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คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง หมอน 

1.  นายวิโรจน แกวเรือง            ประธานกรรมการ 

     กรมหมอนไหม 

2.  นายปราโมทย เสถยีรรตัน            กรรมการ 
     กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

3.  นายดนัย นาคประเสรฐิ            กรรมการ 
     กรมวิชาการเกษตร 

4.  นายสมชาย ลือม่ันคง             กรรมการ 

     ศนูยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

     พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ กรมหมอนไหม 

5.  นายสุทธิชัย สุทธิวราภริักษ            กรรมการ 

     กรมสงเสรมิการเกษตร 

6.  นางสาวทรรศณีย ปรัชญาบํารุง           กรรมการ  

     สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

7.  นายพัชริน สงศรี             กรรมการ 

     คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

8.  นายภานุวรรณ จันหาญ            กรรมการ 

     ศนูยนวตักรรมไหม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

9.  นายบุญชู เย็นตั้ง             กรรมการ 

     สมาคมผูปลูกหมอนเล้ียงไหม 

10. นายวิวัฒน ชัยวัฒนเมธิน            กรรมการ 

      หางหุนสวนจํากัด ชาเขียว 

11. นางสงา เนาวงศ             กรรมการ 

      กลุมเกษตรกรบานดงกลาง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน   

12. นางเกษร ประทุม             กรรมการ 

      กลุมเกษตรกรอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย        

13. นางสาวกุลศิริ อดิเรกลาภ            กรรมการและเลขานุการ 
      สํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 

      สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

 



 (3) 

 

หมอนเปนพืชยืนตนท่ีนําใบมาใชประโยชนในการเล้ียงหนอนไหม และปจจุบันใบหมอนยังมีความสําคัญใน

การนํามาผลิตเครื่องดื่มชาใบหมอน อยางไรก็ตามการผลิตใบหมอนของเกษตรกรยังขาดแนวทางปฏิบัติ

และการจัดการในแปลงปลูก เพื่อใหไดใบหมอนท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับนําไปเล้ียงหนอนไหมและ

เพื่อบริโภค ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรจึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร   

เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรบัหมอนเพื่อผลิตใบ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีดีแกผูปลูกหมอน 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. 2552. เกษตรดีท่ี

เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงไหมระดับอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จาํกดั. 30 หนา. 

มกษ. 9001-2552. มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร. 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต.ิ 
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มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีสําหรับหมอนเพื่อผลิตใบ 

1     ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับการผลิตใบหมอนจากตนหมอน 

(mulberry) ท่ีอยูในสกุล Morus วงศ Moraceae ในทุกข้ันตอนการผลิตตัง้แตในแปลงปลูกจนถึงการขนสง

ไปยังแหลงรับซื้อ เพื่อใหไดใบหมอนที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย เหมาะสําหรับการเลี้ยงหนอนไหม 

และการบริโภค 

2     นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานนี้ใหเปนไปตาม มกษ.9001-2552 และดังตอไปนี้ 

2.1 ใบหมอน หมายถงึ ใบท่ีไดจากตนหมอนท่ีปลูกเพื่อเก็บใบมาใชเล้ียงหนอนไหมหรอืเพื่อบริโภค  

2.2 แหลงรับซื้อ หมายถึง สถานที่ซื ้อขายหรือสงมอบใบหมอนระหวางผูผลิตหรือผูรวบรวมกับผูซ้ือ    

เชน การซ้ือขายหรือสงมอบท่ีแปลงปลูก สถานท่ีเล้ียงหนอนไหม และสถานที่แปรรูปใบหมอนเพื่อการ

บริโภค 

2.3 ศัตรูพืช หมายถึง ส่ิงมีชีวิตซึ่งเปนอันตรายแกพืชทีอ่าจกอใหเกิดความเสียหาย ไดแก โรคพืช แมลง 

สัตว และวัชพืช 

2.4 ตายนึง่ หมายถึง การท่ีใบหมอนเปลีย่นเปนสีน้าํตาล ซ่ึงมีสาเหตุจากความรอนสะสมที่เกิดกับ        

ใบหมอนท่ีบรรจุซอนทับกันแนนเกินไป 
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3     เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน  

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เกณฑกาํหนด และวธิตีรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกาํหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา 1.  น้ ํา ที ่ใชตองมาจากแหลงที ่ไม มีสภาพ 

แวดลอม ซึง่กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุหรือ

ส่ิงท่ีเปนอันตราย 

1. ตรวจพินิจสภาพแวดลอม 

หากอ ยู ในสภาวะ เ สี ่ย ง ให

วิเคราะหคุณภาพน้ํา 

2. พื้นท่ีปลูก 2. เปนพื้นที่ซึง่ไมมีวัตถุหรือสิง่ที่เปนอันตราย

ที ่จะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเป อนใน    

ใบหมอน 

2. ตรวจพินิจสภาพแวดลอม 

หากอ ยู ในสภาวะ เ สี ่ย ง ให

วิ เค ร าะห คุณภาพดินหรื อ    

ใบหมอน 
3. การใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร 

 

3.1 มีการเฝาระวังศัตรูพืช ตั ้งแตเริ ่มปลูก 

หากตรวจพบศัตรูพืชใหกําจัด 

 

3.1 ตรวจบันทึกขอมูลการ

สํารวจศัตรูพืช การปองกัน 

และ/หรอืการกําจัดศัตรูพืช 
3.2 กรณีท่ีตองใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ใหใชตามคําแนะนําหรืออางอิงคําแนะนําของ

กรมวชิาการเกษตร หรือตามคําแนะนําในฉลาก

ท่ีข้ึนทะเบียนอยางถูกตองกับกรมวชิาการเกษตร 

3.2 ตรวจบันทึกขอมูลการใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

3.3 มีวิ ธีการเก็บรักษาวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร วิธีการกําจัดภาชนะบรรจุทีใ่ชหมด 

แลวอยางถูกตอง ปลอดภัย และระมัดระวัง

การปนเปอนสูแหลงน้ําสาธารณะ 

 

3.3.1 ตรวจพินิจสถานที่เก็บ

วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

และตรวจบันทึกขอมูลการเก็บ

รกัษา 
3.3.2 ตรวจวิ ธีการจัดการ

ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรท่ีใชหมดแลว 
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รายการ เกณฑกาํหนด วิธีตรวจประเมิน 

4. กระบวนการผลิตกอน

การเก็บเกี่ยว  

 

4.1 คัดเลือกตนพันธุ /ทอนพันธุ ท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ ปลอดจากศัตรูพืช และผลิตจาก

แหลงท่ีเชื่อถือได 

 

4.1 ตรวจพินิจ  และ/หรือ

ตรวจบันทึกขอมูลแหลงที่มา

ของตนพันธุ/ทอนพันธุ 

4.2 มีการอนุรักษและบํารุงดิน  4.2 ตรวจพินิจ หรือสัมภาษณ 

และตรวจบันทึกขอมูล 

4.3 ตัดแตงกิ่งตนหมอนใหเหมาะสมตอการ

ใชประโยชน 

4.3 ตรวจพินิจ  และ/หรือ

สัมภาษณ 

4.4 มีการปองกันและกําจัดวัชพืช  4.4 ตรวจบันทึกขอมูล และ/

หรอืตรวจพินิจ 

5. การเก็บเกี่ยวและการ

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

 

5.1 อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บเกี่ยว

และขนยายตองสะอาด มีคุณภาพการใชงานท่ี

ไมสงผลกระทบตอคุณภาพใบหมอน 

 

5.1 ตรวจพินิจอุปกรณและ

เครื่องมือ 

5.2 เก็บเกี ่ยวใบหมอนใหเหมาะสมตอการ

นําไปใชประโยชน 

5 . 2  ต ร วจ พิ นิ จ ใบหม อ น 

และ/หรอืสัมภาษณ 

5.3 การเก็บเกี่ยว วางพัก และขนยายในแปลง

ปลูก ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังไมให

เกิดความเสียหายตอคุณภาพใบหมอน 

5.3 ตรวจพินิจการปฏิบัติงาน 

แ ล ะ / ห รื อ ต ร ว จ คุ ณ ภ า พ     

ใบหมอน 

5.4 ตําแหนงท่ีวางพักใบหมอนในแปลงปลูก

ตองมีภาชนะรองรับท่ีสะอาด เพื่อปองกันการ

ปนเป อนจากศัตรูพืช เศษดิน และสิ่งปฏิกูล 

ไมทําใหใบหมอนช้าํ และระบายอากาศได 

รวมทั้งตองปองกันผลกระทบจากความรอน 

และแสงแดด 

5.4 ตรวจพินิจการปฏิบัติงาน 

5.5 หลังเก็บเกี ่ยวใบหมอนแลว ตองดูแล

ไมใหใบหมอนเสียหายจากการช้ํา ใบแหง 

หรือตายนึ่ง 

5 . 5  ต ร ว จ พิ นิ จ คุ ณ ภ า พ      

ใบหมอน 
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รายการ เกณฑกาํหนด วิธีตรวจประเมิน 

6. การเก็บรวบรวมและการ

ขนยายผลิตผล (ในกรณีท่ีมี

การขนสงไปยังแหลงรับซ้ือ) 

 
6.1 สถานทีเ่ก็บรวบรวมและพาหนะในการ

ขนสงใบหมอนตองสะอาด และไมกอใหเกิด

การปนเปอน 

 

6.1 ตรวจพินิจสถานที ่เก็บ

รวบรวมใบหมอนและพาหนะ

ในการขนสง 

6.2 วิ ธีปฏิบัติ ในการขนยายตองไมทําให     

ใบหมอนเสียหาย 
6.2 ตรวจพินิจวิ ธีปฏิบัติใน

การขนยาย 

7 .  สุ ขภ าพและก า ร ให

ความรูแกผูปฏิบัติงาน 
 
7.1  ดู แลสุขภาพของผู ป ฏิบัติ งานอย า ง

เหมาะสม และเพยีงพอ 

 

7.1 ตรวจพินิจ และสัมภาษณ 

 

7.2 ใหความรู ดานสุขลักษณะสวนบุคคลแก

ผูปฏิบัติงาน 

7.2 ตรวจบันทึกขอมูลหรือ

สัมภาษณ 

8. การบันทึกขอมูล  
8.1 บันทึกขอมูลเพื่อใหสามารถตรวจประเมิน

และตามสอบในระดับฟารมไดเกี่ยวกับ 
(1) การสํารวจ การกําจัด และการควบคุม

ศัตรูพืช 
(2) การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
(3) การเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
(4) ที่มาของปจจัยการผลิต เชน ตนพันธุ/

ท อนพัน ธุ หม อน  ปุ ย  วั ตถุ อั นตร ายทา ง

การเกษตร 
(5) การอนุรักษและบํารุงดิน เชน การใสปุย

อินทรีย ปุยเคมี และ/หรอืการปลูกพืชคลุมดิน

หรอืพืชปุยสด 
(6) การใหความรูดานสุขลักษณะสวนบุคคล

แกผูปฏิบัติงาน (ถามี) 

 

8.1 ตรวจบันทึกขอมูล 

8.2 เก็บรักษาบันทึกขอมูลอยางนอย 1 ป 8.2 ตรวจบันทึกขอมูล 
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4 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับหมอนเพื่อผลิตใบ 

คําแนะนํานี้มีไวเพื่อใหเกษตรกรผูผลิตใบหมอนนําไปใชปฏิบัติในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแตใน

แปลงปลูกจนถึงการขนสงไปยังแหลงรับซือ้ เพื่อใหไดใบหมอนที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย เหมาะ

สําหรับการเล้ียงหนอนไหมและการบริโภค ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 
คําแนะนําการปฏบิตัทิางการเกษตรท่ีดีสําหรับหมอนเพือ่ผลติใบ 

(ขอ 4) 

ก.1 แหลงนํ้า 

ก.1.1 น้ําท่ีใชทางการเกษตรเพื่อผลิตใบหมอน ตองเปนน้าํทีม่าจากแหลงน้าํทีไ่มอยูในสภาพแวดลอมที่

เส่ียงตอการปนเปอน และมีคุณภาพเหมาะสมกับการใชในการเกษตร ไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือน้าํทีก่อใหเกิดการปนเปอนสิง่ทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ เชน วัตถุอันตรายทางการเกษตร โลหะหนัก 

และจุลินทรียกอเกิดโรค กรณีจําเปนตองใชน้ําดังกลาว ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้นได

ผานการบําบัดมาแลว และนํามาใชในการเกษตรได 

ก.1.2 ควรเก็บตัวอยางน้ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง สงหองปฏิบัติการของทางราชการหรือหองปฏิบัติการที่

ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเพือ่วิเคราะหการปนเปอน รวมทัง้เก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปน

หลักฐาน 

ก.1.3 แหลงน้ําควรมีปริมาณน้ําเพียงพอ 

ก.2 พ้ืนที่ปลูก 

ก.2.1 เปนพืน้ที่ซึ่งไมมีวัตถุหรือสิ่งที่เปนอันตรายที่จะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเป อนในใบหมอน      

หากพื้นท่ีปลูกอยูในสภาวะเสี่ยงตอการปนเปอนโลหะหนัก และวัตถุอันตรายทางการเกษตรทีจ่ะทําใหเกิด

การตกคางหรือปนเปอนในใบหมอน เชน อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นท่ีผลิตพืชท่ีใชวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรมาก ควรเก็บตัวอยางดินอยางนอยปละ 1 ครั ้ง สงหองปฏิบัติการของทางราชการ          

หรือหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะหการปนเปอน และเก็บใบแจงผลวิเคราะห

ดินไวเปนหลักฐาน 

ก.2.1.1 ควรอยูสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 700 m (เมตร) และมีความลาดเอยีงไมเกิน 30% 

ก.2.1.2 ควรเปนพืน้ที่ทีเ่ปนดินรวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้าํดี หนาดินลึกมากกวา    

30 cm (เซนติเมตร) และความเปนกรด-เบส (pH) ของดินอยูระหวาง 5.5 ถงึ 6.5 
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ก.3 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ก.3.1 มีการเฝาระวังศัตรูพืช ตัง้แตเริ ่มปลูก หากตรวจพบศัตรูพืชในปริมาณที่เกิดความเสียหาย          

ใหปองกันกําจัดศัตรูพืชนัน้อยางเหมาะสมตามคําแนะนําของทางราชการ และบันทึกขอมูลการสํารวจ

ศัตรูพืชนั้นไว 

ผูปฏิบัติงานตองมีความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับชนิดศัตรูพืชของหมอน และมีการสํารวจการเขาทําลายของ   

โรคและแมลง เชน โรครากเนา โรคใบดาง โรคไหม เพล้ียไฟ แมลงหวี่ขาว เพล้ียแปง ดวงเจาะลําตนหมอน 

และศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ในแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ 

ก.3.2 กรณีท่ีตองใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ก.3.2.1 ใหใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรทีขึ่น้ทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุ

อันตราย และมีคําแนะนําบนฉลากใหใชกับหมอนหรือศัตรูพืช ตองไมใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีหามผลิต 

นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไข

เพิม่เติม อานคําแนะนําทีฉ่ลากเพื่อใหทราบคุณสมบัติและวิธีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรกอน

นําไปใช หรือใหเปนไปตามคําแนะนําของทางราชการ 

ก.3.2.2 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองสอดคลองกับศัตรูพืชที่สํารวจพบ และใหเปนไปตาม

คําแนะนํา หรืออางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หรือตามคําแนะนําในฉลากที่ขึน้ทะเบียนอยาง

ถูกตองกับกรมวิชาการเกษตร และ/หรือคําแนะนําของหนวยงานที่เกี ่ยวของ เชน กรมหมอนไหม       

และกรมสงเสริมการเกษตร  

ก.3.3 วธิีการเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด แสดงปายให

ชัดเจน และแยกเกบ็เปนหมวดหมู ไมปะปนกับปุย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และอาหารเสริมตางๆ 

สําหรับพืช วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีเ่ปดใชแลวหามถายออกจากภาชนะบรรจุเดิม ภาชนะบรรจุวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรทีใ่ชหมดแลว ตองทําใหชํารุดเพื่อปองกันการนํากลับมาใช และนําไปทิง้ในสถานที่

ทีจ่ัดไวสําหรับทิ้งภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือทําลายโดยการฝงดินหางจาก

แหลงน้ํา ใหมีความลึกมากพอทีสั่ตวไมสามารถคุยขึน้มาได หามเผาทําลาย และระมัดระวังการปนเปอนสู

แหลงน้ําสาธารณะ 

ก.4 กระบวนการผลติกอนการเก็บเก่ียว 

ก.4.1 คัดเลือกตนพันธุ/ทอนพันธุจากแหลงผลิตท่ีเชื่อถือได เปนตนพันธุ/ทอนพันธุท่ีสมบูรณ แข็งแรง 

ตรงตามชนิดพันธุท่ีตองการผลิต และบันทึกขอมูลแหลงท่ีมาของตนพันธุ/ทอนพันธุ 
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การเตรียมตนพันธุ/ทอนพันธุ และการปลูก  
(1) การปลูกดวยตนพันธุ เตรียมตนพันธุโดยใชกิ่งปกชํา เลือกกิ่งหมอนที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 10 เดือน 

ปลอดจากศัตรูพืช แตละทอนมีตา 4 ตา ถึง 5 ตา หรือความยาวประมาณ 15 cm ถึง 20 cm นําไปชําไว

ในแปลงเพาะชําหรือในถุงชํา เมือ่ตนพันธุมีอายุ 3 เดือน ถึง 4 เดือน ยายลงปลูกในแปลง กอนปลูกควร

ตัดแตงรากและกิ่งท่ีแตกใหมใหยาวประมาณ 20 cm 
(2) การปลูกดวยทอนพันธุ เลือกกิ่งหมอนท่ีมีอายุ 6 เดือน ถึง 10 เดือน ปลอดจากศัตรูพืช ใชเฉพาะสวน

ของกิง่ที่แก (สีน้ําตาล) ตัดเปนทอนใหแตละทอนมีตา 4 ตา ถึง 5 ตา หรือความยาวประมาณ 15 cm ถึง 

20 cm ตัดสวนปลายของทอนพันธุเฉียงเปนปากฉลาม และนําไปปลูกในแปลงโดยปกตรงลึกลงไปในดิน   

3 ใน 4 สวนของทอนพันธุ  

ก.4.2 มีการอนุรักษและบํารุงดิน  

หมอนเปนพืชยืนตน จึงควรอนุรักษและบํารุงดินอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ควรวิเคราะหดินเพื่อทราบความอุดม

สมบูรณของดิน กอนเลือกใชวิธีการอนุรักษและบํารุงดินที่ถูกตองเหมาะสมสําหรับพื้นที่ปลูกแตละแหง 

ดังนี้ 

(1) การปลูกตามแนวลาดเอียงของพื้นที ่ควรปลูกหมอนขวางแนวลาดชัน (contour) เพื่อปองกันการ   

ชะลางพังทลายของหนาดิน 

(2) การใชปุยอินทรีย เพือ่เพิม่อินทรียวัตถุในดิน ควรใชปุ ยอินทรียที ่ผานกระบวนการหมัก หรือ

กระบวนการอื่นทีจ่ะทําใหเกิดการยอยสลายโดยสมบูรณและสามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิด

โรค ในอัตรา 2,000 กิโลกรัมตอไรตอป หลังการตัดต่ํา โดยการหวานหรือใสในรองระหวางแถวแลว     

ไถกลบ หรอืในอัตราตามความอุดมสมบูรณของดิน 
(3) การใชปุยเคมี เลือกใชเฉพาะปุยเคมีท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สูตร 15-15-15 ในอัตรา 100 กิโลกรัมตอไรตอป หรือสูตร 16-8-8 ในอัตรา 80-120 กิโลกรัมตอไร

ตอป รวมกับปุยยูเรีย (46-0-0) ในอัตรา 33 กิโลกรัมตอไรตอป หรือปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

ในอัตรา 70 กิโลกรัมตอไรตอป โดยแบงใสหลังการตัดต่ํา หลังตัดกลาง และหลังตัดแขนง วิธีการใสโรย

เปนแถวบริเวณทรงพุมแลวพรวนกลบ 
(4) การปลูกพืชคลุมดินหรือพืชปุยสด เชน ถัว่ลิสง ถั่วพรา ถั่วพุม ปอเทือง ปลูกระหวางแถวจะสามารถ

รกัษาความอุดมสมบูรณของดินไดดีกวาการปลูกหมอนอยางเดียว 

(5) ควรใชวัสดุคลุมดินเพื่อลดการสูญเสียน้ํา เชน ฟางขาว หรือแกลบดิบ 

ก.4.3 ตัดแตงกิ่งตนหมอนใหเหมาะสมตอการใชประโยชน 

การตัดแตงกิ่งตนหมอนมีวัตถุประสงคเพื่อบังคับตนหมอนใหเจริญเติบโตเปนทรงพุม เพื่อความสะดวกใน

การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษา และใหผลิตผลสูง นอกจากนี้ยังเปนการกําจัดหรือปองกันการแพรระบาดของ

ศัตรูพืชไดอีกทางหนึ่งดวย (ภาพประกอบตามภาคผนวก ข) 
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การตัดแตงกิ่งหมอนสําหรับแปลงปลูกระดับอุตสาหกรรม  

การตัดแตงกิ ่งหมอนในปแรก ตนหมอนตองมีอายุอยางนอย 6 เดือน การตัดแตงและเก็บเกี ่ยวเพื ่อ

นําไปใชประโยชนโดยทั่วไปจะแบงเปน 5 ครั้ง ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับปจจัยการผลิตและสิง่แวดลอม รวมทั้ง

ความสัมพันธของแผนการเล้ียงหนอนไหม และการเก็บเกี่ยวเพื่อนําใบหมอนไปใชประโยชน ดังนี้ 

(1) ครั้งท่ี 1 การตัดต่ํา จะตัดปละ 1 ครั้งในตนฤดูการผลิต โดยตัดใหตนตอทีเ่หลือสูงจากพืน้ดิน 25 cm 

ถงึ 50 cm เพื่อเตรียมตนหมอนสําหรบัการใหผลผลิตใบในชุดตอไป 
(2) ครั้งท่ี 2 การตัดกลาง จะตัดหลังจากตัดต่าํแลวประมาณ 60 วัน ถึง 70 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน   

80 cm ถงึ 100 cm คัดเลือกใบหมอนนําไปใชประโยชน 
(3) ครั้งท่ี 3 การตัดแขนงครัง้แรก จะตัดหลังจากตัดกลาง 60 วัน ถึง 70 วัน โดยตัดสูงจากรอยตัดกลาง

เดิม 5 cm ถงึ 10 cm คัดเลือกใบหมอนนําไปใชประโยชน 
(4) ครั้งท่ี 4 การตัดแขนงครั้งท่ีสอง จะตัดหลังจากตัดแขนงครัง้แรก 60 วัน ถึง 70 วัน โดยตัดสูงจาก

รอยตัดแขนงครั้งแรกประมาณ 5 cm ถงึ 10 cm คัดเลือกใบหมอนนําไปใชประโยชน 
(5) ครั้งท่ี 5 การตัดแขนงครั้งท่ีสาม จะตัดหลังจากตัดแขนงครั้งแรก 60 วัน ถึง 70 วัน โดยตัดสูงจาก    

รอยตัดแขนงครั้งท่ีสองประมาณ 5 cm ถึง 10 cm คัดเลือกใบหมอนนําไปใชประโยชน แลวเริ่มเตรียมการ

ตัดต่ําในรอบปตอไป 

การตัดแตงกิ่งตนหมอนสําหรบัแปลงปลูกระดับครัวเรือน 

การตัดแตงกิ่งตนหมอนในปแรก ตนหมอนตองมีอายุอยางนอย 6 เดือน ตนหมอนตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป  

จะมีการเก็บเกี่ยวใบไปใชประโยชนได 5 ครั้ง และตัดแตงปละ 2 ครั้งตอป ดังนี้ 
(1) การตัดต่ํา ตัดสูงจากพื้นดิน 25 cm ถึง 50 cm หลังจากตัดต่าํประมาณ 60 วัน ถึง 70 วัน เก็บใบไป

ใชประโยชนได โดยใหเหลือใบสวนยอดไว หลังจากนัน้อีก 30 วัน ถึง 45 วัน เก็บใบไปใชประโยชนครัง้ท่ี

สอง เหลือใบสวนยอดไวเชนกัน สวนการเก็บใบไปใชประโยชนครั ้งที ่สามหางจากการเก็บใบไปใช

ประโยชนครั้งท่ีสอง 30 วัน ถึง 45 วันเชนกัน 
(2) การตัดกลาง หลังจากเก็บใบไปใชประโยชนครั้งทีส่ามแลวใหตัดกลาง โดยตัดสูงจากพื้นดิน 80 cm 

ถงึ 100 cm หลังจากตดักลางประมาณ 40 วัน ถึง 45 วัน เก็บใบไปใชประโยชนครั้งทีสี่ ่สวนการเก็บใบไป

ใชประโยชนครั้งท่ีหามีระยะเวลาหางกัน และเหลือใบยอดเชนเดียวกับการเก็บใบไปใชประโยชนครัง้ท่ีสอง

และครั้งท่ีสาม หลังจากนั้นใหหมอนพักตัวเพื่อเขาสูการตัดต่ําในรอบปถัดไป 

ก.4.4 มีการปองกันกําจัดวัชพืช ดังนี้ 
(1) การกําจัดวัชพืชดวยมือหรือเครือ่งมือ เปนการควบคุมวัชพืชโดยใชแรงงานคน เครือ่งมือ เครือ่งจักร

และเครือ่งทุนแรงตางๆ ไดแก การถอนดวยมือ การใชจอบ การใชรถไถเล็กเขาไปพรวนพลิกหนาดินให

รากของวัชพืชถูกถอนข้ึนมา 
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(2) การกําจัดวัชพืชโดยการจัดระบบการปลูกพืชหรือปลูกพืชบํารุงดินอยางเหมาะสม เพื่อใหพืชบํารุงดิน

เจริญเติบโตและบังแสงแดด ทําใหเมล็ดวัชพืชงอกข้ึนมาแลวไมสามารถเจริญเติบโตตอได โดยพืชบํารุงดิน

ทีใ่ชควรมีอายุสั้นและตองศึกษาการเจริญเติบโตของพืชบํารุงดินแตละชนิด เพื่อใชเปนขอมูลในการปลูก

ใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหมอน  โดยท่ัวไปพืชบํารุงดินที่นํามาใชในระบบการปลูกหมอนจะเปน

พืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง และถัว่พรา ฯลฯ เพราะนอกจากชวยควบคุมวัชพืชแลว ยังเพิ่มความอุดม

สมบรูณของดินไดดวย 

(3) การกําจัดวัชพืชในแปลงหมอนดวยสารเคมีกําจัดวัชพืช ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในขอ ก.3.2 และควร

ฉีดพนหลังตัดแตงกิ่ง เพื่อปองกันไมใหสารเคมีกําจัดวัชพืชทีฉี่ดพนสัมผัสใบหมอน และเปนการลดความ

เส่ียงของการปนเปอนเม่ือเก็บเกี่ยว 

ก.5 การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

ก.5.1 อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บเกี่ยว 

ก.5.1.1 อุปกรณและเครื่องมือที่สัมผัสกับใบหมอนโดยตรง ควรทําจากวัสดุที่ไมทําใหเกิดการปนเปอน 

มีดหรือกรรไกรที่ใชในการเก็บเกี ่ยวตองคมและสะอาด ภาชนะบรรจุที ่ใชในการขนยายตองสะอาด          

มีคุณภาพการใชงานท่ีไมสงผลกระทบตอคุณภาพใบหมอน และใบหมอนทีเ่ก็บเกี่ยวแลวไมควรวางสัมผัส

กับพื้นดินโดยตรง 

ก.5.1.2 แยกภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยวและการขนยายอยางชัดเจนจากภาชนะสําหรับบรรจุของเสียและ

วัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อปองกันการปนเปอน 

ก.5.2 เก็บเกี่ยวใบหมอนใหเหมาะตอการนําไปใชประโยชน ดังนี้ 

การเก็บเกี่ยวใบหมอนสําหรบัเล้ียงหนอนไหม แบงตามวัยของหนอนไหมไดดังนี้ 

(1) หนอนไหมวัยออน ใหเก็บใบหมอนใบที ่1 ถึง 3 ที่คลี่เต็มที่แลวนับจากยอดเปนอาหารมื้อแรก    

และหลังจากนั้นเก็บใบหมอนใบถัดลงมาเรื่อยๆ  

(2) หนอนไหมวยัแก ใหตัดกิ่งหมอนท้ังกิ่งหรือเด็ดใบแกโดยเวนยอดออนไว 

การเก็บเกี่ยวใบหมอนสําหรับการบริโภค (แปรรูปเพื่อบริโภค) 

ควรเก็บใบหมอนในเวลาเชาหรือเย็น หรือชวงทีมี่อุณหภูมิต่าํ ใบจะไมเหีย่ว โดยเลือกเก็บใบทีไ่มเปนโรค 

หรอืมีรองรอยของแมลงทําลาย หรอืมีสิง่สกปรก เกบ็ใบหมอนจากใบลางไลข้ึนสูใบบน โดยเวนยอดออนไว 
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ก.5.3 ปฏิบัติงานเก็บเกี่ยว วางพัก และขนยายในแปลงปลูก ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังไมใหเกิด

ความเสียหายตอคุณภาพใบหมอน ใชอุปกรณหรอืเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม เพื่อปองกันการช้ํา

หรือเปนรอยตําหนิของใบหมอน 

ก.5.4 จุดวางพักและรวบรวมใบหมอนในแปลงปลูกตองมีภาชนะที่สะอาดรองรับ เพื ่อปองกันการ

ปนเปอนจากศัตรูพืช จุลินทรีย สิ่งปฏิกูล เศษดิน และสิ่งสกปรก หรือสิง่ที่เปนอันตรายอื่นๆ จากพืน้ดิน 

ภาชนะตองไมทําใหใบหมอนช้าํ และระบายอากาศได รวมทัง้ตองปองกันผลกระทบจากความรอน และ

แสงแดด 

ก.5.5 หลังเก็บเกีย่วใบหมอนแลว ตองดูแลไมใหใบหมอนเสียหายจากการช้ ํา ใบแหง หรือตายนึ่ง      

เชน เก็บเกี่ยวใบหมอนในชวงที่ไมมีแสงแดดจัด นําใบหมอนมาวางเรียงใหโปรง และไมอัดแนนเกินไป 

โดยเวนชองตรงกลางไวเพื่อระบายความรอน และคลุมดวยผาชุบน้ําสะอาดซ่ึงจะชวยลดการสูญเสียน้ําได 

ก.6 การเก็บรวบรวมและการขนยายผลิตผล 

ก.6.1 ดูแลสถานที่เก็บรวบรวมและพาหนะในการขนยาย ดังนี ้

ก.6.1.1 สถานที่เก็บรวบรวมใบหมอนควรสะอาด ถูกสุขลักษณะ เชน ไมอยูใกลแหลงปฏิกูล และสถานที่

เก็บสารเคมี ปุยเคมีและปุยอินทรีย มีการหมุนเวียนอากาศดี ไมเกิดการสะสมความรอน สามารถปองกัน

สัตวพาหะนําโรครวมท้ังสัตวเล้ียงอื่น 

ก.6.1.2 ภาชนะทีใ่ชในการบรรจุใบหมอนตองแยกจากภาชนะที่ใชในการขนยาย หรือขนสงวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรหรือปุย เพือ่ปองกันการปนเปอนทั้งทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ ที่เปนอันตรายตอการ

บรโิภค และสรางความเสียหายแกใบหมอน 

ก.6.1.3 พาหนะในการขนสงใบหมอนตองทําความสะอาดกอนการขนสง และหามขนสงใบหมอนรวมกับ

วัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตรายเพื่อปองกันการปนเปอน 

ก.6.2 วิธีการปฏิบัติในการขนยาย ตองดําเนินการดวยความระมัดระวังและเหมาะสมไมทําใหใบหมอน

เสียหายหรือเส่ือมสภาพหรอืปนเปอนจนเปนอันตราย 

ก.7 สุขภาพและการใหความรูแกผูปฏิบัติงาน 

ก.7.1 ดูแลสุขภาพสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ และผูปฏิบัติงานเกีย่วกับวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรควรไดรับการตรวจสุขภาพตามความเหมาะสม หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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ก.7.2 ใหความรู ความเขาใจ หรือใหการอบรมสุขลักษณะสวนบุคคลแกผูปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกสุขลักษณะ 

ก.7.3 ผูที่สัมผัสกับใบหมอนโดยตรง โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวและการดูแลหลังเก็บเกี่ยวตองมีการดูแล

สุขลักษณะสวนบุคคล เพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนสูใบหมอน 

ก.8 การบันทึกขอมูล 

ก.8.1 บันทึกขอมูลอยางเปนระเบียบ ครบถวน (ตัวอยางแบบบันทึกตามภาคผนวก ค) ขอมูลท่ีตอง

บันทึก ไดแก  

(1) การสํารวจ การกําจัด และการควบคุมศัตรูพืช 

(2) การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(3) การเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(4) ท่ีมาของปจจัยการผลิต เชน ตนพันธุ/ทอนพันธุหมอน ปุย วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(5) การอนุรักษและบํารุงดิน เชน การใสปุยอินทรีย ปุยเคมี และ/หรอืการปลูกพืชคลุมดินหรือพืชปุยสด 

(6) การใหความรูดานสุขลักษณะสวนบุคคลแกผูปฏิบัติงาน (ถามี) 

ขอมูลอื่นๆ ท่ีควรบันทึกเพื่อใชประโยชน ไดแก 

(1) จํานวนพื้นท่ีปลูก ผลผลิตตอไร 

(2) วันท่ีปลูก วันท่ีตัดแตง และวันท่ีเก็บเกี่ยว 

(3) ขอมูลผูรับซ้ือผลิตผล หรือแหลงท่ีนําผลิตผลในแตละรุนไปจําหนาย 

ก.8.2 เก็บรักษาบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวเปนอยางดี

อยางนอย 1 ป 
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ภาคผนวก ข 

การตัดแตงกิ่งหมอน 
(ขอ ก.4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80-100 cm 

ภาพท่ี ข.1 การตัดแตงกิ่งตนหมอนสําหรบัแปลงปลูกระดบัอตุสาหกรรม 

 

ตัดต่ํา ตัดกลาง 

  ตัดแขนง (คร้ังแรก)  ตัดแขนง (คร้ังที่สอง) 

 80-100 cm 25-30  cm 

พ
ักต

ัวรอต
ัดต

่ํา 
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ภาพท่ี ค.2 การตัดแตงกิ่งหมอนสําหรับแปลงปลูกระดับครัวเรือน 

 

ตัดต่ํา 

ตัดกลาง 

25-30  cm 

 80-100 cm 

พักตัวรอการตัดตํ่า 

ภาพท่ี ข.2 การตัดแตงกิ่งตนหมอนสําหรับแปลงปลูกระดับครัวเรือน 

 

เหลือใบสวนยอดหลังจาก

เก็บใบคร้ังที่ 1 แลว 

เหลือใบสวนยอดหลังจาก

เก็บใบคร้ังที่ 2 แลว 

เหลือใบสวนยอดหลังจาก

เก็บใบคร้ังที่ 4 แลว 

 

เหลือใบสวนยอดหลังจาก

เก็บใบคร้ังที่ 5 แลว 

 

เหลือใบสวนยอดหลังจาก

เก็บใบคร้ังที่ 3 แลว 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบบันทึกที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ (หนา 1/4) 

(ขอ ก.8) 

ขอมูลประจําป................................................. 

ชื่อผูประกอบการ (เจาของพื้นท่ีปลูก) (นาย/นาง/นางสาว)...................นามสกลุ.............................. 
เลขทะเบียนเจาของพื้นท่ีปลูก  จํานวน......................ไร 

แยกเปน...............................แปลงปลูก แปลงท่ี................. รหัสแปลงปลูก................................... 

ท่ีอยู ชื่อหมูบาน...............................................หมูท่ี..........................เลขท่ี................................. 

ถนน...........................................................ตรอก/ซอย............................................................ 

แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ................................จังหวัด...................................... 

รหัสไปรษณยี.............................โทรศพัท.....................................โทรสาร................................... 

e-mail...........................................................website.............................................................. 

 

ชื่อผูติดตอหรือผูแทน 

(นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล.................................................... 

ท่ีอยู ชื่อหมูบาน...............................................หมูท่ี..........................เลขท่ี................................. 

ถนน............................................................ตรอก/ซอย........................................................... 

แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ...............................จงัหวัด........................................ 

รหัสไปรษณยี.............................โทรศพัท.....................................โทรสาร................................... 

e-mail............................................................website............................................................. 

 

 

 

ลงชื่อผูประกอบการ.................................................. 

(...................................................) 

 

ลงชื่อผูติดตอหรือผูแทน................................................... 

(...................................................) 
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ตัวอยางแบบบันทกึที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ (หนา 2/4) 

(ขอ ก.8) 

 

ชื่อผูประกอบการ (เจาของพื้นท่ีปลูก) (นาย/นาง/นางสาว)...................นามสกลุ.............................. 
เลขทะเบียนเจาของพื้นท่ีปลูก  รหัสแปลงปลูก.............. 

ท่ีตั้งแปลงปลูก เลขท่ี...............หมูท่ี.................ตําบล.........................อําเภอ................................. 

จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณยี....................................................... 

รวมท้ังส้ิน จํานวน.............................................แปลงปลูก จํานวน............................................ไร 

แผนผังท่ีต้ังแปลงปลูก แสดงเสนทางคมนาคม และสถานท่ีสําคัญในบริเวณใกลเคียง เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการเดินทางไปยังแปลงปลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          N 
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ตัวอยางแบบบันทกึที่ 1  

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ (หนา 3/4) 

(ขอ ก.8) 

 

แปลงปลูกท่ี....................ปท่ีดําเนินการ................................รหัสแปลงปลูก.................................. 

ท่ีตั้งแปลงปลูก หมูท่ี...................ตําบล...............................อําเภอ............................................... 

จังหวัด........................................................................พื้นท่ี..................................................ไร 

1.1 พนัธุท่ีปลูก 

พนัธุ............................. ระยะปลูก.................... จํานวนตน............ วันท่ีปลูก (อายุตน)................. 

พนัธุ............................. ระยะปลูก.................... จํานวนตน............ วันท่ีปลูก (อายุตน)................. 

พนัธุ............................. ระยะปลูก.................... จํานวนตน............ วันท่ีปลูก (อายุตน)................. 

พนัธุ............................. ระยะปลูก.................... จํานวนตน............ วันท่ีปลูก (อายุตน)................. 

1.2 น้ํา     

- คุณภาพน้ํา     มีผลวิเคราะหน้ํา   ไมมีผลวิเคราะหน้ํา 

- ระบบน้ําที่ใช.........................................อัตราการจายน้ํา.....................................ลิตร/ชั่วโมง 

1.3 ดิน 

- คุณภาพดิน       มีผลวเิคราะหดิน   ไมมีผลวิเคราะหดิน 

- ประเภทดิน...................................................................................................................... 

1.4 ประวัติการใชพื้นท่ีการผลิต กอนปลูกพืชปจจุบันยอนหลัง 2 ป 

 พื้นท่ีไมเคยใชประโยชนทางการเกษตร 

 พื้นท่ีใชประโยชนทางการเกษตร ชนิดของพืชท่ีเคยปลูกมากอน ปท่ี 1 ................................... 
                                                                                        ปท่ี 2 ................................... 

1.5 ประวัติการแพรระบาดของศัตรูพืช และการกําจัด 

ชื่อ ศัตรูพืช..................... ปที่ระบาด........ พื้นท่ีระบาด รอยละ ......... การกําจัด.............................. 

ชื่อ ศัตรูพืช..................... ปที่ระบาด........ พื้นท่ีระบาด รอยละ ......... การกําจัด.............................. 

ชื่อ ศัตรูพืช..................... ปที่ระบาด........ พื้นท่ีระบาด รอยละ ......... การกําจัด.............................. 

ชื่อ ศัตรูพืช..................... ปที่ระบาด........ พื้นท่ีระบาด รอยละ ......... การกําจัด.............................. 

1.6 ขอมูลอื่น ๆ 
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ (หนา 4/4) 

(ขอ ก.8) 

 

แปลงปลูกท่ี......................รหัสแปลงปลูก………………………………….ปท่ีดําเนินการ.................................. 

แผนท่ีภายในแปลงปลูกระบุ  

- พื้นท่ีปลูก 

- สถานท่ีเก็บและผสมสารเคมี บริเวณลางทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชสารเคมี 

- สถานท่ีท่ีใชสารเคมีหลังการเก็บเกี่ยว 

- บริเวณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการเก็บและหมักปุย และสารปรับปรุงบํารุงดิน 

- สถานท่ีกักเก็บน้ํา ทางระบายน้ําและจุดท่ีปลอยน้ําท้ิง 

- ส่ิงกอสราง และถนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                 N 
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 2 

รายการและรายละเอียดปจจัยการผลิตสําหรับหมอน 

(ขอ ก.8) 
 

ชื่อผูประกอบการ (เจาของพื้นท่ีปลูก) (นาย/นาง/นางสาว)..............................นามสกุล..................................................... 

เลขทะเบียนเจาของพื้นท่ีปลูก  
 

หมายเลข

แปลงปลูก 
ลําดับท่ี 

รายการปจจัยการ

ผลิต 

วัน เดือน ป 

ท่ีจัดซ้ือ 
ปริมาณ แหลงท่ีไดมา รายละเอยีดเฉพาะ ผูบันทึก 
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 3 

ขอมูลการสํารวจศัตรูพืชและการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ชื่อผูประกอบการ (เจาของพื้นท่ีปลูก) (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล............................................................................ 

เลขทะเบียนเจาของพื้นท่ีปลูก  รหัสประจําแปลง................................................................................ 
พื้นท่ีปลูก......................................... ชนิดพืช.......................................... พันธุท่ีปลูก....................................... แปลงท่ีปลูก.................................... 

จํานวนไร............................................ไร  จํานวนตน................................................ตน  ปท่ีดําเนินการ................................................................... 

ข้ันตอนการ

ผลิต 

การสํารวจศัตรูพืช การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
การปองกัน

ดวยวิธีอื่น 

(ระบุ) 

ชื่อ 

ผูปฏิบัติ 
วัน/

เดือน/ป 

ท่ีสํารวจ 

ผลการสํารวจ วัน/

เดือน/ป  

ท่ีใช 

ชื่อสาร 

รอยละของ

สารออกฤทธิ์

และสูตรท่ีใช 

อัตราการ

ใช* 

ปริมาณสารท่ี

ใชท้ังแปลง

เพาะปลูก 
ชื่อ

ศัตรูพืช 
ไมพบ 

พบ 

(ปริมาณ) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

* หมายเหตุ อัตราการใชใหระบุตามลักษณะการใช เชน กรัม/ตน หรือ กิโลกรัม/ตน หรือ ซีซี (มิลลิลิตร)/น้ํา 20 ลิตร 
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ภาคผนวก ง 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณทีใ่ชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ท่ียอมรับใหใชได มีดังนี้ 

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว 
เมตร (meter) m  

เซนติเมตร (centimeter) cm 
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