
 

 
การผลิตข้าวอินทรีย์ 

หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ 

        การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุก
ชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและก าจัดวัชพืช สาร
ป้องกันก าจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูขา้ว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อปอ้งกันก าจัด
แมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะท าให้ได้ผลผลติข้าวที่มี
คุณภาพสูงและปลอดภยัจากสารพิษแล้ว ยังเปน็การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย 
        การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรือ่งของธรรมชาติ
เป็นส าคญั ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟคูวามอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาต ิเพื่อการผลิต
อย่างยั่งยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมนุเวียน การใช้
ปุ๋ยอินทรยี์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตวศ์ัตรูข้าวโดยวิธี
ผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลอืกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้านทานโดย
ธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจดัการพืช ดิน และน  า ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพื่อท าให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดลอ้มไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาด
ของโรค แมลงและสัตวศ์ัตรูข้าว เป็นต้น การปฏิบัติเช่นนี ก็สามารถท าให้ต้นข้าวที่ปลูก
ให้ผลผลิตสูงในระดับทีน่่าพอใจ 
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        การผลิตข้าวอินทรีย์มีขั นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับการผลิตขา้วโดยทั่วไปจะ
แตกต่างกันที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั นตอนการผลิต จึงมีข้อควร
ปฏิบัติดังนี  

1. การเลือกพื นที่ปลูก 
2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว 
3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 
4. การเตรียมดิน 
5. วิธีปลูก 
6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
7. ระบบการปลูกพืช 
8. การควบคุมวัชพืช 
9. การป้องกันก าจัดโรค แมลง และสัตวศ์ัตรพูืช 
10. การจัดการน  า 
11. การเก็บเกี่ยว การนวดและการลดความชื น 
12. การเก็บรักษาข้าวเปลือก 
13. การส ี
14. การบรรจุหีบห่อเพื่อการค้า 

 
ขั้นตอนการผลิตข้าวอนิทรีย์ 
1. การเลือกพื้นที่ปลูก 
        เลือกพื นที่ที่มีขนาดใหญ่ติดต่อกัน และมคีวามอุดมสมบูรณ์ของดินโดยธรรมชาติ
ค่อนข้างสูง ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างเพยีงพอ 
มีแหล่งน  าส าหรับการเพาะปลูก ไม่ควรเป็นพื นที่ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก
ติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือมีการปนเป้ือนของสารเคมสีูง และห่างจากพื นที่ที่มีการใช้
สารเคมีการเกษตร 
       ส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่มพีื นที่ถอืครองไม่มากและอยู่ในบริเวณใกล้เคยีงกัน
ควรรวมกลุ่มกันเพื่อผลติข้าวอินทรยี ์

https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#1
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#2
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#3
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#4
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#5
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#6
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#7
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#8
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#9
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#10
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#11
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#12
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#13
https://www.ricethailand.go.th/rkb3/index.php-file=content.php&id=4-1.htm#14


2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว 
        พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลกูควรมีคณุสมบัติด้านการเจริญเติบโตเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มในพื นทีป่ลูก และให้ผลผลิตได้ดีแม้ในสภาพดินที่มคีวามอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า ต้านทานโรคและแมลงศัตรูขา้ว และมีคณุภาพเมล็ดตรงกับความตอ้งการ
ของผู้บริโภคข้าวอินทรยี์ การผลิตข้าวอินทรยี์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 
105 และ กข15 ซึ่งทั งสองพันธุ์เป็นข้าวที่มคีุณภาพเมล็ดดีเป็นพิเศษ 

 

3. การเตรียมเมลด็พันธุ์ข้าว 
        เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ
เกษตรอินทรยี์ที่ได้รับการดูแลอย่างดี มีความงอกดี ผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์ ปราศจากโรค แมลงและเมล็ดวัชพืช หากจ าเป็นต้องป้องกันโรคที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุอ์นุโลมให้น ามาแช่ในสารละลายจุนส ี(จุนสี 1 กรัมต่อน  า 1 ลิตร) เป็น
เวลานาน 20 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน  าก่อนน าไปปลูก 
4. การเตรียมดิน 
        วัตถุประสงค์หลกัของการเตรียมดินคือสร้างสภาพทีเ่หมาะสมตอ่การปลูกและ
การเจริญเติบโตของข้าว ช่วยควบคมุวัชพืช โรค แมลงและสัตวศ์ัตรูข้าวบางชนิด การ
เตรียมดินมากหรือน้อยขึ นอยู่กับคุณสมบัติดิน สภาพแวดลอ้มในแปลงนาก่อนปลูกและ
วิธีการปลูก โดยไถดะ ไถแปร คราด และท าเทอืก 
  



 

 

เตรียมแปลง ไถเตรียมดิน 

5. วิธีปลูก 
        การปลูกข้าวแบบปักด าจะเหมาะสมที่สดุกับการผลิตข้าวอินทรยี์ เพราะการ
เตรียมดิน ท าเทอืก การควบคุมระดับน  าในนาจะช่วยลดปริมาณวัชพืชได้และการปลูก
กล้าข้าวลงดินจะช่วยให้ข้าวสามารถแข่งขันกับวชัพืชได้ ต้นกล้าที่ใช้ปักด าควรมอีายุ
ประมาณ 30 วัน เลือกต้นกล้าที่เจริญเติบโตแขง็แรงดี ปราศจากโรคและแมลงท าลาย 
        เนื่องจากในการผลิตข้าวอินทรยี์ต้องหลกีเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ทุกชนิด
โดยเฉพาะปุย๋เคมี จึงแนะน าให้ใช้ระยะปลูกถี่กว่าระยะปลูกที่แนะน าส าหรับปลูกข้าว
โดยทั่วไปเล็กน้อยคอื ระยะระหวา่งต้นและแถว ประมาณ 20 เซนติเมตร จ านวนต้น
กล้า 3-5 ต้นต่อกอ และใช้ระยะปลูกแคบกว่านี หากดินนามีความอุดมสมบูรณค์่อนขา้ง
ต่ า ในกรณีที่ต้องปลูกลา่หรือปลูกหลังจากช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมของข้าวแต่ละพันธุ์ 
และมีปญัหาเรือ่งการขาดแคลนแรงงาน แนะน าให้เปลี่ยนไปปลูกวิธีอื่นที่เหมาะสม เช่น 
หว่านข้าวแห้ง หรือหวา่นน  าตม 

 

 

ถอนกล้า ด านา 



  

 

 

หว่านข้าวงอก/(หวา่นน  าตม) หว่านข้าวแห้งคลุมฟาง 

6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
        เนื่องจากการปลกูข้าวอินทรยี์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี การเลือกพื นที่ปลูก
ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงตามธรรมชาติ จึงเป็นการเริ่มต้นที่ได้เปรยีบ เพื่อที่จะรักษา
ระดับผลผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ นอกจากนี  เกษตรกรยังต้องรู้จักการจัดการดินที่
ถูกต้อง และพยายามรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าว
อินทรยี์ให้ได้ผลดีและยัง่ยืนมากทีสุ่ด ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการความอุดมสมบูรณ์
ของดินส าหรับการผลิตข้าวอินทรียส์ามารถแบง่ออกได้ ดังนี  
1) การจัดการดิน 
มีข้อแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการ
ใช้ปลูกข้าวอินทรีย์ดังนี  

 

 

การเผาฟางเป็นสิ่งตอ้งห้าม ปุ๋ยเคมีและสารเคมสีังเคราะห์เป็นสิ่ง
ต้องห้าม 



-ไม่เผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดอุินทรยี์ในแปลงนา เพราะเป็นการท าลาย
อินทรยีวัตถุและ จุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ 
-ไม่น าชิ นส่วนของพืชทีไ่ม่ใช้ประโยชน์โดยตรงออกจากแปลงนา แต่ควรน าวัสดุอินทรีย์
จากแหล่งใกล้เคียงใสแ่ปลงนาให้สม่ าเสมอทีละเล็กละน้อย 
-เพิ่มอินทรยีวัตถุให้กับดินโดยการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่ในทีว่่างในบริเวณ
พื นที่นาตามความเหมาะสม แล้วใช้อินทรียวัตถทุี่เกิดขึ นในระบบไร่นาให้เกิดประโยชน์
ต่อการปลูกข้าว-ไม่ควรปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่ากอ่นการปลูกข้าวและหลงัจากการเก็บ
เกี่ยวข้าว แต่ควรปลูกพชืบ ารุงดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วพร้า โสน 
เป็นต้น 

 

 

ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม 

  

 

                 โสนอฟัรกิัน 
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-ควรวิเคราะห์ดินนาทุกปี แล้วแก้ไขภาวะความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของต้นข้าว (ประมาณ 5.5 – 6.5) ถ้าพบว่าดินมคีวามเป็นกรดสูง
แนะน าให้ใช้ปูนมาร์ล ปนูขาว หรือขี เถา้ไม้ปรับปรุงสภาพดิน 
2) การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
        ใส่ปุ๋ยอินทรยี์จากธรรมชาติอย่างสม่ าเสมอ แต่เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ
แทบทุกชนิดมีความเขม้ข้นของธาตุอาหารค่อนข้างต่ า จึงต้องใช้ในปริมาณทีสู่งมาก 
และอาจมีไม่พอเพยีงส าหรับการปลูกข้าวอินทรยี์และถ้าหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม
ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต จึงแนะน าให้ใช้หลักการธรรมชาติที่วา่ “สรา้งให้
เกิดขึ นในพื นที่ ใส่ทีละเล็กทีละนอ้ยสม่ าเสมอเป็นประจ า” ปุ๋ยอินทรียจ์ากธรรมชาติที่
ควรใช้ ได้แก่ 

 

 

ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกที่ได้จากสัตว์เลี ยงในไร่นา 

-ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสตัว์ ได้แก่มูลสัตว์ต่าง ๆ ซึง่อาจน ามาจากภายนอก หรือจัดการ
ผลิตขึ นในบริเวณไร่นา นอกจากนี ท้องนาในชนบทหลังจากเก็บเก่ียวข้าวแล้วมักจะ
ปล่อยให้เป็นที่เลี ยงสัตวโ์ดยให้แทะเล็มตอซังและหญ้าต่าง ๆ มลูสัตว์ทีถ่่ายออกมา
ปะปนกับเศษซากพืช ก็จะเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุในนาอีกทางหนึ่ง 
-ปุ๋ยหมัก ควรจัดท าในพื นที่นาหรอืบริเวณที่อยู่ไม่ห่างจากแปลงนามากนักเพื่อความ
สะดวกในการใช้ ควรใช้เชื อจุลินทรยี์ในการท าปุย๋หมักเพื่อช่วยการย่อยสลายได้เรว็ขึ น 
และเก็บรักษาให้ถูกต้องเพื่อลดการสญูเสยีธาตอุาหาร 
-ปุ๋ยพืชสด ควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมควรปลูกก่อนการปักด าข้าวใน



ระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ต้นปุ๋ยพืชสดมีช่วงการเจริญเติบโตเพียงพอที่จะผลิตมวล
พืชสดได้มาก มคีวามเขม้ข้นของธาตุไนโตรเจนสูงและไถกลบต้นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูก
ข้าวตามก าหนดเวลา เช่น โสนอฟัริกัน (Sesbania rostrata) ควรปลูกก่อนปักด า
ประมาณ 70 วัน โดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ประมาณ 7 กิโลกรัมต่อไร่ หากจ าเป็นต้องใช้
ปุ๋ยฟอสฟอรัสช่วยเร่งการเจริญเติบโต แนะน าให้ใช้หินฟอสเฟตบดละเอียดใส่ตอน
เตรียมดินปลูก แลว้ไถกลบต้นโสนขณะมอีายุประมาณ 50-55 วัน หรือก่อนการปักด า
ข้าวประมาณ 15 วัน 

 

 

ปอเทืองปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบโสน 

-น้้าหมักชีวภาพ 
หรือน  าสกัดชีวภาพ (Bio Extract) ควรให้ท าใช้เองจากวัสดุเหลอืใช้ในไร่นา ใน
ครัวเรอืน น ามาหมักร่วมกับกากน  าตาล (Mollass) หรือน  าตาลทรายแดงละลายน  า 

 

วัสดุและอุปกรณ์การท าน  าหมัก 



วิธีใช้น้้าหมักในนาข้าว 
ครั้งที ่1 หลังท าเทือก ปั้นคันนาย่อยอุดรอยรั่ว หรือรอยแตกระแหง ป้องกันการรั่วซึม
ของน  าหมัก แล้วน าน  าหมัก(แนะน าให้ใช้น  าหมักพืช)ที่ท าขึ น อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ ผสม
น  าเปล่า 10 เท่า ราดให้ทั่ว จึงปักด าข้าว 
ครั้งที่ 2 ระยะข้าวแตกกอหรือหลังจากปักด าข้าวไปแล้ว 30 วัน ใช้น  าหมัก(แนะน าให้
ใช้น  าหมักจากเนื อ)อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ผสมน  าเปล่าเทา่กันกับครั งที่ 1 ราดให้ทั่ว 
ครั้งที่ 3 ระยะข้าวเริ่มตั งท้อง(แนะน าให้ใช้น  าหมักผลไม้)อัตรา 250 ซีซีต่อไร่ ผสม
น  าเปล่า 50 เท่าพ่นทั่วแปลง 
ครั้งที่ 4 และ 5 ฉีดพ่นด้วยน  าหมักจากผลไม้ หลังจากครั งที่ 3 เป็นเวลา 15 และ 30 
วัน 
หมายเหตุ แนะน าให้ใช้ร่วมกับการไถกลบปุ๋ยพชืสด หรือใส่ปุ๋ยคอก 
3) การใช้อินทรียวัตถุบางอยา่งทดแทนปุ๋ยเคม ี
        หากปฏิบัติตามค าแนะน าเกีย่วกับการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินข้างต้น
แล้ว ยังพบว่าดินมคีวามอุดมสมบูรณไ์ม่เพียงพอหรือขาดธาตุอาหารทีส่ าคญับางชนิดไป
สามารถน าอินทรยีวัตถจุากธรรมชาติต่อไปนี ทดแทนปุ๋ยเคมีบางชนิดได้คือ 
-แหล่งธาตุไนโตรเจน เชน่ แหนแดง สาหร่ายสีน  าเงินแกมเขียว กากเมลด็สะเดา และ
เลือดสัตวแ์ห้ง เป็นต้น 

 

แหนแดง 

-แหล่งธาตุฟอสฟอรัส เช่นหินฟอสเฟต กระดูกป่น มูลไก่ มูลค้างคาว กากเมล็ดพืชขี เถ้า
ไม้ และสาหร่ายทะเล เป็นต้น 
-แหล่งธาตุโพแทสเซียม เช่น ขี เถ้า และหินปูนบางชนิด 



-แหล่งธาตุแคลเซยีม เชน่ ปูนขาว โดโลไมท์ เปลือกหอยป่น และกระดกูป่น เป็นต้น 
7. ระบบการปลูกพืช 
        ปลูกข้าวอินทรยี์เพียงปีละครั ง โดยเลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมกับข้าวแต่ละ
พันธุ์และปลูกพืชหมุนเวยีนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วก่อนและหลังการปลูกข้าว อาจปลูก
ข้าวอินทรีย์รว่มกับพืชตระกูลถั่วก็ได้ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
8. การควบคุมวัชพืช 
        แนะน าให้ควบคมุวัชพืชโดยวิธีกล เช่น การเตรียมดินที่เหมาะสม วิธีการท านาที่
ลดปัญหาวัชพืช การใช้ระดับน  าควบคมุวัชพืช การใช้วัสดุคลุมดิน การถอนด้วยมอื วิธี
เขตกรรมต่าง ๆ การใช้เครื่องมือ รวมทั งการปลกูพืชหมุนเวียน เป็นต้น  
9. การป้องกันก้าจัดโรค แมลง และสตัว์ศัตรพูืช 
        หลักการส าคัญของการป้องกันก าจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูขา้วในการผลิตข้าว
อินทรยี์มีดังนี  
1) ใช้ข้าวพันธุ์ต้านทาน 
2) การปฏิบัติด้านเขตกรรม เช่น การเตรยีมแปลง 
ก าหนดช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม ใช้อัตราเมล็ดและระยะปลูกที่เหมาะสม การปลูกพืช
หมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูขา้ว การรกัษาความอุดม
สมบูรณ์ของดินและสมดุลของธาตอุาหารพืช การจัดการน  า เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโต
ดี สมบูรณ์และแข็งแรง สามารถลดการท าลายของโรค แมลงและสัตวศ์ตัรูข้าวได้ส่วน
หนึ่ง 

 

 

ข้าวอินทรีย์ทีส่มบูรณ์แข็งแรงโดยใช้หลักความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
และมคีวามสมดุลของธาตุอาหารพืช 



3)จัดการสภาพแวดลอ้มไม่ให้เหมาะสมกับการระบาดของโรค แมลงและสัตวศ์ัตรูข้าว 
เช่น การก าจัดวัชพืช การก าจัดเศษซากพืชทีเ่ป็นโรคโดยใช้ปูนขาว หรอืก ามะถันผงที่ไม่
ผ่านกระบวนการทางเคมี 
4) รักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยส่งเสรมิการแพร่ขยายปริมาณของแมลงที่มีประโยชน์ 
เช่น ตัวห  า ตัวเบียน และศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมแมลงและสัตว์ศตัรูข้าว 
5) ปลูกพืชขับไล่แมลงบนคันนา เช่น ตะไคร้หอม 
6) หากมีความจ าเป็นอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม และใบ
แคฝรั่ง เป็นต้น 
7) ใช้วิธีกล เช่น ใช้แสงไฟลอ่ ใช้กับดัก และใช้กาวเหนียว 
8) ในกรณีที่ใช้สารเคมีก าจัดควรกระท าโดยทางอ้อม เช่น น าไปผสมกับเหยื่อลอ่ในกับ
ดักแมลงหรือใช้สารพิษก าจัดสัตว์ศัตรูข้าว ซึ่งจะต้องใช้อย่างระมัดระวงั และต้องก าจัด
สารเคมีทีเ่หลือรวมทั งศตัรูข้าวที่ถูกท าลายโดยเหยื่อพิษอยา่งถูกวิธี หลงัจากปฏิบัติเสร็จ
แล้ว 
10. การจัดการน้้า 
        ระดับน  ามีความสัมพันธ์กับการเจรญิเตบิโตทางล าต้นและการให้ผลผลิตของข้าว
โดยตรง ในระยะปักด าจนถึงแตกกอถ้าระดับน  าสูงมากจะท าให้ต้นข้าวสูงเพือ่หนีน  าท า
ให้ต้นอ่อนแอและล้มง่าย ในระยะนี ควรรักษาระดับน  าให้อยู่ที่ประมาณ 5 เซนติเมตร 
แต่ถ้าต้นข้าวขาดน  าจะท าให้วัชพืชเติบโตแข่งขันกับต้นข้าวได้ ดังนั นระดับน  าที่
เหมาะสมต่อการปลูกข้าวอินทรีย์ ตลอดฤดูปลกูควรเก็บรักษาไว้ที่ปรมิาณ 5-15 
เซนติเมตร จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วัน จึงระบายน  าออกเพื่อให้ข้าว
สุกแก่พร้อมกัน และพื นที่นาแห้งพอเหมาะต่อการเก็บเกี่ยว 
11. การเก็บเกี่ยว การนวดและการลดความชื้น 
        เก็บเกี่ยวข้าวหลงัจากออกดอก ประมาณ 28-30 วัน สังเกตจากเมล็ดในรวงข้าว
สุกแก่เมล็ดเปลีย่นเป็นสีฟาง เรียกว่า ระยะพลบัพลึง 



 

 

รวงข้าวในระยะพลับพลงึซึ่งเหมาะในการเก็บเกี่ยว  

 
  

การเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวนวด เมล็ดข้าวยังมคีวามชื นสูง ตอ้งตากบนลาน ในสภาพที่
แดดจัดเป็นเวลา 1-2 วัน พลิกกลับเมล็ดขา้ววนัละ 3-4 ครั ง ให้ความชื นเหลือ 14 
เปอร์เซ็นต์ หรือต่ ากวา่ เพื่อให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษา และท าให้มีคณุภาพการสีดี 

 

การตากข้าวเพือ่ลดความชื นให้ไม่เกิน 14 เปอรเ์ซ็นต ์



12. การเก็บรักษาข้าวเปลือก 
        เมื่อลดความชื นให้ต่ ากว่า 14 เปอร์เซ็นต ์แล้วจึงน าเมล็ดข้าวไปเก็บรักษาในยุ้ง
ฉางหรือใส่ในภาชนะที่แยกต่างหากจากข้าวที่ผลิตโดยวิธอีื่น 

 
 

ยุ้งฉางในระดับธุรกิจที่ถกูสุขลักษณะเหมาะ
ส าหรับเก็บผลผลิตข้าวอินทรยี ์

การเก็บรักษาผลผลิตข้าวอินทรยี์
ในกระสอบพลาสติกสานที่ถูก
สุขลักษณะ 

 

 

 

ยุ้งฉางในระดับครัวเรอืนที่ถูกสุขลักษณะ
เหมาะส าหรับเก็บผลผลติข้าวอินทรยี ์

กระสอบข้าวในโรงเก็บ 

13. การส ีต้องแยกสีต่างหากจากข้าวทั่วไป โดยท าการใช้ข้าวเปลือกอนิทรียส์ีล้าง
เครื่อง 



 

การแยกสีและแบ่งสายการบรรจุระหวา่งข้าวอนิทรีย์กับข้าวทั่วไป 

14. การบรรจุหีบห่อเพื่อการค้า 
        ควรบรรจุข้าวกลอ้งหรือข้าวสารในถุงขนาดเล็กตั งแต่ 1 กิโลกรัม ถึง 5 กิโลกรัม 
โดยบรรจุในสภาพสุญญากาศ 

 

 

 

 

 

 


