
หลักการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดี 
สําหรับการปลูกขาว 

 1.การจัดการแปลงนา 
  1.1  แหลงน้ําและคุณภาพน้ํา แหลงน้ําตองไมปนเปอนจากน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะพวกโลหะหนัก  ไดแก  สารปรอท ทองแดง  ตะกั่ว เปนตน  ถาหากสงสัยใหเก็บตัวอยางน้ําสง
หองปฏิบัติการของทางราชการและเก็บใบแจงผลไวเปนหลักฐานและแหลงน้ําตองไมเกิดจากการทําลาย
ส่ิงแวดลอม 
  1.2  พื้นที่เพาะปลูก  จัดทําขอมูลของพื้นที่ปลูก ชนิดพื้นที่ปลูก และประวัติการใชที่ดิน
ยอนหลังอยางนอย  3  ป  ตามแบบบันทึกที่กําหนดไว  พื้นที่ปลูกไมอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม  ถาหาก
เปนพื้นที่เสี่ยงใหเก็บตัวอยางดิน  ไปวิเคราะหคุณภาพดิน เพื่อหาสารปนเปอนที่เปนอันตราย และเก็บใบแจง
ผลไวเปนหลักฐาน 
  1.3  การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ไดแก  สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชตองใชตาม
คําแนะนําและสารเคมีที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนถูกตองจากกรมวิชาการเกษตร การใชสารเคมีดังกลาว
ตองใชใหถูกสุขลักษณะ และเก็บสารเคมี และวัสดุอุปกรณในการฉีดพนใหถูกตองในสถานที่มิดชิดเปน
สัดสวนปองกันแสงแดด และไมปนเปอนไปสูอาหารและสิ่งแวดลอม 
  1.4  การกําจัดของเสียและวัสดุเหลือใช เศษพืช ฟาง  ที่ไมมีโรคเขามาทําลายสามารถนํามาทํา
เปนปุยหมัก  หรือปุยพืชสดไว  แตหากมี โรคทําลายตองเผาหรือฝงใหมิดชิด  ปองกันการระบาดในฤดูตอไป
แยกประเภทขยะใหชัดเจน  ขยะที่ เปนภาชนะ  บรรจุ สารเคมี  ตองฝงหรือแยกทิ้ง 
 2.การจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
  2.1  จัดใหมีอุปกรณการเกษตรที่เหมาะสมเพียงพอโดยจดัเก็บในสถานที่ที่เปนสัดสวนปลอดภัย
และงายตอการนําไปใชงาน 
  2.2  ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารเคมี  อุปกรณการ
เก็บเกีย่วกอนไปใชงาน  เพราะตองการความเที่ยงตรง ในการปฏิบัติงานหากพบใหซอมแซมอยูในสภาพด ี
  2.3  ทําความสะอาดอุปกรณทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน 
 3. การจัดการปจจัยการผลิต 
  จัดทํารายการและบันทึกแหลงที่มา และรายละเอียดของปจจัยการผลิตที่สําคัญ  คือ  พันธุ ปุย  
สารเคมี  เปนตน 
 4.การเตรียมเมล็ดพันธุ 
  เมล็ดพันธุที่ใชควรมีคุณภาพดี  มีความบริสุทธิ์ของพันธุไมนอยกวารอยละ 99.5  หรือมีพันธุอ่ืน
ปนไมเกนิรอยละ  0.5  โดยจดัหาเมล็ดพนัธุจากแหลงตอไปนี ้
 



  

  4.1  จากทางราชการ ไดแก  ศูนยวิจัยขาว และศูนยเมล็ดพนัธุของกรมการขาว 
  4.2  จากองคกรเกษตรกร ไดแก สหกรณการเกษตร และศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน  
ที่ไดรับการรับรองจากสวนราชการ  หรือ เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุเองซึ่งไดรับการรับรองจากสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ 
  4.3  ผูประกอบการอื่น ๆ  ที่ไดรับการรับรองจากสวนราชการ 
 5. การเตรียมดนิและการดูแลรักษา เพื่อควบคุมปริมาณขาวพันธุอ่ืนปนในแปลงนาไมเกินรอยละ  2  
  5.1 การเตรียมดิน 
  วิธีปกดํา 
   -  เตรียมดินโดยไถดะทิ้งไว  7-10  วัน  ปลอยน้ําเขา แลวไถแปร  1-2 ครั้ง แลวคราดทํา
เทือกปรับระดับดินใหเรียบสม่ําเสมอ  รักษาระดับน้ํา  5 เซนติเมตร 
   -  ปกดําใชกลาอายุประมาณ  25  วัน  ถอนกลาโดยไมตองตัดใบและไมฟาดมัดกลาเพราะ
จะทําใหตนกลาซ้ํา  ระยะปกดํา  20 x 20  เซนติเมตร จํานวน  2-5 ตนตอกอหรือตอจับ  รักษาระดับน้ํา
ประมาณ  5-10  เซนติเมตร 
  วิธีหวานดําตม 
   เตรียมดินเหมือนกับวิธีปกดําแตใหทํารองน้ําเพื่อแบงแปลง กวาง 5-10 เมตา เพื่อระบายน้ํา 
และเปนทางเดินสําหรับใสปุยและฉีดสารเคมี  หวานเมล็ดพันธุขาวอัตรา 15-20  กิโลกรัมตอไร  ให
สม่ําเสมอรักษาระดับไมเกิน  10  เซนติเมตร 

5.2 เมล็ดพันธุ 
   -  อัตราเมล็ดพันธุนําดํา  5กก./ไร นาหวาน  15  กก./ไร  กรณีนาดําหรือนาหวานน้ําตมนํา
เมล็ดพันธุใสกระสอบปานหรือถุงผาดิบมัดใหหลวม ๆ แลวนําถุงเมล็ดไปแชในน้ําสะอาดในโอง ถัง หรือใน
แมน้ําลําคลอง  แชน้ําไวประมาณ  24  ช่ัวโมง  แลวนําขึ้นมาหุมหรือคลุมดวยกระสอบปาน 1-2  วัน ในขณะ
หุมตองราดน้ําวันละ 2  ครั้ง  เชา – เย็น  กอนรดน้ําตองพลิกกลับกระสอบเพื่อใหเมล็ดงอกสม่ําเสมอ เมล็ดที่
งอกพอเหมาะ  ควรงอกเปนตุมหรืองอกรากยาว  1-2 มม. 
   -  การควบคุมดูแลระดับน้ําควรอยูในระดับ  5-10  เซนติเมตร จนถึงระยะกอนเก็บเกี่ยว 5-10  วัน 
ใหระบายน้ําออก 
  5.3  การใสปุยเคมีใหปฏิบตัิตามคําแนะนาํทางวิชาการที่เหมาะสม 
   -  ครั้งที่ 1  หลังปกดําหรือหลังหวาน  7-10  วัน  ดวยสูตร 16-20-0  สําหรับดินเหนียว หรือ
สูตร  16-16-8  สําหรับดินทราย อัตรา 15-30  กก./ไร  สําหรับทํานาป  และอัตรา  25-50  กก./ไร  สําหรับการ
ทํานาปรัง 
   -  ครั้งที่ 2  ใสปุยแตงหนาระยะขาวตั้งทอง หรือ 30  วัน กอนออกดอกดวยสูตร  46-0-0  
อัตรา  5-10 กก./ไร  หรือ  21-0-0  อัตรา  10-20 กก./ไร 
 



  

  5.4  การตัดขาวปน  ควรสํารวจตนขาวใน  3  ระยะ  คือ   
   -  ระยะแตกกอ  ตรวจดูลักษณะการแตกกอ  การชูใบ  ขนาดของใบ  ความสูงหากพบตน
ผิดปกติใหถอนทิ้งทันที 
   -  ระยะการออกดอก  ตรวจดูความสูงของตนขาวในระยะออกดอกกอนหรือหลัง  ลักษณะ
ของดอก  สี  และขนาดของเกสรตัวผู  ถาพบใหตัดทิ้ง 
   -  ระยะโนมรวง  ตรวจดูตนขาวที่มีการโนมรวง  ไมสม่ําเสมอรวงและใบธงผิดปกติ ถาพบ
ใหตัดทิ้ง 
 6. การเก็บเก่ียว และนวดขาว 
  เมื่อขาวเริ่มออกดอกหมั่นเดนิสํารวจแปลงนา ถาพบขาวออกดอกทั้งแปลงประมาณรอยละ  80  
ใหกําหนดเปนวันออกดอกของแปลงนั้น ๆ บันทึกวนัออกดอก กําหนดวนัเก็บเกี่ยว โดยนัดรถเก็บเกีย่วขาว
หรือแรงงานทีจ่ะเก็บเกีย่วใหพรอม ระบายน้ําออกจากแปลงนาหลังจากขาวออกดอก  20-25  วัน เพือ่ใหขาว
สุกแกสม่ําเสมอ 
  การเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวขาว  ตองสอบถามประวัติการเก็บเกี่ยวของรถถาเก็บเกี่ยวพันธุอ่ืนมา
กอนตองทําความสะอาดรถเกี่ยว  เพื่อกําจัดขาวพันธุอ่ืนที่ตกคางอยูภายในหรือเดินรถเกี่ยวขาวขอบแปลง
กอนประมาณ  100  กิโลกรัม  แยกไวเพื่อใหมั่นในวาไมมีขาวพันธุอ่ืนตกคางอยูกรณีเครื่องนวดขาวก็
เชนเดียวกัน หากนวดขาวพันธุอ่ืนมากอนตองทําความสะอาดเครื่องนวดหรือนวดเพื่อกําจัดขาวพันธุที่
ตกคางอยูในเครื่อง 

7. การลดความชืน้ 
  การตากฟอนขาวกอนนวดตองนําออกผึ่งกลางแดดกอนประมาณ  2-3  แดดติดตอกันเมื่อแหง
จึงรวมเก็บไวในที่รม  คลุมดวยวัสดุที่สะอาดปองกันฝน  และน้ําคาง การตากหลังนวด ควรตากบนวัสดุที่
สะอาดและแหง  เชน  ผาใบหรือผาพลาสติก  ตากขาวหนาประมาณ  5  เซนติเมตร  และควรหมั่นกลับกอง
ขาวเพื่อใหไดรับแดด  การลดความชื้นดวยการอบ  อุณหภูมิในการอบไมควรเกิน  50 องศาเซลเซียส  
ความชื้นสัมพัทธไมควรเกินรอยละ  60 
 8. การเก็บรักษาและขนยาย 
  แยกสถานที่เก็บรักษาที่เก็บสารเคมีอันตราย  โดยทําความสะอาดยุงฉาง และซอมแซมใหมิดชิด
ปองกันไมใหฝนร่ัวหรือสาดเขาไปในยุงฉางได  ถาเก็บในกระสอบตองทําความสะอาดกระสอบให
ปราศจากขาวพันธุอ่ืน ๆ และมีการเก็บแยกจากขาวแตละลายพันธุ กรณีวางบนพื้นตองมีแครไมรองสูงจาก
พื้นไมต่ํากวา  5  เซนติเมตรทําฉลากบันทึกรายละเอียดขอมูลปริมาณ  วัน เวลา  ที่นําขาวเขาเก็บพาหนะใน
การขนยายตองสะอาด  ปดมิดชิด  ปองกันการเปยกน้ํา  จากภายนอกและไมปนเปอนสารเคมี 
 
 
 



  

 9. การบันทึกขอมูล  
  การปฏิบัติที่ดีในการผลิตขาวเกษตรกรควรมีการจัดทําบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การผลิตขาว  ถาหากมีมากกวา  1  แปลง  ตองแยกเปนรายแปลง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบหากมีปญหา
เกี่ยวกับคุณภาพขาวเปลือก  เราสามารถตรวจสอบหาขอบกพรองเพื่อแกไขไดทันทวงที 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

มนตรี   กลาขาย 
การเผยแพรความรูทางวิชาการ 
โครงการสงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2551 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง 
โทรศัพท 038 - 611578 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


