้าวเด้ง ข้าวหาง และข้าวแดง  

2.12 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม (harvesting maturity) หมายถึง ระยะที่เมล็ดข้าวพัฒนาสมบูรณ์แล้ว 

พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ เมล็ดข้าวในรวงสุกแก่ไม่น้อยกว่า 90%  

3. ข้อก าหนด 

ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว 

รายการ ข้อก าหนด 

1. น้ า 1.1 มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเจริญของต้นข้าว เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าว

ที่มีคุณภาพ 

 1.2 ไม่เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นจากการท าลายส่ิงแวดล้อม และมีการอนุรักษ์

แหล่งน้ าและสภาพแวดล้อม 

 1.3 มีการจัดการน้ าในแปลงนาที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียน้ า และความเส่ียง

ที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของแปลงนาและพื้นที่โดยรอบ 

 1.4 บ ารุงรักษาระบบการให้น้ าและดูแลให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 1.5 แหล่งน้ าไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือ 

ส่ิงที่เป็นอันตราย  และไม่ใช้น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ 

เช่น แหล่งชุมชน โรงพยาบาล ที่ท าให้เกิดผลเสียต่อการเจริญของต้นข้าวและ

ผู้ปฏิบัติงาน  

 กรณีจ าเป็นต้องใช้น้ านั้น ให้ผ่านการบ าบัดน้ าเสียมาแล้วและให้ส่ง

ตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้งไปห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อน

วัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์น้ าไว้เป็นหลักฐาน 

2. พื้นที่ปลูก 

 

2.1 เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ให้มีคุณภาพ  โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติแปลงนา เช่น ประวัติการระบาด

ของโรค แมลงและวัชพืช การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และคุณภาพของ

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้ในรุ่นที่ผ่านมา  

 2.2 เป็นพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันกับที่ปลูกในฤดูก่อน หากไม่ใช่ 

ต้องปลูกข้าวโดยวิธีปักด า และบันทึกข้อมูลการก าจัดข้าวเรื้อ 

 2.3 เป็นพื้นที่ท่ีมีเส้นทางคมนาคมสะดวก 

 2.4 กรณีที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวมกันเป็นกลุ่ม ให้เลือกใช้พื้นที่ที่มี

บริเวณติดต่อกันหรือใกล้เคียงกัน 

 2.5 พื้นที่ปลูกใหม่ไม่เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม หากมี

ผลเสียต้องมีมาตรการในการลดหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

 2.6 เป็นพื้นที่ท่ีสามารถควบคุมน้ าเข้าและออกจากแปลงนาได้ 
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 2.7 วางผังแปลง โดยค านึงถึงผลเสียต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว และจัดท า

รหัสแปลงนาและข้อมูลประจ าแปลงนา โดยระบุชื่อเจ้าของแปลงนา สถานที่

ติดต่อ ชื่อผู้ดูแลแปลงนา (ถ้ามี) ที่ตั้งแปลงนา แผนผังแปลงนา แหล่งน้ าใช้

และพันธุข์้าวที่ปลูก 

 2.8 จัดท าประวัติแปลงนาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีส าหรับนาปี หรือ 3 ฤดูปลูก

ส าหรับนาปรัง 

 2.9 เป็นพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์สม่ าเสมอทั่วทั้งแปลงนา และอุ้มน้ าดี   

มีการดูแลรักษาและปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อป้องกันการเส่ือมโทรมของดิน  

และมีการแก้ไขหรือลดปัญหาของดิน  

 2.10 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือ 

ส่ิงที่เป็นอันตรายที่ท าให้เกิดผลเสียต่อการเจริญของต้นข้าวและผู้ปฏิบัติงาน  

 กรณีจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ปลูกที่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อนวัตถุหรือ 

ส่ิงที่เป็นอันตราย  ให้มีวิธีการที่ลดการปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้ และเก็บ

ตัวอย่างดิน อย่างน้อย 1 ครั้ง ส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อน

วัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน 

3. วัตถุอันตรายทาง

การเกษตร 

3.1 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือ ผู้ควบคุมมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตรที่ถูกต้อง โดยรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 3.2 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องให้ถูกต้องตามค าแนะน า หรือ

อ้างอิงค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ

ตามค าแนะน าในฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และให้บันทึก

ข้อมูล 

 3.3 มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ได้ หรือห้ามใช้

ในประเทศ 

 3.4 ให้ใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้

วัตถุอันตรายทางการเกษตร และไม่ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่า

สองชนิดผสมกัน เว้นแต่จะเป็นค าแนะน าของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือ 

มีข้อมูลทางวิชาการรับรอง 

 3.5 เลือกใช้เครื ่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมี 

ที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.6 ท าความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ภายหลังการใช้ทุกครั้ง 

และก าจัดน้ าล้างด้วยวิธีท่ีไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อม 

 3.7 กรณีที่วัตถุอันตรายทางการเกษตรยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุ  

ซึ่งใช้ไม่หมดในคราวเดียว ให้ปิดให้สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร หากมีการเปล่ียนถ่ายภาชนะบรรจุ ใหร้ะบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 3.8 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บ

ทีเ่ฉพาะ ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อม และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล  

 3.9 ให้เก็บภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ เส่ือมสภาพหรือ

หมดอายุ หรือใช้หมดแล้วในสถานที่เฉพาะและท าลาย เพื่อป้องกันการน า

กลับมาใช ้หรือก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

 3.10 ใหจ้ัดท าบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เก็บไว้ในสถานที่เก็บ 

 3.11 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาล 

 3.12 ขณะปฏิบัติงาน ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรสวมเส้ือผ้าที่มิดชิด  

มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก  

และสวมรองเท้า  

 3.13 พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรในต าแหน่งท่ีอยูเ่หนือลมตลอดเวลา 

 3.14 ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรอาบน้ า สระผม และเปล่ียนเส้ือผ้า

ทันทีหลังการพ่น และน าเส้ือผ้าที่สวมใส่ขณะพ่นไปซักให้สะอาดทุกครั้ง  

โดยซักแยกจากเสื้อผ้าที่ใช้ปกติ 

 3.15 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน 

เช่น น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด ทราย เป็นต้น 

 3.16 มีเอกสารค าแนะน าการปฏิบัติกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้

ให้เห็นชัดเจนในบริเวณเก็บสารเคม ี

4. การจัดการคุณภาพใน

กระบวนการผลิตก่อนการ

เก็บเกี่ยว 

 

(1) แผนควบคุมการผลิต 4.1 จัดท าแผนควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 

เพื่อควบคุมข้าวพันธุ์อื่นมาปะปน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากศัตรูพืช และให้ได้

เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการค้าที่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว

ชั้นพันธุ์จ าหน่าย (ตารางที ่ก1 ภาคผนวก ก) และมีการจัดการตามแผน  
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(2) ปัจจัยการผลิต 

- เมล็ดพันธุ์ 

 

4.2 ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักหรือชั้นพันธุ์ขยาย หรือเมล็ดพันธุ์จาก

แหล่งที่เชื่อถือได้หรือทราบแหล่งที่มาที่มีคุณภาพเทียบเท่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ชั้นพันธุ์หลักหรือชั้นพันธุ์ขยาย (ตารางที่ ก1 ภาคผนวก ก) และมีหลักฐาน

การตรวจสอบคุณภาพ 

 4.3 จัดท ารายการและบันทึกข้อมูล แหล่งที่มา และรายละเอียดเฉพาะของ

เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ชื่อพันธุ์ข้าว ปริมาณ วันเดือนปีที่จัดซื้อ 

เป็นต้น กรณีเป็นเมล็ดพันธุ์ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้ระบุแหล่งผลิตของ

เมล็ดพันธุ์ท่ีใช้ 

 4.4 เลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ปลูก   

- ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 4.5 ให้จดบันทึกข้อมูลแหล่งที่มา และรายละเอียดเฉพาะของปุ๋ยและ 

สารปรับปรุงดิน ที่มีการระบุรายการ ปริมาณ และวันเดือนปีที่จัดซ้ือ 

 4.6 หากเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในฟาร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการ

หมักหรือย่อยสลายโดยสมบูรณ์ หรือผ่านกระบวนการอื่นอย่างเพียงพอที่จะ 

ไม่ท าให้เกิดโรคสู่คน  ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูลที่ระบุวิธีการ วันเดือนปีที่ผลิต 

ปุ๋ยอินทรีย ์

 4.7 ให้แยกพื้นที่เก็บรักษา ผสม และขนย้ายปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือพื้นที่

ส าหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์เป็นสัดส่วนและให้อยู่ในบริเวณที่ไม่เกิดการปนเปื้อน 

สู่พื้นที่ปลูกและแหล่งน้ า 

(3) เครื่องมือและอุปกรณ์

การเกษตร 

4.8 จัดใหม้ีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

4.9 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสัดส่วน 

ปลอดภัย และง่ายตอ่การน าไปใช้งาน 

 4.10 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 4.11 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรง 

ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละครั้ง หากพบว่ามีความคลาดเคล่ือนต้องปรับ 

ซ่อม หรือเปล่ียนใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อน ามาใช้งาน 

 4.12 ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกครั้งก่อนการใช้งาน

และหลังใชง้านเสร็จแล้ว 

(4) การจัดการในขั้นตอน

การผลิต 

4.13 เลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมกับพันธุ์ข้าว และบันทึกวันที่ปลูก  
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4.14 กรณีแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์อยู่ติดกับแปลงข้าวพันธุ์อื่น ต้องเว้นระยะห่าง

ระหว่างแปลงปลูกและแปลงข้าวพันธุ์อื่นตามมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าว

ของกรมการข้าว (ตารางที่ ข1 ภาคผนวก ข) เพื่อไม่ให้เกิดการปะปนของ

ข้าวพันธุ์อื่น 

 4.15 เตรียมดินดีหรือมีวิธีการปลูกที่ เหมาะสมเพื่อลดปริมาณวัชพืช 

และข้าวเรื้อ และให้บันทึกข้อมูล 

 4.16 ปรับปรุงกายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูกให้เหมาะสมกับ

พื้นที่ปลูก  

 4.17 ใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิธีการปลูก และบันทึก

การปฏิบัติงาน 

 4.18 กรณีใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีมีการคลุกหรือเคลือบด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ให้ใช้ตามวิธีการและค าแนะน าบนฉลาก 

 4.19 ไม่ปลูกซ่อมข้าวโดยใช้ต้นกล้าจากแหล่งอื่น 

 4.20 ควบคุมน้ าในแปลงนาให้เหมาะสมต่อการเจริญของต้นข้าว เพื่อให้ได้

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 

 

 

 

4.21 ตรวจ และถอนหรือตัดต้นข้าวพันธุ์อื่นและข้าววัชพืชที่ปะปนในแปลงนา 

ให้มีต้นข้าวพันธุ์อื่นไม่เกิน 1 ต้นต่อ 10,000 ต้น และต้นข้าววัชพืชไม่เกิน  

1 ต้นต่อ 100,000 ต้น และเมื่อพบต้องน าออกไปก าจัดและท าลายให้หมด

นอกแปลงนา 

 4.22 ส ารวจ ควบคุมและก าจัดศัตรูพืชที่ดี  หากมีการใช้วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตรเพื่อก าจัดศัตรูพืชต้องเป็นไปตามข้อ 3  

 4.23 ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องตามค าแนะน าบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

กับกรมวิชาการเกษตร และมีการใส่ปุ๋ยหรือสารปรับปรุงบ ารุงดินในระยะเวลา

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกและการเจริญของต้นข้าว  

 4.24 จัดการการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ให้เกิด

การปนเปื้อนทั้งในด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ส่ิงแวดล้อมในระดับ 

ทีท่ าให้ไม่ปลอดภัยตอ่สุขภาพ  

 4.25 จัดการน้ าที่ปล่อยออกจากแปลงนาอย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดผลเสียต่อ

ส่ิงแวดล้อม 
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(5) การก าจัดของเสีย 

และส่ิงของที่ไม่ใช้ หรือ 

ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

4.26 ก าจัดและท าลายต้นข้าวและส่วนของข้าวที่มีโรคอย่างเหมาะสมภายนอก

แปลงนา ไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

4.27 จัดเก็บและก าจัดของเสียที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เหมาะสม 

เช่น ระบุจุดทิ้งขยะใหช้ัดเจน และมีวิธีการก าจัดที่ไมเ่กิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม  

5. การเก็บเกี่ยวและการ

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

5.1 จัดท าแผนควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  

เพื่อควบคุมข้าวพันธุ์อื่นมาปะปน ความชื้น ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากศัตรูพืช 

และการเส่ือมของเมล็ดพันธุ์เนื่องจากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าว 

เพื่อการค้าที่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ าหน่าย 

(ตารางที ่ก1 ภาคผนวก ก) และมีการจัดการตามแผน  

(1) การเก็บเกี่ยว 5.2 เกี่ยวข้าวในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และให้บันทึกข้อมูลการเก็บเกี่ยว

และปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละรุ่น 

 5.3 ต้องท าความสะอาดเครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวดหรือเครื่องเกี่ยว-นวด 

อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และภาชนะขนย้ายก่อนและภายหลังการเก็บเกี่ยว  

และบันทึกการปฏิบัติงาน 

 5.4 กรณีแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์อยู่ติดกับแปลงข้าวพันธุ์อื่น ต้องไม่เกี่ยวข้าว

ในขอบแปลงด้านที่ติดกับแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อื่น (แถวคุม) อย่างน้อย 1 m 

(เมตร) (ตารางที ่ข1 ภาคผนวก ข) และบันทึกการปฏิบัติงาน 

 5.5 การใช้เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวดหรือเครื่องเกี่ยว-นวด อุปกรณ์ 

ภาชนะบรรจุและภาชนะขนย้ายขณะเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว 

ต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว และการปะปนของ 

ข้าวพันธุ์อื่น และบันทึกการปฏิบัติงาน 

(2) การลดความชื้น 5.6 ต้องท าความสะอาดลานตากและวัสดุรองพื้น หรือเครื่องอบและ 

ทางล าเลียงเมล็ดพันธุข์้าว สถานที่ท่ีใช้ในการลดความชื้น เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

ไม่ให้เกิดการปะปนของข้าวพันธุ์อื่น   

 5.7 ต้องลดความชื้นทันทีหรือภายใน 24 h (ชั่วโมง) ภายหลังการเก็บเกี่ยว  

และให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีความชื้นไม่เกิน 12% ภายหลังการลดความชื้น 

 5.8 วิธีการลดความชื้นต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 5.9 การลดความชื้นโดยการตาก ให้ตากเมล็ดพันธุ์ข้าวบนลานตากหรือ

วัสดุรองพื้นที่แห้งและสะอาด รวมทั้งหมั่นกลับกองเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 5.10 การลดความชื้นโดยการอบ ควรใช้อุณหภูมิไม่เกิน 42 °C (องศาเซลเซียส)  

  



  มกษ. 4406-2560 
 

 

9 

รายการ ข้อก าหนด 

(3) การคัดแยกส่ิงเจือปน

และเมล็ดข้าวแตกหัก 

5.11  ต้องท าความสะอาดเครื่องคัดแยกและทางล าเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว  

อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ  ไม่ให้มีการปะปนของข้าวพันธุ์อื่น 

 5.12 ต้องคัดแยกส่ิงเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว  

 5.13 การใช้เครื่องคัดแยกและทางล าเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องไม่ก่อให้เกิด

ผลเสียต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(4) การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว

ด้วยสารเคมี 

5.14 กรณีที่ใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องเป็นไปตาม

ข้อ 3  

(5) การบรรจุ 5.15 บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวในภาชนะบรรจุที่สะอาดและเหมาะสม 

6. การรวบรวม การเก็บ

รักษา และการขนย้าย  

6.1 สถานที่เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการระบาย

อากาศดี มิดชิด สามารถป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น 

อุณหภูมิ และสามารถป้องกันการเข้าท าลายของศัตรูพืชที่ท าให้คุณภาพ 

เมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมหรือเสียหาย 

 6.2 จัดพื้นที่และสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแยกจากสถานที่เก็บปุ๋ย วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร หรือสารเคมีอื่นๆ  

 6.3 เก็บหรือจัดวางเมล็ดพันธุ์ ข้ าวเป็นสัดส่วน และต้องติดรหัสหรือ

เครื่องหมายก ากับรุ่นที่เก็บเกี่ยวหรือแหล่งเก็บเกี่ยว เพื่อไม่ให้เกิดการปะปน

ของข้าวพันธุ์อื่น และสามารถตามสอบได้ 

 6.4 จัดวางกองเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีช่องว่างที่สามารถเข้าสุ่มตัวอย่างได้รอบกอง 

 6.5 สุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ทุกเดือน และก่อนจ าหน่าย  

ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการค้าที่จ าหน่ายได้ต้องมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าคุณภาพ

ของเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ าหน่าย (ตารางที่ ก1 ภาคผนวก ก) และเก็บ 

ผลวิเคราะหไ์ว้เป็นหลักฐาน 

 6.6 ส ารวจและซ่อมแซมสถานที่รวบรวมและเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

 6.7 หมั่นตรวจสอบและป้องกันก าจัดศัตรูในโรงเก็บที่จะเข้าท าลายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ระหว่างการเก็บ กรณีจ าเป็นต้องมีการรมสารเคมตี้องปฏิบัติตามข้อ 3  

 6.8 ขนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพาหนะที่สะอาดและเหมาะสม สามารถป้องกัน

หรือไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพและการปะปนของข้าวพันธุ์อื่น และให้

บันทึกข้อมูลการขนย้ายจากแปลงนาถึงสถานที่รวบรวม 

 6.9 การขนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ

คุณภาพ ความงอก และการปะปนของข้าวพันธุ์อื่น 
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7. บุคคลและการฝึกอบรม 7.1  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งวิธีการส ารวจตรวจ

แปลงนา และการก าจัดต้นข้าวพันธุ์อื่น ข้าววัชพืชและศัตรูพืช 

 7.2 ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 

 7.3 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจ

สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. บันทึกข้อมูลและการ

ตามสอบ 

 

(1) เอกสารและบันทึก

ข้อมูล 

8.1 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงนาและข้อมูลประจ าแปลงนา และประวัติแปลงนา 

ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีส าหรับนาปี หรือ 3 ฤดูปลูกส าหรับนาปรัง  

ทั้งนี้ประวัติแปลงนาให้ระบุประวัติพันธุ์ข้าวที่ปลูกในแปลงนานั้น ประวัติชนิด

และความรุนแรงของศัตรูพืช และการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ส าคัญ และมี 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้ในรุ่นที่ผ่านมา (ข้อก าหนด

ข้อ 2.1, 2.7 และ 2.8)  

 8.2 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ทุกครั้งที่ใช้)  

อย่างน้อยให้ระบุชนิดสารเคมี วัตถุประสงค์การใช้ วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้ 

(ข้อก าหนดข้อ 3.2, 4.22, 5.14 และ 6.7) 

 8.3 มีบันทึกข้อมูลหรือหลักฐานการได้มาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ท่ีใช้  

อย่างน้อยให้ระบุพันธุ์ข้าว แหล่งที่มาและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ กรณีที่ใช้

เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุในข้อ 4.2 ต้องมี

หลักฐานการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ท่ีใช้ (ข้อก าหนดข้อ 4.2 และ 4.3) 

 8.4 มีบันทึกข้อมูลการเตรียมดินหรือวิธีการที่ใช้ป้องกันก าจัดข้าวเรื้อ 

และวัชพืช รวมถึงวันที่ปลูก วิธีการปลูก และอัตราของเมล็ดพันธุ์ที่ ใช้ 

(ข้อก าหนดข้อ 4.13, 4.15 และ 4.17) 

 8.5 มีบันทึกข้อมูลการใช้น้ าที่มีรายละเอียดต่างๆ เช่น พันธุ์ข้าว รหัสแปลงนา 

ระดับน้ าในแปลงนา และระยะเวลาการให้น้ า กรณีผลิตในเขตชลประทาน 

(ข้อก าหนดข้อ 4.20)   

 8.6 มีบันทึกข้อมูลการตรวจ/ก าจัดข้าวพันธุ์อื่นทีป่ะปนในแปลงนา  

อย่างน้อยให้ระบุวันที่ที่ตรวจ/ก าจัดข้าวพันธุ์อื่น ระยะการเจริญเติบโตของข้าว 

และวิธีการก าจัด (ข้อก าหนดข้อ 4.21) 

 8.7 มีบันทึกข้อมูลการส ารวจและก าจัดศัตรูพืชในแปลงนา (ข้อก าหนดข้อ 4.22) 
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รายการ ข้อก าหนด 

 8.8 มีบันทึกข้อมูลการเก็บเกี่ยวและนวด  

อย่างน้อยให้ระบุวันที่ออกดอก วันที่ระบายน้ าออกจากแปลงนา วันที่เก็บเกี่ยว

และนวด และวิธีการเก็บเกี่ยวและนวด ต้องระบุวิธีการก าจัดเมล็ดที่ค้าง 

ในเครื่องนวด และเครื่องเกี่ยว-นวด (ข้อก าหนดข้อ 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.5) 

 8.9 มีบันทึกข้อมูลปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละรุ่น (ข้อก าหนด

ข้อ 5.2) 

 8.10 มีบันทึกข้อมูลการขนย้ายจากแปลงนาถึงสถานที่รวบรวม  

อย่างน้อยให้ระบุข้อมูลการท าความสะอาดพาหนะขนย้าย และวันที่ เวลา ที่รับ

และเคล่ือนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้าวลงจากพาหนะขนย้าย (ข้อก าหนดข้อ 6.8) 

 8.11 มีบันทึกข้อมูลการลดความชื้น  

อย่างน้อยให้ระบุการท าความสะอาดลานตากและวัสดุรองพื้น เครื่องมือและ

อุปกรณ์  วิธีการลดความชื้น  วันที่เริ่มและส้ินสุดการลดความชื้น  และกรณีใช้

วิธีการอบ ให้ระบุปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ลดความชื้น อุณหภูมิในการอบ  

และสภาพอากาศขณะที่ลดความชื้น เช่น มีฝนตกต่อเนื่อง มีแดดจัด (ข้อก าหนด

ข้อ 5.6, 5.7 และ 5.8) 

 8.12 มีบันทึกข้อมูลการคัดแยกสิ่งเจือปนและเมล็ดข้าวแตกหัก 

อย่างน้อยให้ระบุ วันที่คัดแยก ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คัดแยกได้ วิธีการ 

ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์และภาชนะบรรจุ และชนิดเครื่องคัดแยกที่ใช้ 

(ข้อก าหนดข้อ 5.11, 5.12, 5.13, และ 5.15) 

 8.13 มีผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้อก าหนดข้อ 6.5) 

 8.14 มีบันทึกข้อมูลการเก็บรักษาเพื่อรอการจ าหน่าย  

โดยบันทึกพันธุ์ข้าว รหัสหรือเครื่องหมายก ากับรุ่น ปริมาณ และสภาพการเก็บ

รักษา (ข้อก าหนดข้อ 6.3) 

 8.15 มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเรียนรู้หรือฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน (ข้อก าหนดข้อ 7.1 และ 7.2) 

 8.16 จัดท าเอกสารหรือแบบบันทึกใหเ้ป็นปัจจุบันส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุข์้าว

ในฤดูกาลนั้นๆ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน 

ทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล 

 8.17 จัดเก็บเอกสาร และ/หรือ บันทึกข้อมูลเป็นหมวดหมู ่แยกเป็น 

ฤดูการผลิต เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและการน ามาใช ้
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รายการ ข้อก าหนด 

(2) การตามสอบและการ

ทบทวนวิธีปฏิบัติ 

 

- การตามสอบ 

 

8.18 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย หรือบรรจุเพื่อ

จ าหน่าย ต้องระบุรุ่นเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือติดรหัส หรือติดเครื่องหมาย ที่แสดง

แหล่งผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว ให้สามารถตรวจสอบที่มาของเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 

 8.19 ในกรณีมีการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องบันทึกข้อมูลวันที่จ าหน่าย 

พันธุ์ข้าว รหัสหรือเครื่องหมายก ากับรุ่น ผู้รับซื้อ แหล่งที่น าเมล็ดพันธุ์ข้าว  

ไปจ าหน่าย และปริมาณที่จ าหน่าย 

 8.20 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานไว้อย่างน้อย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกัน เพื่อให้สามารถตามสอบ

และเรียกคืนสินค้าเมื่อเกิดปัญหาได้ 

 8.21 กรณีพบปัญหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวภายหลังจากจ าหน่าย ให้แยกกอง

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลือรุ่นนั้นออก และไม่ให้น าไปจ าหน่าย แล้วรีบแจ้งให้ผู้ซื้อ

ทราบทันทเีพื่อน ากลับ 

 8.22 กรณีที่พบปัญหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหรือหลังจ าหน่าย ให้หา

สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และให้บันทึกข้อมูล 

- การทบทวนวิธีปฏิบัติ 8.23 ทบทวนการปฏิบัติงาน หรือทบทวนบันทึกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิตและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเก็บบันทึกข้อมูลการทบทวนและแก้ไขไว้ 

 8.24 มีการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง และเก็บบันทึกข้อมูลการแก้ปัญหา

ข้อร้องเรียนไว้ 
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ภาคผนวก ก 

มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ ์คัด ชั้นพันธุ์หลัก ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จ าหน่าย พิจารณาจาก

ปริมาณเมล็ดพันธุสุ์ทธิ เมล็ดข้าวพันธุอ์ื่น ข้าวแดง ส่ิงเจือปน ความงอก และความชื้น ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ก1  ข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 

คุณภาพ  ชั้นพันธุ์คัด
1/ 

ชั้นพันธุ์หลัก
1/ 2/ 

ชั้นพันธุ์ขยาย
2/ 

ชั้นพันธุ์จ าหน่าย
2/ 

% เมล็ดพันธุ์สุทธิ ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 

% ส่ิงเจือปน ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 

จ านวนเมล็ดข้าวพันธุ์อื่น
3/ 0 

≤ 1 เมล็ดใน 

1,000 กรัม 

≤ 5 เมล็ดใน 

500 กรัม 

≤ 15 เมล็ดใน 

500 กรัม 

จ านวนเมล็ดข้าวแดง
3/ 

0 ไม่มี 
≤ 1 เมล็ดใน 

500 กรัม 

≤ 5 เมล็ดใน  

500 กรัม 

% ความงอก ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 

% ความชื้น ≤ 14 ≤ 14 ≤ 14 ≤ 14 

หมายเหตุ   - ในเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักข้าวเจ้า ไม่ให้มีข้าวเหนียวปน
2/ 4/ 

 - ในเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักข้าวเหนียว ให้มีข้าวเจ้าปนได้ไม่เกินจ านวน 5 เมล็ด ใน 500 กรัม
2/ 4/ 

- ในเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายข้าวเหนียว ให้มีข้าวเจ้าปนได้ไม่เกินจ านวน 10 เมล็ด ใน 500 กรัม
4/ 

- ในเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายข้าวเหนียว ให้มีข้าวเจ้าปนได้ไม่เกินจ านวน 15 เมล็ด ใน 500 กรัม
4/ 

- เมล็ดพันธุ์สุทธิ หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกพันธุ์ทั้งหมดในตัวอย่าง รวมถึงชิ้นส่วนของเมล็ด

ที่แตกหักซึ่งมีขนาดใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของขนาดเดิม เมล็ดเหี่ยวย่น เมล็ดเป็นโรค เมล็ดที่มีรากงอกและ 

เมล็ดขนาดเล็ก 

- ข้าวแดง  หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีเย่ือหุ้มเมล็ดข้าวกล้อง (caryopsis) เป็นสีแดง  

                                                   
ที่มา :  1/

มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวของสถาบันวิจัยข้าว พ.ศ. 2532 
2/

 ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ก าหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (Rice Seed Standard) พ.ศ. 2557 
3/

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดชนิดและอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้ หรือมี หรือผสม 

หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมและก าหนดวัตถุหรือส่ิงที่เป็นศัตรูพืชซึ่งห้ามใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปน

ในเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2552 
4/

 ระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการผลิต พ.ศ. 2557 
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- ส่ิงเจือปน  หมายถึง ดิน หิน กรวด ทราย และส่ิงอื่นๆ เช่น เศษใบ เศษกิ่งก้าน เมล็ดข้าว 

ที่แตกหักซึ่งมีขนาดครึ่งนึง หรือเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเดิม และแกลบหรือข้าวเปลือกที่เห็นได้อย่างชัดเจน

ว่าไม่มีเมล็ดอยู่ภายใน เป็นต้น  

- ความงอก  หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเมื่อเพาะแล้ว งอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบต่างๆ 

ครบบริบูรณ์ อันบ่งชี้ว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญไปเป็นต้นข้าวที่ปกติได้ภายในสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสม ค านวณค่าเป็นเปอร์เซ็นต์  

- ความชื้น  หมายถึง น้ าหรือความชื้นซึ่งอยู่ในเมล็ด โดยค านวณค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้น 

จากสูตรดังต่อไปนี้ 

                    % ความชื้น   =  (น้ าหนักสด - น้ าหนักแห้ง)   X  100 

                                                                          น้ าหนักสด 
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ภาคผนวก ข 

มาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าว : ระยะห่างระหว่างแปลงปลูกและแปลงข้าวพันธุ์อื่น 

ระยะห่างระหว่างแปลงปลูกและแปลงข้าวพันธุ์อื่น มขี้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ข1 ข้อก าหนดระยะห่างระหว่างแปลงปลูกและแปลงข้าวพันธุ์อื่น 

ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ าหน่าย
5/ 

ข้อก าหนด วิธีการปลูกของแปลงข้าวพันธุ์อื่น ระยะห่างที่สั้นที่สุด 

ระยะห่างระหว่างแปลงปลูก

กับแปลงข้าวพันธุ์อื่น 

ปลูกโดยวิธีหว่าน   - 3 m หรือ  

- 1 m ต้องมีแถวคุมนับจากขอบแปลง

ด้านที่ติดกับแปลงข้าวพันธุ์อื่นเข้ามาใน

แปลงปลูกเป็นระยะทาง 1 m และห้าม

เก็บเกี่ยวแถวคุมมาเป็นเมล็ดพันธุ์ 

 ปลูกโดยวิธีปักด า   - 1 m หรือ  

- 0.5 m ต้องมีแถวคุมนับจากขอบแปลง

ด้านที่ติดกับแปลงข้าวพันธุ์อื่นเข้ามาใน

แปลงปลูกเป็นระยะทาง 1 m และห้าม

เก็บเกี่ยวแถวคุมมาเป็นเมล็ดพันธุ์ 

หมายเหตุ ระยะห่างระหว่างแปลงปลูกและแปลงข้าวพันธุ์อื่นอาจลดลงได้ตามส่วน หากมีการป้องกัน

การผสมข้ามและการปะปนของพันธุ์ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เช่น การปลูกเหล่ือมเวลา เป็นต้น 

 

 

                                                   
ที่มา : 5/
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