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คู่มือการปลูกและการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่เพื่อความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน เล่มนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือก
ในการผลิตข้าวไร่ให้แก่เกษตรกรให้เกิดการพึ่งตนเอง สร้างความ
เข้มแข็ง และความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่
ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  เนื้อหาแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่
หนึ่ง เน้นความส าคัญ ลักษณะของข้าวไร่ และสภาพแวดล้อมของ
ข้าวไร่ ส่วนที่สอง พันธ์ุข้าวไร่ ส่วนที่สาม การปลูกข้าวไร่ ส่วนที่สี่ 
ศัตรูข้าวไร่ และส่วนที่ห้า การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้คงมีประโยชน์แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง    
       

       ร่วมจิตร นกเขา 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของข้ำวไร่ 
 ข้าวไร่ เป็นพืชที่ต้องการน้ าน้อย  ปลูกบนที่ดอนตั้งแต่
พื้นที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลเล็กน้อย จนถึงที่ลาดชันบนสันเขาและ
ภูเขา สามารถเจริญเติบโตได้โดยอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ ปลูกได้
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ข้าวไร่เป็นพืชที่มีความส าคัญในด้าน
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและชุมชนที่มีพื้นที่ท ากินน้อย 
โดยผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเพื่อเป็นอาหารหลัก ส่วนที่เหลือ
จากการบริโภคจ าหน่ายในตลาดท้องถ่ิน นอกจากเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารแล้วเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน หรือน าไป
แลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่นที่ครัวเรือนของตนขาดแคลน ข้าวไร่จึง
เป็นพืชทางเลือกส าหรับการผลิตอาหารในสภาพที่มีน้ าจ ากัด 
เนื่องจากต้องการน้ าน้อย ปลูกในที่ดอนและทนแล้งได้ดี ปลูกได้ทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย   
1.2 แหล่งปลูกข้ำวไร่ของประเทศไทย 
 ในอดีตพื้นที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่ปลูกตามป่าเขา และชาว
ชนบทยากจนที่อาศัยอยู่ในเขตเกษตรล้าหลัง และห่างไกลจากการ
คมนาคม ดังนั้น เมื่อหลายสิบปีก่อนทุกภาคของประเทศไทยปลูก
ข้าวไร่แบบท าไร่เลื่อนลอย เมื่อมีการคมนาคมและการติดต่อค้าขาย
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สะดวกและมีการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกท าลายป่า เพื่อท าไร่เลื่อน
ลอย จึงท าให้พื้นที่ เพาะปลูกข้าวไร่ลดลง ปีเพาะปลูก 2555 
ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าวไร่ 207,559 ไร่ มีผลผลิตรวมเฉลี่ยปีละ 
72,618 ตัน  จังหวัดที่ปลูกข้าวไร่มากที่สุด ได้แก่ ได้แก่ จังหวัดน่าน 
ตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ปลูกข้าวไร่ 59,398 ไร่ มีผลผลิตรวมเฉลี่ยปีละ 17,735 ตัน จังหวัด
ที่ปลูกข้าวไร่มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเลย อุบลราชธานี ขอนแก่น 
และมหาสารคาม ภาคกลางมีพื้นที่ปลูกข้าวไร่ 25,126  ไร่ มี
ผลผลิตรวมเฉลี่ยปีละ 14,019 จังหวัดที่มีการปลูกข้าวไร่ ได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี และจันทบุรี ส าหรับภาคใต้ มีพื้นที่เพาะปลูก 
17,001 ไร่ มีผลผลิตรวมเฉลี่ยปลีะ 5,373 ตัน  จังหวัดที่ปลูกข้าวไร่
มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงา และสงขลา ส าหรับ
ภาคใต้ของประเทศไทยส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกแซมในสวน ไม้ผล 
ยางพารา และปาล์มน้ ามันที่มีอายุ 1-3 ปี (ภาพที่ 1.1) 
1.3 ลักษณะของข้ำวไร่ 

พันธ์ุข้าวไร่ที่นิยมปลูกทั่วไปในทวีปเอเซียเป็นข้าวออไรซา 
ซาไทวา ที่มีลักษณะ หักล้มน้อย เมล็ดแตกน้อย สีง่าย มีการพักตัว
ต่ า มี โปรตีนต่ า อ่อนแอต่อโรค มี เยื่อกันน้ าฝนยาว 40 -45 
มิลลิเมตร มีลักษณะยอดแหลม บาง มีระแง้มาก จ านวนเมล็ดต่อ
รวงสูงกว่า 250 เมล็ดต่อรวง ผลผลิตสูง  



3 
 

ระบบรากของข้าวไร่กับข้าวนามีความแตกต่างกัน (ภาพที่ 
1.2) ข้าวไร่มีรากลึก หนา มีจ านวนรากน้อยกว่าข้าวนา รากแก้ว
สลายภายใน 1 เดือนหลังงอก รากถาวร มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ราก
ฝอยเจริญอยู่ในระดับผิวดิน และรากที่เจริญในระดับใต้ผิวดิน ส่วน
ของปลายรากมีหมวกราก ท าหน้าที่ช่วยดูดน้ าและธาตุอาหารจาก
ดินไปเลี้ยงต้น การกระจายตัวของรากข้ึนอยู่กับลกัษณะประจ าพันธ์ุ 
ลักษณะโครงสร้างของดิน การเตรียมดิน น้ า และธาตุอาหาร 

ลักษณะของล าต้นข้าวไร่ ต้นข้าวไร่มีความสูงตั้งแต่ 50-
180 เซนติเมตร ความสูงของต้นข้าวไร่ ข้ึนอยู่กับพันธ์ุ  ล าต้น
ประกอบด้วยข้อ ปล้อง ต้นข้าวเป็นลักษณะทรงกระบอกด้านใน
กลวง ข้อตันนูน (ภาพที่ 1.3) สีของล าต้นอาจเป็นสีเขียว เหลือง 
หรือม่วง ฯลฯ ข้ึนอยู่กับพันธ์ุ  ต้นข้าวเมื่อแตกหลาย ๆ ต้นเรียกว่า 
กอ แต่ละกอประกอบด้วย ต้นเดิม และต้นแตกใหม่ ซึ่งต้นแตกใหม่
เกิดจากตาของข้อล่าง  
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ภาพที่ 1.1 ปลูกข้าวไร่เป็นพืชแซมในสวนมะพร้าว ไม้ผล ยางพารา

และปาล์มน้ ามันขนาดเล็ก 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
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ภาพที่ 1.2 ระบบรากของข้าวนาสวนและข้าวไร ่
ที่มา: Arraudeau และ  Vergara (1988)  
      

ข้ำวนำสวน ข้ำวไร ่

25 
ซม. 

ระดับน  ำ ผิวหน้ำ
ดิน

ข 

40 วันหลังปลูก 60 วันหลังปลูก ระยะออกรวง 

25 ซม. 
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ภาพที่ 1.3 ส่วนประกอบของล าต้น 
ที่มา: Mew and Misra,(1994) 
 

ใบขาวประกอบด้วยตัวใบ และกาบใบ โดยมีข้อต่อใบเป็น
ตัวแบ่งให้กาบใบแยกออกจากตัวใบอย่างเห็นได้ชัด ตรงบริเวณด้าน
ในข้อต่อใบมีเยื่ออ่อนบาง ๆ รูปสามเหลี่ยมมีปลายแยกเป็น 2 แฉก 
แนบติดกับส่วนของล าต้น เรียกว่า เยื่อกันน้ าฝน นอกจากนี้ที่
บริเวณนี้ยังมีเข้ียวกันแมลง 2 อัน ซึ่งลักษณะเป็นขนรูปร่างโค้ง
คล้ายเคียวติดอยู่ข้างละอันของข้อต่อใบ ใบธงเกิดข้ึนที่ส่วนบนสุด
ของต้นข้าว ใบนี้เกิดก่อนข้าวออกดอกเล็กน้อย (ภาพที่ 1.3)  
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รูปร่างของใบข้าวไร่ ใบกว้าง ยาว หนา กว่าข้าวนา แต่มี
จ านวนใบน้อยกว่าข้าวนา  ใบข้าวไร่ตั้งตรง ใบสีเขียวเข้ม ต้านทาน
ต่อสภาวะขาดน้ าและทนอุณหภูมิได้สูงถึง 53 องศาเซลเซียส 
รูปแบบใบของข้าวข้ึนอยู่กับพันธ์ุ สามารถแบ่งได้ 4 แบบ ได้แก่ ก) 
ใบยาว กว้าง ใบปรก ข) ใบยาวปานกลาง ใบกึ่งตั้งตรง ค) ใบยาว 
แคบ กึ่งตั้งตรง และ ง) ใบสั้น ตั้งตรง (ภาพที่ 1.4) 

 
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.4 ลักษณะของใบข้าวไร่ 
ที่มา: Arraudeau และ  Vergara (1988) 
 

ดอกข้าวเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย
อยู่ในดอกเดียวกัน ดอกประกอบด้วย เกสรตัวผู้ 6 อัน ส่วนบนสุด
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ของเกสรตัวผู้เป็นกะเปาะสีเหลืองเรียกว่า อับเรณู ภายในอับเรณูมี
ละอองเกสรขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก อับเรณูอยู่บนก้านเกสรตัวผู้ 
ส่วนเกสรตัวเมียอยู่ใกล้กับฐานดอกด้านใน ประกอบด้วยยอดเกสร
ตัวเมีย มีลักษณะคล้ายขนนกขนาดเล็กจ านวน 2 อัน ท าหน้าที่
รองรับละอองเกสรตัวผู้ ซึ่งตั้งอยู่บนก้านเกสรตัวเมียเช่ือมติดอยู่กับ
รังไข่  ภายในรังไข่มีไข่ ดอกข้าวเริ่มบานจากปลายช่อมาหาโคนช่อ
ใช้เวลา 7 วัน ดอกบานนาน 6 นาที แต่อาจบานนาน 1 ช่ัวโมงก็ได้ 
ซึ่งข้ึนกับความช้ืนในบรรยากาศขณะที่ดอกบาน (ภาพที่ 1.5) 

               

 
ภาพที่ 1.5 ส่วนประกอบของดอกข้าว 
ที่มา: Mew และ Misra (1994) 
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รูปร่างของเมล็ดข้าวไร่แตกต่างกันไปตามขนาด รูปร่าง สี 
และความยาวของหาง โดยข้าวไร่กลุ่ม   อินดิคา เมล็ดเรียวยาว จา
โปนิคา เมล็ดสั้นป้อม ส่วนจาวานิคา เมล็ดใหญ่ป้อม เมล็ดมีหางสั้น 
หรือยาว หรือไม่มีหางยาวข้ึนอยู่กับลักษณะของพันธ์ุ (ภาพที่ 1.6)                    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.6 รูปร่างของเมล็ดข้าวไร ่
ที่มา: Arraudeau และ  Vergara (1988) 
 

ส่วนประกอบของเมล็ดข้าวเปลือก ในส่วนที่เรียกว่าแกลบ 
ประกอบด้วย เปลือกใหญ่ เปลือกเล็ก ขน หาง ข้ัวเมล็ด และกลีบ
รองดอกที่เช่ือมติดกับก้าน ข้าวกล้องประกอบด้วยส่วนที่เป็นแป้ง 
และคัพภะ ซึ่งถูกหุ้มไว้ด้วยเยื่อหุ้มช้ันนอก เยื่อหุ้มช้ันกลาง และเยื่อ
หุ้มช้ันใน เมล็ดข้าวถูกพัฒนาข้ึนมาหลังจากการผสมพันธ์ุระหว่าง
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เซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้และเพศเมีย โดยที่รังไข่กลายไปเป็นแป้ง และ
ส่วนของไข่กลายไปเป็นคัพภะ (ภาพที่ 1.7)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ภาพที่ 1.7 ส่วนประกอบของเมล็ดข้าวเปลอืกและข้าวกล้อง 
ที่มา: กรมการข้าว (2560) 
 
 
 



11 
 

1.4 สภาพแวดล้อมส าหรับการปลูกข้าวไร่                 
     1.4.1 ปริมาณน้ าฝน  

   ปัญหาส าคัญของการปลูกข้าวไร่คือการขาดแหล่งน้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ปริมาณน้ าฝนต่ า ส่งผลกระทบต่ออัตรา
การเจริญเติบโตและปริมาณของผลผลิต ปริมาณน้ าฝน การ
กระจายตัวของฝน หรือปริมาณน้ าในดินต่ า มีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพของเมล็ดข้าวไร่ แม้ว่าข้าว
ไร่โดยสภาพธรรมชาติมีลักษณะทนแล้งก็ตาม การกระจายตัวของ
ฝนมีความส าคัญมากกว่าปริมาณน้ าฝนโดยรวม (ภาพที่ 1.8) ข้าวไร่
ที่ปลูกต้องการน้ ามากในระยะแตกกอ และระยะตั้งท้องถึงออกดอก 
ซึ่งถ้าได้รับปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอท าให้เกิดความเสี่ยงหรือจุด
วิกฤต การกระจายตัวของฝนจึงมีความส าคัญมากกว่าปริมาณ
น้ าฝนโดยรวม (ภาพที่ 1.9) โดยทั่วไปข้าวไร่ต้องการปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยเดือนละ 200 มิลลิเมตร กรณีที่ฝนตกสม่ าเสมอตลอดทั้งเดือน 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเดือนละ 100 มิลลิเมตร ก็เพียงพอส าหรับการ
เจริญเติบโต แต่ถ้าฝนทิ้งช่วง 20 วัน ส่งผลให้ต้นข้าวชะงักการ
เจริญเติบโต และในระยะออกรวงจนถึงระยะเมล็ดสุกแก่ ถ้าต้นข้าว
ได้รับความแห้งแล้งติดต่อกัน 5-10 วัน ส่งผลให้ต้นข้าวที่ปลูกได้รับ
ความเสียหายอย่างแรง ท าให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างมาก  
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ภาพที่ 1.8 ปริมาณน้ าฝนต่อการเจรญิเตบิโตของข้าวไร่ 
ที่มา: Arraudeau และ  Vergara (1988) 
 

 
ภาพที่ 1.9 ปริมาณน้ าฝนทีจุ่ดวิกฤตหรือมีความเสี่ยงต่อการปลูก

ข้าวไร่ 
ที่มา: IRRI (1984) 

ปริมำณน  ำฝนต่ ำต้นกล้ำ
เจริญเตบิโตช้ำไม่สม่ ำเสมอ 

ปริมำณน  ำฝนเหมำะสมท ำให้ต้น
กล้ำเจริญเตบิดีและสม่ ำเสมอ 
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1.4.2 อุณหภูมิ  
    ข้าวไร่ต้องการอุณหภูมิในระยะการเจริญเติบโต ระยะ

ออกดอก และระยะการพัฒนาการสุกแก่ที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 
1.1) อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับข้าวไร่อยู่ในช่วง 20-35 องศา
เซลเซียส (ภาพที่ 1.10) ในระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นของต้น
ข้าวเมื่อได้รับอุณหภูมิกลางวันสูงประกอบกับความเข้มของแสงสูง 
ท าให้ต้นข้าวให้จ านวนรวงสูง แต่ถ้าอุณหภูมิสูงในระยะออกรวง 35 
และ 38 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 4 ช่ัวโมง และ 41 องศา
เซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง ท าให้ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวลดลง
เหลือเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ข้าวเมล็ดลีบ และเป็นหมันสูง 
ผลผลิตต่ า  และหากต้นข้าวได้รับอุณหภูมิต่ า  ส่งผลให้ข้าวไม่งอก 
เจริญเติบโตช้า แคระแกร็น เหลือง ปลายรวงไม่พัฒนา มีอายุยืด
ยาวออกไป ดอกเป็นหมัน ออกดอกช้า สุกแก่ไม่พร้อมกัน  
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ตารางที่ 1.1 ค่าอุณหภูมิวิกฤตและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ 
                เจริญเติบโตของต้นข้าวในระยะต่าง ๆ 
ระยะการเจรญิเตบิโต อุณหภูมิวิกฤต(องศาเซลเซียส) 

ต่ า สูง เหมาะสม 
การงอกของเมล็ด 10 45 20-35 
การเจรญิเตบิโตทางล าต้น 12-13 35 25-30 
ระยะออกราก 16 35 25-28 
ระยะการยืดตัวของใบ 7-12 45 31 
ระยะแตกกอ 9-16 33 25-31 
ระยะเริ่มก าเนิดรวงอ่อน 15 - - 
ระยะการพัฒนารวง 15-20 38 - 
ระยะดอกบาน 22 35 30-33 
ระยะสุกแก่ของเมล็ด 12-18 30 20-25 

ที่มา: Gupta และ O’ Toole (1986) 
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ภาพที่ 1.10 อุณหภูมิที่เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของข้าวไร่ 
ที่มา: Arraudeau และ  Vergara (1988)   
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1.4.3 แสง  
     ข้าวไร่ต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ ในระยะการ
เจริญเติบโตประมาณ 400-600 แคลอลรีต่อตารางเซนติเมตรต่อวัน 
ความต้องการพลังงานจากแสงอาทิตย์ของข้าวไร่ข้ึนอยู่กับความ
สมดุลของน้ า เช่น น้ าที่อยู่ในช่องว่างในดิน และการระเหยของน้ า 
ต้นข้าวไร่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์น้อยในระยะการเจริญเติบโต
ทางล าต้นมีผลน้อยต่อการให้ผลผลิต หากต้นข้าวได้รับความเข็ม
ของแสงต่ าในระยะสร้างรวง ส่งผลให้ผลผลิตต่ า มีจ านวนเมล็ดดีต่อ
รวงน้อย น้ าหนักเมล็ดต่ า และท าให้ข้าวสุกแก่เร็วข้ึน (ภาพที่ 1.11) 
ความต้องการพลังงานจากแสงอาทิตย์ของต้นข้าวสูงในระยะที่ข้าว
เริ่มตั้งท้องจนถึงระยะ 10 วันก่อนรวงข้าวสุก (ภาพที่ 1.12) 
      ความยาวของวัน ข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นข้าว
ไวต่อแสง ถ้าหากได้รับช่วงแสงที่มีกลางวันยาวมากกว่า 11.55 
ช่ัวโมงต่อวัน ท าให้ออกดอกช้า หรือไม่ออกดอก ส่วนพันธ์ุที่ไม่ไวต่อ
ช่วงแสง สามารถออกดอกได้ตามอายุวันออกดอกของพันธ์ุข้าวนั้น  
เนื่องจากความยาวของช่วงแสงมีอิทธิพลต่อการออกดอกของข้าวไว
แสงในพันธ์ุต่าง ๆ แตกต่างกันไป 
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ภาพที่ 1.11 ความเข้มของแสงต่อการเจริญเติบโตของข้าวไร่ 
ที่มา: Arraudeau และ  Vergara (1988)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.12 ความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะเจริญเติบโต
ทางล าต้นถึงระยะการสุกแก่ของข้าว 

ที่มา: De Datta  (1981) 
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1.4.4 ลม   
     ลมที่พัดผ่านต้นข้าวที่มีความเร็วไม่สูงช่วยเติมปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้กับต้นข้าว แต่ถ้าความเร็วของลมสูงในระยะ
ข้าวออกรวง ท าให้รวงข้าวแห้ง ส่งผลให้เมล็ดข้าวลีบไม่สมบูรณ์
หรือเป็นหมัน (ภาพที่ 1.13) ต้นข้าวในระยะออกรวงบางพันธ์ุล้ม 
เมล็ดร่วง นอกจากนี้กระแสลมยังเป็นตัวแพร่กระจายของโรคข้าวที่
เกิดจากเช้ือรา และแบคทีเรีย ลมยังเป็นสาเหตุให้ใบข้าวแห้งและ
ฉีกขาด ซึ่งปัญหาดังกล่าวพบในช่วงที่ ข้าวไร่ออกรวงในช่วง
กลางเดือนธันวาคม  
 

                
 
ภาพที่ 1.13  ความเร็วของลมในระยะข้าวไร่ออกรวงท าให้รวงข้าว

แห้งไม่ติดเมล็ด   
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
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บทท่ี 2 
พันธุ์ข้ำวไร่  

 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผันแปรในพันธ์ุข้าว ท า

ให้มีพันธ์ุข้าวมากกว่า 3,500 พันธ์ุที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยมี
พันธ์ุข้าวพื้นเมือง ข้าวป่า ข้าวพันธ์ุดีจากต่างประเทศ และสายพันธ์ุ
ข้าวดีเด่นจากทั่วประเทศทั้งหมด 10,292 พันธ์ุ สามารถแยกตาม
ภาคได้ คือ ภาคเหนือ 1,528 พันธ์ุ ภาคกลาง 2,012 พันธ์ุ ภาคใต้ 
1,436 พันธ์ุ และจากแหล่งอื่น ๆ อีก 2,282 พันธ์ุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พันธ์ุข้าวนาสวนหรือข้าวนา รองลงมาเป็นพันธ์ุข้าวไร่ ส าหรับข้าวไร่
มีรายงาน การปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2502 โดยกรมการข้าว
ได้รับรองพันธ์ุข้าวไร่ไว้ได้ 3 พันธ์ุ คือ พันธ์ุซิวแม่จัน เป็นพันธ์ุข้าว
เหนียวของภาคเหนือ พัน ธ์ุดอกพะยอมเป็นพัน ธ์ุของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพันธ์ุกู้เมืองหลวงของภาคใต้ และต่อมาปี 
พ.ศ. 2541-2542 สถานีทดลองข้าวกระบี่ได้รวบรวมพันธ์ุข้าวไร่ไว้
ได้อีก 24 ตัวอย่างเช้ือพันธ์ุ การรับรองพันธ์ุข้าวไร่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2522 จนถึง ปี พ.ศ. 2555 รวม 12 พันธ์ุ 

ส าหรับจังหวัดชุมพร ทางภาคใต้ของประเทสไทย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร มีการศึกษาวิจัยด้านข้าวไร่ในพื้นที่
ภาคใต้ตอนบน  โดยเริ่มต้นจากการส ารวจ  รวบรวมพันธ์ุข้าวไร่
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พื้นเมือง และเก็บรักษาพันธ์ุมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดชุมพร พบว่า ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรม มีทั้งข้าว
เจ้าและข้าวเหนียว อาทิ พันธ์ุนางครวญ  สามเดือน ภูเขาทอง เล็บ
นก นางเขียน ดอกขาม นางด า เล็บมือนาง มะลิไร่ ข้าวเหนียวแม่
ผึ้ง ข้าวเหนียวด ากาต้นด า ข้าวเหนียวด ากาต้นเขียว เป็นต้น จวบถึง
ปัจจุบันสามารถเก็บรวมรวมได้มากกว่า 30 พันธ์ุ ต่อมาได้น าพันธ์ุที่
ได้เก็บรวบรวมและเกบ็รกัษาไว้เหลา่น้ันออกมาท าให้มีความบริสุทธ์ิ
ของพันธ์ุ (pure-line selection) แล้วหลายพันธ์ุ ซึ่งในจ านวนพันธ์ุ
บริสุทธ์ิเหล่านั้น น าไปแจกจ่ายให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทย เพื่อน าไปใช้ในการผลิตเพื่อการบริโภค ซึ่งน าไปสู่
ความมั่นคงด้านอาหารของเกษตรกรในพื้นที่ 
2.1 ชนิดของข้ำวไร่  
       2.1.1 ข้าวไร่พื้นเมืองพันธ์ุดั้งเดิม ข้าวไร่ชนิดนี้มีการปลูก
กันอย่างแพร่หลายในทวีปแอฟริกาตะวันตก ละตินอเมริกา และ
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะพันธ์ุข้าวไร่ที่ปลูกในประเทศ
อินโดนีเซีย ไทย ลาว มีล าต้นสูงประมาณ 120-180 เซนติเมตร มี
จ านวนต้นต่อกอ 2-4 ต้น รวงใหญ่ จ านวนเมล็ดต่อรวง 150-300 
เมล็ด ให้ผลิตปานกลางถึงต่ า ปรับตัวเข้ากับภาพแวดล้อมได้น้อย 
ปัญหาหลักของการปลูกพันธ์ุข้าวไร่ชนิดนี้ คือ หากมีการจัดการดี
ท าให้ต้นข้าวหักล้มได้ง่าย (ภาพที่ 2.1ก) 
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2.1.2 ข้าวไร่พื้นเมืองชนิดต้นสูงปานกลาง เป็นพันธ์ุข้าวไร่
ที่มีลักษณะระหว่างข้าวชนิดอินดิคากับพันธ์ุข้าวอินเดีย พื้นที่ปลูก
ส่วนใหญ่อยู่ในแถบละตินอเมริกา แอฟริกาตะวันตก และบางพื้นที่
ในเอเซีย มีล าต้นสูงประมาณ 80-120 เซนติเมตร มีจ านวนต้นต่อ
กอ 4 -8 ต้น ให้ผลผลิตปานกลาง ถึงสูง  ปรับตัวเ ข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี (ภาพที่ 2.1 ข) 
 2.1.3  ข้าวไร่พันธ์ุที่ปลูกในแถบทวีปอินเดีย พื้นที่ปลูกส่วน
ใหญ่อยู่ในอินเดียตะวันออก และบังคลาเทศ เหมาะส าหรับปลูกช่วง
ต้นฤดูฝน มีล าต้นสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร มีจ านวนต้นต่อ
กอ 6-12 ต้น มีอายุเก็บเกี่ยว 100 วันหรือน้อยกว่าน้ี ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้เฉพาะท้องถ่ิน มีจ านวนเมล็ดต่อรวงต่ า ผลผลิต
ปานกลาง (ภาพที่ 2.1ค) 
 2.1.4 พันธ์ุผสม เป็นพันธ์ุข้าวไร่ที่ดี ล าต้นสูง 80-100 
เซนติเมตร มีจ านวนต้นต่อกอ 10-15 ต้น จ านวนเมล็ดต่อรวงปาน
กลาง เป็นข้าวอายุเบาถึงข้าวอายุกลาง อายุเก็บเกี่ยว 100 ถึง 130 
วัน สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ข้าวชนิดนี้ถ้า
ปลูกในสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีระบบการจัดการที่ดีสามารถ
ให้ผลผลิตสูง (ภาพที่ 2.1ง) 
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ภำพท่ี 2.1 ชนิดของข้าวไร่ 
ที่มา:  Arraudeau และ  Vergara (1988) 
 

2.2 ชนิดของพันธุ์ข้ำวไร่   
 2.2.1  แบ่งตามลักษณะการหุงต้มได้  2  ชนิดคือ 
  2.2.1.1 ข้าวเจ้า 
  2.2.1.2 ข้าวเหนียว 
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 2.2.2 แบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยวได้  3  ชนิดคือ 
2.2.2.1 ข้าวเบา คือ พันธ์ุข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวเร็ว

สุด โดยมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 110-120 วัน ข้าวเบาที่เป็นพันธ์ุ
ข้าวเหนียว ได้แก่ ข้าวห้าว ข้าวคอ ข้าวมุม พันธ์ุข้าวเจ้า ได้แก่ ข้าว
สะพานควาย ข้าวเหลืองใกล้ ข้าวหอม ข้าวสามเดือน ภูเขาทอง     
  2.2.2.2 ข้าวกลาง คือข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยว 125-
145 วัน ข้าวกลางที่เป็นข้าวเหนียว  ได้แก่ ข้าวห้าวเชียงราย ข้าว
อ านาจ ข้าวซิว ข้าวปลาซิวลาย แม่ผึ้ง ด ากาต้นด า ด ากาต้นเขียว 
พันธ์ุข้าวเจ้า ได้แก่ ข้าวแหยง ข้าวอีหนอน ข้าวอังเจิงใหญ่ พันธ์ุนาง
ครวญ เล็บนกไร่ นางเขียน ดอกขาม นางด า เล็บมือนาง มะลิไร่ 
  2.2.2.3 ข้าวหนัก  คือข้าวที่ที่มีอายุเก็บเกี่ยวนาน
สุดโดยมีอายุเก็บเกี่ยวเกิน 150 วัน      ข้าวหนักที่เป็นข้าวเหนียว 
ได้แก่ ข้าวมะกอกนาแก ห้าวเลย ท้าวศรีสัชชนาลัย พันธ์ุข้าวเจ้า 
ได้แก่ ข้าวเจ้าขาว ข้าวหอมแย่ ข้าวนางมล ข้าวหอมดง ข้าวขาวที 
 2.2.3 แบ่งชนิดข้าวตามฤดูกาลที่เพาะปลูกแบ่งได้ 2 ชนิด
  2.2.3.1 ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง เป็นพันธ์ุข้าวไร่ที่
ปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง โดยปลูกในฤดูกาลเดียวกับข้าวนาปี  ข้าวไร่
ชนิดนี้เป็นพันธ์ุที่ต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันสั้น 
เพื่อเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ มาเป็นการเจริญทาง
สืบพันธ์ุเพื่อสร้างช่อดอกและเมล็ด พันธ์ุข้าวชนิดนี้ก าเนิดช่อดอกได้
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เมื่อมีช่วงแสงสั้นกว่า 12 ช่ัวโมงต่อวัน ความต้องการช่วงแสงของ
ข้าวไร่แต่ละพันธ์ุแตกต่างกัน ท าให้พันธ์ุข้าวไร่ออกดอกไม่พร้อมกัน 

2.2.3.2 ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นพันธ์ุข้าวไร่ที่
ปลูกได้ตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับข้าวนาปรัง เป็นพันธ์ุข้าวที่ต้องการ
ช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันสั้น ช่วงแสงไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและออกดอก  
 2.2.4 แบ่งตามสภาพการเพาะปลูกแบ่งได้ 2 ชนิดคือ 
  2.2.4.1 ข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่สูง เป็นพันธ์ุที่ปลูก
ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยพื้นที่ปลูกสูงกว่าระดับน้ าทะเล 
500-1,500 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง เกษตรกรที่ปลูกใน
พื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ ได้แก่ ปกาเกอะญอหรือ
กะเหรี่ยง  ม้งหรือแม้ว เมี่ยนหรือ เย้า อาข่าหรืออีก้อ ลาหู่หรือ
มูเซอ ลีซูหรือลีซอ ลัวะหรือละว้า ข้าวไร่ชนิดนี้ส่วนใหญ่เมล็ด
ค่อนข้างป้อม คุณภาพเมล็ดเมื่อหุงสุกนุ่ม 
  2.2.4.2 ข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นราบ เป็นพันธ์ุที่ปลูกใน
ภาคใต้ของประเทศไทย โดยพื้นที่ปลูกสูงกว่าระดับน้ าทะเล 300-
1,200 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่ปลูกเป็นพืชแซม
ในสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผลที่มีอายุ 1-3 ปี ปลูกในสวน
มะพร้าว และปลูกหมุนเวียนกับ พืชล้มลุกเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ข้าวไร่ชนิดนี้เมล็ดค่อนข้างป้อมถึงเรียวยาว คุณภาพเมล็ดเมื่อหุงสุก
นุ่ม หอม 
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2.3 พันธุ์ข้ำวไร่ท่ีปลูกในประเทศไทย 
 พันธ์ุข้าวไร่เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการผลิต เนื่องจาก
พันธ์ุข้าวไร่แต่ละพันธ์ุมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยผ่านการ
คัดเลือกของบรรพบุรุษมาเป็นเวลานาน และเมื่อมีการโยกย้ายถ่ิน
ฐานไปอยู่ที่อื่นได้น าเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ไปปลูกในพื้นที่ใหม่ด้วย ดังนั้น
ช่ือพันธ์ุข้าวไร่อาจมาจากช่ือสถานที่ หรือช่ือชุมชนที่ได้น าเมล็ดพันธ์ุ
มาปลูก หรือช่ือของเจ้าของเดิม หรือช่ือตามลักษณะของพันธ์ุที่พบ
เห็น ในภาคเหนือพันธ์ุข้าวไร่ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุข้าวของชุมชนหรือ
ของตนเองที่ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ พันธ์ุ
ข้าวที่ปลูกบนที่สูงของกลุ่มชาติพันธ์ุมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตาม
กลุ่มชาติพันธ์ุ (ตารางที่ 2.2) ส าหรับภาคใต้จากรายงานการส ารวจ
พันธ์ุข้าวไร่ในภาคใต้ของกรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2525 ในเขต
มรสุมตะวันตก และเขตมรสุมตะวันออกพบพันธ์ุข้าวไร่ในจังหวัด
ต่าง ๆ ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ช่ือพันธ์ุข้าวไร่ในเขตมรสุมตะวันตก และเขตมรสุม
ตะวันออกของภาคใต ้

ชนิดข้าว จังหวัดระนอง 
ข้าวเจ้า พันสอง ข้าวเมล็ด

ยาว 
ขาวพวง นางเขียน เมล็ด

นก 
ข้าวขม ข้าวเลื่อน

ยศ 
ข้าวเมลด็สั้น ข้าว

ขาวใหญ่ 
หม้อแล 

 จังหวัดพังงา 
ข้าวเจ้า ข้าวขาว ข้าวขาว

ท้ายด า 
ข้าวอ่อน ข้าวยาว ข้าวรวง

สั้น 
นางกลิ่น ข้าวขม นางป้อม ข้าวดอกข่า ข้าวแก่น 
สี่รวง กะยายอ ศรีดอ ข้าวรวงยาว ข้าวเบา

เหลือง 
ข้าวขาว
เด่น 

    

 จังหวัดกระบี่ 
ข้าวเจ้า ข้าวแดง เข็มเงิน ข้าวไทร ใบหนัก เจ้าย า 

ข้าวจีน สร้อยทอง ข้าวขาว
จีน 

ยายอ สร้อยทอง
ขาว 

ยายอ
เหนียว 

ข้าวเหลือง    
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) ชื่อพันธ์ุข้าวไร่ในเขตมรสุมตะวันตก และเขตมรสุม
ตะวันออกของภาคใต้ 

ชนิดข้าว จังหวัดกระบี่ 
ข้าวเจ้า ข้าวเล ดอกพะยอม ข้าวด า เหลืองทอง นางงาม 

นางทอง นางรั้ง ด าแบะ เลาะเตาะ ด าไร่ 
 จังหวัดชุมพร 
ข้าวเจ้า นาง

เขียน 
พญาหยุด
ช้าง 

สี่รวง ข้าวกะใหญ่ ยะลา 

เลือดผุด เล็บมือนาง ข้าวแดง บางแก้ว ข้าวช่อ 
ชีหว้า ข้าวด ามด นางหลง ขาวบรรจุง ข่มคา 
นางหงส์ ข้าวขาวป่น ลูกปลา ข้าวเหลือง ข้าวไซ 
ขาวพวง ข้าวเภา นางหนัก เหลืองใหญ่ นาวมัด 
สีคอน พวงพยอม ข้าวคา ข้าวเข็มทอง สีค้อน 
กู้เมือง แดงภูเขา ข้าวไทร ขี้รวง ข้าวขาว 
ข้าวด า นางครวญ    

ข้าว
เหนียว 

เหนียว
เหลือง 

เหลืองคอ
ยาว 

   

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้าวเจ้า เจ้หว้า หอมมะลิ ข้าวกอตอ สี่รวง เจ้าเภา 

ข้าวแดง ข้าวเบา กู้เมือง ใบตั้ว งาช้าง 
ข้าวเหลือง ข้าวขาว ข้าวลูกจีน ข้าวภูขาทอง ข้าวมด 
ข้าวด า ป้าแม้น ข้าวยาหยุด ข้าวเล็ก ด าลูกกา 
ข้าวไทร ข้าวนางมัด ข้าวขม ข้าวจุดเทียน หมูแหละ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) ชื่อพันธ์ุข้าวไร่ในเขตมรสุมตะวันตก และเขตมรสุม
ตะวันออกของภาคใต้ 

ชนิดข้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ข้าวขม ข้าวเล็บนก สามรวง ข้าวเบาขาว ข้าวลูกหน้ี 
ข้าวเบา
แดง 

ข้าวหลวง ข้าวดอก
คอม 

ข้าวนางกราย มู้และขาว 
(ข้าวฉีกหญ้า) 

นางมัด ดอกไม้ไทร ข้าวลูกหน้ี หมูแหละ  กข.7 
ข้าวเบา
100 วัน 

ข้าวแหล่ง
ร้อง 

ภูเขา
หลง 

ข้าวหลุน
หญ้า 

นกเขาบินหล่น 

สาหรี นางกอง มู้แหละ ข้าวสีคอน เข็มเงิน 
ข้าว
เหนียว 

ข้าวเหนียว 
หอม 

เหนียวไทร                            เหนียวด า
เบา 

เหนียวคันแร้ว เหนียวเล่ม 
ทอง                        

เหนียว
เหลือง 

เหนียวด า เหนียว 
ด ากาเขียว                               

เหนียวหาชัย
แดง 

เหนียวหลัด 

เหนียวกา
เขียว 

    

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ข้าวเจ้า ข้าวขาว ภูเขาทอง เจ้าหย า โนราห์ ข้าวแดง 

นางกอง ข้าวเลี้ยว นางรัง ข้าวยี่  สีคอน 
แล่งร้อย วางเขลง ข้าวลุง ดอกพะยอม สาวแขก 
กู้เมือง ทรายขาว ไทรขาว ช่อล าเจียก เข็มเงิน 
นางงาม ข้าวเหลือง กข7 ดอกคอม ข้าวเภา 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) ช่ือพันธ์ุข้าวไร่ในเขตมรสุมตะวันตก และเขต
มรสมุตะวันออกของภาคใต้ 

ชนิดข้าว จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นางกราย ข้าวเบาน้อย ข้าวขม ข้าวปรัง ลูกจีน 
นางกลาย     

ข้าว
เหนียว 

ข้าว
เหนียว 

ข้าวเหนียว
ด า 

   

 จังหวัดสงขลา 
ข้าวเจ้า ยารม เมืองหลวง ข้าวช่อ ตีหลัน ยี่ตัน 

บัวขาว ลูกขาว ช่อเภา สาหลี ดอกข่า 
ข้าวขม ดอกพะยอม ข้าวกราย ข้าวเบา เถาข่อ 
นาลัง เบาสาเหรียง ลูกแดง ยายอ ลูกจีน 
คอด า หอมจันทร์ กอเจาะ นางพญา พันธ์ุขม 
นางรัง ข้าวไม่ตาก    

ข้าว
เหนียว 

ข้าว
เหนียว 

เหนียวด า    

 จังหวัดนราธิวาส 
ข้าวเจ้า  สมานิบง            ลูกจีน ข้าวแห้ง  ลางสาด ตะไคร้ 

ยาวเหลือง     

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2525) 
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ตารางที่ 2.2 ช่ือพันธ์ุข้าวไร่ที่กลุม่ชาติพันธ์ุปลูก 
ชื่อพันธ์ุ ความหมาย กลุ่มชาติพันธ์ุ 

บือกอ ข้าวแดง ปกาเกอะญอ 
บือทอแม ข้าวหางยาว ปกาเกอะญอ 
บือบอ ข้าวเหลือง ปกาเกอะญอ 
บือปิอีกอ ข้าวเหนียวแดง ปกาเกอะญอ 
บือปิอีซุ ข้าวเหนียวด า ปกาเกอะญอ 
บือซอมี ข้าวไก่ป่า ปกาเกอะญอ 
บือโปะโละ บือปอง
ลอง 

ข้าวเมล็ดป้อม ปกาเกอะญอ 

บือพะโดะ ข้าวเมล็ดใหญ่ ปกาเกอะญอ 
บือกวา ข้าวขาว ปกาเกอะญอ 
บือกิ ข้าวลาย ปกาเกอะญอ 
บือกิโพ ข้าวลายเมล็ดเล็ก ปกาเกอะญอ 
ลาซอ ข้าวที่ปลูกในที่อากาศ

เย็นได้ 
อาข่า 

แซะนะ ข้าวเมล็ดลาย อาข่า 
จะพูมา ข้าวเมล็ดใหญ่ ลีซู 
ดราซิซิ ข้าวเหลือง ลีซู 
อาหงิจะ ข้าววัว ลีซู 
จานิแบ ข้าวขี้ช้าง ลาหู่ 
ขาหน่ี ข้าวเมล็ดลาย ลาหู่ 
เบ้ลเบล่าเลี๊ยะ ข้าวเหนียวแดง ม้ง 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) ชื่อพันธ์ุข้าวไร่ที่กลุ่มชาติพันธ์ุปลูก 

ชื่อพันธ์ุ ความหมาย กลุ่มชาติพันธ์ุ 
เบ้ลดุ๊ ข้าวด า ม้ง 
เบ้ลจัวะ ข้าวขาว ม้ง 
เบล้ไซ่ ข้าวเมล็ดลาย ม้ง 
เบล้เบล่าย้าง ข้าวกล่ า ม้ง 
เบ้ลเบล่าดุ๊ ข้าวเหนียวด า ม้ง 

ที่มา: ส านักวิจัยและพฒันาข้าว (2555) 
 

2.4 พันธุ์ข้ำวไร่ท่ีขึ นทะเบียนพันธุ์ 
            พันธ์ุข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองของจังหวัดชุมพรที่ขึ้นทะเบียน
พันธ์ุกับกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ภูเขาทอง นางเขียน นางครวญ 
นางด า เล็บนกไร่ ดอกขาม เล็บมือนาง สามเดือน ข้าวเหนียวแม่ผึ้ง 
เหนียวด ากาต้นด า เหนียวด ากาต้นเขียว เป็นพันธ์ุข้าวไร่ที่ได้จาก
การส ารวจและรวบรวมพันธ์ุข้าวไร่ในจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2543 
ได้รับการยืนยันจากก านันต าบลหินแก้ว อ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร (นายบุญเลิศ ศรีชาติ อายุ 64 ปี) เป็นพันธ์ุข้าวไร่พื้นเมืองที่
ใช้ปลูกในท้องที่ของจังหวัดชุมพรมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปู่ ย่า ตา 
ยาย ปี พ.ศ. 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรได้รวบรวม
พันธ์ุมาปลูกศึกษาพันธ์ุ จากการศึกษา พบลักษณะพันธ์ุปน พันธ์ุ
ไม่บริสุทธ์ และมีคุณภาพไม่ดี และปี 2548-2550 ได้น าเมล็ดพันธ์ุ
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ข้าวไร่เหล่านี้มาปลูกคัดเลือกพันธ์ุโดยวิธีคัดรวมเพื่อให้ได้พันธ์ุที่มี
หลายยีโนไทพ์ ท าให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมีการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้สูง โดยคัดเลือกต้นที่ไม่แข็งแรง มีการ
เจริญเติบโตไม่ดี และมีลักษณะแตกต่างจากประชากรกลุ่มใหญ่
ที่สุด(Off-type) ออกไปจากแปลงปลูก  จากต้นที่ผ่านการคัดเลือก
ทั้งหมดจะเลือกต้นที่ดีที่สุดจ านวน 30 เปอร์เซ็นต์ ของประชากร 
ท าการศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุ ปี พ.ศ. 2551 ตรวจสอบผลผลิต
และลักษณะอื่น ๆ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ต าบลหิน
แก้ว  อ าเภอท่าแซะ และอ าเภออื่น ๆ ในจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 
2552 ขยายเมล็ดพันธ์ุเผยแพร่ ขอจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองพันธ์ุ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช ปี พ.ศ. 2518 โดยมีลักษณะ
ประจ าพันธ์ุดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 พันธ์ุข้าวไร่ที่ขึ้นทะเบียนพันธ์ุ 

พันธ์ุ ลักษณะเด่น 
ภูเขาทอง ต้นข้าวสูงต้น 104 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 

22.67 กรัม มีปริมาณอมิโลส 19.40 เปอร์เซ็นต์ 
เปลือกเมล็ดสีเหลืองทอง ข้าวกล้องสีขาวปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทนแล้ง ค่อนข้าง 
ต้านทานต่อโรคไหม้  มีปริมาณธาตุเหล็ก 2.17  
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม  ปริมาณโปรตีนสูง 9.20 
เปอร์เซ็นต์ มีกลิ่นหอม 

นางเขียน ต้นข้าวสูงต้น 110 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
24.40 กรัม มีปริมาณอมิโลส 18.90 เปอร์ เซ็นต์ 
เปลือกเมล็ดสีเหลือง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ได้ดี  ทนแล้ง มีปริมาณธาตุเหล็ก 1.73 
มิลลิกรัมต่อ  100 กรัม ปริมาณโปรตีน   7 .47 
เปอร์เซ็นต์ 

นางครวญ  ต้นข้าวสูงต้น 103 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
24.43 กรัม มีปริมาณอมิโลส 18.40 เปอร์เซ็นต์ 
เ ป ลื อ ก เ ม ล็ ด สี เ ห ลื อ ง ฟ า ง ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทนแล้ง มีปริมาณธาตุ
เหล็ก 1.95 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ปริมาณโปรตีน 
9.05 เปอร์เซนต์  
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)พันธ์ุข้าวไร่ที่ขึ้นทะเบียนพันธ์ุ 

พันธ์ุ ลักษณะเด่น 
นางด า ต้นข้าวสูงต้น 108 เซ็นติเมตร น้ าหนกั 1,000 เมล็ด 

24.59 กรัม มีปรมิาณอมิโลส 18.70 เปอร์เซ็นต์ 
เปลือกเมล็ดสีด ากระเหลอืงคุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม 
มีกลิ่นหอม 

เลบ็นกไร ่ ต้นข้าวสูงต้น 100 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
24.83 กรัม มีปริมาณอมิโลส 19.00 เปอร์เซ็นต์ 
เปลือกเมล็ดสีเหลืองฟางคุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม มี
กลิ่นหอม 

ดอกขาม ต้นข้าวสูงต้น 110 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
22.86 กรัม มีปริมาณอมิโลส 20.80 เปอร์เซ็นต์
เปลือกเมล็ดสีเหลืองปลายสีน้ าตาลปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทนแล้ง มีปริมาณธาตุ
เหล็ก 2.32 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ปริมาณโปรตีน 
7.76 เปอร์เซ็นต ์มีกลิ่นหอม 

เลบ็มือนาง ต้นข้าวสูงต้น 88 เซ็นติเมตร น้ าหนกั 1,000 เมล็ด 
25.43 กรัม มีปรมิาณอมิโลส 20.20 เปอร์เซ็นต์ 
เปลือกเมล็ดสีเหลืองปรบัตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง 
ๆ ได้ดี ทนแล้ง ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้   
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) พันธ์ุข้าวไร่ที่ขึ้นทะเบียนพันธ์ุ 
พันธ์ุ ลักษณะเด่น 

สาม
เดือน  

ต้นข้าวสูงต้น 88 เซ็นติเมตร น้ าหนกั 1,000 เมล็ด 
24.82 กรัม มีปรมิาณอมิโลส 19.50 เปอร์เซ็นต์ เป็น
พันธ์ุข้าวไร่ไม่ไวแสง ปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมต่าง 
ๆ ได้ดี ทนแล้ง มีปรมิาณธาตุเหล็ก 2.72 มิลลกิรมัต่อ 
100 กรัม ปรมิาณโปรตีน 7.11 เปอร์เซ็นต์ มีกลิ่นหอม 

แม่ผึ้ง ต้นข้าวสูงต้น 108 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
35.70 กรัมเปลือกเมล็ดสีน้ าตาลอ่อน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทนแล้ง ค่อนข้างต้านทานต่อ
โรคไหม้ 

ด ากาต้น
เขียว 

ต้นข้าวสูงต้น 121 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
22.43 กรัม เปลือกเมล็ดสเีหลอืงอมเขียว ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทนแล้ง ค่อนข้างต้านทานต่อ
โรคไหม้   มีปริมาณธาตุเหล็ก 1.86 มิลลิกรัมต่อ 100 
กรัม มีกลิ่นหอม 

ด ากาต้น
ด า 

ต้นข้าวสูงต้น 115 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
21.93 กรัมเปลือกเมล็ดสีด าม่วง ปรับตัวเ ข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทนแล้ง มีปริมาณธาตุเหล็ก 
2.50 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ปริมาณโปรตีน 9.82 
เปอร์เซ็นต์ มีกลิ่นหอม 
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ภาพที่ 2.2 พันธ์ุภูเขาทอง นางเขียน นางครวญ และนางด า 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 

ภูเขำทอง 

นำงเขียน 

นำงครวญ 

นำงด ำ 
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ภาพที่ 2.3 พันธ์ุเล็บนกไร่ ดอกขาม เล็บมือนาง และสามเดือน 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
 

เล็บนกไร ่

พันธุ์ดอกขำม 

เล็บมือนำง 

สำมเดือน 
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ภาพที่ 2.4 พันธ์ุ เล็บมือนาง สามเดือน ข้าวเหนียวแม่ผึ้ง  
             ด ากาต้นด า และด ากาต้นเขียว 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 

เหนียวแม่ผึ ง 

ด ำกำต้นเขียว 

เหนียวด ำกำต้นด ำ 
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2.5 พันธุ์ข้ำวไร่พันธุ์รับรอง 
กรมการข้าวไดรับรองพันธ์ุข้าวไร่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 

จนถึง ปี พ.ศ. 2555 รวม 12 พันธ์ุด้วยกัน  โดยเป็นพันธ์ุข้าวไร่ไว
ต่อช่วงแสงจ านวน 8 พันธ์ุ  ซึ่งเป็นพันธ์ุข้าวเจ้า 7 พันธ์ุ  และพันธ์ุ
ข้าวเหนียว 4 พันธ์ุ  และเป็นพันธ์ุข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสงที่เป็นพันธ์ุ
ข้าวเหนียวอีก 1 พันธ์ุ แต่ละพันธ์ุมีลักษณะที่แตกต่างกันไป  พันธ์ุ
ข้าวไร่ทั้งหมดได้มาจากพันธ์ุข้าวไร่ที่รวบรวมมาจากแปลงปลูกข้าว
ไร่พันธ์ุพื้นเมืองของเกษตรกร โดยมีการคัดเลือกหาต้นข้าวที่มี
ลักษณะรูปทรง ต้น ใบ รวง เมล็ดที่ดี แล้วน าไปปลูกแบบรวงต่อ
แถว  ท าการคัดเลือกหาสายพันธ์ุที่ดี  น าไปปลูกศึกษาพันธ์ุข้ันต้น 
ข้ันสูง และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตตามข้ันตอนต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ศึกษาคุณสมบัติและคุณภาพอื่น ๆ ไปพร้อมกันด้วย  จนได้ข้อมูล
พอเพียงแล้วจึงเสนอขอให้เป็นพันธ์ุรับรองอย่างเป็นทางการ  พันธ์ุ
ข้าวไร่ที่ได้รับการรับรอง และแนะน าพันธ์ุ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 ถึง 
ปี พ.ศ. 2555 ดังตารางที่ 2.4  
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ตารางที่ 2.4 พันธ์ุข้าวไร่ที่ที่รับรองพันธ์ุ 
พันธ์ุ ลักษณะเด่น 

กู้เมือง
หลวง   

ต้นข้าวสูงต้น 155  เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
26.08 กรัม มีปริมาณอมิโลส 28-30 เปอร์ เซ็นต์ 
ข้าวเปลือกสีฟางกระน้ าตาลมีขนสั้นบนเปลือกเมล็ด 
ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ าตาล โรคใบขีดสีน้ าตาล 
และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ทนแล้ง  

ดอก
พะยอม 

ต้นข้าวสูงต้น 140-150 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด 28.30 กรัม มปีรมิาณอมิโลส 24 เปอร์เซ็นต์ 
ข้าวเปลือกสีฟางก้นจุดมีขนสั้นบนเปลือกเมล็ดต้านทาน
โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ าตาล และโรคใบขีดสีน้ าตาล ชู
รวงและคอรวงยาวเหมาะส าหรับเกี่ยวด้วยแกระ 

ซิวแม่
จัน 

ต้นข้าวสูงต้น 110-150 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด 26.62 กรัม ข้าวเปลือกสีฟางก้นจุด มีขนสั้นบน
เปลือกเมล็ดทนแลง้ปานกลาง ต้านทานโรคไหม้ใน
สภาพธรรมชาติ 

น้ ารู ต้นข้าวสูงต้น 141 เซ็นติเมตร น้ าหนกั 1,000 เมล็ด 
30.00 กรัม มีปรมิาณอมิโลส 23.4 เปอรเ์ซ็นต์
ข้าวเปลือกสีฟาง ยอดเมล็ดสีน้ าตาล แดง บางเมล็ดมี
หางสั้นสีน้ าตาลแดง ไม่มีขนบนเปลือกเมล็ดค่อนข้าง
ต้านทานโรคไหม ้
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) พันธ์ุข้าวไร่ที่ที่รบัรองพันธ์ุ 
พันธ์ุ ลักษณะเด่น 

เจ้าฮ้อ ต้นข้าวสูงต้น 134 เซ็นติเมตร น้ าหนกั 1,000 เมล็ด 
33.10 กรัม มีปรมิาณอมิโลส 15.80 เปอร์เซ็นต์
ข้าวเปลือกสีฟาง ยอดเมล็ดสีน้ าตาลอ่อน มีขนสั้นบน
เปลือกเมล็ดต้านทานโรคไหม้ ค่อนข้างต้านทานโรคหูด 

ขาวโป่ง
ใคร้   

ต้นข้าวสูงต้น 142 เซ็นติเมตร น้ าหนกั 1,000 เมล็ด 
46.20 กรัม ข้าวเปลือกสีฟาง ยอดเมล็ดสีน้ าตาลอ่อน 
เปลือกเมล็ดไมม่ีขน ต้านทานโรคไหม ้ค่อนข้างต้านทาน
โรคขอบใบแห้ง นวดง่าย ข้าวสุกมีกลิ่นหอมเล็กน้อย 

อาร ์
258 

ต้นข้าวสูงต้น 106-134 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด 34.20 กรัม ข้าวเปลือกสีฟาง มีขนสั้นบนเปลือก
เมล็ด ค่อนข้างต้านทานโรคไหม ้

เจ้าลีซอ
สันป่า
ตอง 

ต้นข้าวสูงต้น 145 เซ็นติเมตร น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
34.50 กรัม มีปริมาณอมิโลส 16.07 เปอร์ เซ็นต์
ข้าวเปลือกสีฟางต้านทานต่อโรคไหม้ระดับปานกลาง 
สามารถปลูกได้ในที่ราบและที่ไม่สูงเกิน 1,000 เมตร 
เหนือระดับน้ าทะเล 

 
 
 



42 
 

ตารางที่ 2.4 (ต่อ) พันธ์ุข้าวไร่ที่ที่รับรองพันธ์ุ 
พันธ์ุ ลักษณะเด่น 
เจ้าขาว
เชียงใหม ่

ต้นข้าวสูงต้น 145 เซ็นติเมตร น้ าหนกั 1,000 เมล็ด 
30.12 ข้าวเปลือกสฟีาง เปลือกเมล็ดไม่มีขน ต้านทาน
โรคไหมป้ลกูในสภาพไร่ในภาคเหนอืตอนบนที่มีระดับ
ความสูง 800-1,250 เมตร 

ช่อลุง 97 ต้นข้าวสูงต้น 197 เซ็นติเมตร มีปริมาณอมิโลส 23.90 
เปอร์เซ็นต์คอรวงยาวเหมาะส าหรบัเก็บเกี่ยวด้วยแกระ
พื้นที่แนะน าเหมาะส าหรับปลูกในสภาพนาสวน นา
น้ าฝนในฤดูนาปี บริเวณที่ราบในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สงขลา 

เหนียวด า
ช่อไม้ไผ่ 
49 

ต้นข้าวสูงต้น 135 เซ็นติเมตร เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง 
เป็นข้าวเหนียวด าพื้นเมือง เมื่อนึง่สุกมีลกัษณะอ่อนนุ่ม 

ข้าว
เหนียวลมื
ผัว 

ต้นข้าวสูงต้น 151 เซ็นติเมตร เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
แถบด าคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะสารต้าน
อนุมูลอสิระรวม สารเหล่าน้ีได้แก่ แอนโทไซยานิน 
และแกมมา โอไรซานอล กรดไขมันไม่อิม่ตัว 

ที่มา: กรมการข้าว (2555) 
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ภาพที่ 2.5 พันธ์ุกู้เมืองหลวง ดอกพะยอม ซิวแม่จัน น้ ารู และเจ้า

ฮ่อ 
ที่มา: กรมการข้าว (2555) 

กู้เมืองหลวง 

ดอกพะยอม 

ซิวแม่จันทร ์

น  ำร ู

เจ้ำฮ่อ 
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ภาพที่ 2.6 พันธ์ุขาวโป่งใคร้ อาร์ 258 เจ้าลีซอสันป่าตอง เจา้ขาว

เชียงใหม่ ช่อลงุ เหนียวด าช่อไม้ไผ่ ข้าวเหนียวลืมผัว 
ที่มา: กรมการข้าว (2556) 

ขำวโป่งใคร้ 

อำร์ 258 

เจ้ำลีซอสนัป่ำ
ตอง 

เจ้ำขำว
เชียงใหม่ 

ข้ำวเหนียวลืมผัว 

เหนียวด ำช่อไผ่ 49 

ช่อลุง97 
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บทท่ี 3 
กำรปลูกข้ำวไร่ 

 

การปลู ก ข้ าวไร่ สามารถปลูก ได้ ตามความสู ง จ าก
ระดับน้ าทะเลที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่
เกิน 300 เมตร เป็นลักษณะพื้นที่ ราบทั่ วไป ความสู งจาก
ระดับน้ าทะเล 300-700 เมตร เป็นลักษณะพื้นที่สูงปานกลาง และ
ความสูงจากระดับน้ าทะเล 700-1,300 เมตร  
3.1 กำรเลือกพื นท่ี 
 ข้าวไร่สามารถปลูกในดินได้ทุกชนิดตั้งแต่ดินเหนียว ดิน
ร่วนเหนียว ดินร่วน และดินทราย มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 
3-10 รวมทั้งดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ และดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์มาก อย่างไรก็ตามการเลือกพื้นที่ปลูกข้าวไร่ควรเลือกพื้นที่
ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ต้องเป็นเขตพื้นที่ที่มีปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 14-20 มิลลิเมตรต่อ 5 วันตลอดฤดูกาลปลูก หรือ
ใกล้แหล่งน้ า มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 5.0-6.5 ไม่ควร
เลือกพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง อาจเกิดปัญหาการชะล้างและการ
พังทลายของหน้าดิน  
3.2 วันปลูกข้ำวไร่ 

ช่วงเวลาการปลูกข้าวไร่  ข้ึนอยู่กับการตกของฝนเป็น
เกณฑ์  การก าหนดวันปลูกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน การปลูก
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ข้าวไร่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มปลูกข้าวไร่
ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน  และเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ภาคกลาง เริ่มปลูกข้าวไร่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และเก็บ
เกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเริ่มปลูกข้าวไร่
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวได้ต้ังแต่ต้นเดือนตุลาคม 
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก เริ่มปลูกข้าวไร่ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
และเก็บเกี่ยวได้ต้ังแต่ปลายเดือนธันวาคม 
3.3 กำรเลือกพันธุ์ข้ำวไร่ 

3 . 3 . 1  เ ป็ นพั น ธ์ุ ข้ าว ไ ร่ ที่ ส าม า รถปรั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ปลูกได้ดี เช่น พันธ์ุข้าวไร่ที่ เหมาะสม
ส าหรับใช้ปลูกในที่สูงตามภูเขา ซึ่งบางแห่งสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางเกินกว่า 500 หรือ 1,500 เมตรข้ึนไป มีอากาศและน้ าที่
หนาวเย็น ลมแรง พันธ์ุข้าวไร่ที่ใช้ปลูกในบริเวณนี้ควรเป็นพันธ์ุที่
ทนทานต่อความหนาวเย็น เป็นพันธ์ุข้าวที่ไม่ไวต่อแสง 

3.3.2 ทนแล้ง มีระบบรากแผ่ขยายเร็วเพื่อแข่งขันกับ
วัชพืชได้ และมีรากที่หนาและยาวเพื่อหยั่งลึกลงไปในดิน ให้
สามารถใช้ความช้ืนในดินที่อยู่ลึกลงไปได้ 
  3.3.3  ต้องมีรูปทรงต้นดี แข็ง แตกกอเร็วและมาก 
เจริญเติบโตเร็วแข่งขันกับวัชพืชได้ และตอบสนองต่อปุ๋ยต่ า 
  3.3.4 ต้านทานต่อโรคและแมลงที่ส าคัญของข้าวไร่ และ
ต้องให้ผลผลิตพอสมควร เมื่อมีการใช้ปุ๋ยน้อยหรือไม่ใส่เลย 
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  3.3.5 รูปร่างเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มต้องเป็นทีย่อมรบั
ของผู้บริโภคในครัวเรือนและชุมชนในแต่ละท้องถ่ิน มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง 
3.4 กำรเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

น าเมล็ดพันธ์ุแช่น้ าสะอาดน าเมล็ดที่ลอยออกให้หมด น า
เมล็ดที่จมน้ ามาใส่กระสอบ แขวงไว้ รุ่งข้ึนน าไปปลูก 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1  การเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
 

3.5 กำรเตรียมดิน 
 การเตรียมดิน เกษตรกรส่วนใหญ่เตรียมดินก่อนฝนตก  
หรือก่อนปลูกประมาณ 2 เดือน โดยปลูกในเดือนมิถุนายนให้เริ่ม
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เตรียมดินตั้งแต่เดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน และเตรียมครั้งที่ 2 
ในเดือนพฤษภาคม หรือถ้าปลูกในเดือนกรกฎาคมให้เตรียมดินใน
เดือนเมษายนหรือพฤษภาคม เตรียมครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน โดย
การไถดะ ตากดินทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ ไถแปร และไถพรวน เพื่อย่อยดิน
ให้ละเอียด  ให้ดินโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ท าการเก็บหญ้า
และวัชพืชอื่นๆ ออกให้หมด  เพื่อประหยัดแรงงานและเวลาในการ
ก าจัดวัชพืชในภายหลัง 
3.6 วิธีกำรปลูกข้ำวไร่ 

วิธีการปลูกข้าวไร่มีการปลูกที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถ่ิน วิธีการปลูก 3 วิธี  

3.6.1 การปลูกแบบหยอดเป็นหลุม เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยม
ปลูกมากที่สุด  เนื่องจากง่ายต่อการก าจัดวัชพืชและดูแลรักษา 
สามารถปลูกได้ 3 วิธี ดังนี้ 

    3.6.1.1 หยอดเป็นหลุมโดยใช้ไม้ปลายมนสักเป็น
หลุมลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร (ภาพที่ 3.2 ก) ใช้ระยะปลูก 
25x30 หรือ 30x30 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธ์ุหลุมละไม่น้อยกว่า 
4-5 เมล็ดต่อหลุม วิธีการปลูกแบบหยอดเป็นหลุมหากพื้นที่ปลูกมี
ความลาดชันไม่ควรกลบหลุม  เพราะท าให้มีดินกลบหลุมปลูกแน่น
เกินไปเมื่อมีฝนตก การปลูกแบบนี้ ใช้เมล็ดพันธ์ุไร่ละ 2 กิโลกรัม 

    3.6.1.2 หยอดตามรอยไถคอม โดยใช้คนลากไถ
เปิดดินให้เป็นร่องตื้นๆ เป็นแถว (ภาพที่ 3.2ข)  และหยอดตามรอย 
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หรือใช้รถแทรกเตอร์ลากชักร่อง (ภาพที่ 3.2ค) ใช้คนหยอดเมล็ด
พันธ์ุข้าวตามรอยไถ (ภาพที่ 3.2ง) ใช้ระยะห่างระหว่างร่อง 30-40 
เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 30 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธ์ุหลุม
ละไม่น้อยกว่า 4-5 เมล็ดต่อหลุม การปลูกแบบนี้ประหยัดแรงงาน
ในการปลูก ใช้เมล็ดพันธ์ุไร่ละ 2-3 กิโลกรัม 

    3.6.1.3 หยอดโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้ง 
(ภาพที่ 3.3 ก และ ค)  ใช้เมล็ดพันธ์ุ 12-16 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ 3
ไร่ ใช้เวลาในการปลูก 2 ช่ัวโมง ส่วนเครื่องหยอดเมล็ดข้าวไร่ที่
สามารถหยอดได้ครั้งละ 4 แถว (ภาพที่ 3.3ข) ระยะปลูก 25x25 
เซนติเมตร พื้นที่ปลูกข้าว 1 ไร่สามารถหยอดได้ 25 ,600 หลุมใช้
เวลา 1 ช่ัวโมง 

3.6.2 การปลูกแบบโรยเป็นแถว  
การปลูกวิธีนี้ต้องมีการเตรียมดินให้ดี  โดยให้หน้า

ดินเรียบสม่ าเสมอ ใช้คราดเปิดดินให้เป็นร่อง (ภาพที่ 3.2 ก  และ 
ข) หรือไถคอม หรือรถแทรกเตอร์ลากชักร่อง โดยให้ระยะห่างของ
แต่ละร่องหรือแถวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ท า เช่นเดียวกับข้อ 
2 หลังจากนั้นโรยเมล็ดข้าวทันที  การโรยควรโรยให้เมล็ดข้าว
สม่ าเสมอ เพื่อให้ต้นข้าวที่งอกไม่กระจุกแน่นที่ใดที่หนึ่ง  หากพื้นที่
มีความลาดชันการท าร่องควรให้ขวางความลาดชัน  ซึ่งเช่ือว่าหาก
ปลูกขวางความลาดชันช่วยให้ต้นข้าวดักตะกอนดินที่ไหลลงมาเมื่อ
ฝนตก การปลูกวิธีนี้ใช้เมล็ดพันธ์ุไร่ละ 10-15 กิโลกรัม 
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3.6.3 การปลูกแบบหว่าน  
                  การปลูกโดยวิธีนี้เหมาะสมส าหรับพื้นทีท่ี่มีความลาด
ชันน้อยหรือที่ราบ  การเตรียมดินควรย่อยดินให้ละเอียด แล้วปรับ
ผิวหน้าดินให้สม่ าเสมอ หลังจากนั้นหว่านเมล็ดข้าวลงไป (ภาพที่ 
3.4) และคราดหรือกลบเมล็ดข้าวหลังหว่านเพื่อให้เมล็ดข้าวได้รับ
ความช้ืนจากดิน และเพื่อป้องกันนกและแมลงศัตรูข้าว การปลูก
โดยวิธีนี้ดูแลรักษายากโดยเฉพาะการป้องกันก าจัดวัชพืช เกษตรกร
ที่ปลูกโดยวิธีนี้ส่วนใหญ่หลังปลูกใช้วิธีการฉีดพ่นยาคุมวัชพืช  ใช้
เมล็ดพันธ์ุประมาณไร่ละ 5 กิโลกรัม 
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ภาพที่ 3.2   การปลูกแบบหยอดเป็นหลุม (ก) การปลูกแบบหยอด

ตามรอยไถคอม (ข) การปลกูแบบหยอดตามรอยรถ
ไถลากชักร่อง (ค)  หยอดเมล็ดตามรอยไถ (ง) 

ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
 
 
 
 
 

ก ข 

ค ง 
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ภาพที่ 3.3 เครื่องหยอดเมล็ดข้าวไร่แบบ Direct seeding 

machine (ก)  Direct seeding machine โดยใช้รถไถ
เดินตามลาก (ข) 

ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา; Gupta และ O’ Toole (1986)  

ก. Direct seeding machine 
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ภาพที่ 3.4  การปลูกแบบหว่าน (ก) และระยะกล้า (ข)  
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 

 

3.7 กำรให้น  ำ  
 ข้าวไร่เป็นพืชที่ต้องการน้ าน้อย สามารถเจริญเติบโตโดย
อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติก็ตาม แต่มีกรณีที่ฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ด จึงจ าเป็นต้องมี
การวางระบบน้ าไว้เพื่อป้องกันกรณีฝนทิ้งช่วง  
3.8 กำรใส่ปุ๋ย  

ข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปุ๋ยต่ า แต่ขาด
ธาตุอาหารธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้ เพราะท าให้ได้ผลผลิตต่ า  
 กรณีใส่แม่ปุ๋ย ดินที่มีแนวโน้มเป็นกรดหรือดินที่ใช้ปลูกข้าว
ไร่มานาน ดินมักขาดฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ดินลักษณะนี้
แนะน าให้ใส่ไนโตเจน 9.60-12.80 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส และ
โพแตสเซียม 4.80 กิโลกรัมต่อไร่ หรือกรณีถ้าดินมีความเป็นกรด 

ก ข 
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4.8 ให้ใส่ฟอสฟอรัส 9.60 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูตร 
46-0-0 อัตรา 9.60 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ 2 ครั้ง หลังก าจัดวัชพืชที่
อายุ 21 วันหลังงอก และ 60-65 วันหลังงอก 
 กรณีใช้ปุ๋ยผสมส าหรับการปลูกข้าวไร่ให้ใส่ปุ๋ยคอก 500 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านหลงัการเตรียมแปลงก่อนปลูก ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรมัต่อไร่ แบง่ใส่ 2 ครัง้ ครั้งแรกใส่หลัง
ก าจัดวัชพืชที่อายุ 20-25 วันหลังงอก อัตรา 15 กิโลกรัมตอ่ไร่ ครั้ง
ที่ 2 ใส่ก่อนต้นข้าวตั้งท้องที่อายุ 60-65 วันหลังงอกหรือก่อนเกบ็
เกี่ยวที่ 28-30 วันหลังงอก ทั้งนี้ข้ึนอยุ่กับพันธ์ุ 

เมื่อต้นกล้างอกได้ 2 สัปดาห์ หากต้นกล้ามีอาการ
ใบเหลืองซีด แสดงว่าต้นข้าวขาดธาตุเหล็ก (ภาพที่ 3.5) ให้ใส่ปุ๋ย
คอกหรอืปุ๋ยหมักในบรเิวณที่ต้นข้าวมีอาการขาด หรืออาจฉีดพ่น
ธาตุเหล็กที่มีกรดซิตริก 0.2  เปอรเ์ซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 1 
เปอร์เซ็นต์ต่อน้ า 80 ลิตรต่อไร ่

 
 

ภาพที่ 3.5 อาการของต้นข้าวไร่ที่ขาดธาตุเหล็ก 
ที่มา: Oikeh และคณะ (2011)                



55 
 

  
 

ภาพที่ 3.6 อาการของต้นข้าวไร่ที่ขาดธาตุสังกะสี 
ที่มา: Oikeh และคณะ (2011) 
 

3.9 กำรเก็บเกี่ยว  
 การเก็บเกี่ยวข้าวไร่โดยปกติเก็บเกี่ยวได้หลังข้าวออกดอก 
28-30 วัน หรือประมาณ 4–6 สัปดาห์ หลังออกดอก หรือเมล็ด
เหลื องคลอดทั้ ง รวง  85 เปอร์ เ ซ็นต์  เ ป็นระยะที่ เ รี ยก ว่า  
“พลับพลึง”  หรือบางพันธ์ุดูที่ใบธง  หากใบธงของข้าวแห้ง
ประมาณครึ่งใบทั้งแปลงก็เก็บเกี่ยวข้าวได้ 
 วิธีการเก็บเกี่ยว ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใช้เคียวเกี่ยวข้าว (ภาพที่ 3.7ก)  ภาคใต้ใช้แกระเก็บเกี่ยวเฉพาะรวง
ข้าว (ภาพที่ 3.7ข)  และเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร การเก็บเกี่ยวโดย
ใช้เครื่องจักร วิธีนี้ยังมีการใช้กันน้อย เนื่องจากการปลูกข้าวไร่ส่วน
ใหญ่เป็นการปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 1-3 ไร่  
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ภาพที่ 3.7 เคียวเกี่ยวข้าว (ก) แกะเก็บเกี่ยวข้าว (ข) 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
 

3.10 กำรนวด  
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เกษตรกรตากรวงข้าวไว้บนตอ

ซังประมาณ 3-4 แดด หรือตากบนลานตาก แล้วจึงน าไปนวดเพื่อ
แยกเอาเมล็ดลีบและเศษฟางออก การนวดข้าวสามารถท าได้หลาย
วิธี ได้แก่  

3.10.1 การใช้คนนวด (ภาพที่ 3.8ก) หรือใช้แรงคนฟาด
รวงข้าวกับแผ่นไม้หรือฟาดกับลานข้าวโดยตรง (ภาพที่ 3.6 ข) เป็น
วิธีที่ดีท าให้ข้าวไม่เสียคุณภาพ และมีการสูญเสียน้อยแต่ต้องใช้เวลา
และเปลืองแรงงานมาก วิธีนี้เกษตรกรเก็บข้าวทั้งรวงไว้ในยุ้งและน า
ออกมาทยอยนวดไว้บริโภคในครัวเรือน 

3.10.2 การนวดโดยใช้รถไถหรือแทรกเตอร์ล้อยาง วิธีนี้
เมล็ดข้าวได้รับความเสียหายแตกร้าวหรือหัก  

ก ข 
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3.10.3 การนวดด้วยเครื่องนวด (ภาพที่ 3.6 ค และ ง) 
เหมาะแก่เกษตรกรที่มีการปลูกข้าวไร่จ านวนมาก แต่มีข้อควรระวัง
คือ ต้องปรับเครื่องนวดให้เหมาะสม มิฉะนั้นท าให้เกิดการสูญเสีย
ทั้งปริมาณและคุณภาพ เช่น เครื่องดูดลมมากไป เมล็ดดีถูกดูดติด
ไปมากหรือเกิดการแตกหักสูง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8  วิธีการนวดข้าวไร่ (ก) นวดด้วยเท้า (ข) การนวดโดยใช้   
              คนฟาด (ค และ ง) การนวดด้วยเครื่องนวด 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา, บุญหงษ์ (2549); Oikeh และคณะ  (2011) 
 

ก ข 

ค ง 
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3.11 กำรลดควำมชื นเมล็ด  
การลดความช้ืนของข้าวเปลือกหลังจาการเก็บเกี่ยว ควรลด
ความช้ืนให้เร็วที่สุด เนื่องจากความช้ืนมีผลต่อคุณภาพข้าวสารและ
อายุการเก็บรักษา ในข้าวไร่หากเก็บไว้เพื่อการบริโภคไม่ควรลด
ความช้ืนให้ต่ ากว่า 14 เปอร์เซ็นต์ การลดความช้ืนท าได้ 2 วิธี คือ  

3.11.1  วิธีธรรมชาติ โดยใช้แสงแดดจากดวงอาทิตย์ 
เกษตรกรตากข้าวทิ้งไว้ในแปลงหลังการเก็บเกี่ยว (ภาพที่ 3.9 ก) 
ซึ่งวิธีนี้ไม่ควรตากไว้นาน เนื่องจากท าให้คุณภาพการสีของข้าว
ลดลง หลังจากนวดตากข้าวในลานตากเพื่อลดความช้ืนอีกครั้ง การ
ตากข้าวในลานตาก ควรใช้ผ้าใบหรือเสื่อ ไม่ควรตากกับพื้นซีเมนต์
หรือถนนโดยตรง ท าให้เกิดการแตกร้าว ความหนาของข้าวที่ตากไม่
ควรเกิน 5-10 เซนติเมตร หากตากเมล็ดหนาเกินไปท าให้ข้าวแห้ง
ช้า การตากเมล็ดบางเกินไปท าให้เกิดการแตกร้าวข้ึนภายในเมล็ด 
และเกิดเมล็ดเหลืองได้ ระหว่างการตากควรหมั่นกลับกองข้าวทุก ๆ  
2 ช่ัวโมง หรือวันละ 2-3 ครั้ง ตากไม่เกิน 2-3 วัน 

3.11.2 การใช้เครื่องอบ การใช้เครื่องอบเหมาะส าหรับใช้
ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก แสงแดดมีน้อย ซึ่งวิธีนี้สามารถควบคุมการลด
ความช้ืนให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ ใช้เวลาไม่นาน ได้คุณภาพ
ข้าวสารสูง อุณหภูมิที่ใช้ไม่ควรสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส   
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ภาพที่ 3.9 การวางรายไว้บนตอซังหรือบนต้นข้าว (ก) การตากเรียง

ข้าวไว้บนลานตาก (ข) การกองข้าวไว้ในแปลง (ค) 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
 

3.12 กำรเก็บรักษำ  
ผลผลิตข้าวไร่หลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยว  นวด  ฝัด  

ท าความสะอาด  และลดความช้ืนแล้ว เกษตรกรเก็บไว้ส าหรับใช้
บริโภคในครัวเรือน โดยเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งข้าว (ภาพที่ 3.10 ก 
และ ข) หากไม่มียุ้งข้าว เก็บไว้ในกระสอบ ถุงปุ๋ย ถุงพลาสติกสาน 
ถังที่มีฝาปิด หรือภาชนะ  

ก 

ข ค 
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3.13 ข้อควรปฏิบัติขณะเก็บรักษำเมล็ดข้ำว  
3.13.1 ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุเมล็ดข้าวแล้ว ก่อนน ามาใช้

ใหม่ ควรท าความสะอาด เพื่อก าจัดแมลงศัตรูที่เหลืออยู่  
3.13.2 ข้าวที่บรรจุในกระสอบควรวางบนแคร่ไม้สูงจาก

พื้นไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และควรพลิกกลับข้าวเป็นระยะๆ 
เพื่อระบายความร้อนและความช้ืนที่สะสมในกองออก 

3.13.3 ไม่ควรเก็บข้าวใหม่ไว้บริเวณเดียวกันกับข้าวเก่า ไม่
ควรน าน้ ามันเช้ือเพลิง ปุ๋ย และสารเคมีฆ่าแมลง เก็บรวมไว้ในโรง
เก็บเดียวกัน  

3.13.4 การเก็บข้าวไว้ในโรงเก็บควรมีวัสดุรองพื้น ไม่ควร
วางหรือกองข้าวกับพื้น เพื่อป้องกันความเสียหายของข้าวที่เกิดจาก
ความช้ืนจากพื้นโรงเก็บ  

3.13.5 ไม่ควรวางกองข้าวชิดผนังโรงเก็บ หรือกองสูง
เกินไป ควรห่างจากฝาผนังโรงเก็บทุกด้าน อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อ
การระบายอากาศที่ดี  

3.13.6 ควรท าความสะอาดภายใน และภายนอกโรงเก็บ
สม่ าเสมอ และตรวจสอบข้าวอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อ
ป้องกันการท าลายของแมลง นก หนู หรือจุลินทรีย์ต่างๆ และสุ่ม
ตัวอย่างไปตรวจสอบการท าลายของแมลงศัตรูเดือนละครั้ง  

3.13.7 ภายในโรงเก็บ ควรมีตาข่ายป้องกันนก และ
ป้องกันก าจัดหนู โดยการใช้กับดัก หรือเหยื่อพิษ 
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ภาพที่ 3.10 ยุ้งข้าวภาคใต้ (ก) ยุ้งข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข) 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
 

3.12 กำรแปรรูปข้ำว (Processing) 
การแปรรูปข้าวไร่ส่วนใหญ่เป็นการน าข้าวเปลือกไปแปร

รูปเป็นข้าวสารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีบางส่วนที่แปรรูปเป็น
ขนมในงานท าบุญเดือนสิบ หรือในพิธีกรรมต่าง ๆ   หรือบางภูมิภาค
น าไปท าเป็นเครื่องดื่ม  เช่น  สุราพื้นบ้านส าหรับการบริโภคใน
ครัวเรือนและชุมชนในท้องถ่ินน้ันๆ ส่วนปลายข้าวและร าข้าวที่เป็น
ผลพลอยได้ใช้เป็นอาหารสัตว์ 

รูปแบบการแปรรปูข้าวไร่แนะน าใหแ้ปรรปูเป็นข้าวซ้อมมอื 
หรือข้าวกล้องมากกว่าการสีเป็นข้าวขัดขาว วิธีการแปรรูปเป็น
ข้าวสาร  ได้แก่ ใช้ครกสีข้าว หลังจากนั้นใช้ครกต าข้าว แล้วใช้
กระด้งฝัดแยกเอาแกลบออก หรือใช้โรงสีเล็กในหมู่บ้านหรือชุมชน   

 

ก ข 
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3.14 ต้นทุนกำรผลิตและผลตอบแทน  
การปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ราบของภาคใต้ ส่วนใหญ่เกษตรกร

ท าในพื้นที่ที่มีกรรมสทิธ์ิในที่ดิน  แต่ละรายท าการเพาะปลกูในพืน้ที่
ไม่มากนัก  โดยใช้เมล็ดพันธ์ุที่เก็บไว้ใช้เอง  มีการใช้แรงงานใน
ครอบครัวเป็นหลัก  และใช้ปัจจัยการผลิตบ้างตามความจ าเป็นแต่
ไม่มาก  ซึ่งต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องจ่ายเป็นตัวเงิน เป็น
ค่าแรงงาน ส่วนต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นตัวเงิน เป็นค่าการเตรียมแปลง
ปลูก และค่าปุ๋ยเคมี ซึ่งต้นทุนจริง ๆ ที่เกษตรกรต้องจ่ายเป็นตัวเงิน 
อยู่ที่ไร่ละ 2,427.20 บาท (ตารางที่ 3.1) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.11 วิธีการแปรรูปเป็นข้าวสาร  ครกสีข้าว (ก)  ต าข้าว (ข) 

กระด้งฝัดแยกเอาแกลบออก(ค) โรงสีเล็ก (ง) 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 

ก ข 

ค ง 
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ตารางที่ 3.1 ต้นทุนการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่ปลูก 1 ไร่ 

รายการ 
ราคาต้นทุนการผลิต
ข้าวไร่ต่อไร่(บาท) 

1. ต้นทุนผันแปร 
    1.1 การเตรียมดิน 
    1.2 แรงงานปลูก ดูแลรักษา และ
การเกบ็เกี่ยว 
    1.4 เมล็ดพันธ์ุ 
    1.5 ปุ๋ยเคม ี
    1.6 สารป้องกันก าจัดแมลง 
2.  ต้นทุนคงที่ 
      ถังพ่นสาร 

 
1,400 
3,800 

200 
690 

47.20 
 
 

90 
3.  ต้นทุนรวมต่อไร(่บาท)          6,227.20 

ที่มา: ร่วมจิตร (2554) 
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บทท่ี 4 
โรค แมลง และศัตรูข้ำวไร่ 

 

4.1 โรคข้ำวไร่ (Diseases of Upland Rice) 
โรคข้าวไร่สาเหตุเกิดจากสิ่ งมี ชี วิตหรือไม่มี ชี วิตก็ได้ 

สิ่งมีชีวิตที่ท าให้เกิดโรคได้แก่ เช่ือรา แบคทีเรีย ไวรัส ไฟโตพลาสมา 
และไส้เดือนฝอย สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ
สูงหรือต่ าเกินไป ดิน น้ า อากาศ ความสูงจากระดับน้ าทะเลหรือ
ความตื้นลึกของหน้าดิน การขาดธาตุอาหารที่ ส าคัญ เ ช่น 
ไนโตรเจน โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และสังกะสี เป็นต้น 
ลักษณะอาการที่ต้นข้าวแสดงออกให้เห็น เช่น ต้นเตี้ย แคระ  สีใบ
ผิดปกติ เช่น เหลือง ด่าง ไหม้ เป็นจุด เหี่ยว หรือส่วนของพืช
ผิดปกติ เช่น ใบเกิดปุ่มปม เป็นต้น  โรคข้าวไร่ที่ส าคัญ ได้แก่ 
 4.1.1  โรคไหม้เกิดจากเช้ือรา (ภาพที่ 4.1 ก) ระบาด
รุนแรงท าให้ผลผลิตข้าวไร่ลดลง 50-80 เปอร์เซ็นต์ พบมากในข้าว
พันธ์ุพื้นเมืองไวต่อช่วงแสง อาการของโรคเริ่มระบาดตั้งแต่ระยะ
กล้า โดยใบมีแผลเป็นจุดสีน้ าตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลาง
แผล ถ้าโรคระบาดรุนแรงต้นกล้าแห้งฟุบและตาย อาการคล้ายถูก
ไฟไหม้ โรคชนิดนี้ระบาดในข้าวไร่มากกว่าข้าวนา พบการแพร่
ระบาดของโรคในแปลงที่มีต้นข้าวหนาแน่น ท าให้อับลม หรือมีการ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและช้ืนจัดใน
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ตอนกลางคืน ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ  22-25 
องศาเซลเซียส   ลมแรงช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี 

การป้องกันก าจัด ใช้พันธ์ุต้านทาน ใช้เมล็ดพันธ์ุในอัตราที่
เหมาะสม คือ 2-3 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง
เกินไป  ถ้าสูงถึง 50  กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้โรคไหม้พัฒนาอย่าง
รวดเร็ว หรือคลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยสารป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น คาซู
กะมัยซิน  ไตรโซคลาโซล  คาร์เบนดาซิม โปรคลอลาส  ตามอัตรา
ที่ระบุ หรือใส่ซิลิกอนก่อนปลูกและก่อนข้าวตั้งท้อง 160 กิโลกรัม
ต่อไร่ 

4.1.2  โรคใบจุดสีน้ าตาลเกิดจากเช้ือรา  (ภาพที่ 4.1 ข) 
โดยทั่วไปโรคชนิดนี้เกิดในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ที่มีลักษณะดินไม่ดี ข้าว
ไร่ถ้าเกิดโรคชนิดนี้ท าให้ผลผลิตลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ อาการของ
โรค เป็นแผลที่ใบข้าว พบมากในระยะแตกกอมีลักษณะเป็นจุดสี
น้ าตาล รูปกลม หรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง บางครั้ง
พบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิม
กระจัดกระจายทั่วไปบนใบข้าว แผลยังสามารถเกิดบนเมล็ด
ข้าวเปลือก บางแผลมีขนาดเล็ก บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ด
ข้าวเปลือก ท าให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อน าไป
สีข้าวสารจะหักง่าย             

 การแพร่ระบาด เกิดในแปลงที่มีต้นข้าวหนาแน่น ในดิน
ขาดซิลิกา โพแตสเซียม แมงกานีส และ  แม็กนีเซียม หรือหรือใน
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ดินที่มีวิวัฒนาการไฮโดรเจนซัลไฟด์ การระบาดสปอร์ของเช้ือรา
ปลิวไปตามลม และติดไปกับเมล็ด 

การป้องกันก าจัด ใช้พันธ์ุต้านทาน ปรับปรุงดินโดยการไถ
กลบฟาง หรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินโดยการปลูกปุ๋ยพืชสดหรือ
ปลูกพืชหมุนเวียน ก าจัดวัชพืชและดูแลแปลงข้าวให้สะอาด และใส่
ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม ใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์   (0-0-60) 
อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วยลดความรุนแรงของโรค หรือคลุก
เมล็ดพันธ์ุก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น แมนโคเซบ 
หรือคาร์เบนดาซิมร่วมกับแมนโคเซบ อัตรา 3 กรัมต่อเมล็ด 1 
กิโลกรัม              
 4.1.3 โรคกาบใบแห้ง (ภาพที่ 4.1 ค) โรคชนิดนี้เกิดรุนแรง
ในบางพื้นที่ เริ่มพบโรคในระยะแตกกอ จนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยว 
เป็นแผลสีเขียวปนเทา ปรากฏตามกาบใบ แผลลุกลามขยายใหญ่
ข้ึนจนมีขนาดไม่จ ากัดและลุกลามขยายข้ึนถึงใบข้าว ต้นหักล้ม ถ้า
เป็นพันธ์ุข้าวที่อ่อนแอ แผลสามารถลุกลามถึงใบธงและกาบหุ้มรวง
ข้าว ท าให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้ง ผลผลิตจะลดลงอย่างมากมาย  
 การระบาดในดินที่มีความช้ืนสูง อุณหภูมิเหมาะสม เช้ือรา
สามารถสร้างเม็ดขยายพันธ์ุ อยู่ได้นานในตอซังหรือวัชพืช และมี
ชีวิตข้ามฤดูหมุนเวียนท าลายข้าวได้ตลอดฤดู 
 การป้องกันก าจัด หลังเก็บเกี่ยวข้าว ควรพลิกไถหน้าดิน 
เพื่อท าลายเช้ือราสาเหตุโรค ก าจัดวัชพืชในแปลง เพื่อลดโอกาส
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การฟักตัวและเป็นแหลง่สะสมของเช้ือราสาเหตุของโรค หรอื ใช้ชีว
ภัณฑ์บาซิลลัส ซบัทลิิส (เช้ือแบคทเีรียปฏิปักษ์) ตามอัตราทีร่ะบุ 
หรือใช้สารเคมีก าจัดเช้ือรา เช่น วาลิดามัยซิน โพรพิโคนาโซล เพน
ไซคูรอน หรอือีดิเฟน-ฟอส ตามอัตราที่ระบุ  

4.1.4  ใบขีดสีน้ าตาล เกิดจากเช้ือรา (ภาพที่ 4.1 ง) พบ
มากในแปลงที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เช่น ดินทราย ดินร่วนปน
ทราย และดินที่เป็นกรดจัด มักพบในระยะแตกกอและติดเมล็ด 
โรคนี้เกิดแผลบนใบมีสีน้ าตาลเป็นขีดเล็กๆ ขนานไปกับเส้นใบ 
ต่อมาแผลค่อยๆ ขยายติดต่อกัน ปริมาณมีมากที่ใบล่าง ๆ และ
บริเวณปลายใบ ถ้าความรุนแรงของโรคมีมากท าให้ใบแห้งตายจาก
ปลายใบเข้ามาและอาจลุกลามไปที่กาบใบ และท าให้เกิดแผลสี
น้ าตาลที่ข้อต่อของใบหรือคอรวงท าให้คอรวงเน่าและหักได้ง่าย ต้น
ข้าวที่ถูกเช้ือราชนิดนี้ท าลาย ท าให้ใบข้าวแห้งตาย การแพร่ระบาด
ของโรคนี้ สปอร์ของเช้ือราปลิวไปตามลม 

การป้องกันก าจัด เผาตอและก าจัดหญ้ารอบ ๆ แปลง ใช้
พันธ์ุต้านทานที่เหมาะสมเฉพาะท้องที่ ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ 
อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 

4.1.5 โรคกาบใบเน่า เกิดจากเช้ือรา (ภาพที่ 4.1 จ) ข้าว
แสดงอาการในระยะตั้งท้องโดยเกิดแผลสีน้ าตาลด าบนกาบห่อ
รวง ตรงกลางแผลมีกลุ่มเส้นใยสีขาวอมชมพู แผลนี้ขยายติดต่อกัน
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ท าให้บริเวณกาบหุ้มรวงมีสีน้ าตาลด า และรวงข้าวส่วนใหญ่โผล่ไม่
พ้นกาบหุ้มรวง หรือโผล่ได้บางส่วน ท าให้เมล็ดลีบและมีสีด า    

การแพร่ระบาด เช้ือราชนิดนี้ติดอยู่บนเมล็ดได้นาน ไรขาว
สามารถเป็นพาหะช่วยท าให้โรคแพร่ระบาดได้รุนแรง และ
กว้างขวางยิ่งข้ึน 

การป้องกันก าจัด ใช้พันธ์ุค่อนข้างต้านทาน ใช้สารป้องกัน
ก าจัดเช้ือรา เช่น แมนโคเซบ คารเ์บนดาซิม คาร์เบนดาซิมรว่มกับ
แมนโคเซบ ไธอะเบนดาโซล ตามอัตราที่ระบ ุ

4.1.6  โรคเมล็ดด่าง เกิดจากเช้ือรา  (ภาพที่ 4.1 ช) โรคนี้
พบอาการในระยะออกรวง ลักษณะแผลเป็นจุดสีน้ าตาลหรือด าที่
เมล็ด บนรวงข้าวบางส่วนมีลายสีน้ าตาลด า และบางส่วนมีสีเทาปน
ชมพู เนื่องจากมีเช้ือราหลายชนิดที่สามารถเข้าท าลาย และท าให้
เกิดอาการต่างกันไป การเข้าท าลายของเช้ือรามักเกิดในช่วงดอก
ข้าวเริ่มโผล่จากกาบหุ้มรวงจนถึงระยะเมล็ดข้าวเริ่มเป็นน้ านม และ
อาการเมล็ดด่าง ปรากฏเด่นชัดในระยะใกล้เก็บเกี่ยว   เช้ือรา
สามารถแพร่กระจายไปกับลม ติดไปกับเมล็ด และสามารถ
แพร่กระจายในยุ้งฉาง 

การป้องกันก าจัด  เมล็ดพันธ์ุที่ใช้ปลูก ควรคัดเลือกจาก
แปลงที่ไม่เป็นโรค คลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยสารป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น 
คาร์เบนดาซิม หรือ แมนโคเซบ ในอัตรา 3 กรัมต่อเมล็ดพันธ์ุ  1 
กิโลกรัม หรือใช้เช้ือไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดก่อนปลูก  

http://www.brrd.in.th/rkb/disease%20and%20insect/data_005/Image_Disease/rice_sheathrot-mite-05-006_.jpg
http://www.brrd.in.th/rkb/disease%20and%20insect/data_005/Image_Disease/rice_sheathrot-mite-05-006_.jpg
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4.1.7  โรคดอกกระถิน เกิดจากเช้ือรา (ภาพที่ 4.1 ซ) โรค
นีใ้นอดีตมีความเช่ือว่าในแปลงข้าวเกิดโรคดอกกระถินข้ึนประปราย 
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ข้าวให้ผลผลิตดีในปีนั้น 
ข้าวเริ่มเป็นโรคระยะตั้งท้องถึงระยะออกรวง โรคชนิดนี้การแพร่
ระบาดในแต่ละฤดูปลูกมีความรุนแรงไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ โรคนี้ส่งผลกระทบต่อเมล็ดโดยตรง ท าให้เปอร์เซ็นต์ความ
งอกของเมล็ดข้าวลดลง 21 เปอร์เซ็นต์ และการเจริญเติบโตของต้น
กล้าไม่ดี อาการที่เกิดข้ึนมองเห็นหลังจากดอกบาน ข้าวที่ติดเช้ือใน
ระยะออกดอกไปยับยั้งการพัฒนาของดอก  
 การป้องกันก าจัด ใช้พันธ์ุต้านทาน หลีกเลี่ยงปลูกข้าว
ในช่วงที่ออกรวงตอนที่มฝีนชุก หรอืความช้ืนสูง  
 4.1.8 โรครากปม เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม (ภาพที่ 4.1 
ฌ) ต้นข้าวมีอาการเหลืองภายใน 15 วันหลังจากงอก หลังจากนั้น 
1 สัปดาห์ต้นข้าวเหี่ยวและแห้งตายภายใน 40-50 วันหลังงอก โดย
ไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 2 ฝังหัวเข้าไปที่ปลายรากอ่อนแล้ว
ปล่อยสารออกมากระตุ้นให้มีเซลล์ขนาดใหญ่เกิดข้ึน และดูดกินน้ า
เลี้ยงจากเซลล์ ท าให้เกิดรากพองข้ึนเป็นปม เมื่อปลายรากเกิดปม
ข้ึนรากนั้นไม่เจริญต่อไป ถ้ามีปมน้อยอาการไม่ปรากฏที่ใบ แต่หาก
มีปมมากท าให้ต้นข้าวแคระแกร็นและใบมีสีเหลือง ไส้เดือนฝอย
แพร่ระบาดได้ทั้งทางดิน น้ า และเศษซากพืช  พืชอาศัยของไส้เดือน
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ฝอย ได้แก่ พวกวัชพืชกก พืชตระกูลหญ้า วัชพืชใบกว้าง และ
วัชพืชน้ า 
 การป้องกันก าจัด ใช้พันธ์ุต้านทาน ลดการใสปุ่๋ยไนโตรเจน 
ปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัยหมุนเวียน เช่น ดาวเรือง ตะไคร้ ใช้เช้ือ
ราคลุกเมล็ดพันธ์ุก่อนปลูก หรือแช่เมล็ดพันธ์ุในน้ าร้อน 52-53 
องศาเซลเซียส นาน 15 นาที หรืออาจแช่น้ าเย็น 8-12 ช่ัวโมงแล้ว
น าไปแช่ในน้ าร้อน 55 องศาเซลเซียสนาน 15 วินาที หลังจากนั้น
แช่ในน้ าเย็นเป็นเวลา 5 นาทีและอบให้แห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4.1  โรคใบไหม้ (ก) โรคใบจุดสีน้ าตาล  (ข) โรคกาบใบแห้ง  
                (ค) โรคใบขีดสีน้ าตาล (ง) โรคล าต้นเน่า (จ) โรคกาบ

ใบเน่า (ฉ) โรคเมล็ดด่าง (ช) โรคดอกกระถิน (ซ) และ
โรครากปม (ฌ) 

ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
 
 

ก. โรคไหม้  ข. โรคใบจุดสนี  ำตำล  ค. โรคกำบใบแห้ง 

จ โรคล ำต้นเน่ำ ฉ. โรคกำบใบเน่ำ 

เน่ำ 

ง. โรคใบขีดสี
น  ำตำล  

ฌ. โรครำกปม  ซ. โรคดอกกระถนิ ช. โรคเมล็ดด่ำง 
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4.2 แมลงศัตรูข้ำวไร่ 
 4.2. 1   หนอนกระทู้ คอรวง  หรื อหนอนกระทู้
ควายพระอินทร์ (ภาพที่ 4.2) ชอบกัดกินส่วนคอรวงหรือระแง้ของ
รวงข้าวที่ก าลังสุก ท าให้คอรวงขาด  สามารถท าลายรวงข้าวได้มาก
ถึง 80 เข้าท าลายต้นข้าวช่วงกลางคืนหรือตอนพลบค่ าถึงเช้าตรู่  
กลางวันอาศัยตามใบหรือโคนต้นข้าวหรือวัชพืชตระกูลหญ้า  
หนอนกัดกินต้นข้าวทุกวันจนกระทั่งเข้าดักแด้  พบระบาดมากหลัง
น้ าท่วม หรือฝนตกหนักแล้วทิ้งช่วงแล้งที่ยาวนาน ตามด้วยฝนตก
หนักอีกรอบ 
  การป้องกันก าจัด ก าจัดวัชพืชรอบ ๆ แปลง หากตรวจนับ
พบใบข้าวถูกท าลายจุดละ 5 กอหรือ 5 รวง จากข้าว 20 กอหรือ
จุดสุ่มนับ  ให้ใช้สารเคมีตามค าแนะน า                
           4.2.2  หนอนกอ ประเทศไทยในแปลงข้าวไร่  4 ชนิด คือ 
หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลาย หนอนกอแถบลายสีม่วง และ
หนอนกอสีชมพู (ภาพที่ 4.3) ทั้ง 4 ชนิด  ท าลายข้าวลักษณะ
เดียวกัน ภายหลังจากหนอนฟักออกจากไข่ ตัวหนอนเจาะเข้า
ท าลายกาบใบ  ท าให้กาบใบมีสีเหลืองหรือน้ าตาล  เห็นเป็นอาการ
ช้ า ๆ เมื่อฉีกกาบใบดูพบตัวหนอน เมื่อหนอนโตข้ึนเข้ากัดกินส่วน
ของล าต้นท าให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรก  ใบและยอดที่ถูก
ท าลายเหลืองในระยะต่อมา  ซึ่งการท าลายในระยะเจริญเติบโตทาง
ล าต้นท าให้เกิดอาการ “ยอดเหี่ยว” ถ้าหนอนเข้าท าลายในระยะ
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ข้าวตั้งท้องหรือหลังจากข้าวออกรวงท าให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวง  รวง
ข้าวมีสีขาวเรียกอาการนี้ว่า “ข้าวหัวหงอก”  

การป้องกันก าจัด ใช้พันธ์ุต้านทานหรือทนทาน ปลูกพืช
ร่วม ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นตัวห้ า  ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก
เกินไป เมื่อพบอาการข้าวยอดเหี่ยวอายุ 3-4 สัปดาห์หลังปลูก ใน
ระดับ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้สารชนิดพ่นน้ า เช่น คลอร์ไพริฟอส 
(ลอร์สแบน 20 เปอร์เซ็นต์ อีซี) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 เปอร์เซ็นต์ อีซี) อัตรา 80  มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วแปลงเพียงครั้งเดียว      

                         
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4.2  หนอนกระทู้คอรวง เมล็ดข้าวลบีทั้งรวง (ก)  อาการ   
               ยอดเหี่ยว (ข) 
ที่มา: กรมการข้าว (2549 และ 2551; Pathak and Khan (1994) 

ก หนอนกระทู้คอรวง 

ข 



74 
 

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 หนอนกอข้าวสีครีม (ก) หนอนกอแถบลายสีม่วง (ข)  

หนอนกอแถบลาย (ค)  หนอนกอสีชมพู (ง) 
ที่มา:  กรมการข้าว (2549 และ 2551) 
 

 4.2.3 หนอนห่อใบข้าว (ภาพที่ 4.4) ผีเสื้อเคลื่อนย้ายเข้า
แปลงข้าว ตั้งแต่ข้าวยังเล็กและวางไข่ที่ใบอ่อน โดยเฉพาะใบที่ 1-2 
จากยอด หนอนใช้ใยเหนียวที่สกัดจากปาก ดึงขอบใบข้าวทั้งสอง
ด้านเข้าหากันเพี่อห่อหุ้มตัวหนอนไว้ ท าลายใบข้าว ทุกระยะการ
เจริญเติบโต ถ้าหนอนมีปริมาณมากใช้ใบข้าวหลายๆ ใบมาห่อหุ้ม
และกัดกินอยู่ภายใน ในระยะข้าวออกรวงหนอนท าลายใบธงซึ่งมี

 (ก) หนอนกอข้ำวสีครีม 

 (ค) หนอนกอแถบลำย 

(ข) หนอนกอแถบ ลำยสีม่วง 

(ง) หนอนกอสีชมพู  
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ผลต่อผลผลิต ระบาดในแปลงข้าวที่ใส่ปุ๋ยอัตราสูง ท าให้การ
สังเคราะห์แสงของต้นข้าวลดลง   

การป้องกันก าจัด  ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจ าควร
ปลูกข้าว 2 พันธ์ุข้ึนไป โดยปลูกสลับพันธ์ุกัน ก าจัดพืชอาศัย เช่น 
หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง หญ้าไซ หญ้าชันกาด และ
ข้าวป่า  เมื่อเริ่มมีการระบาดของหนอนห่อใบในแปลงข้าว ไม่ควร
ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ ควรลดปริมาณปุ๋ยที่ใส่  เมื่อ
ตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัวต่อตารางเมตร และพบใบ
ข้าวถูกท าลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้สาร
ฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟิโปรนิล (แอสเซ็นด์ 5 เปอร์เซ็นต์ 
เอสซี) สารเบนซัลแทป (แบนคอล  50 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี) 
เฉพาะพื้นที่มีใบถูกท าลายจนเห็นรอยขาวๆ      
 4.2.4 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล (ภาพที่ 4.5) ทั้งตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัย ท าลายข้าวโดยการดูดกินน้ าเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ าท่อ
อาหาร บริเวณโคนต้นข้าว  ท าให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้ง
ลักษณะคล้ายถูกน้ าร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียก"อาการ
ไหม้" ตัวอ่อนลงมาอยู่ที่บริเวณโคนกอข้าวหรือบนพื้นดินที่แฉะมี
ความช้ืน นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลยังเป็นพาหะน าเช้ือไวรัส
โรคใบหงิกมาสู่ต้นข้าว ท าให้ต้นข้าวมีอาการแคระแกร็น ต้นเตี้ยใบ
สีเขียวแคบและสั้น ใบแก่ช้ากว่าปกติ ปลายใบบิด เป็นเกลียว และ 
ขอบใบแหว่งว่ิน   
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 การป้องกันก าจัด ตรวจพบตัวอ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 
30-45 วัน จ านวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้นให้ใช้สารเคมีฆ่าแมลง ไม่
ควรใช้สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ท าให้เกิดการเพิ่มระบาด
ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หรือใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา 5 
เปอร์เซ็นต์ หรือใช้แมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นตัวห้ า 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4  ผีเสื้อของหนอนม้วนใบ (ก)  ตัวหนอนม้วนใบ (ข)  ข้าว 
               ที่ได้รับความเสีย (ค)   
ที่มา: Pathak and Khan (1994)    
 
 
 
 
  
ภาพที่ 4.5  ลักษณะไข่ (ก) ตัวอ่อน (ข)  ตัวเต็มวัยเพศเมีย (ค)  ตัว

เต็มวัยเพศผู้ของเพลี้ยกระโดสีน้ าตาล (ง) 
ที่มา: Swaminathan (1983) และ Pathak and Khan (1994) 
  

ก ข ค 

ก ข ค ง 
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 4.2.5 มวนเขียวข้าว (ภาพที่ 4.6 ก) ทั้งตัวอ่อนและตัวเตม็
วัยท าลายต้นข้าวระยะข้าวออกรวงด้วยการดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอด
อ่อน ใบอ่อน ดอก และเมล็ด ท าให้เมล็ดข้าวลบี และร่วงหลน่ใน
ที่สุด   
           การป้องกันก าจัด ฉีดพ่นด้วยน้ าเอนไซม์หรือน้ าสกัด
สมุนไพรจากน้อยหน่า ควรหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอเมื่อพบกลุ่มไข่
หรือตัวอ่อนให้จับไปท าลาย หรือใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่  แมลง
เบียน เช่น แตนเบียนไข่ และแมลงห้ า เช่น มวนเพชรฌฆาต 
 4.2.6  แมลงสิง (ภาพที่ 4.6 ข) พบในทุกสภาพแวดล้อม  
สภาพที่เหมาะสมต่อการระบาด คือ แปลงข้าวที่อยู่ใกล้ชายป่า มี
วัชพืชจ านวนมากใกล้แปลงข้าวและมีการปลูกข้าวเหลื่อมเวลากัน 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากแทงดูดกินน้ าเลี้ยงจากเมล็ดข้าว ระยะ
เป็นน้ านม แต่ก็สามารถดูดกินเมล็ดข้าวทั้งเมล็ดอ่อนและเมล็ดแข็ง 
ท าให้เมล็ดลีบ หรือเมล็ดไม่สมบูรณ์และผลผลิตข้าวลดลง การดูด
กินของแมลงสิงไม่ท าให้เป็นรูบนเปลือกของเมล็ดเหมือนมวนชนิด
อื่นโดยปากเจาะผ่านช่องว่างระหว่างเปลือกเล็กและเปลือกใหญ่
ของเมล็ดข้าว เมล็ดข้าวที่ถูกแมลงสิงท าลายเมือ่น าไปสแีตกหักง่าย   

การป้องกันก าจัด ก าจัดวัชพืชในแปลงข้าว คันนาและรอบ 
ๆ แปลง ใช้สวิงโฉบจบัตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในแปลงข้าวที่พบ
ระบาดและน ามาท าลาย ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเน่า น าเนื้อเน่าแขวน
ไว้ในแปลงข้าว และจับมาท าลาย  
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          4.2.7  เพลี้ยแป้ง (ภาพที่ 4.7) พบเป็นกลุ่มระหว่างกาบใบ
และล าต้นมีสีขาวคล้ายแป้งปกคลุม และเมื่อเอาส่วนแป้งที่ปกคลุม
ออกพบ แมลงตัวสีชมพู  เพศผู้มีปีก เคลื่อนย้ายโดยอาศัยมดพาไป 
หรืออาศัยลมพัดพาไป เพลี้ยแป้ง ท าลายข้าวโดยการดูดกินน้ าเลี้ยง
จากต้นข้าวตั้งแต่ระยะกล้าถึงระยะออกรวง  ส่วนใหญ่พบท าลาย
ช่วงระยะข้าวแตกกอ  ถ้ามีปริมาณมากท าให้กาบใบและใบข้าวเป็น
สีเหลืองถึงน้ าตาล  เหี่ยวแห้ง  แคระแกร็นและแห้งตายทั้งกอ ต้นที่
ไม่แห้งตายก็ไม่สามารถออกรวงได้ตามปกติ หรืออกรวงก็มีเมล็ด
ลีบ ระบาดมากในปีที่อากาศแห้งและฝนแล้ง   
 การป้องกันก าจัด ถอนต้นข้าวที่มีเพลี้ยแป้งเผาท าลาย 
และเมื่อมีการระบาดรุนแรง ใช้สารมาลาไทออนฉีดพ่น     
 
                          
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6  ตัวเต็มวัยของมวนเขียวข้าวดูดกินน้ าเลี้ยงจากเมล็ด (ก) 

และแมลงสงิดูดกินเมล็ดข้าว (ข)   
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 

 

ก ข 
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ภาพที่ 4.7 การเข้าท าลายของเพลี้ยแปง้ในระยะกล้าและแตกกอ 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
 

4.3 ศัตรูข้ำวไร่  
 4.3.1 หนู (ภาพที่ 4.9)  ระบาดท าความเสียหายตลอด
ระยะการเจริญเติบโต และระยะเก็บเกี่ยวข้าว สามารถระบาดทุก
ฤดูปลูก  โดยท าลายข้าวในระยะตั้งท้องถึงออกรวงมากกว่าในระยะ
อื่น ๆ 
 การป้องกันก าจัด ใช้กับดักแบบต่าง ๆ บริเวณรอบ ๆ 
แปลงปลูกอย่าให้หญ้ารก  ใช้นกล่าหนูเป็นอาหารหรือใช้เหยื่อโปร
โตซัวก าจัดหนู หรือใช้สารก าจัดหนูประเภทออกฤทธ์ิเร็ว  เช่น  ซิงค์
ฟอสไฟด์ (ยาด า)  วางตามแปลงข้าวที่มีรอยเดินของหนู 

4.3.2  นก (ภาพที่ 4.9)  เป็นศัตรูข้าวไร่ที่พบมีอยู่ 5 ชนิด  
ได้แก่ นกกระติ๊ดข้ีหมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว นกกระจาบธรรมดา  
นกกระจอกตาล และนกกระจาบปีกอ่อนอกเหลือง เข้าท าลายข้าว
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โดยจิกกินเมล็ดข้าวตั้งแต่เมล็ดอยู่ในระยะน้ านมจนถึงระยะเก็บ
เกี่ยว   

การป้องกันก าจัด ใช้ตาข่ายคลุมแปลงหรือตาข่ายดักนก  
ใช้หุ่นไล่กา ใช้คนไล่  ใช้การจุดประทัดเป็นระยะ ๆ ใช้ปืนยิง ใช้
เครื่องระเบิดโดยใช้แก๊ส ใช้ปี๊บน้ ามันคว่ าแล้วผูกเชือกห้อยของหนัก
ไว้ภายในเหมือนกระดิ่ง แล้วค่อยกระตุกไล่นก ใช้กระจกเงาหรือ
แผ่นอลูมิเนียมเงา หรือสายเทปคาสเซทที่ไม่ใช้หรือยืดแล้ว  ใช้
เครื่องขยายเสียงอัดเสียงนกเหยี่ยวหรือนกล่าเหยื่อต่าง ๆ  แล้วเปิด
เพื่อให้นกตกใจกลัว 
                   

 
 
ภาพที่ 4.8 การเข้าท าลายต้นข้าวของหนู และนกตั้งแต่เมล็ดอยู่ใน

ระยะน้ านมจนถึงระยะเก็บเกี่ยว 
ที่มา: Arraudeau and  Vergara (1988) 
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4.4 วัชพืช (weeds) 
 แปลงปลูกข้าวไร่วัชพืชมีความต้องการปัจจัยที่ใช้ในการ
เจริญเติบโตเช่นกัน ได้แก่  ธาตุอาหาร น้ า และแสงแดด  เมื่อมี
วัชพืชข้ึนแก่งแย่งแข่งขัน  ข้าวไร่ได้รับปัจจัยในการเจริญเติบโตไม่
เต็มที่ เพราะถูกวัชพืชแย่งอาหารบางส่วนไป ความสามารถในการ
แก่งแย่งแข่งขันของวัชพืชกับข้าวไร่ โดยทั่วไปในสภาพธรรมชาติ
วัชพืชมีโอกาสและความสามารถในการแข่งขันได้ดีกว่าข้าวไร่  ทั้งนี้
เพราะวัชพืชมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมาช้านาน และวัชพืชมัก
มีจ านวนและความหนาแน่นสูง 
  ชนิดวัชพืชในแปลงปลูกข้าวไร่ โดยทั่วไปที่พบ ได้แก่ ผัก
โขมหนาม  สาบแร้งสาบกา หญ้าแห้วหมู ผักปราบ น้ านมราชสีห์  
หญ้าแพรก หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าคา หญ้า
โขย่ง ผักเบี้ย  หญ้าปากควาย กระดุมใบใหญ่ ผักเสี้ยนผี  ไมยราบ 
ผักปราบใบแคบ ตีนตุ๊กแก ลูกใต้ใบ และหญ้ายาง (ภาพที่ 4.11)   
 การป้องกันก าจัดวัชพืช การเลือกใช้พันธ์ุที่แข่งขันกับวัชพืช
ได้ดี ใช้แรงงานคนโดยใช้จอบ หรือใช้มือถอนวัชพืชซึ่งวิธีการนี้
เหมาะส าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยไม่เกิน 2 ไร่ ก าจัดวัชพืชท า 2 
ครั้ง ที่อายุ 20 และ 45 วันหลังงอก (ภาพที่ 4.10 ก และข) การ
ปลูกพืชหมุนเวียน โดยปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับการปลูกข้าวไร่ 
การใช้เครื่องจักรกล การใช้วัสดุคลุมแปลง และการใช้สารเคมีก่อน
ปลูก  
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ภาพที่ 4.9 ชนิดของวัชพืชที่พบในแปลงปลูกข้าวไร่  
ที่มา: ร่วมจิตร และคณะ (2553);  Ampong-Nyarko และ De 

Datta (1991) 

ผักโขมหนำม สำยแร้งสำบกำ หญ้ำแห้วหม ู น  ำนมรำชสีห ์ หญ้ำขำ้วนก 

หญ้ำคำ  หญ้ำโขย่ง  หญ้ำตีนกำ 

ผักปรำบ  หญ้ำนกสีชมพ ู

หญ้ำแพรก 

ผักเบี 
ย 

หญ้ำปำกควำย กระดุมใบใหญ ่ ผักเสี ยนผ ี ไมยรำบ 

ผักปรำบใบแคบ ตีนตุ๊กแก ลูกใต้ใบ หญ้ำยำง 
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ภาพที่ 4.10 การจ าจัดวัชพืชโดยการใช้จอบถาก (ก) การก าจัด

วัชพืชโดยการถอน (ข) 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา 
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บทที่ 5 
กำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้ำวไร ่

 

5.1 สภำพภูมิอำกำศท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 
สภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ที่ใช้ผลิต
เมล็ดพันธ์ุเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับใช้ก าหนดวันปลูก โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ข้าวไร่อยู่ในระยะตั้งท้องถึงระยะดอกบาน อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่อวันที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 24-30 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ์ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ในระยะออกดอก ถ้าต้นข้าวได้รับ
อุณหภูมิต่ ากว่า 20 องศาเซลเซียส และสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส 
ท าให้ผลผลิตของเมล็ดพันธ์ุต่ า ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
กลางวันและกลางคืนไม่ควรมากกว่า 8 -10 องศาเซลเซียส ที่
เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 5–7 องศาเซลเซียส มีแสงจากดวงอาทิตย์
เพียงพอ และควรมีความเร็วลมในระดับปานกลาง ไม่ควรมีฝนตก
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันในช่วงระยะเวลาของการออกดอก 
5.2 ระยะกำรเจริญเติบโตของข้ำว ทั งหมดมี 9 ระยะ 

จ านวนวันในช่วงระยะเจริญพันธ์ุของข้าวและช่วงข้าวสุก
แก่ ส่วนใหญ่จ านวนวันในช่วงระยะการเจริญทางล าต้นและใบ 
แตกต่างกันในข้าวแต่ละพันธ์ุ 
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ระยะ 0 เมล็ดพันธ์ุเริ่มงอกถึงยอดอ่อนโผล่พ้นเมล็ด ระยะ
นี้เริ่มตั้งแต่เมล็ด เริ่มงอกจนกระทั่ง ใบอ่อนใบแรกโผล่พ้นเมล็ด
พันธ์ุ 

ระยะที่ 1 ระยะต้นกล้า เป็นช่วงหลังจากใบอ่อนใบแรก
โผล่พ้นเมล็ดพันธ์ุข้าวงอกจนกระทั่งถึงระยะก่อนที่ข้าวหน่อแรกเริ่ม
ปรากฏ 

ระยะที่ 2 ระยะการยืดตัวของล าต้น เกิดข้ึนในช่วงหลังของ
ระยะแตกกอ และสิ้นสุดก่อนถึงระยะก าเนิดรวงข้าว 

ระยะที่  3 ระยะก าเนิดรวงข้าว รวงข้าวพัฒนาและ
เจริญเติบโตเป็นรูปกรวย มีลักษณะอ่อนนุ่มและเกิดการโป่งพอง 
ตรงบริเวณฐานกาบใบใกล้โคนต้น 

ระยะที่ 4 การพัฒนาของรวงข้าว รวงข้าวเจริญและ
ขยายตัวอยู่ภายในกาบใบธงและดอกข้าวมีการพัฒนาช่วงท้ายสุด
ของระยะนี้  กาบใบธงบวมพอง ที่เรียกว่า “ข้าวตั้งท้อง” 

ระยะที่ 5 ระยะออกดอก เริ่มเมื่อรวงข้าวโผล่พ้นกาบใบ
และสิ้นสุดเมื่อมีการผสมเกสรและเกิดการปฏิสนธิ 

ระยะที่ 6 ระยะเมล็ดเป็นน้ านม ระยะนี้ภายในเมล็ด มี
ลักษณะเป็นของเหลวสีขาว สามารถบีบให้แตกได้ด้วยนิ้วมือ รวง
ข้าวเป็นสีเขียว และใบธงมีสีเขียวตั้งตรง 
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ระยะที่ 7 ระยะเมล็ดแข็งตัว ส่วนที่เป็นน้ านมของเมล็ด 
เปลี่ยนเป็นอ่อนนุ่มและแข็งตัวในเวลาต่อมาเมล็ดเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองและแปลงข้าวทั้งแปลงมองเห็นเป็นสีเหลือง 

ระยะที่ 8 ระยะเมล็ดสุกแก่ เมล็ดข้าวมีขนาดโตเต็มที่ 
แข็งแรงและมีสีเหลือง ใบส่วนบน แห้ง และรวงข้าวโน้มลงสู่พื้นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 ระยะการเจริญเติบโตของข้าว 
ที่มา: Jarrod T.H., (2013) 
 

 

ระยะ 1 ระยะ 0 

ระยะ 5 

ระยะ 2 ระยะ 3 ระยะ 4 

ระยะ 6 ระยะ 7 ระยะ 8 
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5.3 พันธุ์ข้ำวไร่ท่ีใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
พันธ์ุข้าวไร่ที่น ามาใช้ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุ ต้องเป็นพันธ์ุ

ที่กรมการข้าวรับรองพันธ์ุ หรือพันธ์ุที่ ข้ึนทะเบียนพันธ์ุกับกรม
วิชาการเกษตร หรือพันธ์ุที่เกษตรกรมีความต้องการปลูกมา หรือ
พันธ์ุที่มีความต้องการเฉพาะพื้นที่ หรือพันธ์ุใหม่ นอกจากนี้ยังมี
พันธ์ุข้าวไร่อีกจ านวนมากที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง และภาคใต้ ที่เกษตรกรปลูกและ
เก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
5.4 วิธีกำรกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวไร่ 

5.4.1 การเลือกพื้นที่ 
การเลือกพื้นที่ผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ควรเลือกพื้นที่ที่

มีความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 300-1,300 เมตร ผู้ผลิตควร
ทราบประวัติการปลูกพืชของแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ ในกรณีของข้าว
ไร่ถ้าต้องการเปลี่ยนพันธ์ุในแปลงที่ผลิต  หรือเมื่อพบว่ามีข้าวป่า
หรือข้าววัชพืชหนาแน่น ควรเว้นปลูกข้าว 2 ปี ก่อนใช้แปลงนั้น
ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ข้าวไร่สามารถปลูกในดินได้ทุกชนิดตั้งแต่ดินเหนียว 
ดินร่วนเหนียว ดินร่วน และดินทราย มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่
ในช่วง 3-10 รวมทั้งดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มาก อย่างไรก็ตาม การเลือกพื้นที่ปลูกข้าวไร่ควรเลือก
พื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ต้องเป็นเขตพื้นที่ที่มีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 14-20 มิลลิเมตรต่อ 5 วันตลอดฤดูกาล
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ปลูก หรือใกล้แหล่งน้ า มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 5.0-6.5 
ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง อาจเกิดปัญหาการชะล้าง 
และการพังทลายของหน้าดิน 

5.4.2 การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ  
 เมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ที่ใช้ผลิตเมล็ดพันธ์ุหากเป็นเมล็ด

พันธ์ุคัด ให้เลือกจากรวงที่ตรงตามพันธ์ุ 
เป็นรวงที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยามีความงอกและความแข็งแรงสูง 
มีความสมบูรณ์ที่เหมาะต่อการใช้ท าพันธ์ุ มีความช้ืนต่ า (10 -12 
เปอร์เซ็นต์) เป็นรวงที่ปราศจากโรคและแมลงรบกวนหรือท าลาย
และให้น าเมล็ดพันธ์ุที่อยู่ส่วนปลายของรวงมาบดเพื่อตรวจหาข้าว
แดง ข้าวเหนียว ข้าวปนจากพันธ์ุอื่น 

กรณีที่เป็นเมล็ดพันธ์ุหลัก ให้เลือกเมล็ดพันธ์ุจาก
เมล็ดพันธ์ุคัด ต้องเป็นเมล็ดที่ถูกต้องตรงตามพันธ์ุตรวจความงอก 
ไม่ต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ คลุกสารเคมีป้องกันโรคแมลงกรณีผลิต
เมล็ดพันธ์ุพันธ์ุขยายและพันธ์ุจ าหน่าย ใช้หลักการเดียวกับพันธ์ุ
หลัก 

5.4.3 การเตรียมดิน  
 ต้องเตรียมดินอย่างประณีตและเตรียมดินตอนต้น

ฤดูฝนหลังจากมีฝนตกลงมา 1-2 ครั้ง  เมื่อดินอ่อนตัวพอไถได้ ควร
ไถดินตากแดดไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วไถแปรคราดให้ดินย่อย
เป็นก้อนเล็กๆ พยายามเก็บหญ้าออกให้หมด หรือมากที่สุดเท่าที่ท า
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ได้เพราะในระยะข้าวเริ่มงอก ไม่มีน้ าขังในแปลงข้าวไร่ท าให้วัชพืช
ข้ึนแข่งกับต้นข้าวได้กรณีฝนไม่ตกก่อนปลูก 1 วัน ควรรดน้ าให้ชุ่ม 

 5.4.4 ระยะแยกแปลง เป็นวิธีการลดโอกาสที่เกิดการผสม
ข้ามจากพืชพันธ์ุอื่นจากแปลงใกล้เคียง สามารถท าได้ 2 ลักษณะ 
คือ  

         5.4.4.1 การแยกแปลงโดยระยะทาง ท าโดยการ
แยกแปลงผลิตเมลด็พันธ์ุข้าวไร่ให้หา่งจากแปลงปลกูข้าวไร่ต่างพันธ์ุ
ในบริเวณเดียวกัน ระยะแยกแปลงที่ปลอดภัยข้ึนอยู่กับทิศทางลม 
การมีหรือไม่มีไม้ขวางทางลม จ านวนละอองเกสรที่ปลดปล่อย
ออกมา รวมถึงขนาดของพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ระยะแยกแปลงของ
เมล็ดพันธ์ุคัด เมล็ดพันธ์ุหลัก และเมล็ดพันธ์ุขยาย ใช้ระยะ
ประมาณ 10 ฟุต กรณีเป็นการผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสม (hybrid 
rice) ใช้ระยะ 50-100 เมตร (ภาพที่ 5.2) 

 5.4.4.2 การแยกระยะเวลาปลูก เมื่อปลูกพืชชนิด
เดียวกันแต่ต่างพันธ์ุกันในบริเวณใกล้เคียงกัน จ าเป็นต้องวางแผน
การปลูกในเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อให้ออกดอกในเวลาที่ต่างกัน 
ระยะเวลาที่ใช้ปลูกควรเว้นระยะเวลาปลูกไม่น้อยกว่า 21 วัน 
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ภาพที่ 5.2 ระยะแยกแปลงของเมล็ดพันธ์ุคัด เมล็ดพันธ์ุหลกั และ

เมล็ดพันธ์ุขยาย (ก) เมล็ดพันธ์ุลูกผสม(ข) 
ที่มา: Hariprasad  (2013) 
 

5.4.5 วิธีการปลูก  
 ระยะปลูก ข้ึนอยู่กับพันธ์ุ ซึ่งข้าวไร่แต่ละพันธ์ุมี

ความสูงของต้นและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ระยะปลูกที่
เหมาะสม 25x25 เซนติเมตร และ 30x30 เซนติเมตร วิธีปลูก
หยอดเป็นหลุม โดยใช้ไม้ปลายมนอย่าให้แหลม ไม้ที่ใช้มีลักษณะ
กลมยาวขนาดด้ามจอบ สักเป็นหลุมลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร 
(ภาพที่ 5.3) หยอดเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่หลุมละ 3-4 เมล็ด กลบดินให้
แน่นพอควร หลังงอก 14 วันถอนแยกเหลือหลุมละ 3 ต้น 
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ภาพที่ 5.3 ไม้ปลายมนส าหรับสักเป็นหลุม 
ที่มา: ร่วมจิตร นกเขา  
 

5.4.6 การดูแลรักษา  
5.4.6.1 การก าจัดวัชพืช โดยการดายหญ้าด้วยมือ 

ซึ่งวิธีการนี้เหมาะส าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยไม่เกิน 2 ไร่ โดย
ก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง ที่อายุ 20 วัน และ 45 วันหลังงอก ส่วน
เกษตรกรที่ใช้สารเคมีใช้ก่อนปลูกครั้งเดียว หรืออาจใช้ฟางข้าวคลุม
ดินนอกจากช่วยป้องกันก าจัดวัชพืชยังช่วยรักษาความช้ืนในดิน 

 5.4.6.2 การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยมูลสัตว์ 500 
กิโลกรัมต่อไร่ และใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15  อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ใส่ครั้งที่ 1 เมื่อข้าวอายุ 20-25 วันหลังงอก และใส่ครั้งที่ 2 เมื่อ
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ข้าวอายุได้  40-45 วันหลังงอก (ก่อนข้าวตั้งท้อง) 
 5.4.6.3 ให้น้ าแบบสปริงเกอร์ หรือปล่อยน้ าท่วม

แปลงแล้วปล่อยออก(กรณีที่ฝนไม่ตก) 
 5.4.6.4 การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวไร่ 

 โรคของข้าวไร่ที่พบและท าความเสียหาย
ให้กับข้าวไร่ ได้แก่ โรคไหม้ที่เกิดจากเช้ือรา พบในแปลงที่มีต้นข้าว
หนาแน่น ท าให้อับลม ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากและมีสภาพแห้งในตอน
กลางวันและช้ืนจัดในตอนกลางคืน หรือถ้าอากาศค่อนข้างเย็น 
อุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ลมแรงช่วยให้โรค
แพร่กระจายได้ดีโรคชนิดนี้พบในระยะกล้า ระยะแตกกอ และระยะ
ออกรวง ป้องกันก าจัดโดยใช้พันธ์ุต้านทาน ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
มากเกินไป ใช้สารเคมี ไตรไซคลาโซล คาซูกะมัยซิน อิดิเฟนฟอส 
ไอโซโปรธิโอเลน และไตรโฟรีน หรือถ้าระบาดรุนแรง หลังเก็บเกี่ยว
ควรเผาฟางหรือตอซังในแปลง 

แมลงศัตรูข้าวไร่ที่พบและท าความเสียหาย
มากได้แก่ แมลงสิงทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินเมล็ดข้าวในระยะ
เป็นน้ านม ที่สามารถดูดกินเมล็ดข้าวทั้งเมล็ดอ่อนและเมล็ดแข็ง ตัว
อ่อนที่ก าลังเจริญเติบโตดูดกินเมล็ดข้าวมากกว่าตัวเต็มวัยแต่ตัวเต็ม
วัยท าความเสียหายมากกว่าเพราะดูดกินเป็นเวลานานกว่าวิธีการ
ป้องกันก าจัด โดยการก าจัดวัชพืชตระกูลหญ้าออกจากแปลงข้าว
และรอบ ๆ แปลง และหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาในพื้นที่

http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/rice/data_005/rice_xx2-05_bug09.html
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เดียวกันหรืออาจป้องกันก าจัดโดยชีววิธีได้แก่ การใช้แตนเบียน
ท าลายไข่แมลงสิง ใช้ตัวห้ า ได้แก่ ตั๊กแตนหนวดยาวกินไข่ของแมลง
สิง แมงมุมในแปลงข้าวกินตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงสิง หรือ
อาจใช้วิธีการป้องกันก าจัดด้วยสารเคมี 

ศัตรูอื่น ๆ ได้แก่ หนู และนก การป้องกัน
ก าจัดหนูก่อนปลูกข้าวไร่ประมาณ 2 สัปดาห์ ใช้สารเคมีประเภท
ออกฤทธ์ิเร็วซิงค์ฟอสไฟด์ผสมกับปลายข้าวในอัตราส่วนของซิงค์
ฟอสไฟด ์1 ส่วนกับปลายข้าว 100 ส่วน โดยน้ าหนักเป็นเหยื่อพิษ 
หรือใช้สารซิลมูรินผสมกับปลายข้าวในอัตราส่วนของซิลมูริน  1 
ส่วนกับปลายข้าว 20 ส่วน โดยน้ าหนักเป็นเหยื่อพิษ น าเหยื่อพิษ
ชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวแล้วไปวางตามรอยที่พบในแปลงหรือตามรู
หนู ใช้เหยื่อพิษปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะทุกๆ ระยะ 5–10 เมตร ควร
กลบคลุมเหยื่อพิษที่วางเพื่อป้องกันความช้ืนและล่อให้หนูมากิน
เหยื่อพิษมากขึ้นหลังจากใช้สารเคมีก าจัดหนูประเภทออกฤทธ์ิเร็ว
ไปแล้วประมาณ 3–4 สัปดาห์ให้ใช้สารเคมีก าจัดหนูประเภทออก
ฤทธ์ิช้า เช่น โบรดิฟาคูม หรือราคูมิน ซึ่งเป็นเหยื่อพิษส าเร็จรูปใน
ก้อนข้ีผึ้งก้อนละประมาณ 5 กรัม หรือที่ผสมใส่ถุงพลาสติกขนาด
เล็กถุงละประมาณ 15 กรัม น าเหยื่อพิษส าเร็จรูปนี้ไปวางตามแหลง่
ที่พบร่องรอยของหนูและในแปลงข้าวไร่โดยแต่ละก้อนหรอืแต่ละถุง
ห่างกันประมาณ 4–5 เมตร และให้วางเหยื่อพิษดังกล่าวนี้เดือนละ 
1 ครั้งก็เพียงพอแก่การควบคุมประชากรของหนูได้ดี 
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นกศัตรูข้าวไร่ที่พบมีอยู่ 5 ชนิดคือนก
กะติ๊ดข้ีหมู นกกะติ๊ดตะโพกขาว นกกระจาบธรรมดา และนกจาบ
ปีกอ่อนอกเหลือง โดยท าลายข้าวไร่ตั้งแต่ระยะข้าวเป็นน้ านมไป
จนถึงเก็บเกี่ยวทั้งในแปลงและที่เก็บไว้ในยุ้งฉาง ในระยะข้าวใกล้สุก
แก่การเกาะคอรวงข้าวกินเป็นฝูงๆของนกเหล่านี้ อาจท าให้คอรวง
ข้าวหัก ซึ่งท าความเสียหายทางอ้อมแก่ข้าวไร่การป้องกันก าจัดมี
หลายวิธี ได้แก่ การใช้ตาข่ายคลุมแปลง หุ่นไล่กา ใช้เครื่องมือท าให้
เกิดเสียงดัง ใช้วัสดุที่ท าให้แสงสะท้อนวูบวาบแมวหรือเหยี่ยว และ
ใช้สารเคมี เช่น เมซูรอล ใช้ในอัตรา 120 กรัมต่อไร่ของสารออก
ฤทธ์ิ หรือประมาณ 12 ช้อนแกงต่อไร่โดยผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น
ครั้งแรกในระยะข้าวเป็นน้ านม และหลังจากนั้นประมาณ 12 วัน 
จึงฉีดพ่นอีกครั้ง 

5.4.7 การตรวจแปลงและการก าจัดข้าวปน  
การปลูกข้าวไร่เพื่อใช้ท าพันธ์ุ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธ์ุ

บริสุทธ์ิถูกต้องตรงตามพันธ์ุ ต้องมีผู้ตรวจแปลงพันธ์ุ 2-3 ระยะ 
หรืออย่างน้อยต้องตรวจอย่างละเอียด 1 ครั้ง ก่อนข้าวสุกแก่ ได้
ผู้ตรวจแปลงต้องรู้จักลักษณะประจ าพันธ์ุช่วยให้การผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ได้คุณภาพดี ลักษณะที่ควรจ าให้ได้คือรูปแบบหรือรูปทรงของต้น
ข้าว เช่น เป็นข้าวกอตั้งหรือข้าวกอแผ่ แตกกอดีหรือไม่ดี ขนาดของ
ต้นและใบจัดอยู่ในพวกต้นใหญ่ ใบใหญ่ หรือต้นเล็กใบเล็ก สีของ
ต้นและใบเป็นสีม่วงหรอืเขียว เป็นข้าวต้นเตี้ยหรือสูง มีอายุการเก็บ

http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/rice/data_005/rice_xx2-05_animal_01.html
http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/rice/data_005/rice_xx2-05_animal_01.html
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เกี่ยวหรือเก็บเกี่ยวได้เมื่อไร ลักษณะของรวงเป็นแบบรวงกระจาย
หรือรวงแน่น การยึดของคอรวงอยู่ห่างมากหรือน้อยระหว่างโคน
รวงกับข้อต่อของใบธง สีของเปลือกเมล็ดเป็นสีฟาง หรือสีฟางขีด
น้ าตาลหรือฟางขีดด าเหล่านี้ เป็นต้น ดังนั้น ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจ าลักษณะพันธ์ุข้าวให้แม่นย า โดย
การเลือกลักษณะที่เหมือนกันของต้นข้าวส่วนใหญ่ไว้ ส่วนลักษณะ
ที่ผิดแผกไปจากต้นข้าวส่วนใหญ่ ให้ถือว่าเป็นต้นข้าวกลายพันธ์ุ  

ระยะเวลาการจ าจัดข้าวปน (ภาพที่ 5.4) ได้แก ่
ระยะที่ 1 ระยะกล้า ต้นกล้าที่มลีักษณะสีผิดไปจาก

ต้นกล้าอื่น หรือเกิดโรคข้ึนให้ถอนทิ้งท าลาย 
ระยะที่ 2 ระยะแตกกอ ให้ตรวจดูคุณสมบัติในการ

แตกกอ ความสูง การชูใบ สีของใบและสีของล าต้น ถ้าปรากฏว่า
ลักษณะไม่เหมือนหรอืเป็นโรคให้ถอนท าลาย 

ระยะที่ 3  ระยะออกดอก ถ้าข้าวออกดอกผิดเวลา
เกินกว่า 2 วันให้ถอนทิ้ง 

ระยะที่ 4 ระยะข้าวโน้มรวง ในช่วงนี้ให้สงัเกตดูถ้ามี
การโน้มรวงช้าในขณะที่ส่วนใหญ่โน้มรวงกันหมดแล้วให้ถอนท าลาย 

ระยะที่ 5 ระยะข้าวเริ่มสุกแก่ ตรวจดลูักษณะของ
เมล็ดให้ตรงตามพันธ์ุ และให้แน่ใจว่าไม่มีโรคและแมลงติดมากับ
เมล็ดพันธ์ุ ถ้ามีให้ถอนทิ้งไป 
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ภาพที่ 5.4 ระยะเวลาการจ าจัดข้าวปน 
ที่มา: Arraudeau และ  Vergara (1988) 

 

5.4.8 การเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุ 
การเก็บเกี่ยวเมลด็พันธ์ุข้าวไร่ ควรเก็บเกี่ยวในระยะ

ที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาหรือนับจากวันที่ข้าวออกดอกประมาณ 
28-30 วัน ให้คัดเลือกเก็บเกี่ยวไว้เป็นรวงจากแถว เลือกเก็บรวงให้
กระจายกันออกไปหลาย ๆ แถว และควรเลือกเก็บเฉพาะจากแม่
รวงบนต้นแรกของกอที่สมบูรณ์เท่านั้น รวงที่เลือกเก็บให้ลอกใบธง
ทิ้ง น ารวงข้าวเหล่านี้มามัดรวมกันเป็นก า ๆ ใส่ถุงกระดาษแล้ว
น าไปตากแดดประมาณ 5-7 แดด มีความช้ืนไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ 
น าสารเคมีป้องกันโรคและแมลงโรยลงไปในถุง น าถุงบรรจุรวงข้าว

ระยะกล้ำ  ระยะแตกกอ  ระยะออกดอก  ระยะข้ำวโน้มรวง  ระยะก่อนสุกแก่  
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เหล่าน้ีบรรจุใส่ภาชนะที่แข็งแรง อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ถูกฝน
และไม่ถูกหนูท าลาย 

 การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุหลักเก็บเกี่ยวในระยะ
เช่นเดียวกับเมล็ดพันธ์ุคัดแต่อาจแยกเก็บเกี่ยวออกเป็นแปลง ๆ 
หรือเป็นกอง ๆ และให้เลขประจ าแปลงหรือประจ ากองไว้ การนวด
ข้าวพันธ์ุหลักควรนวดทันที หลังจากลดความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุ
เหลือไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ ควรนวดด้วยเครื่องที่สามารถท าความ
สะอาดเครื่องได้โดยง่าย ถ้ามีเครื่องนวดมากพอ ควรแยกนวดเครื่อง
ละพันธ์ุ ข้อที่ส าคัญ คือ ควรเน้นเรื่องการท าความสะอาดเครื่องใน
การเปลี่ยนนวดจากข้าวพันธ์ุหนึ่งไปเป็นข้าวอีกพันธ์ุหนึ่ง ก่อนนวด
ควรตรวจระบบรอบของเครือ่งนวด ให้เหมาะสมและถูกต้องก่อนท า
การนวดทุกครั้ง การนวดข้าว ถ้าน าเครื่องนวดลงไปนวดในแปลง
ของแต่ละแปลงได้ก็เป็นการลดปัญหาแรงงาน และปัญหาข้าวปนได้
ทางหนึ่ง ควรกั้นบริเวณที่ท าการนวดมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ
สัตว์ผ่านบริเวณนั้น บุคลากรที่นวดข้าวควรตรวจดูท าความสะอาด
ของร่างกาย เสื้อผ้าและภาชนะต่าง ๆ ทุกครั้ง ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะตอนเปลี่ยนการนวดจากพันธ์ุหนึ่งไปเป็นอีกพันธ์ุหนึ่ง 
อาจมีเมล็ดพันธ์ุติดเสื้อผ้าเข้าไปท าให้เกิดปัญหาข้าวปนได้ 

 เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ผ่านเครื่องท าความสะอาดและคัด
เมล็ดพันธ์ุข้าวมาเป็นอย่างดีแล้ว ควรเก็บตัวอย่างไปวัดหาความช้ืน
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อีกครั้งหนึ่งก่อนน าเข้าเก็บในยุ้งฉาง เพื่อรอการคลุกสารเคมีหรือ
บรรจุถุง 

 ถ้าปรากฏว่าเมล็ดพันธ์ุที่ท าความสะอาดแล้วมี
ความช้ืนสูงกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ ควรน าทั้งกระสอบไปตากแดด เพื่อ
ลดความช้ืนก่อนท าการเก็บกระสอบเข้าไว้ในยุ้งฉาง 

 กระสอบที่ใช้บรรจเุมล็ดพันธ์ุ ควรใช้กระสอบใหม่ที่
ชุบสารเคมีป้องกันแมลงหรือฆ่าแมลงก่อนหลังจากนั้นน าผึ่งไว้ในร่ม 
รอจนกระทั่งกระสอบแห้งดีแล้วจึงน าไปบรรจุเมล็ดพันธ์ุ 

         
 

ภาพที่ 5.5 นวดข้าวด้วยมือ 
ที่มา Asiedu และคณะ (2011); IRRI (2013); Ila’ava (2015) 
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5.4.9 วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าว 
5.4.9.1 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เหมาะส าหรับการ

เก็บเมล็ดพันธ์ุจ านวนน้อย เช่น เก็บในขวด แต่ต้องเก็บเมล็ดพันธ์ุที่
มีความช้ืนต่ ากว่าปกติ ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ แล้วน าภาชนะที่ใส่
ไปไว้ในเรือนโรงที่ป้องกันความร้อนจากแสงแดด และความช้ืนจาก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 

5.4.9.2 การเก็บรวมกันไว้เป็นจ านวนมากๆ เช่น 
การเก็บในยุ้งฉาง ควรเป็นอาคารถาวรที่แข็งแรงสามารถป้องกัน
อุณหภูมิ ความช้ืน และศัตรูจากภายนอกได้ การวางกระสอบบรรจุ
เมล็ดพันธ์ุควรวางไว้บนแท่นไม้รองรับ เพื่อให้อากาศถ่ายเทด้านล่าง
ระหว่างพื้นกับกระสอบได้สะดวก ไม่ควรวางกระสอบเมล็ดพันธ์ุให้
สัมผัสกับพื้นยุ้งฉางโดยตรง เพราะท าให้เมล็ดพันธ์ุกระสอบล่าง ๆ 
ที่สัมผัสพื้นเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากความช้ืนสูง ควรมีการรม
สารเคมี กระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุในยุ้งฉางด้วย เพื่อลดความ
เสียหายจากการท าลายของโรคแมลง 

5.4.9.3 เก็บแบบบรรจุภาชนะ ส่วนมากบรรจุเพื่อ
จ าหน่าย หรือส่ ง ไปปลูก  เ ช่น บรรจุ ในถุงผ้ า  ถุงกระดาษ 
ถุงพลาสติก ซึ่งปัจจุบันนิยมมากเพราะสะดวกต่อการขนย้ายและ
สามารถรักษาความช้ืนได้ด้วย  การเก็บโดยวิธีนี้ให้มีความช้ืน 8-10 
เปอร์เซ็นต์ 

 



100 
 

5.5 มำตรฐำนเมล็ดพันธุ์ข้ำวไร่  
 เมล็ดพันธ์ุทุกชนิดมีมาตรฐานไว้เป็นหลักการในการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้เมล็ดพันธ์ุคุณภาพดี มีความบริสุทธ์ิตรงตาม
พันธ์ุตามที่นักปรับปรุงพันธ์ุได้คัดเลือกไว้ เพื่อพิจารณาขยายเป็น
ข้าวไร่พันธ์ุดี ตัวอย่างมาตรฐานเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ในประเทศต่าง ๆ 
ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 มาตราฐานเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ 
ประเทศ/

ส่วนประกอบ 
พันธ์ุ
คัด 

พันธ์ุหลัก พันธ์ุขยาย พันธ์ุ
รับรอง 

ประเทศไทย 
เมล็ดพันธ์ุบรสิุทธ์ิ 
(ต่ าสุด) 

98% 98% 98% 98% 

ข้าวแดง  (สูงสุด)     ไม่มี ไม่มี 5 เมล็ดใน 
500 กรัม 

10 เมล็ด
ใน 500 
กรัม 

ข้าวพันธ์ุอื่นปน   
(สูงสุด) 

ไม่มี 1 เมล็ดใน 
1,000 
เมล็ด 

15 เมล็ด
ใน 500 
กรัม 

20 เมล็ด
ใน 500 
กรัม 

สิ่งเจือปน  (สูงสุด) 2% 2% 2% 2% 
ความงอก  (ต่ าสุด) 80% 80% 80% 80% 
ความช้ืน    (สูงสุด) 14% 14% 14% 14% 
ที่มา: กรมการข้าว (2555) 
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