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ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉพาะขาวอินทรีย เปนสินคาทีม่ ีความสําคัญทัง้ ดานการผลิตและการตลาด
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก
และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ 9000 เลม 1-2552) ไปแลว ดังนั้นเพื่อเปน
การยกระดับการผลิตขาวอินทรียและผลิตภัณฑของประเทศไทยใหมีมาตรฐาน คณะกรรมการมาตรฐาน
สินคาเกษตรจึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรียเลม 4 : ขาวอินทรีย เพือ่ เปน
แนวทางสําหรับการผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
มกษ.9000 เลม 1-2552. มาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ ง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดง
ฉลาก และจํ าหน าย ผลิ ตผลและผลิ ตภั ณฑ เกษตรอินทรี ย. สํานักงานมาตรฐานสิ นคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ.
สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2550. รูปแบบการผลิตพืชสําหรับ
ขาวหอมมะลิไทยอินทรีย.
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มาตรฐานสินคาเกษตร

เกษตรอินทรีย เลม 4 : ขาวอินทรีย
1 ขอบขาย
1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมวิธีการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจําหนายผลิตผล
และผลิตภัณฑขาวอินทรียที่ไดจากระบบการผลิตขาวอินทรีย
1.2 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ใหใชรวมกับมาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ ง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต
แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ.9000 เลม 1)

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 และดังตอไปนี้
2.1 ขาวอินทรีย (organic rice) หมายถึง ผลิตผล และผลิตภัณฑขาวอินทรีย ทีไ่ ดจากการผลิตภายใต
ระบบการผลิตขาวอินทรีย
2.2 ระบบการผลิตขาวอินทรีย (organic rice production system) หมายถึง การจัดการผลิตขาว ที่เกือ้ กูล
ตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ ไมใช
วัตถุดิบสังเคราะห และไมใชพืช สัตว หรือจุลินทรีย หรือวัตถุดิบทีไ่ ดจากการดัดแปรพันธุกรรม (genetic
modification) การจัดการกับผลิตภัณฑ เนนการแปรรูปดวยความระมัดระวังในทุกขั้นตอน เพื่อรักษา
สภาพการเปนขาวอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑขาวอินทรีย
2.3 ผลิตผลขาวอินทรีย (organic rice produce) หมายถึง ขาวเปลือกอินทรียทีย่ ังไมผานกระบวนการแปรรูป
และใหหมายความรวมถึงผลพลอยไดที่ไดจากการเพาะปลูกขาวอินทรีย เชน ฟางขาวอินทรีย แลวแตกรณี
2.4 กระบวนการแปรรูป หมายถึง การแปรสภาพผลิตผลขาวอินทรีย ไดแกการสีขาวเปลือกอินทรียเปน
ขาวกลองหรือขาวขาวอินทรีย รวมถึงการนําขาวกลองหรือขาวขาวอินทรีย รําขาวอินทรีย หรือปลายขาว
อินทรีย มาผานกระบวนการทางฟสิกส ชีวภาพ และกระบวนการอื่นๆ
2.5 ผลิตภัณฑขาวอินทรีย (organic rice product) หมายถึง สิ่งทีไ่ ดจากการแปรสภาพขาวเปลือกอินทรีย
เชน ขาวกลอง ขาวขาว แกลบ รํา ปลายขาว จมูกขาว รวมทั้งการนําผลิตภัณฑเหลานี้ไปแปรรูปตอโดยไมมี
สวนผสมอื่น เชน น้ํามันรําขาว แปงขาว ขาวงอก ขาวนึ่ง
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2.6 ศัตรูขาว (rice pest) หมายถึง ชนิด สายพันธุ ของพืช สัตว หรือจุลินทรียที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
ขาวอินทรีย

3 หลักการการผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย
ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 ขอกําหนดขอ 3

4 ขอกําหนดวิธีการผลิตขาวอินทรีย
4.1 การเริ่มนับระยะปรับเปลีย่ นขาวอินทรียใหเริ่มนับตั้งแตวันที่เกษตรกรยื่นใบสมัครขอรับรองตอ
หนวยรับรอง เปนเวลาอยางนอย 12 เดือน ผลิตผลที่ไดในชวงระยะปรับเปลี่ยนไมเรียกเปนขาวอินทรีย
4.2 ในกรณีท่ีเกษตรกรมีหลักฐานแสดงวาพื้นที่ที่ขอรับรองไมมีการใชสารเคมีท่ีหามใช เปนเวลามากกวา
12 เดือน เกษตรกรอาจขอลดระยะปรับเปลี่ยนไดแตจะตองไมนอยกวา 6 เดือน
4.3 การเพิ่ม ลด หรือ ยกเวนระยะการปรับเปลี่ยนทีน่ อกเหนือขอกําหนดในขอ 4.1 ใหพิจารณาจากขอมูล
ประวัติการใชพื้นที่และผลวิเคราะหสารเคมีตกคาง และ/หรือโลหะหนักในดิน น้ํา และผลิตผลขาวอินทรีย
4.4 พื้น ที่ท่ีขอการรับรองเกษตรอินทรียทีก่ ารผลิตไมไดเปลี่ยนเปน เกษตรอินทรียพรอมกันทั้งหมด
เกษตรกรสามารถปรับเปลีย่ นพืน้ ที่บางสวนได แตตองเปนขาวตางชนิด และตางพันธุ ทีแ่ ยกแยะความ
แตกตางของผลิตผลขาวอินทรียได มีการแบงแยกพืน้ ที่และกระบวนการจัดการใหชัดเจน และผลิตผลขาว
อินทรียจะตองไมปะปนกับผลิตผลจากพื้นที่ที่ไมไดผลิตภายใตระบบการผลิตขาวอินทรีย
4.5 พื้นที่ปลูกขาวอินทรียแลว และตั้งใจจะใชพื้นที่ปลูกขาวอินทรียตอไป ตองไมเปลีย่ นกลับไปใชสารเคมี
อีกโดยไมมีเหตุอันควร
4.6 ไมใหใชสารเคมีสังเคราะหในการผลิตขาวอินทรีย
4.7 เกษตรกรตองมีมาตรการปองกันการปนเปอ นจากแปลงขางเคียงหรือจากแหลงมลพิษ ทั้งทางดิน น้ํา
อากาศ เช น ทํ า คัน กั น้ การปลู ก พื ช เป น แนวกัน ชน เปน ตน ในกรณีที่มีความเสี่ยงตอ การปนเปอ นให
เกษตรกรสุมตรวจวิเคราะหดินหรือน้ําหากพบวามีความเสี่ยงในการปนเปอนดังกลาว
4.8 ตองรักษาหรือเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณของดินและกิจกรรมทางชีวภาพที่เปนประโยชนในดิน
ดังนี้
(1) ปลูกพืชตระกูลถั่ว ใชปุยพืชสด ใชพืชรากลึกในการปลูกหมุนเวียน
(2) ใสวัสดุอินทรียทีเ่ ปนผลพลอยไดจากแปลงปลูกพืช ตาม มกษ. 9000 เลม 1 หรือฟารมปศุสัตวตาม
มกษ. 9000 เลม 2 หรือวัสดุอินทรียที่รูแหลงที่มาและผานกระบวนการหมักแลว
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หมายเหตุ ในกรณีวิธีที่ระบุในขอ 4.8(1) และ ขอ 4.8(2) ใหธาตุอ าหารแกพืชไมเพียงพอ หรือ ไม
สามารถหาวัสดุอินทรียที่ไดมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เพียงพอ อาจใชสารปรับปรุงบํารุงดินอื่นๆ ที่
อยูใน มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1 ได
(3) เรงปฏิกิริยาของปุยอินทรีย โดยอาจใชเชื้อจุลินทรียหรือวัสดุจากพืชที่เหมาะสมได
(4) ใชปุยชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน
4.9 เกษตรกรต อ งควบคุ ม ป อ งกั น หรือ กํ า จัด ศัต รูขา วโดยใช มาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรื อ หลาย
มาตรการรวมกันดังตอไปนี้
(1) เลือกใชพันธุขาวที่ตานทานโรค แมลง สัตวศัตรูขาว และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
(2) เลือกใชวิธีเขตกรรมหรือการจัดการในแปลงนา เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชคลุมดิน
(3) ใชวิธีฟสิกส ไดแก การใชเครื่องมือกลในการเพาะปลูก การใชกับดัก การใชแสงไฟลอ การใชเสียง
ขับไล รวมทั้งการใชสัตวเลี้ยง แตตองปองกันจุลินทรียกอโรคจากมูลสัตวปนเปอนในผลิตผลขาวอินทรีย
(4) ใชชีววิธี ไดแก การใชศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ํา ตัวเบียน) การอนุรักษศัตรูธรรมชาติของศัตรูขาว และ
การรักษาสมดุลทางธรรมชาติระหวางศัตรูขาวและศัตรูธรรมชาติ
(5) ใชจุลิน ทรีย เชน การใชเชื้อราบิว เวอเรีย (Beauveria) ควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดด
สีน้ําตาล
4.10 ในกรณีที่มาตรการขอ 4.9 ขางตนใชปองกันพืชทีไ่ ดรับความเสียหายอยางรุนแรงไมได ใหใช
สารตาม มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3
4.11 หามใชเครือ่ งฉีดพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือสารเคมี ทีใ่ ชในระบบเกษตรเคมีปะปนกับเครือ่ ง
ฉีดพนที่ใชในระบบเกษตรอินทรีย
4.12 เมล็ดพันธุขาวอินทรีย ตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ยกเวนในพื้นที่ที่หาเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรียไมได อนุโลมใหใชเมล็ดพันธุข าวจากแหลงทั่วไปสําหรับการผลิตขาวอินทรียในปแรก โดย
เมล็ดพันธุขาวนั้นตองไมผานการคลุกสารเคมี หากหาไมไดตองมีวิธีการกําจัดสารเคมีออกอยางเหมาะสม
กอนนํามาใช และตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
4.13 การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตใหเปนเกษตรอินทรีย
4.13.1 ใหเกษตรกรเสนอแผนการผลิตและการจัดการแปลงนาทีช่ ัดเจนตอหนวยรับรองระบบการผลิต
ขาวอินทรีย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.13.2 ใหเกษตรกรจัดทําบันทึกขั้นตอนการใชปจจัยการผลิต โดยแสดงแหลงทีม่ าและปริมาณการใช
4.13.3 ในการสมัครขอการรับรอง เกษตรกรตองแสดงขอมูลตอไปนี้แกผูรับรอง
(1) ประวัติการใชพื้นที่
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(2) ประวัติการใชสารเคมี และผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในดินและน้ํา (ถามี)
(3) แผนที่และแผนผังแปลงนาที่ขอการรับรองและพื้นที่ขางเคียง
(4) แผนการผลิตในทุกขั้นตอน
(5) บันทึกขั้นตอนการใชปจจัยการผลิต
(6) บันทึกกิจกรรมในแปลงนา และขอมูลอื่นๆ
4.14 ถาผลิตผลขาวอินทรียผลิตขึ้นจากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ที่ไดรับการรับรองจากหนวย
รับรองมาอยางสม่าํ เสมอ ไมจําเปนตองตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลหรือผลิตภัณฑขาวอินทรีย
ยกเว น เป น การวิเ คราะห ต ามข อ กํา หนดของประเทศคูคา หรื อ ตามกฎหมาย หรื อ ตามที่หน ว ยรั บ รอง
กําหนด

5 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ
ให เปน ไปตาม มกษ.9000 เลม 1 ข อกํ า หนดขอ 7 และในกรณีทีเ่ กษตรกรตอ งการขอรับ รองการ
แปรรูปและบรรจุขาวอินทรีย ใหเกษตรกรยื่นใบสมัครขอการรับรองเพิ่มเติมจากหนวยรับรอง

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 รายละเอียดวิธีการผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย
รายละเอียดวิธกี ารผลิตและแปรรูปขาวอินทรียนี้ มีไวเพื่อใหเกษตรกรและผูประกอบการ ผลิตขาวอินทรีย
ที่มีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานขาวอินทรีย ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ก
สารที่อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตขาวอินทรีย
ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 ขอกําหนดในภาคผนวก ก และเพิ่มเติมดังนี้
ชื่อสาร

รายละเอียด/ขอกําหนด

1. สะเดา ดอกดีปลีแหง วานน้าํ ผง

เพื่อคลุกเมล็ดพันธุสาํ หรับปองกันกําจัดศัตรูขาว

2. แหนแดง

เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มไนโตรเจน

3. สาหรายสีนาํ้ เงินแกมเขียว

เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มไนโตรเจน

4. เลือดสัตวแหง
5. กระดูกปน

เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มไนโตรเจน
เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ
แคลเซียม

6. กากเมล็ดพืช

เพื่อสารปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มฟอสฟอรัส
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดวิธีการผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย
(ขอ 9)
รายละเอียดวิธีการผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย เปนขอแนะนําสําหรับเกษตรกรและผูส นใจทัว่ ไปสําหรับ
วิธกี ารผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย เพื่อใหระบบการผลิตและการแปรรูปขาวอินทรียเปนไปตามมาตรฐานนี้
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภค มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ข.1 การผลิตขาวอินทรีย
ข.1.1 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
เนือ่ งจากการปลูกขาวอินทรียตองไมใชปุยเคมี ดังนั้นควรเลือกพื้นที่ปลูกที่มีความอุดมสมบูรณสูงตาม
ธรรมชาติเปนการเริ่มตนที่ไดเปรียบ เพื่อรักษาระดับปริมาณ/คุณภาพผลิตผลใหอยูในเกณฑทีน่ าพอใจ
นอกจากนี้เกษตรกรยังตองรูจักการจัดการดินที่ถูกตอง และพยายามรักษาความอุดมสมบูรณของดินให
เหมาะสมกับการปลูกขาวอินทรียใหไดผลดีและยั่งยืนมากที่สุด คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการความอุดม
สมบูรณของดินสําหรับการผลิตขาวอินทรียสามารถแบงออกไดดังนี้
ข.1.1.1 การจัดการดิน
(1) ไมเผาตอซัง ฟางขาว และเศษวัสดุอินทรียในแปลงนา เพราะเปนการทําลายอินทรียวัตถุและจุลินทรีย
ที่มีประโยชน
(2) เกษตรกรอาจทําการปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพิ่มวัสดุอินทรียในแปลงนาอยางสม่ําเสมอ ควรใชวัตถุ
อินทรียจากแปลงนาใหเปนประโยชน ไมนําชิน้ สวนของพืชทีไ่ มใชประโยชนโดยตรงออกจากแปลงนา และ
ตองไมนําอินทรียวัตถุที่ปนเปอนสารเคมีเขามาใสในแปลงนา
(3) เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินโดยการปลูก พืชตระกูลถั่ว ในทีว่ างภายในบริเวณแปลงนาตามความ
เหมาะสม แลวใชอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นในระบบไรนาใหเกิดประโยชนตอการปลูกขาว
(4) ไมควรปลอยที่ดินใหวางเปลากอนการปลูกขาวและหลังจากการเก็บเกี่ยวขาว แตควรปลูกพืชบํารุงดิน
โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วพุม ถั่วพรา ปอเทือง โสนอัฟริกัน เปนตน
(5) ควรวิเคราะหดินในแปลงนาทุกป แลวปรับสภาพความเปนกรด-เบส (pH) ของดินใหเหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของตนขาว (pH ประมาณ 5.5 ถึง 6.5) ถาพบวาดินมีความเปนกรดสูงแนะนําใหใชปูน
มารลหรือขี้เถาไมปรับปรุงสภาพดิน
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(6) การไถกลบตอซัง และพืชปุยสดเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรียที่เปนประโยชนในดิน
ในกรณีที่เกษตรกรมีการปลูกขาวเปนพืชหลักเพียงอยางเดียวตลอดฤดูเพาะปลูกโดยอาศัยน้ําฝน หลังจาก
เก็บเกี่ยวขาวใหทิ้งฟางขาวและตอซังไวในแปลงนาของเกษตรกร เพื่อเปนการคลุมผิวหนาดินหรือไถกลบ
ตอซัง และหว า นพื ช ตระกู ลถั ่ว จากนั ้น เมือ่ เขา สูตนฤดูฝ นประมาณปลายเดือ นเมษายน หรือ ตน เดือ น
พฤษภาคมใหปฏิบัติดังนี้ ผสมน้ําหมักชีวภาพจํานวน 5 ลิตรตอไร กับน้าํ 100 L (ลิตร) ใสสารละลายน้ํา
หมักชีวภาพลงในถังที่ติดกับรถปนฟาง แลวหยอดไปพรอมกับการปนฟางหรือสาดใหทั่วสม่ําเสมอ แลวใช
รถไถย่าํ ฟางใหจมดิน หมักไว 10 วัน ถึง 15 วัน หลังจากหมักฟาง 10 วัน ถึง 15 วันแลวจึงทําเทือ ก
เตรียมแปลงพรอมที่จะปลูกขาวตอไป
ทั้งนี้เมื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลขาวแลว เพื่อเก็บเมล็ดพันธุพืชปุยสด ใหหวานถัว่ พรา แลวไถกลบตอซังขาว เมือ่
ถั่วมีฝกใหเก็บเมล็ดเปนเมล็ดพันธุไวใชในฤดูตอไป และเพื่อเปนพืชปุยสดใหหวานเมล็ดพันธุถัว่ พุม หรือ
ปอเทือง จนถึงระยะออกดอกใหไถกลบตอซัง ตนถั่วพรา ตนถั่วพุม หรือปอเทือง ทิง้ ไวใหยอยสลาย 7 วัน
แลวหว านขา วได ในกรณีที่ไมมีการปลูกพืชตอเนื่องควรตัดตอซังขาวและใชฟางขาวคลุมดิน เพื่อรักษา
หนาดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารบางชนิดใหกับดินกอนการปลูกขาวในฤดูตอไป สําหรับในพืน้ ที่
ปลูกขาวไรซึ่งมีความลาดเท การคลุมดินเปนสิง่ ที่จําเปนมาก และหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลวเกษตรกรควร
ทิ้งตอซังและฟางขาวไวในแปลงเพื่อการคลุมดินและไถกลบในฤดูตอไป
ข.1.1.2 การใชปุยอินทรีย ปุยอินทรียธรรมชาติที่ควรใช ไดแก
(1) ปุ ย คอกหรื อ ปุ ย มู ล สั ต ว ได แ ก มู ล สั ต ว ต า งๆ ในบริ เ วณไร น า หรื อ นํ า มาจากภายนอกที่ ผ า น
กระบวนการหมักแลว นอกจากนีแ้ ปลงนาในชนบทหลังจากเก็บเกีย่ วขาวแลว มักจะปลอยใหเปนที่เลี้ยง
สัต ว โดยให แ ทะเล็มตอซั งและหญ า ตา งๆ มูลสัต วทีถ่ า ยออกมาปะปนกับ เศษซากพืชก็จะเปน การเพิ่ม
อินทรียวัตถุในนาอีกทางหนึ่ง
(2) ปุยหมัก ควรจัดทําในแปลงนาหรือบริเวณที่อยูไมหางจากแปลงนามากนัก เพื่อลดระยะเวลาในการทํา
ปุยหมักควรใชเชื้อจุลินทรียเพือ่ ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุย หมักเร็วขึ้น และเก็บรักษาปุยหมักใน
ที่รมไมตากแดดและฝนเพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหาร
(3) ปุยพืชสด ที่นิยมปลูกในนาขาว ไดแก โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วพรา โดยปลูกเปนพืชปุยสด
กอนการปลูกขาวประมาณ 2 เดือน เพือ่ ใหพืชปุย สดมีชวงการเจริญเติบโตเพียงพอที่จะผลิตมวลชีวภาพ
และปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง ไถกลบชวงระยะเวลา 45 วัน ถึง 60 วัน หรือระยะเวลาออกดอกขึน้ อยูก ับ
ชนิดของพืชปุย สด แลวไถกลบพืชปุยสดปลอยใหยอยสลาย 7 วัน กอนทีจ่ ะปลูกขาว หากพิจารณาวาพืช
ปุยสดเจริญเติบโตไมเต็มที่ มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชยังไมเพียงพอใหใสปุยหมักและ/หรือ
ปุย คอกจากแหลงที่ไมใชสารเคมีหรือสารปฏิชีวนะในการเลี้ยง ตรวจสอบที่มาของเมล็ดพันธุพืชปุยสด
ปุยหมัก ปุยคอก และสารเติมอื่นๆ บันทึกปริมาณที่ใชและติดตามผลของการจัดการความอุดมสมบูรณ
ของดิน บันทึกการใชเครื่องจักรกลในการเตรียมปุยอินทรียและไถกลบ รวมทั้งชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน
ข.1.1.3 น้ําหมักชีวภาพ ควรทําใชเองจากวัสดุเหลือใชในไรนา ในครัวเรือน นํามาหมักรวมกับกากน้าํ ตาล
(Mollasses) หรือน้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา หากตองการเรงกระบวนการหมักและผลิตน้ําหมักชีวภาพที่มี
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คุณภาพใหใชจุลินทรียรวมในการหมักดวย โดยมีอ งคประกอบวัสดุหมักพืน้ ฐาน เชน สารเรงซุปเปอร
พด.2 เปนตน น้ําหมักชีวภาพแบงได 2 ประเภท ตามวัสดุหมัก ไดแก
(1) น้ ํา หมั ก ชี ว ภาพที ่ผ ลิ ต จากพื ช เช น ผั ก และผลไม วั ส ดุ ห มั ก ประกอบด ว ย ผั ก หรื อ ผลไม 40 kg
(กิโลกรัม) กากน้าํ ตาล 10 kg น้ํา 10 L (หรือใหทวมวัสดุหมัก) และเติมน้าํ ใหได 50 L และใสสารเรง
จุลินทรีย ใชเวลาในการหมัก 7 วัน
(2) น้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว เชน ปลาหรือหอยเชอรี่ วัสดุหมักประกอบดวย ปลาหรือหอยเชอรี่ 30
kg ผลไม 10 kg กากน้ําตาล 10 kg น้ํา 10 L (หรือใหทว มวัสดุหมัก) และเติมน้าํ ใหได 50 L และสารเรง
จุลินทรีย ใชเวลาในการหมัก 15 วัน ถึง 20 วัน
ข.1.1.3.1 วิธีการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
(1) หัน่ หรือสับวัสดุจากพืชหรือสัตวใหเปนชิ้นเล็กๆ ผสมกับกากน้ําตาลในถังหมัก
(2) ใสสารเรงจุลนิ ทรียผสมในน้ํา 10 L คนใหเขากันนาน 5 นาที
(3) เทสารละลายจุลนิ ทรียในถังหมัก คนสวนผสมใหเขากัน ปดฝาไมตองแนน ตั้งไวในที่รม
(4) ในระหวางการหมัก คนหรือกวน 1 ครั้ง ถึง 2 ครั้งตอวัน เพื่อระบายกาซคารบอนไดออกไซด และ
ทําใหสวนผสมคลุกเคลาไดดียิ่งขึ้น
ข.1.1.3.2 การใชประโยชนน้ําหมักชีวภาพในแปลงนา
(1) แชเมล็ดพันธุขาว อัตราน้ําหมักชีวภาพ 20 ml (มิลลิลิตร) ตอน้ํา 20 L ตอเมล็ดขาว 20 kg โดย
แชเมล็ดขาวเปนเวลา 12 ชั่วโมง แลวนําขึ้นพักไว 1 วันจึงนําไปปลูก
(2) ชวงเตรียมดิน อัตราน้ําหมักชีวภาพ 5 ลิตรตอไรตอครั้ง โดยฉีดพนหรือรดลงดินระหวางเตรียมดิน
หรือกอนไถกลบตอซัง
(3) ชว งการเจริญเติบโต อัตราน้ําหมักชีวภาพ 5 ลิตรตอ ไรตอครั้ง เมื่อขาวอายุ 30 วัน 50 วัน และ
60 วัน โดยเทลงในนาขาว
ข.1.1.4 การใชปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบํารุงดิน
หากปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการความอุดมสมบูรณของดินขางตนแลวยังพบวาดินมีความ
อุดมสมบูรณไมเพียงพออาจใชสารปรับปรุงบํารุงดินอื่นๆ ที่อยูใน มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตาราง
ที่ ก.1 ได หรือสามารถนําอินทรียวัตถุจากธรรมชาติตอไปนี้ทดแทนปุยเคมีบางชนิดได
(1) แหลงธาตุไนโตรเจน เชน แหนแดง สาหรายสีน้าํ เงินแกมเขียว กากเมล็ดสะเดา และเลือดสัตวแหง
เปนตน
(2) แหลงธาตุฟอสฟอรัส เชน หินฟอสเฟต กระดูกปน มูลไก มูลคางคาว กากเมล็ดพืช ขี้เถาไม และ
สาหรายทะเล เปนตน
(3) แหลงธาตุโพแทสเซียม เชน ขี้เถาแกลบ และหินปูนบางชนิด เปนตน
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(4) แหลงธาตุแคลเซียม เชน โดโลไมต (ธรรมชาติ) เปลือกหอยปน และกระดูกปน เปนตน
ข.1.2 การควบคุมวัชพืช
แนะนํา ให ควบคุมวัช พืชโดยวิธีฟสิกส ได แก การเตรียมดินที่เหมาะสม วิธีก ารทํานาที่ลดปญหาวัชพืช
(กรณีแหลงปลูกมีวัชพืชมากใหทํานาดํา) การใชระดับน้ําควบคุมวัชพืช การใชวัสดุคลุมดิน การถอนดวย
มือ และวิธีเขตกรรมตางๆ เชน การใชเครื่องมือไถพรวน การเลือกชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม การตัดใบขาว
การปลูกพืชหมุนเวียน และกําจัดวัชพืชทั้งในนาและบนคันนา เปนตน
ข.1.3 การปองกันกําจัดโรค แมลง และสัตวศัตรูขาว
ปองกันกําจัดตามความจําเปน โดยเนนสมดุลของศัตรูธรรมชาติและความแข็งแรงของตนขาวกอนทีจ่ ะใช
สารจากธรรมชาติ ห รื อ สารที ่อ นุ ญ าตให ใ ช สํ า หรั บ การผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย ตาม มกษ.9000 เล ม 1
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3
หลักการสําคัญของการปองกันกําจัดโรค แมลง และสัตวศัตรูขาวในการผลิตขาวอินทรียมีดังนี้
ข.1.3.1 ใชพันธุขาวที่ตานทานโรค แมลง สัตวศัตรูขาว และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
ข.1.3.2 การปฏิบัติดานเขตกรรม เชน การเตรียมแปลง กําหนดชวงเวลาปลูกทีเ่ หมาะสม ใชอัตราเมล็ด
พันธุขาวอินทรียและระยะปลูกที่เหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค แมลง
และสัตวศัตรูขาว การรักษาความอุดมสมบูรณของดินและความสมดุลของธาตุอาหารพืช การจัดการน้ํา
เพื่อใหตนขาวเจริญเติบโตดี สมบูรณและแข็งแรง สามารถลดการทําลายของโรคแมลงและสัตวศัตรูขาวได
สวนหนึ่ง
ข.1.3.3 จั ด การสภาพแวดล อ มไม ใ ห เ หมาะสมกับ การระบาดของโรค แมลง และสั ต ว ศัต รูข า ว เช น
การกําจัดวัชพืช การกําจัดเศษซากพืชที่เปนโรคโดยใชกํามะถันผงที่ไมผานกระบวนการทางเคมี
(1) สัตวศัตรูขาว
ปูแ ละหอยเชอรี่ให ลดระดั บ น้ ํา ในนา ใช กับ ดัก หรือจับ มาเปน อาหารสัต วเลี้ยง และทํา น้ํา หมัก ชีว ภาพ
หากจําเปนใหใชสารสกัดจากพืชตอไปนี้กําจัด เชน เชียงดา ใบยาสูบ นกและหนูใหใชกับดัก ใชคนไล และ
วิธีลอ มรั ้วป อ งกัน อนุ รั ก ษ ศั ตรูธรรมชาติ เชน เหยี่ยว งู พังพอน กรณีใชวัสดุอุป กรณกํา จัด ใหต รวจ
แหลงทีม่ า บันทึกชนิดและความรุนแรง และปริมาณศัตรูธรรมชาติ
(2) แมลงศัตรูขาว
รักษาระดับน้ําใหเหมาะสมกับตนขาวเพื่อใหตนขาวมีความแข็งแรง และอนุรักษศัตรูธรรมชาติใหรักษา
สมดุลกับปริมาณแมลงในนา กรณีมีการระบาดมากอาจจะใชสารที่อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตเกษตร
อินทรีย ตาม มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 ตรวจประเมินและบันทึกการระบาดและวิธี
ปองกันกําจัด (ถามี) ตรวจชนิดสารที่ใชและแหลงที่มา
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(3) โรคขาว
การใหธาตุอาหารแกตนขาวควรใหอยางสมดุล โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนจะตองไมมากเกินไป จะไดตนขาว
ทีแ่ ข็งแรงทนทานตอโรค กรณีมีการระบาดมากอาจใชสารที่อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตเกษตรอินทรีย
ตาม มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 ตรวจประเมินและบันทึกวิธีการเตรียมดินและวิธีปลูก
บันทึกปริมาณวัชพืชในนาขาว การถอน หรือการใชเครื่องมือกําจัดวัชพืช
ข.1.3.4 รั ก ษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยสงเสริมการแพรขยายปริมาณของแมลงที่มีป ระโยชน (ศั ตรู
ธรรมชาติ) เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน เพื่อชวยควบคุมแมลงและสัตวศัตรูขาว
ข.1.3.5 ปลูกพืชไลแมลงบนคันนา เชน ตะไครหอม เปนตน
ข.1.3.6 ใชวิธีฟส กิ ส ไดแก การใชเครื่องมือกลในการเพาะปลูก ใชแสงไฟลอ ใชกับดัก และใชกาวเหนียว
ข.2 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ
ข.2.1 การขนสง
ภาชนะบรรจุหรือกระสอบทีใ่ ชบรรจุขาวอินทรีย และพาหนะขนยายขาวอินทรีย ตองสะอาดปราศจากการ
ปนเปอนของวัตถุอันตรายและจากขาวอืน่ ๆ พาหนะขนยายหรือรถบรรทุกขาวอินทรียตองสะอาดและ
เหมาะสมกับปริมาณขาว ไมใชรถบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุย สารเคมี เพราะอาจปนเปอนเชื้อโรคและ
สารพิษ ยกเวนทําความสะอาดอยางเหมาะสมกอนนํามาบรรทุกขาว ไมใหผลิตผลอินทรียปะปนกับผลิตผล
ทีไ่ มใชอินทรีย และไมใหสัมผัสกับวัสดุหรือสารที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียตลอด
กระบวนการขนสงตั้งแตแหลงผลิตจนถึงแหลงจําหนาย
ข.2.2 การเก็บรักษาผลิตผลขาวอินทรีย
สถานที่เก็บรักษาตองสะอาดและถูกสุขลักษณะ แยกเปนสัดสวน สามารถปองกันการปนจากขาวทั่วไปได มี
การระบายอากาศดี มีการกําจัดศัตรูขาวในสถานที่เก็บดวยวิธีกล ตรวจสถานทีเ่ ก็บรักษาขาวเปลือก 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 ผีเสื้อขาวสาร มอดแปง และมอดฟนเลื่อย
การปองกันและกําจัด
- ทําความสะอาดยุงฉาง โกดัง หรือโรงเก็บ กอนนําขาวเขาเก็บและหมัน่ ทําความสะอาด
- พนสารสกัดจากพืช เชน สาบเสือ เพื่อปองกันกําจัดแมลงที่พื้น ฝาผนัง และที่วางของโรงเก็บ
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- คลุกเมล็ดพันธุดวยสารสกัดจากพืช เชน สะเดา ดอกดีปลีแหง วานน้ําผง
- รมดวยกาซคารบอนไดออกไซดในโรงเก็บ
ข.2.3.2 ปญหาอื่นๆ ของขาวในโรงเก็บ : ขาวฟนหนู
สาเหตุ : ขาวความชืน้ สูงและมีเชื้อราเขาทําลาย
ลักษณะอาการ : ขาวสารที่เปนฟนหนูจะมีสีเหลืองและมีรอยดําบนเมล็ด หากขาวเปลือกมีเชื้อรา
นี้อยูเมื่อนําไปสีจะแตกหักงาย
การปองกัน
- ขาวเปลือกที่เก็บควรตากใหแหง ความชื้นไมเกิน 14%
- โรงเก็บควรสะอาด อากาศถายเทสะดวก
ข.2.3.3 หนูศัตรูขาวในโรงเก็บ
หนูที่เปนศัตรูขาวในโรงเก็บมีหลายชนิด ไดแก หนูนอรเวยหรือหนูขยะ หนูทองขาว และหนูจี๊ด นอกจากทํา
ความเสียหายโดยตรงแลว มูล ปสสาวะ น้ําลาย และขนของหนูท่ีปนเปอนกับผลิตผล ทําใหเกิดความเสียหาย
ตอผลิตผลขาวอินทรีย และกอใหเกิดโรคตางๆ ที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
การปองกันกําจัด
- ปรับปรุงสภาพโรงเก็บใหสะอาด และตัดตนไมหรือกิ่งไมที่พาดกับโรงเก็บออกไป
- ใชกรงดัก หรือกับดัก
- กรณีจําเปนตองใชสารกําจัดหนู ใหใชสารตาม มกษ.9000 เลม 1 ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3
โดยใสในภาชนะ เชน กลองไม กลองกระดาษ หรือกลองพลาสติกที่มีรูเขาออก 2 ทาง ขนาดที่
หนูลอดได ทําการตรวจทุกวัน การกําจัดใหนําเศษเหยือ่ ที่มีสารกําจัดหนูและซากหนูออกจาก
พื้นที่ให หมด ทั้งนี้ใหใชดวยความระมัดระวังปองกันการปนเปอนลงในขาว โดยมีเงื่อนไข
จะตองดําเนินการขณะทีไ่ มมีขาวอยูในโรงเก็บ หากจําเปนตองใชจะตองมีระยะปลอดภัยเปน
2 เทาจากระยะเวลาที่กําหนดไวในฉลาก
ข.2.4 การเก็บเกี่ยว การนวด และการสีขาว
กรณีที่มีการใชเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือในการเก็บเกี่ยว การสี และการแปรรูป เชน เครือ่ งเก็บเกีย่ วและ
นวดขาวรวมกันทั้งผลิตผลจากแปลงที่เปนและไมเปนอินทรีย เกษตรกรตองทําความสะอาดเครื่องจักรหรือ
เครื่องมือดังกลาวกอนที่จะนําไปใชในนาขาวอินทรีย
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ภาคผนวก ค
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ 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

