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ขาวเปนสินคาเกษตรที่ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกที่สําคัญของโลก ดังนั้นเพื่อใหสินคาขาว
ของประเทศไทยมีมาตรฐานทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัย สรางความเชื่อถือใหเปนที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและการคาระหวางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวขึ้น เพ่ือเปนแนวทางสําหรับเกษตรกรในการเพาะปลูกขาวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวใหถูกตองเหมาะสม และใชเปนเกณฑสําหรับการใหการรับรองระบบการผลิตระดับฟารมให
เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและระหวางประเทศ เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค รวมทั้ง
สงเสริมการสงออก 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว 

1 ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการ
ผลิตขาวที่มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Oryza sativa L. อยูในวงศ Gramineae หรือ Poaceae ในทุกข้ันตอน
การผลิตที่ดําเนินการโดยเกษตรกร เพ่ือใหไดผลิตผลขาวเปลือกที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ แตไม
ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการผลิตขาวหอมมะลิไทย ซึ่งกําหนดแยกไวตางหากตาม 
มกอช. 4400 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการ
ผลิตขาวหอมมะลิไทย  

1.2 มาตรฐานนี้ ใหใชรวมกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ที่กําหนดไวสําหรับสินคาขาวที่
เก่ียวของ เชน มกอช. 4001 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง ขาวหอมไทย  

2 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี ้มีดังตอไปนี ้

2.1 ขาวเปลือกสด (wet paddy rice) หมายถึง ขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวและนวดทันทีโดยไมผานกระบวนการ
ลดความชื้น โดยปกติเมล็ดขาวเปลือกมีความชื้นไมต่ํากวา 18% โดยน้ําหนัก 

2.2 ขาวเปลือกแหง (dry paddy rice) หมายถึง ขาวเปลือกที่มีความชื้นไมเกิน 15% สําหรับการซื้อขาย
ขาวเปลือก  

2.3 ขาวเต็มเมล็ด (whole kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่อยูในสภาพเต็มเมล็ดไมมีสวนใดหัก และให
รวมถึงเมล็ดขาวที่มีความยาวตั้งแต 9 สวนขึ้นไป  

2.4 ตนขาว (head rice) หมายถึง เมล็ดขาวที่มีความยาวมากกวาขาวหักของแตละช้ันคุณภาพ แตไมถึง
ความยาวของขาวเต็มเมล็ด และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยูตั้งแต 80% ของเมล็ดขึ้นไป 

2.5 ขาวหัก (brokens) หมายถึง เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไป แตไมถึงความยาวของ
ตนขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยูไมถึง 80% ของเมล็ด 
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2.6 ขาวเมล็ดแดง (red kernels) หมายถึง เมล็ดขาวกลองที่มีเย่ือรําสีแดงหุมอยูทั้งเมล็ดหรือขาวที่สีแลว
มีเย่ือรําสีแดงติดอยูเปนบางสวนของเมล็ด 

2.7 ขาวเรื้อ (volunteer rice plant) หมายถึง ตนของขาวที่งอกจากเมล็ดขาวพันธุอ่ืนที่ตกคางในนาจาก
ฤดูที่ผานมา เมื่อออกรวงทําใหเกิดขาวพันธุอ่ืนปน 

2.8 ขาวพันธุอ่ืนปน (off type rice) หมายถึง ขาวพันธุอ่ืนที่ข้ึนปะปนในแปลงนาปลูกขาว และในที่นี้ไม
รวมถึงขาววัชพืช 

2.9 ขาววัชพืช (weedy rice) หรือที่เรียกวา ขาวดีด ขาวเดง ขาวหาง หมายถึง วัชพืชที่มีลักษณะตนและ
เมล็ดคลายขาว เมล็ดรวงงายมากและมักรวงกอนเก็บเกี่ยวขาว  

2.10 ขาวระยะพลับพลึง (mature grain) หมายถึง เมล็ดขาวที่พัฒนาสมบูรณแลวพรอมที่จะเก็บเกี่ยวได 
เมล็ดขาวในรวงสุกเหลืองไมนอยกวาสามในสี่สวนของรวง 

2.11 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ชนิด สายพันธุ ของพืช สัตว หรือจุลินทรียที่กอใหเกิดความเสียหายตอพืช 
หรือ ผลผลิตพืชและผลิตภัณฑจากพืช  

2.12 คุณภาพการสีของขาวเปลือก หมายถึง ปริมาณขาวเต็มเมล็ดและตนขาวคิดเปนเปอรเซ็นตโดยเทียบ
กับน้ําหนักของขาวเปลือก เมื่อผานการทดสอบการขัดสี 

2.13 วันออกดอก หมายถึง วันที่ตนของขาวออกชอดอก ไมนอยกวา 80% ทั้งแปลง 

2.14 วัตถุอันตราย (hazardous substances) ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายถึง 
วัตถุดังตอไปนี้ 

- วัตถุระเบิดได 
- วัตถุไวไฟ 
- วัตถุออกซิไดซ และวัตถุเปอรออกไซด 
- วัตถุมีพิษ  
- วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
- วัตถุกัมมันตรงัสี 
- วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธกุรรม 
- วัตถุกัดกรอน 
- วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
- วัตถุอยางอ่ืน ไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือส่ิงอ่ืนใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว 

พืช ทรัพยหรือส่ิงแวดลอม 



มกอช. 4401 - 2551 3

2.15 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง วัตถุอันตรายที่ใชในทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตร
เปนผูรับผิดชอบตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 

2.16 ฤดูปลูกขาวนาป (wet season crop) หมายถึง ชวงเวลาปลูกขาวในฤดูฝน 

2.17 ฤดูปลูกขาวนาปรัง (dry season crop) หมายถึง ชวงเวลาปลูกขาวนอกฤดูฝน 

2.18 สุขลักษณะ (hygiene) หมายถึง ลักษณะที่ถูกตองตามหลักปฏิบัติที่ดี ไดแก สภาวะและมาตรการตางๆ 
ที่จําเปนในกระบวนการผลิต เพ่ือใหผลิตผลที่ไดมีความปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค 

3 เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 

เกณฑที่กําหนด และวิธีตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว ใหเปนไปตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  เกณฑที่กําหนดและวิธีตรวจประเมิน 
(ขอ 3) 

รายการ เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1.แหลงน้ํา น้ําที่ใชปลูกตองไดจากแหลงที่ไมมี
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการ
ปนเปอนวตัถอัุนตราย 

ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหเก็บตัวอยาง สงตรวจสอบ 
และวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตามภาคผนวก 
ข.1 

2. พ้ืนที่ปลูก ตองเปนพื้นทีท่ี่ไมมีวัตถุอันตรายที่จะ
ทําใหเกิดการตกคาง หรือปนเปอนใน
ขาว  

ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหเก็บตัวอยาง สงตรวจสอบ 
และวิเคราะหคุณภาพดนิ  
ตามภาคผนวก ข.2  

- ใหใชตามคาํแนะนาํของกรมการขาว 
หรือกรมวิชาการเกษตร และคําแนะนํา
ในฉลากที่ข้ึนทะเบียนอยางถูกตองกับ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ  

3. การใชวตัถอัุนตราย
ทางการเกษตร 

- หามใชวตัถอัุนตรายที่ระบุใน
ทะเบียนวัตถอัุนตรายทางการเกษตรที่
หามใช 

- ตรวจบนัทึกขอมูลการใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร ตามตัวอยางแบบบันทึก
ขอมูลในภาคผนวก ก ขอ 9.2 

- ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษา 
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ขอ ข.3) 

- กรณีที่มีขอมูลหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการใชวัตถุอันตรายทาง
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รายการ เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 
- ในกรณีที่ผลิตเพื่อสงออก หามใช
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศ
คูคาหามใช 

การเกษตรไมตรงตามคําแนะนํา ใหสุม
ขาวเปลือกไปวิเคราะหสารพิษตกคาง  

4. การจัดการคุณภาพ
ในกระบวนการผลิต
กอนการเก็บเกี่ยว 

  

ขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวและนวดแลว
ยอมใหมีขาวพันธุอ่ืนปนไดไมเกิน 5% 
ในจาํนวนนี้มขีาวเมล็ดแดงปนได 
ไมเกิน 2%  โดยพิจารณาจาก 

 

 - การเลือกเมล็ดพันธุที่มี
คุณภาพตรงตามพันธุ และมาจากแหลง
ผลิตเมล็ดพนัธุที่เช่ือถือได 

- ตรวจสอบเอกสารรับรองเมล็ดพันธุ 
หรือตรวจบันทึกขอมูลแหลงที่มาของ
เมล็ดพันธุ ตามตัวอยางแบบบันทึก
ขอมูลในภาคผนวก ก ขอ 4 

 - การจัดการการปลูกและการ
ดูแลเพ่ือลดปริมาณขาวเรื้อและขาว
พันธุอ่ืนปนและมีการบันทึกขอมูล 

- ตรวจบนัทึกขอมูลการเตรียมดิน 
และการกําจดัตนของขาวพันธุอ่ืนปน 
ตามตัวอยางแบบบันทึกขอมูลใน
ภาคผนวก ก ขอ 6 และขอ 7 

4.1 การผลิตเพื่อให
ไดขาวเปลือกตรงตาม
พันธุ 

 - จาํนวนตนของขาวพนัธุอ่ืนปน
ที่ยอมใหมไีดไมเกิน 3% ซึ่งในจาํนวนนี้
มีจํานวนตนของขาวพนัธุทีเ่ปนขาวเมลด็
แดงปนไมเกิน 1%  

- สุมตรวจจํานวนตนของขาวพันธุอ่ืน
ปนในแปลงนา 
- กรณีมีขอสงสัยหลังเก็บเกี่ยว ใหสุม
ขาวเปลือกไปวิเคราะหการปน 

- ตรวจบนัทึกขอมูลการสํารวจการเขา
ทําลายของศัตรูพืชและการจัดการ  
ตามตัวอยางแบบบันทึกขอมูลใน
ภาคผนวก ก ขอ 8  

4.2 การปองกันกําจดั
ศัตรูพืช และความ
เสียหายของผลิตผล
จากศตัรูพืช 

- สํารวจการเขาทําลายของศตัรูพืชที่มี
ผลตอขาว  

- ปองกันกําจดัศตัรูพืชและขาววัชพืช
อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีทีเ่หมาะสม  
ตามคาํแนะนาํของกรมการขาว หากใช 
วัตถุอันตรายทางการเกษตรใหใชตาม
ขอกําหนดขอ 3 

- ตรวจบันทกึขอมูลการใชวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร ตามตวัอยางแบบบนัทึก
ขอมูลในภาคผนวก ก ขอ 9.2 
- สํารวจและตรวจพินิจ ตนของขาว
วัชพืชในแปลงนา 
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- ผลิตผลที่ไดตองไมมีโรคพืชและการ
ทําลายของแมลงมากกวา 10% 

- ตรวจวินิจฉยัการเกิดโรค หรือตรวจ
พินิจการทําลายของแมลงบนผลิตผล 

5. การเก็บเกีย่วและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว 

  

5.1 การจัดการเพื่อให
ไดขาวเปลือกที่มี
คุณภาพการสดี ี

(อายุการเก็บเกี่ยว)1/ 

เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพ่ือใหขาวเปลือกมีคุณภาพการสีที่ได
ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว ตามขอกําหนด
ในมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติสําหรับขาวแตละชนดิ โดยเกบ็
เก่ียวที่ระยะการเก็บเกี่ยวเมื่อ 
 - รวงขาวมีอายุ 25 วัน ถึง 35 
วัน หลังวันออกดอก หรือ 
 - รวงขาวอยูในระยะพลับพลึง 
ซึ่งเมล็ดขาวเปลือกในรวงสุกเหลือง 
ไมนอยกวาสามในสี่สวนของรวง 

- ตรวจบนัทึกขอมูลการเก็บเกี่ยวและ
การนวดขาว ตามตัวอยางแบบบันทึก
ขอมูลในภาคผนวก ก ขอ 10  

- ในกรณีที่จาํเปนใหตรวจพินิจการ
ปฏิบัตใินการเก็บเกี่ยวและนวดขาว 
และ/หรือตรวจพินิจผลติผล 

- กรณีมีขอสงสัย ใหสุมขาวเปลือกไป
ตรวจคุณภาพการสีขาวเปลือก 

- อุปกรณที่ใชในการเกบ็เกี่ยว ภาชนะ
บรรจ ุและวิธีการเกบ็เกี่ยวตองไม
กอใหเกิดผลกระทบตอคณุภาพของ
ผลติผล และตองเก็บเกี่ยวอยางระมัด 
ระวังไมใหเกิดการปนของขาวพันธุอ่ืน 

5.2 การเก็บเกี่ยวและ
การนวด 

- กรณีนวดดวยเครื่องหรือเก็บเกี่ยว
ดวยเครื่องเก่ียวนวด ตองรักษาความ
สะอาดของเครื่องเก่ียวนวด และตอง
ปฏิบัติอยางระมัดระวังไมใหเกิดการ
ปนของขาวพันธุอ่ืน ถาเก่ียวขาวพันธุ
อ่ืนมากอนตองกําจัดขาวพนัธุอ่ืนที่
ตกคางในเครือ่งออก 

- ตรวจบนัทึกขอมูลการเก็บเกี่ยวและ
การนวดขาว ตามตัวอยางแบบบันทึก
ขอมูลในภาคผนวก ก ขอ 10 

                                                  
1/ ขึ้นอยูกับพันธุ และตองพิจารณาความแตกตางของการปลูกในฤดูนาปและนาปรังดวย  
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5.3 ความชื้นของ
ขาวเปลือก และการ
ลดความชื้น2/ 

- หากไมไดจําหนายเปนขาวเปลือกสด
ใหลดความชื้นภายใน 24 ช่ัวโมง  
หลังการเก็บเกี่ยว  

- วิธีการลดความชืน้ตองไมทาํใหเมลด็
ขาวเปลอืกเกิดการแตกหัก จนสไีดขาว
เต็มเมล็ดและตนขาว นอยกวาขอกําหนด
คุณภาพการสตีามมาตรฐานสนิคาเกษตร
และอาหารแหงชาติสําหรับขาวแตละ
ชนิด 

- ใหลดความชื้นของเมล็ดขาวเปลือก
สําหรับการซื้อขายตองไมเกิน 15% 
และสําหรับการเก็บรักษาตองไมเกิน 
14%  

- ตรวจบนัทึกขอมูลการลดความชื้น
ขาวเปลือก ตามตัวอยางแบบบันทึก
ขอมูลในภาคผนวก ก ขอ 11 

- กรณีมีขอสงสัย ใหสุมขาวเปลือกไป
ตรวจวัดความชื้น และ/หรือ คุณภาพ
การสีขาวเปลือก 

6. การขนยาย การ
เก็บรักษาและการ
รวบรวมผลิตผล 

- อุปกรณ ภาชนะบรรจุ และพาหนะ 
ที่ใชในการขนยายและการเก็บรักษา
ตองสะอาด สามารถปองกันผลกระทบ
ตอคุณภาพของผลิตผล และปองกัน
การปนเปอนจากอันตรายและ 
ส่ิงแปลกปลอมที่มีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค รวมทั้งไมทาํให
เกิดการปนของขาวพันธุอ่ืน 

- สถานที่เก็บรวบรวม และสถานที่
เก็บรักษาตองถูกสุขลักษณะ สะอาด 
และมีการถายเทอากาศดี สามารถ
ปองกันการปนเปอนผลติผลและ
ปองกันการปนของขาวพันธุอ่ืนได  

- วิธีการเก็บรกัษา และรวบรวม
ผลิตผล ตองไมทําใหผลติผลเสียหาย 

- ตรวจบนัทึกการบรรจุขาวเปลือก 
การขนยาย และการเก็บรักษา ตาม
ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลในภาคผนวก 
ก ขอ 12 

- ตรวจพินิจ อุปกรณและภาชนะบรรจุ
ในการเกบ็รักษา สถานที่เก็บรักษาและ
รวบรวม และสภาพการเก็บรักษา  

- ตรวจพินิจการปฏิบัตใินการเก็บ
รักษาและการรวบรวมผลิตผล 

- ตรวจพินิจฉลาก  

                                                  
2/ ตองพิจารณาความแตกตางของการปลูกในฤดูนาปและนาปรังดวย  
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และทําใหเกิดการปนของขาวพันธุอ่ืน 

- กรณีผลิตขาวหลายพันธุ ตองมีการ
จัดการเพื่อปองกันการปนของขาวตาง
พันธุได 

7. การบันทึกและการ
จัดเก็บขอมูล 

- ตองมีการบนัทึกขอมูลที่เก่ียวกับ 
(1) แหลงที่มาของเมล็ดพันธุ 
(2) แหลงน้ําใช 
(3) การเตรียมดิน 
(4) การกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืนปน 
(5) การสํารวจการเขาทําลายของ

ศัตรูพืชและการจัดการ 
(6) การใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร 
(7) การเก็บเกี่ยวและการนวดขาว 
(8) การลดความชื้นขาวเปลือก 
(9) การบรรจุขาวเปลือกและการเก็บ

รักษา 
(10) แหลงที่มาของผลิตผล 

- ตรวจผลการบันทึกขอมูลตาม
ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลในภาคผนวก 
ก  ขอ 4 ถึงขอ 13  

 - ผลิตผลที่อยูระหวางการเก็บรักษา 
และขนยาย ตองมีการระบุขอมูลให
สามารถตรวจสอบแหลงที่มาของ 
ผลิตผลได 

- ตรวจรหัส หรือเคร่ืองหมาย หรือ
บันทึกขอมูลที่แสดงแหลงทีม่าของ
ผลิตผล ตามตัวอยางแบบบันทึกขอมูล
ในภาคผนวก ก ขอ 13 

4 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวนี้มีไวเพ่ือใชแนะนําเกษตรกรใหมีการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีในการผลิตขาวเพื่อใหไดผลิตผลที่ปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค ซึ่งมีรายละเอียด
อธิบายไวในภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางแบบบันทึกขอมูล 
(ขอ 3) 

แปลงที่..............ปที่ดําเนินการ..........................  พื้นที่นา........................ไร 

เลขที่ประจําตวัเกษตรกร ....................................    เลขที่ประจําแปลง ...................................... 

1.  ขอมูลทั่วไปของเจาของแปลงนา 
ช่ือ  -  สกุล  เกษตรกร............................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่...................หมูที่...........ช่ือหมูบาน........................ตรอก/ซอย..................................... 
ตําบล/แขวง..................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................. 
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท....................................e-mail...... ....... ....... ..... ...... 
ช่ือ  -  สกุล  ผูดูแลแปลงนา (ถามี)............................................................................................ 
ที่อยูเลขที่...................หมูที่...........ช่ือหมูบาน........................ตรอก/ซอย..................................... 
ตําบล/แขวง..................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................. 
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท....................................e-mail...... ....... ....... ..... ...... 

2.  ที่ตั้งแปลง  หมูที่..........ช่ือหมูบาน....................................ตําบล............................................
อําเภอ............................................จังหวัด.................................... 

3.  แผนที่ตั้งแปลง   แสดงเสนทางคมนาคม และสถานท่ีสําคัญใกลเคียงเพื่อการเดินทางเขาไปยังแปลง
และแสดงการใชประโยชนของแปลงขางเคียงพรอมแหลงน้ําที่นํามาใชปลูกขาว  

ทิศเหนือ 
 

ประวัติการใชที่ดินปลูกพืช/พันธุยอนหลัง 3 ป   
1. ป ......................................    2. ป ......................................   3. ป ...................................... 
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4.  แหลงที่มาของเมล็ดพนัธุขาว 

ช่ือพันธุ พื้นที่ 
(ไร) 

แหลงที่มาของ
เมล็ดพันธุ 

วันหวาน/ 
วันตกกลา* 

วันปกดํา เมล็ดพันธุที่ใช 
(กิโลกรัม) 

อัตราที่ใช 
(กิโลกรัม/ไร) 

       
       
       
       
หมายเหต ุ * ใหขีดขอความที่ไมตองการออก 

วิธีการปลูก    ปกดํา  หวานน้าํตม       หวานขาวแหง 

5. แหลงนํ้าที่ใช    น้ําฝน  น้ําชลประทาน   สระ/บอขุด  บอน้ําบาดาล 
  คลอง/แมน้ํา/ลําธาร   

6.  การเตรียมดิน  
ประเภทของดนิ    ดินเหนียว  ดินรวน   ดินรวนปนทราย  ดินทราย                       

วิธีการเตรียมดิน    ใชเครื่องจักรกล  ใชแรงงานสัตว    ไถ หวาน คราด ภายในวันเดียว 
  ไมมีการเตรียมดินแตใชสารเคมีควบคุมหรือฆาวัชพืช 

การปฏิบัติ วัน  เดือน  ป วิธีปฏิบัต ิ
1. ไถดะ หรือไถครั้งแรก   

 
2. ไถแปรครั้งที่ 1   

 
    ไถแปรครั้งที่ 2    

 
3. คราด/ทาํเทือก/ปรับ
พ้ืนนา/ชักรองระบายน้าํ* 

  
 

4. ใชสารคุม และ/หรือ 
ฆาวัชพืช 

  

5. โรตารีปน/หมักเทือก*   
 

6. วิธีการอื่นๆ ที่
เกษตรกรปฏิบัต ิ

  
 

หมายเหต ุ * ใหขีดขอความที่ไมตองการออก 
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7.  การกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืนปน 

การปฏิบัติ วัน  เดือน  ป จํานวนขาวปน 
(ตน/ไร) ลักษณะขาวปน วิธีการตัดขาวปน 

(ถอน / ตัด) 
1. ระยะแตกกอ     
     
     
2. ระยะออกดอก     
     
     
3. ระยะโนมรวง     
     
     
4. ระยะสุกแก     
     
     

8.  สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชและการจัดการ (หากไมพบศัตรูพืชไมตองทําเคร่ืองหมายหรือ
กรอกขอมูล) 

8.1   โรคขาว 

โรคไหม            ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

โรคใบจุดสีนํ้าตาล  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

โรคขอบใบแหง ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

โรคใบหงิก           ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

โรคเมล็ดดาง      ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

โรคดอกกระถิน     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 
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โรค...........................  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

โรค.....................       ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

โรค.....................       ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

8.2  แมลง 

เพล้ีย     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

ดวงดํา            ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

เพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

เพล้ียกระโดดหลังขาว   ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

หนอนปลอก     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

หนอนหอใบขาว   ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

หนอนกอ     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

แมลงบั่ว    ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

แมลงหลา             ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

แมลงสิง             ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................
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อ่ืนๆ...............  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 
 

8.3  วัชพืช        

ครั้งที่ …….. 
วัชพืชทั่วไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

ครั้งที่ …….. 
วัชพืชทั่วไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

ครั้งที่ …….. 
วัชพืชทั่วไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

ครั้งที่ …….. 
วัชพืชทั่วไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 
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8.4  สัตว 

หอยเชอรี่  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

ปู ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

นก  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

หนู  ความรนุแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  
 ปองกันกําจดัโดย.................................................... วันที่ ........................ 
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9. การใชปุยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
9.1 การใชปุยเคมี/ปุยอินทรีย/สารควบคุมการเจริญเติบโตและอื่นๆ 

รายการปจจัยการผลิต ชนิด/สูตร/ชื่อสาร วัน เดือน ป ที่ซื้อ แหลงที่ซื้อ อัตราที่ใช  
(กิโลกรัม/ไร) ชื่อผูปฏิบัติ 

1. ปุยเคมี       
ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      
ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      
ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      

2. ปุยอินทรีย      
ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      
ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      
ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      

3. สารควบคุมการเจริญเติบโต*      
ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      
ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      
ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      

4. อื่นๆ (ระบุ)...........................      
ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      
ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      
ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      
หมายเหต ุ * สารควบคุมการเจริญเติบโต เชน ฮอรโมน 
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9.2   การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร: สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ชนิดศัตรูพืช ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
ทะเบียน
วัตถุ

อันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 
/ วัน เดือน ป  
ที่หมดอายุ*,** 

แหลงที่ซื้อ 
วัน เดือน ป 
ที่ใชสารเคมี 

อัตราที่ใชตอน้ํา 
20l  หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทั้ง
แปลง (ลิตร) /

จํานวนไร 
หมายเหตุ 

1. โรคขาว          
-โรคไหม          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
-โรคใบจุดสีน้ําตาล          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
-โรคขอบใบแหง          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
หมายเหตุ   *     ดูจากฉลากภาชนะบรรจุ และกรณีที่ไมใชสารเคมีใหระบุในชองชื่อการคาวา “ไมใช” 
  **    ขีดขอความที่ไมตองการออก 
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ชนิดศัตรูพืช ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
ทะเบียน
วัตถุ

อันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 
/ วัน เดือน ป  
ที่หมดอายุ*,** 

แหลงที่ซื้อ 
วัน เดือน ป 
ที่ใชสารเคมี 

อัตราที่ใชตอน้ํา 
20l  หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทั้ง
แปลง (ลิตร) /

จํานวนไร 
หมายเหตุ 

-โรคใบหงิก          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
-โรคเมล็ดดาง          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
-โรคดอกกระถิน          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
- โรค ….........          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
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ชนิดศัตรูพืช ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
ทะเบียน
วัตถุ

อันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 
/ วัน เดือน ป  
ที่หมดอายุ*,** 

แหลงที่ซื้อ 
วัน เดือน ป 
ที่ใชสารเคมี 

อัตราที่ใชตอน้ํา 
20l  หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทั้ง
แปลง (ลิตร) /

จํานวนไร 
หมายเหตุ 

ครั้งที่ ......          
- โรค ….........          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
- โรค ….........          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
- โรค ….........          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
- โรค ….........          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
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ชนิดศัตรูพืช ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
ทะเบียน
วัตถุ

อันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 
/ วัน เดือน ป  
ที่หมดอายุ*,** 

แหลงที่ซื้อ 
วัน เดือน ป 
ที่ใชสารเคมี 

อัตราที่ใชตอน้ํา 
20l  หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทั้ง
แปลง (ลิตร) /

จํานวนไร 
หมายเหตุ 

ครั้งที่ ......          
2. แมลง          
-เพลี้ยไฟ          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
-ดวงดํา          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
-เพลี้ยกระโดด 
สีน้ําตาล 

         

ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
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ชนิดศัตรูพืช ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
ทะเบียน
วัตถุ

อันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 
/ วัน เดือน ป  
ที่หมดอายุ*,** 

แหลงที่ซื้อ 
วัน เดือน ป 
ที่ใชสารเคมี 

อัตราที่ใชตอน้ํา 
20l  หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทั้ง
แปลง (ลิตร) /

จํานวนไร 
หมายเหตุ 

-เพลี้ยกระโดด 
หลังขาว 

         

ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
-หนอนปลอก          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
-หนอนหอใบขาว          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
-แมลง.................          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
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ชนิดศัตรูพืช ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
ทะเบียน
วัตถุ

อันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 
/ วัน เดือน ป  
ที่หมดอายุ*,** 

แหลงที่ซื้อ 
วัน เดือน ป 
ที่ใชสารเคมี 

อัตราที่ใชตอน้ํา 
20l  หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทั้ง
แปลง (ลิตร) /

จํานวนไร 
หมายเหตุ 

-แมลง.................          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
-แมลง.................          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
-แมลง.................          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
-แมลง.................          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
-แมลง.................          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
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ชนิดศัตรูพืช ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
ทะเบียน
วัตถุ

อันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 
/ วัน เดือน ป  
ที่หมดอายุ*,** 

แหลงที่ซื้อ 
วัน เดือน ป 
ที่ใชสารเคมี 

อัตราที่ใชตอน้ํา 
20l  หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทั้ง
แปลง (ลิตร) /

จํานวนไร 
หมายเหตุ 

3.วัชพืช          
3.1 วัชพืชทั่วไป          
ชนิด...................          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ชนิด...................          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ชนิด...................          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
3.2 ขาววัชพืช          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
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ชนิดศัตรูพืช ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
ทะเบียน
วัตถุ

อันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 
/ วัน เดือน ป  
ที่หมดอายุ*,** 

แหลงที่ซื้อ 
วัน เดือน ป 
ที่ใชสารเคมี 

อัตราที่ใชตอน้ํา 
20l  หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทั้ง
แปลง (ลิตร) /

จํานวนไร 
หมายเหตุ 

4.สัตว          
-หอยเชอรี่          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
-นก          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
-หนู          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
-ปู          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
- อื่นๆ ...............          
ครั้งที่ 1          
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ชนิดศัตรูพืช ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
ทะเบียน
วัตถุ

อันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต 
/ วัน เดือน ป  
ที่หมดอายุ*,** 

แหลงที่ซื้อ 
วัน เดือน ป 
ที่ใชสารเคมี 

อัตราที่ใชตอน้ํา 
20l  หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทั้ง
แปลง (ลิตร) /

จํานวนไร 
หมายเหตุ 

ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
- อื่นๆ ...............          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
- อื่นๆ ...............          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
- อื่นๆ ...............          
ครั้งที่ 1          
ครั้งที่ 2          
ครั้งที่ ......          
ครั้งที่ ......          
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10. การเก็บเกี่ยว และการนวดขาว 
 กรณีที่ 1  ใชคนเกี่ยว / เครื่องเก่ียววางราย  (ใหขีดขอความที่ไมตองการออก) 
  แลวใช คนนวด / เครื่องนวด (ใหขีดขอความที่ไมตองการออก) 

รายการ ขอสังเกต วัน เดือน ป 
1. ขาวออกดอก 80%   ออกดอกสม่ําเสมอ   

  ออกดอกไมสม่าํเสมอ  
  .......................................................... 

 

2. การระบายน้ําออกนา   ระบายกอนเก็บเก่ียว 7-10 วัน   
  ระบายกอนเก็บเก่ียวมากกวา 10 วัน 
  ไมระบายน้ําออก เพราะ...............................  

 

3. ลักษณะรวงขาวที่เก็บเกี่ยว  เหลืองทั้งรวง       เหลืองสามในสี่ของรวง 
 เขียวทั้งรวง 
 รวงแหงกรอบ 

 

4. เก็บเกี่ยว      คน    เครื่อง สภาพนา        แหง      ชื้น/น้ําขัง  
6. การตาก         
       ตากบนลาน .............. วัน  ลานซีเมนต    ลานดนิ 

 ลานดินรองดวย .......................... 
 ทําความสะอาดลานโดย ......................... 

 

   แดดจัด     แดดปานกลาง     ครึ้มฝน   
  ฝนตก       อ่ืนๆ .............................. 

 

       ตากในนา ................ วัน   แดดจัด     แดดปานกลาง     ครึ้มฝน   
  ฝนตก       อ่ืนๆ .............................. 

 

       ตากสุมซัง ................ วัน   แดดจัด     แดดปานกลาง     ครึ้มฝน   
  ฝนตก       อ่ืนๆ .............................. 

 

       ตากวางราย .............. วัน   แดดจัด     แดดปานกลาง     ครึ้มฝน   
  ฝนตก       อ่ืนๆ .............................. 

 

6. รวมกองขาว ไดจํานวน.................... กอง  
7. นวดขาว   คน      
                เครื่อง 
                สัตว 

 กอนหนานี้เก่ียวขาวพันธุเดียวกัน 
 กอนหนานี้เก่ียวขาวตางพันธุ พันธุ.............  

(ถาทราบ)  ระบุวิธีกําจัดเมลด็คางในเครื่อง
....................................................... 

 อ่ืนๆ .................................................. 
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กรณีที่ 2  ใชรถเกี่ยวนวดขาว 

รายการ ขอสังเกต วัน เดือน ป 
1. ขาวออกดอก 80 %   ออกดอกสม่ําเสมอ   

  ออกดอกไมสม่ําเสมอ  
  .......................................................... 

 

2. การระบายน้ําออกจากนา  ระบายกอนเก็บเกี่ยว 7-10 วัน   
  ระบายกอนเก็บเกี่ยวมากกวา 10 วัน 
  ไมระบายน้ําออก เพราะ.......................... 

.................................................................  

 

3. ลักษณะรวงขาวที่เก็บเกี่ยว  เหลืองทั้งรวง      เหลืองสามในสีข่องรวง 
 เขียวทั้งรวง 
 รวงแหงกรอบ 

 

4. วันเก็บเกี่ยว สภาพนา    แหง        ช้ืน/น้าํขัง  
5. รถเกี่ยว   กอนหนานี้เก่ียวขาวพันธุเดียวกัน 

 กอนหนานี้เก่ียวขาวตางพันธุ พันธุ............. 
(ถาทราบ)  ระบุวิธีกําจัดเมล็ดคางในเครือ่ง
....................................................... 

 อ่ืนๆ .................................................. 

 

6. ผลิตผลทีไ่ด   ขายสด........................ตันหรือเกวียน             
                      เก็บไวทําพันธุ/บริโภค.......................................ตัน 
ผลผลิตที่ได...............................ตันหรือเกวียนตอไร                   ราคาขาย*....................บาท/ตัน 

หมายเหต ุ * ขอมูลราคาขายไมใชขอมูลท่ีบังคับ 
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11. การลดความชื้นขาวเปลือก (กรณีขายสดไมตองกรอกขอมูล) 
วันที่เร่ิมตากขาว ....................       วันที่ตากเสร็จ.....................       

รายการ ขอสังเกต 
1. ลักษณะลานตาก 
      พ้ืนดนิ         คอนกรีต        ยางมะตอย  

 ตากขาวหนานอยกวา 5 cm 
 ตากขาวหนา 5-10 cm 
 ตากขาวหนามากกวา 10 cm 

2. การใชลานตากกอนหนานี้ เมื่อ............................ 
      
     

 ตากผลติผลพืชอื่น .................... 
 ตากขาวพนัธุ ........................... 
 ใชกิจกรรมอื่น .......................... 

3. วัสดุรองพื้นตาก 

                  

  ไมม ี
  ผาใบ/พลาสติก 
  ตาขาย/ผาล่ี/ผาแยงฟา   
   อ่ืนๆ...................... 

4. การทําความสะอาดลานตาก  ไมทาํ 
 กวาด 
 วิธีอ่ืน (ระบุ) ............................ 

5. สภาพแดด (โดยเฉลี่ย)   แดดจัด     แดดปานกลาง     
ครึ้มฝน     ฝนตก 

  อ่ืนๆ ................................... 
6. การเกลี่ยขาวระหวางการตาก จํานวนครั้งในการเกลี่ย..........ครั้ง/วัน 
7. จํานวนวนัที่ตากขาว จํานวนวนัตากขาว ............วัน 
8. วัสดุคลุมกองขาวระหวางวันตาก   ไมคลุม 

  คลุมดวย............................    
9. เครื่องอบลดความชื้น  กอนหนานี้อบขาวพันธุ............... 

 กําจดัขาวคางเครื่อง โดย............. 
     .............................................. 
เร่ิมอบขาว เวลา...........น. ถึง...........น. 
จํานวน...........ชม.        
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12. การบรรจุขาวเปลือกและการเก็บรกัษา (กรณีขายสดไมตองกรอกขอมูล) 

แปลงที่ ปริมาณขาว
(กิโลกรัม) 

ภาชนะบรรจุ
ขาวเปลือก 
หลังเก็บเกี่ยว 

วิธีทําความสะอาด
ภาชนะบรรจุและยุงฉาง 

สถานทีเ่ก็บรกัษา
ขาวเปลือก 

     
     
     
     

13. แหลงที่มาของผลิตผล 

แปลงที่ พันธุขาว ปริมาณขาว
(กิโลกรัม) 

วัน เดือน ป 
ที่เก็บเกี่ยว 

ช่ือเจาของ 
แปลงนา ที่อยู 

      
      
      
      

 
 

ลงช่ือ……………………………………… 
(………………………………………) 

ผูบันทึก 
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ภาคผนวก ข 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว 
(ขอ 4) 

ข.1 แหลงนํ้า 

ข.1.1 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิต ควรเปนน้ําที่มาจากแหลงน้ําที่ไมอยูในสภาพแวดลอมที่เส่ียงตอการ
ปนเปอน และมีคุณภาพ เหมาะสมสําหรับใชในการเกษตร ตองไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่กอใหเกิดการปนเปอนสิ่งที่เปนอันตราย กรณีจําเปนตองใช ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจน
ที่ชัดเจนวาน้ํานั้นไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตได   

ข.1.2 หากอยูในสภาวะเสี่ยงที่กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย ใหเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 ครั้ง 
ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต สงหองปฏิบัติการของทางราชการหรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง เพ่ือ
วิเคราะหการปนเปอนตามสภาพความเสี่ยงของแหลงน้ํา โดยบันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ํา และ
เก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 

ข.1.3 ควรมีการอนุรักษแหลงน้ําและสภาพแวดลอมสําหรับการทํานาขาว 

ข.2 พื้นที่ปลูก 

ข.2.1 มีการจัดทําขอมูลประจําแปลงนา โดยรวมชื่อเจาของแปลงนา สถานที่ติดตอ ช่ือผูดูแลแปลงนา 
(ถามี) ที่ตั้งแปลงนา แผนที่ภายในแปลงนา ชนิดพืชและพันธุที่ปลูก ประวัติการใชที่ดินยอนหลังอยางนอย 
3 ป และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบบันทึกขอมูลประจําแปลงนา 

ข.2.2 หากอยูในสภาวะเสี่ยงที่กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย ใหมีการวิเคราะหดิน อยางนอย  
1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต สงหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
รับรอง เพ่ือวิเคราะหการปนเปอนตามสภาพความเสี่ยงของพื้นที่ปลูก โดยบันทึกวิธีการเก็บตัวอยางดิน
และเก็บใบแจงผลการวิเคราะหดินไวเปนหลักฐาน 
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ข.3 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ข.3.1 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองใชใหถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และ
คําแนะนําบนฉลากใหใชกับขาว ตองไมใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หามผลิต นําเขา สงออก หรือการมี
ไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตองหยุดใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร
กอนการเก็บเกี่ยวตามชวงเวลาที่ระบุไวในฉลากกํากับการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิด หรือให
เปนไปตามคําแนะนําของทางราชการ  

ข.3.2 ในกรณีที่ผลิตเพื่อสงออก หามใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคูคาหามใช  

ข.3.3 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหอานคําแนะนําที่ฉลากที่ข้ึนทะเบียนอยางถูกตองกับ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือใหทราบคุณสมบัติและวิธีการใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรกอนนําไปใช ทั้งนี้การใชตองสอดคลองกับศัตรูพืชที่สํารวจพบและคําแนะนําของกรมการขาว 
หรือกรมวิชาการเกษตร บันทึกขอมูลในแบบบันทึกตามภาคผนวก ก ขอ 8 และขอ 9.2 

ข.3.4 ผูประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช การเลือก
ชนิดและอัตราการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร รวมทั้งเครื่องพนสารเคมีและอุปกรณหัวฉีด รวมทั้ง
วิธีการพนสารเคมีที่ถูกตอง โดยตองตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน
ตลอดเวลา เพ่ือปองกันสารพิษเปอนเสื้อผาและรางกายของผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อผา
มิดชิด มีอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือแวนตาปองกันสารเคมี และผาปดปากปดจมูก ถุงมือ 
หมวก และสวมรองเทาเพ่ือปองกันอันตรายจากสารพิษ  

ข.3.5 เตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตรและใชใหหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคางในถังพน 

ข.3.6 เตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหมีความเขมขนที่ถูกตอง โดยปรับปริมาตรน้ําและกวนใหเปน
เนื้อเดียวกันกอนนําไปพน  

ข.3.7 ควรพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเล่ียงการพนในเวลาแดด
จัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 

ข.3.8 หลังการพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผา
ทันที เส้ือผาที่สวมใสขณะพนสารตองนําไปซักใหสะอาดทุกครั้ง 
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ข.3.9 เมื่อใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรหมดแลว ใหลางภาชนะบรรจุสารเคมี ดังกลาวดวยน้ํา 2 ครั้ง 
ถึง 3 ครั้ง แลวเทลงในถังพนสารเคมี ปรับปริมาตรน้ําตามความเขมขนที่กําหนด กอนนําไปใชพน
ปองกันกําจัดศัตรูพืช  

ข.3.10 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไมสามารถใชไดหมดในคราวเดียว ใหปดฝาภาชนะบรรจุ
ใหสนิทเมื่อเลิกใช และเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ข.3.11 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชหมดแลว ตองทําใหชํารุดเพื่อปองกันการนํากลับมา
ใชแลวนําไปทิ้งในสถานที่ที่จัดสําหรับทิ้งภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือทําลาย
โดย การฝงดินหางจากแหลงน้ํา ใหมีความลึกมากพอที่สัตวไมสามารถคุยขึ้นมาได และหามเผาทําลาย 

ข.3.12 การเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใหปฏิบัติดังนี้ 

ข.3.12.1  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดตางๆ ที่ใชในกระบวนการผลิต ใหจัดเก็บใน
สถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มิดชิด ปลอดภัย ปองกันแดดและฝนได มีอากาศถายเทไดสะดวก 
แยกเปนสัดสวน เพ่ือปองกันการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรสูอาหาร และสิ่งแวดลอม และ
ควรมีเครื่องมือและวัสดุปองกันอุบัติเหตุ เชน น้ํายาลางตา น้ําสะอาด ทราย และอุปกรณดับเพลิง  

ข.3.12.2  วัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด แสดงปายใหชัดเจน 
และแยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกับปุย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และอาหารเสริมตางๆ สําหรับพืช 
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เปดใชแลวหามถายออกจากภาชนะบรรจุเดิม 

ข.3.12.3 ตองไมมีวัตถุอันตรายที่หามผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เก็บรักษาอยูในสถานที่เก็บสารเคมี หรือภายในแปลงนา 

ข.4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว 

ข.4.1 การผลิตใหไดขาวเปลือกตรงตามพันธุ 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานตอไปนี้ สําหรับใชในการควบคุมปริมาณขาวพันธุอ่ืนปนในผลิตผลขาวเปลือก ซึ่ง
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหขาวเปลือกที่เก่ียวนวดแลวมีขาวพันธุอ่ืนปนไดไมเกิน 5% ในจํานวนนี้มีขาว
เมล็ดแดงปนไมเกิน 2 %  

ข.4.1.1 การจัดหาและเตรียมเมล็ดพันธุ 

ข.4.1.1.1 ใหเลือกเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ และมาจากแหลงผลิตเมล็ดพันธุของหนวยงาน
ราชการ หรือแหลงอ่ืนที่เช่ือถือได ไดรับการรับรองจากกรมการขาว หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
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ข.4.1.1.2 เมล็ดพันธุคุณภาพดีควรมีเมล็ดพันธุสุทธิไมนอยกวา 98% มีความงอกไมนอยกวา 80% 
และมีเมล็ดขาวพันธุอ่ืนปนไมเกิน 0.5% โดยมีแนวทางการจัดหาเมล็ดพันธุ ดังนี้ 
(1) จากแหลงเมล็ดพันธุของหนวยราชการ ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาว ศูนยวิจัยขาว ของกรมการขาว หรือ 
(2) จากสหกรณการเกษตร ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน และผูประกอบการอื่นๆ ที่ไดรับการ
รับรองจากกรมการขาว หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
(3) เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุเอง ควรมีการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุเปนการเฉพาะแยกจากการผลิต
ขาวปกติ หรือเลือกจากแปลงที่ตนของขาวสม่ําเสมอดีและตรวจตัดขาวพันธุอ่ืนปน 

ข.4.1.1.3 การเตรียมเมล็ดพันธุสําหรับหวานในนาหวานน้ําตมหรือตกกลาสําหรับปกดํา ควรนําเมล็ดใส
ถุงผาดิบหรือกระสอบปานหรือกระสอบที่ระบายน้ําไดดี  แชน้ํา 12 ช่ัวโมง ถึง 24 ช่ัวโมง แลวนําไปหุม 
36 ช่ัวโมง ถึง 48 ช่ัวโมง หมั่นรดน้ําใหกระสอบเปยก เมล็ดขาวจะงอกรากและยอดเล็กนอย (เรียกวา  
ตุมตา) นําไปหวานในแปลงนาหวานน้ําตมหรือแปลงตกกลาสําหรับปกดํา  สวนเมล็ดพันธุสําหรับนาหวาน
ขาวแหงใชเมล็ดพันธุขาวแหงที่เก็บรักษาไวตามปกติมาหวานโดยตรง 

ข.4.1.1.4 เกษตรกรตองบันทึกขอมูลแหลงที่มาของเมล็ดพันธุ รายละเอียดตามภาคผนวก ก ขอ 4 เพ่ือ
ชวยในการตรวจสอบยอนหลัง 

ข.4.1.2 การปลูกและการดูแล 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานดังตอไปนี้ ใชในการควบคุมปริมาณตนของขาวพันธุอ่ืนปนในแปลงนาไมใหเกิน 
3% ซึ่งในจํานวนนี้มีตนของขาวพันธุที่เปนขาวเมล็ดแดงปนไมเกิน 1% เพ่ือใหไดขาวเปลือกที่มีขาวพันธุ
อ่ืนปนไมเกิน 5% และในจํานวนนี้มีขาวเมล็ดแดงปนไมเกิน 2% 

ข.4.1.2.1 ฤดูปลูก 

ข.4.1.2.1.1 การปลูกขาวควรปลูกขาวในชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับพันธุขาวแตละชนิด ควรหลีกเล่ียง
ชวงเวลาการปลูกที่ขาวออกดอกในสภาพอุณหภูมิที่หนาวจัดหรือรอนจัด และควรหลีกเล่ียงการปลูกที่ตอง
เก็บเกี่ยวในชวงที่ฝนชุก 

ข.4.1.2.1.2 ชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มปลูกขาวนาป และนาปรัง ที่อาศัยการชลประทาน มีดังนี้  

ภาค ฤดูนาป ฤดูนาปรัง 
ภาคเหนือ พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ธันวาคม ถึง มกราคม 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ 
ภาคกลาง มิถุนายน ถึง สิงหาคม พฤศจิกายน ถึง เมษายน 
ภาคใตฝงตะวันออก สิงหาคม ถึง กันยายน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 
ภาคใตฝงตะวันตก มิถุนายน ถึง สิงหาคม มกราคม ถึง เมษายน 
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ข.4.1.2.2 การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 

ข.4.1.2.2.1 การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควรปฏิบัติดังนี้ 

• ไมเผาตอซังและฟางขาวในนา ควรปลอยใหเนาเปอยยอยสลายตามธรรมชาติ หรือไถกลบ
หรือใชน้ําหมักชีวภาพชวยยอยสลายในชวงการเตรียมดินในนาหวานน้ําตม 

• ดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก แกลบ เศษซากพืช  
ปุยพืชสด เปนตน 

• หวานปุยอินทรียอัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ถึง 1,000 กิโลกรัมตอไร ใหกระจายสม่ําเสมอ
ทั่วกระทงนา แลวไถหรือคราดกลบ ปลอยทิ้งไว 2 สัปดาห ถึง 3 สัปดาห เพ่ือให
กระบวนการยอยสลายถึงจุดสิ้นสุด และไมเกิดปญหากาซหรือสารพิษในแปลงนากอน 
ปลูกขาว 

• กอนปลูกขาวประมาณ 2 เดือน ใหไถดินปลูกพืชตระกูลถ่ัวโดยหวานเมล็ดพืชปุยสด เชน 
โสนอัฟริกัน ถ่ัวเขียว ถ่ัวพุม ปอเทืองอัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร หรือถ่ัวพราอัตรา 
10 กิโลกรัมตอไร และไถกลบเมื่อพืชปุยสดมีอายุประมาณ 50 วัน หรือกําลังออกดอก 

ข.4.1.2.3 ปริมาณเมล็ดพันธุ 

ข.4.1.2.2.1 การปลูกโดยวิธีปกดํา วิธีหวานน้ําตม และวิธีหวานขาวแหง ควรใชปริมาณเมล็ดพันธุ ดังนี้ 

• 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 7 กิโลกรัมตอไร ในการตกกลาสําหรับวิธีปกดํา 

• 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร สําหรับวิธีหวานน้ําตม 

• 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร สําหรับวิธีหวานขาวแหง 

ข.4.1.2.2.2 ปริมาณเมล็ดพันธุที่ใชสําหรับหวานน้ําตมหรือหวานขาวแหง สามารถปรับใหเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และศัตรูพืชที่มีผลตอขาว เชน ถาพ้ืนที่นามีสภาพราบเรียบสม่ําเสมอดี ไมมีนก หนู ที่จะมากิน
เมล็ดขาวที่หวาน และไมมีปญหาเรื่องมีวัชพืชมาก สามารถใชปริมาณเมล็ดพันธุอัตราต่ําคือ 10 กิโลกรัม
ตอไร แตถาไมพ้ืนที่ไมสม่ําเสมอ และมีศัตรูมากใหเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุใหมากขึ้น 

ข.4.1.2.4 การเตรียมดินและการปลูก 

ข.4.1.2.4.1 การปลูกโดยวิธีปกดํา ควรดําเนินการ ดังนี้ 

(1) การตกกลา  

• เตรียมแปลงตกกลา โดยไถดะ ทิ้งไว 7 วัน ถึง  10 วัน  ไถแปร  ปลอยน้ําเขา  แชข้ีไถ  
คราดปรับระดับผิวดินและทําเทือก 

• แบงแปลงยอย กวางประมาณ 1 m ถึง 2 m ยาวตามความยาวแปลง ทํารองน้ําระหวาง
แปลงกวางประมาณ 30 cm ระบายน้ําออก 



มกอช. 4401 - 2551 33

• หวานเมล็ดพันธุขาว (ที่เตรียมตามขอ ข.4.1.1.3) อัตรา 50 g/m2 ถึง 70 g/m2 บน
แปลงใหกระจายสม่ําเสมอ 

• ดูแลไมใหน้ําทวมแปลงกลา แตใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก เพ่ิมระดับน้ําตาม
การเติบโตของตนขาวแตไมใหทวมตนขาว และไมเกิน 5 cm จากระดับหลังแปลง 

(2) การปกดํา  

• เตรียมแปลงโดยไถดะทิ้งไว 7 วัน ถึง 10 วัน  ไถแปร ปลอยน้ําเขา แชข้ีไถ คราดปรับ
ระดับผิวดิน ทําเทือก รักษาระดับน้ําในแปลงปกดําประมาณ 5 cm จากผิวดิน 

• ปกดําโดยใชตนกลา อายุประมาณ 25 วัน 

• ระยะปกดํา ระยะระหวางแถว 20 cm และระยะระหวางตนหรือกอ 20 cm  จํานวน 3 ตน
ตอจับ ถึง 5 ตนตอจับ 

• รักษาระดับน้ําในนาใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนขาว ประมาณ 10 cm ถึง 20 cm 

• ดูแลไมใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเกิดชอดอกถึงออกรวง 
• ใหระบายน้ําออกหลังขาวออกรวงได 80% แลวประมาณ 15 วัน ถึง 20 วัน ตามสภาพ

ของดิน 

ข.4.1.2.4.2 การปลูกโดยวิธีหวานน้ําตม ควรดําเนินการ ดังนี้ 

• เตรียมแปลงโดยไถดะ ทิ้งไว 7 วัน ถึง 10 วัน ไถแปร ปลอยน้ําเขา แชข้ีไถ คราดปรับระดับ
ผิวดินทําเทือก 

• แบงแปลง กวาง 5 m ถึง 10 m ยาวตามความยาวของแปลง ทํารองน้ําระหวางแปลงกวาง 
30 cm ระบายน้ําออก 

• หวานเมล็ดพันธุขาว (ที่เตรียมตามขอ ข. 4.1.1.3) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 
กิโลกรัมตอไร บนแปลงใหกระจายสม่ําเสมอ 

• หลังหวานเมล็ด ดูแลไมใหน้ําทวมแปลง แตใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก คอยๆ
เพ่ิมระดับน้ําตามการเจริญเติบโตของตนขาว ไมใหน้ําทวมตนขาว และไมควรลึกเกิน  
10 cm 

• ดูแลไมใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเกิดชอดอกถึงออกรวง 
• ใหระบายน้ําออกหลังขาวออกรวงได 80% แลวประมาณ 15 วัน ถึง 20 วัน ตามสภาพ

ของดิน 

ข.4.1.2.4.3 การปลูกโดยวิธีหวานขาวแหง ควรดําเนินการ ดังนี้ 

• เตรียมแปลงโดยไถดะทิ้งไว 15 วัน ถึง 30 วัน ไถแปรพรอมเก็บวัชพืชออกจากแปลง  
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• หวานเมล็ดพันธุขาว อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร บนแปลงใหกระจาย
สม่ําเสมอ  

• ไถกลบหรือคราดกลบขึ้นอยูกับสภาพความชื้นในดิน ถาดินชื้นการคราดกลบเมล็ดขาวจะ
งอกดี ถาไถกลบลึกเกินไปหากมีฝนตกชุกจะทําใหเมล็ดขาวงอกไมสม่ําเสมอและเนาตาย 

• หลังหวานเมล็ด ดูแลไมใหน้ําทวมแปลง แตใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก คอยๆ
เพ่ิมระดับน้ําตามการเจริญเติบโตของตนขาว ไมใหน้ําทวมตนขาว และไมควรลึกเกิน  
10 cm 

• ดูแลไมใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเกิดชอดอกถึงออกรวง 
• ใหระบายน้ําออกหลังขาวออกดอกได 80% แลวประมาณ 10 วัน ถึง 20 วัน ตามสภาพ

ของดิน 

ข.4.1.2.5 การใชปุย 

ข.4.1.2.5.1 การใชปุยเคมี  ใหมีการจัดการที่ดีและเหมาะสม ดังนี้ 

• รูขนาดของแปลงปลูกขาวที่แนนอน เพ่ือการใสปุยในปริมาณที่ถูกตอง  

• ปดกั้นคันนารอบแปลงนาที่จะใสปุยใหเรียบรอย ไมใหมีน้ําไหลออกจากแปลงเมื่อใส
ปุยเคมี หลังใสปุยแลว 3 วัน ถึง 5 วัน จึงใหน้ําไหลเขาออกนาไดตามปกติ 

• กอนใสปุยเคมีรักษาระดับน้ําในนาขาว ใหมีระดับน้ําประมาณ 5 cm เปนระดับที่เหมาะสม 

• สํารวจและกําจัดวัชพืชกอนการใสปุยทุกครั้ง เพ่ือไมใหวัชพืชขึ้นมาแยงอาหารกับตนขาว 
โดยเฉพาะเมื่อตนขาวยังเล็ก 

• เลือกชนิดปุยและอัตราปุยที่ใสใหเหมาะกับพันธุขาวและชนิดของดิน และใสตรงตาม
ระยะเวลาที่ขาวตองการ  

• คํานวณปริมาณปุย (อัตรา) ที่จะใสใหถูกตอง หรือใสปุยใหเพียงพอกับความตองการของ
ตนขาว เพ่ือจะไดไมส้ินเปลืองคาใชจายกรณีที่ใสปุยมากเกินไป 

• กรณีพ้ืนที่นาเปนดินเหนียว ปุยสูตรที่แนะนําใหใสครั้งที่ 1 (ปุยรองพื้น)  ไดแก  
16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง 25  กิโลกรัมตอ
ไร การใสปุยครั้งที่2 (ปุยแตงหนา) ใหใสปุยยูเรีย อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 
กิโลกรัมตอไร หรือ ปุยแอมโมเนียซัลเฟต หรือ แอมโมเนียมคลอไรด อัตรา 10 กิโลกรัม
ตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร 

• กรณีพ้ืนที่นาเปนดินรวน ดินทราย และดินรวนปนทราย ปุยสูตรที่แนะนําใหใสครั้งที่ 1 
(ปุยรองพื้น) ไดแก 16-16-8 หรือ 18-12-6 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง 25  
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กิโลกรัมตอไร ใสปุยครั้งที่ 2 (ปุยแตงหนา)ใสปุยยูเรีย อัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร หรือ
ปุยแอมโมเนียซัลเฟต หรือ แอมโมเนียมคลอไรด อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอไร 

ข.4.1.2.5.2 การใชปุยอินทรีย ปุยอินทรียที่นํามาใชตองผานกระบวนการหมักหรือยอยสลายโดยสมบูรณ 
รวมทั้งวิธีและลักษณะในการใชตองดูแลเพ่ือไมใหเกิดการปนเปอนในระดับที่เปนอันตรายตอผูบริโภค 

ข.4.1.2.5.3 การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย ปุยอินทรียจะชวยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและ
ชีวภาพของดิน เพ่ิมปริมาณจุลินทรียดินบางชนิด มีธาตุอาหารเสริมมากกวาปุยเคมี ชวยดูดซับธาตุอาหาร
ทําใหชะลอการสูญเสียธาตุอาหารจากปุยเคมีได การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียแบงตามชนิดของเนื้อดิน 
ดังนี้ 

• ดินเหนียว   กอนปลูกขาวแนะนําใหใสปุยอินทรียไดแก ปุยคอก ปุยหมัก ฟางขาว แกลบ 
หรือ ข้ีเถาแกลบ อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ถึง 1,000 กิโลกรัมตอไร หรือ เล้ียงแหนแดง 
อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ถึง 100 กิโลกรัมตอไร หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว อัตราเมล็ดพันธุ 5 
กิโลกรัมตอไร ถึง 10 กิโลกรัมตอไร และไถกลบกอนปลูกขาว ปุยเคมีสูตรที่แนะนําใหใส
เปนปุยรองพื้น ไดแก 16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอ
ไร ถึง 25 กิโลกรัมตอไร 

• ดินรวน ดินทราย และดินรวนปนทราย   กอนปลูกขาวแนะนําใหใสปุยอินทรียไดแก ปุย
คอก ปุยหมัก ฟางขาว แกลบ หรือข้ีเถาแกลบ อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ถึง 1,000 
กิโลกรัมตอไร หรือเล้ียงแหนแดง อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ถึง 100 กิโลกรัมตอไร หรือ
ปลูกโสนอัฟริกันหรือปอเทือง อัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 กิโลกรัมตอไร 
และไถกลบกอนปลูกขาว ปุยเคมีสูตรที่แนะนําใหใสเปนปุยรองพื้น ไดแก 16-16-8 หรือ 
18-12-6 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง 25 กิโลกรัมตอไร 

ข.4.1.2.5.4 ขอควรคํานึงถึงในการใชปุยเคมี 

• การใสปุยแตละครั้งใหเลือกใชปุยเพียงสูตรเดียว 
• อัตราปุยที่แนะนําใหใสตามคําแนะนําขางตน ตัวเลขหนาเปนอัตราปกติ สวนตัวเลขตัว

หลังเปนอัตราที่ตองการผลผลิตเพิ่มมากกวาอัตราปกติ 

• การใสปุยรองพื้น แนะนําใหใสปุยสูตรใดสูตรหนึ่ง สวนอัตราที่แนะนําสามารถแบงใสชวง
ระยะกลาและชวงขาวแตกกอได 

• การใสปุยแตงหนา หมายถึงการใสปุยในระยะขาวกําเนิดชอดอก 

• การใสปุยอินทรียติดตอกันทุกปชวยใหปุยอินทรียสะสมอยูในดินเพิ่มขึ้นทุกป สงผลชวย
ลดอัตราการใสปุยเคมีในปตอๆ มาได  ดังนั้น ถาใสปุยอินทรียอัตราสูงจะลดการใส
ปุยเคมีไดเร็วข้ึน 
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ข.4.1.2.6 การจัดการน้ํา    

ข.4.1.2.6.1 น้ําเปนสิ่งจําเปนในการปลูกขาวและมีผลตอผลผลิตขาว ระยะกลาขาวตองการน้ํานอย 
ไมจําเปนตองมีน้ําขัง   ระยะแตกกอ (ประมาณ 20 วัน ถึง 30 วันหลังขาวงอกในนาหวานน้ําตมหรือนา
หวานขาวแหง และในระยะ 30 วันแรกหลังปกดํา) ไมควรขาดน้ํา เพราะวัชพืชจะขึ้นแขงกับขาว ระดับน้ํา
ในชวงแตกกอ  ประมาณ 5 cm ถึง 10 cm เมื่อขาวแตกกอเต็มที่แลวเพิ่มระดับน้ําใหสูงข้ึนเพื่อไมใหตน
ขาวแตกหนอที่ไมสมบูรณออกมา ระยะกําเนิดชอดอก ควรมีน้ําขังในนา จนถึงหลังขาวออกดอก 20 วัน 
หรือกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 7 วัน ถึง 10 วัน ใหระบายน้ําออก เพ่ือใหเมล็ดสุกพรอมกันแลวเก็บเกี่ยวได
สะดวก 

ข.4.1.2.7 การกําจัดขาวพันธุอ่ืนปน 

ข.4.1.2.7.1 เมื่อเมล็ดขาวงอกและเจริญเติบโตตองสํารวจขาวในแปลงนา เพ่ือตรวจสอบขาวพันธุอ่ืนปน 
และกําจัดขาวปน ใน 3 ระยะ ดังนี้ 
(1) ระยะแตกกอ    ตรวจดูลักษณะการแตกกอ การชูใบ สีของลําตนและใบ ขนาดของใบ และความสูง
ของตน หากพบตนผิดปกติใหถอนทิ้งทันที 
(2) ระยะออกดอก    ตรวจดูระยะเวลาการออกดอก (กอนหรือหลัง) ลักษณะของดอก สีของดอกและ
เกสรตัวผู และความสูงของตน ถาพบตนผิดปกติใหตัดทิ้ง 
(3) ระยะโนมรวง    ตรวจดูลักษณะและสีของเมล็ดขาวและลักษณะการโนมรวง ถาพบผิดปกติใหตัดทิ้ง 
(4) ระยะสุกแก    ตรวจดูลักษณะตางๆ เชนขนาดและสีของเมล็ดขาวและลักษณะการสุกแก ถาพบ
ลักษณะผิดปกติใหตัดทิ้ง 
ข.4.1.2.7.2 วิธีการถอนหรือตัดขาวพันธุอ่ืนปน ควรดําเนินการ ดังนี้ 
(1) การถอน ควรถอนทิ้งทั้งราก ตนหรือกอ ที่พบเปนขาวปนในระยะแตกกอ 
(2) การตัด ควรตัดทิ้งทั้งตนหรือกอและตัดใหชิดดินในระยะที่ขาวไมสามารถงอกหรือแตกหนอใหมมา
เปนขาวปนไดอีกเชนในระยะออกดอก ระยะโนมรวง หรือระยะสุกแก 

ข.4.1.2.7.3 ในกรณีที่เกษตรกรใชเมล็ดพันธุที่ผลิตเอง ตองเอาใจใสในการสํารวจและกําจัดขาวพันธุอ่ืน
ปนใหมากขึ้น 

ข.4.2 การปองกันกําจัดศัตรูพืชและความเสียหายของผลิตผลจากศัตรูพืช 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานดังตอไปนี้ เพ่ือดูแล ปองกัน และควบคุมใหผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช และได
ขาวเปลือกที่ถูกทําลายจากโรคและแมลงนอยกวา 10%  

ข.4.2.1 เกษตรกรควรรูจักชนิด วงจรชีวิตของศัตรูพืชที่สําคัญที่มีผลตอขาว ตลอดจนวิธีปองกันกําจัดที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ รายละเอียดศัตรูพืชที่สําคัญของขาวใหดูตามขอมูล
ในภาคผนวก ค  
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ข.4.2.2 มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชในแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอ และติดตามการระบาดของ
ศัตรูพืชในระยะตางๆ หากตรวจพบในปริมาณที่ทําใหเกิดความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ ใหปองกัน
กําจัดศัตรูพืชนั้นอยางเหมาะสมตามคําแนะนําของกรมการขาว และบันทึกขอมูลตามตัวอยางแบบบันทึก
ขอมูลในภาคผนวก ก ขอ 8 และขอ 9 

ข.4.2.3 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหใชตามขอกําหนดขอ ข.3 

ข.4.2.4 สวนของตนของขาวที่มีโรคเขาทําลายตองนําไปทําลาย ตามภาคผนวก ค  

ข.4.3 การจัดการปจจัยการผลิต 

ข.4.3.1 จัดทํารายการปจจัยการผลิต แหลงที่มาและรายละเอียดเฉพาะของปจจัยการผลิตที่สําคัญไดแก 
พันธุ ปุย วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชในการปฏิบัติการผลิต พรอมทั้ง ระบุรายการ ปริมาณ วัน เดือน 
ป แหลงที่มาที่จัดซื้อจัดหา 

ข.4.3.2 การใชปุยคอก ปุยอินทรีย และปุยธรรมชาติตางๆ ควรมีการจัดการที่ดีที่จะปองกันไมใหเกิดการ
ปนเปอนทั้งในดานจุลินทรีย เคมี และกายภาพสูผลิตผล ในระดับที่จะทําใหไมปลอดภัยตอการบริโภค 

ข.4.4 การจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 

ข.4.4.1 จัดทํารายการและการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร  

ข.4.4.2 จัดใหมีอุปกรณการเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

ข.4.4.3 จัดใหมีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรเปนสัดสวน ปลอดภัย และงายตอการ
นําไปใชงาน  

ข.4.4.4 จัดทําแผนการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณการเกษตร และมีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 
และอุปกรณการเกษตร ตามแผนที่กําหนดไว พรอมบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาทุกครั้ง 

ข.4.4.5 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารเคมี อุปกรณการเก็บเกี่ยว 
กอนนําออกไปใชงาน เครื่องมือและอุปกรณการเกษตรที่ตองอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน เชน 
หัวฉีดพนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอ หากพบวามี
ความคลาดเคลื่อนตองปรับปรุงซอมแซมหรือเปล่ียนใหม ใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงาน 

ข.4.4.6  มีการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใชในการบรรจุและขนสง
ผลิตผลทุกครั้งกอนการใชงาน และหลังใชงานเสร็จแลวกอนนําไปเก็บ 



มกอช. 4401 - 2551 38

ข.4.5 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช 

ข.4.5.1 เศษพืช ฟาง ที่ไมมีโรคเขาทําลายสามารถนํามาทําเปนปุยหมักได 

ข.4.5.2 แยกประเภทของขยะใหชัดเจน เชน กระดาษ กลองกระดาษ พลาสติก แกว น้ํามัน สารเคมี และ
เศษซากพืช เปนตน รวมทั้งควรมีถังขยะวางใหเปนระเบียบ หรือระบุจุดทิ้งขยะใหชัดเจน  

ข.5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

ข.5.1 การจัดการเพื่อใหไดขาวเปลือกที่มีคุณภาพดี 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานดังตอไปนี้ เพ่ือใหไดผลิตผลขาวเปลือกที่มีคุณภาพการสีดีตามมาตรฐาน ไดตนขาว
และขาวเต็มเมล็ดไมนอยกวา 34% 

ข.5.1.1 เมื่อขาวเริ่มออกดอก หมั่นเดินสํารวจแปลงนา เพ่ือพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการ 
เก็บเกี่ยว และใหเก็บเกี่ยวไดเมื่อรวงขาวมีอายุ 25 วัน ถึง 35 วัน หลังตนขาวในแปลงนาออกดอก 80%  
ของตนของขาว หรือเมล็ดขาวในรวงสุกเหลืองไมนอยกวาสามในสี่สวนของรวง หรือเมื่อเมล็ดมีความชื้น 
20% ถึง 25% ทั้งนี้ข้ึนอยูกับพันธุขาว 

ข.5.2 การเก็บเกี่ยวและการนวดขาว 

ข.5.2.1 วางแผนการเก็บเกี่ยว ใหเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยกําหนดวันเก็บเกี่ยวและบันทึก
ขอมูลการเก็บเกี่ยวตามภาคผนวก ก ขอ 10 ใหนัดรถเก็บเกี่ยว หรือนัดแรงงานคนที่จะเก็บเกี่ยวใหพรอม 
เพ่ือใหสามารถเก็บเกี่ยวไดทันตามกําหนด 

ข.5.2.2 ระบายน้ําออกจากแปลงกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 7 วัน ถึง 10 วัน เพ่ือใหขาวสุกแกสม่ําเสมอ 

ข.5.2.3 การเก็บเกี่ยวขาวดวยเครื่องเก่ียวนวด ตองสอบถามประวัติการใชงานของเครื่องเกี่ยวนวด หาก
พบวาเคยใชเก่ียวขาวพันธุอ่ืนมากอน ตองทําความสะอาดเครื่องเก่ียวนวดกอนใชงานเพื่อกําจัดขาวพนัธุอ่ืน
ที่ตกคางในเครื่อง และ/หรือ เดินเครื่องเก่ียวขาวรอบแปลงกอนประมาณ 100 kg แยกไว เพ่ือใหมั่นใจวา
ไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยูในเครื่อง  

ข.5.2.4 การใชเครื่องนวดขาว ตองสอบถามประวัติการใชงานของเครื่อง หากพบวาเคยนวดขาวพันธุอ่ืน
มากอนตองทําความสะอาดเครื่องนวด หรือนวดฟอนขาวกอน เพ่ือใหมั่นใจวาไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยู
จึงนํามาใชนวดขาวในแปลง 

ข.5.2.5 กรณีที่ใชรถแทรกเตอร แรงงานคน หรือสัตว ในการนวดขาว ตองทําความสะอาดลานนวดขาว
ใหสะอาดปราศจากเมล็ดขาวพันธุอ่ืนตกคางอยูบนลาน 
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ข.5.3 การลดความชื้นขาวเปลือก 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ เพ่ือใหความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกหลังการลดความชื้นไมเกิน 15% 
สําหรับการซื้อขายขาวเปลือก กรณีขาวเปลือกที่จะนําไปเก็บรักษาตองมีความชื้นไมเกิน 14%  

ข.5.3.1 การลดความชื้นโดยวิธีการตาก 

ข.5.3.1.1 การตากขาวฟอนกอนนวด ควรตากในวันที่ทองฟาแจมใส ไมมีเมฆฝนปกคลุม นําฟอนขาว
ออกผึ่งกลางแดดประมาณ 2 แดด ถึง 3 แดด ติดตอกัน หากไมสามารถลดความชื้นลงตามตองการเมื่อ
ตากขาวจนถึงชวงเย็น ใหรวมกองขาวและคลุมดวยวัสดุเพ่ือปองกันฝนและน้ําคาง เมื่อขาวแหงดีแลวจึง
นําไปนวด หลังจากนวดขาวแลว ควรตากขาวเปลือกอีกประมาณ 1 แดด ถึง 2 แดด จนขาวแหงดีจึงนําไป
เก็บในที่รม  

ข.5.3.1.2 การตากขาวเปลือกหลังจากนวดแลว ควรปฏิบัติดังนี้ 

• ตากบนวัสดุที่สะอาดและแหง เชน ผาใบหรือผาพลาสติก ไมควรตากกับพื้นซีเมนตรอน
จัดโดยตรงเพราะเมล็ดอาจไดรับความรอนมากเกินไป ทําใหเกิดการแตกราวภายในเมล็ด 
นอกจากนี้อาจมีปญหาส่ิงเจือปนสูง 

• ควรเกลี่ยขาวใหมีความหนาประมาณ 5 cm ถึง 10 cm การตากหนาเกินไปจะทําใหการ
ระบายอากาศในกองขาวไมดี ขาวแหงชา การตากบางเกินไปจะทําใหอุณหภูมิของขาวที่
ตากสูงเกินไป เกิดการแตกราวภายในเมล็ด มีผลตอคุณภาพการสีได ระหวางการตากควร
กลับกองขาวทุกๆ 2 ช่ัวโมง การเกล่ียขาวจะชวยใหลดความชื้นไดอยางสม่ําเสมอและ
รวดเร็ว 

• ระยะเวลาในการตาก ข้ึนอยูกับความชื้นเริ่มตน ความหนาบางของขาวขณะตาก และ
ความถี่ในการเกลี่ยกองขาว ควรตากลดความชื้นใหเหลือ 12% ถึง 14% จึงหยุดตาก 
หากไมสามารถลดความชื้นไดภายใน 1 วัน ควรรวมกองขาวและคลุมดวยวัสดุที่แหงและ
สะอาดเพื่อปองกันฝนและน้ําคางในตอนกลางคืน 

ข.5.3.2 การลดความชื้นดวยการอบ  

ข.5.3.2.1 อุณหภูมิที่ใชอบไมควรสูงเกิน 50°C ความชื้นสัมพัทธไมควรเกิน 60% และในขณะลด
ความชื้นไมควรลดในอัตราที่เร็วเกินไป จะทําใหเกิดความเสียหายกับเมล็ดได 

ข.5.3.2.2 การลดความชื้นแบบลมเปาขาวลอยตัว (fluidized base drying) ใชอุณหภูมิสูงมาก อาจสูงถึง 
100°C หรือกวานั้น สามารถลดความชื้นจาก 28% ลงเหลือ 19% ภายใน 5 นาที แตไมควรลดความชื้น
ใหต่ํากวานั้น เพราะจะทําใหขาวหักหมด หลังจากลดความชื้นเหลือ 19% จึงเทรวมขาวกองทิ้งไวให 
ขาวเย็น แลงจึงอบลดความชื้นอยางชาๆ ตามขอ ข.5.3.2.1 จนกวาจะไดความชื้นตามตองการ 
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ข.5.4 การจัดการภาชนะบรรจุผลิตผล 

ข.5.4.1 ทําความสะอาดกระสอบที่ใชบรรจุขาวเปลือก จนแนใจวาไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยู และบันทึก
ขอมูลเก่ียวกับภาชนะบรรจุขาวเปลือก และวิธีทําความสะอาดภาชนะบรรจุ ตามภาคผนวก ก ขอ 12 

ข.6 การขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลิตผล  

ข.6.1 การขนยาย 

ข.6.1.1 พาหนะที่ใชขนยายควรสะอาด ปดมิดชิด หรือ สามารถปองกันการเปยกน้ําจากภายนอกได 
พาหนะขนสงตองไมทําใหเกิดการปนเปอนจากวัตถุอันตราย  

ข.6.1.2 ไมควรใชพาหนะที่บรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุย สารเคมี มาบรรทุกขาว ยกเวนจะมีการทําความ
สะอาดอยางเหมาะสมกอนนํามาบรรทุกขาว 

ข.6.2 การเก็บรักษาและการรวบรวมผลิตผล 

ข.6.2.1 แยกสถานที่เก็บรักษาและภาชนะบรรจุขาวตางหากจากสถานที่เก็บรักษาและภาชนะบรรจุ 
วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย หรือสารเคมีอ่ืนที่อันตรายตอการบริโภค ในกรณีที่ไมสามารถแยกสถานที่
เก็บรักษาหรือภาชนะบรรจุได ตองมีการปองกันการปนเปอนระหวางสารเคมีและขาวอยางเพียงพอ 

ข.6.2.2 ทําความสะอาดยุงฉาง ดูแลยุงฉางใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน มิดชิด สามารถปองกันฝนรั่ว 
หรือสาดเขาไปในยุงได มีการปองกันการเขาทําลายของสัตว เชน นก หนู แมลง การปองกันและลดความ
เสียหายจากสัตวเหลานี้  

ข.6.2.3 ทําความสะอาดขาวเปลือกที่นวดและตากเรียบรอยแลวโดยการฝดหรือใชสีฝดแยกไวเปนสัดสวน 
หรือเก็บไวในกระสอบปานหรือกระสอบที่สะอาด ผูกปากกระสอบใหมิดชิดวางบนแครไมสูงจากพื้นไมต่ํากวา 
5 cm ในโรงเก็บที่อากาศถายเทสะดวกและเก็บรักษาไมปะปนกับขาวพันธุอ่ืน 

ข.6.2.4 ทําปายหรือฉลากบันทึกรายละเอียด ขอมูล ปริมาณขาวเปลือก วัน เวลาที่นําขาวเขาเก็บไวโดยใช
ปายพลาสติกหรือกระดาษแข็งหรือไมไผ ติดกับกระสอบใหตรวจสอบไดงาย 

ข.6.2.5 การปองกันและลดความเสียหายจากแมลงและสัตวศัตรูในโรงเก็บเหลานี้ ควรปฏิบัติดังนี้ 

ข.6.2.5.1 การควบคุมอุณหภูมิในการเก็บขาวเปลือก  ถาเปนขาวหอมการใชอุณหภูมิสูงทําใหความหอม
ซึ่งเปนสารหอมลดลงอยางรวดเร็ว การเก็บขาวในหองอุณหภูมิต่ําจึงชวยชะลอการสูญหายของกลิ่นหอมใน
ขาวใหชาลง แตตองเสียคาใชจายสูง นอกจากนี้ สภาพอุณหภูมิต่ําทําใหแมลงหยุดชะงักการกินอาหารและ
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อาจตายได อุณหภูมิต่ํากวา 10°C แมลงมัก เฉ่ือยชาไมวองไว สําหรับที่อุณหภูมิต่ํากวา 5°C การวางไข
และการเจริญเติบโตจะหยุดชะงัก และอุณหภูมิต่ํา –2°C ถึง –50°C ทําใหแมลงตายได 

ข.7 การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล 

ข.7.1 จัดทําเอกสารหรือแบบบันทึก ใหเปนปจจุบันสําหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ รวมทั้งตองมีการ
บันทึกใหครบถวน และลงชื่อผูปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการบันทึกขอมูล 

ข.7.2 ในกรณีที่มีแปลงปลูกมากกวา 1 แปลง ตองแยกบันทึกขอมูลเปนรายแปลงปลูก 

ข.7.3 มีการจัดเก็บเอกสารและหรือบันทึกขอมูลเปนหมวดหมู แยกเปนฤดูกาลผลิตแตละฤดูกาล เพ่ือ
สะดวกตอการตรวจสอบ และการนํามาใช 

ข.7.4 เก็บรักษาบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และเอกสารสําคัญที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานไวเปนอยางดี 
อยางนอย 3 ปของการผลิตติดตอกัน หรือตามที่ผูประกอบการ หรือประเทศคูคาตองการ เพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบยอนหลังได 

ข.7.5 แบบบันทึกและรายการเอกสารที่ควรจัดทํา และจดัเก็บ มีดังตอไปนี ้  

(1) บันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  

(2) บันทึกขอมูลแหลงที่มาของเมล็ดพันธุ 

(3) บันทึกขอมูลการเตรียมดินและการตดัขาวปน 

(4) บันทึกขอมูลการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชและการจัดการ 

(5) บันทึกขอมูลการใชปุย 

(6) บันทึกขอมูลการเก็บเกี่ยวและการนวดขาว 

(7) บันทึกขอมูลการลดความชื้นขาวเปลือก 

(8) บันทึกขอมูลการบรรจุขาวเปลือกและการเก็บรักษา 

(9) เอกสารแสดงรายการการจัดเก็บปจจัยการผลิตและอุปกรณ โดยมีรายละเอียดของสถานที่จัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บ หรือกรณีที่ไมมีการบันทึกเอกสาร ควรมีการจัดการสถานที่จัดเก็บ เชน มีปายแสดงรายการไว
ชัดเจน แยกปจจัยการผลิตและอุปกรณ เปนสัดสวนหรือหมวดหมู สะอาด ปลอดภัย งายตอการนําไปใชงาน 
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(10) เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลการตรวจวเิคราะหดนิ น้าํ ปจจัยการผลิตตางๆ 

ข.7.6 ผลิตผลที่อยูระหวางการเก็บรักษาและการขนยาย ควรมีการระบุรุนการผลิต หรือติดรหัส หรือ
เครื่องหมาย หรือบันทึกขอมูลที่แสดงแหลงผลิตของเกษตรกรและแปลงปลูก หรือวันที่เก็บเกี่ยวที่ภาชนะ
บรรจุ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบแหลงที่มา  
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ภาคผนวก ค 
คําแนะนําศัตรูพืชที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

(ขอ ข.4.2.6.1) 

ศัตรูพืชที่มีผลตอขาวที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจดั มีดังนี ้

ชวงเวลา ศัตรูพืชที่มีผลตอขาวที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 
1. โรค 
 
เมื่ออากาศเยน็ มี
น้ําคางบนใบขาว
จนถึงเวลาสาย หรือ
มีหมอกจัดตดิตอกัน
หลายวัน 

โรคไหม (rice blast) 
เกิดจากเชื้อรา ที่มีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Pyricularia grisea Sacc. 
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบแผลแสดงอาการโรคไหมที่ใบ 10% 
หรือมากกวา 

ระยะกลา พบใบมีแผลจดุสีน้ําตาลลักษณะคลายรูป
ตา กลางแผลมีสีเทา กวาง 2 mm ถึง 5 
mm ยาว 10 mm ถึง 15 mm  
ถาระบาดรุนแรงตนกลาขาวจะแหงและ
ฟุบตาย 

ระยะแตกกอ พบอาการของโรคบนใบ ขอตอใบ และ
ขอของลําตน แผลบนใบมีขนาดใหญกวา
ระยะกลา ลุกลามตดิตอกันได ที่บริเวณ
ขอตอใบมีลักษณะแผลช้าํสีน้ําตาลดํา  
ทําใหใบหลุด 

ระยะออกรวง ถาเปนโรคในระยะตนขาวเริม่ออกรวง 
เมล็ดจะลีบ แตถาเปนโรคหลังตนขาว
ออกรวงแลว คอรวงจะปรากฏแผลช้ํา 
สีน้ําตาล ทาํใหรวงขาวหักงาย และหลุด
รวง อาการลักษณะนี้เรียกวาโรคเนา 
คอรวง 

 
- ใหกําจัดพืชอาศัยรอบคนันา เชน 
หญาชันกาด หญาขน หญาไซ  
- ใสปุยไนโตรเจนตามคําแนะนาํของ
กรมการขาว 
- ใหตรวจแปลงนาอยูเสมอ เมื่อ
สํารวจพบอาการของโรค ใหพนสาร
ปองกันกําจดัโรคตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
- กอนปลูกควรคลุกเมล็ดหรือแช
เมล็ดตามคําแนะนาํของกรมการขาว  
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ระยะแตกกอถงึเก็บ
เก่ียว พบการระบาด
เมื่อความชื้นและ
อุณหภูมิสูง 

โรคกาบใบแหง (sheath blight) 
เกิดจากเชื้อรา ที่มีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Rhizoctonia solani (Thanatephorus 
cucumeris (Frank) Donk) (Corticium 
sasakii (Shirai) Mats.) 
พบแผลเกดิทีก่าบใบใกลระดับน้ํา มีสี
เขียวปนเทา ขอบแผลมีสีน้าํตาลขนาด
กวาง 1 mm ถึง 4 mm ยาว 2 mm ถึง 
10 mm แผลอาจขยายใหญมากขึ้นและ
ลุกลามไปตามกาบใบขาว และกาบใบธง 
ใบและกาบใบเหี่ยวและแหงตาย ถาขาว
แตกกอมาก ตนเบียดกันแนน โรคจะ
ระบาดรุนแรงมากขึ้น  
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบแผลแสดงอาการโรคกาบใบแหง 1 
ใน 3 ของความสูงของตน 

 
- ในแปลงที่เปนโรครุนแรงควรเผา
ตอซังขาวหลังเก็บเกี่ยว เพ่ือทําลาย
เมล็ดขยายพันธุของเชื้อรา 
- กําจดัวัชพืชตามคนันาและแหลงน้ํา 
เพ่ือลดแหลงสะสมของเชื้อโรค 
- กําหนดระยะปกดาํและใชอัตรา
เมล็ดพันธุตามคําแนะนาํ 
- ใหปุยไนโตรเจนตามคําแนะนาํ 
- เมื่อเร่ิมพบแผลบนกาบใบที่ 5 นบั
จากยอด ใหใชสารปองกันกําจัด 
เช้ือราตามฉลาก หรือคําแนะนําของ
กรมการขาว หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 

 
ทุกฤดูการปลกูขาว 
ฝนตกชุก ความชื้น
ในอากาศสูง มี
หมอกจัดตดิตอกัน
หลายวัน 

โรคเมล็ดดาง (dirty panicle disease) 
เกิดจากเชื้อราหลายชนิด เชน เช้ือรา 
Curvularia lunata (Wakk) Boed. , 
 Cercospora oryzae I.Miyake , 
Helminthosporium oryzae Breda de 
Haan. , Fusarium semitectum Berk & 
Rav. , Trichoconis padwickii Ganguly  
และ Sarocladium oryzae มอีาการที่
เดนชัดคือ รวงขาวดางดาํ เมล็ดมีรอย
แผลเปนจดุสนี้ําตาลดํา ลายสีน้ําตาล  
สีเทา หรือทั้งเมล็ดคลุมดวยเสนใยสี
ชมพู บางเมลด็ลีบ และมีสีน้ําตาลดํา  
ทําใหผลผลิตและคุณภาพของขาว
เสียหายมาก  
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบแผลแสดงอาการใบจดุสีน้ําตาล 5% 
ที่ระยะขาวตั้งทอง 

 
- ในแปลงที่มีโรคนี้ระบาดเปน
ประจํา ไมควรปลูกขาวพันธุออนแอ  
- ใชเมล็ดพันธุจากแหลงทีไ่มเปน
โรค หากไมสามารถเลี่ยงไดควรคลุก
เมล็ดพันธุกอนปลูกดวยสารปองกัน
กําจัดโรคพืชตามคําแนะนําของ
กรมการขาว หรือกรมวิชาการเกษตร 
- ในระยะขาวเริ่มออกรวง หากพบ
จุดบนใบ ประกอบกับมีฝนตกและ
ความชื้นสูง ควรพนสารปองกันกําจดั
โรคพืชตามฉลาก หรือคําแนะนาํของ
กรมการขาว หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 
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เมื่อฝนตกพรํา
ติดตอกันหลายวัน 
ระดับน้าํในนาสูง 
หรือเมื่อเกิดภาวะน้าํ
ทวม 

โรคขอบใบแหง (bacterial leaf blight 
or bacterial blight) 
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Xanthomonas oryzae 
pv. oryzae (ex Ishiyama) Swings et al 

ระยะกลา มีจุดเล็กลักษณะฉ่ําน้าํที่ขอบใบลาง 
ตอมา 7 วัน ถึง 10 วัน จุดขยายเปนทาง
สีเหลืองยาวตามใบ ใบแหงเร็ว สวนที่ยัง
มีสีเขียวเปลี่ยนเปนสีเทา ถาอาการ
รุนแรงตนขาวอาจเหี่ยวตายทั้งตน หาก
นําตนกลาทีไ่ดรับเชื้อไปปกดํา ตนกลาจะ
เห่ียวตายในเวลารวดเร็ว 

ระยะปกดํา โดยทั่วไปตนขาวแสดงอาการหลังปกดํา
แลว 4 สัปดาห ถึง 6 สัปดาห ขอบใบมี
รอยขีดช้ํา ตอมาเปล่ียนเปนสีเหลือง 
บางครั้งพบหยดแบคทีเรียบริเวณแผล 
แผลมักขยายอยางรวดเร็วไปตามความ
ยาวของใบ ถาแผลขยายไปตามกวาง 
ขอบแผลดานในจะไมเรียบ ตอมาแผล
เปลี่ยนเปนสีเทาและแหง 

 
 
- ในแปลงที่เปนโรค ไถกลบตอซัง
ขาวทันทีหลังเก็บเกี่ยว 
- ทําลายพืชอาศัย เชนขาวปา และ
หญาไซ เปนตน 
- ใหปุยไนโตรเจนตามคําแนะนาํ 
- ไมระบายน้าํจากแปลงนาที่เปนโรค
สูแปลงขางเคียง 
 

 
หลังจากเพลี้ย
กระโดดสีน้าํตาล
ระบาดรุนแรง 

โรคใบหงิก (ragged stunt disease) 
เกิดจากเชื้อไวรัส Ragged Stunt Virus  
มีเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเปนพาหะนาํโรค 
ทําใหตนเตี้ยแคระแกร็น ใบสีเขียวเขม 
ใบแคบและสัน้กวาปกติ ปลายใบบดิเปน
เกลียว อาจพบอาการขอบใบแหวงวิ่น 
และสันใบบวมที่หลังใบและกาบใบขาว 
ตนที่เปนโรคจะออกรวงชา รวงไม
สมบูรณ เปอรเซ็นตเมล็ดลบีสูง คุณภาพ
ขาวต่ํา 
พืชอาศัยของโรคที่สําคัญ คือ  

 
- ไถกลบตอซงัที่เปนโรค 
- ใชพันธุขาวตานทานเพลีย้กระโดด
สีน้ําตาล  
- ไมปลูกขาวพันธุเดียวในพื้นที่
กวางขวางตอเนื่องกันเปนเวลานาน 
- ทําลายพืชอาศัยของเชื้อไวรัส เชน  
ขาวปา ขาเขียด หญาขาวนก หญารัง
นก และหญาไมกวาด 
- ถอนตนขาวที่เปนโรค นําไปทําลาย
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ขาวปา ขาเขียด หญาขาวนก หญารังนก 
และหญาไมกวาด 

นอกแปลงนา 
- ปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือตดัวงจร
ชีวิตของแมลงพาหะในกรณีที่มีการ
ระบาดของโรคใบหงิกรุนแรง 
- เมื่อพบเพลีย้กระโดดสนี้ําตาล 1 
ตัวตอตน ใชสารปองกันกําจดัแมลง
ตามฉลากหรือคําแนะนาํของกรมการ
ขาว หรือวิธีอ่ืนตามคําแนะนําของทาง
ราชการ 

2. แมลง 
 
ระยะกลาในสภาพ
อากาศแหงแลง ฝน
ทิ้งชวง 

เพล้ียไฟ (rice thrips)  
ที่มีช่ือวิทยาศาสตรวา Stenchaetohrips 
biformis (Bagnall) อยูในวงศ 
Thripidae เปนแมลงขนาดเล็ก ยาว 1 
mm ถึง 2 mm ตัวเต็มวัยมีสีดํา ทาํลาย
ขาวโดยดูดกนิน้ําเล้ียงจากใบขาว ทําให
ปลายใบแหง ขอบใบมวนเขาหากัน ถา
ระบาดมากทาํใหขาวตายทั้งแปลง 
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบอาการใบมวนมากกวา 20% ของ
จํานวนตนที่สุมตรวจ 

 
- ดูแลแปลงขาวระยะกลาไมใหขาด
น้ํา 
- เมื่อเกิดการระบาดของเพลี้ยไฟ  
ถามีน้ําใหปลอยน้ําใหทวมยอดขาว  
1 วัน ถึง 2 วนั แลวใหปุยเรงการ
เจริญเติบโต 
- เมื่อพบการระบาดรุนแรง ใหใช
สารปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก
หรือคําแนะนําของกรมการขาว หรือ
วิธีอ่ืนตามคาํแนะนาํของทางราชการ 

 
 
 
ระยะขาวแตกกอถึง
ระยะออกรวง 

เพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล  
(brown planthopper: BPH) และ
เพล้ียกระโดดหลังขาว  
ตัวเต็มวัยของแมลงทั้งสองชนิดนี้มี
ลักษณะตางกัน คือ เพล้ียกระโดดสี
น้ําตาล มีช่ือวทิยาศาสตรวา Nilaparvata 
lugens (Stal) มีปกสีน้ําตาล ลําตัวยาว
ประมาณ 3 mm มีทั้งพวกปกส้ันและปก
ยาว สวนเพลี้ยกระโดดหลังขาวมีขนาด
ใกลเคียงกับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แต
ปกคอนขางใส และจดุสีดาํทีก่ลางและ

 
 
 
- ปลูกขาวพันธุตานทานเพลีย้
กระโดดสีน้าํตาล และเพลี้ยกระโดด
หลังขาว และควรปลูกขาวหลายๆ 
พันธุสลับกนั 
- ชวงที่ระบาด ใชแสงไฟลอแมลง 
และทําลาย 
- เวนชวงปลูกขาว ปลอยแปลงนา
วางไว หรือปลูกพืชอื่นแทนขาว เชน 
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ปลายปก มองจากดานบนเหน็เปนทาง 
สีขาวจากหัวถึงหลัง แมลงทั้งสองชนิดนี้
ชอบบินมาเลนไฟเวลากลางคืน ทั้งตัว
ออนและตัวเตม็วัยดูดกินน้ําเล้ียงบริเวณ
โคนกอขาว ถามีแมลงจํานวนมากทําให
ตนขาวแหงตาย นอกจากนี้เพล้ียกระโดด
สีน้ําตาลยังเปนแมลงพาหะนําโรคใบ
หงิกมาสูขาวอีกดวย 
โดยทั่วไป เพล้ียกระโดดสนี้าํตาลระบาด
ทําความเสียหายแกขาวรุนแรงกวาเพลี้ย
กระโดดหลังขาว ปจจุบันเพลี้ยกระโดด 
สีน้ําตาลจดัเปนแมลงศตัรูพืชที่สําคัญ
ที่สุด 
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบตัวเต็มวัยและตัวออนมากกวาหรือ
เทากับ 10 ตัวตอกอ หรือ 1 ตัวตอตน 
และพบมวนเขียวดูดไขนอยกวา 1 ตัว 
ตอตน 

พืชตระกูลถ่ัว และขาวโพด เปนตน 
เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 
- ในแหลงที่มีการระบาดหลงัปกดํา
หรือหลังหวานขาว 2 สัปดาห ถึง 3 
สัปดาห จนถึงระยะตั้งทองควร
ควบคุมน้าํในแปลงใหพอดนิเปยก
หรือมีน้ําเร่ียผิวดิน จะชวยลดการ
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสนี้าํตาลใน
แปลงนา 
- เมื่อพบเพลีย้กระโดดสนี้ําตาล 1 
ตัวตอตน ใชสารปองกันกําจดัแมลง
ตามฉลาก หรือคําแนะนาํของ
กรมการขาว หรือวิธีอ่ืนตาม
คําแนะนาํของทางราชการ 

 
 
ตนขาวอายุไมเกิน 
45 วันหลังปลูก 

เพล้ียจักจั่นสเีขียว  
(green rice leafhopper)  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Nephotettix 
virescens (Distant) ตัวเต็มวัย ยาว
ประมาณ 3 mm มีสีเขียว ปลายปกมีสีดาํ
ขางละจุด ชอบบินมาเลนแสงไฟในเวลา
กลางคืน เปนแมลงปากดดู ทําลายขาว
ทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือ ทั้ง
ตัวออนและตวัเต็มวัยดูดกนิน้ําเล้ียงจาก
ใบขาว ทางออม คือ แมลงพาหะนาํโรค
ใบสีสมมาสูขาว แมลงชนิดนีม้ักพบในนา
ขาว และพบในฤดูนาปมากกวาฤดูนา
ปรัง 

 
 
- ปลูกขาวพันธุตานทาน    
- ใชแสงไฟลอแมลงและทําลายชวงที่
เกิดการระบาด 
- ปลูกขาวพรอมๆ กัน และปลอยนา
ใหวางไว เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 
- เมื่อพบการระบาดมาก ใชสาร
ปองกันกําจดัแมลงตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
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ระยะเริ่มปกดํา
ใหมๆ จนถึงระยะ
ออกรวง 

หนอนหอใบขาว (rice leaffolder: LF)  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cnaphalocrocis 
medinalis (Guenee) ตัวเตม็วัยเปน
ผีเส้ือกลางคืน หนอนมีสีเขียวใสปน
เหลือง หัวสีน้ําตาล ทําลายใบขาวโดยตัว
หนอนจะใชใยเหนียวจากปากยึดขอบใบ
ขาวสองขางติดกันตามความยาวของใบ
หุมตัวหนอนไว และอาศัยแทะกินสวนที่
เปนสีเขียวของใบขาวจนเหลือแตเย่ือ
บางๆ เปนทางสีขาวไปตามความยาว
ของใบ การทําลายจะรุนแรงมากใน
แปลงที่ใสปุยไนโตรเจนสูงหรืออยูในรม
เงาไมใหญ ถาใบขาวถูกทาํลายในระยะ
ขาวตั้งทองอาจทําใหเมล็ดขาวลีบ การ
ปองกันกําจดัในระยะขาวแตกกอมีผลให
มีการทําลายในระยะขาวตั้งทองนอยลง 
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบใบถูกทําลายมากกวา 15% ของ
จํานวนตนที่สุมตรวจ หรือพบผีเส้ือ 4 
ตัวตอ 1 m2 ถึง 5 ตัวตอพ้ืนที่ 1 m2  

 
- ทําลายพืชอาศัยในนาขาว และ
บริเวณใกลเคยีง เชน หญาขาวนก 
หญานกสีชมพู หญาไซ หญาชันกาด 
และขาวปา 
- เมื่อพบการระบาดมาก ใชสาร
ปองกันกําจดัแมลงตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
 

 
ตั้งแตตนขาวยงัเล็ก 
ระยะขาวตั้งทอง ถึง
ระยะออกรวง 

หนอนกอขาว (rice stem borers: SB)  
ในประเทศไทยหนอนกอขาวมี 4 ชนิด 
คือ หนอนกอสีครีม ที่มีช่ือวิทยาศาสตร
วา Scirpophaga incertulas (Walker) 
หนอนกอแถบลาย ที่มีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Chilo suppressalis (Walker) หนอนกอ
หัวดํา หรือหนอนกอแถบลายสีมวง ที่มี
ช่ือวิทยาศาสตรวา Chilo polychrysus 
(Meyrick) และหนอนกอสชีมพู ที่มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Sessamia inferens 
(Walker) หนอนกอทั้ง 4 ชนิด ทําลาย
ตนขาวเหมือนกัน คือ ตัวหนอนกัดกิน
ภายในลําตนขาว ในขาวที่ยังเล็กหรือขาว

 
- เผาตอซังหลังเก็บเกี่ยว ใหน้ําทวม 
และไถดินทาํลายดักแดและหนอนที่
อยูตามตอซัง 
- ปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือตัดวงจร
ชีวิตของหนอนกอ 
- ใชแสงไฟลอผีเส้ือหนอนกอขาว
และทําลาย 
- เมื่อพบการระบาดมาก ใชสาร
ปองกันกําจดัแมลงตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
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ที่กําลังแตกกอ จะเกิดอาการ ยอดเหี่ยว
และแหงตาย หากหนอนกอทําลายระยะ
ขาวตั้งทอง หรือหลังจากนั้น ทําใหรวง
ขาวมีสีขาว เมล็ดลีบทั้งรวง เรียกวา ขาว
หัวหงอก รวงขาวที่มีอาการดังกลาวจะดึง
หลุดออกมาไดงาย 
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบการระบาด หรือพบตนขาวมียอด
เห่ียวมากกวา 10% ถึง 15% ของ
จํานวนตนที่สุมตรวจ 

 
ตั้งแตระยะกลา 
จนถึงแตกกอเต็มที่
สภาพที่ฝนตกชุก 
ความชื้นสัมพทัธสูง 
(80% ถึง 90 %) 
การระบาดของแมลง
บั่วจะเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว 

แมลงบั่ว (rice gall midge: RGM)  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Orseolia oryzae 
(Wood-Mason) ตัวเต็มวัยของแมลงบั่ว
มีขนาดและรูปรางคลายยุง แตลําตัวของ
แมลงบั่วมีสีชมพูปนสม แมลงบั่วทําลาย
ขาวโดยตัวหนอนแทรกตัวเขาไปอยู
ระหวางลําตนกับกาบใบ และทําลายสวน
ที่เปนจุดเจริญของหนอขาว ตนขาวจะ
สรางเนื้อเย่ือหุมตัวหนอน และเจริญเปน
หลอดคลายหลอดหอม ตนที่เปนหลอด
จะไมออกรวง ถาการระบาดรุนแรง  ตน
ขาวจะแตกกอมากแตแคระแกร็น 
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบหลอดบั่ว 3 หลอด ถึง 5 หลอดตอ
ขาว 10 ตน 

 
- ทําลายวัชพชืรอบแปลงนา เพ่ือ
ทําลายแหลงอาศัยของแมลงบั่ว เชน 
หญาขาวนก หญาไซ หญาแดง  
หญาชันกาด และหญานกสชีมพู 
- ไมควรปลูกขาวเหลื่อมฤดู
ติดตอกันทั้งป 
- ใชแสงไฟลอตัวเต็มวัยและทําลาย 
- เมื่อพบการระบาดมาก ใชสาร
ปองกันกําจดัแมลงตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 

 
 
ระยะขาวแตกกอ
เต็มที่จนถึงระยะเก็บ
เก่ียว 

แมลงหลา (rice black bug หรือ 
Malayan black bug)  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Scotinophara 
coarctata (Fabricius) เปนแมลงปากดดู
ชนิดหนึ่ง มีลักษณะลําตัวคอนขางกลม
คลายโล สีน้ําตาลหรือดาํ ยาว 7 mm ถึง 
8 mm กวาง 4 mm ถึง 5 mm ดานหัว
และอกเปนรูปสามเหลี่ยม ตวัเมียวางไข

 
 
- ใชแสงไฟลอตัวเต็มวัยและทําลาย 
- เมื่อพบการระบาดมาก ใชสาร
ปองกันกําจดัแมลงตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
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เปนกลุม เรียงเปนแถวขนานกับใบขาว  
โคนตนของขาวใกลระดับผิวน้ํา หรือ
บางครั้งอาจวางบนพืน้ดนิ ชอบอยูกัน
เปนกลุมบริเวณโคนตนขาว หรือตาม
รอยแยกของพื้นดินในตอนกลางวัน สวน
กลางคืนจะยายขึ้นบนตนขาว ตัวเต็มวัย
สามารถอยูขามฤดูหนาวหรอืฤดูแลง 
โดยพักตัวอยูในรอยแตกของดินที่มีหญา
ข้ึน เมื่อสภาพภูมิอากาศเหมาะสมจะบิน
เขาแปลงนา และขยายพันธุ ตัวเต็มวัย
ชอบบินมาเลนแสงไฟ ตัวออนและ 
ตัวเต็มวัยทําลายขาวโดยการดูดกนิน้าํ
เล้ียงจากกาบใบบริเวณโคนตนของขาว 
ทําใหใบขาวเปลี่ยนเปนสีน้าํตาลดาํคลาย
กับอาการโรคไหม ขาวอาจเหี่ยวแหง
คลายกับอาการไหมที่ถูกเพล้ียกระโดด 
สีน้ําตาลทําลาย การระบาดมักพบเฉพาะ
พ้ืนที่ ไมพบกระจายทั่วไปเหมือนเพลี้ย
กระโดดสีน้าํตาล  
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบแมลงหลามากกวา 5 ตัวตอขาว 10 
ตน 

 
ระยะขาวออกรวง
เมล็ดเปนน้าํนม 

แมลงสิง (rice bug, stink bug)  
เปนมวนชนดิหนึ่ง มีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Leptocorisa acuta (Thunberg) และ 
Leptocorisa oratorius (Fabricius) 
ลําตัวเรียวยาว ตัวมีกล่ินเหมน็ฉุน  
ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 15 mm ดานบน
มีสีน้ําตาล ดานลางสีเขียว หนวดยาว
เทากับลําตัว แมลงสิงทําลายขาวโดยทั้ง
ตัวออนและตวัเต็มวัยใชปากดูดกนิน้าํ
เล้ียงจากเมล็ดขาวระยะเปนน้ํานม ทาํให
เมล็ดลีบหรือไมสมบูรณ ถาระบาดมาก

 
- ใชสวิงโฉบจบัตัวออนและตัวเต็ม
วัยในนาขาวที่พบการระบาด และ
นําไปทําลาย 
- ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเนา ใหนาํ
เนื้อเนาแขวนไวตามแปลงนาและจบั
มาทําลาย 
- หลีกเล่ียงการปลูกขาวอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือลดการแพรพันธุ 
- เมื่อพบการระบาดมาก ใชสาร
ปองกันกําจดัแมลงตามฉลาก หรือ
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ผลผลิตขาวจะลดลง แปลงขาวที่มี 
แมลงสิงระบาดจะไดกล่ินฉนุ 
ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 
พบตัวเต็มวัย 4 ตัวตอพ้ืนทีป่ลูก 1 m2 

คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
 

3. วัชพืช 
3.1 วัชพืช 
 
 
ทุกฤดูปลูก 

หญาขาวนก หรือที่เรียกวา หญาพุม
พวง หรือ หญาคอมมิวนิสต  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Echinochloa crus-
galli (L.) P. Beauv เปนหญาที่มีอายุป
เดียว ขณะตนเล็กมีลักษณะคลายขาว
มาก รอยตอระหวางใบและกาบใบไมมี
เย่ือกันน้ําฝน งอกไดในน้าํลึก 6 cm แต
งอกไดดีในสภาพดนิชื้นแฉะ มักพบ
ระบาดในนาหวานน้าํตมและนาดํา 

 หญานกสีชมพู หรือที่เรียกวา หญาขาว
ปลอง หรือ หญานก  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Echinochloa 
colana (L.) Link เปนหญาที่มีอายุป
เดียว ลําตน ใบและดอกบางทีมีสีชมพู ที่
รอยตอระหวางใบและกาบใบไมมีเย่ือกัน
น้ําฝนและเขี้ยวกันแมลง งอกไดดีในดนิ
ช้ืนถึงคอนขางแหง มักพบระบาดในนา
หวานขาวแหงและนาหวานน้าํตม 

 หญาแดง หรือที่เรียกวา หญากระดูก
ไก หญากานธูป หรือหญาสลาง  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Ischaemum 
rugosum Salisb.เปนหญาที่มีอายุปเดียว 
ลําตนแนบพื้นดินและชูยอดขึ้น ชอดอก
ติดกนัแนนคลายธูป งอกไดดีในดนิชื้น 
มักพบระบาดในนาหวานขาวแหงและนา
หวานน้าํตม 

 
 
- ใชเมล็ดพันธุที่สะอาดไมมเีมล็ด
วัชพืชปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง 
และงอกไดเร็วแข็งแรงสามารถ
แขงขันกับวัชพืชได 
- ทําความสะอาดเมลด็พันธุขาว โดย
ใชเครื่องสีฝดเปาเมล็ดวัชพืชออกไป
จากเมล็ดขาว  
- มีการไถเตรียมดิน โดยไถครั้งแรก
แลวเวนชวงเพื่อใหเมล็ดวัชพืชงอก 
แลวไถครั้งที่ 2 หรือไถแปรฝงกลบ
ตนวัชพืชลงในดิน  
- มีการจัดการน้ําที่เหมาะสม สําหรับ
นาหวานน้าํตม ใหปลอยใหน้ําแหง
หลังหวานขาวจนดนิแตกระแหงแลว
จึงปลอยน้ําเขานา และใหเอาน้ําเขา
นาโดยเร็ว คือ 7 วันหลังหวานขาว  
- ใชสารกําจดัวัชพืชตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
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 หญาดอกขาว หรือที่เรียกวา หญาไม

กวาด หรือ หญาลิเก  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Leptochloa 
chinensis (L.) Nees เปนหญาที่มีอายุป
เดียว รอยตอระหวางใบและกาบใบมีเย่ือ
กันน้ําฝนเปนแฉก งอกไดดใีนดนิชื้นและ
นาที่ปลอยใหเทือกแหง มักพบระบาดใน
นาหวานน้าํตมและนาหวานขาวแหง 

 

 หญาปากควาย  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Dactyloctenium 
aegyptium (L.) P.Beauv  เปนหญาที่มี
อายุปเดียว ดอกเปน 4 แฉก เจริญไดดี
ในที่ดอน ดินรวนคอนขางแหง  มักพบ
ระบาดในนาหวานขาวแหง 

 

 หญาหางหมาจิ้งจอก 
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Setaria geniculata 
Beauv. เปนหญาที่มีอายุปเดียว ตนสูง 
50 cm ถึง150 cm ชอบที่ช้ืน งอกพรอม
ขาวพบมากในที่ดอนน้าํทวมไมถึง   

 

 หญาตีนนก  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Digitaria ciliaris 
(Retz.) Koel เปนหญาที่มอีายุปเดียว 
ชอดอกเปนหลายเสนชูสูง เจริญไดดใีนที่
ดอน ดินรวนคอนขางแหง  มักพบ
ระบาดในนาหวานขาวแหง 

 

 หญาชันกาศ  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Panicum repens L. 
เปนหญาที่มีอายุปเดียว ทนแลง ทนน้าํ
ทวมขัง ทนดินเปรี้ยว เจริญไดดใีนที่
ดอน ดินแหง ดินชื้นแฉะหรือน้ําขัง   
มักพบระบาดในนาหวานขาวแหง 
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ทุกฤดูปลูก 

ผักปอดนา หรือที่เรียกวา หญาจําปา 
ผักพริกหรือผักปุมปลา  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Sphenoclea 
zeylanica Gaertn.เปนวัชพืชใบกวางที่มี
อายุปเดียว โคนตนทีแ่ชน้ํามนีวมสีขาว
คลายฟองน้ําหุม ชอดอกคลายกรวยคว่ํา 
เจริญไดดีในดนิชื้นแฉะหรือน้ําขัง มักพบ
ระบาดในนาดาํและนาหวานน้ําตม 

 ขาเขียด หรือที่เรียกวา ผักอีฮีน หรือ 
ผักร้ิน 
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Monochoria 
vaginalis (Burm.f.) Presl.เปนวัชพืชใบ
กวางที่มีอายุปเดียว กานใบและใบคลาย
ขาเขียดลักษณะทั่วไปคลายผักตบชวา 
เจริญไดดีในดนิชื้นแฉะหรือน้ําขัง มักพบ
ระบาดในนาดาํและนาหวานน้ําตม 

 ผักปราบนา  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyanotis axillaris 
Roem.& Schult. เปนวัชพืชใบกวางที่มี
อายุปเดียว ใบแหลมยาว อวบน้ํา ลําตน
เล้ือย เจริญไดข้ึนไดในสภาพไรหรือในที่
ช้ืนแตเจริญเตบิโตไดดใีนที่ช้ืนหรือมี 
น้ําขัง   

 เทียนนา  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Jussiaea linifolia 
Vahl ลําตนตัง้ตรงแตกกิ่งกานสูง 25 cm 
ถึง 70 cm เจริญไดดีในที่ช้ืนหรือมีน้ําขัง  

 ผักเบี้ยหิน  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Trianthema 
portulacastrum L. เปนวัชพืชใบกวางที่มี
อายุปเดียว ใบอวบน้าํ ลําตนและใบแผ
คลุมดิน มักพบระบาดในนาหวานขาวแหง 

 
 
- ใชเมล็ดพันธุที่สะอาดไมมเีมล็ด
วัชพืชปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง 
และงอกไดเร็วแข็งแรงสามารถ
แขงขันกับวัชพืชได 
- ทําความสะอาดเมลด็พันธุขาว โดย
ใชเครื่องสีฝดเปาเมล็ดวัชพืชออกไป
จากเมล็ดขาว  
- มีการไถเตรียมดิน โดยไถครั้งแรก
แลวเวนชวงเพื่อใหเมล็ดวัชพืชงอก 
แลวไถครั้งที่ 2 หรือไถแปรฝงกลบ
ตนวัชพืชลงในดิน  
- ใชสารกําจดัวัชพืชตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
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ทุกฤดูปลูก 

ผักแวน  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Marsilea crenata 
Presl. เปนวัชพืชชนิดเฟรนที่มีอายุ
มากกวา 1 ป  ใบม ี4 แฉก เจริญไดดีใน
ดินชื้นแฉะและน้ําขัง   มักพบระบาดใน 
นาดําและนาหวานน้าํตม 

 
- มีการไถเตรียมดิน เพ่ือฝงกลบตน
วัชพืชลงในดนิ  
- ใชสารกําจดัวัชพืชตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 

 
 
ทุกฤดูปลูก 

กกขนาก หรอืที่เรียกวา หญาดอกตอ 
หรือผือนอย  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyperus difformis 
L. เปนวัชพืชที่มีอายุปเดียว ลําตน
สามเหลี่ยมเวาลึก ดอกเปนแฉกทรงกลม
สีเขียว เจริญไดดใีนดินชื้นแฉะ มักพบ
ระบาดในนาดาํ นาหวานน้าํตม และนา
หวานขาวแหง 

 กกทราย หรือที่เรียกวา กกแดง หรือ 
หญารังกา  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyperus iria L. 
เปนวัชพืชที่มีอายุปเดียว ตนออนคลาย
หอกปลายแหลม ดอกเล็กเปนชอเรียง
กัน 2 แถว สีเหลือง-น้ําตาล เจริญไดดี
ในดนิเหนียวปนทรายและชื้น มักพบ
ระบาดใน นาหวานน้าํตม นาหวานขาว
แหงและนาดาํ 

 หนวดปลาดุก หรือที่เรียกวา หญา
หนวดแมว หญาไขกบ หรือ หญาไขเขียด  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Fimbristylis 
miliacea (L.) Vahl. เปนวัชพืชชนิดกก
ที่มีอายุปเดียว ตนออนแตกกอแนว
เสนตรงคลายพัด ดอกเปนตุมสีน้ําตาล 
เจริญไดดีในดนิชื้นไมมีน้าํขัง  มักพบ
ระบาดใน นาหวานน้าํตม นาหวานขาว
แหงและนาดาํ 

 
 
- ใชเมล็ดพันธุที่สะอาดไมมเีมล็ด
วัชพืชปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง 
และงอกไดเร็วแข็งแรงสามารถ
แขงขันกับวัชพืชได 
- ทําความสะอาดเมลด็พันธุขาว โดย
ใชเครื่องสีฝดเปาเมล็ดวัชพืชออกไป
จากเมล็ดขาว  
- มีการไถเตรียมดิน โดยไถครั้งแรก
แลวเวนชวงเพื่อใหเมล็ดวัชพืชงอก 
แลวไถครั้งที่ 2 หรือไถแปรฝงกลบ
ตนวัชพืชลงในดิน  
- ใชสารกําจดัวัชพืชตามฉลาก หรือ
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
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3.2 ขาววัชพืช 
 
ทุกฤดูปลูก 

ขาววัชพืช (weedy rice) 
ในระยะเริ่มตนของการระบาด ขาววัชพืช
จะปนอยูในนาขาวเพียงไมก่ีตน หากไมมี
การกําจดัในระยะเวลา 2 ฤดู ถึง 3 ฤดู 
ขาววัชพืชสามารถเพิ่มจํานวนเปนหลาย
ลานตนจนมองไมเห็นตนขาว 
ขาววัชพืชมีช่ือเรียกตางกันในแตละ
ทองถ่ินตามลกัษณะภายนอกที่ปรากฏ 
ดังนี ้
- ขาวหาง หรือมีช่ือเรียกในบางทองถ่ิน
วา ขาวนก ขาวปา หรือขาวละมาน เปน
พืชอายุปเดียวหรือหลายป มีลักษณะ
คลายขาว ลําตนทอดยาวไปกับพื้น แตก
แขนง ตนตั้งตรง สูง 50 cm ถึง 100 
cm ซึ่งจะสูงกวาตนขาวปลูก 30 cm ถึง 
50 cm ใบเรียว ยาว 15 cm ถึง 80 cm 
กวาง 1 cm ถึง 2.5 cm ตรงฐานใบ
ดานลางมีเข้ียวใบและหใูบยาว 1.5 cm 
ถึง 4 cm มีขน ชอดอกยาวประมาณ 20 
cm และแตกแขนง กานดอกยอยแตละ
กานมีดอกเพียง 1 ดอก ยาวประมาณ 7 
mm ถึง 9 mm กวาง 2 mm ถึง 2.5 mm 
เมล็ดมีหางยาว 5 cm ถึง 8 cm เมล็ด
เมื่อแกมักรวง ดังนัน้เมล็ดจะรวงเกือบ
หมดกอนเกี่ยว เมล็ดขาวสาร มีทั้งสีขาว 
และแดง  
- ขาวดดี หรือ ขาวเดง โดยทั่วไปจะออก
ดอกกอนขาวปลูก เมล็ดไมมีหางหรือมี
แตส้ันมาก และเมล็ดจะรวงกอนขาวปลูก
สุกแก ตนของขาววัชพืชสูงกวาตนขาว
ปลูกหรือเทากัน 

 
- สํารวจและกําจัดขาววัชพชื โดย
สังเกตไดจากตนขาวที่สูงกวาและออก
ดอกกอนขาวปลูก หากมีการระบาด
เล็กนอย ควรรีบกําจดัโดยการถอน
ตนออกจากแปลงนา หากมกีาร
ระบาดรุนแรงควรงดปลูกขาว 1 ฤดู 
หากจําเปนตองปลูกขาว ใหไถเตรียม
ดินลอใหขาววัชพืชงอกแลวกําจัดทิ้ง 
1 ครั้ง กอนหวานขาว 
- ตดัรวงของขาววัชพืช โดยใหเร่ิม
ปฏิบัตติั้งแตระยะตั้งทองและระยะ
เร่ิมออกดอก และตดัใหชิดโคนตน
เพ่ือปองกันการแตกตนใหม และใน
ระยะที่เร่ิมติดเมล็ดแลว ควรนําไป
กําจัดทิ้งนอกแปลงนา  
- ใชสารกําจดัวัชพืชตามคําแนะนาํ
ของกรมการขาวดวยความระมัดระวัง 
เนื่องจากสารเคมีที่สามารถกําจัดขาว
วัชพืชไดก็สามารถกําจดัขาวปลูกได
เชนกัน  
- ใชสารกําจดัวัชพืชตามฉลากหรือ 
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน
ตามคาํแนะนาํของทางราชการ 
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4. สัตว 
 
ทุกฤดูปลูก 

หอยเชอรี่ (golden apple snail)  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Pomacea 
canaliculata Lamarck 
ลักษณะการทําลาย  หอยเชอรี่มี
ลักษณะคลายหอยโขง  มีเปลือกสีเหลือง
ปนน้าํตาล  หรือสีเขียวเขมปนดาํ  วางไข
ไดตลอดทั้งป  ครั้งละ 400 ฟอง ถึง  
3 000 ฟอง  ตามตนพืชใกลแหลงน้ําไข
เปนฟองเล็ก ๆ สีชมพู  และฟกเปนตัว
ภายใน 7 วนั ถึง 12 วัน เร่ิมกัดกินตัน
กลาขาวจนถึงระยะแตกกอ  

 
- ใชวิธีเก็บออก  
- ใชวัสดุก้ันขวางทางระบายน้ําเขานา 
- ใชไมปกรอบคันนาทุกระยะ 10 m 
เพ่ือลอใหหอยมาวางไข  เก็บตัวหอย
และไขทําลาย 
- ระบายน้ําออกจากนาหลังปกดํา 
เพ่ือใหสภาพไมเหมาะสมกับการอยู
อาศัยของหอย จนตนขาวเติบโต
แข็งแรง หอยเชอรี่ไมสามารถทําลาย
ได จึงเอาน้ําเขา 
- อนุรักษศัตรูธรรมชาติ ไดแก นก
ปากหาง 
- เลือกใชสารปองกันกําจดัหอยอยาง
ใดอยางหนึ่ง ตามคาํแนะนาํของ
กรมการขาว หรือตามคาํแนะนาํอ่ืน
ของทางราชการ 

 
ทุกฤดูปลูก 

ปูนา (ricefield crab)  
มีช่ือวิทยาศาสตร Esanthelphusa spp. , 
Sayamia spp. 
ลักษณะการทําลาย  ปูนาชอบขุดรูอาศัย
อยูตามคนันา  ตัวมีสีน้าํตาลเขม  
กระดองกวางประมาณ 3 cm ถึง 8 cm  
ทําลายตนขาวตั้งแตอยูในแปลงกลา 
จนถึงระยะปกดํา โดยกัดกินโคนตน
เหนือพ้ืนดนิประมาณ 3 cm ถึง 5 cm  
พบตนขาวเสียหายเปนหยอมๆ 

 
- ใชวิธดีักจับ โดยใชลอบดกัตามทาง
น้ําไหล หรือขุดหลุมฝงปบและใชเศษ
ปลาเนาเปนเหยื่อ และเก็บออก  
- ระบายน้ําออกจากนาหลังปกดํา  
เพ่ือปรับสภาพใหไมเหมาะกับการอยู
อาศัยของปูนา 
- เลือกใชสารปองกันกําจดัปูอยางใด
อยางหนึ่ง ตามคําแนะนาํของกรมการ
ขาว หรือตามคําแนะนาํอ่ืนของทาง
ราชการ 

 
ทุกฤดูปลูก 

นก  
ลักษณะการทําลาย  นกเปนสัตวปก  ซึ่ง
เปนศตัรูของขาวที่สําคญั  ไดแก  นก

 
- ควรกะเวลาปลูกขาวใหตั้งทองออก
รวงพรอมกับขาวสวนใหญ เพ่ือลด
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กระติ๊ดขี้หมู (spoted munia) ที่มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Lochura punctulata   
ที่ทําลายโดยจกิกินเมล็ดขาวตั้งแตเมลด็
อยูในระยะน้าํนม  จนถึงระยะเก็บเกี่ยว 

ความเสียหายจากนก 
- กําจัดวัชพืชเพื่อทําลายแหลงอาศัย
และแหลงอาหารซึ่งเปนพวกเมล็ด
วัชพืช 
- ใชหุนไลกา  หรือคนไล 
- ใชวัสดุสะทอนแสง เชน กระจกเงา 
เปนตน 
- ใชสารปองกันกําจดันก ตาม
คําแนะนาํของกรมการขาว หรือตาม
คําแนะนาํอ่ืนของทางราชการ 

 
ทุกฤดูปลูก 

หนู  
ลักษณะการทําลาย หนูเปนสัตวฟนแทะ 
ซึ่งเปนศตัรูสําคัญของขาว ไดแก  หนูพุก
ใหญ หนูพุกเล็ก หนูนาใหญ หนูนาเล็ก 
หนูหร่ิงนาหางยาว และหนูหร่ิงนาหางสั้น 
ระบาดความเสียหายใหขาวตลอดระยะ
การเจริญเติบโต และหลังการเก็บเกี่ยว 

 
- ในทองที่ที่มหีนูชุกชุม จะตอง
วางยาเบื่อหนกูอนปลูกขาว และ
ในชวงปลูกขาวจนเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพ่ือ
ไมใหมีหนูมากจนทําความเสียหาย
ใหแกขาวที่ปลกู 
- กําจดัวัชพืชบริเวณแปลงปลูกและ
พ้ืนที่ใกลเคียง เพ่ือไมใหเปนที่อาศัย
ของหนู 
- ใชวิธีกล เชน การขุดจบั การดัก
ดวยกรง กับดกั และการลอมต ี
- ใชวิธีทางชีวภาพ โดยอนุรักษศตัรู
ธรรมชาติ เชน นกฮูก นกแสก 
เหยี่ยว พังพอนและงูชนิดตาง ๆ 
- เมื่อพบรองรอยของหนูหรือเมื่อมี
การระบาดรุนแรงใหปองกันกําจัดหนู
โดยวิธผีสมผสาน คือ ใชกรงดักหรือ
กับดักรวมกับเหยื่อพิษ 
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ภาคผนวก ง 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ  
Le Systéme International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี้  

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มิลลิเมตร (millimeter) mm 

เซนติเมตร (centimeter) cm ความยาว 

เมตร (meter) m 

พ้ืนที่ ตารางเมตร (square meter) m2 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

ปริมาณ กรัมตอตารางเมตร 
(gram per square meter) g/m2 

ลูกบาศกเมตร (cubic meter) m3 

ปริมาตร 
ลิตร (liter) l 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) °C 

 
 




