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ค าน า 

 คู่มือ “การทํานา”  จัดทําขึ้นตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวในนาร้างชุมชน
บางขุนทอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทํานาให้กับเกษตรกร และเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้ เ กี่ ยวกับ เรื่ อ งของ  “ข้ าว“  ให้กับ เยาวชนรุ่ นหลั ง ใน พ้ืน                    
ที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ แหล่งกําเนิดข้าวไทย ลักษณะ       
ที่สําคัญของข้าว ชนิดของข้าว ประโยชน์ของข้าว ระยะพักตัวของเมล็ด  การปลูกข้าว    
ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในภาคใต้ การปลูกข้าว การใช้ปุ๋ย       
ในนาข้าว แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว วัชพืชในนาข้าว การเก็บเกี่ยวข้าว การนวดข้าว       
การทําความสะอาดเมล็ดข้าว การตากข้าว การเก็บรักษาข้าว 
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ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบางขุนทอง เกษตรกรบ้านบางขุนทอง คณะครู  อาจารย์  
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ให้การจัดทํา
องค์ความรู้และการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวในนาร้างชุมชน        
บางขุนทอง  สําเร็จลงได้ด้วยดี 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทําคู่มือเล่มนี้จะทําให้เกิด
ประโยชน์แก่  เกษตรกร  ชาวนา และผู้สนใจทั่วไป  สามารถนําไปใช้บูรณาการกับการทํา
เกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 

                                                                       นายสาคร  ปานจีน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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แหล่งก าเนดิขา้วไทย 
 

ข้าว ของไทยเป็นพืชอาหารประจําชาติที่มี

ตํานานประวัติศาสตร์มายาวนานปรากฏ เป็นร่องรอย
พร้อมกับอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี ซึ่งมี
หลักฐานจากแกลบข้าวที่ เป็นส่วนผสมของดินใช้
เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง อําเภอโนนนกทา       
ตําบลบ้านโคก อําเภอภูเวียง อันสันนิษฐานได้ว่า     
เ ป็ น เ ม ล็ ด ข้ า ว ที่ เ ก่ แ ก่ ที่ สุ ด ข อ ง ไ ท ย ร ว ม ทั้ ง               
ยั ง พ บ ห ลั ก ฐ า น เ ม ล็ ด ข้ า ว ที่ ขุ ด พ บ ที่ ถ้ํ า ปุ ง ฮุ ง        
จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยแกลบข้าวที่พบนี้มีลักษณะของ
ข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ ที่เจริญงอกงามในท่ีสูง นอกจากน้ียังมีการ คันพบ เมล็ดข้าว  เถ้าถ่านในดิน และ
รอยแกลบข้าวบนเครื่องปั้นดินเผาที่โคกพนมดี อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นถึงชุมชน
ปลูกข้าวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในแถบชายฝั่งทะเล 

ในช่วงเวลานั้นเริ่มมีการเพาะปลูกข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวขึ้นแล้ว สันนิษฐานว่านํามาจาก
อาณาจักรขอม ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นชนช้ันปกครอง การหุงต้มข้าวเมล็ดยาวนี้แตกต่างจากข้าว     
ของชาวพื้นเมือง จึงเช่ือว่าเป็นสาเหตุให้ข้าวชนิดนี้ถูกเรียกว่า “ข้าวเจ้า” และเรียกข้าวเหนียวว่า 
“ข้าวไพร่” บ้างก็เรียกว่า “ข้าวบ่าว” หรือ “ข้าวนึ่ง” ซึ่งข้าวในสมัยนั้นเรียกกันเป็นสิ่งบ่งบอกชนช้ัน
ได้อีกด้วย 

ปัจจุบันการปลูกข้าวในประเทศไทย คงมีเพียงข้าวเมล็ดป้อมที่พบมากในภาคเหนือ  และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ข้าวเมล็ดยาว พบมากในภาคกลางและภาคใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์
มากที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าว คิดเป็น 45 % ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ   
ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลก ข้าวที่ปลูกในพื้นที่แถบนี้          
จึงมักปลูกไว้เพื่อขาย รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ที่พื้นที่เพาะปลูกเท่ากันประมาณ 25% 
ทุกวันน้ีไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ผลิตออกสู่ตลาดโลกมากท่ีสุด 

1 
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ลักษณะที่ส าคัญของข้าว 
 

ต้นข้าว ลักษณะของต้นข้าว เมื่อเอาเมล็ดข้าวไปเพาะให้งอก 

โดยแช่น้ํานานประมาณ 1-2 ช่ัวโมง แล้วเอาเมล็ดข ึ้นมาเก็บไว้        
ในจานแก้วที่มีความช้ืนสูง ในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ 25 องศา
เซลเซียส เมล็ดจะงอก ภายใน 48 ช่ัวโมง โดยมีปุยสีขาวเกิดขึ้น       
ที่ปลายด้านหนึ่งของเมล็ดข้าว ซึ่งเป็นปลายด้านที่ติดกับก้านดอก 
และส่วนท่ีงอกนั้นก็คือ embryo หรือคัพภะ ต่อไปก็จะมีรากและยอด
โผล่ตามออกมา เมื่อเอาเมล็ดที่เริ่มงอกเหล่านี้ไปปลูกในดินที่เปียก 
สว่นท่ีเป็นรากก็จะเจริญเติบโตลกึลงไปในดนิ ส่วนท่ีเป็นยอดก็จะสงูขึน้เหนือผิวดินแล้วเปลี่ยนเป็นใบ 
ต้นข้าวเล็กๆ นี้ เรียกว่า ต้นกล้า หลังจากต้นกล้ามอายุประมาณ 40 วัน  ก็จะมีหน่อใหม่เกิดขึ้น    
โดยเจริญเติบโตออกมาจากตาซึ่งอยู่ที่โคนต้น ต้นกล้าแต่ละต้นสามารถแตกกอได้หน่อใหม่ประมาณ 
5-15 หน่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว ระยะปลูก และความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่ละหน่อให้รวงข้าว
หนึ่งรวง แต่ละรวงจะมีเมล็ดประมาณ 100-200 เมล็ด ปกติต้นข้าวที่โตเต็มที่แล้วจะมีความสูง     
จากพืน้ดินถึงปลายรวงที่สูงที่สุดประมาณ 100-200 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างไปตามชนิดของพันธุ์ข้าว 
ตลอดถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและความลึกของน้ํา พันธุ์ข้าวบางพันธุ์มีต้นสูงและบางพันธุ ์       
ก็มีต้นเตี้ย ภายในของต้นข้าวมีลักษณะเป็นโพรงและแบ่งออกเป็นปล้องๆ ฉะนั้นข้าวต้นสูงจงล้มง่าย
กว่าข้าวต้นเตี้ย 

 
 
 
 
 

การตากขา้ว 

เพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดข้าวให้ได้มาตรฐานอยู่
เป็นเวลานานๆ หลังจากนวดและทําความสะอาดเมล็ดแล้ว 
จึงจําเป็นต้องเอาข้าวเปลือกไปตากอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะ 
เอาไปเกบ็ไวใ้นยุ้งฉาง ทั้งนี้เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวเปลือกที่แห้ง 
และมีความช้ืนของเมล็ดประมาณ 13-15% เมล็ดข้าวในยุ้ง
ฉางที่มีความช้ืนสูงกว่านี้ จะทําให้เกิดความร้อนสูงจน
คุณภาพขา้วเสื่อม นอกจากน้ีจะทําใหเ้ชือ้ราต่างๆ ทีต่ิดมากบัเมล็ดขยายพันธุ์ได้ดี  จนสามารถทําลาย
เมล็ดข้าวเปลือกได้เป็นจํานวนมาก การตากข้าวในระยะนี้ ควรตากบนลานทีส่ามารถแผ่กระจายเมล็ด
ข้าวให้ได้รับแสงแดดโดยทั่วถึงกัน และควรตากไว้นานประมาณ 3-4 แดด ในต่างประเทศเขาใช้
เครื่องอบข้าว เพื่อลดความช้ืนในเมล็ด ซึ่งเรียกวา drier โดยให้เมล็ดข้าวผ่านอากาศร้อนประมาณ 
100-130 องศาฟาเรนไฮต์จํานวน  3-4 ครั้ง แต่ละครั้ง ควรห่างกันประมาณ 20-24 ช่ัวโมง 

การเกบ็รกัษาขา้ว 

หลังจากตากเมล็ดข้าวจนแห้ง และมีความช้ืนในเมล็ดประมาณ 13-15% แล้วนั้น ชาวนาก็
จะเกบ็ขา้วไว้ ในยุ้งฉาง เพือ่ไวบ้ริโภค และแบ่งขาย เมื่อข้าวมีราคาสูง และอีกส่วนหนึ่งชาวนาจะแบ่ง
ไว้ทําพันธุ์ ฉะนั้นข้าวพวกนี้จะต้องเก็บไว้ เป็นอย่างดี โดยรักษาให้ข้าวนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานอยู่
ตลอดเวลาและไม่สญูเสียความงอก ขา้วพวกนี้ควรเก็บไวใ้นยุ้งฉางที่ดี ซึ่งทําด้วยไม้ยกพื้นสูงอย่างน้อย 
1 เมตร อากาศถา่ยเทได้สะดวก เพือ่จะได้ระบายความชื้นและความร้อนออกไปจากยุ้งฉาง นอกจากนี้
หลังคาของฉางจะตอ้งไม่รั่ว และสามารถกันน้ําฝนไม่ใหห้ยดลงไปในฉางได้ ก่อนเอาขา้วขนไปเก็บไวใน
ยุ้งฉาง จําเป็นต้องทําความสะอาดฉางเสียกอ่น โดยปัดกวาดแล้วพ้นด้วยยาฆ่าแมลง 
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การท าความสะอาดเมล็ดขา้ว 

เมล็ดข้าวที่ได้มาจากการนวด จะมีสิ่งเจือปน หลายอย่าง เช่น ดิน กรวด ทราย เมล็ดลีบ    
ฟางข้าว ทําให้ขายได้ราคาต่ํา ฉะนั้น ชาวนาจะต้องทําความ สะอาดเมล็ดก่อนท่ีจะเอาข้าวเปลือกเก็บ
ไว้ในยุ้งฉาง หรือขายให้กับพ่อค้า การทําความสะอาดเมล็ดข้าว หมายถึง การเอาข้าวเปลือกออก    
จากสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ซึ่งทําได้โดยวิธีตา่งๆ ดังนี ้

1. การสาดข้าว ใช้พลั่วสาดเมล็ดข้าวขึ้นไปในอากาศ เพื่อให้ลมที่ได้ จากการกระพือพัดเอา
สิ่งเจือปนออกไป ส่วนเมล็ดข้าวเปลือกทีด่ก็ีจะตกมา รวมกันเป็นกองทีพ่ืน้ 

 
 
 
 
2. การใช้กระด้งฝัด โดยใช้กระด้งแยกเมล็ดข้าวดีและสิ่งเจือปนให้อยู่คนละด้าน ของกระด้ง 

แล้วฝัดเอาสิ่งเจือปนท้ิง วิธีนีใ้ช้กับขา้วท่ีมีปริมาณนอ้ยๆ 
 
 
 
 
 
3. การใช้เคร่ืองสีฝัด เป็นเครื่องมือทุ่นแรงท่ีใช้หลักการให้ลมพัดเอาสิ่งเจือปนออกไป โดยใช้

แรงคนหมุนพัดลมในเครื่องสีฝัดนั้น พัดลมนี้อาจใช้เครื่องยนต์เล็กๆ หมุนก็ได้ วิธีนี้เป็นวิธีทําความ
สะอาดเมล็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

 
 
 
 

ชนิดของข้าว 
 

ข้าวที่ปลูกเพื่อบริโภค สามารถแบ่งออกได้เป็นชนิดต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้เป็น

มาตรการสําหรับการแบ่งแยกข้าว แบ่งตามสภาพพื้นที่ปลูกเป็นข้าวไร่ ข้าวนาสวน และข้าวนาเมือง
หรือข้าวขึ้นน้ํา ข้าวไร่ หมายถึง ข้าวที่ ปลูกบนที่ดอน ไม่มีน้ําขังในพื้นที่ปลูก ข้าวนาสวน หมายถึง   
ข้าวที่ปลูกแบบปักดําหรือหว่าน และระดับน้ํา ในนาลึก ไม่เกิน 80 เซนติเมตร ข้าวนาเมืองหรือ      
ข้าวขึ้นน้ําหมายถึง ข้าวที่ปลูกแบบหว่าน และระดับน้ําในนาลึกมากกว่า 80 เซนติเมตรขึ้นไป 

แบ่งตามชนิดของแป้งในเมล็ดที่บริโภคเป็นข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว 
มีต้นและลักษณะ อย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่าง แต่ต่างกันที่เมล็ดข้าวเจ้า ประกอบด้วยแป้งอะมิโลส 
(amylose) ประมาณ 15-30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดข้าวเหนียวประกอบด้วยแป้ง อะมิโลเพกทิน 
(amylopectin) เป็นส่วนใหญ่ และมี อะมิโลสเป็นส่วนน้อย เมล็ดข้าวเหนียวมีแป้งอะมิโลส ประมาณ 
5-7 เปอร์เซ็นต์ แป้งอะมิโลเพกทินทําให้เมล็ด ข้าวมีความเหนียว เมื่อหุงต้มสุกแล้ว 

ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย ยกเว้นในท้องที่อําเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนนิยมบริโภคข้าวเหนียวมากกว่า ข้าวเจ้า ซึ่งตรงกันข้ามกับประชาชน    
ในภาคกลาง (ยก เว้นในอําเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่นิยมบริโภค ข้าวเหนียว) และภาคใต้        
ซึ่งชอบบริโภคข้าวเจ้ามากกว่า ข้าวเหนียว โดยเหตุนี้ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมี
การปลูกข้าวเหนียวมากกว่าภาคกลาง และภาคใต้ 
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ประโยชน์ของข้าว 
 

 ข้าวซึ่งแบ่งออกเป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้านั้น นอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารหลัก

ประจําวันของประชาชนแล้ว ยังใช้ทําเป็นของหวานชนิดต่างๆ ทําเป็นแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า
และทําเส้นก๋วยเตี๋ยวอีกด้วย โดยเฉพาะข้าวเหนียว ใช้ทําเป็นของหวานมากกว่าข้าวเจ้า ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตแอลกอฮอล์ ก็ได้เอาข้าวเหนียวไปหุง แล้วผสมกับน้ําตาล และเช้ือยีสต์ เพื่อทําให้
เกิดการหมัก (fermentation)โดยมีจุดประสงค์ให้ยีสต์เปลี่ยนแป้งเป็นแอลกอฮอล์ สําหรับใช้ผลิต
วิสกี้ และอื่นๆ นี่คือประโยชน์ของข้าวที่ใช้ในประเทศไทย และส่งเป็นสินค้าขาออกไปขาย
ต่างประเทศ 

ระยะพักตัวของเมล็ด 
 

เมล็ดที่เก็บเกี่ยวมาจากต้นใหม่ ๆ  เมื่อเอาไปเพาะมักจะไม่งอกทันที มันจะต้องใช้เวลา

สําหรับพักตัวอยู่ระยะหนึ่ง ประมาณ 15-30 วัน จึงจะมีความงอกถึง 80 หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ระยะเวลาหลังจากเก็บเกี่ยวท่ีเมล็ดไม่งอกนี้ เรียกว่า ระยะพักตัวของเมล็ด 

ความไวต่อช่วงแสง 
 

ระยะความยาวของกลางวันมีอิทธิพลต่อการออกดอกของต้นข้าว ดังนั้น พันธุ์ข้าวจึงแบ่งออก

ได้เป็น 2 ชนิด โดยถือเอาความไวต่อช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลัก คื อ          
ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง และข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง 

 
 

 

การนวดขา้ว 

การนวดข้าว หมายถึง การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง    
แล้วทําความสะอาด เพื่อแยกเมล็ดข้าวลีบและเศษฟางข้าว
ออกไป เหลอืไว้เฉพาะเมลด็ ขา้วเปลอืกทีต่้องการเทา่นัน้ ขัน้แรก
จะต้องขนข้าวที่ เกี่ยวจากนาไปกองไวบน ลานสำหรับนวด     
การกองข้าวสำหรับนวดก็มีหลายว ิธี แต่หลักสำคัญมีอยู่ว่าการ 
กองจะต้องเป็นระเบียบ ถ้ากองไม่เป็นระเบียบมัดข้าวจะอยู่สูงๆ 
ต่ํ าๆ ทําให้ เมล็ดข้าวได้ รับความเสียหายและคุณภาพต่ํ า         

ปกติจะกองไว้เป็นรูปวงกลม ชาวนามักจะนวดข้าวหลังจากที่ได้ตากข้าวให้แห้งเป็นเวลา 5-7 วัน     
ซึ่งเมล็ดข้าวเปลือกมีความช้ืนประมาณ 13-15% เมล็ดที่ได้เกี่ยวมาใหม่ๆ จะมีความช้ืนประมาณ    
20-25% การนวดข้าวก็ใช้แรงสัตว์ เช่น วัว ควาย ขึ้น ไปเหยียบย่ําเพื่อขยี้ให้เมล็ดหลุดออกจากรวง
ข้าว รวงข้าวท่ีเอาเมล็ดออกหมดแล้ว เรียกว่า ฟางข้าว ทีก่ล่าวนีเ้ป็นวิธีหนึง่ของการนวดขา้ว ซึ่งทีจ่ริง
แล้วการนวดข้าวมีหลายวิธี เช่น การนวดแบบฟาดกําข้าว การนวดแบบใช้  คําย่ํา การนวดแบบ      
ใช้ควายย่ํา การนวดโดยใช้เครื่องทุน่แรงย่ํา 

การนวดแบบฟาดก าข้าว  ชาวนาในภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยม          
ทํากันมาก โดยฟาดกํา ข้าวซึ่งได้เกี่ยวติดเอาส่วนของต้นข้าวมาด้วย ฟาดลง บนแผ่นไม้ที่วางไว้       
บนภาชนะสําหรับรองรับเมล็ดข้าวเปลือกที่หลุดออกมา 

การนวดแบบใช้เคร่ืองทุ่นแรง เครื่องทุ่นแรง สําหรับนวดข้าวมีหลายชนิด เช่น เครื่องนวด
แบบใช้ แรงคน และเครื่องนวดที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถนวดข้าวได้เร็วกว่า การใช้สัตว์
หรือคนเหยียบย่ํา 

การนวดแบบใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ เครื่องจักร ขนาดใหญ่สําหรับนวดข้าว เช่น เครื่อง
คอมไบน์ (combine)มีใช้น้อยมากในประเทศไทยเพราะราคาแพง และไม่เหมาะสมกับสภาพดินนา
ของประเทศไทย เครื่องคอมไบน์นอกจากจะทําการนวดแล้ว ยังทําความสะอาดเมล็ดข้าวเปลือกด้วย 
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การเกบ็เกีย่วขา้ว 

เม ื่อดอกข้าวได้บานและมีการผสมเกสรแล้วหนึ่ง
สปัดาห์ ภายในที่ห่อหุม้ด้วย lemma และ palea ก็จะเริ่มเป็น
แป้งเหลวสีขาว ในสัปดาห์ที่สองแป้งเหลวนั้นก็จะแห้ ง
กลายเป็นแป้งค่อนข้างแข็ง และในสัปดาห์ที่สามแป้งก็จะ
แข็งตัวมากยิ่งขึ้นเป็นรูปร่างของเมล็ดข้าวกล้อง แต่มันจะแก่
เก็บเกี่ยวได้ ในสัปดาห์ที่สี่นับจากวันที่ผสมเกสร จึงเป็นที่
เช่ือถือได้ว่า เมล็ดข้าวจะแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้หลังจากออก
ดอก แล้ ว ป ร ะ ม าณ  28-30 วั น  ช า วนา ในภ า ค เ ห นื อ            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ใช้เคียวสำหรับเกี่ยวข้าวที่ละหลายๆ รวง ส่วนชาวนาใน
ภาคใต้ใช้แกระสำหรับเกี่ยวข้าวทีละรวง เคียวที่ใช้เกี่ยวข้าวมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ เคียวนาสวน        
และเคียวนาเมือง เคียวนาสวนเป็น เคียววงกว้าง ใช้สําหรับเกี่ยวข้าวนาสวน ซ ึ่งได้ปลูกไว้แบบปักดำ 
แต่ถ้าผู้ใช้มีความชํานาญก็อาจเอาไปใช้เกี่ยวข้าวนาเมืองก็ได้ สวนเคียวนาเมืองเป็นเคียววงแคบและมี
ดามยาวกว่าเค ียวนาสวนเคียวนาเมืองใช้เกี่ยวข้าวนาเมือง ซึ่งได้ปลูกไว้แบบหว่าน ข้าวที่เกี่ยวด้วย
เคียวไม่จําเป็นต้องมีคอรวงยาว เพราะข้าวท่ีเกี่ยวมาจะถูกรวบมัดเป็นกำๆ ส่วนข้าวที่เกี่ยวด้วยแกระ
จําเป็นต้องมีคอรวงยาว เพราะชาวนาตอ้งเกี่ยวเฉพาะรวงทีละรวงแลว้มัดเป็นกำๆ 

ข้าวที่ เกี่ยวด้วยแกระชาวนาจะเก็บไ ว้ในย ุ้งฉาง    
ซึ่งโปร่ง มีอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก และจะทำการนวด     
เมื่อต้องการขาย หรือต้องการสีเป็นข้าวสาร ข้าวที่เกี่ยว   
ด้วยเคียวซึ่ งปลูกไวแบบปักดำ ชาวนาจะทิ้ งไวในนา         
จนหมดซัง เพื่อตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 3-5 วัน สำหรับ  
ข้าวที่ปลูกแบบหว่าน พื้นที่นาจะแห้งในระยะเก็บเกี่ยว    
ข้าวจึงแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ข้าวที่ เกี่ยวแล้วจะกองทิ้งไ ว้      
บนพื้นที่นาเป็นรูปต่างๆ กันเป็นเวลา 5-7 วัน เช่น รูปสามเหลี่ยม แล้วจึงขนมาที่ลานสำหรับนวด   
ข้าวที่นวดแลว้จะถูกขนย้ายไปเก็บไว้ในยุ้งฉาง หรือส่งไปขายที่โรงสทีันทีก็ได้ 

ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ข้าวพวกนี้ออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันสั้น     
ปกติเราถือว่ากลางวันมีความยาว 12 ช่ัวโมง และกลางคืน  มีความยาว 12 ช่ัวโมง ฉะนั้นกลางวันที่มี
ความยาวน้อยกว่า 12 ช่ัวโมง ก็ถือว่าเป็นวันสั้น และกลางวันที่มีความยาวมากกว่า 12 ช่ัวโมง ก็ถือว่า
เป็นวันยาวและพบว่า ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงในประเทศไทยมักจะเริ่มสร้างช่อดอกและออกดอก          
ในเดือนที่มีความยาวของกลางวันประมาณ 11 ช่ัวโมง 40 นาที หรือสั้นกว่าน้ี  ดังนั้นข้าวที่ออกดอกได้
ในเดือนที่มีความยาวของกลางวัน 11 ช่ัวโมง 40-50นาที จึงได้ช่ือว่าเป็นข้าวที่มีความไวน้อยต่อ    
ช่วงแสง และพันธุ์ท่ีออกดอกเฉพาะในเดือนท่ีมีความยาวของกลางวันประมาณ 11 ช่ัวโมง 10-20 นาที 
ก็ได้ช่ือว่าเป็นพันธุ์ที่มีความไวมากต่อช่วงแสง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ จึงเรียกข้าวว่า พืชวันสั้น   
(short-day plant) พันธุ์ข้าวในประเทศไทยที่เป็นพันธุ์พื้นเมือง ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มีความไว        
ต่อช่วงแสง โดยเฉพาะข้าวท่ีปลูกเป็นข้าวนาเมืองหรือข้าวข้ึนน้ํา 

 

 

 

 

 

ระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว 

 ข้าวที่ไม่ไวต่อแสง การออกดอกของข้าวพวกนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความยาวของกลางวัน           
เมื่อต้นข้าวได้มีระยะเวลาการเจริญเติบโตครบตามกําหนด ต้นข้าวก็จะออกดอกทันทีไม่ว่าเดือนนั้น   
จะมีกลางวันสั้นหรือยาว พันธุ์ข้าว กข.1 เป็นพนัธุ์ท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อมีอายุเจริญเติบโตนับจากวัน
ตกกล้าครบ  90-100 วัน  ต้นข้าวก็จะออกดอก ฉะนั้น พันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง จึงใช้ปลูกได้ผลดี
ทั้งในฤดูนาปรังและนาปี อย่างไรก็ตาม พวกไม่ไวต่อช่วงแสงมักจะให้ผลิตผลสูงเมื่อปลูกในฤดูนาปรัง 
ปกติระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวท้ังไวและไม่ไวต่อช่วงแสง 
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การปลูกข้าวในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร ทําการเพาะปลูกพืชไร่ 

เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ทําการปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะม่วง มังคุด ลางสาด 
นอกจากนี้ ในท้องที่ต่างๆ ของภาคใต้ และจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ได้ทําการปลูกยางพาราอีก
ด้วย ในจํานวนพืชที่กสิกรปลูกดังกล่าวนี้ ข้าวมีพื้นท่ีปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 
11.3 %ของพื้นที่ทั่วประเทศ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทํานามากที่ สุด 
รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคใต้ตามลําดับ 

เนื่องจากประชาชนในประเทศไทยบริโภคข้าว เป็นอาหารหลัก และจํานวนประชากรก็เพิ่ม
มากขึ้นทุกๆ ปี ด้วยเหตุนี้ ชาวนาจึงจําเป็นต้องพยายามปลูกข้าวให้ได้ผลิตผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
พอเพียงกับความต้องการของประชากร วิธีหนึ่งทีช่าวนาได้พยายาม เพื่อเพิ่มผลิตผล ได้แก่ การขยาย
พื้นที่ทํานา โดยเปิดป่าใหม่ ทํานาปลูกข้าว จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ผลิตผลได้เพิ่มขึ้นตามพื้นที่นา
ที่เพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี ส่วนวิธีการเพิ่มผลิตผลโดยวิธีอื่นนั้น ชาวนาไม่สามารถทําได้ เช่น การคัดเลือก
หาพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลิตผลสูง พันธุ์ต้านทาน โรคและแมลง ข้าวพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ย วิธีการป้องกัน
กําจัดโรค แมลง และวัชพืชในนาข้าว ซึ่งรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ดําเนินการช่วยเหลือชาวนา หน่วยงานที่
เกี่ยว ข้องเรื่องนี้โดยตรง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ภาคเหนือ 
ทําการปลูกข้าวนาสวนในที่ราบระหว่างภูเขากันเป็น

ส่วนใหญ่ เพราะมีระดับน้ําในนาตื้นกว่า 80 เซนติเมตร และทํา
การปลูกข้าวไร่ในที่ดอนและที่สูงบนภูเขาเพราะไม่มีน้ําขังใน
พื้นที่ปลูก ส่วนมากชนิดของข้าวที่ปลูกเป็นทั้งข้าวเหนียวและ 
ข้าวเจ้า และในบางท้องที่มีการปลูกข้าวนาปรังด้วย  แมลงศัตรู
ข้าวที่สําคัญ ได้แก่ แมลงบั่ว หนอนกอ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และสี
น้ําตาล และโรคข้าวท่ีสําคัญ ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบสีแสด และโรคถอดฝักดาบ ภาคนี้
มีความอุดมสมบูรณ์ของดินนา ดีกว่าภาคอื่นๆ ข้าวนาปีทําการเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
และธนัวาคม 

 
 
 
 
 
 

แหนแดง         ขาเขียด   ผักแว่น 

การป้องกันและก าจัดพืช 
 เนื่องจากวัชพืชใน นาข้าวอาจเกิดมีขึ้นในระยะเวลาต่าง ๆ กัน เช่น ก่อนที่ เมล็ดข้าวจะงอกโผล่
มาจากพื้นดินนาหว่าน หลังปักดํา ก่อนที่ระดับน้ําในนาเมืองจะสูงขึ้น ฉะนั้น การป้องกัน และกําจัด
อาจทําได้ดังนี ้

1. ก่อนที่เมล็ดข้าวจะงอกโผล่เหนือพ้ืนดินในนาหว่าน  
ในระยะนี้อาจป้องกันและกําจัดวัชพืชโดยใช้ สารเคมีพ่นลงไปในดิน ก่อนที่เมล็ดข้าวจะงอกข้ึนมา 

2. หลังจากเมล็ดข้าวได้งอกโผล่จากพ้ืนดินในนาหว่าน  
 ในระยะนี้ทําการป้องกันกําจัดวัชพืชได้หลายวิธี ด้วยกัน ซึ่งจะใช้สารเคมีพ่นทําลายวัชพืช หรือ
การใช้ แรงคนถอนวัชพืชขึ้นมาแล้วทําลายเสียก็ได้ สําหรับ การใช้สารเคมีนั้น จะต้องเป็นสารเคมี
ชนิดที่ไม่เป็น อันตรายแก่ต้นข้าว  

3. หลังจากปักด า  
 ในเวลาหลังจากการปักดําและ ก่อนที่ข้าวจะออกรวงนั้น เป็นเวลายาวนานพอสมควร 
เพราะฉะนั้น การป้องกันกําจัดวัชพืชอาจจะต้องทํามากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งอาจทําได้โดยพ่นสารเคมี     
ที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้นข้าว หรือจะใช้แรงคนถอนขึ้นมาทําลาย ในระยะนี้จะต้องกําจัดวัชพืชก่อน    
ที่มันจะสร้างดอกและ เมล็ดอีกด้วย เพราะถ้าปล่อยให้วัชพืชมีเมล็ด เมล็ดจะเป็นสิ่งแพร่กระจาย     
ในฤดูต่อไปอีก อย่างไรก็ตาม การเตรียมดินดี โดยการเก็บวัชพืช ออกไปจากแปลงนา ก่อนที่จะ     
ทําการปลูก เป็นวิธีหนึ่ง ที่สามารถลดจํานวนวัชพืช ท่ีจะเกิดขึ้นภายหลังได้มาก 
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วชัพืชในนาขา้ว 

หมายถึง พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้ มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าว    
ในประเทศไทย นาบางแห่งมีวัชพืชมาก นาบางแห่งมีวัชพืชน้อย และนาแต่ละแห่งก็มีวัชพืชชนิด
ต่างกันด้วย เพราะการเกิดของวัชพืชในนาข้าวนั้นแตกต่างกันไปตามท้องที่ และวิธีการทํานาปลูกข้าว 
ปกตินาหว่านมีวัชพืชมากกว่านาดํา เพราะนาดํามีการเตรียมดินดีกว่า และมีการเก็บวัชพืชออกไป   
จากแปลงนาก่อนการปักดําด้วย 

 
วัชพืชในนาข้าว 

วัชพืชที่เกิดมีขึ้นในนาข้าวในบ้านเราแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. วัชพืชในนาท่ีเป็นที่ดอน 
วัชพืชที่พบมาก ได้แก่ หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู หญ้าชันอากาศ  
2. วัชพืชในนาท่ีเป็นที่ลุ่มปานกลาง 
วัชพืชที่พบ มาก ได้แก่ ขาเขียด แห้วทรงกระเทียม หญ้าหนวด ปลาดุก แห้วทรงกระเทียม

โป่ง กกสามเหลี่ยม แพงพวย เทียนนา  
3. วัชพืชในนาท่ีเป็นที่ลุ่มมาก 
วัชพืชที่พบมาก ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด สันตะวาใบข้าว สาหร่ายหาง กระรอก สันตะวาใบ

พาย ผักตบชวา สาหร่ายข้าว เหนียว สาหร่ายไฟ กกขนาก หญ้าตะกรับ แหนแดง 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สภาพของพื้นนาในภาคนี้เป็นที่ราบ และมักจะแห้ง

แล้งในฤดูปลูกข้าวเสมอ ๆ ชาวนาทําการปลูกข้าวนาสวน 
ทางตอนเหนือของภาคปลูกข้าวเหนียวอายุเบา ส่วนทาง
ตอนใต้ปลูกข้าว เจ้ าอายุหนัก   แถบริมฝั่ งแม่น้ํ า โขง 
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และ
สกลนคร ได้มีแมลงบั่วทําลายต้นข้าวนาปีจนเสียหายเสมอ นอกจากนี้ ได้มีแมลงเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาลระบาดด้วย โรคข้าวท่ีสําคัญได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และโรคใบจุดสีน้ําตาล ความอุดม
สมบูรณ์ของดินในภาคนี้เลวมาก บางแห่งก็เป็นดินเกลือ และมักจะมีความแห้งแล้งกว่าภาคอื่นๆ ด้วย
เหตุนี้ จึงมีการทํานาปรังน้อยมาก ข้าวนาปีจะทําการเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนตุลาคม และธันวาคม 

ภาคกลาง 
พื้นที่ทํานาในภาคนี้เป็นที่ราบลุ่มทําการปลูก

ข้าวเจ้ากันเป็นส่วนใหญ่ ในเขตจังหวัด ปทุมธานี 
อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัย ธานี นครสวรรค์ พิจิตร 
พิษณุโลก สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี ระดับน้ําในนา
ระหว่างเดือนกันยายนและพฤศจิกายน จะลึกประมาณ 
1-3 เมตร ด้วยเหตุนี้ ชาวนา ในจังหวัดดังกล่าวจึงต้อง
ปลูกข้าวนาเมืองหรือข้าวขึ้นน้ํา นอกนั้นปลูกข้าวนา
สวนและบางท้องที่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน เช่น จังหวัดนนทบุรี นครปฐม เพชรบุรี ปทุมธานี 
สุพรรณบุรี ชัยนาท และฉะเชิงเทรา ได้มีการทํานาปรังด้วย โรคข้าวที่สําคัญ ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบ
ใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคจู๋ และแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญ ได้แก่ แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แมลงเพลี้ย
จักจั่นสีเขียว แมลงหนอนกอ ความอุดมสมบูรณ์ของดินดีปานกลาง และบางท้องที่เขตจังหวัด
ปทุมธานี นครนายก และปราจีนบุรี ดินที่ปลูกข้าวมีฤทธิ์เป็นกรด หรือเป็นดินเหนียว มากกว่าใน
ท้องที่นาอื่นๆ ข้าวนาปีท่ีปลูกเป็นข้าวนาสวน จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนตุลาคม และธันวาคม ส่วน
ข้าวนาปีท่ีปลูกเป็นข้าวนาเมือง เก็บเกี่ยวระหว่างเดือนธันวาคม และมกราคม 

7 26 



ภาคใต้ 
สภาพพื้นที่ที่ปลูกข้าวในภาคใต้เป็นที่ราบริมทะเล    

และเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ส่วนใหญ่ใช้น้ําฝนในการทํานา และ
ฝน จะมาล่าช้ากว่าภาคอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้การทํานาในภาคใต้จึง
ล่าช้ากว่าภาคอื่น ชาวนาในภาคนี้ปลูกข้าวเจ้าในฤดูนาปีกันเป็น
ส่ ว น ใ ห ญ่  ส่ ว น น้ อ ย ใ น เ ข ต ช ล ป ร ะ ท า น ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีการปลูกข้าวนาปรัง และ
ปลูกแบบนาสวน บริเวณพื้นที่ดอน และที่สูงบนภูเขา ชาวนา
ปลูกข้าวไร่ เช่น การปลูกข้าวไร่เป็นพืชแซมยางพารา แมลงศัตรู
ข้าวที่สําคัญได้แก่ หนอนกอ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และเพลี้ยกระโดดสีน้ําสีน้ําตาล นอกจากนี้ ดินนาก็มี
ปัญหาเกี่ยวกับดินเค็ม และดินเปรี้ยวด้วย วิธีการเกี่ยวข้าวในภาคใต้ แตกต่างไปจากภาคอื่น เพราะ
ชาวนาใช้แกระเกี่ยวข้าว โดยเก็บทีละรวงแล้วมัดเป็นกําๆ ปกติทําการเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกันและก าจัด 
1. ปรับที่นาให้เรียบเสมอ เพื่อจะได้ไขนํ้าออก ให้แห้งเป็นเวลา 10-15 วัน หลังจาก การปักดํา 
2. ใช้ต้นกล้าที่แข็งแรงปักดํา และปักดํากอละ 3-5 ต้น  
3. เอาเหยื่อท่ีมีกลิ่นแรงจัด เช่น ปลาร้าใส่ลงใน ปีบ แล้วเอาปีบนี้ไปฝังไว้ในนา โดยให้ ปากปีบ

เสมอกับ พื้นนา ปูก็จะลงไปกินเหยื่อแต่ขึ้นมาไม่ได้ แล้วจับปูทํา ลาย 

12. นก 
 นกทําลายข้าวโดยกินเมล็ดข้าวในระยะที่ข้าวออกรวง นกจะกินเมล็ดข้าวทั้งในระยะที่เป็นน้ํานม
และเป็นเมล็ดแก่ นอกจากนี้ นกยังกินเมล็ดข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางอีกด้วย นกที่เป็นศัตรูข้าว ที่สําคัญ 
ได้แก่ นกกระติ๊ด นกกระจาบ และนกกระจอก 

การป้องกันและก าจัด 
1. ใช้คนไล่ 
2. ใช้ตาข่ายดัก 
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10. หนู 
หนูเป็นศัตรูที่สําคัญชนิดหนึ่งของข้าว เพราะหนูได้กัดกินต้นข้าวในระยะแตกกอ ระยะ       

ตั้งท้อง และระยะที่เมล็ดแก่เก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี้ หนูยังได้กินเมล็ดข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางอีกด้วย    
หนูที่เป็นศัตรูทําลายข้าว ได้แก่ หนูพุกเล็ก หนูนา หนูสวน หนูจิ๊ด หนูขยะ และหนูหริ่ง หนูเหล่านี้      
มีขนาดตัว และสีของขนแตกต่างกัน 

 
 

สภาพความเสยีหายของข้าวในระยะแตกกอ ซึ่งเกิดจากหน ู
การป้องกันและก าจัด 

1. ใช้กับดัก  
2. ใช้ยารมในรูที่หนูอาศัยอยู่  
3. ใช้เหยื่อพิษท่ีเป็นส่วนผสมของซิงค์ฟอสไฟด์ (zine phosphide) หรือ วาร์ฟาริน   
      (warfarin) 

11. ปูนา 
ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดําใหม่ๆ ทําให้ชาวนาต้องปักดํา         

ซ้ําหลายครั้ง นอกจากนี้ ปูยังทําให้คันนาเป็นรูอีกด้วย 
 
 
 
 
 

ปูนา 

พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในภาคใต้ 
 พันธุ์ข้าวยอดนิยมชายแดนใต้ เป็นข้าวที่ประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยม

บริโภค เกษตรกรจึงมีการปลูกกันอย่างกว้างขวางและมีผลให้เกิดการซื้อขายในตลาดท้องถิ่น 
ตลอดจน     เป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และสภาพของดินในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในแง่ของงานวิจัยข้าวอาจรวมความถึง พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและ
แมลง มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก และมีคุณภาพเมล็ดดีตรงกับรสนิยมของผู้บริโภค ซึ่งพันธุ์
ข้าวยอดนิยมดังกล่าวอาจเป็นพันธุ์ส่งเสริมซึ่งได้รับการศึกษาวิจัยและแนะนําให้เกษตรกรปลูกอย่าง
กว้างขวางแล้ว หรือพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่ยังไม่ได้รับการศึกษาวิจัยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมาก่อน 

 พันธุข์้าวที่เกษตรกรต้องการมากท่ีสุด  3 พันธุ ์ได้แก่  
1. พันธุ์ช่อลุง มีลักษณะทรงกอตั้ง  ลําต้นแข็งปานกลาง  ความยาวลําต้น 162.2 ซม.  ปล้อง

สีเขียว แผ่นใบสีเขียว ยาว 65.3 ซม. กว้าง 1.5 ซม. ลิ้นใบสีขาวแหลมมี 2 ยอด หูใบสีเขียวอ่อน ข้อ
ต่อใบสีเขียวอ่อน ยอดดอกสีขาว ยอดเกสรตัวเมียสีขาว กลีบรองดอกสีฟาง คอรวงยาว ลักษณะรวง
ค่อนข้างแน่น การแตกระแง้ถี่ จํานวนรวงต่อกอ 10 รวง เปลือกเมล็ดสีฟาง รวงยาว 35.2 ซม. 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

ลักษณะข้าวพันธุ์ช่อลุง 
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2.  พันธุ์ซีบูกันตัง (ซีบูฆาแต ข้าวพันช่ัง) มีลักษณะทรงกอตั้ง ลําต้นค่อนข้างแข็ง          
ความยาวลําต้น 86.4 ซม. ปล้องสีเขียว แผ่นใบสีเขียว ยาว 40.4 ซม. กว้าง 1.2 ซม. ลิ้นใบสีขาว 
แหลมมี 2 ยอด หูใบสีเขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ยอดดอกสีเขียวอ่อน ยอดเกสรตัวเมียสีขาว   
กลีบรองดอกสีฟาง คอรวงสั้น ลักษณะรวงแน่นปานกลาง การแตกระแง้ปานกลาง จํานวนรวงต่อกอ 
17 รวง เปลือกเมล็ดสีฟางร่องน้ําตาล รวงยาว 23.2 ซม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 
 

 
 

ตัวแก่ของแมลงสิงขณะดูดกินเมลด็ข้าวในระยะเป็นน้ํานม 
การป้องกันและก าจัด  

1. ใช้สารเคมีพ่นให้ถูกตัวแมลง เช่น มาลา ไทออน 57% อะโซดริน 56%  
2. ทําความสะอาดพื้นท่ีนา 

9.  หนอนกระทู้คอรวง (rice neck armyworm)  
 มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า ซีดาเลเทีย ยูนิพังทา (Pseudaletia unipuncta) ตัวแก่มีลักษณะ
เหมือนผีเสื้อ ซึ่งไม่ทําลายต้นข้าว แต่ตัวอ่อนซึ่งเป็นตัวหนอนจะทําลายต้น ข้าวในระยะออกรวง    
โดยกัดคอรวงขาด แล้วร่วงหล่น ลงดิน เก็บเกี่ยวไม่ได้ หนอนพวกนี้จะออกมากัดคอรวงข้าวในเวลา
กลางคืน ส่วนกลางวันมันจะซ่อนตัวอยู่ใกล้ พ้ืนดิน 
การป้องกันและก าจัด  

1. ทําความสะอาดพื้นท่ีนา  
2. จุดไฟล่อตัวแก่ให้มาเล่นไฟ แล้วจับทําลาย  
3. ใช้เหยื่อพิษ ทําได้เช่นเดียวกับท่ีใช้ในหนอน กระทู้กล้าข้าว  
4. ใช้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าว เพื่อให้ถูกตัวหนอน ตาย เช่น ซูมิไทออน 50%มาลาไทออน 

57% 
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และต้นที่ออกรวงจะทําให้คอรวงขาดจากส่วนอื่นของต้น แห้งเหี่ยวตายไปเรียกว่า ไวต์เฮด (white 
head) ฉะนั้น หนอนกอก็เป็นแมลงศัตรูข้าวชนิดหนึ่งที่ทําให้ผลิตผลข้าวลดต่ําลง 

การป้องกันและก าจัด  
1. ทําลายตัวหนอนท่ีอยู่ในตอซังหลังจากการ เกี่ยวแล้ว โดยเผาตอซัง  
2. จุดตะเกียงล่อให้ตัวแก่มาเล่นไฟ แล้วจับทํา ลาย  
3. ใช้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าว หรือหว่านลงไป ในนาข้าว เช่น อะโซดริน(azodrin) 56% 

และฟูราดาน 3% จี 
4. ปลูกด้วยพันธุ์ต้านทานหนอนกอ เช่น กข.9  

7.  หนอนม้วนใบ (rice leaf folders) 
มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า เซฟาโลครอซิส เมดินาลิส (Cnaphalocrosis medinalis) เป็นตัว

หนอนท่ีชอบอาศัยอยู่ที่ใบข้าว โดยมันทําให้ใบม้วนเข้าหากัน เพื่อจะได้ห่อหุ้มตัวมันเอง ไว้ พบมากใน
ระยะที่ต้นข้าวกําลังแตกกอ นอกจากนี้ ตัวหนอนยังชอบกัดกินใบที่เป็นสีเขียวเป็นอาหารด้วย โดย
รอยกัดจะเป็นทางยาวขนานกับเส้นใบ ฉะนั้น หนอนม้วนใบจึงเป็นตัวทําให้ใบเสียหาย และมีประ-
สิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงน้อยลง  

การป้องกันและก าจัด 
1. ทําความสะอาดพื้นท่ีนา ไม่ให้หนอนพวกนี้ อาศัยอยู่ได้ 
2. ทําลายตัวหนอนโดยเอาใบท่ีมีตัวหนอนม้วน ใบอยู่ภายในไปทําลาย 
3. จุดไฟล่อตัวแก่ให้มาเล่นไฟ แล้วจับทําลาย  
4. ใช้สารเคมีพ่นลงบนตัวข้าว เพื่อทําลายตัวหนอน เช่น มาลาไทออน ซูมิไทออน

(sumithion) 

8.  แมลงสิง (rice bug)  
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า เลพโทคอริซา โอราโทเรีย (Leptocorisa oratoria) ทําลายต้นข้าว โดย

ดูดกินนํ้านมจากเมล็ดข้าว หลังจากวันออกดอกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทําให้เมล็ดนั้นลีบ นอกจากนี้
แมลงสิงยังชอบดูดกินนํ้าเลี้ยงจากคอรวง และยอดต้นอ่อน ของข้าวด้วย ดังนั้น แมลงนี้จะระบาด ใน
ระยะที่ข้าวออกรวง และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ป่า 

3. พันธุ์หอมกระดังงา มีลักษณะทรงกอตั้ง ลําต้นค่อนข้างแข็ง ความยาวลําต้น 131 ซม.   
ปล้องสีเขียวมีเส้นม่วง แผ่นใบสีเขียว ยาว 59.2 ซม. กว้าง 1.4 ซม. ลิ้นใบสีขาวแหลมมี 2 ยอด         
หูใบสีเขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ยอดดอกสีม่วง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว กลีบรองดอกสีม่วง        
คอรวงยาว ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น การแตกระแง้ถี่ จํานวนรวงต่อกอ 10 รวง เปลือกเมล็ดสีฟาง  
ร่องน้ําตาล รวงยาว 28 ซม. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
ลักษณะข้าวพันหอมกระดังงา 

 
 

11 22 



 

 

การปลูกข้าว 

การท านา หมายถึง  การปลูกข้าว  การปลูกข้าวในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี

ด้วยกันดังน้ี 
การปลูกข้าวไร่ 
หมายถึง การปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้ําขังใน

พื้นที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูก เรียกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ดอน
ส่วนมาก เช่น เชิงภูเขามักจะ ไม่มีระดับ คือ สูงๆ ต่ําๆ จึง
ไม่สามารถไถเตรียมดินและ ปรับระดับได้ง่ายๆ เหมือนกับ
พื้นที่ราบ เพราะฉะนั้น ชาวนามักจะปลูกแบบหยอด 

การปลูกข้าวนาด า  
การปลูกข้าวในนาดํา เรียกว่า การปักด า ซึ่งวิธีการปลูกแบ่งออกได้เป็น 2 ตอน            

ได้แก่  การตกกล้าในแปลงขนาดเล็ก  และการถอนต้นกล้าเอาไปปักดําในนาผืนใหญ่ด ังนั้น          
ซึง่มีขัน้ตอนดงันี้ 

1)  การเตรียมดิน ต้องทําการเตรียมดินให้ดีกว่าการปลูกข้าวไร่ โดยมีการไถดะ การไถแปร 
และการคราด ปกติการไถและคราดในนาดํามักจะใช้แรงวัว ควาย หรือแทรกเตอร์ขนาดเล็ก          
ที่เรียกว่า ควายเหล็กหรือไถยนต์เดินตาม ทั้งนี้เป็นเพราะพื้นที่นาดํานั้นได้มีคันนาแบ่งกั้นออกเป็น
แปลงเล็ก ๆ ขนาด 1-2 ไร่ คันนามีไว้สําหรับกักเก็บน้ําหรือปล่อยน้ําทิ้งจากแปลงนา นาดําจึงมี      
การบังคับระดับน้ําในนาได้บ้างพอสมควร ก่อนที่จะทําการไถ ต้องรอให้ดินมีความช้ืนพอที่จะไถ      
ได้เสียก่อน ปกติจะต้องรอให้ฝนตกจนมีน้ําขังในผืนนาหรือไขน้ําเข้าไปในนาเพื่อทําให้ดินเปียก  

ประเภทของการไถ 
1 .การไถดะ หมายถึง การไถครั้งแรกเพื่อทําลายวัชพืชในนา  และพลิกกลับ     หน้าดินแล้ว

ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ  1 สัปดาห ์ จึงทําการไถแปร  
2. การไถแปร หมายถึง การไถเพื่อตดักับรอยไถดะ ทําให้รอยไถดะแตกออกเป็นก้อนเล็ก ๆ 

จนวัชพืชหลุดออกจากดิน การไถแปรอาจไถมากกว่าหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับ น้ําใน
นา ตลอดถึงชนิดและปริมาณของวัชพืช เมื่อไถแปรแล้วก็ทําการคราดได้ทันที 

5.  แมลงบั่ว (rice gallmidge)  
มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า ออซิโอเลีย ออไรซี (Orseolia 

oryzae)เป็นแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญที่สุดในฤดูนาปี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และจังหวัดตราด ในภาค
กลาง แมลงบั่วซึ่งตัวแก่มีลักษณะคล้ายยุง แต่ลําตัวเป็นสีชมพู         
จะออกมาวางไข่บนต้นข้าว ซึ่งอยู่ในระยะต้นกล้า หรือระยะ
แตกกอ หลังจากไข่ได้ฟักออกเป็นตัวหนอน ตัวหนอนจะเข้า
ไปใน  ลําต้นของข้าว แล้วทําให้ใบเปลี่ยนเป็นหลอดคล้ายธูป 
และลําต้นนั้นจะไม่ออกรวง ต้นข้าวท่ีถูกแมลงบั่วทําลายมากๆ 
จะแคระแกร็น แตกกอมาก มีรวงน้อย 

การป้องกันและก าจัด  
4. ปลูกด้วยพันธุ์ข้าวท่ีต้านทานแมลงบั่ว เช่น พันธุ์เหมยนอง 62  
5. ใช้สารเคมีชนิดดูดซึมเข้าไปในต้นข้าว หว่าน ลงไปในนา เช่น ฟูราดาน 3% จ ี

6.  หนอนกอ (rice stem borers)  
มีหลายชนิด เช่น หนอนกอสีครีม มีชื่อวิทยาศาสตร์

ว่า ทริพออไรซา อินเซอร์ทลูัส (Tryporyza incertulus) และ
หนอนกอสีชมพู มีชื่อวิทยาศาสตรว์่า เซสซาเมีย อินเฟอเรนซ์ 
(Sesamia inferens) หนอนกอสองชนิดนี้พบมากกว่าชนิด
อื่นๆ ปกติจะพบว่า ต้นข้าวถูกหนอนกอทําลายในทุกแห่งของ
ประเทศไทย แต่ไม่มีความรุนแรงมากนัก จนทําให้เกิดเสียหาย 
ทั้งนี้เป็นเพราะได้มีศตัรูธรรมชาตขิองหนอนกอเป็นจํานวน
มาก ซึ่งคอยทําลายหนอนกอ ไม่ให้เกิดมีขึ้นเป็นจํานวนมากๆ 
หนอนกอเข้าทําลายต้นข้าวในระยะที่เป็นตัวหนอน ตัวแก่ของ
มันมีลักษณะเหมือนผเีสื้อ วางไขล่งบนใบข้าว เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอน จะเจาะเข้าไปทําลายต้นข้าวท่ี
กําลังแตกกอ ตัวหนอน ก็จะกัดกนิใบอ่อนจนทําให้ใบอ่อนแห้งตาย เรียกว่า เดดฮาร์ต (dead heart) 
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ของต้นข้าวที่ถูกแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลทําลายเรียกว่า ฮอพเพอร์เบิร์น(hopper burn) แมลง
ชนิดนี้ชอบดูดกิน น้ําเลี้ยงและอาศัยอยู่บนต้นข้าวที่แตกกอมาก ต้นไม่ค่อย สูง เช่น พันธุ์ กข.1 และ  
จะระบาดรุนแรงมากในระหว่าง เดือนท่ีมีอากาศร้อนและความชื้นค่อนข้างสูง เช่น เดือน พฤษภาคม 
มิถุนายน และกรกฎาคม 

 
 
 
 
 
การป้องกันและก าจัด  
1. จุดตะเกียงล่อให้ตัวแก่มาเล่นไฟ แล้วจับทําลาย  
2. ใช้สารเคมีพวกคาร์บาเมต (carbamate) พ่น ลงบนต้นข้าวที่ถูกแมลงนี้ทําลายเพื่อให้

แมลงตาย ยา ท่ีใช้ได้ผล เช่น มิพซิน 50% ฟูราดาน (furadan) 3% 
3. ปลูกด้วยพันธุ์ข้าวท่ีต้านทานแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เช่น กข.9 กข.21 กข.23 

4.  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (green leaf hopper) 
มีหลายชนิด เช่น เนโฟเทตทิกซ์ อิมพิกทิเซพส์ และ เนโฟเทตทิกซ์ อะพิคาลิส เป็นแมลงที่มี

ปากแทงดูด ทําลายข้าวทุกระยะของการเจริญเติบโต ดูดอาหาร ตามใบและกาบใบข้าว ทําให้ปลาย
ใบแห้งเหี่ยว มีสี เหลือง ในท่ีสุดต้นข้าวก็ไม่เจริญเติบโตอีกต่อไป หาก ถูกทําลายมากๆ ต้นข้าวจะตาย
ในที่สุด  

การป้องกันและก าจัด  
1. ใช้ตะเกียงจุดล่อให้ตัวแก่บินมาเล่นไป เพื่อให้ตกลงในอ่างใส่น้ําปนนํ้ามันก๊าด ท่ีได้เตรียมไว้

แล้ว ตัวแก่นั้นก็จะตายไปในท่ีสุด  
2. ใช้ยาฟูราดาน 3% หว่านลงในนา  
3. ใช้ยาเซวีน 85% ผสมน้ําพ่นบนต้นข้าว 
4. ปลูกด้วยพันธุ์ต้านทาน เช่น กข.1 กข.9 

 3. การคราด  หมายถึง การคราดเอาวัชพืชออกจากผืนนา และปรับพื้นที่นาให้ได้ระดับเป็นที่
ราบเสมอกันด้วย นาท่ีมีระดับเป็นท่ีราบต้นข้าวจะได้รับน้ําเท่าๆ กัน และสะดวกแก่การไขนํ้าเข้าออก 
 2) การตกกล้า หมายถึง การเอาเมล็ดไปหว่านให้งอกและเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นกล้า        
เพื่อเอาไปปักดํา การตกกล้าสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกัน   เช่น  การตกกล้าในดินเปียก           
การตกกล้าในดินแห้งและการตกกล้าแบบดาปก 

การตกกล้าในดินเปียก  จะต้องเลือกหาพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินดีเป็นพิเศษ สามารถป้องกันนกและหนูที่จะเข้า
ทําลายต้นกล้าได้เป็นอย่างดี และมีน้ําพอเพียง กับความต้องการ 
การเตรียมดินก็มีการไถดะ ไถแปรและคราดดังได้กล่าวมาแล้ว     
แ ต่ ต้ อ ง ย ก เ ป็ น แ ป ล ง สู ง จ า ก ร ะ ดั บ น้ํ า ใ น ผื น น า นั้ น
ประมาณ 3 เซนติเมตร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เมล็ด ที่หว่านลงไปจมน้ํา
และดินจนเปียกชุ่มอยู่เสมอ ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรแบ่งแปลงนี้  ออกเป็นแปลงย่อยขนาดกว้าง              
50 เซนติเมตร และมีความยาวขนานไปกับทิศทางลม ระหว่างแปลงเว้นช่องว่างไว้สําหรับเดิน
ประมาณ 30 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อลดแรงระบาดของโรคที่จะเข้าไปทําลายต้นข้าว เช่น โรคไหม้ 

 เมล็ดพันธ์ุที่เอามาตกกล้าจะต้องเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ ด้วยเหตุนี้จะต้องทํา
ความสะอาดเมล็ดพันธ์ุเสียก่อน โดยแยกเอามาเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ และเอาเมล็ดที่ ไม่สมบูรณ์ซึ่งมี
น้ําหนักเบากว่าปกติทิ้งไป 

  เอาเมล็ดที่ต้องการตกกล้าใส่ถุงผ้าไปแช่น้ํานาน                   

12-24  ช่ัวโมง แล้วเอาขึ้นมาวางไว้บนแผ่นกระดาน ในที่ที่มี
ลมถ่ายเทได้สะดวก และเอาผ้าหรือกระสอบเปียกน้ําคลุมไว้
นาน 36-48 ช่ัวโมง ซึ่งเรียกว่า การหุ้ม หลังจากที่ได้หุ้มเมล็ด
ไว้ ครบ 36-48 ช่ัวโมง แล้วเมล็ดข้าวก็จะงอก จึงเอาไปหว่าน

ลงบนแปลงกล้าที่ได้เตรียมไว้ก่อนที่จะหว่านเมล็ดลงบนแปลงกล้าควรใส่ปุ๋ยพวกที่ให้ธาตุไน        
ไตรเจน และฟอสฟอรัสเสียก่อน และใช้ไม้กระดานลูบแปลงเพื่อกลบปุ๋ยลงไปในดินปกติใช้เมล็ดพันธ์ุ 

 

 

ตัวแก่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
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จํานวน 50-80 กิโลกรัม/เนื้อที่แปลงกล้า 1 ไร่ เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 25-30 วัน นับจากวันหว่าน 
เมล็ดต้นกล้าก็จะมีขนาดโตพอที่จะถอนเอาไปปักดําได้  การตกกล้าแบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายในการทํานาดําในประเทศไทย 

3) การปักด า  เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 25-30 วัน 
จากการตกกล้าในดินเปียกหรือการตกกล้าในดินแห้ง ก็จะโต
พอที่จะถอนเอาไปปักดําได้ ขั้นแรกให้ถอนต้นกล้าขึ้นมาจาก
แปลง แล้วมัดรวมกันเป็นมัดๆ ตัดปลายใบทิ้ง ถ้าต้นกล้าเล็ก
มากไม่ต้องตัดปลายใบท้ิง สําหรับต้นกล้าที่ได้มาจากการตกกล้า
ในดินเปียก จะต้องล้างเอาดินที่รากออกเสียด้วยแล้วเอาไปปัก
ดําในพ้ืนท่ีนาได้เตรียมไว้ พื้นที่นาที่ใช้ปักดําควรมีน้ําขังอยู่ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพราะต้นข้าว
อาจจะถูกลมพัดจนพับลงได้ในเมื่อนานั้นไม่มีน้ําอยู่เลย ถ้าระดับน้ําในนานั้นลึกมาก ต้นข้าวที่ปักดํา
อาจจมน้ําในระยะแรก และ   ทําให้ต้นข้าวต้องยืดต้นมากกว่าปกติจนมีผลให้แตกกอน้อยการปักดําที่
จะให้ ได้ผลิตผลสูง จะต้อง    ปักดําให้เป็นแถวเป็นแนว และมีระยะห่างระหว่างกอมากพอสมควร 
การปักดําโดยทั่วไปมักใช้ต้นกล้าจํานวน 3-5 ต้นต่อกอ ระยะปลูกหรือปักดําจะต้องมีระยะห่าง
ระหว่างกอและระหว่างแถวประมาณ 25 เซนติเมตร 

การปลูกข้าวนาหว่าน  
 เป็นการปลูกข้าวโดยเอาเมล็ดพันธุ์หว่านลงไปในพื้นที่

นาที่ได้ไถเตรียมดินไว้ การเตรียมดินก็มีการไถดะ และไถแปร
ปกติชาวนาจะเริ่มไถนาเพื่อปลูกข้าวนาหว่านตั้งแต่เดือน
เมษายน เนื่องจากพื้นที่นาสําหรับปลูกข้าวนาหว่านไม่มีคันนา
กั้นแบ่งออกเป็นผืนเล็กๆ จึงสะดวกแก่การไถด้วยรถแทรกเตอร์
ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวนาอีกจํานวนมากที่ใช้แรงวัว
และควายไถนา การปลูกข้าวนาหว่านมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การหว่านสํารวย การหว่านคราดกลบ
หรือไถกลบ การหว่านหลังข้ีไถ และการหว่านน้ําตม 

 

ออกมากัดกินใบต้นกล้าข้าว ในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันมันจะหลบซ่อนอยู่ตาม คันนาหรือโคนต้น
กล้าข้าว ต้นกล้าข้าวที่ถูกทําลายจะ ไม่มีแผ่นใบเหลืออยู่เลย ลักษณะคล้ายๆ ถูกควายหรือวัวกิน ต้น
ข้าวหลังจากปักดําแล้ว จะไม่ได้รับความ เสียหายจากหนอนกระทู้กล้า 
 
 
 
 
 
 
การปอ้งกันและก าจัด  

1. ระบายน้ําเข้าแปลงกล้าจนท่วมยอดของต้น กล้า แล้วเก็บเอาตัวหนอนไปทําลาย 
2. เอาต้นหญ้าหรือฟางข้าวมากองไว้บนคันนา เพื่อล่อให้ตัวหนอนเข้าไปอาศัยในเวลากลางวัน 

ในเวลา บ่ายเก็บเอาตัวหนอนออกมาทําลาย  
3. ใช้เหยื่อพิษท่ีมีส่วนผสมของสารหนูเขียวครึ่ง ลิตร รําข้าว 100 ลิตร น้ําตาลทรายแดงหรือ

น้ําตาล ปีบและน้ําผสมกันพอช้ืนๆ แล้วหว่านลงบนคันนา เมื่อ หนอนกินเข้าไปแล้วเกิดเป็น
พิษตาย 

4. ใช้สารเคมีผสมน้ําพ่นลงบนแปลงกล้า เช่น เซวีน 85% หรือมาลาไทออน 57%ใช้น้ํายาพ่น 
ประมาณ 40-50 ลิตร/ไร่ 

3.  เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล (brown plant hopper) 
 มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า นิลาพาร์วาทาลูเยนส์ เป็นแมลงที่ ใช้ปากแทงดูด ชอบดูดกินน้ําเลี้ยง
จากกาบใบของต้นข้าว ตัวสีน้ําตาล และสามารถทําลายต้นข้าวในทุกระยะของการเจริญเติบโตให้
เสียหายเช่น ระยะต้นกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกรวง และแมลงเพลี้ยกระโดด ตั้งแต่ตัวอ่อนจนถึง
ตัวแก่ สามารถทําลายต้นข้าวได้ อย่างรุนแรง ต้นข้าวที่ถูกแมลงนี้ทําลายจะมีอาการ เหี่ยวแล้วแห้ง
เป็นสีน้ําตาลแก่ ซึ่งอาจมีคราบของเชื้อรา สีดําเกาะติดอยู่กับต้นข้าวด้วย ต้นข้าวที่กําลังแตกกอ ที่ถูก
ทําลายจะแห้งตาย ต้นข้าวท่ีออกรวงแล้วจะมีเมล็ดไม่สมบูรณ์และมีน้ําหนักเบา ล้มง่าย ลักษณะกลุ่ม 

หนอนกระทู้กล้า 
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แมลงและสตัวศ์ตัรขูา้ว 

แมลงศัตรูข้าวมีหลายชนิด แต่ชนิดที่สําคัญ และระบาดเสมอๆ ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้
กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงบั่ว หนอนกอ หนอนม้วนใบ แมลงสิง และ
หนอนกระทู้คอรวง 

1.  เพลี้ยไฟ (rice thrips)  
มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า ทริพส์ ออไรซี (Thrips oryzae)เป็น

แมลงที่มีปากแทง ดูดและชอบดูดกินน้ําเลี้ยงจากต้นกล้าข้าว 
โดยเฉพาะ ตรงส่วนที่เป็นสีเขียว เพราะมีคลอโรฟีลล์ ระบาดรุน 
แรงมากเมื่อมีอากาศแห้งแล้ง ฝนตกน้อย ข้าวที่ถูกเพลี้ย ไฟ
ทําลายจะมีใบเหลืองเจริญเติบโตช้า ต้นข้าวแคระ แกร็น แล้วแผ่น
ใบค่อยๆ ม้วนตามความยาวเข้าหาส่วน กลางของใบ ต่อจากนั้น
ปลายใบก็จะแห้ง ซึ่งในระยะนี้ ตัวเพลี้ยไฟจะอาศัยอยู่ในรอยม้วน
ของใบ ต้นกล้าที่ถูก ทําลายมากๆ จะตายในที่สุด ส่วนต้นข้าวที่โต
แล้วหรือ หลังปักดําจะไม่ได้รับความเสียหายจากเพลี้ยไฟ ยก เว้นบางกรณีในระยะออกดอก เพลี้ยไฟ
อาจเข้าไปดูด กินนํ้าเลี้ยงในดอก จนทําให้เมล็ดลีบเป็นจํานวนมาก 

การป้องกันและก าจัด  
1. สุมไฟด้วยฟางข้าวไว้ด้านเหนือของแปลงกล้า แล้วโรยผงกํามะถันลงบนกองไฟนั้น อากาศ

ที่เกิดจาก กองไฟจะเป็นพิษทําลายเพลี้ยไฟ  
2. ใช้ยาฆ่าแมลงผสมน้ําพ่นลงบนต้นกล้า ยาท่ี ใช้ได้ผล เช่น มาลาไทออน(malathion) 57% 

2.  หนอนกระทู้กล้า (rice seeding armyworm)  
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า สะโปดอพเทอรา มอริเทีย (Spodoptera mauritia)เป็นแมลงที่ใช้ปาก

กัดและทําลาย ต้นข้าวในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น ตัวแก่ของมันมี ลักษณะคล้ายผีเสื้อตัวหนอนจะ
เข้าทําลายต้นกล้าโดย ใช้ปากกัดกินใบในระยะที่ต้นกล้ามีอายุประมาณ 25- 30 วัน ปกติตัวหนอนจะ 

 

การหว่านส ารวย  การหว่านวิธีนี้ชาวนาจะต้องเริ่มไถนาเตรียมดินตั้งแต่เดือนเมษายน            
ซึ่งมีการไถดะ และไถแปร แล้วเอาเมล็ดพันธ์ุที่ไม่ได้เพาะให้งอกหว่านลงไปโดยตรง ปกติใช้เมล็ดพันธุ์ 
1-2 ถัง/ไร่ เมล็ด พันธุ์ที่หว่านลงไปบางส่วนจะตกลงไปอยู่ตามซอก ระหว่างก้อนดินและรอยไถเมื่อ
ฝนตกลงมา ทําให้ดินเปียกและเมล็ดที่ได้รับความช้ืน ก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นกล้า การหว่านวิธีนี้ใช้
เฉพาะในท้องที่ท่ีฝนตกตามฤดูกาล 

          การหว่านคราดกลบหรือไถกลบ  ในกรณีที่ดินมี
ความช้ืนอยู่บ้างแล้ว และเป็นเวลาที่ฝน   จะเริ่มตกตาม
ฤดูกาล ชาวนาจะปลูกข้าวแบบหว่านคราดกลบหรือไถกลบ 
โดยชาวนาจะทําการไถดะและไถแปร แล้วเอาเมล็ดพันธุ์ที่ยัง
ไม่ได้ เพาะให้งอกจํานวน 1-2 ถัง/ไร่ หว่านลงไปทันทีแล้ว
คราดหรือไถ เพื่อกลบเมล็ดที่หว่านลงไปอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
ดินมีความช้ืนอยู่แล้ว เมล็ดก็จะเริ่มงอกทันทีหลังจากหว่านลงไปในดิน  วิธีนี้ดูเหมือนว่าจะดีกว่าวิธี
แรก  เพราะเมล็ดจะงอกทันทีหลังจากท่ีได้หว่านลงไป  นอกจากน้ีการตั้งตัวของต้นกล้าก็ดีกว่าวิธีแรก
ด้วย เพราะเมล็ดที่หว่านลงไปถูกดินกลบฝังลึกลงไปในดิน 

การหว่านน้ าตม   การหว่านแบบนี้นิยมใช้ในพื้นที่ที่
มีการชลประทานอย่างสมบูรณ์แบบ และพื้นที่นาเป็นผืน
ใหญ่ มีคันนากั้น การเตรียมดินก็เหมือนกับการเตรียมดิน
สําหรับนาดํา ซึ่งมีการไถดะไถแปรและคราด เพื่อจะได้เก็บ
วัชพืชออกไปจากนาและปรับระดับพื้นที่นา แล้วทิ้งให้ดิน
ตกตะกอนจนเห็นว่าน้ําใส และน้ําในนา ไม่ควรลึกกว่า 2 
เซนติเมตร จึงเอาเมล็ดพันธุ์จํานวน 1-2 ถัง/ไร่ ที่ได้เพราะให้งอกแล้วหว่านลงไป เมล็ดก็จะ
เจริญเติบโตเป็นต้นข้าวและโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํา มีการเจริญเติบโตอย่างข้าวอื่นๆ ตามปกติ การหวาน
แบบนีนิ้ยมทํากันมากในท้องทีจ่ังหวดัฉะเชงิเทรา ทีท่ําการปลูกข้าวนาปรัง 
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การใชปุ้ย๋ในนาขา้ว 

 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ปุ๋ย คือ อาหารของพืช เช่น ข้าว พื้นที่นาที่ใช้ปลูกข้าวติดต่อกันมา

เป็นเวลานาน จนแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นอาหารของต้นข้าวถูกดึงดูดเอาไปสร้างเป็นต้นและเมล็ดข้าวหมด
ลง ทําให้แร่ธาตุเหล่านี้ขาดแคลนไปจากพ้ืนนา ข้าวที่ปลูกในระยะหลังจึงให้ผลิตผลต่ํา ดังนั้น ชาวนา
จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยใส่ลงไปในนาข้าวในปัจจุบัน เพื่อจะได้ผลิตผลสูงและมีรายได้มากยิ่งขึ้นจนพอ      
กับความต้องการของครอบครัว 

1. ดินนาขาดแคลนธาตุอาหารที่ต้นข้าวต้องการ 
ดินนาส่วนใหญ่ของประเทศไทยขาดแร่ธาตุอาหารพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม      
ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ต้นข้าวต้องการเป็นจํานวนมากสําหรับการเจริญ เติบโต และจากรายงานผลการ
วิเคราะห์ทางเคมีของดินนา ของกรมวิชาการเกษตร 

2. โดยธรรมชาติดินนามีแร่ธาตุอาหารพืชต่ า 
เมื่อเปรียบเทียบกับดินสําหรับปลูกพืชชนิดอื่นท่ัวไป ดินนามีปริมาณแร่ธาตุอาหารต่ําที่สุด และเมื่อได้
มีการปลูกข้าวติดต่อกันเป็นเวลาหลายร้อยปี ก็ยิ่งทําให้ปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชในดินนา           
เกิดขาดแคลนมากยิ่งข้ึน ต้นข้าวได้ดูดเอาแร่ธาตุจากดินนาขึ้นไปสร้างเมล็ดข้าวจริง และจะทําให้ดิน
นั้นเสื่อม ปลูกข้าวได้ผลิตผลต่ํา ถ้าดินนานั้นไม่ได้รับปุ๋ยเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงจําเป็นต้องใส่ปุ๋ย
ทุกครั้งท่ีปลูกข้าว เพื่อให้ได้ผลิตผลสูง แต่การใส่ปุ๋ย เพื่อให้ได้ ผลิตผลสูง ชาวนาจะต้องเลือกใช้พันธุ์
ข้าวปลูกที่ถูกต้องด้วย เพราะข้าวบางพันธุ์ที่มีต้นสูง เมื่อได้รับปุ๋ยมาก ต้นของมันจะล้ม และไม่ให้
ผลิตผลสูง จึงทําให้ชาวนาขาดทุนจากการใส่ปุ๋ย และข้าวบางพันธุ์ที่มีต้นเตี้ย เมื่อได้รับปุ๋ยมากขึ้น      
ก็จะมีการเจริญเติบโต และให้ผลิตผลสูงมากยิ่งข้ึน ตามจํานวนปุ๋ยที่ใส่ การที่ต้นข้าวให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
เมื่อใส่ปุ๋ย เรียกว่า การตอบสนองของพันธุ์ข้าวต่อปุ๋ย พันธุ์ข้าวที่ตอบสนองต่อปุ๋ยสูงจะมีต้นสูง
ประมาณ 100-110 เซนติเมตร ใบสีเขียวแก่และตรง ไม่โค้งงอ ขนาดของใบก็ไม่กว้างและยาวเกินไป 
แตกกอมาก สําหรับการใช้ปุ๋ยนั้น จะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินนาของแต่ละภาค ดินที่ขาดแร่
ธาตุอาหารมาก ก็จะต้องใส่ปุ๋ยมากกว่าดินที่ไม่ขาดแร่ธาตุอาหารนั้น 

 

 
 
 
 

 
  
 

ต้นข้าวทีข่าดปุ  ย(Check)และต้นข้าวทีไ่ด้รับปุย(NPK)       ต้นข้าวในแปลงนาท่ีมีวัชพืช  
 

 
 
 
 
 
 
 

 การหว่านปุ๋ยวิทยาศาสตร์ลงในนาหว่าน  ลักษณะของปุ๋ยหมักส าหรับใส่ในดินนา 
  
 

 
 
 
 
 

 
    การพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูในแปลงกล้า    การพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูในนาหว่าน 
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