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พิมพครั้งที่ 2 กันยายน 2552 จํานวน 10,000 แผน

จัดพิมพโดย ชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 79 ลาดยาว 

 จตุจักร งามวงควาน 10900

 โทร 0-2561-4567

ที่ปรึกษา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการผลิตขาว

คณะผูจัดทํา จุลมณี  ไพฑูรยเจริญลาภ จุรี  ภัทรกุลนิษฐ

 ธนันท  หาญเกริกไกร วัชราภรณ  พวงแกว

 ไมตรี  ปรีชา อํานวย  กนกสิงห

 อมรพันธุ  ชูมี จิดาภา  จันทรแดง

 นภาพร  กลางทาไค พรทิพย  จันทรแจง

 เกษตรกรควรมีการบันทึกขอมูลการปฏิบัติ เพื่อนํามา

วิเคราะหหาแนวทางในการแกไขปญหาในฤดูตอไป เพื่อให

สามารถพัฒนาวิธีการจัดการนาเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 

ขอมูลที่ควรจดบันทึก ไดแก

 ชื่อพันธุ วันปลูก วันออกดอก และวันเก็บเกี่ยว

 วนัที ่และระยะเวลาทีข่าวกระทบตอความแหงแลง หรอื

นํ้าทวม

 การลมของตนขาวหลงัออกรวง ปรมิาณนํา้ในนาขณะเกบ็

เกี่ยว

 ชนดิของโรค แมลง และสัตวศัตรู ที่พบในแปลงนา

 วันที่โรคหรือแมลงเขาทําลาย วิธีการกําจัด ชนดิและ

อัตราสารเคมีที่ใชกําจัด

 วันที่ใสปุย ชนดิและอัตราปุยที่ใช

 คาจางแรงงาน คาปุย คาสารเคมทีีใ่ชปองกนักาํจดัศตัรขูาว 

และอื่นๆ

เอกสารเผยแพร สสข.2550-05-002

 8. การนวดและการตาก

 การตากกอนนวด

 1. ตาก 2 - 3 แดด ก็พอเพียง

 2. หมั่นกลับกองขาว เพื่อใหแหงสมํ่าเสมอ

 3. เวลากลางคืน ควรหาวัสดุกันนํ้าคาง และฝน

 การนวดขาว

 ระมัดระวังการมีพันธุขาวอื่นปนมากับเครื่อง ควรมีการ

ทําความสะอาดเครื่อง ทั้งในสวนของรถเก็บเกี่ยวและรถนวด

 การตากขาวหลังนวด

 เมื่อนวดขาวแลวควรตากบนลานที่พื้นมีวัสดุรองรับ 

ความหนาของขาว 5 - 10 เซนติเมตร พลิกกลับทุก 2 ชั่วโมง 

วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 2 - 3 วัน หรือจนกวาจะไดความชื้น 

14 เปอรเซ็นต

 การเกบ็รกัษา ควรทาํความสะอาดยุงฉางกอนนาํขาวไป

เก็บ มีการแยกเก็บระหวางขาวหอมมะลิกับขาวพันธุอื่น

 6. โรค แมลงและสัตวศัตรู

 โรค เชน โรคไหมเกดิจากเชือ้รา สามารถเขาทาํลายได

ตั้งแตระยะกลาจนถึงออกรวง ควรลดการใสปุยไนโตรเจน 

เมื่อมีสภาพอากาศชื้นหมอกลงจัด ใชสารเคมีกําจัดเชื้อรา 

เชน คาซูมิน 2% เบนเลท 50%

 แมลงศัตรู ไดแก หนอนกอ เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล

และเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว การปองกัน ตรวจดูแปลงนา อยา

ใหขาวแนนเกินไป ตรวจดูแมลง ถาพบศัตรูธรรมชาติ 

เชน แมงมมุ มวนดดูไข ปรมิาณใกลเคยีงกบัแมลงศตัรขูาว         

ไมจําเปนตองฉดีสารเคมี สําหรับในสภาพนาหวาน ถาฝน 

ทิ้งชวงจะพบวามี ดวงซัดดัม หรือดวงดํา จะกัดทําลาย 

สวนออนของตนกลาขาวเปนสีขาวที่อยูใตดินระดับเหนือ       

รากขาว การปองกนั คอื ไมทาํนาเรว็เกนิไป ใชกบัดกัแสงไฟ                                                             

ลอมาทําลาย พบมากในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

มิถุนายน หนู ปองกันโดยทําลายแหลงอาศัย ใชกับดักหรือ

ใชสารเคมีกําจัด

 7. การเกบ็เกีย่ว เกบ็เกีย่วในเวลาทีเ่หมาะสม คอืนบั

จากวันที่ขาวออกดอกแลวประมาณ 30 - 35 วัน ซึ่งเปน

ระยะที่เมล็ดสุกแกพอเหมาะทําใหไดนํ้าหนกัเมล็ดสูง ขาว

เต็มเมล็ดและมีคุณภาพการสีดี เรียกวา ระยะพลับพลึง   

วิธีเกบ็เกีย่ว กอนถงึระยะกอนเกบ็เกีย่ว10 วนั ควรระบายนํา้

ออกเพือ่ใหขาวสกุแกพรอมกนั



การผลิตขาวหอมมะลิใหมีคุณภาพดีและผลผลิตสูง

 1. สภาพพื้นที่ เปนพื้นที่ลุมปานกลางไมลุมมาก ไมเสี่ยง

ตอนํา้ทวมหรอืฝนแลง สภาพดอนเปนดนิทรายถงึรวนหรอืรวน

เหนียว

 2. การใชเมล็ดพันธุ ที่มีคุณภาพดี ไมมีพันธุ อื่นปน         

มีความงอกและสมบูรณ ปราศจากสิ่งเจือปนและโรคแมลง  

โดยมีการคัดเลือกพันธุดี และนํามาจากแหลงที่ดี เชน ศูนย

เมล็ดพันธุขาว ศูนยขาวชุมชน สหกรณการเกษตร เปนตน

 3. วิธีการปลูกและชวงเวลาที่เหมาะสม โดยคํานงึถึง

สภาพพื้นที่และปริมาณนํ้าฝน กลาวคือ

  ควรทาํนาดาํในทองทีท่ีม่ฝีนตกด ีมปีรมิาณนํา้ฝนมาก

เฉลี่ยตอเดือนไมตํ่ากวา 130 มม. โดยตกกลาประมาณเดือน

มิถุนายนถึงกรกฎาคมและปกดําประมาณเดือนกรกฏาคมถึง

เดือนสิงหาคม

  ทาํนาหยอดหรอืหวานในพืน้ทีท่ีฝ่นตกนอย หรอืฝนลา 

หรือทิ้งชวง เวลาปลูกควรอยูระหวางกลางเดือนมิถุนายนถึง

เดือนสิงหาคม

  กรณจีาํเปนตองปลกูตองขาวเรว็ ตัง้แตเดอืนพฤษภาคม 

พบปญหาขาวสูงเกินไปหรือมีวัชพืชขึ้นมาก ใหตัดตนขาวใน

ระยะชวงปลายเดือนกรกฎาคม ทั้งนีต้องมีความชื้นในนา

  การปลูกใหมีปริมาณตนขาวที่เหมาะสม โดยถาทํา

นาดําควรปกดําระยะระหวางกอ 20-25 เซนติเมตร และ

ระหวางแถว 20-25 เซนตเิมตร กอละ 3-4 ตน ถาเปนนาหวาน

ใชอัตราเมล็ดพันธุ 15-20 กิโลกรัมตอไร

 4.การเตรยีมดนิ ตองเตรยีมดนิใหดเีพือ่กาํจดัวชัพชืและ

ขาวเรื้อที่จะขึ้นปนในนา โดยมีการไถอยางนอย 2 ครั้ง มีการ

หวานปุยคอก ไถกลบตอซังขาว หรือหวานพืชตระกูลถั่ว เชน 

ถั่วพรา ถั่วพุม ถั่วเขียว โสนอัฟริกัน อัตรา 5-8 กก./ไร แลว

ไถกลบเมื่ออายุประมาณ 50 วันหรือระยะออกดอก เพื่อเพิ่ม

ความอุดมสมบูรณของดิน

 5.การใสปุยเคมี ควรใสอยางนอย 2 ครั้ง

 ครัง้ที ่ 1 ใสหลงัจากปกดาํ 7-10 วนั หรอืหลงัจาก    

ขาวงอก 20-25 วัน โดยใชสูตร 16-16-8, 18-12-6,           

16-12-8 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือแบงใส 2 ครั้ง และควร

ใสปุยคอกหรือปุยหมักเพื่อปรับปรุงบํารุงดินดวย

 ครัง้ที ่2 ใสในระยะขาวเริม่ตัง้ทองเพือ่ใหไดเมลด็ตอรวง 

มาก และเมลด็ทีส่มบรูณ โดยใชปุยสตูร 46-0-0 อตัรา 5-10 

กก./ไร หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 10-20 กก./ไร หรือสังเกต

จากสขีองใบขาวถายงัเขยีวเขม ไมจาํเปนตองใสปุยอกีเพราะ

จะทําใหขาวเฝอใบได

 ขาวหอมมะลิ เปนขาวเจาทีม่คีณุภาพด ีมกีลิน่

หอมและนุมเปนที่นิยมของผูบรโิภคทั้งในและตางประเทศ

และผูบรโิภคสวนใหญจะเปนผูที่มีฐานะดี มีกําลังซื้อสูง 

ปรมิาณการสงออกปละกวารอยละ 30 ของการสงออกขาว

ทั้งหมด คิดเปนมูลคาปละกวา 40,000 ลานบาท

คุณสมบัติ
 ขาวสารเมลด็เรยีวยาวขาวใสเปนเงาและมทีองไขนอย

 ขาวสุก เลื่อมมัน ออนนุมและมีกลิ่นหอม

 หอมมะล ิเปนชือ่ทีเ่รยีกในวงการคาของผูบรโิภคและ

ผูประกอบการ โดยพนัธุทีป่ลกูม ี2 พนัธุ คอื ขาวดอกมะล ิ105

และกข 15 พนัธุทีม่กีารปลกูมากทีส่ดุในปจจบุนัถงึรอยละ 90

คือ พันธุขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งสามารถปลูกไดทั่วประเทศ 

แตแหลงทีป่ลกูขาวหอมมะลคิณุภาพดอียูในภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนือและภาคเหนือตอนบน

ขาวหอมมะลิ เปนขาวเจาทีม่คีณุภาพด ีมกีลิน่

หอมและนุมเปนที่นิยมของผูบรโิภคทั้งในและตางประเทศ


