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คํานํา
การผลิตขาวอินทรียเปนระบบการผลิตทางการเกษตรที่เนนเรื่อง
ของธรรมชาติเปนสําคัญ ไดแก การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การฟนฟู
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช
ประโยชนจากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอยางยั่งยืน เชน ปรับปรุงความอุดม
สมบูรณของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใชปุยอินทรียในไรนาหรือ
จากแหลงอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตวศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสานที่ไมใช
สารเคมี การเลือกใชพันธุขาวที่เหมาะสมมีความตานทานโดยธรรมชาติ
รั ก ษาสมดุ ล ของศั ต รู ธ รรมชาติ การจั ด การพื ช ดิ น และน้ํ า ให ถู ก ต อ ง
เหมาะสมกับความตองการของตนขาว เพื่อทําใหตนขาวเจริญเติบโตไดดี
มีความสมบูรณแข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดลอมไมให
เหมาะสมตอการระบาดของโรค แมลงและสัตวศัตรูขาว เปนตน การปฏิบตั ิ
เชนนี้สามารถทําใหตนขาวที่ปลูกใหผลผลิตสูงในระดับที่นาพอใจ
ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตขาวอินทรียสูงมาก เพราะมีพื้นที่
นา ทรัพยากรน้ํา และปจจัยแวดลอมทั่วไปเหมาะแกการทํานา มีความ
หลากหลายของพันธุขาวที่ปลูก เกษตรกรไทยคุนเคยกับการผลิตขาวมา
หลายศตวรรษ การผลิตขาวของประเทศไทยในสมัยกอนเปนระบบการ
ผลิตแบบเกษตรอินทรียเพราะไมมีการใชสารเคมีสังเคราะห ตอมาใน
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ปจจุบันถึงแมจะมีการใชปุยและสารเคมีตาง ๆ ในนาขาวแตก็ยังมีการใช
ในปริมาณนอย และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตขาวอินทรียใน
ภูมิภาคตาง ๆ
ข า วอิ น ทรี ย ที่ ผ ลิ ต ได ส ว นใหญ จ ะส ง ไปจํ า หน า ยยั ง ตลาด
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป สวนที่เหลือจะวางจําหนา ย
ภายในประเทศ ราคาขาวเปลือกอินทรียที่เกษตรกรไดรับจะสูงกวาราคา
ขาวเปลือกโดยทั่วไปประมาณรอยละ 10 แตในสวนที่เปนขาวสารบรรจุถุง
วางจําหนายในประเทศไทยมีราคาสูงกวาขาวสารทั่วไปประมาณรอยละ 20
จากปจจัยแวดลอมที่ เอื้ออํานวย ความพรอมในดานทรัพยากร
บุคคล และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตขาวอินทรีย แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพขาวอินทรียในประเทศ เพื่อเปนทางเลือกของเกษตรกร นอกจาก
ผลิตเพื่อสงออกนําเงินตราเขาประเทศแลว ยังสามารถขยายการผลิตเพื่อ
ใชบริโภคภายในประเทศ เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
รวมถึงการลดปญหามลพิษที่กําลังประสบอยูในภาวะในปจจุบันนี้อีกดวย
คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตโครงการ “สรางเสริมประสิทธิภาพการ
โดย
แข งขั นเพื่ อการค าข าวและมั นสํ า ปะหลั งอิ นทรี ย ”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับทุนสนับสนุนจาก EUROPEAN UNION
ภายใต Small Projects Facility ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริม
ประสิทธิภาพการแขงขันใหแกผลิตภัณฑจากขาวและมันสําปะหลังอินทรีย
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ของประเทศไทย ทั้งนี้ทางโครงการฯ ไดมีการอบรมถายทอดความรูและ
วิธีการปลูกขาวและมันสําปะหลังอินทรียใหแกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และอุบลราชธานี พรอมทั้งจัดทําแปลงสาธิต
ในพื้นที่ดังกลาวเพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในแตละสภาพ
พื้นที่ กระทั่งไดเปนคูมือฯ ฉบับนี้
คูมือฉบับนี้ ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย
แนวทางการปลู ก ข า วและมั น สํ า ปะหลั ง อิ น ทรี ย ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษาข า งต น
ตลอดจนแนวทางการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียอยางงายเพื่อเปน
แนวทางในการทําเกษตรอินทรียเพื่อใหผานการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียของพี่นองเกษตรกรตอไป
คณะผูจัดทํา
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นาขาวประเทศไทย จ.บุรรี ัมย
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เกษตรอินทรีย

เกษตรอินทรีย
เกษตรอิ น ทรี ย เป น ระบบการผลิ ต ที่ คํ า นึ ง ถึ ง สภาพแวดล อ ม
รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบ
การจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใชสาร
สังเคราะห ไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอรโมนตางๆ
ตลอดจนไม ใ ช พื ช หรื อ สั ต ว ที่ เ กิ ด จากการตั ด ต อ ทางพั น ธุ ก รรม ที่ อ าจ
กอใหเกิดมลพิษในสภาพแวดลอมเนนการใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก
ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความ
อุดมสมบูรณ เพื่อใหตนพืชมีความแข็งแรง สามารถตานทานโรคและ
แมลงไดดวยตนเอง รวมถึงการนําเอาภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชน
ผลผลิตที่ไดจะปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษตกคาง ทําใหปลอดภัย
ทั้งผูผลิตผูบริโภค และไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง
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ขาวอินทรีย
ขาวอินทรีย เปนขาวที่ไดจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ซึ่งเปน
วิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี หรือสารสังเคราะหตาง ๆ เปนตนวา
ปุยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สาร
ควบคุมและกําจัดพืช สารปองกันกําจัดโรค
แมลงและสั ต ว ศั ต รู ข า วในทุ ก ขั้ น ตอนการ
ผลิ ต และในระหว า งการเก็ บรั ก ษาผลผลิ ต
หากมีความจําเปน แนะนําใหใชวัสดุจาก
ธรรมชาติและสารสกัดจากพืชที่ไมมีพิษตอ
คนหรื อ ไม มี ส ารพิ ษ ตกค า งปนเป อ นใน
ผลิตผล ในดินและในน้ํา
ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป น การรั ก ษา
สภาพแวดลอม ทําใหไดผลิตผลขาว
ที่มีคุณภาพดีปลอดภัยจากอันตราย
ของผลของสารพิษตกคางสงผลให
ผูบริ โภคมี สุข อนามั ย และคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดี
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ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับขาวหอมมะลิอนิ ทรีย
ชื่อพันธุ ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)
ชนิด ขาวเจาหอม
ประวัติพัน ธุ ได มาโดยนายสุนทร สีหะเนิน เจาพนักงานข า ว
รวบรวมจากอํา เภอบางคล า จัง หวั ด ฉะเชิง เทรา เมื่อ พ.ศ.2493-2494
จํานวน 199 รวง แลวนําไปคัดเลือกแบบคัดพันธุบริสุทธิ์ (Pure Line Selection)
และปลู ก เปรี ย บเที ย บพั น ธุ ที่ ส ถานี ท ดลองข า วโคกสํ า โรง แล วปลู ก
เปรียบเทียบพันธุทองถิ่นในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จน
ไดสายพันธุขาวดอกมะลิ 4-2-105 ซึ่งเลข 4 หมายถึง สถานที่เก็บรวงขาว
คือ อําเภอบางคลา เลข 2 หมายถึง พันธุทดสอบที่ 2 คือ ขาวดอกมะลิ
และเลข 105 หมายถึง แถวหรือรวงที่ 105 จากจํานวน 199 รวง

รูปที่ 1 ขาวหอมมะลิ
การรั บ รองพั น ธุ คณะกรรมการการพิ จ ารณาพั น ธุ ให ใ ช
ขยายพันธุเปนพันธุรับรอง เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2502

8 คูมือการปลูกขาวอินทรีย

ลักษณะประจําพันธุ
1. เปนขาวเจา สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
2. ไวตอชวงแสง
3. ลําตนสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวคอนขางแคบ ฟางออน
ใบธงทํามุมกับคอรวง เมล็ดขาวรูปรางเรียวยาว
4. ขาวเปลือกสีฟาง
5. มีอายุการเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
6. เมล็ดขาวกลอง กวางx ยาวx หนา = 2.1 x 7.5 x 1.8 มม.
7. ปริมาณอมิโลส 12-17 %
8. คุณภาพขาวสุก นุม มีกลิ่นหอม
ผลผลิต ประมาณ 363 กิโลกรัม/ไร
ลักษณะเดน
1. ทนแลงไดดีพอสมควร
2. เมล็ดขาวสารใส แกรง คุณภาพการสีดี
3. คุณภาพการหุงตมดี ออนนุม มีกลิ่นหอม
4. ทนตอสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม
ขอควรระวัง
1. ไมตานทานโรคใบสีสม โรคขอบใบแหง โรคไหม และโรคใบหงิก
2. ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว และหนอน
กอขาว
พื้นที่แนะนํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน
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หลักการปลูกขาวอินทรีย
หลักการพื้นฐานในการปลูกขาวอินทรีย
ประกอบดวย
1. พื้นที่ปลูก เปนพื้นที่ขนาดใหญ
ติดตอกัน หากเปนพื้นที่ใชสารเคมีมากอนควร
ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในดิน
2. พันธุขาว มีคุณภาพดี เชน พันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ทนทาน
ตอสภาพแวดลอม เจริญเติบโตและผลผลิตดี
3. เมล็ดพันธุ ไดจากการปลูกโดย
วิธีเกษตรอินทรีย ไมคลุกเมล็ดดวยสารเคมี
เมล็ ด สะอาดปราศจากโรค แมลง และ
สิ่งเจือปนตาง ๆ ในกรณีที่ปลูกปแรกและไม
สามารถหาเมล็ดพันธุขาวอินทรียได อนุญาตใหใชเมล็ดพันธุขาวปกติ
4. การเตรียมดิน ไถดะ ไถแปร ตากแดด ไมใชสารควบคุมวัชพืช
5. วิธีปลูก ควรพิจารณาสภาพพื้นที่และการใชอัตราเมล็ดพันธุที่
เหมาะสม ผลการวิจัยพบวาการปลูกโดยวิธีปกดําและหวานขาวแหงเปน
วิธีการที่เหมาะสม
6. การจัดการดิน ประกอบดวย
- ไมเผาตอซัง ฟางขาว และเศษวัสดุอินทรียในแปลงนา เพราะเปน
การทําลายอินทรียวัตถุและจุลินทรียดินที่มีประโยชน แตใหไถ
กลบเศษวัสดุการเกษตรตาง ๆ ลงในดินแทน
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- เพิ่ ม อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ ห กั บ ดิ น โดยการ
ปลูกพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วในที่
ว า งในบริ เ วณพื้ น ที่ น าตามความ
เหมาะสมแลวใชอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้น
ในระบบไรนาใหเกิดประโยชนตอการ
ปลูกขาว
- ไมควรปลอยที่ดินใหวางเปลากอนการปลูกขาวและหลังจากการ
เก็บเกี่ยวขาว แตควรปลูกพืชคลุมดิน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว
เชน ถั่วเขียว ถั่วพรา โสน เปนตน
- ปองกันการสูญเสียหนาดินเนื่องจากการชะลางโดยใชวัสดุคลุม
ดิน พืชคลุมดิน และควรมีการไถพรวนอยางถูกวิธี
- ควรวิเคราะหดินนาทุกป แลวแกไขภาวะความเปนกรดเปนดาง
ของดิน ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนขาว (ประมาณ
5.5 – 6.5) ถาพบวา ดินมีความเปนกรดสูง แนะนําใหใชปูนมารล
ปูนขาว ขี้เถาไม หรือหินฟอสเฟต ปรับปรุงสภาพดิน
7. ควรใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพื่อ
ปรับปรุงบํารุงดิน ควรใชอินทรียวัตถุ ที่หาไดงายในพื้นที่ ที่เกษตรกรทําเอง
ในพื้นที่นาหรือบริเวณบาน
8. การจัดการน้ํา ตามระยะเวลาเจริญเติบโตของตนขาว
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9. จัดระบบการปลูกพืชในนาขาว
ปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว
10. การควบคุมวัชพืช โดยการเตรียมดินอยางดี
11. การควบคุมศัตรูพืช การใชวิธีเขตกรรม ใชพันธุตานทาน
กําหนดชวงปลูกที่เหมาะสม ใชอัตราเมล็ดพันธุและระยะปลูกที่เหมาะสม
และการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรชีวิต เพื่อลดการระบาดของศัตรูพืช
ในนาขาว
12. การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ค ว ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว ใ น ร ะ ย ะ
พลั บ พลึ ง เป น ช ว งที่ เ หมาะสม และ
นวดลดความชื้ น ทํ า ความสะอาด
เมล็ด
13. การเก็บรักษาผลผลิต
ควรแยกจากขาวธรรมดา ตากแดด ลดความชื้นเมล็ดขาวเปลือกใหต่ํากวา
14 เปอรเซ็นต และเก็บรักษาไวในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน ในยุง
ค วรเก็บขาวอินทรียในรูปของ
ฉางเฉพาะไมปะปนกับขาวธรรมดา
ขาวเปลือก แปรสภาพเปนขาวกลองหรือขาวสารตามที่ตองการ
14. การแปรสภาพขาว จากขาวเปลือกอินทรียเปนขาวสาร โดย
ใชเครื่องสีสําหรับการสีขาวอินทรียโดยเฉพาะ หากจําเปนตองใชโรงสีแปร
สภาพขาวอินทรียรวมกับขาวธรรมดา ควรทําความสะอาดเครื่องสี และ/
หรือแปรสภาพขาวอินทรียกอนขาวธรรมดา
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ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ในการเพาะปลูกขาวอินทรีย
เนื่องจากการทําเกษตรอินทรียนั้น
ไมมีการใชสารเคมี หรือฮอรโมนเรงใด ๆ
ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความจําเปนที่จะตอง
เตรี ย มความพร อ ม เช น การกํ า หนด
ตารางเวลาการทําปุยหมัก การปลูกพืชปุย
สด และการกําจัดวัชพืชลวงหนา เพื่อใหผลผลิตที่ดีในการเพาะปลูก
วิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสม
ในการเพาะปลูกขาวอินทรีย
จากการทํา แปลงสาธิตของโครงการฯ ในตํ าบลกัง แอน อําเภอ
กังแอน จังหวัดสุรินทร พบวา วิธีการปฏิบัติที่ใหผลผลิตขาวอินทรียสูงที่สุด
นั้น เกษตรกรควรมีการใสมูลวัว 1 ตัน/ไร สับกลบตอซัง ปลูกพืชปุยสดที่
สามารถหาไดงายในพื้นที่ เชน ถั่วพรา รวมกับการปลูกโสนอัฟริกันในอัตรา
10 กก./ไร และฉีดพนปุยหมักน้ําจากเศษพืชหรือผลไมในทองถิ่น
โดยในพื้นที่ที่มีปญหาสภาพดินเปนกรดสามารถใสหินฟอสเฟตใน
อัตรา 500 กก./ไร และ พด.4 เพิ่มเติม จะชวยยกระดับผลผลิตไดถึงกวา
750 กก./ไร
รายละเอียดและวิธีการปลูกพืชปุยสดและการทําปุยหมักน้ําจะ
กลาวถึงในบทตอไป
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกขาวอินทรีย
เดือน
มกราคม-มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

สิ่งที่ตองดําเนินการ
- ทําปุยหมักในแปลงนา
- ปลูกพืชหลังนา
- เริ่มนําปุยคอกและปุยหมักที่เตรียมไวลงในแปลงนา
- จัดหาเมล็ดพันธุปุยพืชสด
- ไถดะและปรับพื้นที่
- เตรียมหาพันธุขาวหอมมะลิเกษตรอินทรีย
- หวานเมล็ดพันธุเพื่อทําปุยพืชสด
- เตรียมแปลงตกกลา
- ตกกลา
- ไถกลบพืชเพื่อทําปุยพืชสด
- ไถแปร-คราด
- ถอนกลา
- ดํานา
- การดูแลและจัดการคันดิน
- ทํานาหวาน (ไมปกดํา)
- การจัดการน้ําในแปลงนา
- การจัดการวัชพืช
- การปลูกไมยืนตน สรางความหลากหลายและเพิ่ม
อินทรียวัตถุ
- การใสปุยอินทรีย
- การจัดการศัตรูพืช
- คัดพันธุขาวปลูก
- เก็บเกี่ยว
- นวด, ตาก
- ขนขาวเก็บ
- ขายผลผลิต
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การเตรียมการกอนการปลูกขาวประกอบดวย การเตรียมแปลง
ปลูกขาว การเตรียมปุยพืชสด การเตรียมปุยหมักน้ํา และการปลูกพืชเพื่อ
ปองกันการปนเปอนจากภายนอกพื้นที่หรือทางอากาศ ซึ่งการปลูกขาว
อินทรียนอกจากจะไมมีการใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแลว ควรจะ
มีการปลูกพืชรอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อปองกันการปนเปอนของสารเคมีทาง
ลม ทางน้ํา และอากาศ จากภายนอกพื้นที่อีกดวย

รูปที่ 2 การเตรียมพืน้ ที่
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การเตรียมแปลงปลูกขาว
เปนการเตรียมดินโดยใชเครื่องมือทุน แรง ประกอบดวย
(1) การไถดะ คือ การพลิกหนาดิน ตากดินใหแหง ตลอดจนเปน
การคลุกเคลาฟาง วัชพืช ฯลฯ ลงไปในดิน เครื่องมือที่ใช อาจเปน รถไถเดิน
ตามจนถึง รถแทรกเตอร แลวปลอยทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห
(2) การไถแปร เปนการไถครั้งที่สองหลังจากที่ไถดะและตากดิน
ไวแลวระยะหนึ่งการไถครั้งนี้เพื่อจะพลิกดินกลับขึ้นมาอีกครั้งและทําให
สะดวกในการคราดตอไป

การไถดะ
การปลูกขาวนาหวาน เปนการปลูกขาวโดยเอาเมล็ดพันธุหวานลง
ไปในพื้นที่นาที่ไดไถเตรียมดินไวโดยตรง การเตรียมดินก็มีการไถดะและไถ
แปร
ปกติชาวนาจะเริ่ มไถนาสําหรับปลูกขาวนาหวานตั้งแตเ ดือน
กรกฎาคม
การปลูกขาวนาหวานสํารวย การหวานวิธีนี้ชาวนาจะเตรียมดิน
ซึ่งมีการไถดะและไถแปร แลวเอาเมล็ดพันธุที่ไมไดเพาะใหงอกหวานลงไป
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โดยตรง ปกติใชเมล็ดพันธุ 1-2 ถังตอไร เมล็ดพันธุที่หวานลงไปจะตกลงไป
อยูตามซอกระหวางกอนดินและรอยไถ เมื่อฝนตกลงมาทําใหดินเปยกและ
เมล็ดไดรับความชื้น มันก็จะงอกขึ้นมาเปนตนกลา การหวานวิธีนี้ใชเฉพาะ
ทองที่ซึ่งดินมีความชื้นพออยูแลว
การปลูกขาวนาหวานแบบการหวานคราดกลบหรือไถกลบ ชาวนา
จะทําการไถดะและไถแปร แลวเอาเมล็ดพันธุที่ยังไมไดเพาะใหงอก จํานวน
1-2 ถังตอ ไร หวานลงไปทันที แลวคราดหรือไถเพื่อกลบเมล็ดที่หวานลงไป
อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากดินมีความชื้นอยูแลว เมล็ดก็จะเริ่มงอกทันทีหลังจาก
ที่ไดหวานลงไป นอกจากนี้การตั้งตัวของตนกลาก็ดีกวาวิธีแรกดวย เพราะ
เมล็ดที่หวานลงไปถูกดินกลบฝงลึกลงไปในดิน

รูปที่ 3 การไถเพื่อการเตรียมแปลง
การเตรียมปุย พืชสด
การเตรียมปุยพืชสดไดจากการปลูกพืชปุยสดลงในพื้นที่แลวไถ
กลบเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชลงในดิน ซึ่งโดยมากจะเปนพืชตระกูลถั่ว
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พืชปุยสด เปนแหลงปุย
ไนโตรเจนที่ สํา คัญ แหลง หนึ่ ง ใน
การผลิตขาวอินทรีย พืชที่ใชปลูก
เปนพืชปุย สดที่ดีที่สุดนั้นคือ พื ช
ตระกู ล ถั่ ว เช น ถั่ ว พุ ม ถั่ ว พร า
และโสน เปนตน เพราะพืชตระกูล
ถั่วสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจาก
อากาศมาใช นอกจากนี้ซากพืชปุยสดที่ไถกลบลงดินยังชวยปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพของดินใหดีขึ้น (องอาจ และคณะ, 2539 ; Subba and Vittal,
1987; Badanur, 1991) อยางไรก็ตามพืชปุยสดแตละชนิดตองการ
สภาพแวดลอมในการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน
พืชปุยสดที่มีศักยภาพที่ดีในการปลูกกอนนาเพื่อเปนปุยพืช
สดคือ โสนชนิดตาง ๆ และถั่วพรา เนื่องจากมีการสะสมน้ําหนักแหง
และสะสมไนโตรเจนไดคอนขางสูง โสนสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพ
น้ําขังและทนแลง ในขณะที่ถั่วพราก็ทนทานตอสภาพน้ําขังและแลงได
คอนขางดี ซึ่งสภาพน้ําขังสลับแหงกอนการปลูกขาวเปนสภาพที่พบได
ทั่วไปในฤดูทํานาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะของพืชที่เหมาะสมตอการปลูกเปนพืชปุยสด
1. ปลูกงาย เติบโต และออกดอกใน ระยะเวลาอันสัน้
2. ใหน้ําหนักพืชสดสูง คือมากกวา 2,000 กิโลกรัม
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3. เปนพืชทนแลง ทนตอสภาพน้ําขัง 2-3 วันได และสามารถปลูก
ไดทุกฤดู
4. มีความตานทานโรคและแมลงไดดี
5. ผลิตเมล็ดพันธุไดมาก ขยายพันธุไดรวดเร็ว
6. เก็บเกี่ยว ตัดสับ และไถกลบงาย ไมควรเปนเถาเลื้อยมากนัก
เพราะไมสะดวกในการไถกลบ
7. ลําตนออน เมื่อไถกลบแลวเนาเปอยผุพงั เร็ว
8. กําจัดงาย หรือไมมีลักษณะกระจายพันธุเปนวัชพืช

ปอเทือง

โสนอัฟริกัน

ถั่วพุม

ถั่วพรา
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ประโยชนของปุยพืชสด
1. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนใหแกดนิ
2. บํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดิน
3. รักษาความชุมชื้นใหดิน และชวยใหดินอุมน้ําดีขึ้น
4. ลดการสูญเสียหนาดินอันเกิดจากการชะลาง
5. ทําใหดินรวนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน
6. ปราบวัชพืชบางชนิดได
7. กรดที่เกิดจากการเนาเปอยผุพังชวยละลายธาตุอาหาร ในดิน
ใหแกพืชไดมากยิ่งขึ้น
8. ลดปริมาณการใชปุยเคมีที่มีราคาแพงลงไดบาง
9. เพิ่มผลผลิตของพืชใหสูงขึ้น
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ตารางที่ 2 อายุการตัดสับและไถกลบของพืชปุย สดแตละชนิด
ชนิดพืชสด

อายุการตัด
สับ
และไถกลบ
(วัน)

น้ําหนักสดทีไ่ ด ธาตุไนโตรเจน
(กก. / ไร)
(ตัน / ไร)

ปอเทือง
ถั่วพุม
ถั่วพรา
ถั่วนา
ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว
โสนจีนแดง
โสนอัฟริกนั

45-50

5

15-20

40-50

4

10

60-65

4-5

11

60-75

3-4

20

50-60

1.5-2

5

40-50

2

5-6

75-90

3-4

7-8

45-60

5

15-20

โดยในพื้นที่ศึกษาสามารถพบถั่วพราไดงาย ดังนั้นในพื้นที่ศึกษา
จึ ง แนะนํ า ให เ กษตรกรปลู ก ถั่ ว พร า ควบคู กั บ โสนอั ฟ ริ กั น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
วิธีการปลูก และการสับกลบ ดังนี้
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ถั่วพรา (Jack bean)
เปนพืชที่ปรับตัวไดดีมาก มีระบบรากลึก ทนแลงไดดี เมล็ดงอกเร็ว
ไมมีศัตรูพืชรบกวน อายุออกดอกประมาณ 65 วัน ลักษณะเปนทรงพุม
สามารถขึ้นไดดีในดินเหนียวและดินกรด
การปลูกถัว่ พรา
วิธีก ารปลู ก จะปลู ก โดยวิ ธีก ารหว า นเพื่ อ ไถกลบ โดยจะหว า น
ในชวงเดือนเมษายนใชเมล็ดหวานในอัตรา 10 กิโลกรัมตอไร
การตัดสับและไถกลบถั่วพรา
ทําการสับกลบถั่วพราในเดือนมิถุนายน โดยกอนทําการสับกลบ
จะใสปุยคอก 1 ตัน/ไร และทําการสับกลบถั่วพรา จากนั้นใชรถไถเดินตาม
เพื่อใหปุยคอกคลุกเคลาลงไปในดิน พรอมกันนั้นเกษตรกรสามารถหวาน
เมล็ดโสนอัฟริกันพรอมกันในอัตรา 10 กิโลกรัมตอไร

โสนอัฟริกัน (Sesbania rostrata)
เปนพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง มีลําตนเดี่ยว ตั้งตรง ออกดอกในวันสั้น
พบครั้ ง แรกที่ เ มื อ งเซเนกั ล ประเทศอั ฟ ริ ก า ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไป มี ก าร
เจริญเติบโตเร็ว สามารถเกิดปมไดทั้งที่ลําตนและราก ในปมจะมีจุลินทรีย
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อาศัยอยู และจุลินทรียสามารถตรึงไนโตรเจนจากดินและอากาศไดมากถึง
40 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และประมาณ 2 ใน 3 ของไนโตรเจนที่ตรึงได
และจะถูกปลดปลอยลงสูดินหลังจากการไถกลบ โดยมีอายุออกดอก 60 วัน
โสนอัฟริกันเหมาะสมที่จะใชเปนพืชปุยสดในดินเค็มเพราะโตเร็ว
มีมวลชีวภาพสูง ทนเค็ม ทนแลง ทนน้ําขัง ตรึงไนโตรเจนไดในปริมาณสูง
เมื่อกลบลงไปในดินจะเปนการเพิ่มธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโต
ของพืชและเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน ดวยมวลชีวภาพในปริมาณมาก สงผล
ใหพืชที่ปลูกตามมาโดยเฉพาะขาวไดผลผลิตสูงขึ้น

การปลูกโสนอัฟริกัน
ปลู ก โดยวิ ธี ก ารหว า นเพื่ อ ไถกลบ โดยจะหว า นในช ว งเดื อ น
พฤษภาคม หวานในอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร
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การตัดสับและไถกลบโสนอัฟริกัน
สามารถไถกลบไดเมื่ออายุประมาณ 60 วัน ควรปลูกในชวงเดือน
พฤษภาคมและทําการสับกลบในชวงเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนเวลากอนการ
ปกดําประมาณ 1-2 สัปดาห หลังจากไถกลบพืชปุยสดแลวควรขังน้ําใน
แปลงนา ทั้งนี้เพื่อปองกันการสูญเสียธาตุไนโตรเจน (กรมพัฒนาที่ดิน,
2545) จากนั้นจึงทําการปลูกขาว
ขอควรระวังในการปลูกโสนอัฟริกัน
โสนอัฟริกันเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่นาดํามากกวานาหวาน
ดังนั้นพื้นที่นาหวานอาจปลูกเพียงถั่วพรา และควรทําการสับกลบโสนอัฟริ
กันในระยะเวลาหลังการปลูกไมเกิน 60 วัน เนื่องจากหากทิ้งไวนานเกินไป
ตนจะแก แข็ง ยากตอการสับกลบ และอาจแพรกระจายเปนวัชพืชได
การเตรียมปุย หมักน้าํ
ปุยหมักน้ํา
เปนปุยน้ําที่ไดจากการยอยสลายเศษวัสดุเหลือใชจากสวนตาง ๆ
ของพื ช หรื อ สั ต ว โดยผ า นกระบวนการหมัก ในสภาพที่ไ มมีอ อกซิ เ จน
มี จ ุล ิน ทรี ย ทํ า หน า ที่ ย อ ยสลายเศษซากพื ช และซากสั ต ว เ หล า นั้ น ให
กลายเปนสารละลาย รวมถึงการใชเอนไซมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ
มีการเติมเอนไซมเพื่อเรงการยอยสลาย ทําใหเกิดกระบวนการยอยสลาย
ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
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รูปที่ 4 ปุยหมักน้ํา
ประโยชน
1. ใชเปนปุยอินทรียเพื่อทดแทนการใชปุยเคมี ลดตนทุนการ
ผลิตใหกับเกษตรกร
2. ใชปองกันและกําจัดแมลงตาง ๆ ที่มารบกวนพืช
3. ใชเปนหัวเชือ้ ในการทําปุย อินทรีย
4. ยอยสลายตอซังขาว
อุปกรณ
1. ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร
2. น้ําเปลา 20 ลิตร
3. เศษพืชผัก ผลไมทั้งดิบและสุก เปลือกผลไม เชน
ผักกาดขาว กานคะนา กะหล่ําปลี ผักบุง มะมวงสุก มะละกอ ใบกลวย
กาบกลวย ฯลฯ ที่สามารถหาไดในทองถิ่น ปริมาณ 3 ใน 4 สวนของถัง
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4. กากน้ําตาล ปริมาณ 1 ใน 4 สวน
ของถัง หรือประมาณ 20 กิโลกรัม
5. พด. 2 จํานวน 1 ซอง (เกษตรกรสามารถขอรับแจกไดจาก
หมอดินอาสา หรือเขตพัฒนาที่ดนิ ใกลบานทาน)
วิธีการทํา
1. นําเศษพืชผัก ผลไมทงั้ ดิบและสุก เปลือกผลไม ที่เตรียมไว
ลงผสมกับกากน้ําตาล คลุกเคลาให เขากันใสลงไปในถัง ถามีปริมาณมาก
เกินไปใหโรยทับสลับกันเปนชั้น ๆ คลุกใหเขากันแลวเรียง เปนชัน้ ๆ ไป
2. นําพด. 2 ละลายน้ําแลวใสลงถัง คนใหเขากัน
3. ปดฝาใหสนิทไมใหอากาศเขา เพื่อใหจลุ ินทรียท ํางานไดดี
ในการยอยสลาย
4. เก็บไวที่รมอยาใหโดนแสงแดดหรือฝน
5. หมักไวประมาณ 20-30 วันก็สามารถนําออกมาใชได
สังเกตจากกลิน่ และการยอยสลาย
6. ในระหวางการหมัก หลังจากหมักไปแลวประมาณ 10 วัน
ควรเปดฝาไลกาซที่เกิดจากการหมักบาง
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วิธีการใช
1. ผสมน้ําหมักชีวภาพกับน้าํ ในอัตราสวน 1: 500 หรือ น้าํ
หมักชีวภาพ 1 ชอน กับน้ํา 1 ปบ รดตนไมหรือฉีดพนบนใบ
2.เริ่มใหปุยเมือ่ พืชเริ่มงอกหรือกอนที่แมลงจะมารบกวน 2
สัปดาห/ครั้ง
3.ใชไดกับพืชทุกชนิด
4.ควรฉีดในตอนเชาหรือหลังฝนตก และควรใหอยางสม่าํ เสมอ
การปลูกพืชเพื่อปองกันการปนเปอน
จากภายนอกพื้นที่
ปลูกไมยืนตนโตเร็วเพื่อเปนแนวกันชน ปองกันลม ปองกันแมลง
ศัตรูพืชและสารเคมีจากพื้นที่อื่น ไดแก กระถิน แคฝรั่ง ถั่วมะแฮะ และ
หญาแฝก เปนตน
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การปลูกขาวในประเทศไทยมี 2 วิธีหลัก ไดแก การทํานาดําและ
นาหวาน โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนิยมปลูกนาดํามากกวานา
หวาน อยางไรก็ตามการทําเกษตรอินทรียส ามารถประยุกตใชไดกับทั้ง 2
วิธี ในทีน่ ี้จะแนะนําวิธีการปลูกขาวอินทรีย การรักษาความอุดมสมบูรณ
ของดิน และการดูแลจัดการแปลงนาขาวอินทรีย
การเตรียมพันธุขา ว
เลือกใชเมล็ดพันธุขาวที่ไดมาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวที่ไดรับการดูแลอยางดี มีเปอรเซ็นการงอกสูง ผานการเก็บรักษาโดยไม
ใชสารเคมีสังเคราะห ปราศจากโรค แมลง และเมล็ดวัชพืช หากจําเปนตอง
ปองกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ อนุ โลมให นํา มาแชในสารละลายจุน สี
(จุนสี 1 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร) เปนเวลานาน 20 ชั่วโมง แลวลางดวยน้ํากอน
นําไปปลูก
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ก อ นนํ า ข า วไปปลู ก มี
วิธีการเตรียมดังนี้
- กรณีนํ า ข า วเปลือ กมา
แช ทั้ ง กระสอบ จะต อ งมี ก ารฝ ด
เอาเมล็ดลีบออกเสียกอน
- จากนั้นนําพันธุขาวมา
แชในโองน้ํา โดยใหน้ําทวมสูงประมาณ 1 คืบ (20 เซนติเมตร) ตักขาวลีบที่
ลอยอยูออก แชขาวทิ้งไว 1 คืน (12-36 ชั่วโมง)
- นําขาวเปลือกที่แชน้ําแลวมาใสในกระสอบปาน หมักอีก 1-2 วัน
(เพื่อใหรากงอก) กระสอบที่ใชไมควรใชกระสอบปุยเพราะกระสอบไมโปรง
การระบายอากาศไมดี
- การหมั ก ข า ว ควรใส ข า วเพี ย งครึ่ ง กระสอบ เพราะถ า ใส เ ต็ ม
กระสอบ ขาวที่อยูกลางกระสอบจะถูกอบรอน ทําใหไมงอก
- อุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะทําใหรากงอกคือ 30 องศาเซลเซียส
- วางกระสอบหมักขาวไวในที่รม และพลิกเปลี่ยนดานกระสอบวัน
ละ 1 ครั้ง เพื่อใหระบายอากาศไดดี เมล็ดขาวจึงงอกรากโดยทั่วกัน
- ถาแชขาวไว 2 คืน จะตองหมักขาวเพิ่มอีก 1 วัน
- ถาแชและหมักขาวแลว แตน้ําในแปลงตกกลาไมพอที่จะตกกลา
ใหนําขาวที่หมักแลวมาผึ่งลมใหแหงเมื่อมีน้ําในแปลงตกกลาพอ จึงนํา
เมล็ดขาวที่ผึ่งลมแชน้ําอีก 2-3 ชั่วโมง แลวจึงนําเมล็ดไปหวาน
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- การหวานแหงคือ การหวานในชวงที่ไมมีน้ํา แตดินยังมีความชื้น
อยู บ า ง โดยหลั ง จากหว า นเมล็ ด ข า วแล ว จะต อ งใช กิ่ ง ไม ห รื อ วั ส ดุ ที่ มี
น้ําหนักมากลิ้งทับเมล็ดขาวที่หวานเพื่อใหขาวไดรับความชื้นจากดิน
การใสปุยอินทรีย
ควรใสในระยะเตรียมดิน คือไถกลบลงในดินกอนปลูกขาว 2-3
สัปดาห เพื่อใหเวลาปุยอินทรียยอยสลายลงในดินกอนการหวานขาวหรือ
ปกดํา
การใชปุยอินทรียใหมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองมีการจัดการ
ที่ดีและเหมาะสม ดังนี้
1. รูขนาดของแปลงปลูกขาวที่แนนอน เพื่อการใสปุยในปริมาณ
ที่ถูกตอง ไมมากหรือนอยเกินไป
2. รูจักเลือกอัตราปุยที่ใสใหเหมาะกับพันธุขาวและชนิดของดิน
และใสตรงตามระยะเวลาที่ขาวตองการ และคํานวณปริมาณปุยที่จะใสให
ถูก ตอ งใหเ พีย งพอกั บ ความต อ งการของตน ขา ว เพื่ อ ลดการสิ้ น เปลื อ ง
คาใชจายจากการใสปุยที่มากเกินไป
3. ปดกั้นคันนาที่ลอมรอบแปลงที่จะใสปุยใหเรียบรอย ไมใหมี
การไหลออกของน้ําในชวงใสปุยอินทรีย จนกวาจะใสปุยไปแลว 3-5 วัน
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4. รักษาระดับน้ําในนาขาวไมใหสูงมากนัก ใหที่นามีระดับน้ํา
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เปนระดับที่เหมาะสม
5. สํารวจและกําจัดวัชพืชกอนการใสปุยทุกครั้ง เพื่อไมใหวัชพืช
ขึ้นมาแยงอาหารกับตนขาว โดยเฉพาะเมื่อตนขาวยังเล็ก
การปลูกขาวนาดํา

นาดํา
การตกกลา
- หลังจากหวาน ใหขังน้ําทิ้งไว 1 คืน แลวคอย ๆ ระบายน้ํา
ออก แตระวังอยาใหน้ําไหลแรง เพราะเมล็ดขาวจะไหลมากองรวมกัน ให
รักษาระดับน้ําในแปลงตกกลาเพียงระดับน้ําเจือพื้น
- ถาฝนตก ตองเปดทางใหน้ําไหลเพื่อปองกันกลากระจุก
(เมล็ดขาวที่หวานไหลมากองรวมกัน)
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- ถาดินในแปลงตกกลาเปนดินเหนียว/ดินโพน/ดินปลวก ให
ทิ้ ง ไว อ ย า งน อ ย 3 ชั่ ว โมงถึ ง 1 วั น หลงจากไถ-คราดเสร็ จ เพื่ อ ให ดิ น
ตกตะกอนกอนหวานขาว เมล็ดขาวจะไดไมฝงลึกและถอนตนกลาไดงาย
แตอยาทิ้งแปลงไวนานเกินไป เพราะดินจะแข็ง เวลาหวานเมล็ดขาวจะ
กระเด็น อีกทั้งไมควรขังน้ํามากเกินไปจะทําใหตะกอนดินตกชาลง
- ในกรณีที่ยังไมแชขาวกอน แตมีน้ําในแปลงตกกลาพอให
นําขาวเปลือกแชน้ําประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนํามาหวาน และใหขังน้ํา
เพื่อหมักขาวที่หวานในแปลงประมาณ 3 วันจึงคอยระบายน้ําออก
- เมื่อตนกลางอกได 7 วัน สูงประมาณ 7-10 ซม. และมีใบ
2 ใบ ควรปลอยน้ําเขาแปลงใหระดับสูง 5-7 ซม. (ประมาณเกือบทวมยอด
เพื่อใหตนขาวยืดตัวอยางรวดเร็ว)
- เ มื่ อ ก ล า สู ง
ประมาณ 15-20 ซม. ถ า น้ํ า ใน
แปลงยังไมแหง ไม ตองปล อ ยน้ํ า
เขาแปลงเพิ่ม เพราะถาใหน้ํามาก
ตนกลาจะแตกขอ (กลาบั้ง) เมื่อ
นําไปดํา ขาวจะแตกกอไมดีและ
ออกรวงนอย
- ทํารองรอบแปลงตกกลาเพื่อระบายน้ําไมใหทวมตนกลา
และระวังอยาใหน้ําทวมขังในระยะที่ตนขาวแตกหนอ
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การถอนตนกลา
- ตนขาวเมื่อเริ่มงอกจะใชอาหารจากเมล็ด ตอเมื่อตนกลามี
ใบ 4 ใบจึงเริ่มหาอาหารจากดิน ดังนั้นถาตกกลาอายุไมเกิน 30 วัน ไมควร
ใสปุยเพราะจะทําใหลําตนสูง รากนอย และออนแอ ไมเหมาะที่จะนําไป
ดํานา
- ตนกลาที่เหมาะนําไปดําควรมีอายุประมาณ 30 วัน สูง 40
ซม. สีเขียวตลอดตน มีใบ 5-6 ใบ ตนเตี้ย กาบใบสั้น ใบสั้น มีรากมาก และ
ขนาดใหญ (ถากลามีสีเขียวซีดจางถึงเหลือง แสดงวากลาขาดน้ํามากหรือ
ดินแนนเกินไป หากมีปญหาฝนแลง/ฝนทิ้งชวง เมื่อนําไปดํากลาประเภทนี้
จะเหี่ยวและตายกอน)
- ประมาณ 4-5 วั น ก อนถอนกลาควรปล อ ยน้ํา ออกจาก
แปลงกลาใหหมดเพื่อใหดินยุบตัวและทําใหรากเกาของกลาตายและกอน
ถอนกลา 2-3 ซม. ใหระบายน้ําเขาจะทําใหถอนกลาไดงายขึ้น
- ในการถอนกล า นํ า ตน กลา ประมาณ 2-3 กํ า มือ มามั ด
รวมกัน เพื่อความสะดวกในการขนยาย
- กอนนํากลาไปปกดําควรมีการตัดปลายใบใหกลามีความ
ยาวประมาณ 5-10 ซม. (การตัดใบ เพื่อใหใบที่ยาวหรือโคงงอจนสัมผัสน้ํา
ซึ่งทําใหเปนโรคไดงายขึ้น โดยแปลงนาที่มีการหวานปุยการตัดปลายใบจะ
ทําใหโรคและแมลงเขาระบาดงายขึ้น เพราะกลาจะอวบและไมแข็งแรง)
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- เมื่อถอนเสร็จเอามัดกลามาวางรวมกัน โดยใหรากกลาจุม
อยูในน้ําและใหวางมัดกลาชิดติดกัน เรียกวา “การสุมกลา” ซึ่งจะชวยทํา
ใหกลาแข็งแรง ไมเหี่ยวกอนนําไปปกดํา
- ไมควรถอนกลาไวกอนนําไปปกดําเกิน 1 คืน เพราะจะทํา
ใหรากกลาที่ถอนมางอ และรากพันกัน ยากตอการปกดํา
การปกดํา
- เพื่อสะดวกในการดํานา กอนการปกดํา 1 อาทิตย ควร
ปลอยน้ําเขาแปลงเพื่อใหดินนุม เมื่อจะปกดําอาจระบายน้ําออกใหเหลือ
ประมาณ 10 ซม.
- เมื่ อ จะป ก ดํ า
ตองมีน้ํ าพอพียงในแปลงนาที่
จะนํ า กล า ไปดํ า คื อ ประมาณ
10 ซม. แตไมนอยกวา 5-7 ซม.
และไมเกิน 30 ซม. หรือสูงเกิน
ตนกลาที่ปกดําอาจลอยน้ําได
- ระยะหางของการปกดําคือ 25×25 ซม. หรือ 30×30 ซม.
ขึ้นอยูกับพื้นที่ดินถาดินดีควรดําหางเพื่อปองกันไมใหตนขาวลมทับกัน
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- การจับตนกลาสําหรับปกดํา ถาเปนตนกลาแกใหจับ 2-3
ตน แตถาเปนกลาออน ใหจับ 3-4 ตน หากวาตนกลาบางสวนตาย ยังมีตน
อื่นทดแทน
- ควรปกดําใหรากจมดินประมาณ 2-3 ซม. ถาปกดําลึกจะ
ทําใหตนขาวแตกกอชา แตถาปกดําตื้นตนขาวจะลอยน้ํา
- ขณะปกดํา ใหบีบดินระหวางหัวแมมือและนิ้วชี้ใหแนน
เพื่อใหขาวเกาะยึดติดกับดิน
- ควรปกดําใหเปนแถว เพื่องายตอการดูแลและการกําจัด
วัชพืช
- การปกดําแบบแถวตรงหรือสลับฟนปลา ตลอดจนการปก
ดําแบบเดินหนาหรือถอยหลัง ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของตนขาว
- ควรปกดํากลาเฉียง ๆ ใหปลายหันไปทางทางลม และทํา
มุมประมาณ 60 องศาจากพื้นดิน
การปลูกขาวนาหวาน
การปลูกขาวนาหวาน เปนการปลูกขาวโดยเอาเมล็ดพันธุหวานลง
ไปในพื้นที่นาที่ไดไถเตรียมดินไวโดยตรง การเตรียมดินก็มีการไถดะและไถ
แปร
ปกติ ชาวนาจะเริ่ มไถนาสําหรับปลูกข าวนาหวานตั้งแตเ ดือน
กรกฎาคม
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การปลูกขาวนาหวานสํารวย การหวานวิธีนี้ชาวนาจะเตรียมดิน
ซึ่งมีการไถดะและไถแปร แลวเอาเมล็ดพันธุที่ไมไดเพาะใหงอกหวานลงไป
โดยตรง ปกติใชเมล็ดพันธุ 1-2 ถัง ตอไร เมล็ดพันธุที่หวานลงไปจะตกลง
ไปอยูตามซอกระหวางกอนดินและรอยไถ เมื่อฝนตกลงมาทําใหดินเปยก
และเมล็ดไดรับความชื้น มันก็จะงอกขึ้นมาเปนตนกลา การหวานวิธีนี้ใช
เฉพาะทองที่ซึ่งดินมีความชื้นพออยูแลว

นาหวาน
การปลูกขาวนาหวานแบบการหวานคราดกลบหรือไถกลบ ชาวนา
จะทําการไถดะและไถแปร แลวเอาเมล็ดพันธุที่ยังไมไดเพาะใหงอก จํานวน
1-2 ถังตอ ไร หวานลงไปทันที แลวคราดหรือไถเพื่อกลบเมล็ดที่หวานลงไป
อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากดินมีความชื้นอยูแลว เมล็ดก็จะเริ่มงอกทันทีหลังจาก
ที่ไดหวานลงไป นอกจากนี้การตั้งตัวของตนกลาก็ดีกวาวิธีแรกดวย เพราะ
เมล็ดที่หวานลงไปถูกดินกลบฝงลึกลงไปในดิน
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การจัดการน้าํ ในแปลงนา
เพื่อควบคุมการใหน้ําอยางพอเพียงสําหรับการปลูกขาวและเพื่อ
ปองกันน้ําที่ปนเปอนสารเคมีจากแปลงนาขางเคียงเพื่อควบคุมวัชพืชและ
ศัตรูขาว
ขั้นตอนการจัดการ
1. ควรทําคันดินใหมีความกวางไมนอยกวา 1 เมตร (วัดที่ฐาน)
และสูงเกินกวาระดับน้ําปกติ เพื่อปองกันน้ําจากแปลงนาเคมีขางเคียงที่จะ
ไหลเขามาปนเปอน
2. ควรปลู ก ไม พุ ม หรื อ ไม ยื น ต น บนคั น นา เพื่ อ เพิ่ ม ความ
หลากหลายทางชีวภาพในไรนาและปองกันการปนเปอนสารเคมี
3. ควบคุมระดับน้ําในระยะ 7 วันแรกหลังการปกดํา ใหมีความ
สูงเกือบทวมตนขาว
4. เมื่อขาวเริ่มแตกกอใหปลอยน้ําเขานาและรักษาระดับน้ําที่
15-20 ซม. ถาน้ําสูงเกินไปตนขาวจะแตกกอไมดี
5. เมื่อขาวเริ่มตั้งทองใหระบายน้ําออกจากนา เหลือน้ําระดับ
เจือพื้น
6. ในกรณีที่น้ําฝนไมเพียงพอหรือตองการแหลงน้ําสํารอง ควร
ขุดบอน้ํากวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร (ใชพื้นที่ประมาณ 2
งาน) ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ําไวใชในการทํานาไดประมาณ 10 ไร
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7. ถาน้าํ ในแปลงนามีนอย (เจือพื้น) จะทําใหหญาเกิดขึน้ เร็วใน
พื้นที่นาน้ําฝน หากน้ําแหงจะทําใหตนขาวเจริญเติบโตไดไมเต็มที่หรือชะงัก
การเจริญเติบโต แตถาอยูในเขตชลประทานควรสูบน้ําเขาแปลงทุก 7 วัน
การปองกันและกําจัดวัชพืช
วัชพืชในนาขาว หมายถึง พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ปลูกขาว
ไว วัชพืชในนาขาวนั้นจะแตกตางกันไปตามทองที่ และวิธีการปลูกขาว
ปกตินาดําจะมีวัชพืชนอยกวานาหวาน เพราะนาดํามีการเตรียมดินที่ดีกวา
วัชพืช แบงออกได 5 ประเภทดวยกันดังนี้คือ
1. วัชพืชใบกวาง (broadleaved weeds) เปนวัชพืชที่มีใบ
คอนขางใหญมีเสนใบแบบรางแหกระจายทั่วไปเปนพวกพืชใบเลี้ยงคู เชน
แพงพวยน้ํา หญางวงชาง เทียนนา สาหรายหางกระรอก สันตะวาใบพาย
ผักปราบนา ผักปอดหรือผักปุมปลา และผักตับเตา
2. วัชพืชใบแคบ (grasses) ไดแก วัชพืชตระกูลถั่ว มีใบเลี้ยง
เดี่ยว ใบแคบ ยาว และแบน มีเสนใบแบบขนาน ลําตนกลม และกลวง เชน
หญาขาวนก หญานกสีชมพูหรือหญานกเขา หญาแดง หญากระดูกไกหรือ
หญากานธูปและหญาชันกาศ
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3. กก (sedges) มีลักษณะคลายพืชตระกูลหญาแตลําตนเปน
เหลี่ยมสามแฉก เชน แหวหมูนากก แหวทรงกระเทียม หนวดปลาดุก และ
หนวดแมว
4. สาหราย (algae) เปนวัชพืชขั้นต่ํา เชน สาหรายไฟ และ
สาหรายเสนดาย
5. เฟรน (fern) วัชพืชประเภทนี้ขึ้นในบริเวณที่ชื้นแฉะ เชน
ผักแวน ผักกูดนา และผักกูดน้ํา

ผักปราบนา

หญาขาวนก
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ผักแวน
การควบคุมวัชพืช วัตถุประสงคในการควบคุมวัชพืชคือการลด
ปริมาณวัชพืชใหอยูในระดับที่ไมเกิดผลเสียตอผลผลิตขาว ซึ่งทําไดหลาย
วิธีดังนี้
1. หลังจากไถและคราดแปลงนาแลวเก็บเศษวัชพืชออกใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได ถาแปลงนามีวัชพืชมากควรไถในขณะที่คอนขางแหง
แลวตากไว 5-7 วันกอนไขน้ําเขาแปลง จากนั้นจึงคราดกลบหมักเศษวัชพืช
ลงใตดินทําใหโอกาสที่วัชพืชเจริญเปนตนออนไดนอยลง
2. เมื่อเตรียมแปลงนาดําเสร็จแลว ขังน้ําไวในแปลงตลอดเวลา
ไมนอยกวา 3-5 เซนติเมตร เพื่อกันการงอกของเมล็ดวัชพืชแตถาแปลงนา
มีวัชพืชมากควรปลอยใหหนาดินแหง 5-7 วัน จนวัชพืชเริ่มงอกแลวจึงไข
น้ําเขาทวม หลังจากนั้นคราดซ้ําอีกหนึ่งหรือสองครั้ง
3. การถอนดวยมือเปนวิธีที่ชาวนาปฏิบัติเปนประจําอยูแลวเปน
การลดปริมาณวัชพืชลงไปไดที่ระดับหนึ่งแตการถอนวัชพืชในระยะขาว
กําลังเจริญเติบโตนั้นอาจทําใหตนขาวชะงักการเจริญเติบโตได ดังนั้นถา
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เปนนาดําควรทิ้งระยะไว 10-15 วันหลังปกดําเพื่อใหระบบรากขาวพัฒนา
ไดระยะหนึ่งใหขาวมีความทนทานตอวัชพืช ขณะที่วัชพืชจะยังมีขนาดเล็ก
ถอนงายและเบาแรง
4. การเว น ช ว งทํ า นาโดยการปลู ก พื ช ไร ส ลั บ กั บ การทํ า นาเพื่ อ
เปลี่ยนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของวัชพืชน้ําบาง
ชนิด ซึ่งอาจระบาดมากเปนระยะเวลายาวนาน เมื่อแปลงนาแปรสภาพ
เปนแปลงปลูกพืชไร เชน ถั่ว จะทําใหปริมาณวัชพืชที่เคยปรากฏที่ยากจะ
ควบคุมลดลงไปไดมากเมื่อกลับมาทํานาอีกครั้ง
การจัดการโรคและแมลงของขาวอินทรีย
หลักการสําคัญของการปองกันกําจัดโรค แมลง และสัตวศัตรูขาว
อินทรียมี ดังนี้
1. ไมใชสารสังเคราะหในการปองกันกําจัดโรคแมลงและสัตว
ศัตรูขาวทุกชนิด
2. ใชขาวพันธุตานทาน
3. การปฏิ บั ติ ด า นเขตกรรม เช น การเตรี ย มแปลง กํ า หนด
ชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม ใชอัตราเมล็ดและระยะปลูกที่เหมาะสม การ
ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค แมลง และสัตวศัตรูขาว
การรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และสมดุลของธาตุอาหารพืช การ
จัดการน้ํา เพื่อใหตนขาวเจริญเติบโตดี สมบูรณและแข็งแรง สามารถลด
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การทําลายของโรคแมลงและสัตวศัตรูขาวไดสวนหนึ่ง
4. การจัดการสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมกับการระบาดของ
โรค แมลง และสัตวศัตรูขาว เชน การกําจัดวัชพืช การกําจัดเศษซากพืชที่
เปนโรคโดยใชปูนขาว หรือกํามะถันผงที่ไมผานกระบวนการทางเคมี และ
ควรปรับสภาพดินไมใหเหมาะสมกับการระบาดของโรค
5. การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ โดยสงเสริมการเผยแพร
ขยายปริ ม าณของแมลงที่ มี ป ระโยชน เช น ตั ว ห้ํ า ตั ว เบี ย น และศั ต รู
ธรรมชาติ เพื่อชวยควบคุมแมลงและสัตวศัตรูขาว
6. การปลูกพืชขับไลแมลงบนคันนา เชน ตะไครหอม
7. หากมีความจําเปนอนุญาตใหใชสารสกัดจากพืช เชน สะเดา
ขา ตะไครหอม ใบแคฝรั่ง เปนตน
8. ใชวิธีกล เชน ใชแสงไฟลอ ใชกับดัก ใชกาวเหนียว
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ตารางที่ 3 ลักษณะสําคัญของโรคขาวทีพ่ บมาก

ระยะขาวที่
เกิดโรค
สิ่งแวดลอม
ที่เหมาะแก
การระบาด

โรคไหม
เชื้อรา
ทุกระยะ โดยมากในชวง
เดือนมิถุนายน –
สิงหาคม
- ความชื้นสูง(มากกวา
80 % ) โดยเฉพาะ
ในชวงบายถึงเชา
วันรุงขึ้น
- อุณหภูมิระหวาง
27 -30 องศาเซลเซียส
- ขาวปลูกหนาแนน
- มีการใชปุยไนโตรเจน

โรคขอบใบแหง
โรคใบสีสม
เชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัส
ระยะกลาถึงออกรวง ทุกระยะ

- ระดับน้ําในนาสูง
- น้ําทวมและระบาย
น้ําไมดี
- ฝนตกพรํา

โรคใบหงิก(จู)
เชื้อไวรัส
ทุกระยะ

- มีเพลี้ยจั๊กจั่น - มีเพลี้ย
สีเขียวเปน
กระโดดสี
พาหนะ
น้ําตาลเปน
พาหนะ
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ตารางที่ 3 ลักษณะสําคัญของโรคขาวทีพ่ บมาก (ตอ)

อาการ

การปองกันกําจัด

โรคไหม
เชื้อรา
แผลจุดสีน้ําตาลคลายรูป
ตา มีสีเทาอยูก ลางแผล
กวาง 2-5 มิลเิ มตร ยาว
10-15 มิลลิเมตร โดยพบ
ที่ใบ กาบใบ ขอตอ ขอใบ
และขอลําตนถาระบาด
ชวงเริ่มออกรวง เมล็ด
ขาวจะลีบเพราะเชื้อรา
ทําลาย ถาเปนโรคชวง
ขาวแกคอรวงจะมีสี
น้ําตาล ทําใหคอรวง
เปราะหักพับ ขาวรวง
เสียหาย

โรคขอบใบแหง
เชื้อแบคทีเรีย
กลากอนปกดํามีจุด
เล็ก ๆ ลักษณะช้ําที่
ขอบใบลาง ตอมา 710 วัน จุดช้ําจะ
ขยายกลายเปนทาง
สีเหลืองยาว พาดไป
ตามใบขาว ใบที่เปน
โรคจะแหงเร็ว และสี
เขียวจะจางลงเปนสี
เทาถาเชื้อเขาทําลาย
ทอน้ํา ทออาหารจะ
ทําใหตันเหี่ยวเฉา
และตายอยาง
รวดเร็ว

- อยาตกกลาหนาแนน
หรือปลูกขาวแนน
เกินไป
- ลดการใชปุยไนโตรเจน

- ลดการใชปุยที่มี
ไนโตรเจนมาก
เกินไป
- ไมควรระบายน้ํา
จากแปลงที่เปนโรค
สูแปลงอื่น

ที่มา: มูลนิธิสายใยแผนดิน, 2540

โรคใบสีสม
เชื้อไวรัส
เริ่มแสดง
อาการตั้งแต
ขาวอายุ 5-10
วัน โดยใบจะมี
สีเขียวสลับ
เหลืองเริ่มจาก
ปลายใบเขา
หาโคนใบ ตน
ขาวเตี้ย แคระ
แกร็น ถาเปน
มากตนขาว
อาจจะตาย
หรือออกรวง
เล็กหรือไมออก
รวงเลย
- ควบคุมเพลี้ย
จั๊กจั่นสีเขียว

โรคใบหงิก(จู)
เชื้อไวรัส
ตนขาวจะเตี้ย
สั้น ไมพุงสูง
ใบสีเขียวเขม
แคบและสั้น

- ควบคุมเพลี้ย
กระโดดสี
น้ําตาล
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โรคขอบใบแหง
โรคใบหงิก

โรคใบไหม
โรคใบสีสม
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ตารางที่ 4 ลักษณะสําคัญของแมลงศัตรูขาว
เพลี้ยกระโดดสีนา้ํ ตาล
เพลี้ยไฟ
หนอนกอขาว
ลักษณะทาง ตัวเต็มวัยมีลักษณะคลายจั๊กจั่นแต มี ขนาดเล็ กกว ามาก ยาว - หนอนกอสีครีมมีขนาดเล็กออนแอ
กายภาพ
มี ขนาดเล็ กกว ามาก ความยาว 4-5 ประมาณ1.0-1.25มม.ตัวออนมี ไ ม ค อ ย เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
มิลลิเมตร กวาง 1.5 มิลลิเมตร มีปก สีนวลตัวเต็มวัยมีสีดํา
(พบมาก)
สั้นและปกยาวสีน้ําตาลแดงหรือเทา
- หนอนกอแถบลาย มี ขนาดใหญ
ดํา
กวาเล็กนอย มีแถบลายสีน้ําตาล
ตามลํ าตั วตั้ งแต หัวถึงปลายสุ ด
(ไมคอยพบ)
- หนอนกอสีชมพู มีขนาดใหญกวา
ชนิ ดอื่ น ลํ าตั วสี ชมพู อ อน (พบ
เพียงเล็กนอย)
วงจรชีวิต
ตัวเมียแต ละตั ววางไขได 200 ฟอง ตัวเมียวางไขในเซลลพืชเมื่อฟก ตัวเมียแต ละตั ววางไข ได 200 ฟอง
ชอบวางไข บริ เวณกาบใบหรื อตาม ออกมาระยะจากตัวอ อนจนถึ ง ชอบวางไขบริเวณใบหรือกาบใบ ไข
ความยาวของใบไขจะฟกเปนตัวใน5- ตัวเต็มวัย ใชเวลาประมาณ 12- จะฟกเปนตัวหนอนใน5-10วันซึ่งจะ
9 วัน ระยะตัวออน 12-18 วัน ตัวเต็ม 16วัน
เริ่ มกั ดกิ นใบข าว เมื่ ออายุ มากขึ้ น
วัยมีอายุ 21วันในหนึ่งป จะมี 4รุน
หนอนจะเจาะเขาไปกัดกินลําตนขาว
ระยะตัวหนอน 28- 35 วันจากนั้นก็
เขาระยะดักแดประมาณ10วันกอน
กลายเปนผีเสื้อ
บริเวณที่พบ ชอบเกาะอยูที่โคนตนเหนือระดับน้ํา พบอยูในกาบใบและใบขาว
บริเวณกาบใบและในลําตนขาวมัก
ระบาดช วงข าวตั้งทอง ใกล จะออก
รวง
การทําลาย ตั วอ อนและตั วเต็ มวั ยดู ดกิ นน้ํ า ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ํา หนอนที่เพิ่งฟกจะกัดกินบริเวณกาบ
เลี้ยงตามใบตนขาว
เลี้ ยงบนผิ วด านในของใบข าว ใบใกล ๆ ลําตนออน กอนที่จะเจาะ
ออนในระยะตนกลา
เขาไปในลําตนขาว
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ตารางที่ 4 ลักษณะสําคัญของแมลงศัตรูขาว (ตอ)
อาการ

การปองกัน
กําจัด

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ตนขาวเหี่ยวแหงและฟุบตาย
ในเวลา 4-5 วั น และอาจ
ถายทอด โรคไวรั ส เช น เขี ยว
เตี้ยและโรคจู

เพลี้ยไฟ
ใบขาวจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง
และมวนเขาขางใน ปลายใบ
เปลี่ ยนเป นสี ขาวแล วจึ ง
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล

- ปลูกพืชอื่นสลับกับขาว(พืช - ปล อยน้ํ าเข าแปลงนาให
หมุนเวียน)
ท วมยอดข าว แล วระบาย
- ในชวงตนฤดู ทําลายโดยใช น้ําออก
กับดักแสงไฟจับแมลง
- เอาปุ ยคอก (ชนิ ดใดก็ ได )
- ลดการใชปุยไนโตรเจน
หวานบริเวณที่เกิดเพลี้ยไฟ
จะหยุ ดการระบาดของ
เพลี้ยไฟได
- ปลู กต นไม ตามคั นนา
เพื่อใหเพลี้ยที่มีอยูอาศัย
และเลี้ ยงมดแดงเพื่ อช วย
กําจัดเพลี้ย

ที่มา: มูลนิธิสายใยแผนดิน, 2540

หนอนกอขาว
ในระหวางขาวแตกกอ หนอนจะ
กั ดกิ นภายในลํ าต น ให ใบและ
ยอด เหี่ยว ไมออกรวง ไมมีเมล็ด
และตาย แตถาตนขาวกําลังตั้ง
ทอง การทําลายของหนอนกอ จะ
ทําใหตนขาวออกรวงแตเมล็ดลีบ
หมด และมีสีขาวที่เรียกวา “ขาว
หัวหงอก”
- เกี่ยวขาวใหชิดถึงผิวดิน อยา
ใหเหลือตอซังซึ่งเปนที่อยูของ
หนอนกอ
- ไถกลบตอซัง แลวไขน้ําใหทวม
นาเพื่ อทําลายดักแดหลั งเก็ บ
เกี่ยว
- ปลูกพืชหมุนเวียน
- ระยะปลูกขาวไมควรถี่เกินไป
- ลดการใช ปุ ยอิ นทรี ย ที่ มี
ไนโตรเจนสู ง เช น ปุ ยมู ลไก
เพราะใบข าวจะงามกว าปกติ
ดึงดูดหนอนกอใหมาวางไข
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เพลี้ยไฟ

หนอนกอขาว

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
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การดูแลรักษาตนขาว
ในระหวางการเจริญเติบโตของตนขาว ตั้งแตการหยอดเมล็ด การ
หวานเมล็ด การปกดํา ตนขาวตองการน้ําและปุยสําหรับการเจริญเติบโต
ในระยะนี้ตนขาวอาจถูกโรคและแมลงศัตรูขาวหลายชนิดเขามาทําลายตน
ขาว
ทํา ใหตน ขาวแหง ตายหรือผลผลิตต่ําและคุณภาพเมล็ดไมได
มาตรฐาน เพราะฉะนั้นนอกจากจะมีวิธีการปลูกที่ดีแลว จะตองมีวิธีการ
ดูแลรักษาที่ดีอีกดวย ผูปลูกจะตองหมั่นออกไปตรวจดูตนขาวที่ปลูกไว
เสมอ ๆ ในแปลงที่ปลูกขาวไร จะตองมีการกําจัดวัชพืช และกําจัดโรค
แมลงศัตรูที่อาจเกิดระบาดขึ้นไดในแปลงกลาและแปลงปกดํา จะตองมี
การใสปุยน้ําหมักชีวภาพ เพื่อปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขาว นอกจากนี้
ชาวนาจะตองหมั่นกําจัดวัชพืชในแปลงปกดําอีกดวย เพราะวัชพืชเปนตัวที่
แยงปุยไปจากตนขาว ในพื้นที่นาหวาน ชาวนาจะตองกําจัดวัชพืชโดยใช
แรงคนถอนทิ้งไป นอกจากนี้จะตองใสปุยน้ําหมักชีวภาพพน เพื่อปองกัน
กําจัดโรคและแมลงอีกดวย เนื่องจากพื้นที่นาหวานมักจะมีระดับน้ําลึกกวา
นาดํา ฉะนั้น ชาวนาควรใสปุยกอนที่น้ําจะลึก ยกเวนในพื้นที่ที่น้ําไมลึก
มากก็ใหใสปุยแบบนาดําทั่ว ๆ ไป
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การเก็บเกีย่ วขาว
เมื่อดอกขาวบานและมีการผสมเกสรแลวหนึ่งสัปดาห ภายในจะ
เริ่มเปนแปงเหลวสีขาว ในสัปดาหที่สองแปงเหลวนั้นก็จะแหงกลายเปน
แปงคอนขางแข็ง และในสัปดาหที่สามแปงก็จะแข็งตัวมากยิ่งขึ้นเปน
รูปรางของเมล็ดขาวกลอง แตขาวจะเก็บเกี่ยวไดในสัปดาหที่สี่นับจากวันที่
ผสมเกสร จึงเปนที่เชื่อถือไดวา เมล็ดขาวจะแกพรอมเก็บเกี่ยวไดหลังจาก
ออกดอกแลวประมาณ 28-30 วัน โดยชาวนาในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะใชเคียวสําหรับเกี่ยวขาวทีละหลาย ๆ
รวง เคียวที่ใชเกี่ยวขาวมีอยู 2 ชนิด ไดแก เคียวนาสวน และเคียวนาเมือง
เคียวนาสวนเปนเคียววงกวาง ใชสําหรับเกี่ยวขาวนาสวนซึ่งไดปลูกไวแบบ
ปกดํา แตถาผูใชมีความชํานาญก็อาจเอาไปใชเกี่ยวขาวนาเมืองก็ได สวน
เคียวนาเมืองเปนเคียววงแคบและมีดามยาวกวาเคียวนาสวน เคียวนา
เมืองใชเกี่ยวขาวนาเมือง ซึ่งไดปลูกไวแบบหวาน ขาวที่เกี่ยวดวยเคียวไม
จําเปนตองมีคอรวงยาว เพราะขาวที่เกี่ยวมาจะถูกรวบมัดเปนกํา ๆ สวน
ขาวที่เกี่ยวดวยแกระจําเปนตองมีคอรวงยาว เพราะชาวนาตองเกี่ยวเฉพาะ
รวงที่ละรวงแลวมัดเปนกํา ๆ ขาวที่เกี่ยวดวยแกระชาวนาจะเก็บไวในยุง

50 คูมือการปลูกขาวอินทรีย

ฉางซึ่งโปรง มีอากาศถายเทไดสะดวก และจะทําการนวดขาวเมื่อตองการ
ขาย หรือตองการสีเปนขาวสาร ขาวที่เกี่ยวดวยเคียวซึ่งปลูกไวแบบปกดํา
ชาวนาจะทิ้งไวในนาจนหมดซัง เพื่อตากแดดใหแหงเปนเวลา 3-5 วัน
สําหรับขาวที่ปลูกแบบหวานพื้นที่นาจะแหงในระยะเก็บเกี่ยว ขาวจึงแหง
กอนเก็บเกี่ยว ขาวที่เกี่ยวแลวจะกองทิ้งไวบนพื้นที่นาเปนรูปตาง ๆ กันเปน
เวลา 5-7 วัน เชน รูปสามเหลี่ยม แลวจึงขนมาที่ลานสําหรับนวด ขาวที่
นวดแลวจะถูกขนยายไปเก็บไวในยุงฉาง หรือสงไปขายที่โรงสีทันทีก็ได
การนวดขาว
การนวดขาว หมายถึง การเอาเมล็ดขาวออกจากรวง แลวทําความ
สะอาดเพื่อแยกเมล็ดขาวลีบและเศษฟางขาวออกไป เหลือไวเฉพาะเมล็ด
ขาวเปลือกที่ตองการเทานั้น ขั้นแรกจะตอง
ขนข า วที่ เ กี่ ย วจากนาไปกองไว บ นลาน
สําหรับนวด การกองขาวสําหรับนวดก็มี
หลายวิธี แตหลักสําคัญมีอยูวาการกอง
จะตองเปนระเบียบ ถากองไมเปนระเบียบ
มัดขาวจะอยูสูง ๆ ต่ํา ๆ ทําใหเมล็ดขาว
ไดรับความเสียหายและคุณภาพต่ํา ปกติจะ
กองไวเปนรูปวงกลม ชาวนามักจะนวดขาว
หลังจากที่ไดตากขาวใหแหงเปนเวลา 5-7 วัน ซึ่งเมล็ดขาวเปลือกมี
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ความชื้นประมาณ 13-15 เปอรเซ็นต เมล็ดที่ไดเกี่ยวมาใหม ๆ จะมี
ความชื้นประมาณ 20-25 เปอรเซ็นต การนวดขาวก็ใชแรงสัตว เชน วัว
ควาย ขึ้นไปเหยียบย่ําเพื่อขยี้ใหเมล็ดหลุดออกจากรวงขาว รวงขาวที่เอา
เมล็ดออกหมดแลว เรียกวา ฟางขาว ที่กลาวนี้เปนวิธีหนึ่งของการนวดขาว
ซึ่งที่จริงแลวการนวดขาวมีหลายวิธี เชน การนวดแบบฟาดกําขาว การนวด
แบบใชคําย่ํา การนวดแบบใชควายย่ํา การนวดโดยใชเครื่องทุนแรงย่ํา
การทําความสะอาดเมล็ดขาว
การทําความสะอาดเมล็ดขาว หมายถึง การเอาขาวเปลือกออก
จากสิ่งเจือปนอื่น ๆ ซึ่งทําไดโดยวิธีตาง ๆ ดังนี้
1. การสาดขาว ใชพลั่วสาดเมล็ดขาวขึ้นไปในอากาศ เพื่อใหลมที่
ไดจากการกระพือพัดเอาสิ่งเจือปนออกไป สวนเมล็ดขาวเปลือกที่ดีก็จะตก
มารวมกันเปนกองที่พื้น
2. การใชกระดงฝด โดยใชกระดงแยกเมล็ดขาวดีและสิ่งเจือปน
ใหอยูคนละดานของกระดง แลวฝดเอาสิ่งเจือปนทิ้ง วิธีนี้ใชกับขาวที่มี
ปริมาณนอย ๆ
3. การใชเครื่องสีฝด เปนเครื่องมือทุนแรงที่ใชหลักการใหลมพัด
เอาสิ่งเจือปนออกไป โดยใชแรงคนหมุนพัดลมในเครื่องสีฝดนั้น พัดลมนี้
อาจใชเครื่องยนตเล็ก ๆ หมุนก็ได วิธีนี้เปนวิธีทําความสะอาดเมล็ดไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูง
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การตากขาว
เ พื่ อ รั ก ษ า
คุณ ภาพเมล็ ด ข า วให ไ ด
ม า ต ร ฐ า น อ ยู เ ป น
เวลานาน ๆ หลังจาก
นวดและทําความสะอาด
เมล็ดแลว จึงจําเปนตอง
เอาขาวเปลือกไปตากอีก
ครั้งหนึ่งกอนที่จะเอาไปเก็บไวในยุงฉาง ทั้งนี้เพื่อใหไดเมล็ดขาวเปลือกที่
แหง และมีความชื้นของเมล็ดประมาณ 13-15 เปอรเซ็นต เมล็ดขาวในยุง
ฉางที่มีความชื้นสูงกวานี้ จะทําใหเกิดความรอนสูงจนคุณภาพขาวเสื่อม
นอกจากนี้จะทําใหเชื้อราตาง ๆ ที่ติดมากับเมล็ดขยายพันธุไดดี จน
สามารถทําลายเมล็ดขาวเปลือกไดเปนจํานวนมาก การตากขาวในระยะนี้
ควรตากบนลานที่สามารถแผกระจายเมล็ดขาวใหไดรับแสงแดดโดยทั่วถึง
กัน และควรตากไวนานประมาณ 3-5 แดด
การเก็บรักษาขาว
หลังจากชาวนาไดตากเมล็ดขาวจนแหง และมีความชื้นในเมล็ด
ประมาณ 13-15 เปอรเซ็นต แลวนั้น ชาวนาก็จะเก็บขาวไวในยุงฉาง เพื่อ
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ไวบริโภคและแบงขาย เมื่อขาวมีราคาสูง และอีกสวนหนึ่งชาวนาจะแบงไว
ทําพันธุ ฉะนั้นขาวพวกนี้จะตองเก็บไวเปนอยางดี โดยรักษาใหขาวนั้นมี
คุณภาพไดมาตรฐานอยูตลอดเวลาและไมสูญเสียความงอก ขาวพวกนี้
ควรเก็บไวในยุงฉางที่ดี ซึ่งทําดวยไมยกพื้นสูงอยางนอย 1 เมตร อากาศ
ถายเทไดสะดวก เพื่อจะไดระบายความชื้นและความรอนออกไปจากยุง
ฉาง นอกจากนี้หลังคาของฉางจะตองไมรั่ว และสามารถกันน้ําฝนไมให
หยดลงไปในฉางได กอนเอาขาวขึ้นไปเก็บไวในยุงฉางจําเปนตองทําความ
สะอาดฉางเสียกอน โดยปดกวาดแลวพนดวยสารไลแมลงจากสมุนไพร
เชน สะเดา เปนตน หรืออาจใชเทคนิคการใชกาซคารบอนไดออกไซดใน
การเก็บรักษา หรือเก็บในหองที่มีอุณหภูมิต่ําจะปกปองการเจริญเติบโต
ของโรคและแมลงได
การจัดการดิน
มีขอแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของ
ดินใหเหมาะสมกับการใชปลูกขาวอินทรียดังนี้
1. ไมเผาตอซัง ฟางขาว และเศษวัสดุอินทรียในแปลงนา เพราะ
เปนการทําลายอินทรียวัถุและจุลินทรียดินที่มีประโยชน
2. ไมนําชิ้นสวนของพืชที่ไมใชประโยชนโดยตรงออกจากแปลงนา
แตควรนําวัสดุอินทรียจากแหลงใกลเคียงใสแปลงนาใหสม่ําเสมอทีละเล็ก
ละนอย
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3. เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินโดยการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชตระกูล
ถั่วในที่วางในบริเวณพื้นที่นาตามความเหมาะสม แลวใชอินทรียวัตถุที่
เกิดขึ้นในระบบไรนาใหเกิดประโยชนตอการปลูกขาว
4. ไมควรปลอยที่ดินใหวางเปลากอนการปลูกขาวและหลังจาก
การเก็บเกี่ยวขาว แตควรปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่ว
เขียว ถั่วพรา โสน เปนตน
5. ปองกันการสู ญเสียหนาดิ นเนื่องจากการชะลาง โดยใชวัสดุ
คลุมดิน พืชคลุมดินและควรมีการไถพรวนอยางถูกวิธี
6. ควรวิเคราะหดินนาทุกป แลวแกไขภาวะความเปนกรดเปนดาง
ของดินใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนขาว (ประมาณ 5.5 – 6.5)
ถาพบวาดินมีความเปนกรดสูงแนะนําใหใชปูนมารล ปูนขาว หรือขี้เถาไม
ปรับปรุงสภาพดิน
การบรรจุขา วอินทรีย
ควรบรรจุในถุงขนาดเล็ก ตั้งแต 1 กิโลกรัมถึง 5 กิโลกรัม โดยใชวิธี
อัดกาซคารบอนไดออกไซด หรือกาซเฉื่อย หรือเก็บในสภาพสุญญากาศ
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หนวยงานทีใ่ หคํารับรอง
การยื่นคําขอรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย ปจจุบันเกษตรกรและ
ผู ผ ลิ ต สามารถยื่ น คํ า ขอรั บ รองมาตรฐานข า วอิ น ทรี ย ไ ด จ าก 3 องค ก ร
ดังตอไปนี้
กรมวิชาการเกษตร
เปนผูออกใบรับรองการการผลิตขาวอินทรียในนามหนวยงานของ
รัฐบาล ผูประสงคจะไดรับใบรับรองตองยื่นคําขอหนังสือรับรองไดที่สถาบัน
พืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2579-7520
กรอกใบสมัครตามแบบที่กําหนดโดยกรมวิชาการเกษตร
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)
เปนหนวยงานเอกชนผูออกใบรับรองเกษตรอินทรียผูประสงคจะ
ไดใบรับรองใหติดตอไปที่ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียเลขที่ 801/8
ซ.งามวงศวาน อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-2580-0934
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หนวยงานตรวจสอบรับรองของตางประเทศ
ปจจุบันมีหนวยงานตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรอินทรียข อง
ตางประเทศทีม่ าดําเนินกิจการในประเทศไทย คือ
1. บริษัท BIOAGRICERT โทร.0-2619-5353
2. บริษัท OMIC จํากัด โทร. 0-2288-4120-3
3. บริษัท P&S AGRO CONTROL จํากัด โทร. 0-2361- 1910
4. บริษัท BCS จํากัด โทร. 0-5322-0863
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รูปที่ 5 ตราสัญลักษณมาตรฐานเกษตรอินทรียจากหนวยงานตาง ๆ
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การเตรียมตัวกอนทําเกษตรอินทรีย
ระยะปรับเปลี่ยน
หมายถึง ชวงเวลาที่เริ่มตนทําการเกษตรอินทรียตามมาตรฐาน
ของหนวยงานรับรอง โดยเริ่มนับที่วันสุดทายที่มีการใชสารเคมีตองหามใน
แปลงที่ขอการสมัคร จนกระทั่งผลผลิตจากแปลงดังกลาวไดรับการรับรอง
วาเปนเกษตรอินทรีย
เหตุผลของระยะปรับเปลีย่ น
1. เปนชวงระยะเวลาในการฟนฟูสภาพแวดลอมและความอุดม
สมบูรณของดินและระบบนิเวศการเกษตร
2. เปนชวงระยะเวลาสําหรับการสลายตัวของสารเคมีตองหาม
ที่อาจตกคางอยูในฟารม
ตารางที่ 5 ระยะเวลาปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานตาง ๆ
ชนิดพืช
พืชลมลุก
พืชยืนตน

ECC Reg.2092/91
มาตรฐานของ
กลุมประเทศยุโรป
2 ป
3 ป

NOP
มาตรฐานของ
ประเทศอเมริกา
3 ป
3 ป
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การวางแผนการทําเกษตรอินทรีย
การวางแผนการใชที่ดิน
1. พยายามปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ก ารเกษตรทั้ ง หมดให เ ป น
เกษตรอินทรีย
2. แปลงเกษตรที่ไ ด ป รั บ เปลี่ ย นเขา สูเ กษตรอิ น ทรี ยแ ล ว
หามปรับเปลี่ยนกลับไปเปนเกษตรเคมี
3. ในกรณี ที่ จํา เป น ที่ ไมสามารถปรับเปลี่ ย นเป น เกษตร
อินทรียไดทั้งหมด พืชที่ปลูกในแปลงเกษตรเคมีจะตองเปนพืชคนละชนิด
หรือคนละพันธุกับพืชในแปลงเกษตรอินทรีย และจะตองจัดทําแนวกันชน
บริเวณขอบแปลงที่ติดกัน
การวางแผนระบบการปลูกพืช
1. วางแผนการปลู ก พื ช หลั ก เชน มั น สํ า ปะหลั ง และขา ว
รวมกับการปลูกพืชหมุนเวียนอื่น ๆ เชน ผักตาง ๆ เปนตน
2. วางแผนการปลูก พื ช เป น ปุ ย พืชสด เชน พืชตระกูลถั่ว
อาจจะเปนในลักษณะของพืชหมุนเวียน หรือ พืชแซมระหวางแถวของพืชหลัก
3. วางแผนการใชพันธุ โดย
3.1 ใชเมล็ดพันธุ/กิ่งพันธุจากแหลงเกษตรอินทรีย
3.2 เก็บพันธุจากพืชที่ปลูกอยูในแปลงตนเอง
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3.3 เมล็ดพันธุ/กิ่งพันธุจากฟารมทั่วไป แตตองไมมีการ
คลุกสารเคมีใด ๆ
การวางแผนเรื่องการจัดการดินและธาตุอาหาร
เกษตรกรควรมีการใชปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นมาภายในฟารม
ตนเองใหไดมากที่สุด หรือพึ่งพาวัสดุที่สามารถหาไดในพื้นที่ใหมากที่สุด เชน
- ปุยคอก จากฟารมตัวเอง หรือซื้อจากภายนอก แตไม
อนุญาตใหใชจากฟารมขนาดใหญ (เลี้ยงแบบอุตสาหกรรม)
- ปุยหมัก ที่มีการผสมภายในฟารมตนเอง
- ปุยพืชสด เชน พืชตระกูลถั่ว
ในกรณี ที่ ต อ งซื้ อ ปุ ย อิ น ทรี ย จ ากภายนอก ต อ ง
ตรวจสอบดู ว า ได รั บ การตรวจสอบจากหน ว ยรั บ รองแล ว หรื อ ไม
เนื่องจากในทองตลาดทั่วไปมีการใชปุยเคมีเปนสวนประกอบ
การวางแผนเรื่องการจัดการน้ําและแนวกันชน
1. หลีกเลี่ยงจากแหลงน้ําที่มีความเสี่ยงจากการปนเปอน
สารเคมี/มลพิษ
2. ควรมีการทําคันดินใหสูงและกวางพอที่จะกั้นน้ําที่อาจ
ปนเปอนสารเคมีจากแปลงขางเคียง
3. ขอบแปลงเกษตรอินทรียที่เปนเขตติดตอกับแปลงเกษตร
เคมี ตองสรางแนวกันชน (buffer zone) เพื่อปองกันการปนเปอนจากการ
ฉีดพนสารเคมี
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การวางแผนเรื่ อ งการจั ด การโรคพื ช แมลงศั ต รู พื ช และ
วัชพืช
1. หามการใชสารเคมีสังเคราะหใด ๆ
2. เนนการปองกันและควบคุมดวยวิธีเขตกรรม เชน การไถ
พรวน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชคลุมดิน
3. การสรางนิเวศเกษตรที่เหมาะสมตอศัตรูธรรมชาติ เชน
ปลอยใหมีตัวห้ํา ตัวเบียนตามธรรมชาติ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
4. อนุญาตใหใชสารอินทรียหรือผลิตภัณฑจากธรรมชาติใน
การกํ า จั ด ศั ต รู พื ช โดยสารที่ อ นุ ญ าตให ใ ช เ หล า นี้ จ ะระบุ ไ ว ใ นเอกสาร
มาตรฐาน
การวางแผน การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
1. ตองไมใชสารเคมีตองหาม
2. ผลผลิตตองมีการจําแนกแยกแยะไดชัดเจน เชน ติดปาย
ใสถุงเฉพาะที่แตกตางจากผลผลิตทั่วไป
3. ตองปองกันการปนเปอนจากถุง/ภาชนะบรรจุ ตั้งแตจาก
ในฟารม ระหวางการขนสง สถานที่เก็บผลผลิต จนกระทั่งขายผลผลิต
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เอกสารที่ใชประกอบการสมัครสําหรับการรับรองฟารม
1. ประวัติการทําฟารม
2. รายชื่อเกษตรกร
3. แผนที่ฟารม
4. แผนการปลูก
5. หนังสือรับรองจากทางหนวยงานราชการ ในกรณีที่ตองการ
แสดงใหเห็นวาไดทําเกษตรอินทรียม ากอนหนาทีห่ นวยรับรองเขาไปตรวจ
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ขั้นตอนการใหการรับรองผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
มาตรฐานระดับนานาชาติ
ผูผลิตทําการสมัคร
ผูผลิตสงเอกสารการสมัครยังหนวยงานฯ
หนวยงานฯ ทําการประเมินเบื้องตนจากเอกสาร
ผูตรวจตรวจเยี่ยมสถานทีผ่ ลิต
ผูตรวจจัดทํารายงานสงใหกับหนวยงานรับรอง
หนวยงานฯ ทําการประเมิน
หนวยงานฯ พิจารณาเพือ่ ออกใบรับรอง
ผูผลิตจะตองทําการตออายุใบรับรองในทุกป
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เอกสารที่ใชประกอบการสมัครสําหรับการรับรอง
ผูประกอบการ / ผูแปรรูป
1. แผนภูมิการผลิต
2. แผนผังองคกร
3. แผนผังสถานที่ผลิต
4. สูตร-สวนผสมของผลิตภัณฑ
5. ใบรับรองมาตรฐานอืน่ ๆ (ถามี)
สิ่งที่ผูตรวจทําระหวางการตรวจ
1. สัมภาษณผูผลิต
เพื่อเปนการตรวจสอบวาสิง่ ที่ปฏิบัติจริงสอดคลองกับสิ่งที่ระบุ
ในเอกสารหรือไม และเพื่อประเมินความเขาใจของผูผลิต
2. ตรวจการจัดการระบบเอกสาร
ซึ่งเอกสารหลัก ๆ ที่จะตองแสดง คือ
- เอกสารบันทึกการผลิต-ขาย
- หลักฐานการซื้อปจจัยการผลิต เชน ใบเสร็จรับเงิน
- เอกสารยืนยันวาเปนวัตถุดบิ เกษตรอินทรีย เชน
ใบรับรอง
3. ตรวจฟารม / สถานทีใ่ นการแปรรูป
4. การสุมตัวอยาง
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ผูตรวจอาจทําการสุมตัวอยางผลผลิต หรือ ดิน เพื่อไป
ตรวจสอบในหองปฏิบัติการ
ผูตรวจมักจะทําการสุมในกรณีที่มีความสงสัยวาเกิดการ
ปนเปอน
ขอเสนอแนะ
* ผูผลิต / ผูประกอบการ ควรจะถายสําเนาใบรับรองสงใหผูซื้อ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย ไมใชตัวจริง *
ฉลากและการใชตรารับรอง
- สวนใหญมักเปนผูทบี่ รรจุพรอมจําหนาย
- จะตองสงตัวอยางฉลากใหผูรับรองตรวจสอบกอนการพิมพ
การใหการรับรองในสวนของฟารม
แบงออกเปน 2 ชนิด คือ การใหการรับรองแบบรายเดี่ยวและการ
ใหการรับรองแบบกลุม โดยการรับรองแบบรายเดี่ยวจะเปนไปตามขั้นตอน
ขางตนสวนการรับรองแบบกลุมเกษตรกรควรมีคุณสมบัติดังนี้
การใหการรับรองในสวนของฟารมแบบกลุม
คุณสมบัติของผูที่สามารถขอรับการรับรองแบบกลุมได คือ
1. เกษตรกรแตละรายมีพื้นที่แปลงขนาดเล็ก และขนาดโดย
เฉลี่ยไมตางกันนัก
2. ทุกคนในกลุมมีระบบการปลูกเหมือนกัน
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3. ลักษณะพืน้ ที-่ ภูมิอากาศเหมือนกัน
4. มีการรวมตัวกันเปนองคกร เชน สหกรณ
5. มีปฏิสัมพันธกันภายในกลุม
6. รายไดเฉลีย่ จากการทําการเกษตรไมตางกันนัก และอยู
ในระดับที่ไมสงู
ตารางที่ 6 ขอแตกตางการใหการรับรองของฟารมแบบเดี่ยว-กลุม
กิจกรรม
จัดทําระบบควบคุม
ภายใน

รายเดี่ยว

แบบกลุม

ไมมี

มี

การตรวจ

1 ครั้ง

ใบรับรอง

1 ใบ/1ราย

2 ครั้ง เปนการตรวจ
ภายในและการตรวจ
โดยหนวยงานรับรอง
1 ใบ/ 1 องคกร

