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มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสํีาหรับขาวหอมมะลิไทย 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับการผลิตขาวหอมมะลิไทย 

ในทุกขั้นตอนการผลิตท่ีดําเนินการโดยเกษตรกร เพ่ือใหไดผลิตผลขาวเปลือก ท้ังขาวเปลือกหอมมะลิสด 

และขาวเปลือกหอมมะลิแหงท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัย

และสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน แตไมครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาวชนิดอ่ืนๆ 

ซ่ึงกําหนดแยกไวตางหากตาม มกษ. 4401 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับขาว 

2 นิยาม 

ความหมายของคาํท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี ้

2.1 ขาวหอมมะลิไทย (Thai Hom Mali Rice) หมายถึง ขาวท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Oryza sativa L. 

อยูในวงศ Gramineae หรือ Poaceae ซ่ึงผลิตในประเทศไทยในฤดูนาป และกรมวิชาการเกษตร หรือ 

กรมการขาว หรือ หนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศรับรองวาเปน

พันธุขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ กข15 ซ่ึงมีกล่ินหอมตามธรรมชาติขึ้นอยูกับวาเปนขาวใหมหรือขาวเกา 

เม่ือหุงสุกเปนขาวสวยแลวเมล็ดขาวจะออนนุม 

2.2 ขาวเปลือกหอมมะลิสด (wet Hom Mali paddy) หมายถึง ขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเก็บเก่ียว และนวด
ทันทีโดยไมผานกระบวนการลดความชื้น เมล็ดขาวเปลือกมีความชื้นมากกวา 15% 

2.3 ขาวเปลือกหอมมะลิแหง (dry Hom Mali paddy) หมายถึง ขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเก็บเก่ียว และนวด 

โดยมีการผานกระบวนการลดความชื้นกอน หรือ หลังนวดขาว เมล็ดขาวเปลือกมีความชื้นไมเกิน 15% 

2.4 ขาวกลอง (husked rice or brown rice or cargo rice) หมายถึง เมล็ดขาวเปลือกท่ีผานการกะเทาะ

เปลือกออกเทานั้น ท้ังนี้กระบวนการกะเทาะเปลือกอาจทําใหเยื่อรําบางสวนหลุดออกไป 

2.5 สวนของเมล็ดขาว (parts of rice kernels) หมายถึง สวนของขาวเต็มเมล็ดท่ีไมมีสวนใดหัก แตละสวน

แบงตามความยาวของเมล็ดออกเปน 10 สวนเทาๆ กัน 
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2.6 ขาวเต็มเมล็ด (whole kernels) หมายถึง เมล็ดขาวท่ีอยูในสภาพเต็มเมล็ดไมมีสวนใดหัก และให

รวมถึงเมล็ดขาวท่ีมีความยาวตั้งแต 9 สวนขึ้นไป  

2.7 ตนขาว (head rice) หมายถึง เมล็ดขาวท่ีมีความยาวมากกวาขาวหัก แตไมถึงความยาวของขาวเต็ม

เมล็ด และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกท่ีมีเนื้อท่ีเหลืออยูตั้งแต 80% ของเมล็ดขึ้นไป 

2.8 ขาวหัก (brokens) หมายถึง เมล็ดขาวหักท่ีมีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไป แตไมถึงความยาวของ

ตนขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกท่ีมีเนื้อท่ีเหลืออยูไมถึง 80% ของเมล็ด 

2.9 ขาวเมล็ดแดง (red kernels) หมายถึง เมล็ดขาวกลองท่ีมีเยื่อรําสีแดงหุมอยูท้ังเมล็ดหรือขาวท่ีสีแลว

มีเยื่อรําสีแดงติดอยูเปนบางสวนของเมล็ด 

2.10 ขาวเมล็ดทองไข (chalky kernels) หมายถึง เมล็ดขาวเจาท่ีมีจุดสีขาวขุนคลายชอลก ตั้งแต 50% 

ขึ้นไปของเนื้อท่ีเมล็ดขาว 

2.11 ขาวเร้ือ (volunteer rice plant) หมายถึง ตนของขาวท่ีงอกจากเมล็ดขาวพันธุอ่ืนท่ีตกคางในนาจาก

ฤดูท่ีผานมา เม่ือออกรวงทําใหเกิดขาวพันธุอ่ืนปน 

2.12 ขาวพันธุอ่ืนปน (off type rice) หมายถึง ขาวพันธุอ่ืนท่ีขึ้นปะปนในแปลงนาปลูกขาว และในท่ีนี้ไม

รวมถึงขาววัชพืช 

2.13 ขาววัชพืช (weedy rice) หมายถึง วัชพืชท่ีมีลักษณะตนและเมล็ดคลายขาว เชน ขาวดีดหรือขาวเดง 

ขาวหาง และขาวแดงหรือขาวลาย สวนใหญเมล็ดรวงงายและมักรวงกอนเก็บเก่ียวขาวปลูก 

2.14 ขาวระยะพลับพลึง (mature grain) หมายถึง ขาวท่ีมีเมล็ดขาวท่ีพัฒนาสมบูรณแลว พรอมท่ีจะเก็บ

เก่ียวได เมล็ดขาวในรวงสุกเหลืองไมนอยกวาสามในส่ีสวนของรวง 

2.15 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ชนิด สายพันธุ ของพืช สัตว หรือจุลินทรียท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอพืช 

หรือ ผลผลิตพืชและผลิตภัณฑจากพืช  

2.16 คุณภาพการสีของขาวเปลือก (milling quality of paddy) หมายถึง ปริมาณขาวเต็มเมล็ดและ 

ตนขาวคิดเปนเปอรเซ็นตโดยเทียบกับน้ําหนักของขาวเปลือก เม่ือผานการทดสอบการขัดสี 

2.17 วันออกดอก (flowering day) หมายถึง วันท่ีตนของขาวออกชอดอก ไมนอยกวา 80% ท้ังแปลง 

2.18 วัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตราย (hazardous substances) หมายถึง วัตถุหรือส่ิงอ่ืนใด ไมวาจะเปนเคมีภัณฑ 

เช้ือจุลินทรีย สารพิษจากจุลินทรีย ท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือ ส่ิงแวดลอม 
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2.19 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง วัตถุอันตรายท่ีใชในทางการเกษตรตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ 

2.20 สุขลักษณะ (hygiene) หมายถึง ลักษณะท่ีถูกตองตามหลักปฏิบัติท่ีดี ไดแก สภาวะและมาตรการตางๆ 

ท่ีจําเปนในกระบวนการผลิต เพ่ือใหผลิตผลท่ีไดมีความปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค 

2.21 การตามสอบ (traceability) หมายถึง ความสามารถในการติดตามท่ีมา ท่ีไป ของสินคาเกษตร ผาน

ขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนท่ีดําเนินการในระดับฟารม 

3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย ใหเปนไปตามตารางที่ 1 

ตารางที ่1  เกณฑกําหนดและวิธีตรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา 1. น้ําท่ีใชปลูกตองไดจากแหลงท่ีไมมี

สภาพแวดลอม ซ่ึ ง ก อ ให เ กิ ดกา ร

ปนเปอนวัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตราย 

1. ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยู

ในสภาวะเ ส่ียง ให เ ก็บตัวอย า งส ง

ตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

2. พ้ืนท่ีปลูก 2. ตองเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีวัตถุหรือส่ิงท่ี

เปนอันตรายท่ีจะทําใหเกิดการตกคาง 

หรือปนเปอนในขาว 

2. ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยู

ในสภาวะเ ส่ียง ให เ ก็บตัวอย า งส ง

ตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพดิน 

3. การใชวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร 

 

3.1 ผูปฏิบัติงานตองมีความรูพ้ืนฐาน 

ในการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่

ถูกตองและปลอดภัย 

 

3.1 ประเมินความรู ความเขาใจ หรือ 

ตรวจการปฏิบัติงาน หรือ หลักฐานการ

ฝกอบรม 

 
3.2 ใหใชตามคําแนะนําของกรมการขาว 

หรือกรมวิชาการเกษตร และคําแนะนํา

ในฉลากท่ีขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับ

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

3.2.1 ตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร 
3.2.2 กรณีท่ีมีขอมูลหรือมีเหตุอันควร 
สงสัยว า มีการใชวัต ถุ อันตรายทาง

การเกษตรไมตรงตามคําแนะนํา ใหสุม

ขาวเปลือกไปวเิคราะหสารพิษตกคาง 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

 
3.3 หามใชวัตถุอันตรายท่ีระบุในทะเบียน

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หามใช และ

กรณีท่ีผลิตเพ่ือสงออก หามใชวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรท่ีประเทศคูคาหามใช 

3.3 ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร  
 

4. การจัดการคุณภาพ

ในกระบวนการผลิต

กอนการเก็บเก่ียว 

  

4.1 การผลิตเพ่ือให

ไดขาวเปลือกตรงตาม

พันธุ 

 

4.1 ขาวเปลือกท่ีเก็บเก่ียวและนวด

แลวมีขาวพันธุอ่ืนปนไดไมเกินสัดสวน

โดยน้ําหนัก 5% และเม่ือกะเทาะเปน
ขาวกลอง มีขาวเมล็ดแดงปนไดไมเกิน

สัดสวนโดยน้ําหนัก 1% โดยพิจารณา

จาก 

 

 
4.1.1 การเลือกเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ

ตรงตามพันธุ และมาจากแหลงผลิต

เมล็ดพันธุท่ีเช่ือถือได 

4.1.1 ตรวจสอบเอกสารรับรองเมล็ด

พันธุ หรือตรวจบันทึกขอมูลแหลงท่ีมา

ของเมล็ดพันธุ 

 
4.1.2 การจัดการการปลูกและการดูแล

เพ่ือลดปริมาณขาวเร้ือและขาวพันธุอ่ืน

ปนและมีการบันทึกขอมูล 

4.1.2 ตรวจบันทึกขอมูลการเตรียมดิน 

และการกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืนปน 

 
4.1.3 จํานวนตนของขาวพันธุอ่ืนปน

ใหมีไดไมเกิน 2%  
4.1.3.1 สุมตรวจจํานวนตนของขาวพันธุ

อ่ืนปนในแปลงนา 
4.1.3 2 กรณีมีขอสงสัยหลังเก็บเก่ียว 

ใหสุมขาวเปลือกไปวิเคราะหการปน 
4.2 การปองกันกําจดั

ศัตรูพืช และความ

เสียหายของผลิตผล

จากศัตรูพืช 

 

4.2.1 สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช

ท่ีมีผลตอขาว 

 

4.2.1 ตรวจบันทึกขอมูลการสํารวจ

การเขาทําลายของศัตรูพืชและการ

จัดการ 

 
4.2.2 มีการปองกันกําจัดศัตรูพืชและ

ขาววัชพืชอยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีท่ี

เหมาะสมตามคําแนะนําของกรมการขาว 

4.2.2 สํารวจและตรวจพินิจการทําลาย

ของศัตรูพืชในแปลงนา รวมท้ังขาว

วัชพืชในแปลงนา กรณีสงสัยใหมีการ
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หากใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหใช

ตามขอกําหนดขอ 3 
สุมตัวอยางขาวเปลือกเพ่ือตรวจพินิจ

การทําลายของศัตรูพืช 

5. การเก็บเก่ียวและ

การปฏิบัติหลังการ

เก็บเก่ียว 

  

5.1 การจัดการเพ่ือให

ไดขาวเปลือกท่ีมี

คุณภาพการสีดี 

5.1 เก็บเก่ียวในระยะเวลาที่เหมาะสม 

เพ่ือใหขาวเปลือกมีคุณภาพการสีท่ีได

ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว ไมต่ํากวา  

เกณฑขั้นต่ํ าท่ีกําหนดตามมาตรฐาน

สินคาเกษตร เร่ือง ขาวหอมมะลิไทย 

โดยเก็บเก่ียวท่ีระยะการเก็บเก่ียวเม่ือ 
- รวงขาวมีอายุ 25 วัน ถึง 35 วัน 

หลังวันออกดอก หรือ 

- รวงขาวอยู ในระยะพลับพลึง ซ่ึง

เมล็ดข าว เปลือกในรวงสุกเหลือง 

ไมนอยกวาสามในส่ีสวนของรวง 

5.1.1 ตรวจบันทึกขอมูลการเก็บเก่ียว

และการนวดขาว 

5.1.2 กรณีท่ีจําเปนใหตรวจพินิจการ

ปฏิบัติในการเก็บเก่ียวและนวดขาว 

และ/หรือตรวจพินิจผลิตผล 

5.1.3 กรณีมีขอสงสัย ใหสุมขาวเปลือก

ไปตรวจคุณภาพการสีขาวเปลือก 

5.2 การเก็บเก่ียวและ

การนวด 

 

5.2.1 อุปกรณ เคร่ืองมือ และภาชนะ

บรรจุท่ีใชในการเก็บเก่ียวและนวดขาว 

ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ

ของผลิตผล และไมทําใหเกิดการปน

ของขาวพันธุอ่ืน 

 

5.2.1 ตรวจพินิจอุปกรณ เคร่ืองมือ และ

ภาชนะบรรจุ 

 
5.2.2 วิธีการเก็บเก่ียวตองไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผล และ

ไมทําใหเกิดการปนของขาวพันธุอ่ืน 

5.2.2 ตรวจบันทึกขอมูลการเก็บเก่ียว

และการนวดขาว 

5.2.3 กรณีนวดดวยเคร่ืองหรือเก็บ

เก่ียวดวยเคร่ืองเก่ียวนวด ถาเก่ียวขาว

พันธุอ่ืนมากอนตองกําจัดขาวพันธุอ่ืนท่ี

ตกคางในเคร่ืองออก 

5.2.3 ตรวจบันทึกขอมูลการเก็บเก่ียว

และการนวดขาว 
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5.3 ความชื้นของ

ขาวเปลือก และการ

ลดความชื้น 

 

5.3.1 หากไมไดจําหนายเปนขาวเปลือก

สด ใหเร่ิมลดความชื้นภายใน 24 ช่ัวโมง 

หลังการเก็บเก่ียว 

 

5.3.1 ตรวจบันทึกขอมูลการลดความชื้น

ขาวเปลือก 

 
5.3.2 วิธีการลดความชื้นตองไมทําให

เมล็ดขาวเปลือกเกิดการแตกหัก จนสี

ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวต่ํากวา

ขอกําหนดในมาตรฐานสินคาเกษตร 

เร่ือง ขาวหอมมะลิไทย 

5.3.2.1 ตรวจบัน ทึกขอมูลการลด

ความชื้นขาวเปลือก 

5.3.2.2 กรณีมีขอสงสัย ใหสุมขาวเปลือก

ไปตรวจคุณภาพการสีขาวเปลือก 

 
5.3.3 เมล็ดขาวเปลือกแหงสําหรับการ

ซ้ือขายตองมีความชื้นไมเกิน 15% และ

สําหรับการเก็บรักษาตองไมเกิน 14% 

5.3.3.1 ตรวจบัน ทึกขอมูลการลด

ความชื้นขาวเปลือก 
5.3.3.2 กรณีมีขอสงสัย ใหสุมขาวเปลือก

ไปตรวจวัดความชื้น 
6. การขนยาย การ

เก็บรักษาและการ

รวบรวมขาวเปลือก 

 

6.1 อุปกรณ ภาชนะบรรจุ และพาหนะ

ท่ีใชในการขนยาย และการเก็บรักษา

ตองสะอาด สามารถปองกันผลกระทบ

ตอคุณภาพของขาวเปลือก และปองกัน

การปนเปอนจากอันตรายและ ส่ิง

แปลกปลอมท่ีมีผลตอความปลอดภัย

ในการบริโภค รวมท้ังไมทําใหเกิดการ

ปนของขาวพันธุอ่ืน 

 

6.1 ตรวจพินิจ อุปกรณ ภาชนะบรรจุ 

และพาหนะท่ีใชในการขนยาย และการ

เก็บรักษา 

 
6.2 สถานท่ีเก็บรวบรวม และสถานท่ี

เก็บรักษาตองถูกสุขลักษณะ สะอาด 

และมีการถายเทอากาศดี สามารถ

ปองกันการปนเปอนจากอันตรายและ

ส่ิ ง แ ปลกปลอม ท่ี มีผ ลต อค ว า ม

ปลอดภัยในการบริโภค และปองกัน

การปนของขาวพันธุอ่ืนได  

6.2 ตรวจพินิจ สถานท่ีรวบรวม สถานท่ี

เก็บรักษา และสภาพการเก็บรักษา 
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6.3 วิธีการขนยาย การเก็บรักษา และ

รวบรวมข าว เปลือก  ตองไม ทําให

ขาวเปลือกเสียหายและทําใหเกิดการ

ปนของขาวพันธุอ่ืน และ กรณีผลิตขาว
หลายพันธุ  ตองมีการจัดการเ พ่ือ

ปองกันการปนของขาวตางพันธุได 

6.3 ตรวจพินิจ หรือตรวจบันทึกขอมูล

การบรรจุ การขนยาย และการเก็บ

รักษาขาวเปลือก  

 

 
6.4 ขาวเปลือกท่ีอยูระหวางการเก็บ

รักษา และขนยาย ตองมีการระบุขอมูล

รหัส หรือ เคร่ืองหมาย ใหสามารถ

ทราบแหลงท่ีมาของขาวเปลือกได 

6.4 ตรวจรหัส หรือเคร่ืองหมาย หรือ

บันทึกขอมูลท่ีแสดงแหลง ท่ีมาของ

ขาวเปลือก 

7. การบันทึกขอมูล

และการตามสอบ 
7. ตองมีการบันทึกขอมูลเพ่ือใหสามารถ

ตรวจประเมิน และตามสอบไดเก่ียวกับ 
(1) แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ 
(2) แหลงน้ําใช 
(3) การเตรียมดิน 
(4) การกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืนปน 

(5) การสํารวจการเขาทําลายของ

ศัตรูพืชและการจัดการ 

(6) การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(7) การเก็บเก่ียวและการนวดขาว 

(8) การลดความชื้นขาวเปลือก 

(9) การบรรจุขาวเปลือกและการเก็บ

รักษา 

(10) แหลงท่ีมา และการจําหนาย

ขาวเปลือก 

7. ตรวจบันทึกขอมูล 
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4 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาวหอมมะลิไทยนี้ มีไวเพ่ือใชแนะนําเกษตรกรใหมี 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในการผลิตขาวหอมมะลิไทยเพ่ือใหไดผลิตผลท่ีปลอดภัยและเหมาะสมตอ

การบริโภค โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงมี

รายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ข  
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางแบบบันทกึขอมูล 
(ขอ 3) 

แปลงที่..................... ปท่ีดําเนินการ........................ พื้นท่ีนา...............................................ไร 

เลขที่ประจําตัวเกษตรกร ....................................    เลขที่ประจําแปลง ...................................... 

1.  ขอมูลท่ัวไปของเจาของแปลงนา 
ช่ือ  -  สกุล  เกษตรกร............................................................................................................. 

ท่ีอยูเลขท่ี...................หมูท่ี...........ช่ือหมูบาน........................ตรอก/ซอย..................................... 

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

รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท....................................e-mail................................... 

ช่ือ  -  สกุล  ผูดูแลแปลงนา (ถามี)............................................................................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี...................หมูท่ี...........ช่ือหมูบาน........................ตรอก/ซอย..................................... 

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

รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท....................................e-mail................................... 

2.  ท่ีต้ังแปลง  หมูท่ี..........ช่ือหมูบาน....................................ตําบล............................................

อําเภอ............................................จังหวัด.................................... 

3.  แผนท่ีต้ังแปลง   แสดงเสนทางคมนาคม และสถานท่ีสําคัญใกลเคียงเพ่ือการเดินทางเขาไปยังแปลง

และแสดงการใชประโยชนของแปลงขางเคียงพรอมแหลงน้ําท่ีนํามาใชปลูกขาวหอมมะลิ  

ทิศเหนือ

 

ประวัติการใชท่ีดินปลูกพืช/พนัธุยอนหลงั 3 ป   

1. ป......................................    2. ป......................................   3. ป...................................... 
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4.  กระบวนการเพาะปลูก 

ชื่อพันธุ พื้นท่ี 

(ไร) 
แหลงท่ีมาของ

เมล็ดพันธุ 

วันหวาน/ 

วันตกกลา* 

วันปก

ดํา/ วัน
โยนกลา 

เมล็ดพันธุท่ีใช 

(กิโลกรัม) 

อัตราท่ีใช 

(กิโลกรัมตอไร) 

       

       

       

       

หมายเหตุ * ใหขีดขอความที่ไมตองการออก 

วิธีการปลูก    ปกดํา ดวยวิธีการใช      แรงงานคน        เคร่ืองปกดํา 
  วิธีโยนกลา  

  หวานน้ําตม  หวานขาวแหง 

5. แหลงน้าํที่ใช    น้ําฝน  น้ําชลประทาน   สระ/บอขุด  บอน้ําบาดาล 

  คลอง/แมน้ํา/ลําธาร   
6.  การเตรียมดิน  
ประเภทของดนิ    ดินเหนียว  ดินรวน   ดินรวนปนทราย  ดินทราย  

วิธีการเตรียมดนิ    ใชเคร่ืองจักรกล  ใชแรงงานสัตว    ไถ หวาน คราด ภายในวันเดียว 

  ไมมีการเตรียมดินแตใชสารเคมีควบคุมหรือฆาวัชพืช 
การปฏิบัติ วัน  เดือน  ป วิธีปฏิบัติ 

1. ไถดะ หรือไถคร้ังแรก   

2. ไถแปรคร้ังท่ี 1   

    ไถแปรคร้ังท่ี 2    

3. คราด/ทําเทือก/ปรับ

พ้ืนนา/ชักรองระบายน้ํา* 
  

 

4. ใชสารคุม และ/หรือ 

ฆาวัชพืช 

  

5. โรตารีปน/หมักเทือก*   

6. วิธีการอื่นๆ ท่ี

เกษตรกรปฏิบัต ิ

  

 

หมายเหตุ * ใหขีดขอความที่ไมตองการออก
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7.  การกําจัดตนของขาวพันธุอ่ืนปน  

การกําจัดขาวปน 

ในระยะ 
วัน  เดือน  ป จํานวนขาวปน 

(ตนตอไร) 
ลักษณะขาวปน 

วิธีการตัดขาวปน 

(ถอน / ตัด) 

1. แตกกอ     

     

     

2. ออกดอก     

     

     

3. โนมรวง     

     

     

4. สุกแก     

     

     

8.  สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชและการจัดการ (หากไมพบศัตรูพืชไมตองทําเคร่ืองหมายหรือ

 กรอกขอมูล) 

8.1   โรคขาว 

โรคไหม            ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 
 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคใบจุดสีน้ําตาล  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคขอบใบแหง ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคใบหงิก           ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคเมล็ดดาง      ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรคดอกกระถิน     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 
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โรค...........................  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 
 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรค.....................       ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

โรค.....................       ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

8.2  แมลง 

เพลี้ยไฟ     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ดวงดํา            ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

เพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

เพลี้ยกระโดดหลังขาว   ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

หนอนปลอก     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

หนอนหอใบขาว   ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

หนอนกอ     ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วนัท่ี ........................ 

แมลงบั่ว    ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

แมลงหลา             ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

แมลงสงิ             ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................



มกษ. 4400-2552 13

อ่ืนๆ...............  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 
 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก 

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

 

8.3  วัชพืช 

คร้ังท่ี 1 

วัชพืชท่ัวไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

คร้ังท่ี 2 

วัชพืชท่ัวไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

คร้ังท่ี 3 

วัชพืชท่ัวไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

คร้ังท่ี …….. 

วัชพืชท่ัวไป    ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ขาววัชพืช ปริมาณ   นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 
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8.4  สัตว 

หอยเชอรี่  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

ปู ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

นก  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

หนู  ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 

อ่ืนๆ............... ความรุนแรง  นอย  ปานกลาง  มาก  

 ปองกันกําจัดโดย.................................................... วันท่ี ........................ 
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9. การใชปุยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
9.1 การใชปุยเคมี/ปุยอินทรีย/สารควบคมุการเจริญเติบโตและอื่นๆ 

รายการปจจัยการผลติ ชนิด/สูตร/ชื่อสาร วัน เดือน ป ที่ซื้อ แหลงที่ซื้อ 
อัตราที่ใช  

(กิโลกรัม/ไร) 
ชื่อผูปฏิบัต ิ

1. ปุยเคมี       

ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      

2. ปุยอินทรยี      

ใสครั้งที่ 1 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 2 ว/ด/ป........................      

ใสครั้งที่ 3 ว/ด/ป........................      

3. สารควบคุมการเจริญเตบิโต*      

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

หมายเหตุ *   สารควบคุมการเจริญเติบโต เชน ฮอรโมน 
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9.2   การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร: สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 
วัน เดือน ป 

ที่ใชสารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L (ลิตร) หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

1. โรคขาว         

-โรคไหม          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-โรคใบจุดสีน้ําตาล          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-โรคขอบใบแหง          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

หมายเหตุ   *    ดูจากฉลากภาชนะบรรจ ุและกรณีที่ไมใชสารเคมีใหระบุในชองชื่อการคาวา “ไมใช” 

  **   ขีดขอความที่ไมตองการออก 
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใชสารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

-โรคใบหงิก          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-โรคเมลด็ดาง          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-โรคดอกกระถิน          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใชสารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- โรค ….........          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใชสารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปริมาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

2. แมลง          

-เพลี้ยไฟ          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-ดวงดํา          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-เพลี้ยกระโดด 

สีน้ําตาล 

         

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

 



มกษ. 4400-2552 20

ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

-เพลี้ยกระโดด 

หลังขาว 

         

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-หนอนปลอก          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-หนอนหอใบขาว          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

-แมลง.................          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          

-แมลง.................          

ครั้งที ่1          

ครั้งที ่2          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

3.วัชพืช          

3.1 วัชพืชทั่วไป          

ชนิด...................          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

ชนิด...................          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

ชนิด...................          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

3.2 ขาววัชพืช          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

4.สัตว          

-หอยเชอรี่          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

-นก          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

-หนู          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

-ปู          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

- อื่นๆ ...............          

ครั้งที่ 1          
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ชนิดศตัรูพชื ชื่อการคา* ชื่อสามัญ* 
เลขทะเบียน

วัตถุอันตราย* 

วัน เดือน ป ที่ผลิต

/ วัน เดือน ป  

ที่หมดอาย*ุ,** 

แหลงที่

ซื้อ 

วัน เดือน ป 

ที่ใช

สารเคม ี

อัตราที่ใชตอน้ํา 

20 L หรือ 

ตอพื้นที่ 1 ไร** 

ปรมิาตรรวมทัง้

แปลง ลิตร/

จํานวนไร 

หมายเหต ุ

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- อื่นๆ ...............          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- อื่นๆ ...............          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          

- อื่นๆ ...............          

ครั้งที่ 1          

ครั้งที่ 2          

ครั้งที ่......          

ครั้งที ่......          
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10. การเก็บเก่ียว และการนวดขาว 

 กรณีท่ี 1  ใชคนเก่ียว / เคร่ืองเก่ียววางราย  (ใหขีดขอความท่ีไมตองการออก) 

  แลวใช คนนวด / เคร่ืองนวด (ใหขดีขอความท่ีไมตองการออก) 

รายการ ขอสังเกต วัน เดือน ป 

1. ขาวหอมมะลอิอกดอก 80%   ออกดอกสม่าํเสมอ   

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

 

2. การระบายน้ําออกจากนา   ระบายกอนเก็บเกี่ยว 7 วัน ถึง 10 วัน   

  ระบายกอนเก็บเกี่ยวมากกวา 10 วัน 

  ไมระบายน้ําออก เพราะ...............................  

 

3. ลกัษณะรวงขาวหอมมะลทิี ่

เก็บเกี่ยว 

 เหลอืงทั้งรวง       เหลอืงสามในสี่ของรวง 

 เขียวทั้งรวง 

 รวงแหงกรอบ 

 

4. เก็บเกี่ยว      คน    เครื่อง สภาพนา        แหง      ชืน้/น้ําขัง  

5. การตาก         

       ตากบนลาน .............. วัน  ลานซเีมนต    ลานดิน 

 ลานดินรองดวย .......................... 

 ทาํความสะอาดลานโดย ......................... 

 

   แดดจัด   แดดปานกลาง   ครึม้ฝน

  ฝนตก   อื่นๆ .............................. 
 

       ตากในนา ................ วัน   แดดจัด   แดดปานกลาง   ครึม้ฝน

  ฝนตก   อื่นๆ .............................. 

 

       ตากสุมซัง ................ วัน   แดดจัด   แดดปานกลาง   ครึม้ฝน

  ฝนตก   อื่นๆ .............................. 

 

       ตากวางราย .............. วัน   แดดจัด   แดดปานกลาง   ครึม้ฝน

  ฝนตก   อื่นๆ .............................. 

 

6. รวมกองขาว  ไดจํานวน.................... กอง  

7. นวดขาว   คน      

                เครือ่ง 

                สัตว 

 กอนหนานีเ้กี่ยวขาวพันธุเดียวกนั 

 กอนหนานีเ้กี่ยวขาวตางพันธุ พันธุ.............  

(ถาทราบ)  ระบุวิธกีําจัดเมล็ดคางในเครือ่ง

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

 อืน่ๆ .................................................. 
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กรณีท่ี 2  ใชรถเก่ียวนวดขาว 

รายการ ขอสังเกต วัน เดือน ป 

1. ขาวออกดอก 80 %   ออกดอกสมํ่าเสมอ   

  ออกดอกไมสมํ่าเสมอ  
  .......................................................... 

 

2. การระบายน้ําออกจากนา  ระบายกอนเก็บเก่ียว 7 วัน ถึง 10 วัน   

  ระบายกอนเก็บเก่ียวมากกวา 10 วัน 

  ไมระบายน้ําออก เพราะ.......................... 

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

 

3. ลักษณะรวงขาวหอมมะลิท่ี 

เก็บเก่ียว 

 เหลืองท้ังรวง      เหลืองสามในส่ีของรวง 

 เขียวท้ังรวง 

 รวงแหงกรอบ 

 

4. วันเก็บเก่ียว สภาพนา    แหง        ช้ืน/น้าํขัง  

5. รถเก่ียว   กอนหนานี้เก่ียวขาวพันธุเดียวกัน 

 กอนหนานี้เก่ียวขาวตางพันธุ พันธุ............. 

(ถาทราบ)  ระบวุิธีกําจดัเมล็ดคางในเคร่ือง

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

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

 

6. ผลิตผลท่ีได   ขายสด........................ตันหรือเกวยีน             

                      เก็บไวทําพันธุ/บริโภค.......................................ตัน 

ผลผลิตท่ีได...............................ตันหรือเกวียนตอไร                   ราคาขาย*....................บาท/ตัน 

หมายเหตุ  *   ขอมูลราคาขายไมใชขอมูลท่ีบังคับ 
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11. การลดความชืน้ขาวเปลือก (กรณีขายขาวเปลือกสด ไมตองกรอกขอมูล)   
วันท่ีเร่ิมตากขาว ....................       วันท่ีตากเสร็จ.....................       

รายการ ขอสังเกต 

1. ลักษณะลานตาก 

      พ้ืนดิน         คอนกรีต        ยางมะตอย  

 ตากขาวหนานอยกวา 5 cm (เซนติเมตร) 
 ตากขาวหนา 5 cm ถึง 10 cm 

 ตากขาวหนามากกวา 10 cm 

2. การใชลานตากกอนหนานี ้เม่ือ............................ 

      
     

 ตากผลิตผลพืชอ่ืน .................... 

 ตากขาวพันธุ ........................... 

 ใชกิจกรรมอื่น .......................... 

3. วัสดุรองพ้ืนตาก   ไมมี 

  ผาใบ/พลาสติก 

  ตาขาย/ผาล่ี/ผาแยงฟา   

   อ่ืนๆ...................... 

4. การทําความสะอาดลานตาก  ไมทํา 

 กวาด 

 วิธีอ่ืน (ระบุ) ............................ 

5. สภาพแดด (โดยเฉล่ีย)   แดดจัด     แดดปานกลาง 

  คร้ึมฝน     ฝนตก 

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

6. การเกล่ียขาวหอมมะลิระหวางการตาก จํานวนคร้ังในการเกล่ีย..........คร้ัง/วัน 

7. จํานวนวันท่ีตากขาว จํานวนวันตากขาว ............วัน 

8. วัสดุคลุมกองขาวหอมมะลิระหวางวันตาก   ไมคลุม 

  คลุมดวย............................    

9. เคร่ืองอบลดความชื้น (ถาใช)  กอนหนานี้อบขาวพันธุ............... 

 กําจัดขาวคางเคร่ือง โดย............. 

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

เร่ิมอบขาว เวลา...........น. ถึง...........น. 

จํานวน...........ชม.        
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12. การบรรจุขาวเปลือกและการเก็บรักษา (กรณีขายขาวเปลือกสด ไมตองกรอกขอมูล) 
ผลผลิตท่ีได..................................ตัน/ไร ปริมาณผลผลิตท่ีไดรวม.......................ตัน 
ปริมาณผลผลิตท่ีจําหนาย......................ตัน ราคาท่ีขาย.........................บาท/ตัน 

แปลงที ่
ปริมาณขาว

(กิโลกรัม) 

ภาชนะบรรจุ

ขาวเปลือก 

หลังเก็บเก่ียว 

วิธีทําความสะอาด

ภาชนะบรรจุและยุงฉาง 

สถานที่เก็บรักษา

ขาวเปลือก 

     

     

     

     

13. แหลงท่ีมา และการจําหนายขาวเปลือก  

 แยกเก็บขาวเปลือกท่ีไดจากแปลงรับรอง ออกจากผลิตผลแปลงอื่น  

 มีการติดเคร่ืองหมายแสดง 
 ไมมีการติดเคร่ืองหมายแสดง  

 ไมแยกเก็บขาวเปลือกท่ีไดจากแปลงรับรอง ออกจากผลิตผลแปลงอื่น  

แปลงที ่ พันธุขาว 
ปริมาณขาว

(กิโลกรัม) 

วัน เดือน ป 

ท่ีเก็บเก่ียว 
ช่ือ และที่อยูของผูรับซื้อ

ขาวเปลือก 

     

     

     

     

 

 

ลงช่ือ……………………………………… 

(………………………………………) 

ผูบันทึก 
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ภาคผนวก ข 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวหอมมะลิไทย 

(ขอ 4) 

ข.1 แหลงน้ํา 

ข.1.1 น้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต ควรเปนน้ําท่ีมาจากแหลงน้ําท่ีไมอยูในสภาพแวดลอมท่ีเส่ียงตอการ

ปนเปอน และมีคุณภาพ เหมาะสมสําหรับใชในการเกษตร ตองไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีกอใหเกิดการปนเปอนส่ิงท่ีเปนอันตราย กรณีจําเปนตองใช ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจน

ท่ีชัดเจนวาน้ํานั้นไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตได   

ข.1.2 หากอยูในสภาวะเส่ียงท่ีกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย ใหเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 คร้ัง 

ในระยะเร่ิมจัดระบบการผลิต สงหองปฏิบัติการของทางราชการหรือหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง เพ่ือ

วิเคราะหการปนเปอนตามสภาพความเส่ียงของแหลงน้ํา โดยบันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ํา และ

เก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 

ข.1.3 ควรมีการอนุรักษแหลงน้ําและสภาพแวดลอมสําหรับการทํานาขาวหอมมะลิ 

ข.2 พื้นท่ีปลูก 

ข.2.1 แปลงนา หมายถึง บริเวณการผลิตท่ีมีอาณาเขตไมตอเนื่อง หรือ ตอเนื่องกับพ้ืนท่ีผลิตอ่ืนท่ีมีการ

จัดการกระบวนการผลิตแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ท้ังการจัดการปจจัยการผลิต การจัดทําแผนการดูแล

รักษา และการจัดการบุคลากรในแปลงนา 

ข.2.2 มีการจัดทําขอมูลประจําแปลงนา โดยรวมชื่อเจาของแปลงนา สถานท่ีติดตอ ช่ือผูดูแลแปลงนา 

(ถามี) ท่ีตั้งแปลงนา แผนท่ีภายในแปลงนา ชนิดพืชและพันธุท่ีปลูก ประวัติการใชท่ีดินยอนหลังอยางนอย 

3 ป และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบบันทึกขอมูลประจําแปลงนา 

ข.2.3 หากอยูในสภาวะเส่ียงท่ีกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตราย ใหมีการวิเคราะหดิน อยางนอย 
1 คร้ัง ในระยะเร่ิมจัดระบบการผลิต สงหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการท่ีไดรับการ

รับรอง เพ่ือวิเคราะหการปนเปอนตามสภาพความเส่ียงของพ้ืนท่ีปลูก 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 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ตองหยุดใช 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรกอนการเก็บเก่ียวตามชวงเวลาท่ีระบุไวในฉลากกํากับการใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรแตละชนิด หรือใหเปนไปตามคําแนะนําของทางราชการ  

ข.3.2 ในกรณีท่ีผลิตเพ่ือสงออก หามใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคูคาหามใช  

ข.3.3 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหอานคําแนะนําท่ีฉลากท่ีขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับ

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือใหทราบคุณสมบัติและวิธีการใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรกอนนําไปใช ท้ังนี้การใชตองสอดคลองกับศัตรูพืชท่ีสํารวจพบและคําแนะนําของกรมการขาว 

หรือกรมวิชาการเกษตร บันทึกขอมูลในแบบบันทึกตามภาคผนวก ก ขอ 8 และขอ 9.2 

ข.3.4 ผูประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช การเลือก

ชนิดและอัตราการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร รวมท้ังเคร่ืองพนสารเคมีและอุปกรณหัวฉีด รวมท้ัง

วิธีการพนสารเคมีที่ถูกตอง โดยตองตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน

ตลอดเวลา เพ่ือปองกันสารพิษเปอนเส้ือผาและรางกายของผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือผา

มิดชิด มีอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือแวนตาปองกันสารเคมี และผาปดปากปดจมูก ถุงมือ 

หมวก และสวมรองเทาเพ่ือปองกันอันตรายจากสารพิษ  

ข.3.5 เตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตรและใชใหหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคางในถังพน 

ข.3.6 เตรียมวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหมีความเขมขนท่ีถูกตอง โดยปรับปริมาตรน้ําและกวนใหเปน

เนื้อเดียวกันกอนนําไปพน  

ข.3.7 ควรพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเล่ียงการพนในเวลาแดด

จัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 

ข.3.8 หลังการพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเส้ือผา

ทันที เส้ือผาท่ีสวมใสขณะพนสารตองนําไปซักใหสะอาดทุกคร้ัง 
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ข.3.9 เม่ือใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรหมดแลว ใหลางภาชนะบรรจุสารเคมี ดังกลาวดวยน้ํา 2 คร้ัง 

ถึง 3 คร้ัง แลวเทลงในถังพนสารเคมี ปรับปริมาตรน้ําตามความเขมขนท่ีกําหนด กอนนําไปใชพนปองกัน

กําจัดศัตรูพืช  

ข.3.10 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไมสามารถใชไดหมดในคราวเดยีว ใหปดฝาภาชนะบรรจุ

ใหสนิทเม่ือเลิกใช และเก็บในสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ข.3.11 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชหมดแลว ตองทําใหชํารุดเพ่ือปองกันการนํากลับมา

ใชแลวนําไปท้ิงในสถานท่ีท่ีจัดสําหรับท้ิงภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือทําลาย

โดยการฝงดินหางจากแหลงน้ํา ใหมีความลึกมากพอท่ีสัตวไมสามารถคุยขึ้นมาได และหามเผาทําลาย 

ข.3.12 การเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใหปฏิบัติดังนี้ 

ข.3.12.1  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดตางๆ ท่ีใชในกระบวนการผลิต ใหจัดเก็บใน

สถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มิดชิด ปลอดภัย ปองกันแดดและฝนได มีอากาศถายเทไดสะดวก 

แยกเปนสัดสวน เพ่ือปองกันการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรสูอาหาร และส่ิงแวดลอม และ

ควรมีเคร่ืองมือและวัสดุปองกันอุบัติเหตุ เชน น้ํายาลางตา น้ําสะอาด ทราย และอุปกรณดับเพลิง  

ข.3.12.2  วัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด แสดงปายใหชัดเจน 

และแยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกับปุย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และอาหารเสริมตางๆ สําหรับพืช 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เปดใชแลวหามถายออกจากภาชนะบรรจุเดิม 

ข.3.12.3 ตองไมมีวัตถุอันตรายท่ีหามผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม เก็บรักษาอยูในสถานท่ีเก็บสารเคมี หรือภายในแปลงนา 

ข.4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเก่ียว 

ข.4.1 การผลิตเพื่อใหไดขาวเปลือกตรงตามพันธุ 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานตอไปนี้ สําหรับใชในการควบคุมปริมาณขาวพันธุอ่ืนปนในผลิตผลขาวเปลือก ซ่ึง

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหขาวเปลือกท่ีเก่ียวนวดแลวมีขาวพันธุอ่ืนปนไดไมเกิน 5% และเม่ือกะเทาะเปน

ขาวกลองมีขาวเมล็ดแดงปนไมเกิน 1% 

ข.4.1.1 การจัดหาและเตรียมเมล็ดพันธุ 

ข.4.1.1.1 ใหเลือกเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพตรงตามพันธุ และมาจากแหลงผลิตเมล็ดพันธุของหนวยงาน

ราชการ หรือแหลงอ่ืนท่ีเช่ือถือได ไดรับการรับรองจากกรมการขาว หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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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 ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการอื่นๆ ท่ีไดรับการรับรองจากกรมการขาว 

หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 
(3) เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุเอง ควรมีการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุเปนการเฉพาะแยกจากการผลิต

ขาวปกติ หรือเลือกจากแปลงท่ีตนของขาวสมํ่าเสมอดีและตรวจตัดขาวพันธุอ่ืนปน โดยใหเปนไปตาม

คําแนะนําการผลิตเมล็ดพันธุของกรมการขาว 

ข.4.1.1.3 การเตรียมเมล็ดพันธุสําหรับหวานในนาหวานน้ําตมหรือตกกลาสําหรับปกดํา ควรนําเมล็ดใส

ถุงผาดิบหรือกระสอบปานหรือกระสอบท่ีระบายน้ําไดดี  แชน้ํา 12 ช่ัวโมง ถึง 24 ช่ัวโมง แลวนําไปหุม 

36 ช่ัวโมง ถึง 48 ช่ัวโมง คลุมดวยกระสอบปาน หม่ันรดน้ําใหกระสอบเปยก เมล็ดขาวจะงอกรากและ

ยอดเล็กนอย (เรียกวา ตุมตา) นําไปหวานในแปลงนาหวานน้ําตมหรือแปลงตกกลาสําหรับปกดํา สวน

เมล็ดพันธุสําหรับนาหวานขาวแหงใชเมล็ดพันธุขาวแหงท่ีเก็บรักษาไวตามปกติมาหวานโดยตรง 
ข.4.1.1.4 เกษตรกรตองบันทึกขอมูลแหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ รายละเอียดตามภาคผนวก ก ขอ 4 เพ่ือ

ชวยในการตรวจสอบยอนหลัง 

ข.4.1.2 การปลูกและการดูแล 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานดังตอไปนี้ ใชในการควบคุมปริมาณตนของขาวพันธุอ่ืนปนในแปลงนาไมใหเกิน 

2% เพ่ือใหไดขาวเปลือกท่ีมีขาวพันธุอ่ืนปนไมเกิน 5% และเม่ือกะเทาะเปนขาวกลองมีขาวเมล็ดแดงปน

ไมเกิน 1%  

ข.4.1.2.1 การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 

การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควรปฏิบัติดังนี้ 
(1) ไมเผาตอซังและฟางขาวในนา ควรปลอยใหเนาเปอยยอยสลายตามธรรมชาติ หรือไถกลบหรือใชน้ํา

หมักชีวภาพชวยยอยสลายในชวงการเตรียมดินในนาหวานน้ําตม 

(2) ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ําควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก แกลบ เศษซากพืช  ปุยพืชสด 

เปนตน 

(3) หวานปุยอินทรีย อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ถึง 2,000 กิโลกรัมตอไร ใหกระจายสมํ่าเสมอท่ัวกระทงนา 

แลวไถหรือคราดกลบ ปลอยท้ิงไว 2 สัปดาห ถึง 3 สัปดาห เพ่ือใหกระบวนการยอยสลายถึงจุดส้ินสุด และไม

เกิดปญหากาซหรือสารพิษในแปลงนากอนปลูกขาว 

(4) กอนปลูกขาวประมาณ 2 เดือน ใหไถดินปลูกพืชตระกูลถ่ัวโดยหวานเมล็ดพืชปุยสด เชน โสนอัฟริกัน 

ถ่ัวเขียว ถ่ัวพุม ปอเทืองอัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร หรือ ถ่ัวพราอัตรา 10 กิโลกรัมตอไร และไถ

กลบเม่ือพืชปุยสดมีอายุประมาณ 50 วัน หรือกําลังออกดอก 



มกษ. 4400-2552 33 

ข.4.1.2.2 ปริมาณเมล็ดพันธุ 

(1) การปลูกโดยวิธีปกดําโดยใชแรงงานปกดํา เคร่ืองปกดํา วิธีการโยนกลา วิธีหวานน้ําตม และวิธีหวาน

ขาวแหง ควรใชปริมาณเมล็ดพันธุ ดังนี้ 
 - 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 7 กิโลกรัมตอไร ในการตกกลาสําหรับวิธีปกดํา 

 - 2 กิโลกรัมตอไร ถึง 4 กิโลกรัมตอไร สําหรับวิธีโยนกลา 

 - 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร สําหรับวิธีหวานน้ําตม 

 - 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร สําหรับวิธีหวานขาวแหง 

(2) ปริมาณเมล็ดพันธุท่ีใชสําหรับหวานน้ําตมหรือหวานขาวแหง สามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี

และศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาว เชน ถาพ้ืนท่ีนามีสภาพราบเรียบสมํ่าเสมอดี ไมมีนก หนู ท่ีจะมากินเมล็ดขาวท่ี

หวาน และไมมีปญหาเร่ืองมีวัชพืชมาก สามารถใชปริมาณเมล็ดพันธุอัตราต่ํา คือ 10 กิโลกรัมตอไร แตถา

พ้ืนท่ีไมสมํ่าเสมอ และมีศัตรูมากใหเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุใหมากขึ้น 

ข.4.1.2.3 การเตรียมดินและการปลูก 
(1) การปลูกโดยวิธีปกดํา มี 2 วิธี คือ ใชแรงงานปกดํา และ เคร่ืองปกดํา  
(1.1) ใชแรงงานปกดํา ควรดําเนินการ ดังนี้ 

(1.1.1) การตกกลา  

- เตรียมแปลงตกกลา โดยไถดะ ท้ิงไว 7 วัน ถึง 10 วัน ไถแปร ปลอยน้ําเขา แชขี้ไถ 

คราดปรับระดับผิวดินและทําเทือก 

- แบงแปลงยอย กวางประมาณ 1 m (เมตร) ถึง 2 m ยาวตามความยาวแปลง ทํารองน้ํา

ระหวางแปลงกวางประมาณ 30 cm ระบายน้ําออก 

- หวานเมล็ดพันธุขาว (ท่ีเตรียมตามขอ ข.4.1.1.3) อัตรา 50 g/m
2 
(กรัมตอตารางเมตร)

ถึง 70 g/m
2 
บนแปลงใหกระจายสมํ่าเสมอ 

- ดูแลไมใหน้ําทวมแปลงกลา แตใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก เพ่ิมระดับน้ําตาม

การเติบโตของตนขาวแตไมใหทวมตนขาว และไมเกิน 5 cm จากระดับหลังแปลง 

(1.1.2) การปกดํา  

- เตรียมแปลงโดยไถดะทิ้งไว 7 วัน ถึง 10 วัน  ไถแปร ปลอยน้ําเขา แชขี้ไถ คราดปรับ

ระดับผิวดิน ทําเทือก รักษาระดับน้ําในแปลงปกดําประมาณ 5 cm จากผิวดิน 

- ปกดําโดยใชตนกลา อายุประมาณ 25 วัน ถึง 30 วัน 

- ระยะปกดํา ระยะระหวางแถว 25 cm และระยะระหวางตนหรือกอ 25 cm  จํานวน 3 ตน

ตอจับ ถึง 5 ตนตอจับ 

- รักษาระดับน้ําในนาใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนขาว ประมาณ 0 cm ถึง 10 cm 
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- ดูแลไมใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเกิดชอดอกถึงออกรวง 

- ใหระบายน้ําออกหลังขาวออกรวงได 80% แลวประมาณ 15 วัน ถึง 20 วัน ตามสภาพของ

ดิน 

(1.2) ใชเคร่ืองปกดํา ควรดําเนินการ ดังนี้ 
(1.2.1) การตกกลา มี 2 วิธี ดังนี้ 
(1.2.1.1) การตกกลาในถาดเพาะ 

- เลือกใชเมล็ดพันธุท่ีมีความงอกสูง (มากกวา 80%) 

- ทําความสะอาดเมล็ดพันธุดวยการฝดเอาเมล็ดลีบและส่ิงเจือปนออก 

- แชและหุมเมล็ดขาวใหงอกเปนตุมตา 

- ใชดินผสมสําหรับการเพาะกลาใสลงในถาดเพาะ เกล่ียใหเสมอขอบถาดเพาะ 

- นําเมล็ดขาวท่ีงอกเปนตุมตา โรยลงในถาดเพาะอัตรา 200 กรัมตอถาดเพาะ 

- ดูแลรักษาจนกลามีอายุประมาณ 18 วัน ถึง 25 วัน ก็สามารถนําไปใชได 

(1.2.1.2) การตกกลาในแปลง 
- เลือกใชเมล็ดพันธุท่ีมีความงอกสูง ทําความสะอาดเมล็ดพันธุดวยการฝดเอาเมล็ดลีบและ

ส่ิงเจือปนออก แลวแชและหุมเมล็ดขาวใหงอกเปนตุมตา 

- ไถเตรียมดินเพ่ือการตกกลาตามปกติ 

- ยกแปลงใหมีขนาดความกวาง 116 cm ยาวประมาณ 8 m สําหรับตกกลาเพ่ือใชในการปก

ดําในพ้ืนท่ี 1 ไร และใหมีระยะหางระหวางแปลงอยางนอย 1 m 

- ขึงพลาสติกใสตลอดความยาวแปลง 

- ใชไมระแนงหรือไมไผกวาง 1 นิ้ว ยาว 2 m ตรึงขอบแปลงเปนชวงๆ 

- ใชไมแหลมท่ิมพลาสติกใหเปนรูเพ่ือระบายอากาศ แลวใชโคลนขางแปลงเกล่ียบน

พลาสติกใหสมํ่าเสมอท่ัวท้ังแปลงใหมีความหนาของดินเทาขอบไม 

- โรยเมล็ดขาวท่ีงอกเปนตุมตาบนแปลงใหท่ัวและสมํ่าเสมอ อัตรา 8 กิโลกรัมตอแปลง 

- ดูแลรักษาจนกลามีอายุประมาณ 18 วัน ถึง 25 วัน ก็สามารถนําไปใชได 

(1.2.2) การเตรียมแปลง 

- ไถ-คราด ดินในแปลงตามปกติเหมือนกับแปลงนาท่ีเตรียมไวสําหรับใชแรงคนปกดํา 

- หลังการไถ-คราด แลว ตองพักแปลงไวโดยขังน้ําท้ิงไว 3 วัน ถึง 5 วัน (ขึ้นอยูกับลักษณะ

ดิน) เพ่ือใหดินเลนในแปลงตกตะกอนกอน เพราะถาดินเลนในแปลงยังเหลวจะไมมีแรงยึดตนกลา ทําให

ตนกลาลมงาย และดินเลนยังจะถูกสกีเบียดไหลไปทับตนกลาในขณะท่ีเคร่ืองยนตทํางานดวย 

- แปลงท่ีเปนดินเหนียวใชเวลาพักแปลงประมาณ 3 วัน ถึง 4 วัน ในดินทรายใชเวลา

ประมาณ 1 วัน ถึง 2 วัน 
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- ขณะท่ีใชเคร่ืองดํานาใหรักษาระดับน้ําในแปลงใหสูงประมาณ 5 cm หรือคร่ึงหนึ่งของ

ความสูงของตนกลาท่ีปกดําแลว 

(1.2.3) การเตรียมการใชเคร่ืองปกดํา 
- ตอนเชาในวันท่ีจะปกดํา ใหระบายน้ําออกจากแปลงจนเหลือระดับน้ําประมาณ 5 cm จาก

ผิวดิน ซ่ึงเปนระดับน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับปกดําดวยเคร่ือง 

- ปรับความลึกในการปกดํา ปรับระยะหางระหวางกอ และปรับจํานวนตนตอกอ ใหไดตามท่ี

ตองการ 

- นําแผนกลาใสลงในแผงใสกลา จากนั้นก็สามารถเร่ิมขับเคล่ือนเคร่ืองปกดําได 

(2) การปลูกโดยวิธีโยนกลา ควรดําเนินการ ดังนี้ 
- เตรียมแปลงท่ีจะโยนกลาใหเรียบสมํ่าเสมอ เชนเดียวกับการปลูกดวยวิธีอ่ืนๆ 

- เตรียมถาดเพาะกลา 

- ใสดินท่ีรอนแลวลงบนถาดเพาะกลา ความลึกประมาณคร่ึงหลุม 

- หวานเมล็ดขาวลงในหลุมประมาณ 3 เมล็ด ถึง 5 เมล็ด ตอหลุม 

- ใสดินรอนทับเมล็ดใหเต็มถาด 

- ปดทับดวยกระสอบปานจนขาวงอก 3 cm ถึง 5 cm จึงเปดกระสอบออก 

- รดน้ําเชา – เย็น 

- เม่ือกลาอายุ 15 วัน นําไปโยนในนาได 

(3) การปลูกโดยวิธีหวานน้ําตม ควรดําเนินการ ดังนี้ 

- เตรียมแปลงโดยไถดะ ท้ิงไว 7 วัน ถึง 10 วัน ไถแปร ปลอยน้ําเขา แชขี้ไถ คราดปรับระดับ

ผิวดินทําเทือก 

- แบงแปลง กวาง 5 m ถึง 10 m ยาวตามความยาวของแปลง ทํารองน้ําระหวางแปลงกวาง 

30 cm ระบายน้ําออก 

- หวานเมล็ดพันธุขาว (ท่ีเตรียมตามขอ ข. 4.1.1.3) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัม

ตอไร บนแปลงใหกระจายสมํ่าเสมอ 

- หลังหวานเมล็ด ดูแลไมใหน้ําทวมแปลง แตใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก คอยๆ

เพ่ิมระดับน้ําตามการเจริญเติบโตของตนขาว ไมใหน้ําทวมตนขาว และไมควรลึกเกิน 10 cm 

- ดูแลไมใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเกิดชอดอกถึงออกรวง 

- ใหระบายน้ําออกหลังขาวออกรวงได 80% แลวประมาณ 15 วัน ถึง 20 วัน ตามสภาพของ

ดิน 
(4) การปลูกโดยวิธีหวานขาวแหง ควรดําเนินการ ดังนี้ 

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

สมํ่าเสมอ  

- ไถกลบหรือคราดกลบขึ้นอยูกับสภาพความชื้นในดิน ถาดินช้ืนการคราดกลบเมล็ดขาวจะ

งอกดี ถาไถกลบลึกเกินไปหากมีฝนตกชุกจะทําใหเมล็ดขาวงอกไมสมํ่าเสมอและเนาตาย 

- หลังหวานเมล็ด ดูแลไมใหน้ําทวมแปลง แตใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก คอยๆ

เพ่ิมระดับน้ําตามการเจริญเติบโตของตนขาว ไมใหน้ําทวมตนขาว และไมควรลึกเกิน 10 cm 

- ดูแลไมใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเกิดชอดอกถึงออกรวง 

 -ใหระบายน้ําออกหลังขาวออกดอกได 80% แลวประมาณ 10 วัน ถึง 20 วัน ตามสภาพ

ของดิน 

ข.4.1.2.4 การใชปุย 

(1) การใชปุยเคมี  ใหมีการจัดการท่ีดีและเหมาะสม ดังนี้ 

- รูขนาดของแปลงปลูกขาวท่ีแนนอน เพ่ือการใสปุยในปริมาณท่ีถูกตอง  

- ปดก้ันคันนารอบแปลงนาที่จะใสปุยใหเรียบรอย ไมใหมีน้ําไหลออกจากแปลงเม่ือใส

ปุยเคมี หลังใสปุยแลว 3 วัน ถึง 5 วัน จึงใหน้ําไหลเขาออกนาไดตามปกติ 

- กอนใสปุยเคมีรักษาระดับน้ําในนาขาว ใหมีระดับน้ําประมาณ 5 cm เปนระดับท่ีเหมาะสม 

- สํารวจและกําจดัวัชพืชกอนการใสปุยทุกคร้ัง เพ่ือไมใหวัชพืชขึ้นมาแยงอาหารกับตนขาว 

โดยเฉพาะเม่ือตนขาวยังเล็ก 

- เลือกชนิดปุยและอัตราปุยท่ีใสใหเหมาะกับพันธุขาวและชนิดของดิน และใสตรงตาม

ระยะเวลาท่ีขาวตองการ  

- คํานวณปริมาณปุย (อัตรา) ท่ีจะใสใหถูกตอง หรือใสปุยใหเพียงพอกับความตองการของ

ตนขาว เพ่ือจะไดไมส้ินเปลืองคาใชจายกรณีท่ีใสปุยมากเกินไป 

- กรณีพ้ืนท่ีนาเปนดินเหนียว ปุยสูตรท่ีแนะนําใหใสคร้ังท่ี 1 (ปุยรองพ้ืน)  ไดแก 16-20-0 หรือ 

18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง  25  กิโลกรัมตอไร การใสปุยคร้ังท่ี2 (ปุยแตงหนา) ให

ใสปุยยูเรีย อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 กิโลกรัมตอไร หรือ ปุยแอมโมเนียซัลเฟต หรือ แอมโมเนียมคลอไรด 

อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร 

- กรณีพ้ืนท่ีนาเปนดินรวน ดินทราย และดินรวนปนทราย ปุยสูตรท่ีแนะนําใหใสคร้ังท่ี 1 (ปุยรอง

พ้ืน) ไดแก 16-16-8 หรือ 18-12-6 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง 25  กิโลกรัมตอไร ใสปุยคร้ังท่ี 2 (ปุย

แตงหนา) ใสปุยยูเรีย อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 กิโลกรัมตอไร หรือปุยแอมโมเนียซัลเฟต หรือ แอมโมเนียม

คลอไรด อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ถึง 20 กิโลกรัมตอไร 

(2) การใชปุยอินทรีย ปุยอินทรียท่ีนํามาใชตองผานกระบวนการหมักหรือยอยสลายโดยสมบูรณ รวมท้ัง

วิธีและลักษณะในการใชตองดูแลเพ่ือไมใหเกิดการปนเปอนในระดับท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค 



มกษ. 4400-2552 37 

(3) การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย ปุยอินทรียจะชวยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดิน 

เพ่ิมปริมาณจุลินทรียดินบางชนิด มีธาตุอาหารเสริมมากกวาปุยเคมี ชวยดูดซับธาตุอาหารทําใหชะลอการ

สูญเสียธาตุอาหารจากปุยเคมีได การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียแบงตามชนิดของเนื้อดิน ดังนี้ 

- ดินเหนียว   กอนปลูกขาวแนะนําใหใสปุยอินทรียไดแก ปุยคอก ปุยหมัก ฟางขาว แกลบ 

หรือ ขี้เถาแกลบ อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ถึง  2,000  กิโลกรัมตอไร หรือ เล้ียงแหนแดง อัตรา 50 

กิโลกรัมตอไร ถึง 100 กิโลกรัมตอไร หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว อัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 

กิโลกรัมตอไร และไถกลบกอนปลูกขาว ปุยเคมีสูตรท่ีแนะนําใหใสเปนปุยรองพ้ืน ไดแก 16-20-0 หรือ 

18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง 25 กิโลกรัมตอไร 

- ดินรวน ดินทราย และดินรวนปนทราย   กอนปลูกขาวแนะนําใหใสปุยอินทรียไดแก ปุย

คอก ปุยหมัก ฟางขาว แกลบ หรือขี้เถาแกลบ อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ถึง  2,000 กิโลกรัมตอไร หรือ
เล้ียงแหนแดง อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ถึง 100 กิโลกรัมตอไร หรือปลูกโสนอัฟริกันหรือปอเทือง อัตรา

เมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร ถึง 10 กิโลกรัมตอไร และไถกลบกอนปลูกขาว ปุยเคมีสูตรท่ีแนะนําใหใสเปน

ปุยรองพ้ืน ไดแก 16-16-8 หรือ 18-12-6 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ถึง 25 กิโลกรัมตอไร 

(4) ขอควรคํานึงถึงในการใชปุยเคมี 

- การใสปุยแตละคร้ังใหเลือกใชปุยเพียงสูตรเดียว 

- อัตราปุยท่ีแนะนําใหใสตามคําแนะนาํขางตน ตัวเลขหนาเปนอัตราปกติ สวนตัวเลขตัวหลัง

เปนอัตราท่ีตองการผลผลิตเพ่ิมมากกวาอัตราปกติ 

- การใสปุยรองพ้ืน แนะนําใหใสปุยสูตรใดสูตรหนึ่ง สวนอัตราท่ีแนะนําสามารถแบงใสชวง

ระยะกลาและชวงขาวแตกกอได 

- การใสปุยแตงหนา หมายถึงการใสปุยในระยะขาวกําเนิดชอดอก 

- การใสปุยอินทรียติดตอกันทุกปชวยใหปุยอินทรียสะสมอยูในดินเพ่ิมขึ้นทุกป สงผลชวยลด

อัตราการใสปุยเคมีในปตอๆ มาได  ดังนั้น ถาใสปุยอินทรียอัตราสูงจะลดการใสปุยเคมีไดเร็วขึ้น 

(5) การเล้ียงแหนแดง สําหรับนาชลประทานจะเลี้ยงแหนแดงกอนปกดําขาว 20 วัน ถึง 30 วัน หรือหลัง

ปกดําขาวแลว 10 วัน และสําหรับนาน้ําฝนควรเล้ียงแหนแดงหลังปกดําขาว 30 วัน 

ข.4.1.2.5 การจัดการน้ํา 

น้ําเปนส่ิงจําเปนในการปลูกขาวและมีผลตอผลผลิตขาว ระยะกลาขาวตองการน้ํานอย ไมจําเปนตองมีน้ํา

ขัง  ระยะแตกกอ (ประมาณ 20 วัน ถึง 30 วันหลังขาวงอกในนาหวานน้ําตมหรือนาหวานขาวแหง และใน

ระยะ 30 วันแรกหลังปกดํา) ไมควรขาดน้ํา เพราะวัชพืชจะขึ้นแขงกับขาว ระดับน้ําในชวงแตกกอหรือหลัง

ปกดํา 30 วัน ถึง 40 วัน ประมาณ 10 cm ถึง 20 cm เม่ือขาวแตกกอเต็มท่ีแลวเพ่ิมระดับน้ําใหสูงขึ้นเพ่ือ

ไมใหตนขาวแตกหนอท่ีไมสมบูรณออกมา ระยะกําเนิดชอดอก ควรมีน้ําขังในนา จนถึงหลังขาวออกดอก 

20 วัน หรือกอนเก็บเก่ียวประมาณ 7 วัน ถึง 10 วัน ใหระบายน้ําออก เพ่ือใหเมล็ดสุกพรอมกันแลวเก็บ

เก่ียวไดสะดวก 
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ข.4.1.2.6 การกําจัดขาวพันธุอ่ืนปน 
(1) เม่ือเมล็ดขาวงอกและเจริญเติบโตตองสํารวจขาวในแปลงนา เพ่ือกําจัดขาวพันธุอ่ืนปน ดังนี้ 

(1.1)  ระยะแตกกอ  ตรวจดูลักษณะการแตกกอ การชูใบ สีของลําตนและใบ ขนาดของใบ และความสูงของ

ตน หากพบตนผิดปกติใหถอนท้ิงทันที 

(1.2) ระยะออกดอก  ตรวจดูระยะเวลาการออกดอก (กอนหรือหลัง) ลักษณะของดอก สีของดอกและ

เกสรตัวผู และความสูงของตน ถาพบตนผิดปกติใหตัดท้ิง 
(1.3) ระยะโนมรวง  ตรวจดูลักษณะและสีของเมล็ดขาวและลักษณะการโนมรวง ถาพบผิดปกติใหตัดท้ิง 
(1.4) ระยะสุกแก  ตรวจดูลักษณะตางๆ เชน ขนาดและสีของเมล็ดขาวและลักษณะการสุกแก ถาพบ

ลักษณะผิดปกติใหตัดท้ิง 
(2) รายละเอียดของลักษณะเฉพาะของขาวหอมมะลิพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 เปนไปตาม

รายละเอียดในภาคผนวก ค  

(3) วิธีการถอนหรือตัดขาวพันธุอ่ืนปน ควรดําเนินการ ดังนี้ 

(3.1) การถอน ควรถอนท้ิงท้ังราก ตนหรือกอ ท่ีพบเปนขาวปนในระยะแตกกอ 

(3.2) การตัด ควรตัดท้ิงท้ังตนหรือกอและตัดใหชิดดินในระยะท่ีขาวไมสามารถงอกหรือแตกหนอใหมมา

เปนขาวปนไดอีก เชน ในระยะออกดอก ระยะโนมรวง หรือระยะสุกแก 

(4) ในกรณีท่ีเกษตรกรใชเมล็ดพันธุท่ีผลิตเอง ตองเอาใจใสในการสํารวจและกําจัดขาวพันธุอ่ืนปนใหมาก

ขึ้น 

ข.4.2 การปองกันกําจัดศัตรูพืชและความเสียหายของผลิตผลจากศัตรูพืช 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานดังตอไปนี้ เพ่ือดูแล ปองกัน และควบคุมใหผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช และได

ขาวเปลือกท่ีถูกทําลายจากโรคและแมลงนอยกวา 10% 

ข.4.2.1 เกษตรกรควรรูจักชนิด วงจรชีวิตของศัตรูพืชท่ีสําคัญท่ีมีผลตอขาว ตลอดจนวิธีปองกันกําจัดท่ี

เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ รายละเอียดศัตรูพืชท่ีสําคัญของขาวใหดูตามขอมูล

ในภาคผนวก ง  

ข.4.2.2 มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืชในแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ และติดตามการระบาดของ

ศัตรูพืชในระยะตางๆ หากตรวจพบในปริมาณท่ีทําใหเกิดความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ ใหปองกัน

กําจัดศัตรูพืชนั้นอยางเหมาะสมตามคําแนะนําของกรมการขาว และบันทึกขอมูลตามตัวอยางแบบบันทึก

ขอมูลในภาคผนวก ก ขอ 8 และขอ 9 

ข.4.2.3 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหใชตามขอกําหนดขอ ข.3 

ข.4.2.4 สวนของตนของขาวท่ีมีโรคเขาทําลายตองนําไปทําลาย ตามภาคผนวก ง 
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ข.4.3 การจัดการปจจัยการผลิต 

ข.4.3.1 จัดทํารายการปจจัยการผลิต แหลงท่ีมาและรายละเอียดเฉพาะของปจจัยการผลิตท่ีสําคัญไดแก 

พันธุ ปุย วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชในการปฏิบัติการผลิต พรอมท้ัง ระบุรายการ ปริมาณ วัน เดือน ป 

แหลงท่ีมาท่ีจัดซ้ือจัดหา 

ข.4.3.2 การใชปุยคอก ปุยอินทรีย และปุยธรรมชาติตางๆ ควรมีการจดัการท่ีดีท่ีจะปองกันไมใหเกิดการ

ปนเปอนท้ังในดานจุลินทรีย เคมี และกายภาพสูผลิตผล ในระดับท่ีจะทําใหไมปลอดภัยตอการบริโภค 

ข.4.4 การจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร 

ข.4.4.1 จัดทํารายการและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร  

ข.4.4.2 จัดใหมีอุปกรณการเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ข.4.4.3 จัดใหมีสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตรเปนสัดสวน ปลอดภัย และงายตอการ

นําไปใชงาน  

ข.4.4.4 จัดทําแผนการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณการเกษตร และมีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

และอุปกรณการเกษตร ตามแผนท่ีกําหนดไว พรอมบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาทุกคร้ัง 

ข.4.4.5 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เคร่ืองพนสารเคมี อุปกรณการเก็บเก่ียว 

กอนนําออกไปใชงาน เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตรท่ีตองอาศัยความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน เชน 

หัวฉีดพนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอยางสมํ่าเสมอ หากพบวามี

ความคลาดเคลื่อนตองปรับปรุงซอมแซมหรือเปล่ียนใหม ใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงาน 

ข.4.4.6  มีการทําความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร รวมท้ังภาชนะท่ีใชในการบรรจุและขนสง

ผลิตผลทุกคร้ังกอนการใชงาน และหลังใชงานเสร็จแลวกอนนําไปเก็บ 

ข.4.5 การจัดการของเสียและวัสดเุหลือใช 

ข.4.5.1 เศษพืช ฟาง ท่ีไมมีโรคเขาทําลายสามารถนํามาทําเปนปุยหมักได 

ข.4.5.2 แยกประเภทของขยะใหชัดเจน เชน กระดาษ กลองกระดาษ พลาสติก แกว น้ํามัน สารเคมี และ

เศษซากพืช เปนตน รวมท้ังควรมีถังขยะวางใหเปนระเบียบ หรือระบุจุดท้ิงขยะใหชัดเจน  

ข.5 การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

ข.5.1 การจัดการเพื่อใหไดขาวเปลือกที่มีคุณภาพดี 
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รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานดงัตอไปนี ้เพ่ือใหไดผลิตผลขาวเปลือกท่ีมีคุณภาพการสีดีตามมาตรฐาน ไดขาวเต็มเมล็ด

และตนขาวตามขอกําหนดในมาตรฐานสินคาเกษตรขาวหอมมะลิไทย 

ข.5.1.1 เม่ือขาวเร่ิมออกดอก หม่ันเดินสํารวจแปลงนา เพ่ือพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการ 

เก็บเก่ียว และใหเก็บเก่ียวไดเม่ือรวงขาวมีอายุ 25 วัน ถึง 35 วัน หลังตนขาวในแปลงนาออกดอก 80%  

ของตนของขาว หรือเมล็ดขาวในรวงสุกเหลืองไมนอยกวาสามในส่ีสวนของรวง  

เม่ือใกลกําหนดวันเก็บเก่ียว สํารวจดูรวงขาว หากพบวา เมล็ดขาวเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลืองเกือบท้ังหมด 

ยกเวนบางเมล็ดท่ีโคนรวงยังเขียวอยูประมาณ 10% ใหเก็บเก่ียวได 

ข.5.2 การเก็บเก่ียวและการนวดขาว 

ข.5.2.1 วางแผนการเก็บเก่ียว ใหเก็บเก่ียวในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยกําหนดวันเก็บเก่ียวและบันทึก

ขอมูลการเก็บเก่ียวตามภาคผนวก ก ขอ 10 ใหนัดรถเก็บเก่ียว หรือนัดแรงงานคนท่ีจะเก็บเก่ียวใหพรอม 

เพ่ือใหสามารถเก็บเก่ียวไดทันตามกําหนด 

ข.5.2.2 กรณีมีน้ําขังในแปลงนาใหระบายน้ําออกจากแปลงกอนเก็บเก่ียวประมาณ 7 วัน ถึง 10 วัน 

เพ่ือใหขาวสุกแกสมํ่าเสมอ 

ข.5.2.3 การเก็บเก่ียวขาวดวยเคร่ืองเก่ียวนวด ตองสอบถามประวัติการใชงานของเคร่ืองเก่ียวนวด หาก

พบวาเคยใชเก่ียวขาวพันธุอ่ืนมากอน ตองทําความสะอาดเคร่ืองเก่ียวนวดกอนใชงานเพ่ือกําจดัขาวพันธุอ่ืน

ท่ีตกคางในเคร่ือง และ/หรือ เดินเคร่ืองเก่ียวขาวรอบแปลงกอนประมาณ 100 kg แยกไว เพ่ือใหม่ันใจวา

ไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยูในเคร่ือง  

ข.5.2.4 การใชเคร่ืองนวดขาว ตองสอบถามประวัติการใชงานของเคร่ือง หากพบวาเคยนวดขาวพันธุอ่ืน

มากอนตองทําความสะอาดเคร่ืองนวด หรือนวดฟอนขาวกอน เพ่ือใหม่ันใจวาไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยู

จึงนํามาใชนวดขาวในแปลง 

ข.5.2.5 กรณีท่ีใชรถแทรกเตอร แรงงานคน หรือสัตว ในการนวดขาว ตองทําความสะอาดลานนวดขาว

ใหสะอาดปราศจากเมล็ดขาวพันธุอ่ืนตกคางอยูบนลาน 

ข.5.3 การลดความชื้นขาวเปลือก 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ เพ่ือใหความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกหลังการลดความชื้นไมเกิน 15% 

สําหรับการซ้ือขายขาวเปลือก กรณีขาวเปลือกท่ีจะนําไปเก็บรักษาตองมีความชื้นไมเกิน 14%  

ข.5.3.1 การลดความชื้นโดยวิธีการตาก 
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ข.5.3.1.1 การตากขาวฟอนกอนนวด ควรตากในวันท่ีทองฟาแจมใส ไมมีเมฆฝนปกคลุม นําฟอนขาว

ออกผึ่งกลางแดดประมาณ 2 แดด ถึง 3 แดด ติดตอกัน หากไมสามารถลดความชื้นลงตามตองการเมื่อ

ตากขาวจนถึงชวงเย็น ใหรวมกองขาวและคลุมดวยวัสดุเพ่ือปองกันฝนและน้ําคาง เม่ือขาวแหงดีแลวจึง

นําไปนวด หลังจากนวดขาวแลว ควรตากขาวเปลือกอีกประมาณ 1 แดด ถึง 2 แดด จนขาวแหงดีจึงนําไป

เก็บในท่ีรม  

ข.5.3.1.2 การตากขาวเปลือกหลังจากนวดแลว ควรปฏิบัติดังนี้ 

- ตากบนวัสดุท่ีสะอาดและแหง เชน ผาใบหรือผาพลาสติก ตาขาย ผาล่ี ผาแยงฟา ไมควร

ตากกับพ้ืนซีเมนตรอนจัดโดยตรง เพราะเมล็ดอาจไดรับความรอนมากเกินไป ทําใหเกิดการแตกราว

ภายในเมล็ด นอกจากนี้อาจมีปญหาส่ิงเจือปนสูง 

- ควรเกล่ียขาวใหมีความหนาประมาณ 5 cm ถึง 10 cm การตากหนาเกินไปจะทําใหการ
ระบายอากาศในกองขาวไมดี ขาวแหงชา การตากบางเกินไปจะทําใหอุณหภูมิของขาวท่ีตากสูงเกินไป เกิด

การแตกราวภายในเมล็ด มีผลตอคุณภาพการสีได ระหวางการตากควรกลับกองขาวทุกๆ 2 ช่ัวโมง การ

เกล่ียขาวจะชวยใหลดความชื้นไดอยางสมํ่าเสมอและรวดเร็ว 

- ระยะเวลาในการตาก ขึ้นอยูกับความชื้นเร่ิมตน ความหนาบางของขาวขณะตาก และความถี่ใน

การเกล่ียกองขาว ควรตากลดความชื้นใหเหลือไมเกิน 14% จึงหยุดตาก หากไมสามารถลดความชื้นไดภายใน 

1 วัน ควรรวมกองขาวและคลุมดวยวัสดุท่ีแหงและสะอาดเพ่ือปองกันฝนและน้ําคางในตอนกลางคืน 

ข.5.3.2 การลดความชื้นดวยการอบ  

ข.5.3.2.1 อุณหภูมิท่ีใชอบไมควรสูงเกิน 50°C (องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธไมควรเกิน 60% และ

ในขณะลดความชื้นไมควรลดในอัตราท่ีเร็วเกินไป จะทําใหเกิดความเสียหายกับเมล็ดได 

ข.5.4 การจัดการภาชนะบรรจุผลิตผล 

ข.5.4.1 ทําความสะอาดกระสอบที่ใชบรรจุขาวเปลือก จนแนใจวาไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยู และบันทึก

ขอมูลเก่ียวกับภาชนะบรรจุขาวเปลือก และวิธีทําความสะอาดภาชนะบรรจุ ตามภาคผนวก ก ขอ 12 

ข.6 การขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวมขาวเปลือก  

ข.6.1 การขนยาย 

ข.6.1.1 พาหนะท่ีใชขนยายควรสะอาด ปดมิดชิด หรือ สามารถปองกันการเปยกน้ําจากภายนอกได 

พาหนะขนสงตองไมทําใหเกิดการปนเปอนจากวัตถุอันตราย  

ข.6.1.2 ไมควรใชพาหนะท่ีบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุย สารเคมี มาบรรทุกขาว ยกเวนจะมีการทําความ

สะอาดอยางเหมาะสมกอนนํามาบรรทุกขาว 
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ข.6.2 การเก็บรักษาและการรวบรวมผลิตผล 

ข.6.2.1 แยกสถานท่ีเก็บรักษาและภาชนะบรรจุขาวตางหากจากสถานท่ีเก็บรักษาและภาชนะบรรจุ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย หรือสารเคมีอ่ืนท่ีอันตรายตอการบริโภค ในกรณีท่ีไมสามารถแยกสถานท่ี

เก็บรักษาหรือภาชนะบรรจุได ตองมีการปองกันการปนเปอนระหวางสารเคมีและขาวอยางเพียงพอ 

ข.6.2.2 ทําความสะอาดยุงฉาง ดูแลยุงฉางใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน มิดชิด สามารถปองกันฝนร่ัว 

หรือสาดเขาไปในยุงได มีการปองกันการเขาทําลายของสัตว เชน นก หนู แมลง  

ข.6.2.3 ทําความสะอาดขาวเปลือกท่ีนวดและตากเรียบรอยแลวโดยการฝดหรือใชสีฝดแยกไวเปนสัดสวน 

หรือเก็บไวในกระสอบปานหรือกระสอบท่ีสะอาด ผูกปากกระสอบใหมิดชิดวางบนแครไมสูงจากพ้ืนไมต่ํากวา 

5 cm ในโรงเก็บท่ีอากาศถายเทสะดวกและเก็บรักษาไมปะปนกับขาวพันธุอ่ืน 

ข.6.2.4 ทําปายหรือฉลากบันทึกรายละเอียด ขอมูล ปริมาณขาวเปลือก วัน เวลาท่ีนําขาวเขาเก็บไวโดยใช

ปายพลาสติกหรือกระดาษแข็งหรือไมไผ ติดกับกระสอบใหตรวจสอบไดงาย 

ข.6.2.5 การปองกันและลดความเสียหายจากแมลงและสัตวศัตรูในโรงเก็บเหลานี้ ควรเก็บในหองท่ีมี

อุณหภูมิไมรอนจัด มีการระบายอากาศดี  

ข.7 การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล 

ข.7.1 จัดทําเอกสารหรือแบบบันทึก ใหเปนปจจุบันสําหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ รวมท้ังตองมีการ

บันทึกใหครบถวน และลงช่ือผูปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีมีการบันทึกขอมูล 

ข.7.2 ในกรณีท่ีมีแปลงปลูกมากกวา 1 แปลง ตองแยกบันทึกขอมูลเปนรายแปลงปลูก 

ข.7.3 มีการจัดเก็บเอกสารและหรือบันทึกขอมูลเปนหมวดหมู แยกเปนฤดูกาลผลิตแตละฤดูกาล เพ่ือ

สะดวกตอการตรวจสอบ และการนํามาใช 

ข.7.4 เก็บรักษาบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และเอกสารสําคัญท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานไวเปนอยางดี 

อยางนอย 3 ป ของการผลิตติดตอกัน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนหลังได 

ข.7.5 แบบบันทึกและรายการเอกสารท่ีควรจดัทํา และจดัเก็บ มีดังตอไปนี ้

(1) บันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
(2) บันทึกขอมูลแหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ 

(3) บันทึกขอมูลการเตรียมดนิและการตัดขาวปน 
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(4) บันทึกขอมูลการสํารวจการเขาทําลายของศตัรูพืชและการจัดการ 

(5) บันทึกขอมูลการใชปุย 
(6) บันทึกขอมูลการเก็บเก่ียวและการนวดขาว 

(7) บันทึกขอมูลการลดความชืน้ขาวเปลือกหอมมะลิ 

(8) บันทึกขอมูลการบรรจุขาวเปลือกหอมมะลิและการเก็บรักษา 

(9) เอกสารแสดงรายการการจัดเก็บปจจัยการผลิตและอุปกรณ โดยมีรายละเอียดของสถานท่ีจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ หรือกรณีท่ีไมมีการบันทึกเอกสาร ควรมีการจัดการสถานท่ีจัดเก็บ เชน มีปายแสดงรายการไว

ชัดเจน แยกปจจัยการผลิตและอุปกรณ เปนสัดสวนหรือหมวดหมู สะอาด ปลอดภัย งายตอการนําไปใชงาน 

(10) เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลการตรวจวิเคราะหดิน น้ํา ปจจัยการผลิตตางๆ 

ข.7.6 ผลิตผลท่ีอยูระหวางการเก็บรักษาและการขนยาย ควรมีการระบุรุนการผลิต หรือติดรหัส หรือ

เคร่ืองหมาย หรือบันทึกขอมูลท่ีแสดงแหลงผลิตของเกษตรกรและแปลงปลูก หรือวันท่ีเก็บเก่ียวท่ีภาชนะ

บรรจุ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบแหลงท่ีมา 
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ภาคผนวก ค 

ลักษณะเฉพาะของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 

(ขอ ข.4.1) 

ค.1 ขาวดอกมะลิ 105 

ค.1.1 ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปนพันธุท่ีไดจากการพัฒนาพันธุโดยวิธีปกติ ท่ีไมใชการดัดแปร

พันธุกรรม ลักษณะประจําพันธุ  เปนขาวเจาไวตอชวงแสง เก็บเก่ียวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง

ตนเดือนธันวาคม ตนของขาวมีความสูงเฉล่ีย 140 cm กอตั้ง ปลอง กาบใบ และใบมีสีขียว มีขนบนใบ 

มุมของยอดแผนใบนอนขอตอระหวางใบและกาบใบสีเขียวออน ล้ินใบรูปรางแหลมมี 2 ยอด สีขาว หูใบสี

เขียวออน ปลายยอดดอกสีฟาง กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ตนของขาวออนลมงาย รวงขาว

คอนขางยาวแนนคอรวงยาว ระแงถ่ี กานรวงออน เมล็ดขาวเปลือกมีความยาวเฉล่ีย 10.4 mm 

(มิลลิเมตร) ความกวางเฉล่ีย 2.5 mm และความหนาเฉลี่ย 1.9 mm เปลือกเมล็ดและยอดเมล็ดสีฟาง มี

ขนท่ีเปลือกเมล็ด กลีบรองดอกส้ัน เมล็ดขาวกลองรูปรางเรียว มีความยาวเฉลี่ย 7.5 mm ความกวางเฉล่ีย 

2.5 mm และความหนาเฉล่ีย 1.2 mm ใบธงตั้งตรง ใบแกชาปานกลาง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 

8 สัปดาห  

ค.1.2 ขอดี  เปนขาวเจาท่ีมีคุณภาพเมล็ดดีมาก เมล็ดขาวสารใส แข็ง แกรง คุณภาพการขัดสี ขาวสุกมี

กล่ินหอม และออนนุม อายุคอนขางเบาเก็บเก่ียวไดเร็ว ทนตอสภาพดินเปร้ียวและดินกรด มีความทนแลง

ไดดีพอสมควร ปลูกในพ้ืนท่ีดอนสภาพขาวไรได 

ค.1.3 ขอจํากัด  ไมตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืชของขาวทุกชนิด 

ค.2 กข15 

ค.2.1 ขาวพันธุ กข15 เปนพันธุท่ีไดจากการพัฒนาพันธุโดยวิธีปกติ มาจากพันธุขาวดอกมะลิ 105 

ท่ีไมใชการดัดแปรพันธุกรรม ลักษณะประจําพันธุ  เปนขาวเจาไวตอชวงแสง เก็บเก่ียวประมาณปลาย

เดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนพฤศจิกายน เปนขาวท่ีมีตนของขาวสูง โดยมีความสูงเฉล่ีย 150 cm แตกกอดี 

ทรงกอแบะ ลําตนออนลมงาย ปลองมีสีเขียว กาบใบ และใบมีสีเขียว มีขนบนใบ ใบแกชาปานกลาง ขอตอ

ระหวางใบและกาบใบสีเขียวออน มุมของยอดแผนใบตก ล้ินใบรูปรางแหลมมี 2 ยอดสีขาว หูใบสีเขียว

ออน ปลายยอดดอกสีฟาง กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ใบธงตั้งทํามุม 45 องศา กับแนวดิ่ง 

รวงยาวปานกลาง คอรวงยาว เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง ปลายยอดเมล็ดสีฟาง มีขนบนเปลือกเมล็ด กลีบรอง
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ดอกส้ัน เมล็ดขาวกลองรูปรางเรียว มีความยาวเฉลี่ย 7.5 mm ความกวางเฉล่ีย 2.1 mm และความหนา

เฉล่ีย 1.7 mm ขาวสุกนุมหอม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห 

ค.2.2 ขอดี  ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการหุงตมเหมือนขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 แต

เบากวา ทนแลง 

ค.2.3 ขอจํากัด  ไมเหมาะกับนาลุมมาก เพราะจะทําใหขาวสุกในระยะท่ียังมีน้ําขังนา ไมตานทานตอโรค

และแมลงศัตรูพืชของขาวท่ีสําคัญทุกชนิด 
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ภาคผนวก ง 

คําแนะนําศัตรูพืชที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

(ขอ ข.4.2.1) 

ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาวท่ีควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจดั มีดงันี ้

ชวงเวลา ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาวที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

1. โรค 

 

เม่ืออากาศเยน็ มี

น้ําคางบนใบขาว

จนถึงเวลาสาย หรือ

มีหมอกจัดติดตอกัน

หลายวัน 

โรคไหม (rice blast) 

เกิดจากเชื้อรา ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Pyricularia grisea Sacc. 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบแผลแสดงอาการโรคไหมท่ีใบ 10% 

หรือมากกวา 

 

- ใหกําจัดพืชอาศัยรอบคันนา เชน 

หญาชันกาด หญาขน หญาไซ  
- ใสปุยไนโตรเจนตามคําแนะนําของ

กรมการขาว 

- ใหตรวจแปลงนาอยูเสมอ เม่ือ

สํารวจพบอาการของโรค ใหพนสาร

ปองกันกําจัดโรคตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

- กอนปลูกควรคลุกเมล็ดหรือแช

เมล็ดตามคําแนะนาํของกรมการขาว  

ระยะกลา พบใบมีแผลจุดสีน้ําตาลลักษณะคลายรูป

ตา กลางแผลมีสีเทา กวาง 2 mm ถึง 

5 mm ยาว 10 mm ถึง 15 mm  

ถาระบาดรุนแรงตนกลาขาวจะแหงและ

ฟุบตาย 

ระยะแตกกอ พบอาการของโรคบนใบ ขอตอใบ และ

ขอของลําตน แผลบนใบมีขนาดใหญกวา

ระยะกลา ลุกลามติดตอกันได ท่ีบริเวณ

ขอตอใบมีลักษณะแผลช้ําสีน้ําตาลดํา  

ทําใหใบหลุด 

ระยะออกรวง ถาเปนโรคในระยะตนขาวเร่ิมออกรวง 

เมล็ดจะลีบ แตถาเปนโรคหลังตนขาว

ออกรวงแลว คอรวงจะปรากฏแผลช้ํา 

สีน้ําตาล ทําใหรวงขาวหักงาย และหลุด

รวง อาการลักษณะนีเ้รียกวาโรคเนา 

คอรวง 
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ชวงเวลา ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาวที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

 

ระยะแตกกอถึงเก็บ

เก่ียว พบการระบาด

เม่ือความชื้นและ

อุณหภูมิสูง 

โรคกาบใบแหง (sheath blight) 

เกิดจากเชื้อรา ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Rhizoctonia solani (Thanatephorus 

cucumeris (Frank) Donk) (Corticium 

sasakii (Shirai) Mats.) 

พบแผลเกิดท่ีกาบใบใกลระดับน้ํา มีสี

เขียวปนเทา ขอบแผลมีสีน้ําตาลขนาด

กวาง 1 mm ถึง 4 mm ยาว 2 mm ถึง 

10 mm แผลอาจขยายใหญมากขึน้และ

ลุกลามไปตามกาบใบขาว และกาบใบธง 

ใบและกาบใบเห่ียวและแหงตาย ถาขาว

แตกกอมาก ตนเบยีดกันแนน โรคจะ

ระบาดรุนแรงมากขึน้  

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบแผลแสดงอาการโรคกาบใบแหง 

1 ใน 3 ของความสูงของตน 

 

- ในแปลงท่ีเปนโรครุนแรงควรเผา

ตอซังขาวหลังเก็บเก่ียว เพ่ือทําลาย

เมล็ดขยายพันธุของเช้ือรา 

- กําจัดวัชพืชตามคันนาและแหลงน้ํา 

เพ่ือลดแหลงสะสมของเช้ือโรค 

- กําหนดระยะปกดําและใชอัตรา

เมล็ดพันธุตามคําแนะนํา 

- ใหปุยไนโตรเจนตามคําแนะนํา 

- เม่ือเร่ิมพบแผลบนกาบใบที่ 5 นับ

จากยอด  ให ใชสารปองกันกําจัด 

เช้ือราตามฉลาก หรือคําแนะนําของ

กรมการข าว  หรือวิ ธี อ่ืนตาม

คําแนะนําของทางราชการ 

 

ทุกฤดูกาลปลูกขาว 

ฝนตกชุก ความชื้น

ในอากาศสูง มี

หมอกจัดติดตอกัน

หลายวัน 

โรคเมล็ดดาง (dirty panicle disease) 

เกิดจากเชื้อราหลายชนดิ 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 มีอาการท่ี

เดนชัดคือ รวงขาวดางดํา เมล็ดมีรอย

แผลเปนจุดสีน้ําตาลดาํ ลายสีน้ําตาล  

สีเทา หรือท้ังเมล็ดคลุมดวยเสนใยสี

ชมพู บางเมล็ดลีบ และมีสีน้ําตาลดํา  

ทําใหผลผลิตและคุณภาพของขาว

เสียหายมาก  

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบแผลแสดงอาการใบจดุสีน้ําตาล 5% 

ท่ีระยะขาวตั้งทอง 

 

- ในแปลง ท่ี มีโรคนี้ ร ะบาด เปน

ประจํา ไมควรปลูกขาวพันธุออนแอ  

- ใชเมล็ดพันธุจากแหลงท่ีไมเปน

โรค หากไมสามารถเล่ียงไดควรคลุก

เมล็ดพันธุกอนปลูกดวยสารปองกัน

กําจัดโรคพืชตามคําแนะนํ าของ

กรมการขาว หรือกรมวิชาการเกษตร 

- ในระยะขาวเร่ิมออกรวง หากพบ

จุดบนใบ ประกอบกับมีฝนตกและ

ความชื้นสูง ควรพนสารปองกันกําจัด

โรคพืชตามฉลาก หรือคําแนะนําของ

กรมการข าว  หรือวิ ธี อ่ืนตาม

คําแนะนําของทางราชการ 
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เม่ือฝนตกพรํา

ติดตอกันหลายวนั 

ระดับน้ําในนาสูง 

หรือเม่ือเกิดภาวะน้ํา

ทวม 

โรคขอบใบแหง (bacterial leaf blight 

or bacterial blight) 

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ท่ีมีช่ือ

วิทยาศาสตรวา Xanthomonas oryzae 

pv. Oryzae (ex Ishiyama) Swings et al 

 

 

- ในแปลงท่ีเปนโรค ไถกลบตอซัง

ขาวทันทีหลังเก็บเก่ียว 

- ทําลายพืชอาศัย เชนขาวปา และ

หญาไซ เปนตน 

- ใหปุยไนโตรเจนตามคําแนะนํา 

- ไมระบายน้ําจากแปลงนาท่ีเปนโรค

สูแปลงขางเคียง 

 

ระยะกลา มีจุดเล็กลักษณะฉ่าํน้ําท่ีขอบใบลาง 

ตอมา 7 วัน ถึง 10 วัน จุดขยายเปนทาง

สีเหลืองยาวตามใบ ใบแหงเร็ว สวนท่ียัง

มีสีเขียวเปล่ียนเปนสีเทา ถาอาการ

รุนแรงตนขาวอาจเห่ียวตายท้ังตน หาก

นําตนกลาท่ีไดรับเช้ือไปปกดํา ตนกลาจะ

เห่ียวตายในเวลารวดเร็ว 

ระยะปกดํา โดยท่ัวไปตนขาวแสดงอาการหลังปกดํา

แลว 4 สัปดาห ถึง 6 สัปดาห ขอบใบมี

รอยขีดชํ้า ตอมาเปล่ียนเปนสีเหลือง 

บางคร้ังพบหยดแบคทีเรียบริเวณแผล 

แผลมักขยายอยางรวดเร็วไปตามความ

ยาวของใบ ถาแผลขยายไปตามกวาง 

ขอบแผลดานในจะไมเรียบ ตอมาแผล

เปล่ียนเปนสีเทาและแหง 

 

หลังจากเพล้ีย

กระโดดสีน้ําตาล

ระบาดรุนแรง 

โรคใบหงิก (ragged stunt disease) 

เกิดจากเชื้อไวรัส Ragged Stunt Virus  

มีเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเปนพาหะนําโรค 

ทําใหตนเตีย้แคระแกร็น ใบสีเขียวเขม 

ใบแคบและส้ันกวาปกติ ปลายใบบิดเปน

เกลียว อาจพบอาการขอบใบแหวงวิ่น 

และสันใบบวมท่ีหลังใบและกาบใบขาว 

ตนท่ีเปนโรคจะออกรวงชา รวงไม

สมบูรณ เปอรเซ็นตเมล็ดลีบสูง คุณภาพ

ขาวต่าํ 

พืชอาศัยของโรคที่สาํคญั คอื  

 

- ไถกลบตอซังท่ีเปนโรค 

- ใชพันธุขาวตานทานเพล้ียกระโดด

สีน้ําตาล  

- ไมปลูกข าวพัน ธุ เดียวในพื้น ท่ี

กวางขวางตอเนื่องกันเปนเวลานาน 

- ทําลายพืชอาศัยของเช้ือไวรัส เชน  

ขาวปา ขาเขียด หญาขาวนก หญารัง

นก และหญาไมกวาด 

- ถอนตนขาวท่ีเปนโรค นําไปทําลาย
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ขาวปา ขาเขียด หญาขาวนก หญารังนก 

และหญาไมกวาด 

นอกแปลงนา 

- ปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือตัดวงจร

ชีวิตของแมลงพาหะในกรณีท่ีมีการ

ระบาดของโรคใบหงิกรุนแรง 

- เ ม่ือพบเพล้ียกระโดดสีน้ํ าตาล 

1 ตัวตอตน ใชสารปองกันกําจัด

แมลงตามฉลากหรือคําแนะนําของ

กรมการข าว  หรือวิ ธี อ่ืนตาม

คําแนะนําของทางราชการ 

2. แมลง 

 

ระยะกลาในสภาพ

อากาศแหงแลง ฝน

ท้ิงชวง 

เพลี้ยไฟ (rice thrips)  

ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา Stenchaetohrips 

biformis (Bagnall) อยูในวงศ 

Thripidae เปนแมลงขนาดเล็ก ยาว 1 

mm ถึง 2 mm ตัวเต็มวัยมีสีดํา ทําลาย

ขาวโดยดูดกินน้ําเล้ียงจากใบขาว ทําให

ปลายใบแหง ขอบใบมวนเขาหากัน ถา

ระบาดมากทําใหขาวตายท้ังแปลง 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบอาการใบมวนมากกวา 20% ของ

จํานวนตนท่ีสุมตรวจ 

 

- ดูแลแปลงขาวระยะกลาไมใหขาด

น้ํา 

- เม่ือเกิดการระบาดของเพล้ียไฟ  

ถามีน้ําใหปลอยน้ําใหทวมยอดขาว  

1 วัน ถึง 2 วัน แลวใหปุยเรงการ

เจริญเติบโต 

- เม่ือพบการระบาดรุนแรง ใหใช

สารปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก

หรือคําแนะนําของกรมการขาว หรือ

วิธีอ่ืนตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

 

 

ระยะขาวแตกกอถึง

ระยะออกรวง 

เพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล  

(brown planthopper) และเพลี้ย

กระโดดหลังขาว  

ตัวเต็มวัยของแมลงท้ังสองชนิดนี้มี

ลักษณะตางกัน คือ เพล้ียกระโดดสี

น้ําตาล มีช่ือวิทยาศาสตรวา Nilaparvata 

lugens (Stal) มีปกสีน้ําตาล ลําตัวยาว

ประมาณ 3 mm มีท้ังพวกปกส้ันและปก

ยาว สวนเพล้ียกระโดดหลังขาวมีขนาด

ใกลเคียงกับเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล แต

ปกคอนขางใส และจุดสีดําท่ีกลางและ

 

 

 

- ป ลูกข า ว พัน ธุ ต า นทาน เพ ล้ี ย

กระโดดสีน้ําตาล และเพล้ียกระโดด

หลังขาว และควรปลูกขาวหลายๆ 

พันธุสลับกัน 

- ชวงท่ีระบาด ใชแสงไฟลอแมลง 

และทําลาย 

- เวนชวงปลูกขาว ปลอยแปลงนา

วางไว หรือปลูกพืชอ่ืนแทนขาว เชน 
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ปลายปก มองจากดานบนเห็นเปนทาง 

สีขาวจากหัวถึงหลัง แมลงท้ังสองชนิดนี้

ชอบบินมาเลนไฟเวลากลางคนื ท้ังตัว

ออนและตัวเต็มวยัดูดกินน้ําเล้ียงบริเวณ

โคนกอขาว ถามีแมลงจํานวนมากทําให

ตนขาวแหงตาย นอกจากนี้เพล้ียกระโดด

สีน้ําตาลยังเปนแมลงพาหะนําโรคใบ

หงิกมาสูขาวอีกดวย 

โดยท่ัวไป เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลระบาด

ทําความเสียหายแกขาวรุนแรงกวาเพล้ีย

กระโดดหลังขาว ปจจุบันเพล้ียกระโดด 

สีน้ําตาลจดัเปนแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญ

ท่ีสุด 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบตัวเต็มวัยและตัวออนมากกวาหรือ

เทากับ 10 ตวัตอกอ หรือ 1 ตวัตอตน 

และพบมวนเขียวดูดไขนอยกวา 1 ตวั 

ตอตน 

พืชตระกูลถ่ัว และขาวโพด เปนตน 

เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 

- ในแหลงท่ีมีการระบาดหลังปกดํา

หรือหลังหวานขาว 2 สัปดาห ถึง 3 

สัปดาห จนถึงระยะตั้งทองควร

ควบคุมน้ําในแปลงใหพอดินเปยก

หรือมีน้ําเร่ียผิวดิน จะชวยลดการ

ระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลใน

แปลงนา 

- เม่ือพบเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 1 

ตัวตอตน ใชสารปองกันกําจัดแมลง

ต ามฉลาก  ห รือคํ า แน ะนํ า ขอ ง

กรมการข าว  หรือวิ ธี อ่ืนตาม

คําแนะนําของทางราชการ 

 

 

ตนขาวอายไุมเกิน 

45 วันหลังปลูก 

เพลี้ยจักจ่ันสีเขียว 

(green rice leafhopper)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Nephotettix 

virescens (Distant) ตัวเต็มวัย ยาว

ประมาณ 3 mm มีสีเขียว ปลายปกมีสีดํา

ขางละจุด ชอบบนิมาเลนแสงไฟในเวลา

กลางคืน เปนแมลงปากดูด ทําลายขาว

ท้ังทางตรงและทางออม ทางตรงคือ 

ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้าํเล้ียง

จากใบขาว ทางออม คือ แมลงพาหะนํา

โรคใบสีสมมาสูขาว แมลงชนิดนี้มักพบ

ในนาขาว และพบในฤดนูาปมากกวาฤดู

นาปรัง 

 

 

- ปลูกขาวพันธุตานทาน    

- ใชแสงไฟลอแมลงและทําลายชวงท่ี

เกิดการระบาด 

- ปลูกขาวพรอมๆ กัน และปลอยนา

ใหวางไว เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 
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ระยะเร่ิมปกดํา

ใหมๆ จนถึงระยะ

ออกรวง 

หนอนหอใบขาว (rice leaffolder)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cnaphalocrocis 

medinalis (Guenee) ตวัเต็มวัยเปน

ผีเส้ือกลางคนื หนอนมีสีเขียวใสปน

เหลือง หัวสีน้ําตาล ทําลายใบขาวโดยตัว

หนอนจะใชใยเหนียวจากปากยึดขอบใบ

ขาวสองขางตดิกันตามความยาวของใบ

หุมตัวหนอนไว และอาศัยแทะกินสวนท่ี

เปนสีเขียวของใบขาวจนเหลือแตเยื่อ

บางๆ เปนทางสีขาวไปตามความยาว

ของใบ การทําลายจะรุนแรงมากใน

แปลงท่ีใสปุยไนโตรเจนสงูหรืออยูในรม

เงาไมใหญ ถาใบขาวถูกทําลายในระยะ

ขาวตัง้ทองอาจทําใหเมล็ดขาวลีบ การ

ปองกันกําจัดในระยะขาวแตกกอมีผลให

มีการทําลายในระยะขาวตัง้ทองนอยลง 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบใบถูกทําลายมากกวา 15% ของ

จํานวนตนท่ีสุมตรวจ หรือพบผีเส้ือ 

4 ตัวตอ 1 m
2
 ถึง 5 ตวัตอพ้ืนท่ี 1 m

2 
 

 

- ทําลายพืชอาศัยในนาขาว  และ

บริเวณใกลเคียง เชน หญาขาวนก 

หญานกสีชมพู หญาไซ หญาชันกาด 

และขาวปา 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

 

ตั้งแตตนขาวยงัเล็ก 

ระยะขาวตัง้ทอง ถึง

ระยะออกรวง 

หนอนกอขาว (rice stem borers)  

ในประเทศไทยหนอนกอขาวมี 4 ชนิด 

คือ หนอนกอสีครีม ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร

วา Scirpophaga incertulas (Walker) 

หนอนกอแถบลาย ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Chilo suppressalis (Walker) หนอนกอ

หัวดํา หรือหนอนกอแถบลายสีมวง ท่ีมี

ช่ือวิทยาศาสตรวา Chilo polychrysus 

(Meyrick) และหนอนกอสีชมพู ท่ีมีช่ือ

วิทยาศาสตรวา Sessamia inferens 

(Walker) หนอนกอท้ัง 4 ชนิด ทําลาย

ตนขาวเหมือนกัน คือ ตัวหนอนกัดกิน

ภายในลําตนขาว ในขาวท่ียังเล็กหรือขาว

 

- เผาตอซังหลังเก็บเก่ียว ใหน้ําทวม 

และไถดินทําลายดักแดและหนอนท่ี

อยูตามตอซัง 

- ปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือตัดวงจร

ชีวิตของหนอนกอ 

- ใชแสงไฟลอผีเ ส้ือหนอนกอขาว

และทําลาย 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 
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ท่ีกําลังแตกกอ จะเกิดอาการ ยอดเห่ียว

และแหงตาย หากหนอนกอทําลายระยะ

ขาวตัง้ทอง หรือหลังจากนั้น ทําใหรวง

ขาวมีสีขาว เมล็ดลีบท้ังรวง เรียกวา ขาว

หัวหงอก รวงขาวท่ีมีอาการดังกลาวจะดึง

หลุดออกมาไดงาย 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบการระบาด หรือพบตนขาวมียอด

เห่ียวมากกวา 10% ถึง 15% ของ

จํานวนตนท่ีสุมตรวจ 

 

ตั้งแตระยะกลา 

จนถึงแตกกอเต็มท่ี

สภาพท่ีฝนตกชุก 

ความชื้นสัมพัทธสูง 

(80% ถึง 90 %) 

การระบาดของแมลง

บั่วจะเพ่ิมขึ้นอยาง

รวดเร็ว 

แมลงบั่ว (rice gall midge)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Orseolia oryzae 

(Wood-Mason) ตัวเต็มวยัของแมลงบัว่

มีขนาดและรูปรางคลายยุง แตลําตัวของ

แมลงบั่วมีสีชมพูปนสม แมลงบั่วทําลาย

ขาวโดยตัวหนอนแทรกตวัเขาไปอยู

ระหวางลําตนกับกาบใบ และทําลายสวน

ท่ีเปนจดุเจริญของหนอขาว ตนขาวจะ

สรางเนื้อเยื่อหุมตัวหนอน และเจริญเปน

หลอดคลายหลอดหอม ตนท่ีเปนหลอด

จะไมออกรวง ถาการระบาดรุนแรง  ตน

ขาวจะแตกกอมากแตแคระแกร็น 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบหลอดบั่ว 3 หลอด ถึง 5 หลอดตอ

ขาว 10 ตน 

 

- ทําลายวัชพืชรอบแปลงนา เพ่ือ

ทําลายแหลงอาศัยของแมลงบั่ว เชน 

หญาขาวนก หญาไซ หญาแดง  

หญาชันกาด และหญานกสีชมพู 

- ไ ม ค ว ร ป ลู ก ข า ว เ ห ล่ื อ ม ฤ ดู

ติดตอกันท้ังป 

- ใชแสงไฟลอตัวเต็มวัยและทําลาย 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

 

ระยะขาวแตกกอ

เต็มท่ีจนถึงระยะเก็บ

เก่ียว 

แมลงหลา (rice black bug หรือ 

Malayan black bug)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Scotinophara 

coarctata (Fabricius) เปนแมลงปากดดู

ชนิดหนึ่ง มีลักษณะลําตวัคอนขางกลม

คลายโล สีน้ําตาลหรือดํา ยาว 7 mm ถึง 

8 mm กวาง 4 mm ถึง 5 mm ดานหัว

และอกเปนรูปสามเหล่ียม ตัวเมียวางไข

 

 

- ใชแสงไฟลอตัวเต็มวัยและทําลาย 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 
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เปนกลุม เรียงเปนแถวขนานกับใบขาว  

โคนตนของขาวใกลระดับผิวน้ํา หรือ

บางคร้ังอาจวางบนพืน้ดนิ ชอบอยูกัน

เปนกลุมบริเวณโคนตนขาว หรือตาม

รอยแยกของพื้นดินในตอนกลางวนั สวน

กลางคืนจะยายขึ้นบนตนขาว ตัวเต็มวัย

สามารถอยูขามฤดูหนาวหรือฤดูแลง 

โดยพักตัวอยูในรอยแตกของดนิท่ีมีหญา

ขึ้น เม่ือสภาพภูมิอากาศเหมาะสมจะบิน

เขาแปลงนา และขยายพนัธุ ตวัเต็มวัย

ชอบบินมาเลนแสงไฟ ตัวออนและ 

ตัวเตม็วัยทําลายขาวโดยการดูดกินน้าํ

เล้ียงจากกาบใบบริเวณโคนตนของขาว 

ทําใหใบขาวเปล่ียนเปนสีน้ําตาลดําคลาย

กับอาการโรคไหม ขาวอาจเห่ียวแหง

คลายกับอาการไหมท่ีถูกเพล้ียกระโดด 

สีน้ําตาลทําลาย การระบาดมักพบเฉพาะ

พ้ืนท่ี ไมพบกระจายท่ัวไปเหมือนเพล้ีย

กระโดดสีน้ําตาล  

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบแมลงหลามากกวา 5 ตัวตอขาว 

10 ตน 

 

ระยะขาวออกรวง

เมล็ดเปนน้ํานม 

แมลงสงิ (rice bug, stink bug)  

เปนมวนชนิดหนึ่ง มีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Leptocorisa acuta (Thunberg) และ 

Leptocorisa oratorius (Fabricius) 

ลําตัวเรียวยาว ตวัมีกล่ินเหม็นฉนุ  

ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 15 mm ดานบน

มีสีน้ําตาล ดานลางสีเขียว หนวดยาว

เทากับลําตัว แมลงสิงทําลายขาวโดย

ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยใชปากดูดกินน้ํา

เล้ียงจากเมล็ดขาวระยะเปนน้าํนม ทําให

เมล็ดลีบหรือไมสมบูรณ ถาระบาดมาก

 

- ใชสวิงโฉบจับตัวออนและตัวเต็ม

วัยในนาขาวท่ีพบการระบาด และ

นําไปทําลาย 

- ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเนา ใหนํา

เนื้อเนาแขวนไวตามแปลงนาและจับ

มาทําลาย 

- ห ลีก เ ล่ี ยงก า รป ลูกข า ว อย า ง

ตอเนื่อง เพ่ือลดการแพรพันธุ 

- เม่ือพบการระบาดมาก ใชสาร

ปองกันกําจัดแมลงตามฉลาก หรือ
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ผลผลิตขาวจะลดลง แปลงขาวท่ีมี 

แมลงสิงระบาดจะไดกล่ินฉนุ 

ความเสียหายในระดับเศรษฐกิจ 

พบตัวเต็มวัย 4 ตวัตอพ้ืนท่ีปลูก 1 m
2 

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

3. วัชพืช 

3.1 วัชพืช 

 

 

ทุกฤดูปลูก 

หญาขาวนก หรือที่เรียกวา หญาพุม

พวง หรือ หญาคอมมิวนิสต  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Echinochloa crus-

galli (L.) P. Beauv เปนหญาท่ีมีอายุป

เดียว ขณะตนเล็กมีลักษณะคลายขาว

มาก รอยตอระหวางใบและกาบใบไมมี

เยื่อกันน้ําฝน งอกไดในน้าํลึก 6 cm แต

งอกไดดีในสภาพดินช้ืนแฉะ มักพบ

ระบาดในนาหวานน้ําตมและนาดํา 

 

 

- ใชเมล็ดพันธุ ท่ีสะอาดไมมีเมล็ด

วัชพืชปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง 

และงอกได เ ร็ วแข็ งแรงสามารถ

แขงขันกับวัชพืชได 

- ทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว โดย

ใชเคร่ืองสีฝดเปาเมล็ดวัชพืชออกไป

จากเมล็ดขาว  

- มีการไถเตรียมดิน โดยไถคร้ังแรก

แลวเวนชวงเพ่ือใหเมล็ดวัชพืชงอก 

แลวไถคร้ังท่ี 2 หรือไถแปรฝงกลบ

ตนวัชพืชลงในดิน  

- มีการจัดการน้ําท่ีเหมาะสม สําหรับ

นาหวานน้ําตม ใหปลอยใหน้ําแหง

หลังหวานขาวจนดินแตกระแหงแลว

จึงปลอยน้ําเขานา และใหเอาน้ําเขา

นาโดยเร็ว คือ 7 วันหลังหวานขาว  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 หญานกสีชมพู หรือที่เรียกวา หญาขาว

ปลอง หรือ หญานก  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Echinochloa 

colana (L.) Link เปนหญาท่ีมีอายุป

เดียว ลําตน ใบและดอกบางทีมีสีชมพู ท่ี

รอยตอระหวางใบและกาบใบไมมีเยื่อกัน

น้ําฝนและเขี้ยวกันแมลง งอกไดดีในดนิ

ช้ืนถึงคอนขางแหง มักพบระบาดในนา

หวานขาวแหงและนาหวานน้ําตม 

 หญาแดง หรือที่เรียกวา หญากระดูก

ไก หญากานธูป หรือหญาสลาง  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Ischaemum 

rugosum Salisb.เปนหญาท่ีมีอายุปเดียว 

ลําตนแนบพื้นดินและชูยอดขึน้ ชอดอก

ติดกันแนนคลายธูป งอกไดดีในดนิช้ืน 

มักพบระบาดในนาหวานขาวแหงและนา

หวานน้ําตม 
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 หญาดอกขาว หรือที่เรียกวา หญาไม

กวาด หรือ หญาลิเก  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Leptochloa 

chinensis (L.) Nees เปนหญาท่ีมีอายุป

เดียว รอยตอระหวางใบและกาบใบมีเยื่อ

กันน้ําฝนเปนแฉก งอกไดดีในดินช้ืนและ

นาท่ีปลอยใหเทือกแหง มักพบระบาดใน

นาหวานน้ําตมและนาหวานขาวแหง 

 

 หญาปากควาย  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Dactyloctenium 

aegyptium (L.) P.Beauv  เปนหญาท่ีมี

อายุปเดียว ดอกเปน 4 แฉก เจริญไดดี

ในท่ีดอน ดนิรวนคอนขางแหง  มักพบ

ระบาดในนาหวานขาวแหง 

 

 หญาหางหมาจิ้งจอก 

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Setaria geniculata 

Beauv. เปนหญาท่ีมีอายุปเดียว ตนสูง 

50 cm ถึง 150 cm ชอบท่ีช้ืน งอก

พรอมขาวพบมากในท่ีดอนน้ําทวมไมถึง   

 

 หญาตีนนก  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Digitaria ciliaris 

(Retz.) Koel เปนหญาท่ีมีอายุปเดียว 

ชอดอกเปนหลายเสนชูสูง เจริญไดดีในท่ี

ดอน ดินรวนคอนขางแหง  มักพบ

ระบาดในนาหวานขาวแหง 

 

 หญาชันกาศ  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Panicum repens L. 

เปนหญาท่ีมีอายุปเดยีว ทนแลง ทนน้ํา

ทวมขัง ทนดินเปร้ียว เจริญไดดีในท่ี

ดอน ดินแหง ดนิช้ืนแฉะหรือน้ําขัง   

มักพบระบาดในนาหวานขาวแหง 
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ทุกฤดูปลูก 

ผักปอดนา หรือที่เรียกวา หญาจําปา 

ผักพริกหรือผักปุมปลา  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Sphenoclea 

zeylanica Gaertn.เปนวัชพืชใบกวางท่ีมี

อายุปเดียว โคนตนท่ีแชน้าํมีนวมสีขาว

คลายฟองน้ําหุม ชอดอกคลายกรวยคว่ํา 

เจริญไดดีในดนิช้ืนแฉะหรือน้ําขัง มักพบ

ระบาดในนาดําและนาหวานน้ําตม 

 

 

- ใชเมล็ดพันธุ ท่ีสะอาดไมมีเมล็ด

วัชพืชปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง 

และงอกได เ ร็ วแข็ งแรงสามารถ

แขงขันกับวัชพืชได 

- ทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว โดย

ใชเคร่ืองสีฝดเปาเมล็ดวัชพืชออกไป

จากเมล็ดขาว  

- มีการไถเตรียมดิน โดยไถคร้ังแรก

แลวเวนชวงเพ่ือใหเมล็ดวัชพืชงอก 

แลวไถคร้ังท่ี 2 หรือไถแปรฝงกลบ

ตนวัชพืชลงในดิน  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 ขาเขียด หรือที่เรียกวา ผักอีฮีน หรือ 

ผักร้ิน 

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Monochoria 

vaginalis (Burm.f.) Presl.เปนวัชพืชใบ

กวางท่ีมีอายุปเดียว กานใบและใบคลาย

ขาเขยีดลักษณะท่ัวไปคลายผักตบชวา 

เจริญไดดีในดนิช้ืนแฉะหรือน้ําขัง มักพบ

ระบาดในนาดําและนาหวานน้ําตม 

 ผักปราบนา  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyanotis axillaris 

Roem.& Schult. เปนวัชพืชใบกวางท่ีมี

อายุปเดียว ใบแหลมยาว อวบน้ํา ลําตน

เล้ือย เจริญไดขึน้ไดในสภาพไรหรือในท่ี

ช้ืนแตเจริญเติบโตไดดีในท่ีช้ืนหรือมี 

น้ําขัง   

 เทียนนา  
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Jussiaea linifolia 

Vahl ลําตนตั้งตรงแตกกิ่งกานสูง 25 cm 

ถึง 70 cm เจริญไดดีในท่ีช้ืนหรือมีน้ําขัง  

 ผักเบี้ยหิน  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Trianthema 

portulacastrum L. เปนวัชพืชใบกวางท่ีมี

อายุปเดียว ใบอวบน้ํา ลําตนและใบแผ

คลุมดนิ มักพบระบาดในนาหวานขาวแหง 
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ทุกฤดูปลูก 

ผักแวน  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Marsilea crenata 

Presl. เปนวัชพืชชนิดเฟรนท่ีมีอายุ

มากกวา 1 ป  ใบมี 4 แฉก เจริญไดดีใน

ดินช้ืนแฉะและน้าํขัง   มักพบระบาดใน 

นาดําและนาหวานน้าํตม 

 
- มีการไถเตรียมดิน เพ่ือฝงกลบตน

วัชพืชลงในดิน  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 

 

ทุกฤดูปลูก 

กกขนาก หรือที่เรียกวา หญาดอกตอ 

หรือผือนอย  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyperus difformis 

L. เปนวัชพืชท่ีมีอายุปเดียว ลําตน

สามเหล่ียมเวาลึก ดอกเปนแฉกทรงกลม

สีเขียว เจริญไดดีในดนิช้ืนแฉะ มักพบ

ระบาดในนาดํา นาหวานน้ําตม และนา

หวานขาวแหง 

 

 

- ใชเมล็ดพันธุ ท่ีสะอาดไมมีเมล็ด

วัชพืชปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง 

และงอกได เ ร็ วแข็ งแรงสามารถ

แขงขันกับวัชพืชได 

- ทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว โดย

ใชเคร่ืองสีฝดเปาเมล็ดวัชพืชออกไป

จากเมล็ดขาว  

- มีการไถเตรียมดิน โดยไถคร้ังแรก

แลวเวนชวงเพ่ือใหเมล็ดวัชพืชงอก 

แลวไถคร้ังท่ี 2 หรือไถแปรฝงกลบ

ตนวัชพืชลงในดิน  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 

 กกทราย หรือที่เรียกวา กกแดง หรือ 

หญารังกา  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyperus iria L. 

เปนวัชพืชท่ีมีอายุปเดียว ตนออนคลาย

หอกปลายแหลม ดอกเล็กเปนชอเรียง

กัน 2 แถว สีเหลือง-น้ําตาล เจริญไดดี

ในดินเหนยีวปนทรายและชื้น มักพบ

ระบาดใน นาหวานน้ําตม นาหวานขาว

แหงและนาดํา 

 หนวดปลาดุก หรือที่เรียกวา หญา

หนวดแมว หญาไขกบ หรือ หญาไขเขียด  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Fimbristylis 

miliacea (L.) Vahl. เปนวัชพืชชนิดกก

ท่ีมีอายุปเดียว ตนออนแตกกอแนว

เสนตรงคลายพัด ดอกเปนตุมสีน้ําตาล 

เจริญไดดีในดนิช้ืนไมมีน้ําขัง  มักพบ

ระบาดใน นาหวานน้ําตม นาหวานขาว

แหงและนาดํา 
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3.2 ขาววัชพืช 

 

ทุกฤดูปลูก 

ขาววัชพืช (weedy rice) 

ในระยะเร่ิมตนของการระบาด ขาววัชพืช

จะปนอยูในนาขาวเพียงไมก่ีตน หากไมมี

การกําจัดในระยะเวลา 2 ฤด ูถึง 3 ฤดู 

ขาววัชพืชสามารถเพิ่มจํานวนเปนหลาย

ลานตนจนมองไมเห็นตนขาว 

ขาววัชพืชมีช่ือเรียกตางกันในแตละ

ทองถ่ินตามลักษณะภายนอกท่ีปรากฏ 

ดังนี ้

- ขาวหาง หรือมีช่ือเรียกในบางทองถ่ิน

วา ขาวนก ขาวปา หรือขาวละมาน เปน

พืชอายุปเดยีวหรือหลายป มีลักษณะ

คลายขาว ลําตนทอดยาวไปกับพ้ืน แตก

แขนง ตนตั้งตรง สูง 50 cm ถึง 100 cm 

ซ่ึงจะสูงกวาตนขาวปลูก 30 cm ถึง 

50 cm ใบเรียว ยาว 15 cm ถึง 80 cm 

กวาง 1 cm ถึง 2.5 cm ตรงฐานใบ

ดานลางมีเขีย้วใบและหูใบยาว 1.5 cm 

ถึง 4 cm มีขน ชอดอกยาวประมาณ 

20 cm และแตกแขนง กานดอกยอยแต

ละกานมีดอกเพียง 1 ดอก ยาวประมาณ 

7 mm ถึง 9 mm กวาง 2 mm ถึง 

2.5 mm เมล็ดมีหางยาว 5 cm ถึง 8 cm 

เมล็ดเม่ือแกมักรวง ดังนัน้เมล็ดจะรวง

เกือบหมดกอนเก่ียว เมล็ดขาวสาร มีท้ังสี

ขาว และแดง  

- ขาวดีด หรือ ขาวเดง โดยท่ัวไปจะออก

ดอกกอนขาวปลูก เมล็ดไมมีหางหรือมี

แตส้ันมาก และเมล็ดจะรวงกอนขาวปลูก

สุกแก ตนของขาววัชพืชสูงกวาตนขาว

ปลูกหรือเทากัน 

- ขาวแดง หรือ ขาวลาย มีลักษณะของ

 

- สํารวจและกําจัดขาววัชพืช โดย

สังเกตไดจากตนขาวท่ีสูงกวาและออก

ดอกกอนขาวปลูก หากมีการระบาด

เล็กนอย ควรรีบกําจัดโดยการถอน

ตนออกจากแปลงนา  หากมีการ

ระบาดรุนแรงควรงดปลูกขาว 1 ฤดู 

หากจําเปนตองปลูกขาว ใหไถเตรียม

ดินลอใหขาววัชพืชงอกแลวกําจัดท้ิง 

1 คร้ัง กอนหวานขาว 

- ตัดรวงของขาววัชพืช โดยใหเร่ิม

ปฏิบัติตั้งแตระยะตั้งทองและระยะ

เร่ิมออกดอก และตัดใหชิดโคนตน

เพ่ือปองกันการแตกตนใหม และใน

ระยะท่ีเร่ิมติดเมล็ดแลว ควรนําไป

กําจัดท้ิงนอกแปลงนา  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามคําแนะนํา

ของกรมการขาวดวยความระมัดระวัง 

เนื่องจากสารเคมีท่ีสามารถกําจัดขาว

วัชพืชไดก็สามารถกําจัดขาวปลูกได

เชนกัน  

- ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลากหรือ 

คําแนะนําของกรมการขาว หรือวิธีอ่ืน

ตามคําแนะนําของทางราชการ 
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ขาวกลองเปนสีแดงไปจนถึงสีน้ําตาล 

เมล็ดขาวเปลือกอาจมีลักษณะปอมส้ัน

หรือยาวเรียว สีเขมไปจนถงึลายน้ําตาล

แดง อาจมีหางและรวงงาย 

4. สัตว 

 

ทุกฤดูปลูก 

หอยเชอรี่ (golden apple snail)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Pomacea 

canaliculata Lamarck 

ลักษณะการทําลาย  หอยเชอร่ีมี

ลักษณะคลายหอยโขง  มีเปลือกสีเหลือง

ปนน้ําตาล  หรือสีเขยีวเขมปนดํา  วางไข

ไดตลอดท้ังป  คร้ังละ 400 ฟอง ถึง  

3,000 ฟอง  ตามตนพืชใกลแหลงน้าํไข

เปนฟองเล็ก ๆ สีชมพู  และฟกเปนตัว

ภายใน 7 วนั ถึง 12 วนั เร่ิมกัดกินตัน

กลาขาวจนถึงระยะแตกกอ  

 
- ใชวิธีเก็บออก  

- ใชวัสดุก้ันขวางทางระบายน้ําเขานา 

- ใชไมปกรอบคันนาทุกระยะ 10 m 

เพ่ือลอใหหอยมาวางไข  เก็บตัวหอย

และไขทําลาย 

- ระบายน้ําออกจากนาหลังปกดํา 

เพ่ือใหสภาพไมเหมาะสมกับการอยู

อาศัยของหอย จนตนขาวเติบโต

แข็งแรง หอยเชอร่ีไมสามารถทําลาย

ได จึงเอาน้ําเขา 

- อนุรักษศัตรูธรรมชาติ ไดแก นก

ปากหาง 

- เลือกใชสารปองกันกําจัดหอยอยาง

ใดอยางหนึ่ ง ตามคําแนะนําของ

กรมการขาว หรือตามคําแนะนําอ่ืน

ของทางราชการ 

 

ทุกฤดูปลูก 

ปูนา (ricefield crab)  

มีช่ือวิทยาศาสตร Esanthelphusa spp. , 

Sayamia spp. 
ลักษณะการทําลาย  ปูนาชอบขุดรูอาศัย

อยูตามคันนา  ตวัมีสีน้ําตาลเขม  

กระดองกวางประมาณ 3 cm ถึง 8 cm  

ทําลายตนขาวตัง้แตอยูในแปลงกลา 

จนถึงระยะปกดํา โดยกัดกินโคนตน

เหนือพ้ืนดินประมาณ 3 cm ถึง 5 cm  

พบตนขาวเสียหายเปนหยอมๆ 

 

- ใชวิธีดักจับ โดยใชลอบดักตามทาง

น้ําไหล หรือขุดหลุมฝงปบและใชเศษ

ปลาเนาเปนเหยื่อ และเก็บออก  

- ระบายน้ําออกจากนาหลังปกดํา  

เพ่ือปรับสภาพใหไมเหมาะกับการอยู

อาศัยของปูนา 

- เลือกใชสารปองกันกําจัดปูอยางใด

อยางหนึ่ง ตามคําแนะนําของกรมการ

ขาว หรือตามคําแนะนําอ่ืนของทาง



มกษ. 4400-2552 61

ชวงเวลา ศัตรูพืชท่ีมีผลตอขาวที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

ราชการ 

 

ทุกฤดูปลูก 

นก  

ลักษณะการทําลาย  นกเปนสัตวปก  ซ่ึง

เปนศตัรูของขาวท่ีสําคญั  ไดแก  นก

กระติ๊ดขี้หมู (spoted munia) ท่ีมีช่ือ

วิทยาศาสตรวา Lochura punctulata   

ท่ีทําลายโดยจิกกินเมล็ดขาวตั้งแตเมล็ด

อยูในระยะน้ํานม  จนถึงระยะเก็บเก่ียว 

 

- ควรกะเวลาปลูกขาวใหตั้งทองออก

รวงพรอมกับขาวสวนใหญ เพ่ือลด

ความเสียหายจากนก 

- กําจัดวัชพืชเพ่ือทําลายแหลงอาศัย

และแหลงอาหารซ่ึงเปนพวกเมล็ด

วัชพืช 

- ใชหุนไลกา  หรือคนไล 

- ใชวัสดุสะทอนแสง เชน กระจกเงา 

เปนตน 

- ใช สา รป อง กัน กํ าจั ดนก  ตาม

คําแนะนําของกรมการขาว หรือตาม

คําแนะนําอ่ืนของทางราชการ 

 

ทุกฤดูปลูก 

หนู  

ลักษณะการทําลาย หนเูปนสัตวฟนแทะ 

ซ่ึงเปนศตัรูสําคัญของขาว ไดแก  หนูพุก

ใหญ หนูพุกเล็ก หนูนาใหญ หนนูาเล็ก 

หนูหร่ิงนาหางยาว และหนูหร่ิงนาหางส้ัน 

ระบาดความเสียหายใหขาวตลอดระยะ

การเจริญเติบโต และหลังการเก็บเก่ียว 

 

- ในทองท่ีท่ีมีหนูชุกชุม จะตอง

วางยาเบื่อหนูกอนปลูกขาว และ

ในชวงปลูกขาวจนเก็บเก่ียว ท้ังนี้เพ่ือ

ไมใหมีหนูมากจนทําความเสียหาย

ใหแกขาวท่ีปลูก 

- กําจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกและ

พ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือไมใหเปนท่ีอาศัย

ของหนู 

- ใชวิธีกล เชน การขุดจับ การดัก

ดวยกรง กับดัก และการลอมตี 

- ใชวิธีทางชีวภาพ โดยอนุรักษศัตรู

ธรรมชาติ  เ ช น  นกฮูก  นกแสก 

เหยี่ยว พังพอนและงูชนิดตาง ๆ 

- เม่ือพบรองรอยของหนูหรือเม่ือมี

การระบาดรุนแรงใหปองกันกําจัดหนู

โดยวิธีผสมผสาน คือ ใชกรงดักหรือ

กับดักรวมกับเหยื่อพิษ 
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 ภาคผนวก จ 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Systéme 

International d’ Unités) ท่ียอมรับใหใชได มีดังนี้  

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว 

มิลลิเมตร (millimeter) mm 

เซนตเิมตร (centimeter) cm 

เมตร (meter) m 

พ้ืนท่ี ตารางเมตร (square meter) m
2 

มวล 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

กรัมตอตารางเมตร 

(gram per square meter) 
g/m

2 

ปริมาตร 

ลูกบาศกเมตร (cubic meter) m
3 

ลิตร (liter) L 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) °C 

 

 




