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ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉพาะขาวอินทรีย เปนสินคาทีมี่ความสําคัญทัง้ดานการผลิตและการตลาด 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก 

และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ 9000 เลม 1-2552) ไปแลว ดังนั้นเพื่อเปน 

การยกระดับการผลิตขาวอินทรียและผลิตภัณฑของประเทศไทยใหมีมาตรฐาน คณะกรรมการมาตรฐาน

สินคาเกษตรจงึเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรียเลม 4 : ขาวอินทรีย เพือ่เปน

แนวทางสําหรับการผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย  

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

มกษ.9000 เลม 1-2552. มาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดง

ฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ. 

สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2550. รูปแบบการผลิตพืชสําหรับ 

ขาวหอมมะลิไทยอนิทรยี.   
 

 





มาตรฐานสินคาเกษตร 

เกษตรอินทรีย เลม 4 : ขาวอนิทรีย 

1 ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมวิธีการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจําหนายผลิตผล

และผลิตภัณฑขาวอนิทรยีท่ีไดจากระบบการผลิตขาวอินทรีย 

1.2 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ใหใชรวมกับมาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต 

แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ.9000 เลม 1) 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 และดังตอไปนี้ 

2.1 ขาวอินทรีย (organic rice) หมายถึง ผลิตผล และผลิตภัณฑขาวอินทรีย ทีไ่ดจากการผลิตภายใต

ระบบการผลิตขาวอินทรีย  

2.2 ระบบการผลิตขาวอินทรีย (organic rice production system) หมายถึง การจัดการผลิตขาว ที่เกือ้กูล

ตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ ไมใช

วัตถุดิบสังเคราะห และไมใชพืช สัตว หรือจุลินทรีย หรือวัตถุดิบทีไ่ดจากการดัดแปรพันธุกรรม (genetic 

modification) การจัดการกับผลิตภัณฑ เนนการแปรรูปดวยความระมัดระวังในทุกข้ันตอน เพื่อรักษา

สภาพการเปนขาวอนิทรยี และคุณภาพท่ีสําคัญของผลิตภัณฑขาวอินทรีย  

2.3 ผลิตผลขาวอินทรีย (organic rice produce) หมายถึง ขาวเปลือกอินทรียทียั่งไมผานกระบวนการแปรรูป 

และใหหมายความรวมถงึผลพลอยไดท่ีไดจากการเพาะปลูกขาวอินทรีย เชน ฟางขาวอินทรีย แลวแตกรณี 

2.4 กระบวนการแปรรูป หมายถึง การแปรสภาพผลิตผลขาวอินทรีย ไดแกการสีขาวเปลือกอินทรียเปน

ขาวกลองหรือขาวขาวอินทรีย รวมถึงการนําขาวกลองหรือขาวขาวอินทรีย รําขาวอินทรีย หรือปลายขาว

อินทรีย มาผานกระบวนการทางฟสิกส ชีวภาพ และกระบวนการอื่นๆ 

2.5 ผลิตภัณฑขาวอินทรีย (organic rice product) หมายถึง สิ่งทีไ่ดจากการแปรสภาพขาวเปลือกอินทรีย 

เชน ขาวกลอง ขาวขาว แกลบ รํา ปลายขาว จมูกขาว รวมทั้งการนําผลิตภัณฑเหลานี้ไปแปรรูปตอโดยไมมี

สวนผสมอื่น เชน น้ํามันรําขาว แปงขาว ขาวงอก ขาวนึ่ง  

มกษ. 9000 เลม 4-2553 
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2.6 ศัตรูขาว (rice pest) หมายถงึ ชนิด สายพันธุ ของพชื สัตว หรือจุลินทรียที่กอใหเกิดความเสียหายตอ

ขาวอินทรีย  

3 หลกัการการผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย 

ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 ขอกําหนดขอ 3 

4 ขอกําหนดวิธีการผลิตขาวอินทรีย 

4.1 การเริ่มนับระยะปรับเปลีย่นขาวอินทรียใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีเกษตรกรย่ืนใบสมัครขอรับรองตอ 
หนวยรับรอง เปนเวลาอยางนอย 12 เดือน ผลิตผลท่ีไดในชวงระยะปรับเปล่ียนไมเรียกเปนขาวอินทรยี 

4.2 ในกรณีท่ีเกษตรกรมีหลักฐานแสดงวาพื้นท่ีท่ีขอรับรองไมมีการใชสารเคมีท่ีหามใช เปนเวลามากกวา 

12 เดือน เกษตรกรอาจขอลดระยะปรับเปล่ียนไดแตจะตองไมนอยกวา 6 เดือน 

4.3 การเพิ่ม ลด หรือ ยกเวนระยะการปรับเปลี่ยนทีน่อกเหนือขอกําหนดในขอ 4.1 ใหพิจารณาจากขอมูล

ประวัติการใชพื้นท่ีและผลวิเคราะหสารเคมีตกคาง และ/หรอืโลหะหนกัในดิน น้ํา และผลิตผลขาวอินทรีย 

4.4 พื้นท่ีท่ีขอการรับรองเกษตรอินทรียทีก่ารผลิตไมไดเปลี่ยนเปนเกษตรอินทรียพรอมกันทั้งหมด 

เกษตรกรสามารถปรับเปลีย่นพืน้ที่บางสวนได แตตองเปนขาวตางชนิด และตางพันธุ ทีแ่ยกแยะความ

แตกตางของผลิตผลขาวอินทรียได มีการแบงแยกพืน้ที่และกระบวนการจัดการใหชัดเจน และผลิตผลขาว

อินทรียจะตองไมปะปนกับผลิตผลจากพื้นท่ีท่ีไมไดผลิตภายใตระบบการผลิตขาวอินทรีย 

4.5 พื้นท่ีปลูกขาวอินทรียแลว และตั้งใจจะใชพื้นท่ีปลูกขาวอินทรียตอไป ตองไมเปลีย่นกลับไปใชสารเคมี

อีกโดยไมมีเหตุอันควร  

4.6 ไมใหใชสารเคมีสังเคราะหในการผลิตขาวอินทรีย  

4.7 เกษตรกรตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนจากแปลงขางเคียงหรือจากแหลงมลพิษ ท้ังทางดิน น้ํา 

อากาศ เชน ทําคันกัน้ การปลูกพืชเปนแนวกันชน เปนตน ในกรณีที่มีความเสี่ยงตอการปนเป อนให

เกษตรกรสุมตรวจวิเคราะหดินหรือน้ําหากพบวามีความเส่ียงในการปนเปอนดังกลาว 

4.8 ตองรักษาหรือเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณของดินและกิจกรรมทางชีวภาพที่เปนประโยชนในดิน  

ดังนี้ 

(1) ปลูกพืชตระกูลถั่ว ใชปุยพืชสด ใชพืชรากลึกในการปลูกหมุนเวียน 

(2) ใสวัสดุอินทรียทีเ่ปนผลพลอยไดจากแปลงปลูกพืช ตาม มกษ. 9000 เลม 1 หรือฟารมปศุสัตวตาม 

มกษ. 9000 เลม 2 หรอืวัสดุอินทรียท่ีรูแหลงที่มาและผานกระบวนการหมักแลว 
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หมายเหตุ ในกรณีวิธีที่ระบุในขอ 4.8(1) และ ขอ 4.8(2) ใหธาตุอาหารแกพืชไมเพียงพอ หรือไม

สามารถหาวัสดุอินทรียท่ีไดมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เพียงพอ อาจใชสารปรับปรุงบํารุงดินอื่นๆ ท่ี

อยูใน มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1 ได 
(3) เรงปฏิกิริยาของปุยอินทรีย โดยอาจใชเชื้อจุลินทรียหรือวัสดุจากพืชท่ีเหมาะสมได 

(4) ใชปุยชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน  

4.9 เกษตรกรตองควบคุม ปองกัน หรือกําจัดศัตรูขาวโดยใชมาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรือหลาย

มาตรการรวมกันดังตอไปนี้  

(1) เลือกใชพันธุขาวท่ีตานทานโรค แมลง สัตวศัตรูขาว และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี  

(2) เลือกใชวิธีเขตกรรมหรือการจัดการในแปลงนา เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชคลุมดิน  

(3) ใชวิธีฟสิกส ไดแก การใชเครื่องมือกลในการเพาะปลูก การใชกับดัก การใชแสงไฟลอ การใชเสียง 

ขับไล รวมท้ังการใชสัตวเล้ียง แตตองปองกันจุลินทรียกอโรคจากมูลสัตวปนเปอนในผลิตผลขาวอินทรีย 

(4) ใชชีววิธี ไดแก การใชศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ํา ตัวเบียน) การอนุรักษศัตรูธรรมชาติของศัตรูขาว และ

การรักษาสมดุลทางธรรมชาติระหวางศัตรูขาวและศัตรูธรรมชาติ 

(5) ใชจุลินทรีย เชน การใชเชื ้อราบิวเวอเรีย (Beauveria) ควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดด 

สีน้ําตาล 

4.10 ในกรณีที่มาตรการขอ 4.9 ขางตนใชปองกันพืชทีไ่ดรับความเสียหายอยางรุนแรงไมได ใหใช 

สารตาม มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3  

4.11 หามใชเครือ่งฉีดพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือสารเคมี ทีใ่ชในระบบเกษตรเคมีปะปนกับเครือ่ง

ฉีดพนท่ีใชในระบบเกษตรอินทรีย 

4.12 เมล็ดพันธุขาวอินทรีย ตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ยกเวนในพื้นท่ีท่ีหาเมล็ดพันธุ

ขาวอินทรียไมได อนุโลมใหใชเมล็ดพันธุขาวจากแหลงทั่วไปสําหรับการผลิตขาวอินทรียในปแรก โดย

เมล็ดพันธุขาวนั้นตองไมผานการคลุกสารเคมี หากหาไมไดตองมีวิธีการกําจัดสารเคมีออกอยางเหมาะสม

กอนนํามาใช และตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง  

4.13 การปรับเปล่ียนวิธีการผลิตใหเปนเกษตรอินทรีย 
4.13.1 ใหเกษตรกรเสนอแผนการผลิตและการจัดการแปลงนาทีช่ัดเจนตอหนวยรับรองระบบการผลิต

ขาวอินทรีย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4.13.2 ใหเกษตรกรจัดทําบันทึกข้ันตอนการใชปจจัยการผลิต โดยแสดงแหลงท่ีมาและปรมิาณการใช 

4.13.3 ในการสมัครขอการรับรอง เกษตรกรตองแสดงขอมูลตอไปนี้แกผูรับรอง  

(1) ประวัติการใชพื้นท่ี 
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(2) ประวัติการใชสารเคมี และผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในดินและน้ํา (ถามี) 

(3) แผนท่ีและแผนผังแปลงนาท่ีขอการรับรองและพื้นท่ีขางเคียง 

(4) แผนการผลิตในทุกข้ันตอน 
(5) บันทึกข้ันตอนการใชปจจัยการผลิต 

(6) บันทึกกิจกรรมในแปลงนา และขอมูลอื่นๆ 

4.14 ถาผลิตผลขาวอินทรียผลิตขึ้นจากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ท่ีไดรับการรับรองจากหนวย

รบัรองมาอยางสมํ่าเสมอ ไมจําเปนตองตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลหรือผลิตภัณฑขาวอินทรีย 

ยกเวนเปนการวิเคราะหตามขอกําหนดของประเทศคูคา หรือตามกฎหมาย หรือตามที่หนวยรับรอง

กําหนด  

5 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ 

ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 ขอกําหนดขอ 7 และในกรณีทีเ่กษตรกรตองการขอรับรองการ 

แปรรูปและบรรจุขาวอินทรีย ใหเกษตรกรย่ืนใบสมัครขอการรับรองเพิ่มเติมจากหนวยรับรอง 

6 การแสดงฉลากและการกลาวอาง (Labelling and Claims) 

ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 ขอกําหนดขอ 8  

7 ขอกําหนดการอนุญาตใหใชสารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในภาคผนวก ก ในระบบ

การผลิตขาวอินทรีย 

ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 ขอกําหนดขอ 9  

8 ระบบตรวจและรับรอง (Inspection and Certification Systems) 

ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 ขอกําหนดขอ 10   

9 รายละเอียดวิธีการผลติและแปรรูปขาวอินทรีย 

รายละเอยีดวธิีการผลิตและแปรรูปขาวอินทรียนี้ มีไวเพื่อใหเกษตรกรและผูประกอบการ ผลิตขาวอินทรีย

ท่ีมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานขาวอินทรีย ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ก 

สารที่อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตขาวอินทรยี 

ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 ขอกําหนดในภาคผนวก ก และเพิ่มเติมดังนี้ 

ชื่อสาร รายละเอยีด/ขอกาํหนด 

1. สะเดา ดอกดปีลีแหง วานนํ้าผง เพื่อคลุกเมล็ดพันธุสําหรบัปองกันกําจัดศัตรูขาว 

2. แหนแดง  เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มไนโตรเจน 

3. สาหรายสีน้าํเงนิแกมเขียว เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มไนโตรเจน 

4. เลือดสัตวแหง เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มไนโตรเจน 

5. กระดกูปน เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ

แคลเซียม 

6. กากเมล็ดพชื เพื่อสารปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มฟอสฟอรัส 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอยีดวธิีการผลิตและแปรรูปขาวอินทรยี 

(ขอ 9) 

รายละเอียดวิธีการผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย เปนขอแนะนําสําหรับเกษตรกรและผูสนใจทัว่ไปสําหรับ

วธิีการผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย เพื่อใหระบบการผลิตและการแปรรูปขาวอินทรียเปนไปตามมาตรฐานนี้

เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหผูบริโภค มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ข.1 การผลิตขาวอินทรีย 

ข.1.1 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน 

เนือ่งจากการปลูกขาวอินทรียตองไมใชปุ ยเคมี ดังนั้นควรเลือกพื้นท่ีปลูกท่ีมีความอุดมสมบูรณสูงตาม

ธรรมชาติเปนการเริ่มตนที่ไดเปรียบ เพื่อรักษาระดับปริมาณ/คุณภาพผลิตผลใหอยูในเกณฑทีน่าพอใจ 

นอกจากนี้เกษตรกรยังตองรูจักการจัดการดินที่ถูกตอง และพยายามรักษาความอุดมสมบูรณของดินให

เหมาะสมกับการปลูกขาวอินทรียใหไดผลดีและยั่งยืนมากที่สุด คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการความอุดม

สมบูรณของดินสําหรับการผลิตขาวอินทรียสามารถแบงออกไดดังนี้ 

ข.1.1.1 การจัดการดิน 
(1) ไมเผาตอซัง ฟางขาว และเศษวัสดุอินทรียในแปลงนา เพราะเปนการทําลายอินทรียวัตถุและจุลินทรีย

ท่ีมีประโยชน 

(2) เกษตรกรอาจทําการปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพิ่มวัสดุอินทรียในแปลงนาอยางสม่ําเสมอ ควรใชวัตถุ

อนิทรยีจากแปลงนาใหเปนประโยชน ไมนําชิน้สวนของพืชทีไ่มใชประโยชนโดยตรงออกจากแปลงนา และ

ตองไมนําอินทรียวัตถุท่ีปนเปอนสารเคมีเขามาใสในแปลงนา 

(3) เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว ในทีว่างภายในบริเวณแปลงนาตามความ

เหมาะสม แลวใชอินทรียวัตถุท่ีเกิดข้ึนในระบบไรนาใหเกิดประโยชนตอการปลูกขาว 

(4) ไมควรปลอยท่ีดินใหวางเปลากอนการปลูกขาวและหลังจากการเก็บเกี่ยวขาว แตควรปลูกพืชบํารุงดิน

โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วพุม ถั่วพรา ปอเทือง โสนอัฟริกัน เปนตน 

(5) ควรวิเคราะหดินในแปลงนาทุกป แลวปรับสภาพความเปนกรด-เบส (pH) ของดินใหเหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตของตนขาว (pH ประมาณ 5.5 ถึง 6.5) ถาพบวาดินมีความเปนกรดสูงแนะนําใหใชปูน

มารลหรือข้ีเถาไมปรับปรุงสภาพดิน  



 

 

7 มกษ. 9000 เลม 4-2553 

(6) การไถกลบตอซัง และพืชปุยสดเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรียท่ีเปนประโยชนในดิน  

ในกรณีท่ีเกษตรกรมีการปลูกขาวเปนพืชหลักเพียงอยางเดียวตลอดฤดูเพาะปลูกโดยอาศัยน้ําฝน หลังจาก

เก็บเกี่ยวขาวใหท้ิงฟางขาวและตอซังไวในแปลงนาของเกษตรกร เพื่อเปนการคลุมผิวหนาดินหรือไถกลบ

ตอซังและหวานพืชตระกูลถั ่ว จากนั ้นเมือ่เขาสูตนฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายน หรือตนเดือน

พฤษภาคมใหปฏิบัติดังนี้ ผสมน้ําหมักชีวภาพจํานวน 5 ลิตรตอไร กับน้าํ 100 L (ลิตร) ใสสารละลายน้ํา

หมักชีวภาพลงในถังท่ีติดกับรถปนฟาง แลวหยอดไปพรอมกับการปนฟางหรือสาดใหท่ัวสมํ่าเสมอ แลวใช

รถไถย่าํฟางใหจมดิน หมักไว 10 วัน ถึง 15 วัน หลังจากหมักฟาง 10 วัน ถึง 15 วันแลวจึงทําเทือก

เตรียมแปลงพรอมท่ีจะปลูกขาวตอไป 

ท้ังนี้เม่ือเก็บเกี่ยวผลิตผลขาวแลว เพื่อเก็บเมล็ดพันธุพืชปุยสด ใหหวานถัว่พรา แลวไถกลบตอซังขาว เมือ่

ถั่วมีฝกใหเก็บเมล็ดเปนเมล็ดพันธุไวใชในฤดูตอไป และเพื่อเปนพืชปุยสดใหหวานเมล็ดพันธุถัว่พุม หรือ

ปอเทือง จนถึงระยะออกดอกใหไถกลบตอซัง ตนถั่วพรา ตนถั่วพุม หรือปอเทือง ทิง้ไวใหยอยสลาย 7 วัน

แลวหวานขาวได ในกรณีที่ไมมีการปลูกพืชตอเนื่องควรตัดตอซังขาวและใชฟางขาวคลุมดิน เพื่อรักษา 

หนาดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารบางชนิดใหกับดินกอนการปลูกขาวในฤดูตอไป สําหรับในพืน้ที่

ปลูกขาวไรซึ่งมีความลาดเท การคลุมดินเปนสิง่ที่จําเปนมาก และหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลวเกษตรกรควร

ท้ิงตอซังและฟางขาวไวในแปลงเพื่อการคลุมดินและไถกลบในฤดูตอไป 

ข.1.1.2 การใชปุยอินทรีย ปุยอินทรียธรรมชาติท่ีควรใช ไดแก 

(1) ปุ ยคอกหรือปุ ยมูลสัตว ไดแก มูลสัตวตางๆ ในบริเวณไรนา หรือนํามาจากภายนอกท่ีผาน

กระบวนการหมักแลว นอกจากนีแ้ปลงนาในชนบทหลังจากเก็บเกีย่วขาวแลว มักจะปลอยใหเปนที่เลี้ยง

สัตวโดยใหแทะเล็มตอซังและหญาตางๆ มูลสัตวทีถ่ายออกมาปะปนกับเศษซากพืชก็จะเปนการเพิ ่ม

อินทรียวัตถุในนาอีกทางหนึ่ง

(2) ปุยหมัก ควรจัดทําในแปลงนาหรือบริเวณท่ีอยูไมหางจากแปลงนามากนัก เพื่อลดระยะเวลาในการทํา

ปุยหมักควรใชเชื้อจุลินทรียเพือ่ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยหมักเร็วขึ้น และเก็บรักษาปุยหมักใน 

ท่ีรมไมตากแดดและฝนเพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหาร 

  

(3) ปุยพืชสด ที่นิยมปลูกในนาขาว ไดแก โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วพรา โดยปลูกเปนพืชปุยสด

กอนการปลูกขาวประมาณ 2 เดือน เพือ่ใหพืชปุยสดมีชวงการเจริญเติบโตเพียงพอที่จะผลิตมวลชีวภาพ

และปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง ไถกลบชวงระยะเวลา 45 วัน ถึง 60 วัน หรือระยะเวลาออกดอกขึน้อยูกับ

ชนิดของพืชปุยสด แลวไถกลบพืชปุยสดปลอยใหยอยสลาย 7 วัน กอนทีจ่ะปลูกขาว หากพิจารณาวาพืช

ปุยสดเจริญเติบโตไมเต็มท่ี มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชยังไมเพียงพอใหใสปุยหมักและ/หรือ

ปุยคอกจากแหลงที่ไมใชสารเคมีหรือสารปฏิชีวนะในการเลี้ยง ตรวจสอบที่มาของเมล็ดพันธุพืชปุยสด  

ปุยหมัก ปุยคอก และสารเติมอื่นๆ บันทึกปริมาณที่ใชและติดตามผลของการจัดการความอุดมสมบูรณ

ของดิน บันทึกการใชเครื่องจักรกลในการเตรียมปุยอินทรียและไถกลบ รวมท้ังชวงเวลาท่ีปฏิบัติงาน  

ข.1.1.3 น้ําหมักชีวภาพ ควรทําใชเองจากวัสดุเหลือใชในไรนา ในครัวเรือน นํามาหมักรวมกับกากน้าํตาล 

(Mollasses) หรือน้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา หากตองการเรงกระบวนการหมักและผลิตน้ําหมักชีวภาพท่ีมี
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คุณภาพใหใชจุลินทรียรวมในการหมักดวย โดยมีองคประกอบวัสดุหมักพืน้ฐาน เชน สารเรงซุปเปอร  

พด.2 เปนตน น้ําหมักชีวภาพแบงได 2 ประเภท ตามวัสดุหมัก ไดแก  

(1) น้ ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืช เชน ผักและผลไม วัสดุหมักประกอบดวย ผักหรือผลไม 40 kg 

(กิโลกรัม) กากน้าํตาล 10 kg น้ํา 10 L (หรือใหทวมวัสดุหมัก) และเติมน้าํใหได 50 L และใสสารเรง 

จุลินทรีย ใชเวลาในการหมัก 7 วัน 
(2) น้ําหมักชีวภาพท่ีผลิตจากสัตว เชน ปลาหรือหอยเชอรี ่วัสดุหมักประกอบดวย ปลาหรือหอยเชอรี่ 30 

kg ผลไม 10 kg กากน้ําตาล 10 kg น้ํา 10 L (หรอืใหทวมวสัดหุมัก) และเติมน้าํใหได 50 L และสารเรง

จุลินทรีย ใชเวลาในการหมัก 15 วัน ถึง 20 วัน 
ข.1.1.3.1 วิธีการผลิตน้ําหมักชีวภาพ  

(1) ห่ันหรอืสับวัสดุจากพืชหรือสัตวใหเปนชิ้นเล็กๆ ผสมกับกากน้ําตาลในถังหมัก 

(2) ใสสารเรงจลุนิทรยีผสมในน้ํา 10 L คนใหเขากันนาน 5 นาที 
(3) เทสารละลายจลุนิทรยีในถังหมัก คนสวนผสมใหเขากัน ปดฝาไมตองแนน ตั้งไวในท่ีรม 

(4) ในระหวางการหมัก คนหรือกวน 1 ครั้ง ถึง 2 ครั้งตอวัน เพื่อระบายกาซคารบอนไดออกไซด และ 

ทําใหสวนผสมคลุกเคลาไดดีย่ิงข้ึน 
ข.1.1.3.2 การใชประโยชนน้ําหมักชีวภาพในแปลงนา 
(1) แชเมล็ดพันธุขาว อัตราน้ําหมักชีวภาพ 20 ml (มิลลิลิตร) ตอน้ํา 20 L ตอเมล็ดขาว 20 kg โดย 

แชเมล็ดขาวเปนเวลา 12 ชั่วโมง แลวนําข้ึนพักไว 1 วันจึงนําไปปลูก 
(2) ชวงเตรียมดิน อัตราน้ําหมักชีวภาพ 5 ลิตรตอไรตอครั้ง โดยฉีดพนหรือรดลงดินระหวางเตรียมดิน

หรือกอนไถกลบตอซัง 
(3) ชวงการเจริญเติบโต อัตราน้ําหมักชีวภาพ 5 ลิตรตอไรตอครั้ง เมื่อขาวอายุ 30 วัน 50 วัน และ  

60 วัน โดยเทลงในนาขาว 

ข.1.1.4 การใชปจจัยการผลิตท่ีใชเปนปุยและสารปรับปรุงบํารุงดิน 

หากปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการความอุดมสมบูรณของดินขางตนแลวยังพบวาดินมีความ 

อุดมสมบูรณไมเพียงพออาจใชสารปรับปรุงบํารุงดินอื่นๆ ท่ีอยูใน มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตาราง

ท่ี ก.1 ได หรอืสามารถนําอินทรียวัตถุจากธรรมชาติตอไปนี้ทดแทนปุยเคมีบางชนิดได  

(1) แหลงธาตุไนโตรเจน เชน แหนแดง สาหรายสีน้าํเงินแกมเขียว กากเมล็ดสะเดา และเลือดสัตวแหง 

เปนตน 

(2) แหลงธาตุฟอสฟอรัส เชน หินฟอสเฟต กระดูกปน มูลไก มูลคางคาว กากเมล็ดพืช ขี้เถาไม และ

สาหรายทะเล เปนตน 

(3) แหลงธาตุโพแทสเซียม เชน ข้ีเถาแกลบ และหินปูนบางชนิด เปนตน 
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(4) แหลงธาตุแคลเซียม เชน โดโลไมต (ธรรมชาติ) เปลือกหอยปน และกระดูกปน เปนตน  

ข.1.2 การควบคุมวัชพืช 

แนะนําใหควบคุมวัชพืชโดยวิธีฟสิกส ไดแก การเตรียมดินที่เหมาะสม วิธีการทํานาที่ลดปญหาวัชพืช 

(กรณีแหลงปลูกมีวัชพืชมากใหทํานาดํา) การใชระดับน้ําควบคุมวัชพืช การใชวัสดุคลุมดิน การถอนดวย

มือ และวิธีเขตกรรมตางๆ เชน การใชเครื่องมือไถพรวน การเลือกชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม การตัดใบขาว  

การปลูกพืชหมุนเวียน และกําจัดวัชพืชท้ังในนาและบนคันนา เปนตน 

ข.1.3 การปองกันกําจัดโรค แมลง และสัตวศัตรูขาว 

ปองกันกําจัดตามความจําเปน โดยเนนสมดุลของศัตรูธรรมชาติและความแข็งแรงของตนขาวกอนทีจ่ะใช

สารจากธรรมชาติหรือสารที่อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตเกษตรอินทรีย ตาม มกษ.9000 เลม 1

ภาคผนวก ก  ตารางท่ี ก.3 

หลักการสําคัญของการปองกันกําจัดโรค แมลง และสัตวศัตรูขาวในการผลิตขาวอินทรียมีดังนี้ 

ข.1.3.1 ใชพันธุขาวท่ีตานทานโรค แมลง สัตวศัตรูขาว และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 

ข.1.3.2 การปฏิบัติดานเขตกรรม เชน การเตรียมแปลง กําหนดชวงเวลาปลูกทีเ่หมาะสม ใชอัตราเมล็ด

พันธุขาวอินทรียและระยะปลูกที่เหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค แมลง 

และสัตวศัตรูขาว การรักษาความอุดมสมบูรณของดินและความสมดุลของธาตุอาหารพืช การจัดการน้ํา 

เพื่อใหตนขาวเจริญเติบโตดี สมบูรณและแข็งแรง สามารถลดการทําลายของโรคแมลงและสัตวศัตรูขาวได

สวนหนึ่ง 

ข.1.3.3 จัดการสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมกับการระบาดของโรค แมลง และสัตวศัตรูขาว เชน  

การกําจัดวัชพืช การกําจัดเศษซากพืชท่ีเปนโรคโดยใชกํามะถันผงที่ไมผานกระบวนการทางเคมี 

(1) สัตวศัตรูขาว  

ปูและหอยเชอรี ่ใหลดระดับน้ ําในนา ใชกับดักหรือจับมาเปนอาหารสัตวเลี้ยง และทําน้ ําหมักชีวภาพ  

หากจําเปนใหใชสารสกัดจากพืชตอไปนี้กําจัด เชน เชียงดา ใบยาสูบ นกและหนูใหใชกับดัก ใชคนไล และ

วิธีลอมรั ้วปองกัน อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน เหยี่ยว งู พังพอน กรณีใชวัสดุอุปกรณกําจัด ใหตรวจ

แหลงท่ีมา บันทึกชนิดและความรุนแรง และปริมาณศัตรูธรรมชาติ 

(2) แมลงศัตรูขาว  

รักษาระดับน้ําใหเหมาะสมกับตนขาวเพื่อใหตนขาวมีความแข็งแรง และอนุรักษศัตรูธรรมชาติใหรักษา

สมดุลกับปริมาณแมลงในนา กรณีมีการระบาดมากอาจจะใชสารที่อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตเกษตร

อินทรีย ตาม มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก  ตารางที่ ก.3 ตรวจประเมินและบันทึกการระบาดและวิธี

ปองกันกําจัด (ถามี) ตรวจชนิดสารท่ีใชและแหลงท่ีมา  
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(3) โรคขาว  
การใหธาตุอาหารแกตนขาวควรใหอยางสมดลุ โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนจะตองไมมากเกินไป จะไดตนขาว

ทีแ่ข็งแรงทนทานตอโรค กรณีมีการระบาดมากอาจใชสารท่ีอนุญาตใหใชสําหรับการผลิตเกษตรอินทรีย

ตาม มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก  ตารางที่ ก.3 ตรวจประเมินและบันทึกวิธีการเตรียมดินและวิธีปลูก 

บันทึกปริมาณวัชพืชในนาขาว การถอน หรอืการใชเครื่องมือกําจัดวัชพืช  

ข.1.3.4 รักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยสงเสริมการแพรขยายปริมาณของแมลงที่มีประโยชน (ศัตรู

ธรรมชาติ) เชน ตัวหํ้า ตัวเบียน เพื่อชวยควบคุมแมลงและสัตวศัตรูขาว 

ข.1.3.5 ปลูกพืชไลแมลงบนคันนา เชน ตะไครหอม เปนตน 

ข.1.3.6 ใชวิธีฟสกิส ไดแก การใชเครื่องมือกลในการเพาะปลูก ใชแสงไฟลอ ใชกับดัก และใชกาวเหนียว  

ข.2 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ 

ข.2.1 การขนสง 

ภาชนะบรรจุหรือกระสอบทีใ่ชบรรจุขาวอินทรีย และพาหนะขนยายขาวอินทรีย ตองสะอาดปราศจากการ

ปนเปอนของวัตถุอันตรายและจากขาวอืน่ๆ พาหนะขนยายหรือรถบรรทุกขาวอินทรียตองสะอาดและ

เหมาะสมกับปริมาณขาว ไมใชรถบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุย สารเคมี เพราะอาจปนเปอนเชื้อโรคและ

สารพิษ ยกเวนทําความสะอาดอยางเหมาะสมกอนนํามาบรรทุกขาว ไมใหผลิตผลอินทรียปะปนกับผลิตผล

ทีไ่มใชอินทรีย และไมใหสัมผัสกับวัสดุหรือสารที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียตลอด

กระบวนการขนสงตั้งแตแหลงผลิตจนถึงแหลงจําหนาย 

ข.2.2 การเก็บรักษาผลิตผลขาวอินทรีย 

สถานท่ีเก็บรักษาตองสะอาดและถูกสุขลักษณะ แยกเปนสัดสวน สามารถปองกันการปนจากขาวท่ัวไปได มี

การระบายอากาศดี มีการกําจัดศัตรูขาวในสถานที่เก็บดวยวิธีกล ตรวจสถานทีเ่ก็บรักษาขาวเปลือก และ

บันทึกปริมาณขาวเปลือก 

ข.2.3 การปองกันกําจัดศัตรูขาวในโรงเก็บ 

ข.2.3.1 แมลงศัตรูขาวในโรงเก็บ แบงเปน 

(1) แมลงศัตรูขาวเปลือก ไดแก ผีเสื้อขาวเปลือก มอดหัวปอมหรือมอดขาวเปลือก ดวงงวงขาว ดวง 

งวงขาวโพด มอดแปง และมอดสยาม 

(2) แมลงศัตรูขาวสาร ไดแก ดวงงวงขาวโพด ดวงงวงขาว ผีเส้ือขาวสาร มอดแปง และมอดฟนเล่ือย 

  การปองกันและกําจัด 

- ทําความสะอาดยุงฉาง โกดัง หรือโรงเก็บ กอนนําขาวเขาเกบ็และหม่ันทําความสะอาด 

- พนสารสกดัจากพชื เชน สาบเสือ เพื่อปองกันกําจัดแมลงท่ีพื้น ฝาผนงั และท่ีวางของโรงเกบ็  
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- คลุกเมล็ดพันธุดวยสารสกัดจากพืช เชน สะเดา ดอกดีปลีแหง วานน้ําผง   

- รมดวยกาซคารบอนไดออกไซดในโรงเก็บ 

ข.2.3.2 ปญหาอื่นๆ ของขาวในโรงเก็บ : ขาวฟนหนู 

สาเหต ุ: ขาวความชืน้สูงและมีเชื้อราเขาทําลาย 

ลักษณะอาการ : ขาวสารที่เปนฟนหนูจะมีสีเหลืองและมีรอยดําบนเมล็ด หากขาวเปลือกมีเชื้อรา 

นี้อยูเม่ือนําไปสีจะแตกหักงาย 

 การปองกัน 

- ขาวเปลือกท่ีเก็บควรตากใหแหง ความชื้นไมเกิน 14% 
- โรงเก็บควรสะอาด อากาศถายเทสะดวก 

ข.2.3.3 หนูศัตรูขาวในโรงเก็บ 

หนูที่เปนศัตรูขาวในโรงเก็บมีหลายชนิด ไดแก หนูนอรเวยหรือหนูขยะ หนูทองขาว และหนูจี๊ด นอกจากทํา

ความเสียหายโดยตรงแลว มูล ปสสาวะ น้ําลาย และขนของหนูท่ีปนเปอนกับผลิตผล ทําใหเกิดความเสียหาย

ตอผลิตผลขาวอินทรีย และกอใหเกิดโรคตางๆ ท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค 

 การปองกันกําจัด 

- ปรับปรุงสภาพโรงเก็บใหสะอาด และตัดตนไมหรือกิ่งไมท่ีพาดกับโรงเก็บออกไป 

- ใชกรงดัก หรือกับดัก  

- กรณีจําเปนตองใชสารกําจัดหน ูใหใชสารตาม มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 

โดยใสในภาชนะ เชน กลองไม กลองกระดาษ หรือกลองพลาสติกท่ีมีรูเขาออก 2 ทาง ขนาดที่

หนูลอดได ทําการตรวจทุกวัน การกําจัดใหนําเศษเหยือ่ที่มีสารกําจัดหนูและซากหนูออกจาก

พื้นท่ีใหหมด ทั้งนี้ใหใชดวยความระมัดระวังปองกันการปนเปอนลงในขาว โดยมีเงื่อนไข

จะตองดําเนินการขณะทีไ่มมีขาวอยูในโรงเก็บ หากจําเปนตองใชจะตองมีระยะปลอดภัยเปน 

2 เทาจากระยะเวลาท่ีกําหนดไวในฉลาก 

ข.2.4 การเก็บเกี่ยว การนวด และการสีขาว 

กรณีท่ีมีการใชเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือในการเก็บเกี่ยว การสี และการแปรรูป เชน เครือ่งเก็บเกีย่วและ

นวดขาวรวมกันท้ังผลิตผลจากแปลงท่ีเปนและไมเปนอินทรีย เกษตรกรตองทําความสะอาดเครื่องจักรหรือ

เครื่องมือดังกลาวกอนท่ีจะนําไปใชในนาขาวอนิทรยี  



 

 

12 มกษ. 9000 เลม 4-2553 

ภาคผนวก ค 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรือ  

Le Système International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้  

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล กิโลกรัม (kilogram) kg 

ปริมาตร ลิตร (liter) L 

 มิลลิลิตร (milliliter) ml 
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