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ดาวนโหลดเอกสาร

5. จัดการศัตรูพืช

สำรวจแปลงสม่ำเสมอ                                             ปองกันศัตรูขาวดวยวิธีผสมผสาน
                                                                       - วิธีกล ปลอยน้ำเปยกสลับแหง
                                                                       - ชีววิธี ใชน้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ
                                                                       - ใชสารเคมีเมื่อจำเปนเทานั้น
                                                                       ลดตนทุนการผลิตได 200 - 300 บาทตอไร

6. เก็บเกี่ยวเหมาะสม

รวมลดตนทุนการผลิตไดไมนอยกวา 800 - 1,200 บาทตอไร

และมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 500 - 1,000 บาทตอไร

    เก็บเกี่ยวขาวระยะสุกแกเหมาะสม ลดการสูญเสียระหวางเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
    ไขน้ำออกจากนา กอนเก็บเกี่ยว 15 วัน                        เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 25-30 วัน หลังขาวออกดอก
    ลดการสูญเสียผลผลิตจากเมล็ดออน แตกหัก และหลุดรวงประมาณ 200 - 500 บาทตอไร

เกษตรกรควรเลือกใชวิธีการที่สามารถทำไดทันทีกอนแตตองมีการทำบัญชีตนทุนการทำนา เพื่อประโยชน
ในการควบคุมการใชจายที่ไมจำเปน และทบทวน ปรับปรุงวิธีการทำนาเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวในฤดูตอไป 

7. ทําบัญชีตนทุน

บันทึกรายละเอียด รายรับ - รายจาย จากการปลูกขาว        วิเคราะหหาแนวทางลดตนทุนการผลิตฤดูกาลตอไป

4. จัดการนํ้า

ทำนาเปยกสลับแหง ไมสิ้นเปลืองน้ำ รากขาวเจริญเติบโตไดดี        จัดการน้ำอยางเหมาะสม 
9

การระบายอากาศดี  ไมเหมาะสมตอการอาศัย
ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงศัตรูขาว

รากขาวไดออกซิเจนมากขึ้น 
ทำใหตนขาวแข็งแรง แตกกอดี

หนาดินแหง ทำใหการดูแลกำจัดวัชพืช 
และการใสปุยสามารถปฏิบัติไดทั่วแปลง
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“ขอดีคือ”
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พื้นที่ปลูกขาวตองควบคุมน้ำ เขา-ออกได

หามปลอยน้ำแหงในระยะขาวตั้งทอง 
จะทำใหเมล็ดขาวลีบ

ไมเหมาะพื้นที่ดินเค็ม อาจทำใหขาวตายได

3

“ขอจํากัดคือ” 
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สาเหตุที่ทําใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวสูง

การบริหารจัดการเพื่อการลดตนทุนการผลิตขาว

1. บริหารจัดการสรางความเขมแข็งเกษตรกร

3. บริหารจัดการกระบวนการผลิตขาว

2. บริหารจัดการพื้นที่นา

ใชปจจัยการผลิต ไมถูกชนิด ไมถูกเวลา
อัตราไมเหมาะสม

พื้นที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว

ขาดแคลนแรงงานและคาแรงราคาสูง

ขาดการรวมกลุมบริหารจัดการปจจัยการผลิต

บริหารจัดการและดูแลรักษาไมถูกวิธี

ขาดการใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงาน

ปลูกขาวไมเกิน 2 ครั้งตอป
- ดินไดพักและฟนฟูความอุดมสมบูรณ
- หลีกเลี่ยงภาวะวิกฤตน้ำแลง/น้ำทวม
- ตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูขาว

1. ใชพันธุดี

เหมาะสมกับพื้นที่ เพิ่มผลผลิตได 300 - 500 บาทตอไร ลดตนทุนการผลิตได 400 - 600 บาทตอไร

2. เตรียมดินดี

เกษตรกรสามารถปลูกพืชอื่นได
ตามระบบการปลูกขาว
และตามความเหมาะสมของพื้นที่

เกษตรกรตองสรางความเขมแข็ง 3 ประการ

เกษตรกรตองบริหารจัดการพื้นที่

เกษตรกรตองปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม

หลังเก็บเกี่ยว        
- ไถกลบตอซัง ไมเผาฟาง                               
- ปลูกพืชปุยสด ไถกลบ 

กอนปลูก                                                  
- เก็บตัวอยางดิน วิเคราะหธาตุอาหาร เลือกใชปุยเคมี   
- ผลิตปุยอินทรีย และน้ำหมักชีวภาพใชเอง         
- ใสปุยคอกหรือปุยหมัก ตามอัตราแนะนำแลวไถเตรียมดิน  
- ลอวัชพืชและขาววัชพืชใหงอกกอนแลวไถย่ำเทือก

ระหวางการปลูก
- ใสปุยเคมีตรงตาม
  ความตองการขาว
  ตามคาวิเคราะหดิน
  และตามคำแนะนำ          
- ใสปุยแตงหนา
  ตามคาสีของใบ  ตามคาสีของใบ

ลดตนทุนการผลิตได 200 - 300 บาทตอไร

ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่
- เกษตรกรควรติดตามประกาศแผนการจัดสรรน้ำเพื่อการปลูกขาวจากชลประทานจังหวัดอยางใกลชิด 
  และปฏิบัติตามปฏิทินการเพาะปลูกอยางเครงครัด เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต
- เกษตรกรควรเลือกรูปแบบ การจัดระบบการปลูกขาวใหเหมาะสมกับพื้นที่และแผนการจัดสรรน้ำ

นาครั้งที่ 2 

นาครั้งที่ 1
เวนปลูก / พักนา

พืชหลังนา/พืชปุยสด/เวนปลูก

เขมแข็ง : ผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
- ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
- ผลิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ทำนาแบบประณีต “ทำนอย ไดมาก”
- ปลูกพืชอื่นเสริมรายได

เขมแข็ง : พึ่งพาตนเอง
- ใชวัสดุในชุมชน วัสดุเหลือใช ผลิตปจจัยการผลิตใชเอง 
- ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- รวมกลุมและสรางเครือขาย

เขมแข็ง : ยึดหลักตลาดนําการผลิต

5 รูปแบบของการจัดระบบการปลูกขาวอยางมีประสิทธิภาพ (ชวงระยะเวลา 1 ป)

- ผลิตขาวตามพันธุ และคุณภาพที่ตลาดตองการ
- เพิ่มชองทางการตลาด
- สรางอำนาจตอรอง

บริหารจัดการสรางความเขมแข็งเกษตรกร

ดวยการลดตนทุนการผลิตขาว เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

บริหารจัดการพื้นที่นา

บริหารจัดการกระบวนการผลิตขาว

3. จัดการวัชพืช

ควบคุมวัชพืช โดยปลอยน้ำเขานา หลังหวานขาว 3-7 วัน       กำจัดวัชพืชโดยวิธีผสมผสานกอนหวานปุยเคมี
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