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I 

คํานํา 
 
เปนเวลากวา  40 ปแลว ที่มีการนําขาวจาปอนิกาหรือขาวญี่ปุนมาปลูกในประเทศ

ไทย  และในชวงป พ.ศ. 2530 – 2540 มีการวิจัยและพัฒนาการปลูกขาวจาปอนิกาอยาง
จริงจัง  โดยนักวิจัยในสถาบันวิจัยขาว  กองเกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร   กลุมขาว 
กองสงเสริมพืชไรนา  กรมสงเสริมการเกษตร  รวมทั้งบริษัทเอกชน ที่ไดดําเนินการทั้งการ
วิจัยและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวจาปอนิกาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

แตขอมูลพื้นฐานและผลการคนควาวิจัยเกี่ยวกับขาวจาปอนิกาในประเทศไทย ยังไมมี
การรวบรวม เรียบเรียงไวอยางเปนหมวดหมู  ผูเขียนจึงไดนําขอมูลทั้งหมดที่ไดรวบรวมไว
ต้ังแตเริ่มทํางานในกรมวิชาการเกษตร(พ.ศ. 2527) มาเขียนรวมกับประสพการณที่ไดทํางาน
วิจัยและพัฒนาการปลูกขาวจาปอนิกา มาตั้งแตป พ.ศ. 2531 ออกมาเปนเอกสารวิชาการ
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตขาวจาปอนิกาในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2545 

หลังจากป 2545 ไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับขาวจาปอนิกาเพิ่มขึ้นมาจากเดิม ดวยเหตุผล
ที่มีนโยบายใหนักวิจัยดานขาวไปเรงรัดการวิจัยและพัฒนาขาวที่มีศักยภาพการตลาดสูง 
โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ  อยางไรก็ตาม การผลิตขาวจาปอนิกาในประเทศไทยของ
ภาคเอกชนและเกษตรกร ไดมีพลวัตผานชวงเวลา ทั้งในดานปริมาณ  ดานคุณภาพ และ
การตลาด มาอยูในจุดที่มีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง  มีผูสนใจรายใหมรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่
ใหมมีความสนใจที่จะผลิตขาวชนิดนี้มากขึ้น ประกอบกับมีการจัดต้ังกรมการขาวขึ้นมาใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการผลิตและการตลาดขาว
อยางครบวงจร  ผูเขียนจึงไดนําเอกสารตนฉบับ เร่ือง เทคโนโลยีการผลิตขาวจาปอนิกาใน
ประเทศไทย ที่ไดจัดทําไวครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.2545 มาปรับปรุงใหทันสมัย เปน ฉบับที่ 2 ใน
เลมนี้ 

หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารวิชาการเลมนี้ จะอํานวยประโยชนแกทานผูอาน  ทั้งที่จะ
ศึกษาวิจัยตอเนื่องไปอีก  เปนขอมูลสําหรับภาคเอกชนที่จะลงทุนในการผลิต และเปน
เทคโนโลยีการผลิตขาวจาปอนิกาสําหรับเกษตรกรสืบไป 

 
 

 
              (นายบุญดิษฐ   วรินทรรักษ) 

 

       นักวิชาการเกษตร  8 ว 
        ศูนยวจิัยขาวเชียงราย 
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  หนา 
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II อุณหภูมิของอากาศ  แหลงเพาะปลกูและบทบาทของภาคเอกชน     3 
 1. อุณหภูมิของอากาศกับการปลูกขาวจาปอนิกา      3 

 2. แหลงเพาะปลูกขาวจาปอนิกา         5 
 3. ผูผลิตภาคเอกชน         6 

III พันธุขาวจาปอนิกา          8 

IV ชวงเวลาปลกูและการเจริญเติบโตของขาว      24 

V วิธีการเพาะปลูกขาวจาปอนิกา       30 
 1.  เมล็ดพันธุขาวจาปอนิกา       30 

 2.  การเตรียมเมล็ดพันธุ 36 
 3.  วิธกีารปลูก 36 
 4.  การตกกลา 38 
 5.  อายุกลา 39 
 6.  การเตรียมดิน 43 
 7.  การถอนกลาและปกดํา 43 
 8.  การปลูกแบบหวานน้ําตม 47 
 9.  การใสปุย 49 
 10.  การควบคุมระดับน้ํา 59 
 11.  การควบคุมวัชพืช 60 
 12.  การปองกันกาํจัดศัตรูขาว 61 
 13.  การจัดการกอนและหลังเก็บเกี่ยว 62 

 14.  ตนทุนการผลิตและรายได 69 

VI บทสรุป : เทคโนโลยกีารผลติขาวจาปอนกิาในประเทศไทย              71 

เอกสารอางอิง 77 

ภาคผนวก 82 
 
 

 
 



                                            สารบัญตาราง                                        III 
 

  หนา 
ตารางที่  1    ผลผลิตเฉลี่ยของขาวจาปอนกิา   ในการทดสอบพันธุขาวญี่ปุนในนา

เกษตรกร พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน   ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน   และ
ภาคเหนือตอนลางโครงการวิจัยพันธุ รับรองพันธุ และกระจายพันธุ  ฤดูนา
ปรัง ป พ.ศ.2535-2538         

12 

ตารางที่  2    รายช่ือพันธุขาวเจาทีใ่ชในการทดลอง  ทะเบียนวจิัยการปรับปรุงพันธุขาว
จาปอนิกาในเขตภาคเหนือตอนบน ป พ.ศ. 2538-2540 

13 

ตารางที่  3    รายช่ือพันธุขาวเหนียวที่ใชในการทดลอง ทะเบียนวจิัยการปรับปรุงพันธุ
ขาวจาปอนกิาในเขตภาคเหนือตอนบน ป 2538-2540 

15 

ตารางที่  4 ช่ือรหัสคูผสม พันธุแมและพันธุพอ ของขาวจาปอนกิาพนัธุผสมที่ใชในการ
ทดลองทะเบียนวิจยัการปรับปรุงพันธุขาวจาปอนิกาในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ป พ.ศ.2538- 2540   

16 

ตารางที่  5    ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) ของขาวจาปอนกิา การทดลองเปรียบเทียบผลผลิต

ขาวจาปอนกิาในนาราษฎร  การทดลองที่ 1 ชุดขาวเจา ฤดูนาปรังป พ.ศ. 

2539/40 และฤดูนาป พ.ศ. 2540 ภาคเหนอืตอนบน  

18 

ตารางที่  6    ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) ของขาวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตขาวจาปอ

นิกาในนาราษฎร  การทดลองที่ 2 ชุดขาวเหนียว ฤดูนาปรังป พ.ศ. 

2539/40 และ ฤดูนา  พ.ศ. 2540  ภาคเหนอืตอนบน   

19 

ตารางที่  7    ผลผลิตขาวพันธุ/สายพันธุดเีดนจากการทดสอบพันธุขาวจาปอนกิา ป พ.ศ. 

2540-42 ที่ สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย  ศูนยวิจัยขาวแพร 

จังหวดัแพร และ สถานีทดลองขาวสันปาตอง  จังหวดัเชยีงใหม  

20 

ตารางที่  8   ผลผลิตของขาวจาปอนกิา 4 พันธุ เมื่อปลูกตางเวลากัน ทีส่ถานีทดลองขาว

สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตวนัที่ 24 สิงหาคม 2534 ถึง 23 

กรกฏาคม 2535 

25 

ตารางที่  9   ผลผลิตขาวจาปอนิกาพันธุ Todoroki  wase  เมื่อวันปลูกตางกัน ที่สถานี

ทดลอง ขาวสนัปาตอง  จังหวัดเชยีงใหม ฤดูนาป พ.ศ. 2535 และนาปรังป 

พ.ศ. 2536/36  

25 

 
 
 



                                      สารบัญตาราง(ตอ)                                      IV 
 

  หนา 

ตารางที่ 10   ผลผลิตขาวจาปอนิกา Akitakomachi และ Koshihikari ที่ปลูกตางเวลา

กัน ที่ศูนยวิจยั    ขาวพิษณุโลก  จงัหวัดพษิณุโลก ป พ.ศ. 2534-2536 

29 

ตารางที่ 11   เปอรเซ็นตความงอกของขาวจาปอนิกา พนัธุ ก.วก. 2 (Akitakomachi) 

หลังการเก็บรักษานาน 12 เดือน  ที่ศูนยวจิัยขาวพิษณุโลก  จงัหวัด

พิษณุโลก ป พ.ศ.2535-37  

 30 

ตารางที่ 12   เปอรเซ็นตความงอกหลงัการเรงอายุ ภายหลังการเก็บรักษาที่ระยะเวลา

ตาง ๆ กันของเมล็ดพันธุขาวญี่ปุนพนัธุ Akitakomachi และ Koshihikari  

เมื่อปลูกในชวงเวลาตาง ๆ ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก จงัหวัดพษิณุโลก ป 

พ.ศ. 2534-2535 

31 

ตารางที่ 13   เปอรเซ็นตความงอกหลงัการเรงอายุภายหลังการเก็บรักษาที่ระยะเวลา

ตาง ๆ กันของเมล็ดพันธุขาวญี่ปุนพนัธุ Akitakomachi และ Koshihikari  

เมื่อปลูกตางเวลาที่ศูนยวิจยัขาวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 

2535-2536  

32 

ตารางที่ 14    เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวญีปุ่นพนัธุโคชิฮกิาริ บรรจุใน

ภาชนะบรรจ ุ5  ชนิด  เก็บรักษาในอุณหภมูิปกติ เปนเวลา 22 เดือน ที่

ศูนยวิจยัขาวปทุมธาน ี  จังหวัดปทุมธาน ีป พ.ศ.2536/38 

34 

ตารางที่ 15   

 

เปอรเซ็นตความงอกของขาวจาปอนิกา พนัธุ Koshihikari เมื่อมีการคลุก 

และไม คลุกสารเคมีปองกนักําจัดเชื้อรา หลังการเก็บรักษานาน 5 เดือน ที่

ศูนยวิจยัขาวปทุมธาน ี จงัหวัดปทุมธาน ีป 2536/37 

35 

ตารางที่ 16    ผลผลิตและความสงูของขาวจาปอนิกา 2 พันธุ จากการปลูก 4 วิธี ที่สถานี

ทดลองขาวสนัปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ในฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2537/38 

และฤดูนาป พ.ศ. 2538 

37 

ตารางที่ 17   ผลของอายุกลาและการใสปุยโนโตรเจนในแปลงกลาตอผลผลิต (กก./ไร) 

ของขาวจาปอนิกาพนัธุ ก.วก. 1 สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย 

ฤดูนาปรงั พ.ศ.2539/40 

40 

ตารางที่ 18   ผลของอายุกลาและการใชปุยไนโตรเจนในแปลงกลาตอผลผลิต (กก./ไร) 

ของขาวจาปอนิกา พนัธุ ก.วก. 1 สถานีทดลองขาวพาน  จังหวัดเชียงราย 

ฤดูนาป พ.ศ. 2540 

 

41 



                                          สารบัญตาราง(ตอ)                                       V 
 

  หนา 

ตารางที่ 19    ผลของระยะปลูกตอผลผลิต (กก./ไร) ของขาวจาปอนกิา พันธุ ก.วก. 1 

และ ก.วก. 2  สถานทีดลองขาวพาน  จงัหวัดเชียงราย ฤดูนาป พ.ศ. 2538 

และ ฤดูนาปรงั ป พ.ศ.2538/39  

45 

ตารางที่ 20    ผลผลิต ตนทนุการผลิต และผลตอบแทนของการปลูกขาวจาปอนกิา พันธุ 

ก.วก. 1  ดวยวิธีตาง ๆ ในนาเกษตรกร จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย 

ฤดูนาป พ.ศ.2540 

48 

ตารางที่ 21    ผลผลิตขาวและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิจากการใสปุยไนโตรเจนอตัรา

ตาง ๆ ของขาวจาปอนิกาพนัธุ ก.วก. 1 และ Todoroki wase ป พ.ศ. 

2535-2537 ที่ศูนยวิจยัขาวแพร   จังหวัดแพร  

50 

ตารางที่ 22   Agronomic performance ของขาวญี่ปุนที่ไดจากการใสปุยไนโตรเจน

อัตราตาง ๆ  ที่ศูนยวิจัยขาวแพร  จังหวัดแพร  ฤดนูาปรัง ป พ.ศ. 2534/35 

51 

ตารางที่ 23   ผลผลิตขาวจาปอนิกาพนัธุ Todoroki wase ที่ใสปุยไนโตรเจนอัตราตาง ๆ  

ฤดูนาปพ.ศ. 2535 และฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2535/36 ที่สถานทีดลองขาวสัน

ปาตอง  จังหวดัเชียงใหม      

51 

ตารางที่ 24   การตอบสนองตอปุยไนโตรเจนที่อัตราตาง ๆ ตอผลผลิตขาวญี่ปุนพันธุ 

Sasanishiki  ที่ปลูกโดยวิธปีกดํา ป พ.ศ. 2536-2537 ที่สถานทีดลองขาว

ชัยนาท จังหวดัชัยนาท  

53 

ตารางที่ 25   ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวญีปุ่นพนัธุ ก.วก. 1 จากการใสปุยไนโตรเจนใน

เวลาตางกนัทีส่ถานทีดลองขาวสันปาตอง  จงัหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2537-

2539 

55 

ตารางที่ 26   ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวญีปุ่นพนัธุ ก.วก. 1 จากการใสปุยไนโตรเจนใน

เวลาตางกนัทีส่ถานทีดลองขาวพาน  จงัหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2538-2539 

55 

ตารางที่ 27   ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวญีปุ่นพนัธุ ก.วก. 1 จากการใสปุยไนโตรเจนใน

เวลาตางกนัทีศู่นยวิจยัขาวแพร  จงัหวัดแพร  ป พ.ศ. 2537-2539 

56 

ตารางที่ 28   ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวญีปุ่นพนัธุ ก.วก. 1 ปลูกตามหลังการไถกลบพืช

ปุยสดบางชนดิ  ที่สถานีทดลองขาวพาน  จังหวัดเชียงราย  ฤดูนาป พ.ศ. 

2540 

58 

 



                                         สารบัญตาราง(ตอ)                                     VI 
 

  หนา 

ตารางที่ 29   ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวญีปุ่นพนัธุ ก.วก. 1 และ ก.วก. 2 เมื่อปลูกและ

ดูแลรักษาแบบเกษตรเคมี  เกษตรอินทรีย และธรรมชาติ ที่สถานทีดลอง

ขาวพาน  จงัหวัดเชียงรายฤดูนาป 2542     

59 

ตารางที่ 30   ความชืน้หลงัเก็บเกี่ยว คุณภาพการสี และความงอกหลังการเก็บรักษาของ

ขาวจาปอนิกา Koshihikari  เก็บเกี่ยวเมื่ออายุตางกนั ที่ศูนยวจิัยขาว

ปทุมธาน ี จงัหวัดปทุมธาน ีป พ.ศ.2536-2537                                           

64 

ตารางที่ 31   ความสูญเสียขาวจากการนวด  คุณภาพการสี และความงอกของขาว

หลังจากการเก็บรักษานาน 5 เดือน ของขาวจาปอนกิาพันธุ Koshihikari  

ที่ตากสุมซังนานตางกนั ที่ศนูยวจิัยขาวปทุมธาน ีป พ.ศ. 2536/37 

65 

ตารางที่ 32   คุณภาพการส ี(% ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว) ของขาวจาปอนิกาพนัธุ 

Koshihikari  ที่มีความหนาของการตากเมล็ดและการเกลี่ยขาวตางกนั ที่

ศูนยวิจยัขาวปทุมธาน ี จงัหวัดปทุมธาน ีป พ.ศ. 2535-37 

 

68 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                           สารบัญภาพ                                        VII 
 

  หนา 

ภาพที ่ 1     เปรียบเทียบลกัษณะรวงของขาวชนิดจาปอนิกากับชนิดอินดิกา  10 

ภาพที ่ 2     เปรียบเทียบลกัษณะเมล็ดขาวเปลือก  ขาวกลองและขาวสารของขาว ชนิด

จาปอนกิากับชนิดอินดิกา      

11 

ภาพที ่ 3     แปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตขาวจาปอนิกา  ที่ระยะแตกกอและ 

ระยะออกรวง  

17 

ภาพที ่ 4     แปลงผลิตเมลด็พันธุขาว ก.วก. 1  ที่ระยะแตกกอและระยะขาวสกุแก 22 

ภาพที ่ 5     แตกกอของขาวจาปอนิกา ก.วก. 1 ที่ใชอายุกลาตางกนั  ในชวงการ 

เจริญเติบโตหลังปกดํา  ฤดูนาปรัง  2539/40 

26 

ภาพที ่ 6     การแตกกอของขาวจาปอนกิา ก.วก. 1 ที่ใชอายุกลาตางกัน  ในชวงการ 

เจริญเติบโตหลังปกดํา  ฤดูนาป  2540 

27 

ภาพที ่ 7     งานทดลองผลของอายุกลาและการใสปุยไนโตรเจนในแปลงกลาตอการ 

เจริญเติบโตและผลผลิตของขาวจาปอนกิา 

42 

ภาพที ่ 8      การถอนกลาและปกดําขาวจาปอนิกา  46 

ภาพที ่ 9      การใชเครื่องปกดําขาวจาปอนิกา    47 

ภาพที ่ 10    ขาวจาปอนิกาพันธุ ก.วก. 1 ที่ระยะสกุแก     66 

ภาพที ่ 11    การใชเครื่องเกี่ยวนวด (Combined  harvester)  เก็บเกี่ยวขาวจาปอนิกา 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

I. บทนํา 
ขาวเปนพืชในตระกูลหญา (Graminaceae) จัดเปนพืชอาหารหลักของประชากรมากกวาครึ่ง

โลก ชนิดของขาวที่ปลูกสามารถจําแนกตามถิ่นกําเนิดและความนิยมบริโภคได 2 ชนิด (Species) คือ 

ขาวแอฟริกา (Oryza glaberrima Steud.) ซึ่งมีถิ่นกําเนิดและบริโภคกันในบางประเทศของทวีปแอฟ-

ริกา  และขาวเอเชีย (Oryza sativa L.) ซึ่งมีถิ่นกําเนิดและปลูกเปนพืชอาหารโดยทั่วไปในทวีปเอเชีย 

ตลอดจนแถบตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ขาวเอเชีย (Oryza sativa L.) ยังสามารถ

แบงออกเปนชนิดยอย (Sub-species) ไดอีก 3 กลุม คือ กลุมแรก ซึ่งมีถิ่นกําเนิดแถบเอเชียตะวันออก

หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรียกวา กลุมขาวอินดิกา (Indica) กลุมที่ 2 ซึ่งมีถิ่นกําเนิดแถบเอเชีย

ตะวันออก บริเวณประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลี เรียกวา กลุมขาวจาปอนิกา (Japonica) สวนกลุมที่ 3 

ซึ่งมีถิ่นกําเนิดแถบหมูเกาะชวา มีการปลูกและบริโภคเฉพาะทองถิ่น เรียกวา กลุมขาวจาวานิกา 

(Javanica) ดังนั้นขาวที่ปลูกเพื่อการบริโภคกันคอนขางกวางขวางและเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป จึงมีเพียง 

2 กลุม คือ ขาวอินดิกา และขาวจาปอนิกา โดยขาวที่ขัดสีแลวมีจําหนายทั่วโลก ประมาณรอยละ 87 

เปนขาวในกลุมอินดิกา  สวนกลุมขาวจาปอนิกามีการปลูกและจําหนายเพียงรอยละ 11  

ถึงแมวาขาวจาปอนิกาจะมีถิ่นกําเนิด ปลูก และบริโภคในเอเชียตะวันออก ซึ่งเปนเขตอบอุน 

(Temperate zone) และปลูกในฤดูรอนของประเทศตาง ๆ ในเขตนี้ เชน ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน และ

ประเทศจีน ซึ่งโดยทั่วไปสภาพอากาศยังคอนขางหนาวเย็นคลายในฤดูหนาวของภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยผลจากการคนควาวิจัยในชวงทศวรรษที่ผานมา 

สามารถยืนยันไดวา ขาวจาปอนิกาสามารถปลูกไดดีในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน 

ทั้งในฤดูนาปและฤดูนาปรัง ไดผลผลิตคอนขางสูง สวนในภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ก็สามารถปลูกขาวจาปอนิกาไดดีเชนกัน แตใหผลผลิตดีเฉพาะในฤดูนา-

ปรังที่มีอากาศคอนขางหนาวเย็น 

ขาวจาปอนิกาหรือขาวญี่ปุนไดเขามาเกี่ยวของกับงานปรับปรุงพันธุขาวของประเทศไทย ตั้งแต

กอนป พ.ศ.2500 โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization of The United Nations: FAO) ซึ่งเปนผูสนับสนุนดานวิชาการงานปรังปรุงพันธุขาวใน

ประเทศตางๆ ไดนําพันธุขาวจาปอนิกามาผสมพันธุกับขาวอินดิกา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ

ผลผลิตของขาวอินดิกาใหสูงขึ้น ดําเนินการระหวางป พ.ศ.2495-2498 นอกจากนั้นยังนําขาวพันธุผสม

ระหวางขาวอินดิกากับขาวจาปอนิกาจากประเทศอินเดียมาปลูกคัดเลือกในประเทศไทย ที่สถานี

ทดลองขาวโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี และสถานีทดลองขาวสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม แตขาวพันธุ

ผสมระหวางขาวอินดิกากับขาวจาปอนิกาดังกลาวถูกคัดทิ้งไปเพราะไมมีลักษณะดีตามที่ตองการ ขาว 



2 

พันธุผสมจาปอนิกาสวนมากจึงมักนํามาใชในการศึกษาความตานทานตอโรคแมลง โดยกองวิทยาการ  

กรมการขาว จนถึงป พ.ศ. 2507 นายจํานง พูลสวัสดิ์ หัวหนาสถานีทดลองขาวพาน (ตําแหนงใน

ขณะนั้น) ไดนําพันธุขาวจาปอนิกา พันธุนอริน (Norin) จากประเทศญี่ปุนมาปลูกศึกษาที่สถานีทดลอง

ขาวพาน จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิคการปลูกแบบขาวไทย การปลูกในฤดูนาปรังไดผลผลิต 600 

กิโลกรัมตอไร แตการปลูกในฤดูนาปไดผลผลิตขาวจาปอนิกาเพียง 100 กิโลกรัมตอไร และไดปลูก

ทดลองเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2525 จึงหยุดปลูก  

สถานีทดลองขาวพาน ไดฟนฟูงานวิจัยและพัฒนาการปลูกขาวจาปอนิกาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อป 

พ.ศ.2528 โดยการรวบรวมพันธุขาวจาปอนิกาที่มีอยูตามศูนยวิจัยขาวและสถานีทดลองขาวตาง ๆ  

รวมทั้งพันธุขาวจาปอนิกาที่นําเขามาใหมจากประเทศญี่ปุน และไดเร่ิมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตควบคูไปดวย นอกจากนี้ยังไดมีการขยายงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับขาวจาปอนิกาไปยัง

ศูนยวิจัยขาว และสถานีทดลองขาว ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย เชน สถานีทดลองขาวสันปา-

ตอง และศูนยวิจัยขาวแพร ในเขตภาคเหนือตอนบน สถานีทดลองขาวชัยนาท และศูนยวิจัยขาว

พิษณุโลก ในเขตภาคเหนือตอนลาง สถานีทดลองขาวสุพรรณบุรี สถานีทดลองขาวคลองหลวง และ

ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในเขตภาคกลาง ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง ศูนยวิจัยขาวสกลนคร และสถานีทดลองขาวหนองคาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ตั้งแตป พ.ศ. 2531 เปนตนมา  โดยมีการศึกษาวิจัยในหลายๆ ดาน ทั้งดานปรับปรุงพันธุ ดาน

ปรับปรุงการผลิต  ดานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดถึงวิทยาการเมล็ดพันธุ และไดบรรจุงานวิจัย

และพัฒนาขาวจาปอนิกาไวในโครงการวิจัยพันธุ รับรองพันธุ และกระจายพันธุ ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) เพื่อเรงรัดการพัฒนาพันธุขาวจาปอนิกา 

รวมทั้งไดดําเนินงานวิจัยในแผนงานวิจัยขาว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 

ตอเนื่องฉบับที่  8 

ตั้งแตป พ.ศ.2531 เปนตนมา มีภาคเอกชนหลายบริษัทใหความสนใจตอการผลิตและการ

สงออกขาวจาปอนิกา โดยเริ่มศึกษาความเปนไปไดของการผลิตขาวจาปอนิกาในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบน และดําเนินการผลิตในรูปแบบการเกษตรครบวงจร เร่ิมต้ังแตใหคําแนะนํา สงเสริม และ

สนับสนุนปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุย สารเคมี รวมทั้งหาแหลงสินเชื่อ และรับซ้ือผลผลิตในราคา

ประกัน ปจจุบันมีภาคเอกชนที่ยังดําเนินการอยู เชน บริษัท ทีซีซีการเกษตร จํากัด บริษัท ไทยเบตเตอร

ฟูด จํากัด บริษัท  ฟูจิฟารม บริษัท สยามอโรนี จํากัด บริษัทเชียงรายซากุระ จํากัด โรงสีขาวจิราภรณ 

บริษัท โกเมะยะ และเอกชนรายยอยอีกหลายราย   

 

 

 



 

II. อุณหภูมิของอากาศ แหลงเพาะปลูก 
 และบทบาทของภาคเอกชน 

 

1. อุณหภูมิของอากาศกับการปลูกขาวจาปอนิกา 
 ดวยเหตุที่ขาวจาปอนิกามีถิ่นกําเนิดและปลูกกันมากในเขตอบอุน (Temperate zone) จึงมี

ลักษณะพิเศษ คือ มีความไวตออุณหภูมิของอากาศ (Thermosensitive) โดยหลักการ Temperature 

summation พันธุขาวที่ไมไวตอชวงแสงจะตองมีการสะสมอุณหภูมิ (Degree days) ใหไดในระดับหนึ่ง

กอนจึงจะเขาสูชวงการเจริญเติบโตทางสืบพันธุ (Yoshida, 1981) การปลูกขาวในสภาพที่อากาศ

คอนขางรอน ตนขาวมีการสะสมอุณหภูมิอยางรวดเร็ว ทําใหมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นลง ตางจากการปลูก

ขาวในสภาพอากาศคอนขางหนาว ตนขาวมีการสะสมอุณหภูมิอยางชา ๆ จึงมีชวงการเจริญเติบโต

ทางลําตน (Vegetative phase) ยาว ทาํใหมีอายุเก็บเกี่ยวยาวขึ้น 

          จากการศึกษาผลของอุณหภูมิสะสมตอพัฒนาการของขาวจาปอนิกา พันธุ ก.วก.1 โดยนิทัศน

และคณะ (2541 ก) ที่สถานีทดลองขาวพาน  จังหวัดเชียงราย  ในฤดูนาป พ.ศ. 2540 ปลูกขาวโดยวิธี

ปกดําตางเวลา จํานวน 3 คร้ัง หางกันครั้งละ 20 วัน สังเกตการสรางรวงออนและการสรางดอกสุดทาย 

บันทึกจํานวนวันของการเจริญเติบโต และคํานวณอุณหภูมิสะสม   ผลปรากฏวา   ขาวจาปอนิกา พันธุ  

ก.วก.1 มีชวงเวลาในการเจริญเติบโตทางลําตน (Vegetative growth) นับต้ังแตเร่ิมตกกลาถึงระยะเริ่ม

สรางรวงออนไมเกิน 40 วัน เมื่อคํานวณอุณหภูมิสะสมโดยใชอุณหภูมิวิกฤติ 10๐ เซลเซียส ขาวจาปอนิ

กา พันธุ ก.วก.1 ตองการอุณหภูมิสะสม (Degree days accumulation) เฉลี่ย 600-605 องศา

เซลเซียส และใชเวลาตั้งแตเร่ิมสรางรวงออนถึงสรางดอกสุดทายอีกประมาณ 2 วัน คํานวณเปน

อุณหภูมิสะสมอีกประมาณ 35 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเปนชวงการเจริญเติบโตทางสืบพันธุ 

(Reproductive phase)  

 ผลของอุณหภูมิของอากาศที่มีตอการเจริญเติบโตของขาวจาปอนิกาดังกลาวแลวขางตน ทําให

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเปนแหลงเพาะปลูกขาวจาปอนิกาที่มีศักยภาพการผลิตสูง สามารถ

ปลูกไดทั้งในฤดูนาปและฤดูนาปรัง โดยในฤดูนาปขาวจาปอนิกาจะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90-110  

วัน ขึ้นอยูกับพันธุขาวที่ปลูก สวนในฤดูนาปรังในขาวพันธุเดียวกันนี้จะมีอายุเก็บเกี่ยวเพิ่มข้ึนอีก 25-30 

วัน ทั้งนี้การปลูกขาวจาปอนิกาในฤดูนาปรังในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และตอนบนของจังหวัดเชียงใหม 

จะตองหลีกเลี่ยงชวงอากาศหนาวจัด คือ ชวงปลายเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม ที่จะมี

ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของขาวได   Yoshida (1981) กลาววา อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในแต

ละวันที่ต่ํากวา 20๐ เซลเซียส มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของขาวไมเฉพาะในเขตอบอุนเทานั้น แต

รวมถึงบริเวณที่สูงและการปลูกพืชฤดูแลงในเขตรอนอีกดวย 
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ผลกระทบของอากาศหนาวเย็นตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนขาวที่สําคัญ คือ เมล็ดขาว

งอกชา ตนขาวแคระแกร็น ชะงักการเจริญเติบโต  ใบสีซีด รวงโผลไมสมบูรณ ออกรวงชา เมล็ดลีบมาก

และสุกแกผิดปกติ ผลกระทบของอากาศหนาวเย็นที่เกิดขึ้นกับขาวจาปอนิกาที่ปลูกในจังหวัดเชียงราย 

ในฤดูนาปรัง คือ เมล็ดขาวงอกชา การเจริญเติบโตในระยะแรกของชวงการเจริญเติบโตทางลําตนชะงัก 

 จากการศึกษาอุณหภูมิอากาศเพื่อการปลูกขาวจาปอนิกาในเขตภาคเหนือตอนบน ระหวางป 

พ.ศ. 2538 –2540 บุญดิษฐและคณะ (2541) รายงานวา ที่ศูนยวิจัยขาวแพร  จังหวัดแพร สถานี

ทดลองขาวสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และสถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย ในชวงฤดูนาป 

อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสุด 31.1๐, 31.3 ๐ และ 30.8๐ เซลเซียส ตามลําดับ และอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย

ต่ําสุด 20.5๐, 21.6 ๐ และ 19.6 ๐ เซลเซียส ตามลําดับ สวนในชวงฤดูนาปรัง อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย

สูงสุด 33.0 ๐, 32.4 ๐ และ 32.4 ๐ เซลเซียส ตามลําดับ และเฉลี่ยต่ําสุด  15.1๐, 17.6 ๐ และ 15.8 ๐ 

เซลเซียส ตามลําดับ สวนในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย มีรายงานวา มีการปลูกขาวจาปอนิกาใน

งานวิจัยและพัฒนาเฉพาะในฤดูนาปรัง (ธันวาคม–มีนาคม) ซึ่งเปนชวงที่มีอากาศคอนขางหนาวเย็น

เทานั้น ในโครงการวิจัยพันธุ รับรองพันธุ และกระจายพันธุ ป พ.ศ. 2538 ไดรายงานวา ที่จังหวัด

พิษณุโลก ชัยนาท  สกลนคร และหนองคาย ในชวงฤดูนาปรัง (พฤษภาคม–เมษายน) อุณหภูมิของ

อากาศเฉลี่ยสูงสุด 34.3๐, 33.5๐, 31.1๐ และ 29.7๐  เซลเซียส  ตามลําดับ สวนอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย

ต่ําสุด 21.4๐, 21.6๐, 18.9๐ และ 19.3๐ เซลเซียส ตามลําดับ 

อุณหภูมิของอากาศที่ลดลงตามเสนรุง (Latitude) ที่เพิ่มข้ึน ทําใหขาวจาปอนิกามีอายุเก็บเกี่ยว

ตางกันไปดวย (Yoshida, 1981)  จากการศึกษาของบุญดิษฐและคณะ (2541) โดยปลูกขาวจาปอนกิา 

พันธุ ก.วก.1 ในพื้นที่ตาง ๆ ที่อยูตางเสนรุงกันในฤดูนาป พบวา ขาวจาปอนิกา พันธุ ก.วก.1 ปลูกที่

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เสนรุงที่ 20๐ เหนือ) อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา (เสนรุงที่ 19๐เหนือ) และ

อําเภอสูงเมน   จังหวัดแพร (เสนรุงที่ 18๐ เหนือ) มีอายุเก็บเกี่ยว101, 97 และ 89 วัน ตามลําดับ  

ผลกระทบของอุณหภูมิอากาศตอการเจริญเติบโตของขาวจาปอนิกาที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ 

อุณหภูมิที่สูงขึ้นทําใหอายุเก็บเกี่ยวของขาวจาปอนิกาลดลง มีชวงการเจริญเติบโตทางลําตนและใบสั้น

ไมเพียงพอตอการสะสมมวลชีวภาพ (Biomass) หากการปฏิบัติดูแลรักษาที่ไมเหมาะสม และไม

ทันเวลา ทําใหผลผลิตขาวลดลงอยางเห็นไดชัด นอกจากนั้นอุณหภูมิอากาศยังเปนตัวกําหนดพื้นที่

ปลูกและฤดูปลูกของขาวจาปอนิกาในประเทศไทยอีกดวย กลาวคือ ภาคเหนือตอนบนสามารถปลูกได

ตลอดทั้งป ในขณะที่ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถปลูกไดดี

เฉพาะในฤดูนาปรัง ชวงที่มีอากาศหนาวเย็นเทานั้น 
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2. แหลงเพาะปลูกขาวจาปอนิกา 

ดวยเงื่อนไขของอุณหภูมิอากาศ  จึงทําใหภาคเหนือตอนบนเปนแหลงเพาะปลูกขาวจาปอนิกาที่

เหมาะสมที่สุดของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกในเขตนาชลประทาน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน

และพะเยา ซึ่งมีการปลูกทั้งในฤดูนาปและฤดูนาปรัง สวนที่จังหวัดแพร นาน และอุตรดิตถ สามารถปลูก

ขาวจาปอนิกาไดดีโดยเฉพาะในฤดูนาปรัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ

เพาะปลูกขาวจาปอนิกาอยูในเขตจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม และขอนแกน บางพืน้ที่

ของภาคเหนือตอนลาง และภาคกลางซึ่งมีระบบชลประทานคอนขางสมบูรณก็จัดเปนพื้นที่ที่เหมาะสม 

สําหรับปลูกขาวจาปอนิกาไดเชนกัน โดยเฉพาะในชวงฤดูนาปรังที่มีอากาศคอนขางหนาวเย็น 

ความอุดมสมบูรณของดินเปนอีกปจจัยหนึ่งที่กําหนดแหลงเพาะปลูกขาวจาปอนิกา โดยเหตุที่

ขาวจาปอนิกามีการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนในอัตราสูงมาก พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกับขาวจา-

ปอนิกาจึงควรเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง สวนในพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

จําเปนตองใชปุยในอัตราที่สูง โดยเฉพาะปุยไนโตรเจน ซึ่งจะมีผลทําใหผลตอบแทนที่ไดรับจากการ

เพาะปลูกลดลงไปดวย จากผลการวิจัยของวลัยพรและคณะ (2540) พบวา การปลูกขาวจาปอนิกาให

ไดผลผลิตสูง ที่ศูนยวิจัยขาวแพร จังหวัดแพร ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ตองใสปุยไนโตรเจนมาก

ถึง 24-30 กิโลกรัมตอไร สวนที่สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย และสถานีทดลองขาวสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง-สูง ตองใสปุยไนโตรเจนในระดับ 12-18 กิโลกรัม

ตอไร   เทานั้น  

ผลการจัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวญี่ปุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูนาปรัง 

2541/42 โดยกลุมขาว กองสงเสริมพืชไรนา กรมสงเสริมการเกษตร (2540) รายงานวา ที่จังหวัด

นครพนมไดผลผลิตขาวญีปุนเฉลี่ย  987-1,264  กิโลกรัมตอไร  ที่จังหวัดหนองคายไดผลผลิตขาวเฉลี่ย  

588-688 กิโลกรัมตอไร ที่จังหวัดสกลนครไดผลผลิตขาวเฉลี่ย 434 กิโลกรัมตอไร ที่จังหวัดอุดรธานีได

ผลผลิตขาวเฉลี่ย 584-632 กิโลกรัมตอไร สวนที่จังหวัดขอนแกนไดผลผลิตขาวเพียง 208-229 กิโลกรัม

ตอไร ความแปรปรวนของผลผลิตขาวญี่ปุนที่กลาวขางตน นาจะมีสาเหตุจากการจัดการน้ํา วัชพืช  

สัตวศัตรูขาว และความแตกตางในดานความอุดมสมบูรณของดิน  

โครงการวิจัยพันธุ  รับรองพันธุ และกระจายพันธุ ไดทําการทดสอบพันธุขาวญี่ปุนในนา

เกษตรกร  ฤดูนาปรัง ป 2535-2538  โดยใชพันธุขาวจาปอนิกาปลูกทดสอบจํานวน 10  พันธุ รวม 28 

แปลงทดสอบ  ปรากฏวา แปลงทดสอบในเขตภาคเหนือตอนบนใหผลผลิตขาวเฉลี่ยสูงสุด 707 

กิโลกรัมตอไร ขณะที่แปลงทดสอบในเขตภาคเหนือตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหผลผลิต

ขาวเฉลี่ย 583 และ 551 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
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สรุปไดวา การเลือกพื้นที่ปลูกขาวจาปอนิกา จะตองพิจารณาสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ

อุณหภูมิอากาศในพื้นที่นั้นๆ ประกอบกับสภาพความอุดมสมบูรณของดินเปนหลักใหญ ซึ่งจะเปนตัว

บงบอกเทคนิค วิธีการจัดการเพาะปลูก ที่จะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมดวย  

 

3. ผูผลิตภาคเอกชน 
ตลาดขาวจาปอนิกาจัดเปนตลาดที่มีลักษณะจําเพาะ ไมสามารถจําหนายโดยทั่วไปได

เชนเดียวกับขาวอินดิกา การผลิตและจําหนายขาวจาปอนิกาของเกษตรกรจึงจําเปนตองมีการติดตอ

ประสานงานและรวมมือกับบริษัทเอกชน ซึ่งจะเปนผูวางแผนการผลิต จัดการแปรรูป และการตลาด  

ซึ่งมีภาคเอกชนหลายรายดําเนินการอยูในปจจุบัน ดังนี้ 

1. บริษัท สยามจาปอนิกาฟลาวร จํากัด เร่ิมดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2531 ในนามบริษัทไทย

เบตเตอรฟูด จํากัด มีพื้นที่ปลูกในเขตจังหวัดเชียงราย บางสวนของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดพะเยา 

ผลิตขาวจาปอนิกาชนิดขาวเหนียวแลวแปรรูปเปนผลิตภัณฑแปง สงออกไปยังประเทศญี่ปุน และผลิต

ขาวจาปอนิกาชนิดขาวบริโภคเพื่อจําหนายภายในประเทศ  ปจจุบัน (พ.ศ.2549)ลดการผลิตเหลอืเพยีง

ผลิตเพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง(frozen food)เทานั้น 

2. บริษัท ทีซีซีการเกษตร จํากัด เร่ิมดําเนินงานเมื่อป พ.ศ.2532 มีวัตถุประสงคในการผลิตขาว

จาปอนิกาเพื่อแปรรูปเปนเหลาสาเก ยี่หอ “ชิโนบุ” มีพื้นที่ปลูกในเขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และพื้นที่

ภาคกลางในชวงที่มีอากาศหนาวเย็น 

3. บริษัท สยามอโรนี จํากัด เร่ิมดําเนินงานเมื่อป พ.ศ. 2538 มีพื้นที่ปลูกในเขตจังหวัดเชียงใหม  

สุโขทัย และบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลิตขาวจาปอนิกาชนิดขาวเจาเพื่อ

สงออกไปประเทศญี่ปุน ปจจุบัน(พ.ศ.2549)มีแหลงผลิตอยูที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลกและอุตรดิตถ 

4.  หางหุนสวนจํากัด เชียงรายซากุระ เร่ิมทดลองปลูกขาวจาปอนิกา ตั้งแตป พ.ศ. 2531 ที่

จังหวัดเชียงราย โดยใชพันธุขาวจาปอนิกาที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ พันธุ โคชิฮิการิ ผลิตเพื่อสงออกไปยัง

ประเทศญี่ปุนและจําหนายภายในประเทศดวย 

5. บริษัท ฟูจิฟารม จํากัด เร่ิมดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2539 ที่จังหวัดเชียงราย ผลิตทั้งขาวเจาเพือ่

บริโภค และขาวเหนียวเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑแปง สงออกไปยังประเทศญี่ปุน และจําหนาย

ภายในประเทศ 

6. โรงสีขาวจิราภรณ ตั้งอยูที่อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย เร่ิมผลิตขาวจาปอนกิาเมื่อป พ.ศ. 

2539 เปนชนดิขาวเจาเพื่อบริโภค จําหนายขาวสารใหกับเอกชนรายอื่นไปวางตลาดแทน ปจจุบัน(พ.ศ.

2549) เพิ่มขนาดการผลิตและมีตลาดของตนเองบางสวน 
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นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนอีกหลายรายที่ผลิตขาวจาปอนิกาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง   

รวมทั้งบริษัทเอกชนที่ไมปลูกขาวจาปอนิกา แตรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเพื่อจําหนายทั้งตลาดใน

ประเทศและตางประเทศ ซึ่งการสงออกขาวจาปอนิกาไปยังประเทศญี่ปุนยังมีปญหาหลัก คือ การ

กําหนดมาตรฐานคุณภาพขาวที่สูงกวา และแตกตางจากมาตรฐานสากลที่ใชกันอยูทั่วไป เชน มี

มาตรฐานดานรสชาด  ซึ่งของประเทศญี่ปุนระบุเปนของพันธุขาวแตละพันธุ ขณะที่มาตรฐานสากล

ระบุเปนชนิดหรือเกรดขาวสาร ทั้งนี้ ขาวจาปอนิกาที่ปลูกในประเทศไทยสวนใหญเปนพันธุแทของ

ประเทศญี่ปุน เชน พันธุ ก.วก.1 (Sasanishiki)  ก.วก.2 (Akitakomachi) และ Koshihikari  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. พันธุขาวจาปอนิกา 
 บริบูรณ (2537) รายงานวา ขาวในกลุมจาปอนิกามีลักษณะแตกตางจากขาวไทยหรือขาวใน

กลุมอินดิกาหลายประการ เชน ขาวจาปอนิกามีลักษณะตนเตี้ย ความสูงประมาณ 70-100 เซนติเมตร 

ใบแคบสีเขียวเขม เมล็ดสั้น รูปรางปอม ขาวเปลือก 1,000 เมล็ดมีน้ําหนักประมาณ  22.8 – 27.6 กรัม 

ระแงเหนียวมาก ทําใหเมล็ดรวงยาก จํานวนรวงตอกอประมาณ 14-17 รวง ขนาดของรวงเล็ก คือ มี

จํานวนเมล็ดตอรวงประมาณ 76-146 เมล็ด (ภาพที่ 1 และ 2) อายุขาวโดยเฉลี่ยประมาณ 96 วันในฤดู

นาป และประมาณ 120 วันในฤดูนาปรัง เมล็ดขาวไมมีระยะฟกตัว และมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ขาวสาร

เมื่อหุงจะสุกไดในอุณหภูมิต่ําประมาณ 65-85๐ เซลเซียส เมล็ดมีปริมาณอมิโลสต่ํา (15-20 เปอรเซ็นต) 

ขาวสุกจะมีความนุมและหยุนเหนียวคลายมียาง  สามารถใชตะเกียบคีบข้ึนมาได  

 สามารถแบงขาวจาปอนิกาตามลักษณะการบริโภคของชาวญี่ปุนไดเปน 2 ประเภท คอื 1) ขาว

ที่ใชบริโภคโดยตรง (Table rice) ซึ่งคิดเปนรอยละ 90 ของปริมาณการบริโภคขาวทั้งหมดในแตละป 

และ 2) ขาวที่ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร (Industrial rice) โดยนําไปทําเปนผลิตภัณฑตางๆ 

เชน  เหลาสาเก เหลาโซยุ เตาเจี้ยว เสนกวยเตี๋ยว ขนมกรอบ ขนมหวานตางๆ และแปงโมจิ เปนตน ซึ่ง

คิดเปนประมาณรอยละ 5 ของปริมาณการบริโภคขาวทั้งหมดในแตละป สวนที่เหลือใชในการเลี้ยงสัตว

และใชทําเมล็ดพันธุ การบริโภคขาวของชาวญี่ปุนนั้น สวนใหญระบุเปนพันธุขาว ซึ่งแตกตางกับ

ผูบริโภคโดยทั่วไป ที่สวนใหญระบุเปนเกรดขาวสาร ทําใหการวิจัยและพัฒนาพันธุ รวมทั้งการผลิตขาว

จาปอนิกา ตองมุงไปที่ระดับพันธุขาวโดยตรง โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุจากพันธุแทที่นิยมบริโภคกัน

อยูแลว 

กรมวิชาการเกษตรไดวิจัยและพัฒนาพันธุขาวจาปอนิกามานานกวา 3 ทศวรรษ เร่ิมตั้งแตป 

พ.ศ. 2507 ที่มีการนําพันธุขาว Norin มาปลูกศึกษาที่สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งใหผล

ผลิตดีในฤดูนาปรังไดดี และปลูกตอเนื่องกันมาจนถึงป พ.ศ. 2525 (จํานง, 2537) 

 ในป พ.ศ. 2530 สถานทีดลองขาวพาน ไดรับพันธุขาวจาปอนกิาเพิม่เติมจาก ดร.ประพาส   วี-

ระแพทย (ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานขาวในขณะนั้น) จํานวน 8 พันธุ คือ Akinishiki, Koshiji wase, 

Sasanishiki, Sasaminori, Todoroki wase, Yamahikari และ Taipei มาปลูกศึกษารวมกับพนัธุที่มี

อยูเดิม พบวา ขาวจาปอนกิาที่ปลูกใหผลผลิตในฤดูนาปรังระหวาง 463-625 กิโลกรัมตอไร ความสูง

ของตนขาวระหวาง 74-96 เซนติเมตร และอายุเกบ็เกี่ยวในชวง 123-135 วนั 

 ในป  พ.ศ.  2531 ศูนยวิจัยขาวแพรและสถานีทดลองเครือขาย ไดจัดทําทะเบียนวิจัยการปรับ-

ปรุงพันธุขาวญี่ปุน  โดยรวบรวมพันธุขาวจาปอนิกาจากศูนยวิจัยขาวและสถานีทดลองขาวตางๆ  จํา- 

นวน 96 พันธุ  นําไปปลูกคัดเลือกไวศึกษาพันธุ ที่สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย 
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และสถานีทดลองขาวสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2532/33 จากผลการศึกษา อา

จอง(2537) รายงานวา ขาวจาปอนิกาที่ปลูกศึกษาใหผลผลิตระหวาง 345-566 กิโลกรัมตอไร โดยพันธุ 

Satohonami ใหผลผลิตสูงสุด 566 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ พันธุ Sasanishiki ใหผลผลิต 545 

กิโลกรัมตอไร จากการปลูกทดลองเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี ในฤดูนาปรังป พ.ศ. 2533/34 

จํานวน 15 พันธุ ที่สถานีทดลองขาวพาน และสถานีทดลองขาวสันปาตอง โดยใชขาวพันธุ กข 25 เปน

พันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน  วิชัย (2538) รายงานวา พันธุ Inaba  wase ใหผลผลิตสูงสุด 862 กิโลกรมั

ตอไร รองลงมา คือ พันธุ Todoroki wase ใหผลผลิต 840  กิโลกรัมตอไร สวนพันธุที่นิยมบริโภค คือ 

Sasanishiki, Akitakomachi และ Koshihikari ใหผลผลิตเฉลี่ย 753, 749, และ 797 กิโลกรัมตอไร 

ตามลําดับ ขณะที่พันธุ กข 25 ใหผลผลิตนอยที่สุดเฉลี่ย  620 กิโลกรัมตอไร    

  จากการทดสอบพันธุขาวจาปอนิกาในนาเกษตรกร ภายใตโครงการวิจัยพันธุ รับรองพันธุ และ

กระจายพันธุ ในทองที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน พิษณุโลก ชัยนาท สกลนคร และหนองคาย 

ระหวางป พ.ศ. 2534-38 จํานวน 28 แปลงทดลอง โดยทําการปลูกทดสอบในฤดูนาปรังของทุกป ใช

พันธุขาวทดสอบจํานวน 9 พันธุ/สายพันธุ คือ Akitakomachi, Todoroki wase, Akihikari, 

Sasanishiki, Chiyonishiki, Hitome bore, BKN8801-KLG-101-5-3-1, PTT891-4-2-3-SPT-6 และ 

PTT891-4-2-5-SPT-6 โดยใชพันธุ Koshihikari เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ผลการทดลองในเขต

ภาคเหนือตอนบน ในป 2538 พบวา พันธุ Akitakomachi ใหผลผลิตสูงสุด 827 กิโลกรัมตอไร 

รองลงมา คือ พันธุ Todoroki  wase, Akihikari และ  Sasanishiki ซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย 782, 779 และ 

742 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  ขณะที่พันธุ Koshihikari ใหผลผลิตเฉลี่ยนอยที่สุดเพียง 488 กิโลกรัม

ตอไร ในดานเสถียรภาพของผลผลิต จากการทดสอบ 4 ป (พ.ศ. 2535-2538) พบวา พันธุ Todoroki 

wase ใหคาเฉลี่ยผลผลิตสูงสุด  808 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ พันธุ Akihikari และ Sasanishiki ที่

ใหผลผลิตเฉลี่ย 770 กิโลกรัมตอไรเทากัน สวนพันธุ Akitakomachi ใหผลผลิตเฉลี่ย 753 กิโลกรัมตอไร 

จัดอยูในอันดับที่ 3 พันธุ Koshihikari  ใหผลผลิตเฉลี่ยนอยที่สุดเพียง  534 กิโลกรัมตอไร ดานการ

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมนั้น จากผลการทดลองในป พ.ศ. 2535-38 พันธุ Akitakomachi ให

ผลผลิตสูงสุดที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แตใหผลผลิตเปนอันดับที่ 7 ที่

ภาคเหนือตอนลาง พันธุ Sasanishiki ใหผลผลิตเปนอันดับที่ 2 ที่ภาคเหนือตอนลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และใหผลผลิตเปนอันดับที่ 4 ที่ภาคเหนือตอนบน สวนสายพันธุที่ใหผล

ผลิตสูงสุดที่ภาคเหนือตอนลาง คือ PTT891-4-2-3 –SPT-6 จากคาเฉลี่ยทั้ง 28 แปลง พบวา พันธุ 

Akitakomachi ใหผลผลิตสูงสุด  รองลงมาคือ  Sasanishiki  และ Todoroki wase  ตามลําดับ (ตาราง

ที่ 1) 
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 ภาพที่ 1 
เปรียบเทียบลกัษณะรวง 

ของ 

ขาวชนิดจาปอนิกา (บน) 

กับขาวชนิดอนิดิกา (ลาง) 
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ภาพที่ 2   เปรียบเทียบลกัษณะเมล็ดขาวเปลือก ขาวกลองและขาวสารของขาวชนิดจาปอนิกา (บน) 

      กับชนิดอินดิกา (ลาง) 
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ตารางที่ 1   ผลผลิตเฉลี่ยของขาวจาปอนกิา ในการทดสอบพันธุขาวญีปุ่นในนาเกษตรกร พื้นที่                          

                  ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน และภาคเหนือตอนลาง โครงการ 

                  วจิัยพนัธุ  รับรองพนัธุ และกระจายพันธุ ฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2535-2538 (สถาบนัวิจยัขาว,                    

                  2538 ) 

 

ผลผลิต (กก./ไร) พันธุ/สายพนัธุ 

ภาคเหนือ

ตอนบน 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ 

ตอนลาง 

เฉล่ีย 

อันดับ

ที ่

1. Akitakomachi 753 617 557 642 5 

2. Todoroki  wase 808 544 656 669 4 

3. Akihikari 770 546 537 618 6 

4. Sasanishiki 770 611 657 679 2 

5.Chiyonishiki 663 519 528 570 8 

6. Hitome  bore 682 534 476 564 9 

7. BKN88001-KLG-101-5-3-1 689 670 692 684 1 

8.PTT891-4-2-3-SPT-6 727 515 776 673 3 

9. PTT891-4-2-5-SPT-6 671 551 580 601 7 

10. Koshihikari (CK) 534 403 371 436 10 
 

  ผลการศึกษาคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมีของขาวที่ใชในการทดลองนี้  พบวา    

ขาวจาปอนิกาทุกพันธุ/สายพันธุที่ใชในการทดลองเปนขาวเมล็ดสั้น ความยาวเมล็ดเฉลี่ย 4.94–5.34 

มิลลิเมตร น้ําหนักขาวเปลือก 100 เมล็ด เฉล่ีย 2.43–2.76 กรัม   สวนใหญมีคาทองไขนอย มีปริมาณ 

อมิโลสต่ํา 15-17 เปอรเซ็นต คาความคงตัวของแปงสุก 85-95 มิลลิเมตร คาการสลายเมล็ดในดาง 

6.4-6.8 ยกเวนสายพันธุ PTT891-4-2-3-SPT-6 และ PTT891-4-2-5-SPT-6 ที่มีคาการสลายเมล็ดใน

ดางเทากัน คือ 3.1 ทําใหใชระยะเวลาในการหุงตมมากขึ้นเปน 20-21 นาที ขณะที่พนัธุอ่ืนใชระยะเวลา

หุงตมเพียง 18-19 นาที มีปริมาณโปรตีนในขาวเฉลี่ย 7.90-8.68 เปอรเซ็นต 

สถาบันวิจัยขาว จึงไดเสนอขอมูลพันธุขาว Sasanishiki และ Akitakomachi ตอคณะกรรมการ

วิจัยและพัฒนา กรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาเปนพันธุขาวแนะนํา และไดรับอนุมัติใหเปนพันธุ

แนะนํา  เมื่อวันที่  22  กันยายน พ.ศ. 2538  โดยใชชื่อวา ขาวญี่ปุน ก.วก.1 และ ก.วก. 2 ตามลําดับ 

ซึ่งขาวจาปอนิกาทั้ง 2 พันธุนี้ เปนขาวที่นิยมปลูกและบริโภคในประเทศญี่ปุน รองจากพันธุ 

Koshihikari  เทานั้น 
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ถึงแมวาขาวสายพันธุ PTT891-4-2-3-SPT-6 จะใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด จากการทดสอบทั้งหมด 

28 แปลง แตดวยลักษณะคุณภาพที่มีคาการสลายเมล็ดในดาง 3.1 ทําใหมีระยะเวลาในการหุงตม

ยาวนานกวาขาวจาปอนิกาโดยทั่วไป เปนลักษณะที่ไมตรงตามชนิดของขาวจาปอนิกา จึงไมไดรับการ

เสนอใหพิจารณาเปนพันธุแนะนํา 

เพื่อใหไดพันธุขาวจาปอนิกาที่ปลูกในประเทศไทยมีความหลากหลายมากขึ้น ในป พ.ศ. 2538-

2540 จึงมีทะเบียนวิจัยการปรับปรุงพันธุขาวจาปอนิกาในเขตภาคเหนือตอนบน โดยใชพันธุขาวจาปอ

นิกาพันธุแทที่ไดรับจากภาคเอกชน และพันธุขาวจาปอนิกาที่มีอยูเดิม รวม 55 พันธุ ทั้งพันธุขาวเจา 

(ตารางที่ 2) และพันธุขาวเหนียว (ตารางที่ 3) รวมทั้งมีการผสมพันธุขาวจาปอนิกา (ตารางที่ 4) โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อใหไดพันธุขาวจาปอนิกามีความตานทานตอโรคไหม (Blast) และมีศักยภาพในการ

ใหผลผลิตสูงกวาพันธุแนะนํา ทั้งนี้ ไดใชวิธีการคัดเลือกสายพันธุตานทานโรคไหมในชั่ว (Generation) 

ที่ 2 และ 3 แลวจึงนําไปคัดเลือกลักษณะที่ใหผลผลิตสูงในชั่วตอ ๆ ไป ตามระบบการปรับปรุงพันธุขาว 

คือ การผสมพันธุและคัดเลือกพันธุ การศึกษาพันธุ การเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี การ

เปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี และการเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร 

 

ตารางที่ 2   รายชื่อพันธุขาวเจาที่ใชในการทดลอง ทะเบียนวจิัยการปรับปรุงพันธุขาวจาปอนิกาในเขต

ภาคเหนือตอนบน  ป พ.ศ. 2538-2540 (บุญดิษฐและคณะ, 2541) 
 

พันธุ/สายพนัธุ แหลงเมล็ดพนัธุ 

1.  Akebono สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

2.  Akihikari สถานทีดลองขาวสุพรรณบรีุ 

3.  Akitakomachi สถานทีดลองขาวพาน 

4.   Asahimai สถานทีดลองขาวสุพรรณบรีุ 

5.  Chiyonishiki สถานทีดลองขาวพาน 

6.  Fujiminori สถานทีดลองขาวสุพรรณบรีุ 

7.  Fujisaga สถานทีดลองขาวพาน 

8.  Hanafubuki สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

9.  Hitome  bore สถานทีดลองขาวบางเขน 

10.  Honai สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

11.  Iseho สถานทีดลองขาวพาน 

12.  Iyonishiki สถานทีดลองขาวสุพรรณบรีุ 

13.  Jeang Hong 502 สถานทีดลองขาวพาน 
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ตารางที่ 2 (ตอ)  

พันธุ/สายพนัธุ แหลงเมล็ดพนัธุ 

14.  Koihima สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

15.  Kokoromachi ศูนยวิจยัขาวแพร 

16.  Koshihikari สถานทีดลองขาวพาน 

17.  Kyonohana สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

18.  Mineasahi สถานทีดลองขาวบางเขน 

19.  MJ 4 บ. สยามจาปอนิกาฟลาวร 

20.  Nihonbare สถานทีดลองขาวพาน 

21.  Nihonmasari สถานทีดลองขาวสุพรรณบรีุ 

22.  Norin สถานทีดลองขาวพาน 

23.  Omachi สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

24.  PTT891-4-2-3-SPT-6 สถานทีดลองขาวบางเขน 

25.  PTT891-4-2-5-SPT-6 สถานทีดลองขาวบางเขน 

26.  Reimei สถานทีดลองขาวพาน 

27.  Sakenohana สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

28.  Sasanishiki สถานทีดลองขาวพาน 

29.  Shubu สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

30.  SPTC94003 สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

31.  SPTC94004 สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

32.  SPTC94005 สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

33.  Shuurei สถานทีดลองขาวสุพรรณบรีุ 

34.  Todoroki  wase สถานทีดลองขาวพาน 

35.  Toyonishiki สถานทีดลองขาวพาน 

36.  Yamadanishiki สถานทีดลองขาวสันปาตอง 
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ตารางที่ 3  รายชื่อพนัธุขาวเหนยีว ที่ใชในการทดลอง ทะเบียนวิจัยการปรับปรุงพันธุขาวจาปอนิกาใน      

                 เขตภาคเหนือตอนบน ป 2538-40 (บุญดิษฐ และคณะ, 2541 ) 

 

พันธุ/สายพนัธุ แหลงเมล็ดพนัธุ 

1.  Akishino mochi สถานทีดลองขาวพาน 

2.  Himeno mochi สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

3.  J3-J6-131-2 สถานทีดลองขาวสันปาตอง 

4.  Kogane mochi สถานทีดลองขาวพาน 

5.  Kureinei mochi สถานทีดลองขาวพาน 

6.  MJ 3 บ. สยามจาปอนิกาฟลาวร 

7.  MJ 5 บ. สยามจาปอนิกาฟลาวร 

8.  MJ 7 บ. สยามจาปอนิกาฟลาวร 

9.  MJ 9 บ. สยามจาปอนิกาฟลาวร 

10.  MJ 13 บ. สยามจาปอนิกาฟลาวร 

11.  Shirotae mochi บ. เจอีซ ีจํากดั 

12.  Super 007 บ. สยามจาปอนิกาฟลาวร 

13.  Tagasago mochi สถานทีดลองขาวพาน 

14.  TBF 1 บ. สยามจาปอนิกาฟลาวร 

15.  TBF 2 บ. สยามจาปอนิกาฟลาวร 

16.  Todoroki  mochi สถานทีดลองขาวพาน 
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ตารางที่ 4   ชื่อรหัสคูผสม พนัธุแม และพนัธุพอ ของขาวจาปอนกิาพันธุผสมที่ใชในการทดลอง  

                  ทะเบียนวิจัยการปรับปรุงพันธุขาวจาปอนิกาในเขตภาคเหนือตอนบน ป พ.ศ. 2538-40   

                  (บุญดิษฐและคณะ, 2541) 

รหัสคูผสม                พันธุแม/พอ 

PSL 95001 

PSL 95002 

Sasanishiki / Tatsumi mochi 

Sasanishiki / Fukuhikari 

PSL 95003 Sasanishiki / Kagahikari 

PSL 95006 Sasanishiki / (RB 2/4) 

PSL 95007 Akitakomachi / Tatsumi mochi 

PSL 95008 Akitakomachi / Fukuhikari 

PSL 95010 Hitome  bore / Tatsumi mochi 

PSL 95011 Hitome bore / (RB 2/4) 

PSL 95013 Koshihikari / Kagahikari 

PSL 95014 Koshihikari / (RB 2/4) 

PSL 95015 Koshihikari / Tatsumi mochi 

PSL 95016 Koshihikari / Fukuhikari 

 

ผลจากการดําเนินการ ในสวนของขาวจาปอนิกาพันธุผสมไดคัดเลือกสายพันธุดีเดนชั่วที่ 5 

จํานวน 67 สายพันธุ จากการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่สถานีทดลองขาวพาน จงัหวดั

เชียงราย (ภาพที่ 3) พบวา ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดขาว พันธุ Todoroki wase, Nihonbare, 

Chiyonishiki, SPT940003, SPTC94004, MJ4 และ Koihima ใกลเคียงกับพันธุ ก.วก.1 

ผลจากการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี ซึ่งดําเนินการที่สถานีทดลองขาวพาน 

สถานีทดลองขาวสันปาตอง และศูนยวิจัยขาวแพร ในชุดพันธุขาวเจา ปรากฏวา พันธุ Iseho, 

Chiyonishiki, Hitome bore และ Todoroki wase ใหผลผลิตสูงใกลเคียงกับพันธุ ก.วก. 1 ขณะที่พันธุ

Koshihikari และ Kokoromachi มีคุณภาพเมล็ดดี แตใหผลผลิตต่ํากวาพันธุ ก.วก.1 พันธุที่เหมาะกับ

การใชทําเหลาสาเก คือ Hanafubuki, Honai และ Sakenohana ใหผลผลิตต่ํากวาพันธุ ก.วก. 1 ขาวที่

ทดสอบทุกพันธุมีคุณภาพเมล็ดทางดานกายภาพและเคมีใกลเคียงกัน ยกเวนพันธุที่ใชทําเหลาสาเก 

ซึ่ง มีคาทองไขคอนขางมาก สําหรับชุดขาวเหนียว พันธุ Super 007, MJ3, MJ13, MJ9 และ MJ7 มี

แนวโนมใหผลผลิตสูงกวาพันธุตรวจสอบมาตรฐาน Todoroki mochi 
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ภาพที่ 3    แปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตขาวจาปอนิกาที่ระยะแตกกอ (บน) 

       และระยะออกรวง (ลาง) 
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    ผลจากการเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร ชุดขาวเจา พันธุ Koshihikari, Mineasahi, 

Iseho และ Chiyonishiki ไดผลผลิตต่ํากวาพันธุ ก.วก.1รอยละ 19, 11, 15 และ 8  ตามลําดับ (ตาราง

ที่ 5)  

 

ตารางที่ 5  ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) ของขาวจาปอนกิา การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตขาวจาปอนิกาใน

นาราษฎร การทดลองที ่1 ชุดขาวเจา ฤดนูาปรังป พ.ศ. 2539/40 และ ฤดูนาป พ.ศ. 2540 

      ภาคเหนือตอนบน (บุญดิษฐและคณะ, 2541) 

 

ผลผลิต (กก./ไร)  

นาปรัง 2539/40 

เฉล่ีย พันธุ/สายพนัธุ 

กลุม 1 กลุม 2 

ผลผลิต (กก./ไร) 

นาป 2540 

กก./ไร Rank %CK 

1. Koshihikari 662 514 379 518 5 81 

2. Mineasahi 672 520 509 568 4 89 

3. Iseho 821 481 518 607 2 95 

4. Chiyonishiki 752 503 500 585 3 92 

5. ก.วก. 2 - - 497 497 6 78 

6. ก.วก.1  (CK) 781 563 569 638 1 100 

หมายเหต:ุ  กลุมที่ 1 จังหวดัเชียงราย พะเยา เชียงใหม 

      กลุมที่ 2 จังหวัดลําพนู แพร อุตรดิตถ 

 

เปนการยืนยันไดวา ขาวจาปอนิกาพันธุแนะนํา ก.วก.1 มีความเหมาะสมที่จะใชปลูกใน

ประเทศไทยมากกวาพันธุอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพเมล็ดใกลเคียงกัน  

ในสวนของชุดขาวเหนียว  พันธุ Super 007  และ MJ3  ไดผลผลิตสูงกวา Todoroki mochi  

รอยละ 28 และ 20 ตามลําดับ (ตารางที่ 6) แตมีขนาดเมล็ดสั้นกวาและคุณภาพการขัดสีต่ํากวา 

เหมาะสมสําหรับใชในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑแปงเทานั้น   
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ตารางที่ 6 ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) ของขาวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตขาวจาปอนิกาในนา

ราษฎร การทดลองที่ 2 ชุดขาวเหนียว ฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2539/40 และ ฤดูนาป พ.ศ. 

2540 ภาคเหนือตอนบน (บุญดิษฐและคณะ, 2541) 

 

พันธุ/สายพนัธุ ผลผลิต (กก./ไร)  

นาปรังป พ.ศ. 2539/40 

ผลผลิต (กก./ไร)  

นาป พ.ศ.2540 

เฉล่ีย 

 กลุม 1 กลุม 2  กก./ไร Rank %CK 

1. MJ 3 801 605 489 632 2 120 

2. Super 007 817 658 544 673 1 128 

3. Akishino  mochi 609 542 446 532 4 101 

4. Tagasago mochi 600 511 - 556 3 106 

5. Kuerinei mochi - - 464 464 7 88 

6. J3-J6-131-2 - - 469 469 6 89 

7. Todoroki mochi (CK) 564 631 486 527 5 100 

หมายเหต:ุ กลุมที่ 1 จังหวัดเชียงราย  พะเยา และเชียงใหม  

                กลุมที่  2  จังหวดัลําพูน แพร และ  อุตรดิตถ 

 

นอกจากนี้ ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวา ในพันธุขาวเดียวกัน อายุเก็บเกี่ยวในฤดูนาปส้ันกวา

ฤดูนาปรัง 25-30 วัน สวนความสูงของตนขาวและองคประกอบผลผลิตไมแตกตางกันระหวางฤดูปลูก  

ขาวจาปอนิกาไมตานทานตอโรคขาวที่สําคัญ เชน โรคไหม โรคขอบใบแหง และโรคถอดฝกดาบ  

รวมทั้งไมตานทานตอแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ เชน แมลงบั่ว หนอนกอ และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  

ขาวจาปอนิกามีการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนในอัตราสูง ตองการการปฏิบัติดูแลรักษาอยาง

ละเอียดหรือประณีต (Intensive) และตรงตามเวลา โดยเฉพาะการปลูกในฤดูนาป (บุญดิษฐและคณะ, 

2541) 

งานวิจัยที่ดําเนินการตอเนื่องในป พ.ศ. 2540-42 มีทะเบียนวิจัยการทดสอบพันธุขาวจาปอนิกา

โดยการคัดเลือกพันธุ  ศึกษาพันธุ และเปรียบเทียบผลผลิตขาวจาปอนิกาพันธุผสม จํานวน 3 ชุด 26 

คูผสม 876 สายพันธุ คัดไดสายพันธุดีเดนในชั่วที่ 7 จํานวน 43 สายพันธุ และพบสายพันธุที่ใหผลผลิต

สูงกวาพันธุ ก.วก. 1 คือ  สายพันธุ PSL95015-PRE-MB1-PAN-2 และ PSL95003-PRE-MB1-PAN-4 

และจากการเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่สถานีทดลองขาวพาน ไดพันธุขาวเจาพันธุ PANC 

97002 ใหผลผลิตและมีคุณภาพใกลเคียงกับพันธุ ก.วก.1 สวนขาวเหนียวพันธุ MJ13 และ  
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Minenoyuki mochi ใหผลผลิตใกลเคียงกับพันธุ ก.วก.1 เชนกัน  (ตารางที่ 7) แตมีขนาดเมล็ดเล็กกวา

พันธุ ก.วก. 1 สวนการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานีซึ่งดําเนินการที่ ศูนยวิจัยขาวแพร  

สถานีทดลองขาวพาน และสถานีทดลองขาวสันปาตอง บุญดิษฐและคณะ (2543) รายงานวา พันธุ 

MJ24 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ ก.วก.1 รอยละ 24 แตมีคาทองไขปานกลาง จึงเหมาะสําหรับที่จะใชทํา

เปนผลิตภัณฑแปงมากกวาเปนขาวบริโภค พันธุ PANC97001 และ SPTC94004 ใหผลผลิตสูงกวา

พันธุ ก.วก. 1 รอยละ 5 และ 9 ตามลําดับ (ตารางที่ 7) ทั้งสามพันธุมีขนาดเมล็ดสั้นและเล็กกวาพันธุ 

ก.วก.1 แตมีอายุเก็บเกี่ยว ความสูงของตนขาว และจํานวนเมล็ดตอรวงมากกวาพันธุ ก.วก.1 

 

ตารางที่  7   ผลผลิตขาวพนัธุ/สายพนัธุดีเดนจากการทดสอบพันธุขาวจาปอนิกา  ป พ.ศ.2540-42  ที่ 

สถานทีดลองขาวพาน  จงัหวัดเชียงราย   ศูนยวิจยัขาวแพร  จงัหวัดแพร และ สถาน-ี

ทดลองขาวสนัปาตอง   จงัหวัดเชยีงใหม (บุญดิษฐและคณะ, 2543) 

 

พันธุ/สายพนัธุ นาปรัง (40/41) นาป 2541 นาปรัง 41/42 นาป 2542 เฉล่ีย 
 กก./ไร %CK กก./ไร %CK กก./ไร %CK กก./ไร %CK กก./ไร %CK 

เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถาน ี

PANC 97002 731 83 796 102 687 109 678 109 723 102 

MJ 13 (G) 839 95 781 101 523 83 - - 715 101 

Minemoyuki mochi 936 107 658 85 616 98 557 89 692 97 

เปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถาน ี

MJ 24 610 93 735 133 771 130 692 138 702 122 

PANC 97001 504 77 694 117 641 116 585 117 606 105 

SPTC 94004 632 81 687 116 654 103 - - 625 109 

Kokoromachi 616 94 541 91 560 102 - - 572 99 

Shubu 563 86 614 103 543 99 - - 573 100 

Koihima 607 93 534 90 631 115 - - 591 103 

SPTC94003 473 72 654 110 596 108 - - 574 100 

SPTC94005 - - 625 105 544 99 - - 585 102 

  

 พันธุขาวจาปอนิกาที่ปลูกไดดีในประเทศไทย ในกลุมขาวที่ใชบริโภค พันธุที่คุณภาพดีที่สุด คือ 

พันธุ Koshihikari สามารถปลูกและใหผลผลิตไดดีที่จังหวัดเชียงรายในฤดูนาปรัง รองลงมา คือ พันธุ 
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แนะนํา ก.วก. 1 (Sasanishiki) ปลูกและใหผลผลิตสูงทั้งที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคกลาง สวนพันธุแนะนํา ก.วก.2 (Akitakomachi) ปลูกไดดีที่ภาคเหนือตอนบน สวนพันธุสําหรับ

บริโภคอื่น ๆ อีก เชน Hitome bore, Mineasahi หรือ Iseho ใหผลผลิตต่ํากวาพันธุ ก.วก. 1 

 ในกลุมพันธุจาปอนิกาสําหรับทําเหลาสาเกนั้น พันธุ  Todoroki wase และ Chiyonichiki  ให

ผลผลิตใกลเคียงกับพันธุ ก.วก. 1 สวนพันธุ Hanafubuki, Honai และ Sakenohana ใหผลผลิตขาวต่ํา

กวาพันธุ ก.วก. 1 

ในกลุมขาวเหนียวที่ใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑแปงใชในอุตสาหกรรมอาหาร พันธุ Todoroki 

mochi, MJ3 และ Super 007 ใหผลผลิตสูงมาก และมีอายุเก็บเกี่ยวยาวนานกวาดวย ทําใหการปฏบิตัิ

ดูแลรักษางายกวาการปลูกขาวจาปอนิกาในกลุมอ่ืน 

นอกจากนี้ ยังมีพันธุขาวจาปอนิกาที่ไดปลูกทดสอบและใหผลผลิตสูงกวาพันธุ ก.วก.1 อยาง

ชัดเจน คือ MJ24, SPTC94004 และ PANC97001 ซึ่งเปนพันธุขาวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน รวมถึงขาวพันธุผสมจากการปรับปรุงพันธุโดยการผสมพันธุขาวจาปอนิกาคุณภาพดีกับพันธุหรือ

สายพันธุที่ตานทานตอศัตรูขาวที่สําคัญ ไดสายพันธุดีเดนที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ ก.วก.1 เชน 

PSL95015-PRE-MB1–PAN-2 จากคูผสม Koshihikari/Tatsumi mochi และสายพันธุ PSL95003-

PRE-MB1–PAN-2 จากคูผสม Sasanishiki/Koshihikari  

ลักษณะประจําพันธุและเขตแนะนําในการปลูกของขาวจาปอนิกาพันธุ ก.วก.1 และพันธุ ก.วก. 

2   ที่เปนพันธุขาวจาปอนิกาพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร มีดังนี้ 

1. พันธุ ก.วก. 1 เปนพันธุขาวเจา ไมไวตอชวงแสง มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 106 วัน เมื่อปลูก

ในสภาพที่มีอากาศคอนขางรอน  และประมาณ 132 วัน เมื่อปลูกในสภาพที่มีอากาศเย็น ตนสูงเฉลี่ย 

88 เซนติเมตร ผลผลิตประมาณ  700  กิโลกรัมตอไร ลําตนคอนขางแข็ง ทรงกอตั้ง แตกกอดี ใบและ

กาบใบสีเขียว ใบธงคอนขางตั้งตรง ลักษณะรวงแนน ระแงถี่ คอรวงสั้น ขาวเปลือกสีฟาง และมีหาง

เล็กนอย รูปรางเมล็ดสั้นปอม มีทองไขระดับปานกลาง คุณภาพการขัดสีดี เปนขาวที่มีอมิโลสต่ํา ขาว

หุงสุกมีลักษณะนุมเหนียว เปนที่นิยมรับประทานทั่วไป ปรับตัวไดดีในทุกเขตทั้งภาคเหนือตอนบน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนและภาคเหนือตอนลางหรือภาคกลางตอนบน (ภาพที่ 4) 

2. พันธุ  ก.วก. 2 เปนพันธุขาวเจาไมไวตอชวงแสง มีอายุประมาณ 103 วัน เมือ่ปลูกในสภาพที่

มีอากาศคอนขางรอน และประมาณ 129 วันเมื่อปลูกในสภาพที่มีอากาศเย็น ตนสูงเฉลี่ย 80 

เซนติเมตร ผลผลิตประมาณ 700 กิโลกรัมตอไร ลําตนแข็ง ทรงกอตั้ง ใบและกาบใบสีเขียว ใบแกชา 

ใบธงตั้งตรง  ลักษณะรวงแนน ระแงถี่ คอรวงสั้น ขาวเปลือกสีฟาง มีหางเล็กนอย รูปรางเมล็ดสั้นปอม 

มีทองไขนอย   คุณภาพการขัดสีดีมาก ไดปริมาณขาวเต็มเมล็ดสูง คุณภาพการหุงตมและรับประทาน

ดี มีความเหมาะสมและแนะนําใหปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน 
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      ภาพท่ี 4    แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว ก.วก. 1  ที่ระยะแตกกอ (บน) และระยะขาวสุกแก (ลาง) 
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ในสวนของพันธุขาวจาปอนิกาที่เอกชนสงเสริมใหเกษตรกรปลูก แตยังไมผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา กรมวิชาการเกษตร มีลักษณะประจําพันธุและขอมูลพันธุบางประการ  

ดังนี้ 

1. พันธุ  Koshihikari  เปนขาวเจา ไมไวตอชวงแสง มีอายุประมาณ 88 วัน ในฤดูนาป และ 

122 วันเมื่อปลูกในฤดูนาปรัง ตนสูงเฉลี่ย 77 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 379 กิโลกรัมตอไรในฤดูนาป 

และ 588 กิโลกรัมตอไรในฤดูนาปรัง ลําตนแข็งปานกลาง ทรงกอแบะ ใบและกาบใบสีเขียว ใบธงแกชา

ตั้งตรง ลักษณะรวงจับกันหลวมๆ กานรวงออน คอรวงยาว เมล็ดขาวเปลือกมีหางเล็กนอย เมล็ดสั้น

ปอม มีทองไขนอย คุณภาพการสีดีมาก คุณภาพหุงตมและรับประทานดีมาก เหมาะสําหรับปลูกใน

สภาพที่มีอากาศหนาวเย็นเทานั้น  

2. พันธุ  Chiyonishiki  เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง มีอายุประมาณ 96 วัน ในฤดูนาป และ 

124 วัน ในฤดูนาปรัง ตนสูงเฉลี่ย 87 เซนติเมตร ผลผลิตประมาณ 585 กิโลกรัมตอไร ลําตนแข็ง ทรง

กอคอนขางแบะ ใบและกาบใบมีสีเขียว ใบธงตั้งตรง แกชา ลักษณะรวงจับกันแนนปานกลาง คอรวง

ยาว เมล็ดรวงยาก เมล็ดขาวเปลือกมีหางสั้น เมล็ดสั้นปอม ทองไขนอย คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสม

สําหรับปลูกไดทุกภาคที่เปนแหลงปลูกขาวจาปอนิกา 

3. พันธุ  Todoroki mochi  เปนขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสงแสง มีอายุประมาณ 97 วัน

เมื่อปลูกในฤดูนาป และ 123 วันเมื่อปลูกในฤดูนาปรัง ตนสูงเฉลี่ย 87 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 486 

กิโลกรัมตอไรในฤดูนาป และ 531 กิโลกรัมตอไรในฤดูนาปรัง ลําตนคอนขางแข็ง ทรงกอแบะเล็กนอย 

ใบและกาบใบสีเขียว ลักษณะรวงแนนปานกลาง ระแงถี่ คอรวงสั้น ขาวเปลือกสีฟาง รูปรางเมล็ดสั้น

ปอม คุณภาพการสีดีปานกลาง เหมาะสมสําหรับปลูกในภาคเหนือตอนบน 

4. พันธุ  MJ 3  เปนขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสง มีอายุประมาณ 108 วันในฤดูนาป และ 134 

วันในฤดูนาปรัง ตนสูงเฉลี่ย 94 เซนติเมตร ผลผลิตเฉล่ีย 489  กิโลกรัมตอไรในฤดูนาป และ 605 

กิโลกรัมตอไรในฤดูนาปรัง ลําตนแข็ง ทรงกอตั้ง ใบและกาบใบสีเขียว ลักษณะรวงแนน ระแงถี่ คอรวง

ยาว  ขาวเปลือกสีฟาง รูปรางเมล็ดสั้นปอม คุณภาพการสีต่ํา เหมาะสมสําหรับปลูกไดทุกภาคที่เปน

แหลงปลูกขาวจาปอนิกา 

5. พันธุ  Super 007 เปนพันธุขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสง มีอายุประมาณ 108 วันเมื่อปลูกใน

ฤดูนาป และ 133 วันเมื่อปลูกในฤดูนาปรัง ตนสูงเฉลี่ย 96  เซนติเมตร  ผลผลิตเฉลี่ย  544  กโิลกรัมตอ

ไรในฤดูนาป  และ 658 กิโลกรัมตอไรในฤดูนาปรัง ลําตนแข็ง ทรงกอตั้ง ใบและกาบใบสีเขียว  ลักษณะ

รวงแนนมาก ระแงถี่ คอรวงยาว ขาวเปลือกสีฟาง รูปรางเมล็ดสั้นปอม คุณภาพการสีต่ํา เหมาะสม

สําหรับปลูกไดทุกภาคที่เปนแหลงปลูกขาวจาปอนิกา 

 



 

 

IV. ชวงเวลาปลูกและการเจริญเติบโตของขาว 
 

 การปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศญี่ปุนจะปลูกในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ซึ่งอยูชวงเดือน

พฤษภาคม-ตุลาคมของทุกป โดยขาวมีอายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 150 วัน สําหรับในประเทศไทย วิชัย (2538) 

ศึกษาชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมของขาวจาปอนิกา เพื่อหาชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมของขาวจาปอนิกา 

4 พันธุ  ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2532–2534 ที่สถานีทดลองขาวสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวา 

ขาวจาปอนิกาที่ปลูกเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม ใหผลผลิตสูงสุด รองลงมาคือ ขาวที่

ปลูกเดือนสิงหาคมและกันยายน มีอายุเก็บเกี่ยวระหวาง 98-128 วัน แตกตางกันตามพันธุขาวและ

เดือนปลูก 

 ในการศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของขาวญี่ปุน ที่สถานีทดลองขาวสันปาตอง ใช

พันธุขาว Todoroki wase, Chiyonishiki, Akitakomachi และ กข7 ปลูกทุกเดือน เร่ิมจากเดือน 

สิงหาคม 2534 ถึงเดือนกรกฎาคม 2535  ทวีศรีและบุญรัตน (2538) รายงานวา การเจริญเติบโตของ

ขาวญี่ปุนในลักษณะการสรางน้ําหนักแหงมีความสัมพันธกับอุณหภูมิสูงต่ําของแตละเดือน โดย

น้ําหนักแหงจะสูงและสม่ําเสมอในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม ซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวาเดือนอื่นๆ (13.3–

15.5๐ เซลเซียส) โดยพันธุ Todoroki wase และ Akitokomachi ใหผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกเดือน

มกราคม พันธุ Chiyonishiki ใหผลผลิตสูงสุด เมื่อปลูกเดือนธันวาคม สวนขาวไทยพันธุ กข7 ให

ผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกเดือนธันวาคม มกราคม และกรกฎาคม (ตารางที่ 8) และยังพบวา การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการดานองคประกอบผลผลิต มีความแตกตางกันไปตามชวงเวลาเพาะปลูก ใน

ทิศทางเดียวกับผลผลิตขาว  

 ผลการศึกษาวันปลูกที่เหมาะสมของขาวพันธุ Todoroki wase ที่สถานีทดลองขาวสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม ในฤดูนาป พ.ศ. 2535 และฤดูนาปรังป พ.ศ. 2536  วิสุทธิ์ (2538) สรุปวา ในฤดูนาป

วันปลูกที่ 31 กรกฎาคม ใหผลผลิตขาวสูงสุด ขณะที่วันปลูกที่ 1 กรกฎาคมใหผลผลิตขาวต่ําสุด สวน

ในฤดูนาปรังวันปลูกที่ 4 กุมภาพันธ ใหผลผลิตสูงสุด และวันปลูกที่ 6 มีนาคมใหผลผลิตขาวต่ําสุด 

(ตารางที่ 9) ทั้งนี้ การปลูกในชวงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ   ขาวจา-

ปอนิกาจะใหผลผลิตสูง 
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ตารางที่  8   ผลผลิตของขาวจาปอนกิา 4 พันธุเมื่อปลูกตางเวลากนั ทีส่ถานทีดลองขาวสันปาตอง    

                   จังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตวนัที่ 24  สิงหาคม  2534  ถึง  23  กรกฎาคม  2535. (ทวีศรี 

                   และบุญรัตน, 2538) 
 

ผลผลิตขาว  (กก./ไร) วันปลูก 

(วันปกดาํ) Todoroki  wase Chiyonishiki Akitakomachi กข 7 

24  ส.ค. 34 537bc 393b 303c 629c 

22  ก.ย. 34 267ef 236c 153d 195f 

27  ต.ค. 34 446cd 395b 577b 128f 

28  พ.ย. 34 164f 238c 546b 349e 

28 ธ.ค. 34 629b 683a 587b 878a 

27 ม.ค. 35 785a 677a 805a 824ab 

25  ม.ีค. 35 456cd 392b 352c 482d 

23 เม.ย. 35 224f 237c 236cd 481d 

23 มิ.ย. 35 358de 376b 336c 707bc 

23 ก.ค. 35 592b 372b 357c 822ab 

ในดานสดมภเดียวกนั ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมมีความแตกตางกนัทางสถิตทิี่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี LSD  (LSD 0.05=118 กก./ไร, CV (a) 18.3%, CV (b) 18.5%) 

 

ตารางที่ 9  ผลผลิตขาวจาปอนิกาพนัธุ  Todoroki wase เมื่อวันปลกูตางกนั ที่สถานทีดลองขาว- 

                สันปาตอง จงัหวดัเชียงใหม ฤดูนาป พ.ศ. 2535 และนาปรังป พ.ศ. 2535/36 (วิสุทธิ,์ 2538) 
 

ฤดูนาป พ.ศ. 2535 ฤดูนาปรงัป พ.ศ. 2535/36

วันปลูก ผลผลิต (กก./ไร) วันปลูก ผลผลิต (กก./ไร) 

1  กรกฎาคม  2535 261c 20  ม.ค. 36 707b 

16 กรกฎาคม  2535 591ab 4 ก.พ. 36 838a 

  31 กรกฎาคม  2535 613a 19 ก.พ. 36 728ab 

17  กรกฎาคม 2535 512b 6 มี.ค. 36 528c 

C.V. (%) 19.6 C.V. (%) 26.1 

ในสดมภเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น  95 %  

โดยวิธี  DMRT 
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บุญดิษฐและปยะพันธ (2541)  ศึกษาผลกระทบของอายุกลาและปุยที่ใสในแปลงกลาตอการ

เจริญเติบโตของขาวจาปอนิกา ที่สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย ระหวางป พ.ศ. 2539-2540  

พบวา  ในฤดูนาปรัง ขาวจาปอนิกามีชวงการเจริญเติบโตทางลําตน ประมาณ 62 วัน โดยมีการกําเนิด

ชอดอกกอนขาวแตกกอสูงสุด ประมาณ 20 วัน  มีการแตกกอรวดเร็วที่ระยะ 20-40 วันหลังปกดํา 

(ภาพที่ 5) ความสูงของขาวเพิ่มข้ึนมากที่ ระยะ 40-50 วันหลังปกดํา มีการสะสมน้ําหนักแหงเพิ่มข้ึน

มากตั้งแตระยะ 40 วัน หลังปกดําเปนตนไป 

 

อายุกลา 

               PI =  กําเนิดชอรวง ,  Flow. = ออกรวง ,  Mat. =  สุกแก 
 

ภาพที ่5   การแตกกอของขาวจาปอนกิา ก.วก.1 ที่ใชอายุกลาตางกันในชวงการเจรญิเติบโตหลัง- 

                ปกดํา ฤดูนาปรัง 2539/40  สถานทีดลองขาวพาน  จังหวัดเชียงราย 

 

 สําหรับฤดูนาป ขาวจาปอนิกาพันธุ ก.วก.1 มีชวงการเจริญเติบโตทางลําตน (Vegetative 

phase) ประมาณ 40 วันเทานั้น โดยมีระยะการกําเนิดชอรวง (Panicle initiation) กอนขาวแตกกอ

สูงสุด (Maxinum tillering) ประมาณ 20 วัน มีการแตกกออยางรวดเร็วที่ระยะ 10-20 วันหลังปกดํา 

(ภาพที่ 6) ความสูงของขาวเพิ่มข้ึนมากที่ระยะ 20-30 วันหลังปกดํา และมีการเพิ่มน้ําหนักแหง

คอนขางสม่ําเสมอ  ตั้งแตระยะ 30-70 วัน หลังปกดํา จนถึงระยะขาวสุกแก  

Flow. Mat. 
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PI =  กําเนิดชอรวง ,  Flow. = ออกรวง ,  Mat. =  สุกแก 
 

 

ภาพที่ 6     การแตกกอของขาวจาปอนิกา ก.วก.1 ที่ใชอายุกลาตางกัน  ในชวงการเจริญเติบโตหลัง   

                  ปกดํา ฤดนูาป  2540 สถานีทดลองขาวพาน  จงัหวัดเชียงราย 
 

 จากผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวา ชวงเวลาปลูกขาวจาปอนิกาในเขตภาคเหนือตอนบน 

ในฤดูนาป คือ ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม เมื่อพิจารณารวมกับอายุเก็บเกี่ยวของขาวจา

ปอนิกาเมื่อปลูกในฤดูนาปที่มีประมาณ 90-100 วัน จะไดเมล็ดขาวที่สุกแกและเก็บเกี่ยวไดในเดือน

ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่ปริมาณน้ําฝนลดลงแลว รวมทั้งเปนชวงเวลาที่ขาวจาปอนิกา

สุกแกในชวงเวลาใกลเคียงกับการสุกแกของขาวไทยทั่วๆ ไป เปนการชวยลดปญหาการทําลายของ

สัตวศัตรูขาว เชน นก  หนู ทั้งนี้จะทําใหไดขาวที่มีคุณภาพดีข้ึนดวย  สวนในฤดูนาปรังเขตภาคเหนือ

ตอนบน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม การปลูกขาวจะตองหลีกเลี่ยงชวงอากาศ

หนาวจัด คือ ชวงปลายเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม  เมื่อพิจารณารวมกับอายุการเก็บเกี่ยวของ

ขาวจาปอนิกาที่มีประมาณ 120-135 วันในฤดูนาปรัง ดังนั้น เมื่อเร่ิมปลูกกลางเดือนมกราคมก็จะเก็บ

เกี่ยวขาวไดประมาณเดือนพฤษภาคมของปเดียวกัน 
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 รูปแบบการเจริญเติบโตของขาวจาปอนิกา ที่มีความแตกตางกับระหวางฤดูปลูก ทําใหตองมี

ความเขมงวดและระมัดระวังในการปฏิบัติดูแลรักษา โดยเฉพาะการปลูกในฤดูนาปที่ตนขาวมีการ

เจริญเติบโตทางลําตนเพียง 40 วัน  คิดเปนอายุกลาประมาณ  15 วัน จึงมีระยะเวลาแตกกอหลังปกดาํ

เพียง 25 วันเทานั้น  การปฏิบัติดูแลรักษา เชน การใสปุย การกําจัดวัชพืช  รวมทั้งการปองกันกําจัดโรค

และแมลงศัตรูขาว จะตองทําอยางถูกตอง ตรงเวลา และสอดคลองกับระยะการเจริญเติบโตของขาว  

หากเกิดความลาชา ก็จะทําใหผลผลิตขาวลดลงอยางเห็นไดชัด สวนการปลูกในฤดูนาปรงั เมือ่อายเุกบ็

เกี่ยวยาวขึ้น การปฏิบัติดูแลรักษาก็สามารถกําหนดไดงายขึ้นโดยไมมีผลกระทบตอผลผลิตขาว 

 ในเขตภาคเหนือตอนลาง มีผลการวิจัยที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในป พ.ศ. 

2534-2536 วิไลและคณะ(2538) รายงานวาในปแรก (ปลายป พ.ศ.2534-ตนป พ.ศ.2535) ขาวจาปอ-

นิกาที่ปลูกตางเวลากัน คือ ตนเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนพฤศจิกายน ตนเดือนธันวาคม กลางเดือน

ธันวาคม ตนเดือนมกราคม และกลางเดือนมกราคม ใหผลผลิตขาวไมแตกตางกันทางสถิติ  แตมี

แนวโนมวาการปลูกกลางเดือนพฤศจิกายนใหผลผลิตสูงสุด รองลงมาคือ การปลูกตนเดือน

พฤศจิกายน ตนเดือนธันวาคม และกลางเดือนธันวาคม สวนในปที่สอง (ปลายป พ.ศ. 2535-ตนป 

พ.ศ. 2536) พันธุ Akitakomachi ใหผลผลิตสูงสุด เมื่อปลูกตนเดือนพฤศจิกายนและกลางเดือน

พฤศจิกายน รองลงมา คือ กลางเดือนธันวาคม สวนพันธุ Koshihikari ใหผลผลิตสูงสุด เมื่อปลูก

กลางเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม รองลงมา คือ ขาวที่ปลูกตนเดือนพฤศจิกายนและ

กลางเดือนธันวาคม (ตารางที่ 10) ดังนั้น ในเขตภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง รวมถึงเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่อากาศไมหนาวเย็นมากนัก การตกกลาหรือหวานขาวจึงทําได ตั้งแต

เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม โดยที่ขาวมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 110 วัน ก็จะเกี่ยวขาวได

ประมาณเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคมของปถัดไป ในสวนของเทคนิคการจัดการเพาะปลูกนั้น 

ตารางกําหนดเวลาในการปฏิบัติดูแลรักษาใกลเคียงกับการปลูกขาวจาปอนิกาในฤดูนาป ของ

ภาคเหนือตอนบน ที่มีอายุเก็บเกี่ยวของขาวใกลเคียงกนั 
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ตารางที่ 10   ผลผลิตขาวจาปอนิกา Akitakomachi และ Koshihikari ที่ปลูกตางเวลากัน ที่ศูนยวิจยั-   

                    ขาวพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2534-2536 (วิไลและคณะ, 2538 ) 
  
 

ผลผลิต (กก./ไร) 

ป พ.ศ. 2534/35 ป พ.ศ. 2535/36 

 

วันปลูก 

 Akitakomachi Koshihikari Akitakomachi Koshihikari 

ตนพฤศจกิายน 744 683 1004a 610ab 

กลางพฤศจกิายน 1055 784 984a 723a 

ตนธันวาคม 740 562 802b 711a 

กลาง ธนัวาคม 859 718 648bc 568ab 

ตนมกราคม 696 534 540cd 497b 

กลางมกราคม 647 674 367d 262c 

เฉล่ีย 790 659 724 562 

C.V. (วนัปลูก) 37.0% 22.2% 

C.V. (พนัธุขาว) 18.0% 12.2% 

  ในสดมภเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ-    

   เชื่อมั่น  95 %  โดยวิธี DMRT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

V. วิธีการเพาะปลกูขาวจาปอนิกา 
1. เมล็ดพันธุขาวจาปอนิกา 

สภาพอากาศที่รอนของประเทศไทย มีผลตออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวจาปอนิกา ที่มีถิ่น

กําเนิดในเขตอบอุน คือ ทําใหอายุการเก็บรักษาไวใชเปนเมล็ดพันธุส้ันมาก เมื่อเปรียบเทียบกับขาว

ไทยหรือขาวอินดิกาทั่วๆ ไป ผลการทดลองเรื่องผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวขาวญี่ปุนตอคุณภาพเมล็ด

พันธุ  ของดวงอรและคณะ (2539) ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก  เมื่อป พ.ศ. 2535-37  แสดงใหเห็นวา  

เมล็ดพันธุขาวญี่ปุน พันธุ Akitakomachi  เส่ือมความงอกลงอยางรวดเร็ว คือ มีเปอรเซ็นตความงอก

ต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต ภายหลังจากการเก็บรักษานานเพียง 4 เดือนในการทดลองป พ.ศ 2535-2536 

และนานเพียง 3 เดือนในการทดลองป พ.ศ 2536-2537 (ตารางที่  11) 

 

ตารางที่ 11  เปอรเซ็นตความงอกของขาวจาปอนกิา พนัธุ ก.วก. 2 (Akitakomachi) หลังการเก็บรักษา

นาน 12 เดือน ที ่ศูนยวิจัยขาวพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2535-37 (ดวงอรและ

คณะ, 2539) 
 

เปอรเซ็นตความงอก ระยะเวลาเก็บรักษา(เดือน) 

ปที่  1  (พ.ศ. 2535/36) 1_/ ปที่ 2 (พ.ศ. 2536/37) 2_/

1 89 89 

2 85 84 

3 85 88 

4 85 82 

5 79 74 

6 78 47 

7 53 15 

8 35 9 

9 38 6 

10 37 - 

11 19 - 

12 9 - 
1_/ คาเฉลี่ยจากอายุเก็บเกี่ยวที่แตกตางกนั   5  คร้ัง 
2_/คาเฉลี่ยจากอายุเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน   8  คร้ัง 
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ชวงเวลาเพาะปลูกมีอิทธพิลตอความมีชีวิต ความแข็งแรง และอายุการเก็บรักษาของขาวญี่ปุน จากการศึกษา

ของวิไลและคณะ (2538) ที่ศูนยวิจัยขาวพษิณุโลก ป พ.ศ. 2534-2537 โดยการปลูกขาวญี่ปุน 2 พันธุ คือ 

Akitakomachi และ Koshihikari ในเวลาตางๆ กัน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ผลปรากฏวา วัน

ปลูกหรืออุณหภูมิของอากาศ พันธุขาว และระยะเวลาการเก็บรักษา มอีทิธิพลตอความมีชีวิต ความแข็งแรง 

และอายุการเก็บรักษาของเมลด็พันธุขาวญี่ปุน วันปลูก พันธุขาว และจํานวนเดือนในการเก็บรักษามี

ความสัมพันธกนั ในดานความมชีีวิต ความแข็งแรง และอายุการเก็บรักษา ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ในปที่

ชวงอากาศหนาวเย็นมาชา ขาวทั้งสองพันธุมีคุณสมบัติทางดานคุณภาพเมล็ดพันธุใกลเคียงกัน โดยเวลาปลูก

ที่เหมาะสม คือ กลางเดือนพฤศจิกายน รองลงมา คือ ตนเดือนธันวาคม และตนเดือนพฤศจิกายน (ตารางที่ 

12)  

ตารางที่  12   เปอรเซ็นตความงอกหลังการเรงอายุ ภายหลังการเก็บรักษาที่ระยะเวลาตาง ๆ กันของเมล็ดพันธุขาว  

                         ญี่ปุนพันธุ  Akitakomachi  และ Koshihikari เมื่อปลูกในชวงเวลาตาง ๆ ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก  

                         จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2534-2535 (วิไลและคณะ, 2538) 

จํานวนเดือนภายหลังการเก็บรักษา พันธุ วันปลูก 

2 4 6 8 10 12 

เฉลี่ย 

Akitakomachi ตน พ.ย. 34 93a 94a 92a 58a 14b 3a 59 

 กลาง พ.ย. 34 95a 94a 91a 62a 56a 13a 69 

 ตน  ธ.ค. 34 57bc 55b 61b 21b 2b 9a 34 

 กลาง  ธ.ค. 34 59b 43bc 47b 12b 2b 4a 26 

 ตน  ม.ค. 35 42c 32c 13c 10b 1b 0a 18 

 กลาง  ม.ค. 35 65b 38bc 20c 8b 3b 0a 22 

       เฉลี่ย 68 59 54 28 13 5  

Koshihikari ตน    พ.ย. 34 86ab 87a 84ab 66b 18bc 2b 57 

 กลาง  พ.ย. 34 95a 92a 91a 83a 47a 24a 72 

 ตน     ธ.ค. 34 76b 78a 70b 56b 29b 3b 52 

 กลาง  ธ.ค. 34 82ab 76a 67b 31c 3cd 1b 43 

 ตน     ม.ค. 35 54c 43b 24c 10d 26b 3b 27 

 กลาง  ม.ค. 35 56c 52b 36c 16cd 0d 0b 27 

        เฉลี่ย 75 71 62 44 21 5  

CV (a) = 50.4 %; CV (b) = 43.0 %; CV (c) = 20.8 %       

ภายในพันธุและสดมภเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % 

ตามวิธี DMRT 
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แตในปที่ชวงอากาศหนาวเย็นมาเร็ว คือ อุณหภูมิเฉล่ียของเดือนพฤศจิกายนต่ํากวา 25๐ เซลเซียส 

ขาวญี่ปุนพันธุ Akitakomachi ใหเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดีกวาพันธุ Koshihikari โดยชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม

ที่สุดสําหรับพันธุ Akitakomachi คือ กลางเดือนพฤศจิกายน รองลงมาคือ ตนเดือนธันวาคม และตนเดือน

พฤศจิกายน สวนพันธุ Koshihikari ชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมที่สุด คือ เดือนธันวาคม รองลงมา คือ 

กลางเดือนพฤศจิกายน (ตารางที่ 13) ทั้งนี้ ขาวที่ปลูกในระยะเวลาที่เหมาะสมดังกลาว มีอายุการเก็บรักษา

เพื่อเปนเมล็ดพันธุไดนานประมาณ 6 เดือนเทานั้น  
 

ตารางที ่13     เปอรเซ็นตความงอกหลงัการเรงอายุภายหลังการเก็บรักษาที่ระยะเวลาตาง ๆ กนัของ

เมล็ดพันธุขาวญี่ปุนพนัธุ Akitakomachi และ Koshihikari เมื่อปลูกตางเวลา ที่

ศูนยวิจยัขาวพิษณุโลก จังหวัดพษิณุโลก ป พ.ศ. 2535-36 (วิไลและคณะ, 2538) 

 

จํานวนเดือนภายหลังการเก็บรักษา พันธุ วันปลูก 

2 4 6 8 10 12 

เฉลี่ย 

Akitakomachi ตน พ.ย. 35 88ab 83a 83abc 61b 28c 4bc 58 

 กลาง พ.ย. 35 94a 89a 92a 79a 63a 35a 75 

 ตน ธ.ค. 35 80bc 87a 88ab 45c 49b 13b 60 

 กลาง ธ.ค. 35 87ab 81a 81abc 48c 10d 0c 51 

 ตน ม.ค. 36 78bc 87a 72c 33d 5d 0c 46 

 กลาง ม.ค. 36 71c 85a 76bc 4e 6d 0c 40 

        เฉลี่ย 83 85 82 45 27 9  

Koshihikari ตน พ.ย. 35 89a 84a 79bc 24c 4c 0b 47 

 กลาง พ.ย. 35 95a 93a 87ab 43b 15b 1a 56 

 ตน ธ.ค. 35 96a 83a 93a 87a 62a 31a 75  

 กลาง ธ.ค. 35 89a 86a 56e 31c 6bc 0b 45 

 ตน ม.ค. 36 87a 86a 67d 25c 0c 0b 44 

 กลาง ม.ค. 36 70ab 80a 70cd 35bc 3c 0b 43 

        เฉลี่ย 88 85 75 41 15 5  

CV (a) = 19.9 %; CV (b)  = 23.5 %; CV (c)  = 12.0 % 

ภายในพันธุและสดมภเดียวกัน ตัวเลขที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น  95 % ตามวิธ ีDMRT 
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ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชเก็บรักษาเมล็ดพันธุ มีผลตออายุเก็บรักษาของเมล็ดพันธุขาวจาปอ-นิกาได

เชนกัน จากการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวญี่ปุนพันธุ Koshihikari ของไพฑูรยและคณะ(2539) 

ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ป พ.ศ. 2538-3539 โดยการเก็บรักษาในภาชนะบรรจุชนิดตางๆ และเก็บ

รักษาไวในสภาพปกติ  ผลการทดลองสรุปไดวา การลดความชื้นของเมล็ดพันธุขาวใหเหลือ 9 

เปอรเซ็นต แลวเก็บรักษาไวในถุงผาดิบ หรือกระสอบปาน เมล็ดพันธุขาวจะเสื่อมความงอกเร็ว มีอายุ

การเก็บรักษาไดนานเพียง 5 เดือน และวิธีนี้ไมสามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บ

ได การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในถุงพลาสติก 2 ชั้น หรือถุงพลาสติกดําซอนถุงพลาสติกสาน ซึ่งเปน

ภาชนะบรรจุที่อากาศไมสามารถถายเทไดสะดวก ชวยยืดอายุการเก็บรักษาไดยาวขึ้นไมต่ํากวา 2-3 

เทาของการเก็บในถุงผาดิบหรือกระสอบปาน คือ สามารถเก็บไดนานประมาณ 14-15 เดือน วิธีนี้ก็ยัง

ไมสามารถปองกันแมลงศัตรูในโรงเก็บได เนื่องจากแมลงศัตรูยังเจาะทําลายถุงพลาสติกทั้ง 2 ชั้นได  

แตก็ชวยลดความเสียหายของเมล็ดลงได เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บในถุงผาดิบหรือกระสอบปาน วิธี

เก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด  คือ  เก็บเมล็ดพันธุในปบปดผนึกฝาใหแนน สามารถยืดอายุการเก็บ

รักษาไดไมนอยกวา 22 เดือน (ตารางที่ 14) และเปนวิธีที่สามารถปองกันการเขาทําลายจากแมลงศัตรู

ในโรงเก็บไดดีอีกดวย 
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ตารางที่ 14  เปอรเซ็นตความงอกของเมลด็พันธุขาวญี่ปุนพนัธุโคชิฮกิาริ บรรจุในภาชนะบรรจุ 5 ชนิด 

       เก็บรักษาในอุณหภูมิปกติ เปนเวลา 22 เดือน ที่ ศนูยวจิัยขาวปทุมธาน ีจังหวดัปทุมธาน ี

       ป พ.ศ. 2536/38  (ไพฑูรยและคณะ, 2539) 

 

ความงอก  (%) อายุการ 

เก็บรักษา 

(เดือน) 

ถุงผาดิบ กระสอบ 

ปาน 

ถุงพลาสติก 

2 ชั้น 

ถุงพลาสติกดําบรรจุ 

ซอนในถุงพลาสติกสาน 

ปปสังกะสีมีฝา 

ปดผนึกดวยขี้ผ้ึง 

0 85 85 85 85 85 

1 96 94 97 96 94 

2 95 96 97 98 95 

3 96 94 98 97 96 

4 95 95 95 95 94 

5 90 90 94 96 95 

6 - - 92 92 93 

7 - - 91 90 91 

8 - - 95 96 91 

9 - - 96 93 95 

10 - - 96 95 97 

11 - - 87 93 95 

12 - - 96 95 97 

13 - - 95 93 98 

14 - - 93 87 97 

15 - - - 84 98 

16 - - - - 97 

17 - - - - 97 

18 - - - - 96 

19 - - - - 93 

20 - - - - 94 

21 - - - - 90 

22 - - - - 95 
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การเสื่อมความงอกของเมล็ดขาว ไดรับผลกระทบจากเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดดวย โดยผลการศึกษา

ของทิพสุดาและคณะ (2539) ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ระหวางป พ.ศ. 2537-2538  พบวา ในชวง 3 

เดือนแรกหลังจากเก็บเกี่ยว เมล็ดขาวยังมีความแข็งแรงสูง เชื้อราจึงไมมีผลตอความงอก แตหลังจาก

นั้น เมื่อเมล็ดขาวมีความแข็งแรงลดลง เชื้อราจึงมีผลทําใหความงอกของเมล็ดลดลงอยางเห็นไดชัด 

การคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา ชวยรักษาใหความงอกของขาวไดนานขึ้น (ตารางที่ 

15) เชื้อราที่พบอยูบนเมล็ด คือ  Curvularia sp., Drechslera oryzae, Trichoconis  padrickii และ

เชื้อราอ่ืนๆ ซึ่งจะพบมากขึ้นเมื่อเก็บรักษานานขึ้น 

 

ตารางที ่ 15 เปอรเซ็นตความงอกของขาวจาปอนิกา พันธุ Koshihikari เมื่อมีการคลุก และไมคลุก

สารเคมีปองกนักําจัดเชื้อรา หลังการเก็บรักษานาน 5 เดือน ที่ศูนยวิจัยขาวปทมุธาน ี

จังหวัดปทมุธาน ีป 2536/37 (ทิพสุดาและคณะ, 2539) 
 

%  ความงอก 

ป พ.ศ. 2536 ป พ.ศ. 2537

จํานวนเดือน 

หลังเก็บเกีย่ว 

คลุกสารเคม ี ไมคลุกสารเคมี คลุกสารเคม ี ไมคลุกสารเคมี 

0 86 78 77 75 

1 95 92 91 86 

2 88 87 87 85 

3 89 87 91 87 

4 80 52 87 82 

5 - - 53 52 

  

 เมล็ดพันธุขาวจาปอนิกาที่จะใชเพาะปลูก คือ เมล็ดที่มีความแข็งแรง มีความงอกไมต่ํากวา 80 

เปอรเซ็นต จึงเปนเมล็ดขาวที่ไดจากอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 30-35 วันจากหลังขาวออกรวง ลด

ความชื้นกอนเก็บรักษาใหเหลือประมาณ 10 เปอรเซ็นต เก็บรักษาในถุงพลาสติก 2 ชั้น หรือ

ถุงพลาสติกดําซอนดวยถุงพลาสติกสาน หรือเก็บในปบปดผนึกฝาใหแนนในกรณีตองการเก็บรักษา

นานขามป 
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2. การเตรียมเมล็ดพันธุขาว 
การปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศญี่ปุนนั้น สวนใหญจะปลูกโดยวิธีปกดํา  เปนการเพาะปลูก

แบบประณีต (Intensive) ตั้งแตข้ันตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ ที่มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุโดยใชหลัก

ความถวงจําเพาะ แชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ แชเมล็ดพันธุในน้ําสะอาดที่อุณหภูมิสูง

กวา 10๐ เซลเซียส นาน 5-6 วัน เปลี่ยนน้ําทุกวัน หรือแชในแหลงน้ําไหลนาน 7-10 วัน โดยยกขึ้นจาก

น้ําเปนครั้งคราว จากนั้นนําเมล็ดพันธุขาวไปแชในน้ําอุนอุณหภูมิ 40๐ เซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง 

แลวนําไปหุมจนเมล็ดขาวงอกออกมาเปนตุมเหมือนอกนกพิราบ ใชอัตราเมล็ดพันธุ 7.2 ลิตรตอพื้นที่

ปกดํา 1,000 ตารางเมตรหรือประมาณ 11.5 กิโลกรัมตอไร 

 การปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศไทย การเตรียมเมล็ดพันธุขาวจะลดขั้นตอนและระยะเวลาลง 

คือ มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุเพื่อใหไดเมล็ดที่สมบูรณมีความงอกไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต คลุกเมล็ด

ดวยสารกําจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด เชน โรคถอดฝกดาบ โรคเมล็ดดาง แชเมล็ดพันธุในน้ําสะอาด

หรือแหลงน้ําไหล นาน 1-2 วัน แลวจึงนําไปหุมนาน 1-2 วันในฤดูนาป และนาน 3-4 วันในฤดูนาปรังที่

มีอากาศหนาวเย็น จนกวาเมล็ดจะงอกเปนตุมข้ึนมา ใชอัตราเมล็ดพันธุ 7-10 กิโลกรัมตอไรสําหรับการ

ปลูกแบบปกดํา และ 15 กิโลกรัมตอไรสําหรับการปลูกแบบหวานน้ําตม 

 

3. วิธีปลูก 
 การปลูกขาวนาสวนในประเทศไทย มีวิธีปลูกหลายวิธี เชน วิธีปลูกแบบปกดําที่ปฏิบัติกัน

โดยทั่วไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เปนวิธีการปลูกขาวที่ใชแรงงานมาก แตก็

มีผลชวยควบคุมวัชพืชไดดีกวาวิธีอ่ืน วิธีปลูกแบบหวานน้ําตม ซึ่งปฏิบัติกันโดยทั่วไปในภาคกลางและ

บางสวนของภาคเหนือตอนลาง เปนวิธีปลูกที่ใชแรงงานนอย แตก็ตองการความประณีตในการเตรียม

ดินและเมล็ดพันธุ  ตองมีการควบคุมวัชพืชโดยใชสารเคมีจึงจะไดผลดี  สวนวิธีปลูกแบบหวานขาวแหง

หรือหยอดขาวแหง ซึ่งเปนวิธีการปลูกขาวที่ใชในพื้นที่นาน้ําฝน ที่ปริมาณน้ําฝนตนฤดูปลูกไมเพียงพอ

หรือในกรณีปลูกขาวรวมกับพืชปุยสด เชน ถั่วตาง ๆ วิธีนี้ก็ตองมีการควบคุมวัชพืชเปนอยางดีจึงจะ

ไดผลดี 

 ในประเทศญี่ปุนซึ่งมีพื้นนาไมมากนัก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีชวงเวลาทํานาสั้นกวาใน

เขตรอน เกษตรกรปลูกขาวโดยวิธีนาดําเปนสวนใหญ มีการพัฒนาใชเคร่ืองจักรเคร่ืองมือในการปลูก

ขาวนาดํา  เพื่อลดการใชแรงงานและเพิ่มความประณีตในการทํานา เชน การตกกลาในกระบะเพาะ

กลาในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ (Green house) และใหน้ําแบบพนฝอย (Spraying) ใชเครื่องปกดํา 



37 
 

ขาว ใชแผนกั้นคันนาเพื่อควบคุมระดับน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ใชสารกําจัดวัชพืช และสารเคมีปองกันกําจัด

โรคและแมลงศัตรูขาว ใชเครื่องเก็บเกี่ยว หรือเครื่องเกี่ยวนวดขาวที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องมือในการอบลด

ความชื้นเมล็ดขาว 

 การศึกษาผลของวิธีการปลูกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวจาปอนิกา โดยทวีศรีและคณะ 

(2539) ที่สถานีทดลองขาวสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในฤดูนาปและฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2538 พบวา การ

ปลูกแบบปกดําและหยอดขาวแหง ทําใหตนขาวมีความสูงมากกวาการปลูกแบบหวานน้ําตม และหวานขาว

แหงเฉพาะในฤดูนาปรัง แตไมแตกตางกันในฤดูนาป  การปลูกโดยวิธีหวานมีจํานวนตนขาวตอพื้นที่มากกวา

การปลูกโดยวิธีหยอด และวิธีปกดํา การปลูกโดยวิธีหวานขาวแหงทําใหตนขาวมีอายุวันออกดอกสั้นลง อายุ

ขาวจาปอนิกาที่ปลูกในฤดูนาปส้ันกวาที่ปลูกในฤดูนาปรัง ขณะที่การพัฒนาเมล็ดของขาวจาปอนิกาที่ปลูกใน

ฤดูนาปเร็วกวาในฤดูนาปรัง  ในฤดูนาปรังการปลูกทั้ง 4 วิธีใหผลผลิตขาวไมแตกตางกันทางสถิติ แตในฤดูนา

ปขาวจาปอนิกาที่ปลูกโดยวิธีปกดําใหผลผลิตสูงสุด  รองลงมาคือ ที่ปลูกโดยวิธีหวานขาวแหง และหวานน้ํา

ตม (ตารางที่ 16) 
 

ตารางที่ 16   ผลผลิตและความสูงของขาวจาปอนิกา 2 พันธุ จากการปลูก  4 วิธี ที่สถานีทดลองขาวสันปาตอง   

                      จังหวัดเชียงใหม ในฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2537/38  และฤดูนาป พ.ศ. 2538  (ทวีศรี และคณะ, 2539 ) 
 

ฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2537/38 ฤดูนาป พ.ศ. 2538  

พันธุขาว 

     

วิธีปลูก ผลผลิต 

(กก./ไร) 

ความสูง 

(ซม.) 

ผลผลิต 

(กก./ไร) 

ความสูง 

(ซม.) 

Gohyakumungoku หวานน้ําตม 546 79b 335 84 

 หวานขาวแหง 557 80b 395 85 

 หยอดขาวแหง 629 102a 324 89 

 ปกดํา 739 99a 474 87 

Chiyonishiki หวานน้ําตม 731 76c 467 80 

 หวานขาวแหง 711 74c 518 84 

 หยอดขาวแหง 871 92a 449 84 

 ปกดํา 702 84b 677 85 

C.V. วิธีปลูก (%) 17.4 4.3 12.6 3.9 

C.V.  พันธุขาว (%) 13.7 3.7 10.1 3.1 
  

ในสดมภเดียวกัน  ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %   

โดยวิธี  DMRT            
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จากการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวจาปอนิกาในนาเกษตรกร เพื่อใหไดวิธีการปลูกขาวจาปอนิกาที่

เหมาะสม ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและรายไดของเกษตรกร โดยการทดสอบแปลงใหญ  ในนา

เกษตรกร บุญดิษฐและนิทัศน (2541) รายงานวา การทดสอบที่จังหวัดพะเยา และเชียงราย ฤดูนาป 

พ.ศ. 2540 ซึ่งมี 3 กรรมวิธี คือ 1) ปกดําเปนแถว ระยะปกดํา 20x20 เซ็นติเมตร ใชอัตราเมล็ดพันธุ ใส

ปุย และดูแลรักษาตามคําแนะนําของราชการ  2) ปกดําตามแบบเกษตรกร และปฏิบัติตามวิธีของ

เกษตรกรและตามคําแนะนําของภาคเอกชน  3) หวานน้ําตมโดยใชเมล็ดพันธุ ใสปุย และดูแลรักษา

ตามคําแนะนําของราชการ ใชพันธุขาว ก.วก.1 เปนพันธุทดสอบ ที่จังหวัดพะเยา ปรากฏวา การปกดํา

เปนแถวใหผลผลิตขาวจาปอนิกา สูงสุด 687 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ การหวานน้ําตม ซึ่งใหผล

ผลิต  554  กิโลกรัมตอไร  สวนการปกดําแบบเกษตรกรใหผลผลิต 518 กิโลกรัมตอไร สวนที่จังหวัด

เชียงราย  การปกดําเปนแถวใหผลผลิตขาวพันธุ ก.วก.1 สูงสุด  440  กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ  วิธี

หวานน้ําตม ซึ่งใหผลผลิต 435 กิโลกรัมตอไร ขณะที่การปกดําแบบเกษตรกรใหผลผลิตต่ําสุด 345  

กิโลกรัมตอไร เชนเดียวกับผลการศึกษาของสถาพรและคณะ (2528) ที่สถานีทดลองขาวชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท ในป พ.ศ.2536-2537 ที่รายงานวา การปลูกแบบปกดําใหผลผลิตขาวเฉลี่ย 729 

กิโลกรัมตอไร  สูงกวาหวานน้ําตมที่ใหผลผลิตขาวเฉลี่ย  612 กิโลกรัมตอไร 

 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา การปลูกแบบปกดําเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกขาวจาปอนิ

กาในประเทศไทย แตในกรณีที่แรงงานขาดแคลน และพื้นที่นามีระบบชลประทานที่ดีและสมบูรณก็

สามารถปลูกโดยวิธีหวานน้ําตมได  สวนวิธีปลูกแบบหวานขาวแหง หรือหยอดขาวแหง ไมนาจะ

เหมาะสมในระดับเกษตรกร หากการปฏิบัติดูแลรักษาไมดีพอและไมทันตอกําหนดเวลา ก็จะกระทบตอ

ผลผลิตขาวจาปอนิกาที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นได 
 

4. การตกกลา 
การปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศญี่ปุน การตกกลาขาวนาดําเกษตรกรใชวิธีตกกลาในกระบะ

เพาะขนาด 28x28 เซนติเมตร เพื่อใชกับเคร่ืองปกดํา ใสปุยผสมไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมผสมดินที่ใชเพาะกลา และใชปุยแอมโมเนียซัลเฟตละลายน้ํารดตนกลาที่ระยะ 1.5 และ 

2.5 ใบ การเพาะกลาทําในหองควบคุมอุณหภูมิ 32๐ เซลเซียส เปนเวลานาน 2 วัน แลวนําไปผึ่งแดด

โดยใชแผนพลาสติกคลุมใหไดอุณหภูมิ 30๐ เซลเซียส หรือนําไปบม (หุม) โดยเรียงกระบะเพาะกลา

ซอนกัน แลวคลุมดวยแผนพลาสติกใหอุณหภูมิสูงขึ้น เปนเวลานาน 40-48 ชั่วโมง นํากระบะเพาะไป

วางกลางแจง แลวคลุมดวยพลาสติก เพื่อควบคุมแสงแดดและอุณหภูมิใหตนกลาปรับตัวเขากับ 
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ส่ิงแวดลอมกลางแจง  เปนเวลาประมาณ 3 วัน แลวจึงเปดแผนพลาสติกออกใหตนกลารับแสงโดย

ธรรมชาติอีก 8 วันกอนนําไปปกดํา 

 การตกกลาขาวจาปอนิกาในประเทศไทย มีข้ันตอนที่งายกวา โดยการตกกลากลางแจง เพือ่ถอน

ไปปกดําโดยใชแรงงานคนหรือใชเครื่องปกดํา เตรียมดินแปลงกลาอยางดี แบงแปลงยอยกวาง 1-1.5 

เมตร ปรับหนาแปลงใหสม่ําเสมอ  ลูบเทือกแลวหวานปุยแปลงกลา ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 24 กรัม

ตอตารางเมตร คิดเปน 8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร (บุญดิษฐและปยะพันธ, 2541) แลวลูกเทือกอีกครั้ง

เพื่อใหเม็ดปุยจมลงในเทือก หวานเมล็ดขาวงอก  อัตราเมล็ดพันธุ 100 กรัมตอพื้นที่แปลงกลา  1 ตา-

รางเมตร แลวใชข้ีเถาแกลบโรยทับจะทําใหกลางอกสม่ําเสมอ ดูแลแปลงกลาอยาใหขาดน้ํา ปองกัน

กําจัดศัตรูขาวตามความจําเปน จะไดตนกลาแข็งแรงและถอนงาย 

 สวนการตกกลาสําหรับเครื่องปกดํานั้น ตองเตรียมแปลงกลาเชนเดียวกับการตกกลาโดยทัว่ไป 

ปูแผนพลาสตกิบนแปลงกลา ใชไมระแนงขนาด 1 นิ้ว X 1 นิ้ว วางกัน้เปนกรอบ กวาง 1.6 เมตร ยาว 6 

เมตร ใชไมไผปกหลักยึดกรอบไมและแผนพลาสติก แลวแทงแผนพลาสติกใหเปนรูพรุนเล็ก ใสดินเลน

ลงไปในกรอบไม ปาดผิวใหเรียบแลวหวานเมล็ดขาวงอกอัตรา 7 กิโลกรัมตอพื้นที่ตกกลา 1.6 x 6 เมตร 

หลังจากหวานเมล็ดขาวแลว 3 วัน ทดน้ําเขาแปลงกลาเล็กนอยอยาใหน้ําทวมยอดตนกลาและเพิ่ม

ระดับน้ําขึ้นตามความสูงของตนกลา 

 

5.  อายุกลา 
ข้ันตอนการทํานาดําหรือปลูกขาวโดยวิธีปกดํา คือ การตกกลาแลวถอนตนกลาไปปกดําในนา

ผืนใหญ การปฏิบัติดังกลาว อาจทําใหตนขาวชะงักการเจริญเติบโตหลังจากปกดํา เมื่อประกอบกับ

อายุการเก็บเกี่ยวของขาวจาปอนิกาที่คอนขางสั้นเพียง 90 วันในฤดูนาป จึงไดมีงานวิจัยเพื่อศึกษาผล

ของอายุกลาและการใสปุยไนโตรเจนในแปลงกลาตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวจาปอนิกา 

ในฤดูนาปรัง  ป พ.ศ.2539/40   และ ฤดูนาป พ.ศ. 2540  ที่สถานีทดลองขาวพาน  จังหวัดเชียงราย 

บุญดิษฐและปยะพันธ (2541) สรุปผลการทดลองวา ตนกลาขาวจาปอนิกาอายุ 20 วันในฤดูนาปรัง 

และอายุ 10 วันในฤดูนาป มีขนาดเล็กและไมตอบสนองตอปุยไนโตรเจนที่ใสในแปลงกลา แตมีการ

เจริญเติบโตหลังปกดําไดดี และใหผลผลิตสูง ในฤดูนาปรังตนกลาอายุ 25 และ 30 วัน มีขนาดของตน

กลาที่โตขึ้นและตอบสนองตอปุยไนโตรเจนที่ใสในแปลงกลา โดยเฉพาะตนกลาอายุ 30 วัน มีขนาดโต

ที่สุด  เมื่อใสปุยไนโตรเจนในแปลงกลา อัตรา 8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ทําใหตนกลามคีวามสงูเพิม่ข้ึน 

25 เปอรเซ็นต และมีน้ําหนักแหงเพิ่มข้ึนถึง 72 เปอรเซ็นต โดยไมกระทบตอการเจริญเติบโตและ 
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ผลผลิตขาว สวนในฤดูนาป กลาอายุ 17 และ 24 วัน มีขนาดของตนกลาที่โตขึ้นและตอบสนองตอปุย

ไนโตรเจนที่ใสในแปลงกลา โดยกลาอายุ  24 วัน มีขนาดโตที่สุด แตมีผลกระทบทําใหผลผลิตขาวลด

ต่ําลง จึงพิจารณากลาอายุ 17 วัน ตามคําแนะนําเดิม แตสามารถเพิ่มขนาดของตนกลาได โดยใสปุย

ไนโตรเจน  อัตรา 8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร เพิ่มความสูงและน้ําหนักแหงของตนขาวไดอีก 18 และ 36 

เปอรเซ็นตตามลําดับ ทั้งนี้ ขาวจาปอนิกาที่ใชอายุกลามาก มีชวงการเจริญเติบโตทางลําตนหลังจาก

ปกดําสั้นลง มีผลกระทบตอผลผลิตขาวในฤดูนาป ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 89-96 วัน  แตไมกระทบ

ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวในฤดูนาปรัง ที่มีอายุเก็บเกี่ยว 119-126 วัน (ตารางที่ 17  ตารางที่ 

18 และภาพที่ 7) 

 การปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศญี่ปุน   ที่ตกกลาในกระบะเพาะในหองหรือโรงเรือนควบคุม

อุณหภูมิ ใชจํานวนใบของตนกลาเปนตัวกําหนดอายุกลา โดยมีกลา 2 ประเภท คือ กลาออน ขนาด 

2.5 ใบ มีอายุประมาณ 25 วัน และกลากลาง ขนาด 3.5 ใบ มีอายุประมาณ 35 วัน แสดงถึงการ

เจริญเติบโตของตนกลาที่ชากวาการเพาะกลาในประเทศไทย อันเปนผลมาจากความหนาวเย็นของ

อากาศ 

อายุกลาที่เหมาะสม สําหรับการปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน ฤดู

นาปไมเกิน 17 วัน และฤดนูาปรังไมเกิน 30 วัน สวนภาคอื่น ๆ ควรใชอายุกลาไมเกิน 17 วัน ถึงแมจะ

ปลูกในฤดนูาปรังก็ตาม ทั้งนี ้จะไดขนาดของตนกลาที่โตพอที่จะนําไปปกดําไดดี โดยไมมีผลกระทบตอ

การเจริญเตบิโตและผลผลิตขาว 
 

ตารางที่ 17   ผลของอายุกลาและการใสปุยไนโตรเจนในแปลงกลาตอผลผลิต(กก./ไร) ของขาวจาปอ- 

                    นิกา พนัธุ ก.วก.1 สถานทีดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย  ฤดูนาปรัง  พ.ศ. 2539/40 

                     (บุญดิษฐและปยะพนัธ, 2541)  
อัตราปุยไนโตรเจน (กก./ไร) อายุกลา 

(วัน) 0  4  8   

เฉล่ีย (1)

20   835 881 877 864a 

25   797 800 815 804a 

30   817 781 847 845a 

           เฉล่ีย(1)                   816a 851a 846a - 

C.V.  อายุกลา  = 6.4 %, C.V. ปุยแปลงกลา   =  5.3 % 
(1)  ในแถวยืน หรือแถวนอนเดียวกัน ตัวเลขที่ตามหลังดวยอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ  ที่ระดับความ

เชื่อม่ัน 95%โดยวิธี LSD  
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ตารางที่ 18   ผลของอายุกลาและการใชปุยไนโตรเจนในแปลงกลาตอผลผลิต (กก./ไร) ของขาวจาปอ-       

                    นิกา พนัธุ ก.วก.1 สถานทีดลองขาวพาน  จังหวัดเชียงราย ฤดนูาป พ.ศ. 2540 (บุญดิษฐ   

                    และปยะพนัธ, 2541) 

 

อัตราปุยไนโตรเจน (กก./ไร) อายุกลา 

(วัน) 0  4  8   

เฉล่ีย (1)

10  952 943 923 939a 

          17 986 1024 982 997a 

          24 827 814 849 829b 

            เฉล่ีย (1)              921a 927a 918a - 

C.V. อายุกลา = 7.1%   C.V. ปุยแปลงกลา  = 3.1% 
(1)  ในแถวยนื หรือแถวนอนเดียวกนัตัวเลขที่ตามหลังดวยอักษรเหมือนกนั ไมแตกตางกนัทางสถติิ  ที่

ระดับความเชือ่มั่น 95%โดยวิธี LSD  
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ภาพที่ 7  งานทดลองผลของอายกุลาและการใสปุยไนโตรเจนในแปลงกลา ตอการเจริญเติบโต 

                และผลผลิตของขาวจาปอนิกา ที ่สถานทีดลองขาวพาน  จงัหวัดเชียงราย ฤดนูาป 2539/40        

                และฤดูนาป 2540 
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6. การเตรียมดิน  
การปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศญี่ปุนใหความสําคัญกับการเตรียมดินมาก โดยมีการซอมแตง

คันนาและเสริมดวยแผนพลาสติกกั้นคันนาเพื่อรักษาระดับน้ํา ไถดะตั้งแตฤดูใบไมรวงถึงฤดูหนาว เพื่อ

ตากดิน และใสปุย เชน ปุยคอก ปุยหมัก calcium silicate และ fused phosphate กอนปกดําขาวใส

ปุยเคมี แลวพรวนดินขณะมีน้ําขังในแปลงนา ปรับพื้นนาใหราบเรียบและสม่ําเสมอ ระบายน้ําออก 2-3 

วันกอนปกดํา และปกดําดวยเครื่องดํานา นอกจากนี้ยังใชเคร่ืองพรวนดินระหวางแถวขาวระหวางฤดู

ปลูกอีกดวย 

ในประเทศไทย การเตรียมดินปลูกขาวอินดิกาโดยทั่วๆ ไป มีข้ันตอนคอนขางงาย โดยการไถดะ 

ไถแปรและคราด ระยะเวลาในการตากดิน และหมักเศษวัชพืช ข้ึนอยูกับน้ําในนาและปริมาณน้ําฝน 

โดยที่กลาตนขาวทั่วๆ ไปใชอายุกลาประมาณ 30 วัน จึงมีขนาดที่โตมากพอที่จะปกดําไดทั้งในสภาพที่

ลุมดอน พื้นนาไมสม่ําเสมอ แตตนกลาขาวจาปอนิกาที่ใชมีอายุนอย และยังมีชวงการเจริญเติบโตทาง

ลําตนสั้นดวยนั้น จึงจําเปนตองเตรียมดินเปนอยางดีเพื่อใหตนขาวตั้งตัวไดเร็วที่สุด โดยไถดะทิ้งไวเพื่อ

ตากดินและหมักเศษวัชพืช   ทดน้ําเขานาแลวไถแปรและคราดทําเทือก ปรับระดับดินใหสม่ําเสมอมาก

ที่สุด หลังจากนั้นระบายน้ําออกจากนาใหเหลือเพียงเล็กนอยเพื่อปกดําขาวตอไป หลังจากปกดําแลว

ยังมีความจําเปนตองแตงเสริมและกําจัดวัชพืชบนคันนา  

 

7. การถอนกลาและปกดําขาว 

การถอนกลาเปนขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการปลูกขาวจาปอนิกา ตองมีความประณีต เพื่อไมให

ตนกลาบอบช้ําและตั้งตัวไดเร็วหลังจากปกดํา ในประเทศญี่ปุนมีการใชเครื่องปกดําขาว โดยใชตนกลา

ที่เพาะในกระบะ เกษตรกรจะนํากระบะเพาะกลาไปจุมน้ําแลวลอกแผนกลาออกไปวางในที่สําหรับวาง

ตนกลาของเครื่องปกดํา แตการปกดําขาวโดยใชเครื่องดํานาในประเทศไทย ที่ไดปรับปรุงพัฒนาวิธีการ

ใหงายตอการปฏิบัติของเกษตรกรแลว ใชวิธีตัดแปลงกลาที่ตกกลาไวจากแผน ขนาด 1.16 x 6.00 

เมตร ใหเปนขนาด  28 x 58  เซนติเมตร จะไดจํานวน 42 แผน แลวลอกขึ้นมาเปนแผนๆ นําแผนกลา

ไปวางในที่สําหรับวางตนกลาของเครื่องปกดําไดพื้นที่ 1 ไร  

การถอนกลาเพื่อนําไปปกดําโดยใชแรงงานคน ควรถอนตนกลาและปกดําภายในวนัเดยีวกนั จบั

ตนกลาแลวถอนในแนวเฉียงประมาณ 45 องศา เพื่อไมใหรากกลาขาด ลางดินออกจากรากกลา ไม

จําเปนตองตัดปลายใบกลาและรากกลา เพราะจะทําใหตนกลาตั้งตัวไดชา 
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การปกดําตนกลาขาวจาปอนิกา ควรปกดําใหตื้นที่สุด การใชเครื่องดํานาจะปกดําลกึเพียง 1-2 นิ้ว

เทานั้น ใชจํานวนตนกลา 4-5 ตนตอกอ สวนการปกดาํดวยแรงงานคนควรปกดําลึก 1-2 นิ้ว (1-2 ขอนิ้ว

มือ) จํานวนตนกลา 3-5 ตนตอกอ (ภาพที ่8) 

ระยะปกดําบงบอกถึงความหนาแนนของจํานวนตนขาวตอพื้นที่ กรณีที่ปกดําหางหรือตนขาวมี

ความหนาแนนนอยเกินไป ก็อาจจะทําใหไดผลผลิตไมเต็มที่ และมีวัชพืชข้ึนหนาแนนแขงขันกับตนขาว  

กรณีที่ปกดําถี่หรือแนนเกินไป ตนขาวจะเกิดการแขงขันกันเอง ทําใหตนขาวแคระแกรนและใหผลผลิตต่ํา

เชนกัน ดังนั้น จึงไดมีงานวิจัยเพื่อศึกษาระยะปกดําที่เหมาะสมหรับการปลูกขาวจาปอนิกาใหไดผลลผิต

สูง ในป พ.ศ.2534-2536 ที่สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย และสถานีทดลองขาวสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม โดยใชระยะปกดํา  20x15, 20x20, 25x15, 25x25 และ 30x15 เซนติเมตร ใชพันธุขาว 

Koshihikari เปนพันธุทดสอ อาจอง(2537) สรุปผลการทดลองวา ระยะปกดําตาง ๆ ทั้ง 5 กรรมวิธีไมทํา

ใหผลผลิตของขาวจาปอนิกา พันธุ ก.วก. 1 แตกตางกันทางสถิติ  แตระยะปกดํา  20 x 15  เซนติเมตร ให

ผลผลิตสูงสุด คือ 877 กิโลกรัมตอไร และแนะนําวา การกําหนดระยะปลูกจะตองพิจารณาความอุดม

สมบูรณของดินประกอบดวย คือ ถาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรปลูกระยะถี่ข้ึน 

ในโครงการวิจัยพันธุ รับรองพันธุและกระจายพันธุ  ป พ.ศ. 2536 มีการทดสอบระยะปกดําขาว

จาปอนิกา 20x20 และ 30x15 เซนติเมตร ใชพันธุขาว Akitakomachi และ Koshihikari เปนพันธุ

ทดสอบ ที่นาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา ทัง้สองระยะปกดาํให

ผลผลิตขาวจาปอนิกา Koshihikari ไมแตกตางกัน แตในขาวพันธุ Akitakomachi ระยะปกดํา 30x15 

เซนติเมตร มีแนวโนมใหผลผลิตขาวสูงกวาระยะปกดํา 20x20 เซนติเมตร 

 ในฤดูนาป พ.ศ. 2538  และฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2539  นิทัศนและปยะพันธ (2540) ไดศึกษา

ระยะปกดําขาวจาปอนิกาที่เหมาะสม โดยใชพันธุขาว ก.วก.1 และ ก.วก.2 เปนพันธุทดสอบ ใชระยะ

ปกดํา 6 ระยะ คือ 15x20, 15x25, 15x30, 20x20, 20x25 และ 25x25 เซนติเมตร ผลการทดลอง 

พบวา ในพันธุขาว ก.วก1 การปลูกในฤดูนาป ผลผลิตขาวไมแตกตางกันระหวางระยะปกดํา สวนการ

ปลูกในฤดูนาปรัง ระยะปกดํา 15x20, 15x25  และ 20x20 เซนติเมตร ไดผลผลิตขาวสูงสุด และมี

แนวโนมผลผลิตลดลงในระยะปกดําที่หางขึ้น สวนในขาวพันธุ ก.วก.2 การปลูกในฤดูนาป ไดผลผลิต

ขาวไมแตกตางกันระหวางระยะปกดําเชนกัน และการปลูกในฤดูนาปรังก็เปนไปในทิศทางเดียวกับขาว

พันธุ ก.วก.1 คือ ระยะปกดํา 15x20, 15x25 และ 20x20 เซนติเมตร ใหผลผลิตขาวสูงและไมแตกตาง

กันทางสถิติ แตสูงกวาระยะปกดําที่หางขึ้น (ตารางที่ 19) ทั้ง 3 ระยะปกดําที่ใหผลผลิตขาวจาปอนิกา 
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สูงนั้น มีจํานวนกอตอพื้นที่อยูระหวาง 24-30 กอตอตารางเมตร ซึ่งขาวจะสรางรวงตอพื้นที่ไดระหวาง 400-

460 รวงตอตารางเมตร และใหผลผลิตระหวาง 700-900 กิโลกรัมตอไร 

 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา  ระยะปกดําที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวจาปอนิกา เพื่อใหไดผลผลิตสงู 

คือ ระยะ 15x30 เซนติเมตร และระยะ 20x20 เซนติเมตร แตในกรณีที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรใชระยะ

ปกดําใหถี่ขึ้นเปน 15x20 เซนติเมตร หรือ 15x25 เซนติเมตร ทั้งนี้ในการปฏิบัติจริง การปกดําโดยไมขึงเชือก

หรือลวดเปนแนวปกดํานั้น ระยะปลูกที่เปนจัตุรัส เชน 20x20 เซนติเมตร จะปฏิบัติไดงายและใกลเคียงกวา 

 สวนการใชเครื่องปกดํานั้น คนึงศักดิ์และคณะ(2539) ไดรายงานผลการทดสอบและพัฒนา

ประสิทธิภาพเครื่องดํานาเพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยทําการวิจัยและทดสอบในสภาพการ

ทํางานจริงในนาเกษตรกร ตั้งแตป พ.ศ. 2534-2536 เพื่อศึกษาความเปนไปได  ขอจํากัดและคําแนะนําใน

การใชเครื่องดํานา จากนั้นจึงขยายผลไปสูเกษตรกร โดยใหทดลองใชเครื่องดํานาดวยตนเอง ศึกษาปญหา

การใชระดับเกษตรกร มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 67 ราย พื้นที่ 420 ไร ผลการดําเนินงานปรากฎวา 

เกษตรกรทุกรายสามารถเตรียมแผนกลาไดดวยตนเอง และสามารถใชเครื่องดํานาอยางมีประสิทธิภาพ 8 ไร

ตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับคาจางดํานาป พ.ศ. 2539 ที่สูงถึง 500 บาทตอไรแลว  ถาเกษตรกรใชเครื่องดํานาป

ละ 20 วัน หรือดํานา 160 ไรตอป จะมีตนทุนการใชเครื่องดํานาเพียง 260 บาทตอไร แตการใชเครื่องดํานานี้ 

ควรใชในระบบกลุมสหกรณหรือระบบรับจางเพื่อใหมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ (ภาพที่ 9) 
 

ตารางที่ 19  ผลของระยะปลูกตอผลผลิต (กก./ไร) ของขาวจาปอนิกา พันธุ ก.วก.1 และ ก.วก.2 ที่สถานี

ทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย ฤดูนาป พ.ศ. 2538 และ ฤดูนาปรัง ป พ.ศ.  2538/39 

(นิทัศนและปยะพันธ, 2540) 
 

ระยะปกดํา ฤดูนาป พ.ศ. 2538 ฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2538/39 

(ซม.) ก.วก. 1 ก.วก. 2 ก.วก. 1 ก.วก. 2 

15 x 20 962 928 880a 767ab 

15 x 25 976 880 855ab 813a 

15 x 30 908 842 804bc 721bc 

20 x 20 971 891 820ab 792a 

20 x 25 939 814 785c 738bc 

25 x 25 935 871 785c 691c 

C.V. (%) 4.4 8.4 5.1 4.2 
 

ในสดมภเดียวกัน  ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยวิธี DMRT 
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 กองเกษตรวิศวกรรม (2538) รายงานวา เครื่องปกดําสามารถใชทดแทนแรงงานที่มีอยูจํากัด

ไดเปนอยางดี  โดยปกดําขาวไดไมนอยกวา  8  ไรตอวัน  นอกจากนี้ยังสามารถลดพื้นที่ตกกลาเหลือ

เพียง 7-8 ตารางเมตรตอการปกดํา  1  ไร 

 

เครื่องปกดําทีใ่ชในการปลูกขาวจาปอนิกา  เปนแบบติดเครื่องยนตเดินตาม รุน TP 400 ปกดํา

ขาวไดคร้ังละ 4 แถว มีระยะระหวางแถวคงที่ 30 เซนติเมตร ระยะระหวางกอปรับได 4 ระยะคอื 14, 

16, 18 และ 20 เซนติเมตร สามารถปรับระดับความลกึไดตามความเหมาะสมของเทอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
        ภาพท่ี 8   การถอนกลาและปกดําขาวจาปอนิกา 
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   ภาพที่ 9   การใชเครื่องปกดําขาวจาปอนิกา 

 

8. การปลูกแบบหวานน้ําตม 
นอกเหนือจากการปลูกขาวจาปอนิกาโดยวิธีปกดําแลว ในเขตภาคเหนือและภาคกลางที่มี

ระบบชลประทานดี เกษตรกรสามารถเลือกปลูกโดยวิธีหวานน้ําตมได  โดยวิธีนี้จะชวยลดตนทุน

คาแรงงานไดเปนอยางดี แตจะตองมีความประณีตในการเตรียมดิน เตรียมเมล็ดพันธุ ควบคุมระดับน้ํา 

และควบคุมวัชพืชจึงจะไดผลผลิตดี 

      จากการศึกษาผลของวิธีปลูกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวจาปอนิกา ทวีศรีและ

คณะ (2539) รายงานวา การปลูกแบบหวานน้ําตมทําใหตนขาวมีความสูงนอยกวาการปลูกโดยวิธีปก

ดําเฉพาะในฤดูนาปรัง แตไมแตกตางกันเมื่อปลูกในฤดูนาป ขาวที่ปลูกแบบหวานน้ําตมมีจํานวนตน

ตอพื้นที่มากกวาที่ปลูกดวยวิธีปกดํา และขาวที่ปลูกแบบหวานน้ําตมไดผลผลิตต่ํากวาขาวที่ปลูกดวย

วิธีปกดําเฉพาะในฤดูนาป แตไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อปลูกในฤดูนาปรัง และจากการทดสอบ

เทคโนโลยีการปลูกขาวจาปอนิกาในนาเกษตรกร บุญดิษฐและนิทัศน (2541) รายงานวา จากการ

ทดสอบที่จังหวัดพะเยา การปลูกแบบหวานน้ําตมใหผลผลิตขาวจาปอนิกา  554 กิโลกรมัตอไร  ต่าํกวา

ที่ปลูกโดยการปกดําเปนแถว แตสูงกวาขาวที่ปกดําแบบเกษตรกร  เชนเดียวกับที่จังหวัดเชียงราย การ

ปลูกแบบหวานน้ําตม  ไดผลผลิตเฉลี่ย 435 กิโลกรัมตอไร ต่ํากวาขาวที่ปลูกแบบปกดําเปนแถว  แตสูง

กวาขาวที่ปกดําแบบเกษตรกร แตเมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนแลว การปลูกแบบ- 
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หวานน้ําตมสามารถลดตนทุนคาแรงงานไดเปนอยางดี และใหผลตอบแทนดีเทียบเทากับการปลูกแบบปกดํา

เปนแถว (ตารางที่  20) 

สถาพรและคณะ (2538) ไดรายงานผลการศึกษาที่สถานีทดลองขาวชัยนาทวา ขาวจาปอนิกาที่ปลูก

โดยวิธีหวานน้ําตม ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย 612  กิโลกรัมตอไร ต่ํากวาขาวที่ปลูกโดยวิธีปกดําที่ไดผลผลิตเฉลี่ย  

729 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 16 

การเตรียมดินทํานาหวานน้ําตมใหไดผลดีจะตองเตรียมดินอยางประณีต  ปรับพื้นนาใหสม่ําเสมอ มีคัน
นาลอมรอบ และสามารถควบคุมระดับน้ําไดเปนอยางดี หลังจากไถดะแลวปลอยน้ําเขาพอใหดินชุม ท้ิงไว
ประมาณ 5-10 วัน เพื่อใหเมล็ดวัชพืชงอก แลวจึงไถแปร  และคราดทําเทือก 2-3 ครั้ง ตามขั้นตอนปฏิบัติใน

การเตรียมดิน  เพื่อกําจัดวัชพืชและปรับระดับพื้นที่  แบงกระทงนาออกเปนแปลงยอยขนาดกวาง 3-5 เมตร ยาว

ไปตามทิศทางลม  ปรับเทือกใหสม่ําเสมอ  ระบายน้ําออกทิ้งไว  1 วัน แลวจึงหวานเมล็ดพันธุขาวงอกที่เตรียม

ไว 
 

ตารางที่ 20   ผลผลิตขาว ตนทุนการผลิต และผลตอบแทนของการปลูกขาวจาปอนิกา พนัธุ ก.วก.1   

                    ดวยวิธีตางๆ ในนาเกษตรกร จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ฤดูนาป พ.ศ. 2540  

                    (บุญดิษฐและนทิัศน, 2541) 
 

ขอมูล ปกดําเปนแถว ปกดําแบบเกษตรกร หวานน้ําตม 

 (20x20 ซม. )  (12 กก./ไร ) 

อําเภอแมใจ   จังหวัดพะเยา    

1. ผลผลิตขาว (กก./ไร) 687 518 554 

2. ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)    

    2.1  คาปจจยัการผลิต 693 754 725 

    2.2  คาแรงงาน 2,239 1,484 1,280 

3. ผลตอบแทน (บาท/ไร) 2,564 1,906 2,427 

 อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย    

1. ผลผลิตขาว (กก./ไร) 440 346 435 

2. ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)    

  2.1  คาปจจัยการผลิต 512 572 550 

  2.2  คาแรงงาน 1,820 1,590 1,680 

3. ผลตอบแทน (บาท/ไร) 1,188 605 1,250 

 หมายเหตุ: ราคาผลผลิตขาว กิโลกรัมละ 8 บาท 
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9. การใสปุย 
 ขาวจาปอนิกาตอบสนองตอปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับขาวอินดิกา แต

การใสปุยมากเกินไปก็มีโอกาสที่ตนขาวจะถูกโรคและแมลงทําลายไดงาย  รวมทั้งทําใหตนขาวลม  

เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลผลิตขาวลดลงได 

ในประเทศญี่ปุนมีการใสปุยในการปลูกขาวหลายครั้งและในปริมาณมาก  เริ่มต้ังแตระยะที่ไถ

ตากดินจะใสปุยรองพื้นโดยใสปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 1,600 กิโลกรัมตอไร  Calcium silicate อัตรา 

96-128 กิโลกรัม ตอไร และ Fused phosphate 64-192 กิโลกรัมตอไร แลวใสปุยรองพื้นเปนครั้งที่สอง

กอนพรวนดินแปลงปกดํา โดยใสปุยไนโตรเจน อัตรา 4-9.6 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ปุยฟอสฟอรัส 

อัตรา 11.2-14.4 กิโลกรัม P2O5 ตอไร และปุยโพแทสเซียม อัตรา 9.6-19.2 กิโลกรัม K2O ตอไร  ใสปุย

ไนโตรเจนแตงหนาในชวงการเจริญเติบโตทางลําตนอีก 2-3 คร้ัง ที่ระยะ 4, 15 และ 20 วันหลังปกดํา 

คร้ังละ 6.4 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ที่ระยะกําเนิดชอดอก ใสปุยไนโตรเจน อัตรา 1.28 กิโลกรัมตอไร 

และปุยโพแทสเซียม 1.28 กิโลกรัมตอไร คร้ังสุดทายที่ระยะขาวออกรวงใสปุยไนโตรเจน อัตรา 1.6-3.2  

กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร 

 ในประเทศไทย ไดมีการศึกษาเพื่อหาอัตราปุยไนโตรเจนที่เหมาะสม  สําหรับการปลูกขาวจาปอ

นิกา โดย อาจอง (2537) ศึกษาปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ขาวญี่ปุนตองการ ดําเนินการป 2534-36 ที่

สถานีทดลองขาวพาน  จังหวัดเชียงราย โดยใชขาวญี่ปุน พันธุ  Sasanishiki และ Todoroki wase และ

อัตราปุย 6 ระดับ ผลการทดลองปรากฏวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมระหวางพันธุขาวกับอัตราปุย คือ เมื่อใส

ปุยไนโตรเจนเพิ่มข้ึน ผลผลิตขาว จะเพิ่มข้ึนทั้ง 2 พันธุ โดยอัตรา 30-6-6 กิโลกรัม N-P2O5 -K2O ตอไร 

ใหผลผลิตเมล็ดขาวเฉลี่ย 1,032 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางทางสถิติกับอัตรา 24-6-6 กิโลกรัมN-P2O5-

K2O ตอไร ที่ใหผลผลิตขาว 896 กิโลกรัมตอไร แตสูงกวาอัตราปุยระดับอ่ืน ๆ 

มีการศึกษาอัตราปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวญี่ปุน ที่ศูนยวิจัยขาวแพร ในฤดู

นาปรัง ป พ.ศ. 2535-2537 ในดินนาชุดลําปาง ใชพันธุขาว ก.วก.1 และ Todoriki wase ใสปุย

ไนโตรเจน อัตรา 0, 6, 12, 18, 24 และ 30 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร รวมกับปุยฟอสเฟตอัตรา 12 

กิโลกรัม P2O5 ตอไร และปุยโพแทสเซียม อัตรา 6 กิโลกรัม K2O ตอไร  วลัยพรและคณะ (2538) สรุปวา 

ขาวญี่ปุนทั้ง 2 พันธุมีความสามารถในการใหผลผลิตไมแตกตางกัน การใสปุยไนโตรเจน ทําใหผลผลิต

เพิ่มข้ึน และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกฤดูปลูก โดยใหผลผลิตขาวสูงสุดที่อัตราปุย 30 

กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร แตไมแตกตางทางสถิติกับอัตรา 24 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และ 18 กิโลกรัม

ไนโตรเจนตอไร ในบางฤดูปลูก มีสมการ  Quadratic แสดงการตอบสนองตอปุยไนโตรเจน ดังนี้ 
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   พนัธุ ก.วก.1                  Y = 354+11.1**X – 0.04 X 2 (R2 = 0.99**) 

 พันธุ   Todoroki wase        Y = 364+13.2**X – 0.15** X 2 (R2 = 0.99**) 

ดานผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบวา ระดับปุยไนโตรเจน 24 กิโลกรัมไนโตรเจนไร ให

ผลตอบแทน(Marginal rate of return: MRR) 211 เปอรเซ็นต สูงกวาการใสปุย 30 กิโลกรัม

ไนโตรเจนตอไร ที่ใหผลตอบแทน (MRR) เพียง 47 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 21) 

 ในฤดูนาป พ.ศ. 2534/35 วลัยพรและคณะ (2540 ข) ไดศึกษาประสิทธิภาพของปุยในการใหผล

ผลิตขาวญี่ปุนในดินนาชุดลําปาง ที่ศูนยวิจัยขาวแพร พบวา การใสปุยไนโตรเจน อัตรา  24 กิโลกรัม

ไนโตรเจนตอไร  นอกจากใหผลผลิตสูงสุดไมแตกตางจากการใสปุยอัตรา 30 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร 

แลว ยังแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของปุยในการใหผลผลิตสูงกวาการใสปุยอัตราอ่ืนๆ โดยใหคา 

ดัชนีเก็บเกี่ยว (Harvest index) สูงถึง 54 เปอรเซ็นต และใหคา Productivity score ซึ่งเปนผลรวมของ 

Grain yield, Biological yield และ Harvest index สูงสุดถึง 56.3 (ตารางที่ 22) ปริมาณธาตุ

ไนโตรเจนที่สะสมในตนพืชมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการใหผลผลิตของขาวญี่ปุน ในลักษณะ

ความสัมพันธแบบ Simple regression และยังพบวา ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณธาตุไนโตรเจน

ทั้งหมดที่ไดจากการใสปุยลงไปในดิน เปนปริมาณที่พืชสามารถดูดไปใชในการสรางการเจริญเติบโต

และผลผลิต 
 

ตารางที่ 21    ผลผลิตขาวและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ จากการใสปุยไนโตรเจนอัตราตางๆ ของขาว 

                     จาปอนกิาพันธุ ก.วก. 1 และ Todoroki wase ป พ.ศ. 2535-2537 ที่ศูนยวจิัยขาวแพร    

                     จังหวัดแพร (วลัยพร และคณะ, 2538) 

อัตราปุย  ผลผลิตขาว รายไดสุทธิ ตนทุนผันแปร ผลตอบแทน 

(กก.N/ไร ) (กก./ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร) (MRR) % 

0 327 1,799 0  

6 382 1,980 121         150 

12 441 2,204 222          222 

18 496 2,406 322          202 

24 553 2,619 423          211 

30 580 2,666 524           47 

หมายเหตุ    คา  MRR   = ผลตางของรายไดสุทธิ X 100

                                        ผลตางของตนทุนผันแปร 
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ตารางที ่ 22  Agronomic performance  ของขาวญีปุ่นที่ไดจากการใสปุยไนโตรเจนอัตราตาง ๆ ที่

ศูนยวิจยัขาวแพร  จงัหวัดแพร ฤดนูาปรัง ป พ.ศ. 2534/35 (วลัยพรและคณะ, 2540 ข) 
 

facters อัตราปุยไนโตรเจน  (กก.N/ไร) 

 0 6 12 18 24 30 

Grain  yield (t/rai) .3 .4 .5 .6 .8 .9 

Biological yield (t/rai) .6 .9 1.1 1.2 1.5 1.7 

Harvest index (%) 50.5 50.0 47.3 51.0 54.0 51.0 

Productivity score 51.4 51.3 48.9 52.8 56.3 53.6 

  

ตารางที่ 23   ผลผลิตขาวจาปอนิกาพันธุ Todoroki wase ที่ใสปุยไนโตรเจนอัตราตางๆ ฤดูนาป พ.ศ. 

2535 และฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2535/36 ที่สถานีทดลองขาวสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม (วิสุทธิ์, 2538) 
ฤดูนาป พ.ศ. 2535 ฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2535/36 

อัตราปุยไนโตรเจน (กก.N/ไร) ผลผลิต  (กก./ไร) อัตราปุยไนโตรเจน (กก.N/ไร) ผลผลิต (กก./ไร) 

0 385d 0 504b 

3 382d 4 579g 

6 482c 8 604fg 

9 454cd 12 626ef 

12 473c 16 657e 

15 499bc 20 699d 

18 512bc 24 716d 

21 559ab 28 768d 

24 497bc 32 806c 

27 594a 36 847b 

30 597a 40 898a 

C.V. (%) 17.2 C.V. (%) 6.9 

ในสดมภเดียวกัน  ตัวเลขที่ตามดวยตวัอักษรเหมือนกนัไมแตกตางกนัทางสถิติที่ระดับความความ

เชื่อมั่น 95% โดยวิธ ีDMRT 
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  ศึกษาการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของขาวจาปอนิกา พันธุ Todoroki wase ที่สถานีทดลอง

ขาวสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในฤดูนาป พ.ศ. 2535 และ ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2536  วิสุทธิ์ (2538) 

รายงานวา การตอบสนองของผลผลิตของขาวจาปอนิกาตอการใสปุยไนโตรเจน อยูในรูปสมการ

เสนตรง Y = 393.973+6.677 N ในฤดูนาป และ Y = 519.364+9.064 N ในฤดูนาปรัง แตยังไม

สามารถหาระดับปุยที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจได เนื่องจากยังมีแนวโนมวาผลผลิตจะเพิ่มข้ึนอีกจาก

การเพิ่มอัตราปุยไนโตรเจน ในการทดลองนี้ใสปุยไนโตรเจนสูงสุด อัตรา 30 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไรใน

ฤดูนาป และ 40 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไรในฤดูนาปรัง (ตารางที่ 23) 

ในเขตภาคกลาง สถาพรและคณะ (2538) ไดศึกษาอัตราปุยไนโตรเจนที่เหมาะสม คุมกับการ

ลงทุน ของวิธีปลูกแบบปกดําและหวานน้ําตม ที่สถานีทดลองขาวชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในป พ.ศ. 

2534-2537 ใชพันธุขาว ก.วก.1 แลวสรุปวา ในวิธีปลูกแบบปกดําขาวพันธุ ก.วก.1 ตอบสนองตอปุย

ไนโตรเจนไดสูงถึง 30 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร แตโดยเฉลี่ย ปุยไนโตรเจนอัตรา 18 กิโลกรัมไนโตรเจน

ตอไรเปนอัตราที่ใหผลกําไรสูงสุด (ตารางที่ 24) สวนในวิธีปลูกแบบหวานน้ําตมขาวจาปอนิกา

ตอบสนองตอปุยไนโตรเจนถึงระดับ 18 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไรในการใหผลผลิตโดยเฉลี่ย แตอัตราปุย

ไนโตรเจน 12 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไรเปนอัตราปุยไนโตรเจนที่ใหผลกําไรสูงสุด และการใชปุย

ไนโตรเจนอัตราสูง (24-36 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร) มีโอกาสที่จะทําใหโรคและแมลงเขาทําลายไดมาก

ข้ึน และทําใหตนขาวลมเปนสาเหตุใหผลผลิตขาวลดลงได 
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ตารางที่ 24 การตอบสนองตอปุยไนโตรเจนที่อัตราตาง ๆ ตอผลผลิตขาวญี่ปุนพนัธุ Sasanishiki ที่

ปลูกโดยวธิีปกดํา ป พ.ศ. 2536-2537 ที่สถานทีดลองขาวชัยนาท จงัหวัดชยันาท 

(สถาพรและคณะ, 2538) 
 

อัตราปุย ผลผลิต คาปุยเคม ี1_/ มูลคาผลผลิต 2_/ คาใชจายคงทีก่ับ 3_/ กําไร 

(กก.N/ไร) (กก./ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร) คาปุยเคมี (บาท/ไร) (บาท/ไร) 

0 466 0 2330 1527.42 802.58 

6 603 109.5 3015 1636.92 1378.08 

12 757 218.9 3785 1746.32 2038.68 

18 841 328.4 4205 1855.82 2349.18 

24 838 437.9 4190 1965.32 2224.68 

30 854 549.3 4270 2076.72 2193.28 

36 741 656.7 6705 2184.12 1520.88 
1_/ ราคาปุยเคมีสูตร 16-20-0 กิโลกรัมละ 5 บาท สูตร 46-0-0 กิโลกรมัละ 5.40 บาท (ป พ.ศ. 2537)  
2_/ ราคาขาวเปลือกที่บริษทัเอกชน (เชียงใหมไชยวิวัฒนฯ) รับซ้ือป พ.ศ. 2537 ราคากิโลกรัมละ 5 บาท 
3_/ คาใชจายคงที ่ไดแก พันธุขาว สารเคมีปราบศัตรูพืช คาแรงงานเตรียมดินตกกลา ปลูก เก็บเกี่ยว   

    นวด ขนสง คาเชาที่ดิน คาภาษีตาง ๆ (กองวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2526)  

  

 ดานการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของขาวจาปอนิกาแตละพันธุนั้น กลุมงานปรับปรุงการผลิต

ศูนยวิจัยขาวแพร ไดทําการทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของขาวจาปอนิกาสายพนัธุดเีดน  ที่

สถานีทดลองขาวพาน  จังหวัดเชียงราย  ในฤดูนาป พ.ศ. 2540 โดยใชพันธุขาวเจา 4 พันธุและขาว

เหนียว 4 พันธุเปนพันธุทดสอบ ใชปุยไนโตรเจนอัตรา  0, 8, 16, 24 และ 32  กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร 

นิทัศน (2541) พบวา ในชุดขาวเจา พันธุ Koshihikari ไดผลผลิตสูงสุด 721 กิโลกรัมตอไร ที่อัตราปุย 

32 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร แตไมแตกตางทางสถิติกับอัตรา 24 และ 16 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ที่

ไดผลผลิตขาว 675 และ 619 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ พันธุ Mineasahi ไดผลผลิตสูงสุด 639 กิโลกรัม

ตอไร ที่อัตราปุย 24 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ไมแตกตางทางสถิติกับอัตราปุย 16 และ 32 กิโลกรัม

ไนโตรเจนตอไร ที่ไดผลผลิต 624 และ 576 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ พันธุ Chiyonishiki ตอบสนองตอ

ปุยที่อัตรา 16, 24 และ 32 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร โดยไดผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ 716, 723 

และ 674 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนพันธุ ก.วก.1 ตอบสนองตอปุยตั้งแตระดับ 8, 16, 24 และ 32  
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กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร โดยไดผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ 596, 628, 628 และ 597 กิโลกรัมตอไร 

ตามลําดับ  

 ในชุดขาวเหนียว พันธุ MJ3 ตอบสนองตอปุยตั้งแตระดับ 8, 16, 24 และ 32 กิโลกรัมไนโตรเจน

ตอไร ไดผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ 576, 626, 677 และ 640 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ พันธุ 

Super 007 ไดผลผลิตขาวสูงสุด 728 กิโลกรัมตอไร ที่ระดับปุย 24 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ไมแตกตาง

ทางสถิติกับที่ระดับปุย 32 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ที่ไดผลผลิตขาว 670 กิโลกรัมตอไร พันธุ Akishino 

mochi ตอบสนองตอปุยตั้งแตระดับ 8, 16, 24 และ 32 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ไดผลผลิตไมแตกตาง

กับทางสถิติ 525, 615, 635 และ 583 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เชนเดียวกับพันธุ  Todoroki  mochi ที่

ตอบสนองตอปุยตั้งแตระดับ 8, 16, 24 และ 32 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ไดผลผลิตไมแตกตางกันทาง

สถิติ  488, 594, 603 และ 582 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  

 นอกจากอัตราปุยไนโตรเจนที่ใสจะมีผลตอผลผลิตขาวจาปอนกิาแลว เวลาที่ใสปุยก็มีบทบาท

สําคัญตอการใหผลผลิตของขาวจาปอนิกาเชนกนั อาจอง (2537) ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการ

ใสปุยไนโตรเจนในขาวจาปอนิกา พนัธุ ก.วก.1 ที่สถานทีดลองขาวพาน จงัหวัดเชียงราย ในฤดนูาปรัง 

ป พ.ศ. 2536/37 ใชปุยอัตรา 24-12-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร ผลการศึกษาพบวา การแบงใสปุย

ไนโตรเจน 3 คร้ัง คือ กอนปกดํา 1 วัน หลังปกดํา 7-10 วัน และทีร่ะยะกําเนิดชอดอก ใหผลผลิตขาว

สูงสุด 1,046 กิโลกรัมตอไร สวนการแบงใสปุยไนโตรเจน 2 คร้ัง ที่กอนปกดํา 1 วัน และที่ระยะกาํเนิด

ชอดอก ใหผลผลิตขาวรองลงมา คือ 981 กิโลกรัมตอไร 

ในปตอมา วลัยพรและคณะ (2540ก) ไดศึกษาระยะเวลาในการใสปุยไนโตรเจนกับขาวญี่ปุน 

พันธุ ก.วก.1 ที่ศูนยวิจัยขาวแพร สถานีทดลองขาวพาน และสถานีทดลองขาวสันปาตอง ในป พ.ศ. 

2537-2539 เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการใสปุยไนโตรเจนเพิ่มผลผลิตขาวจาปอนิกา ผลการ

ทดลองสรุปไดวา การใสปุยไนโตรเจนครั้งเดียวกอนปกดําขาว หรือแบงใสหลายครั้งในระยะเวลาตางๆ 

มีแนวโนมใหผลผลิตขาวไมแตกตางกันทางสถิติ การใสปุยไนโตรเจนภายหลังระยะกําเนิดชอดอกมี

แนวโนมใหผลผลิตขาวต่ํากวาการใสปุยถึงระยะสิ้นสุดกําเนิดชอดอก (ตารางที่ 25, ตารางที่ 26 และ 

ตารางที่ 27) 
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ตารางที่ 25 ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวญี่ปุนพนัธุ ก.วก.1 จากการใสปุยไนโตรเจนในเวลาตางกัน ที่

สถานทีดลองขาวสันปาตอง  จงัหวัดเชียงใหม  ป พ.ศ. 2537-2539 (วลัยพรและคณะ, 

2540ก) 
 

กรรมวิธ ี นาปรัง นาป นาปรัง นาปรัง เฉล่ีย 

1. Basal 1,088a 675a 984ab 1,155a 976 

2. Basal+Pl 1,116a 636a 1,059ab     974cd 946 

3. Basal +PI+50% Flowering 1,014a 597a 921b 922d 866 

4. Basal+10DAT+PI 1,061a 622a 1,112ab 1,060bc 964 

5. Basal+10DAT+PI+50% Flowering 1,03a 529a 1,012ab 1,006bcd 895 

6. Basal+10DAT+20DAT+PI 1,051a 577a 1,117ab 1,169a 979 

7.Basal+10DAT+20DAT+PI+50%Flowering 1,080a 546a 1,133a 1,093ab 963 

C.V. (%) 7.7 23.9 11.1 5.3 - 

ในสดมภเดียวกัน ตวัเลขที่ตามดวยตวัอักษรเหมือนกนัไมแตกตางกนัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   

โดยวิธ ีDMRT  
  

ตารางที่ 26 ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวญี่ปุนพนัธุ ก.วก.1 จากการใสปุยไนโตรเจนในเวลาตางกัน ที่

สถานทีดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2538-2539 (วลัยพรและคณะ, 2540ก) 
 

กรรมวิธ ี นาปรัง นาปรัง เฉล่ีย 

1. Basal 876b 835a 856 

2. Basal+Pl 983ab 872a 928 

3. Basal +PI+50% Flowering 1,016ab 866a 941 

4. Basal+10DAT+PI 971ab 844a 908 

5. Basal+10DAT+PI+50% Flowering 1,003ab 797a 900 

6. Basal+10DAT-20DAT+PI 1,034a 848a 941 

7. Basal+10DAT+20 DAT+PI+50% Flowering 1,063a 886a 975 

C.V. (%) 9.2 10.5 - 

ในสดมภเดียวกัน ตวัเลขที่ตามดวยตวัอักษรเหมือนกนัไมแตกตางกนัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   

โดยวิธ ีDMRT  
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ตารางที่ 27  ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวญี่ปุนพนัธุ ก.วก.1 จากการใสปุยไนโตรเจนในเวลาตางกัน ที่

ศูนยวิจยัขาวแพร จังหวัดแพร ป พ.ศ. 2537-39 (วลัยพรและคณะ, 2540ก)  

กรรมวิธ ี นาปรัง นาป นาปรัง นาปรัง เฉล่ีย 

1. Basal 535a 283a 1,232a 820a 718 

2. Basal+Pl 543a 317a 1,109ab 817cd 697 

3. Basal +PI+50% Flowering 509a 309a 956b 795a 642 

4. Basal+10DAT+PI 536a 313a 1,206a 789a 711 

5. Basal+10DAT+PI+50% Flowering 541a 349a 1,090ab 819a 700 

6. Basal+10DAT-20DAT+PI 528a 350a 1,165ab 844a 722 

7. Basal+10DAT+20DAT+PI+50%Flowering 532a 351a 1,095ab 812a 698 

C.V. (%) 4.9 15.8 12.1 6.4 - 

ในสดมภเดียวกัน ตวัเลขที่ตามดวยตวัอักษรเหมือนกนัไมแตกตางกนัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   

โดยวิธ ีDMRT  

หมายเหต:ุ 1) Basal = ใสรองพืน้กอนปกดาํ  2) PI = ระยะกําเนิดชอดอก  3) 50%Flowering = ระยะ  

                  ออกดอก 50% 4) 10 DAT = ระยะ 10 วันหลังปกดํา 5) 20DAT = ระยะ 20 วันหลงัปกดํา 
  

 ถึงแมวาผลการทดลองจะสรุปวา การใสปุยไนโตรเจนทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหรือแบงใสหลาย

คร้ังไมทําใหผลผลิตขาวจาปอนิกาแตกตางกัน แตการจัดการสภาพแวดลอมในแปลงทดลอง ไดมีการ

ปองกันการสูญเสียปุยไนโตรเจนที่ใสในนาเปนอยางดี ขณะที่ในนาเกษตรกรมีโอกาสที่จะเกิดการ

สูญเสียปุยไนโตรเจนจากการจัดการไมถูกตองไดงาย จึงควรแบงใสปุยไนโตรเจน 2-3 คร้ัง เพื่อลดการ

สูญเสียปุยไนโตรเจนไปกับการจัดการตาง ๆ เชน ไหลไปกับน้ําที่ไหลบาผานนาขาว 

 จากผลการวิจัยขางตนสรุปไดวา การปลูกขาวจาปอนิกาในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง

ถึงสูง  ตองใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12-18 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร สวนดินนาที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา

ตองใสปุยไนโตรเจนอัตรา 24-30 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไรจึงจะใหผลผลิตสูง และใหผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจที่เหมาะสม 

         ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหารรองก็มีความจําเปนตอการเจริญเติบโต และการ
ใหผลผลิตของขาวจาปอนิกาเชนกัน จึงจําเปนตองใสปุยฟอสฟอรัสในการปลูกขาวจาปอนิกาโดยทั่วไป  
และใสปุยโพแทสเซียมเมื่อปลูกขาวจาปอนิกาในนาดินทราย สวนธาตุอาหารรองที่มีอยูในดินนาใน
ปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของตนขาวอยูแลว ในปจจุบันยังไมมีความจําเปนตองใส 
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9.1 การใสปุยนาดํา 
การใสปุยรองพื้น แนะนําใหใสปุยสูตร 16-20-0 สําหรับนาดินเหนียว หรือสูตร 16-16-8 สําหรับนา

ดินทราย  อัตรา 35  กิโลกรัมตอไร  ใสกอนปกดํา 1 วัน หรือหลังจากปกดําไมเกิน 5 วัน 

การใสปุยแตงหนา แนะนําใหใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร หรือ

ปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร 2 คร้ัง ที่ระยะ 15 และ 30 วันหลังจากปกดําสําหรับการปลูก

ในฤดูนาป สวนการปลูกในฤดูนาปรังใสที่ระยะ 20 และ 40 วันหลังจากปกดํา 

ทั้งนี้  อัตราปุยไนโตรเจนอาจจะตองใสเพิม่มากขึน้หากดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

9.2  การใสปุยนาหวานน้ําตม 
คร้ังที่  1 แนะนําใหใสปุยสูตร 16-20-0 สําหรับนาดินเหนียวหรือ สูตร 16-16-8 สําหรับนาดิน-

ทรายอัตรา 35 กิโลกรัมตอไร เมื่อตนขาวมีอายุ 10-15 วัน 

คร้ังที่  2 แนะนําใหใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร หรือปุยยูเรีย 

(46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร หลังจากการใสคร้ังแรก 15 วันสําหรับการปลูกในฤดูนาป หรือ 20 วัน

สําหรับการปลูกในฤดูนาปรัง 

คร้ังที่ 3 ใสปุยอัตราเดียวกับที่ใสในครั้งที่ 2 โดยใสหลังจากใสปุยครั้งที่ 2 แลว 15 วันสําหรับการ

ปลูก ในฤดูนาป หรือ 20 วันสําหรับการปลกูในฤดนูาปรัง 

นอกจากงานวิจัยและพัฒนาการใสปุยเคมีในการปลูกขาวจาปอนิกาแลว ยังมีการศึกษาการใช

ปุยพืชสดในการปลูกขาวจาปอนิกา และการปลูกขาวจาปอนิกาแบบเกษตรอินทรียอีกดวย  

นิทัศนและคณะ (2541) ศึกษาการใชปุยพืชสดบางชนิดในการปลูกขาวจาปอนิกา พันธุ ก.วก.1 

ที่สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย ในฤดูนาป พ.ศ. 2540 โดยใชถั่วเขียวและโสนอัฟริกันปลูก

เปนพืชปุยสดรวมกับการใสปุยเคมี ผลจากการศึกษา พบวา ถั่วเขียวใหผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 201 

กิโลกรัมตอไร มีน้ําหนักตนสดเฉลี่ย 2,260 กิโลกรัมตอไร คิดเปนน้ําหนักแหงเฉลี่ย 492 กิโลกรัมตอไร 

มีธาตุไนโตรเจนในลําตนทั้งหมด 16.9 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร สําหรับโสนอัฟริกันมีน้ําหนักตนสด

เฉลี่ย 3,020 กิโลกรัมตอไร คิดเปนน้ําหนักแหง 532 กิโลกรัมตอไร และมีธาตุไนโตรเจนทั้งหมดในลํา

ตนเฉลี่ย 16.6 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ในกรรมวิธีที่ไมปลูกพืชตระกูลถั่ว ขาวจาปอนิกาตอบสนองตอ

ปุยเคมีรองพื้นดีกวาการใสปุยแตงหนา  โดยการใสปุยรองพื้นอัตรา 8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ให

ผลผลิตขาวเฉลี่ย 712 กิโลกรัมตอไร  สูงกวาและแตกตางจากการใสปุยแตงหนาอัตรา 8 กิโลกรัม

ไนโตรเจนตอไร ซึ่งใหผลผลิตขาว 614 กิโลกรัมตอไร  การปลูกพืชตระกูลถั่วเปนพืชปุยสด ทําใหขาวจา

ปอนิกา พันธุ ก.วก.1 ที่ปลูกตามหลังมีการสรางรวงตอกอเพิ่มข้ึนใกลเคียงกัน จํานวนเมล็ดตอรวง 
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เพิ่มข้ึนในกรรมวิธีการปลูกโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด และทําใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน รอยละ 13 และ 19 

ในกรรมวิธีการปลูกถั่วเขียวและโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด ตามลําดับ (ตารางที่ 28) 
 

ตารางที่ 28  ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวจาปอนิกา พันธุ ก.วก.1 ปลูกตามหลังการไถกลบพืชปุยสดบาง

ชนิด   ที่สถานีทดลองขาวพาน  จังหวัดเชยีงราย ฤดูนาป พ.ศ. 2540 (นิทัศนและคณะ, 

2541ข) 

ตํารับปุย (b) พืชตระกูลถัว่ (a) เฉล่ีย 

(N-P 2O5-K2-O) ปลอยวาง ถั่วเขียว โสนอัฟริกนั              

(0+0)-6-6 464c 583b 699c 582 

(8+0)-6-6 712a 730a 742bc 728 

(0+8)-6-6 614b 778a 786ab 726 

(8+8)-6-6 760a 792a 812a 789 

เฉล่ีย 638 721 761 706 

CV (a) = 7.3%, CV (b) = 7.0% 

ในสดมภเดียวกัน ตวัเลขที่ตามดวยตวัอักษรเหมือนกนัไมแตกตางกนัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   

โดยวิธ ีDMRT  

LSDa (0.05) = 44.7 กก./ไร**, LSDb (0.05)  = 41.3 กก./ไร ** 
  

ในการประเมินพันธุขาวนาสวนเพื่อหาพันธุขาวที่เหมาะสมสําหรับการผลิตขาวอินทรีย ที่สถานี

ทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย ในฤดูนาป พ.ศ. 2542  บุญดิษฐและนิทัศน (2543) พบวา ในกลุม

ขาวจาปอนิกา ผลการทดลองปที่ 1 พ.ศ.2542  พันธุ ก.วก.1 ใหผลผลิตสูงสุดในการปลูกแบบอินทรีย 

ไมแตกตางทางสถิติกับการปลูกแบบเคมี แตสูงกวาการปลูกแบบธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ สวนพันธุ 

ก.วก. 2  ใหผลผลิตสูงสุดในการปลูกแบบเคมี ไมแตกตางทางสถิติกับแบบเกษตรอินทรีย แตสูงกวา

การปลูกแบบธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 29) แตผลการทดลองในปที่ 2 และปที่ 3 (พ.ศ.

2543-2544) ปรากฏวาคาเฉลี่ยผลผลิตของขาวจาปอนิกาที่ปลูกแบบอินทรียและปลูกแบบธรรมชาติ 

ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ แตต่ํากวาขาวจาปอนิกาที่ปลูกแบบเคมีอยางมีนัยสําคัญ  คาเฉลี่ย

ผลผลิต 3 ป  ขาวจาปอนิกาที่ปลูกแบบอินทรียใหผลผลิตต่ํากวาแบบเคมี รอยละ 22 แตยังสูงกวาแบบ 

ธรรมชาติรอยละ 20 จึงสรุปไดวา ขาวในกลุมจาปอนิกามีแนวโนมใหผลผลิตดีและปลูกแบบขาว

อินทรียได หากมีการเพิ่มธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนจากวัสดุอินทรียเขาไปอีก 
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ตารางที่ 29  ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวจาปอนิกา พนัธุ ก.วก.1 และ ก.วก.2 เมื่อปลูกและดูแลรักษา

แบบเกษตรเคมี  เกษตรอินทรีย และธรรมชาติ ที่สถานีทดลองขาวพาน จงัหวัดเชียงราย 

ฤดูนาป 2542 (บุญดิษฐและนิทัศน, 2543) 

 

พันธุขาว กรรมวิธีการผลิต 

 แบบเกษตรเคมี แบบเกษตรอินทรีย แบบธรรมชาติ 

ก.วก. 1 348ab 495a 312b 

ก.วก. 2 423a 340ab 200b 

C.V. กรรมวิธีการผลิต = 25.9%  C.V. พันธุขาว = 10.2%      

ในพนัธุเดียวกนั ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกนัทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   

โดยวิธ ีLSD  

 

ผลจากการทดลองแสดงใหเห็นวา การปลูกโสนอัฟริกันและถั่วเขียวเปนปุยพืชสด สามารถทดแทน

ปุยเคมีที่ใสรองพื้นได เมื่อรวมกับปุยเคมีแตงหนาอีก 8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ทําใหไดผลผลิตขาวใน

ระดับที่นาพอใจ 

การปลูกโสนอัฟริกันหรือถั่วเขียวเปนปุยพืชสด ใชอัตราเมล็ดพันธุ 5-8 กิโลกรัมตอไร หวาน

หลังจากไถดะในชวงตนฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตเมล็ดถั่วเขียวไดเมื่อตนถั่วมีอายุประมาณ 65 วัน แลวไถกลบซากตนถั่วเขียว สวนโสนอัฟริกันนั้น 

ตัดลําตนแลวไถกลบเปนปุยพืชสด หลังจากปลูกประมาณ 6-8 สัปดาห 

 

10. การควบคุมระดับน้ํา 
ระดับน้ําในนามีผลตอการแตกกอและความแข็งแรงของตนขาว โดยระดับน้ําที่ลึกเกินไปจะทํา

ใหตนขาวแตกกอนอย ลําตนออนแอ ลมงาย นอกจากนี้ระดับน้ํายังมีผลตอการควบคุมวัชพืช คือ ถา

แปลงนาไมมีน้ําขังจะทําใหวัชพืชข้ึนไดมาก จึงจําเปนตองมีการควบคุมระดับน้ําใหพอดีในแตละชวง

การเจริญเติบโตของขาว 

ในประเทศญี่ปุน มีการควบคุมระดับน้ําอยางประณีต คือ หลังจากปกดํา 2 วันแลวจึงทดน้ําเขา

นาใหมีระดับลึกประมาณ 3 เซนติเมตร วันที่ 3-5 หลังจากปกดํารักษาระดับน้ําในแปลงประมาณ 2  
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เซนติเมตร วันที่ 6-10 หลังจากปกดํารักษาระดับน้ําในนาประมาณ 4 เซนติเมตร ที่ระยะแตกกอสูงสุด

ทําการระบายน้ําออกจากนาและตากดินนานประมาณ 7-8 วัน ข้ึนอยูกับลักษณะเนือ้ดิน แลวทดน้าํเขา

สลับวันกับการระบายน้ําออก หลังจากขาวออกรวง รักษาระดับน้ําในนาใหเหลือเพียงเล็กนอย

ตลอดเวลา โดยทดน้ําเขาทุก 3 วัน และหลังจากขาวออกรวงแลวประมาณ 25 วัน ทําการระบายน้ํา

ออกจากแปลงนาทั้งหมด ทั้งนี้จะทดน้ําเขานาชวงใกลเที่ยงวันเพราะเปนชวงที่มีอุณหภูมิของน้ําที่

เหมาะสม 

การปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศไทยมีข้ันตอนการควบคุมระดับน้ํานอยกวาของประเทศญี่ปุน

โดยในระยะแรกของการเจริญเติบโต ควรรักษาระดับน้ําไวไมเกิน 5 เซนติเมตร หรือประมาณครึ่งฝามือ 

ตองรักษาระดับน้ําในนาใหเหมาะสมตลอดฤดูปลูก ซึ่งจะมีผลตอการควบคุมวัชพืชในนา กอนใสปุยใน

นา ควรมีน้ําขังพอที่จะทําใหปุยละลายได ปดทางน้ําไหลผานหลังจากหวานปุยแลว อยางนอย 5 วัน  

จะเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยไดดี 

ระยะกอนเก็บเกี่ยวขาว คือ หลังจากขาวออกรวงแลว 15-25 วัน ข้ึนกับชนิดเนื้อดิน ควรระบาย

น้ําออกจากนาใหหมด เพื่อใหเมล็ดขาวสกุแกสม่ําเสมอกัน พื้นนาแหงสะดวกตอการเก็บเกี่ยว และชวย

รักษาคุณภาพขาว 

 

11. การควบคุมวัชพืช 
ถึงแมวาขาวจาปอนิกาจะมีความสามารถในการแขงขันกับวัชพืชไดดีกวาขาวชนิดอื่นๆ โดยมี

อัตราการเจริญเติบโตทางลําตน (Vegetative growth rate) ที่สูงมาก โดยเฉพาะการปลูกในฤดนูาป ซึง่

จะใชเวลาในชวงนี้เพียง 40 วันเทานั้น แตการควบคุมวัชพืชก็ยังมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติ เพื่อชวย

ลดการสูญเสียผลผลิตขาวที่มีสาเหตุจากการแขงขันกับวัชพืช 

 ในประเทศญี่ปุนมีการใชสารกําจัดวัชพืชชนิดกอนวัชพืชงอก เชน MO และชนิดหลังวัชพืชงอก 

เชน Saturn-S ในการควบคุมวัชพืชในนาขาว แตวิธีควบคุมวัชพืชที่ดีที่สุด คือ วิธีผสมผสานตั้งแตการ

ใชเมล็ดพันธุขาวที่สะอาดปราศจากเมล็ดวัชพืชปะปน การเตรียมดินที่ดี ระยะปกดําขาวถี่หรืออัตรา

เมล็ดพันธุสูงในนาหวานน้ําตม อยางไรก็ตาม ในแหลงที่มีวัชพืชมากและการทํานาหวานน้ําตม 

จําเปนตองใชสารกําจัดวัชพืชซึ่งมีอยูหลายชนิด ที่ใชไดงายและมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชใน

นาขาว คือ สารกําจัดวัชพืชชนิดเม็ด ซึ่งมีจําหนายอยูทั่วไปในทองตลาด วิธีใช อัตรา และเวลาที่ใสตาม

คําแนะนําที่ระบุบนฉลาก 
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กอนที่จะใสปุยเคมีแตงหนาทุกครั้ง จะตองตรวจดูปริมาณวัชพืชที่ข้ึนอยูในนา ถามีปริมาณวัชพืชมาก 

จะตองกําจัดวัชพืชกอน แลวจึงใสปุย ถาไมกําจัดวัชพืชก็ไมควรใสปุย เพราะวัชพืชมีความสามารถใน

การดูดใชธาตุอาหารจากปุยไดดีกวาตนขาว ซึ่งจะทําใหผลผลิตขาวลดลงได 

 

12. การปองกันกําจัดศัตรูขาว 
พันธุขาวจาปอนิกาไมตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ ประกอบกับขาวจาปอนิกามี

อายุเก็บเกี่ยวสั้นกวาขาวอินดิกาโดยทั่ว ๆ ไป จึงทําใหเกิดการทําลายของศัตรูขาวไดงาย จําเปนตองมี

มาตรการปองกันกําจัดศัตรูขาว  ทั้งการปองกัน การตรวจติดตามแปลงนา และการกําจัดอยางถูกวิธี 
 

12.1 โรคขาว 
ในประเทศญี่ปุน  มีโรคขาวที่สําคัญ คือ โรคไหม โรคเนาคอรวง และโรคโคนเนา ปองกันกําจัด

โดยการใชสารเคมี สวนในประเทศไทย โรคขาวที่สําคัญและพบการระบาดในขาวจากปอนิกา ไดแก 

โรคไหม โรคถอดฝกดาบ โรคเมล็ดดาง โรคใบสีสม โรคกาบใบเนา และโรคกาบใบแหง การปองกัน

กําจัดควรเร่ิมที่การคลุกเมล็ดพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา การเขตกรรม การใสปุยไนโตรเจน 

ตลอดจนการใชสารเคมีปองกันกําจัดตามคําแนะนํา 
 

12.2  แมลงศัตรูขาว 
การปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศญี่ปุนมีแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ คือ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  

เพลี้ยกระโดดหลังขาว ตั๊กแตนขาว และเพลี้ยแปงที่เมล็ดขาว ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี ในประเทศ

ไทย แมลงศัตรูที่สําคัญของขาวจาปอนิกา คือ หนอนกอ แมลงบั่ว หนอนปลอก หนอนแมลงวันเจาะ

ยอดขาว    เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ปองกันกําจัดโดยกําหนดชวงเวลาปลูก ใชกับ 

ดับแสงไฟ ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาด การเผาตอซัง ไขน้ําเขาทวมแปลงเพื่อทําลาย

ดักแดหลังเก็บเกี่ยวขาว ทําลายพืชอาศัยของแมลงศัตรู ตลอดจนการตรวจแปลง เมื่อพบการระบาด

ตองปองกันกําจัดดวยสารเคมี หรือสารสะกัดจากธรรมชาติ 
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12.3  สัตวศัตรู 
          ปูนา : จัดเปนสัตวศัตรูที่สําคัญของขาวจาปอนิกา จะกัดทําลายตนกลาขาวจาปอนิกาที่มีขนาด

เล็กกวาตนกลาขาวอินดิกามาก โดยเฉพาะในระยะแรกหลังจากปกดํา ปองกันกําจัดโดยระบายน้ําออก

จากนา  ดักจับตามทางน้ําไหล หรือใชสารเคมีกําจัด เชน เฟนนิโตรไธออน  เปนตน 

 หอยเชอรี่ : ระบาดมากในพื้นที่นาชลประทานที่มีการทํานาอยางตอเนื่อง โดยกัดสวนของตน

กลาขาวที่อยูใตน้ําหลังจากปกดํา ปองกันกําจัดโดยใชตาขายดักทางน้ําเขา-ออก เก็บทําลายไขหอย

และตัวหอย ทั้งในชวงกอนเตรียมดินและชวงที่มีตนขาวอยูในนา กําจัดโดยใชสารเคมี เชน นิโคลซา

ไมด คอปเปอรซัลเฟต และเมทัลดีไฮท  เปนตน 

 หนู : หนูนากัดกิน และทําลายตนขาวในนาที่ขาดน้ํา โดยเฉพาะในระยะขาวออกรวงถึงสุกแก 

กัดกินทั้งตนขาวและรวงขาว ปองกันกําจัดโดยการสํารวจรอบ ๆ แปลงนา คันนา เมื่อพบรูหนูใหขุดจับ

มาทําลาย การลอมตีหนู ใชกับดัก การกําจัดวัชพืชในที่รกทําใหหนูไมมีที่หลบซอน การอนุรักษศัตรู

ธรรมชาติ  เชน งู นกแสก นกฮูก เหยี่ยว พังพอน และแมว การปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีวางเหยือ่พษิ 

เชน  ซิงคฟอสไฟด สะตอม คลีแร็ท หรือ เส็ด รวมทั้งการทําร้ัวปองกันหนู โดยใชแผนสังกะสี กระเบื้อง

แผนเรียบ หรือแผนพลาสติก 

 นก : นกทําความเสียหายหลังจากขาวออกดอก ตั้งแตระยะเมล็ดขาวเปนน้ํานมจนเมล็ดสุกแก 

โดยขบจิกเมล็ดขาวดูดกินน้ํานมและใชปากรูดเมล็ดขาวจากรวง ปองกันกําจัดโดยทําลายที่อยูอาศัย

ของนก ใชคนไลหรือทําใหนกตกใจกลัว เชน ทําตาขาย ขึงวัสดุสะทอนแสง ใชเครื่องมือทําใหเกิดเสียง

ดัง   หุนไลกา หรือใชสารเคมีพนรวงขาว เชน เมซูรอล 50% WP  เมื่อนกมากินจะเกิดอาการเข็ดแลว

หนีไป 

 

13. การจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว 
 เมื่อเปรียบเทียบกับผูบริโภคขาวโดยทั่วๆ ไป ผูบริโภคขาวชนิดจาปอนิกาตองการขาวที่มี

คุณภาพสูงและสม่ําเสมอมาก ดังนั้นการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวขาวจึงมีความสําคัญเปน 

อยางยิ่ง เพื่อที่จะใหไดเมล็ดขาวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานเฉพาะ และความตองการของผูบริโภค 

รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาวจาปอนิกาใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้นดวย 

การจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวในประเทศญี่ปุนนั้น มีการดูแลไมใหแปลงนาขาดน้ําใน

ระยะขาวออกรวงจนถึง  25 วันหลังออกรวง แลวจึงระบายน้ําออก เก็บเกี่ยวขาวที่ระยะ 40-45 วันหลัง

ขาวออกรวงหรือเมล็ดขาวสุกแก 90%ของรวง ตากฟอนขาวโดยแขวนบนราวและมีวัสดุกันฝน นวดขาว 
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โดยใชเครื่องนวดขาวชนิดยึดโคนฟางขาว แลวรูดเมล็ดออกจากรวง ทั้งนี้ เพราะขาวจาปอนิกามีระแง

เหนียวมาก ไมสามารถนวดดวยวิธีฟาดขาวหรือใชเครื่องนวดโดยทั่วๆ ไป ที่ปอนฟอนขาวเขาไปทัง้หมด

ได แตในปจจุบันมีเครื่องเกี่ยวนวดขาว (Combined harvester) ที่เก็บเกี่ยวแลวนวดขาวในเครื่อง

เดียวกัน ซึ่งไดผลดีและเหมาะสมกับขาวชนิดนี้ แลวจึงนําเมล็ดขาวเปลือกไปตากหรืออบลดความชื้น

ตอไป 

13.1  ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 
 ในประเทศไทยมีงานวิจัยดานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขาวจาปอนิกาอยูหลายการทดลอง มี

การศึกษาระยะเวลาเก็บเกี่ยวขาวจาปอนิกาพันธุ Koshihikari  ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป พ.ศ. 

2533-2537  โดยแบงการเก็บเกี่ยวออกเปน 4 ระยะ  คือ  25, 30, 35 และ 40 วันหลังจากขาวออกดอก  

กิติยาและคณะ (2539ก) พบวา การเก็บเกี่ยวขาวจาปอนิกาที่ระยะ 30 วันหลังจากขาวออกดอก เปน

ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ไดขาวที่มีคุณภาพการสีดี และเมล็ดมีความงอกอยูไดนาน (ตารางที่ 

30) การเก็บเกี่ยวขาวที่ระยะ 25 วันหลังจากขาวออกดอกสามารถทําได แตเมล็ดจะมีความชื้นสูงและมี

เมล็ดออนอยูมาก และสามารถเก็บเกี่ยวไดลาถึง 35 วันหลังจากขาวออกดอก 

การศึกษาผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวตอคุณภาพเมล็ดพันธุของขาวจาปอนิกา พันธุ ก.วก.2 ที่

ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ในป พ.ศ. 2535-2538 โดยศึกษาความแข็งแรง ความมีชีวิต และอายุการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุ แบงการเก็บเกี่ยวออกเปน 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 วันหลังจากขาวออก

ดอก ดวงอรและคณะ (2539) สรุปผลการทดลองวา ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่จะใหผลผลิตและ

คุณภาพเมล็ดพันธุที่ดี คือ ในปที่อุณหภูมิคอนขางต่ําและอากาศรอนมาชา ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่

เหมาะสมคือ 40 วันหลังขาวออกดอก 75 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ 35 วันหลังขาวออกดอก 75 

เปอรเซ็นต สําหรับปที่อุณหภูมิคอนขางสูงและอากาศรอนมาเร็ว ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 

30 วันหลังจากขาวออกดอก 75 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ 35 วันหลังจากขาวออกดอก 75 เปอรเซ็นต 
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ตารางที่ 30  ความชืน้หลงัเก็บเกี่ยว คุณภาพการสี และความงอกหลังการเก็บรักษาของขาวจาปอนิกา 

พันธุ Koshihikari เก็บเกี่ยวเมื่ออายุตางกนั ที่ ศนูยวิจัยขาวปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธาน ีป 

พ.ศ. 2536-2537 (กิติยาและคณะ, 2539ก) 
 

อายุเก็บเกี่ยวหลังจาก ความชืน้เมล็ดขาว ผลผลิตขาว ขาวเต็มเมล็ด ความงอกหลงัเก็บ 

ขาวออกดอก  80% หลังเก็บเกีย่ว(%) (กก./ไร) และตนขาว (%) รักษา 4 เดือน (%) 

25  วัน 25.9a 386a 66.4a 81 

30  วัน 24.2b 304ab 67.6a 81 

35  วัน 21.1c 321a 66.5a 67 

40  วัน 20.9c 206b 61.1b 67 

C.V. (%) 5.2 24.9 2.7 - 

ในสดมภเดียวกัน ตัวเลขทีต่ามดวยตัวอกัษรเหมือนกนั  ไมแตกตางกนัทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น  

95 %  โดยวิธ ี LSD 
 

การเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสม ทําใหชวยลดการสูญเสียผลผลิตขาว และเมล็ดขาวมี

คุณภาพดี ขาวจาปอนิกาที่ปลูกในประเทศไทยจึงควรเก็บเกี่ยวเมื่อขาวออกรวงแลว 30 วัน 

เชนเดียวกับขาวอินดิกาโดยทั่ว ๆ ไป จะทําใหไดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี เสื่อมความงอกชา และได

ขาวเปลือกที่มีคุณภาพการสีสูง (ภาพที่ 10) 

กอนเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 สัปดาห ควรระบายน้ําออกจากนา เพื่อใหพื้นนาแหง เมล็ดขาวคาย

ความชื้นออกมา ทําใหเมล็ดขาวสุกแกสม่ําเสมอ เมล็ดขาวใสและแกรง มีคุณภาพการสีสูง นอกจากนี้ 

ยังสะดวกตอการปฏิบัติงานเก็บเกี่ยว และการตากสุมซังขาวอีกดวย 

การที่น้ําในนาแหงเร็วเกินไปหรือตนขาวขาดน้ําในระยะที่ เมล็ดขาวยังเจริญเติบโตหรือ

พัฒนาการไมเต็มที่ ก็จะเกิดผลเสียตอคุณภาพเมล็ดได  ดังนั้น  การจะทําใหนาแหงจึงเปนเทคนิคหรือ

ความชํานาญของเกษตรกร เพราะจะตองขึ้นอยูกับสภาพของดินและสภาพฟาอากาศอีกดวย 
 

13.2 การตากสุมซังขาวในนาและการนวดขาว 
  เพื่อเปนการลดความชื้นของเมล็ดขาวภายหลังจากการเก็บเกี่ยวใหเหมาะสมตอการนวด และ

การเก็บรักษา เพราะเมล็ดที่มีความชื้นสูงจะเสื่อมคุณภาพอยางรวดเร็ว แตการตากสุมซังในนาขาวกไ็ม

ควรตากนานเกินไป เพราะจะทําใหเมล็ดขาวไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม คือ ในเวลา 
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กลางวันสภาพอากาศที่รอน ทําใหความชื้นในเมล็ดขาวลดลงอยางรวดเร็ว เมล็ดมีการหดตัว แตเมื่อถึง

เวลากลางคืน เมล็ดไดรับความชื้นจากน้ําคางหรือฝนกลับเขาไปอีก(Rewetting)  ทําใหเกิดการ

ขยายตัว การที่เมล็ดหดตัวและขยายตัวสลับกันเชนนี้หลาย ๆ วัน ทําใหเนื้อแปงในเมล็ดเกิดการ

แตกราว (Cracking) คุณภาพการสีลดลง รวมทั้งเมล็ดพันธุก็เสื่อมความงอกเร็วขึ้นดวย 

มีการศึกษาการสูญเสียปริมาณและคุณภาพขาวจาปอนิกา พันธุ Koshihikari จากการนวดดวย

เครื่องนวดขาว ภายหลังการตากสุมซังดวยจํานวนวันตางกัน ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป พ.ศ. 2536-

2537 โดยมีการตากสุมซังนาน 0, 1, 2, 3, 4 และ 7 วัน กิตติยาและคณะ (2539ข) พบวา การนวดขาว

ที่ตากสุมซังนาน 1 วัน มีการสูญเสียปริมาณขาวจากการนวดนอยที่สุด (ตารางที่ 31) การนวดขาวที่

ตากสุมซังนาน 0, 1 และ 2 วัน  ไดเปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ด และตนขาวสูงกวาขาวที่ตากสุมซังนาน 3, 

4 และ 7 วัน นอกจากนี้ยังพบวา การนวดขาวที่ตากสุมซังนาน 0 วัน หรือเก็บเกี่ยวแลวนวดในวัน

เดียวกัน จะไดขาวที่เก็บรักษาไวเปนเมล็ดพันธุ หรือมีอายุการเก็บรักษาไวเปนเมล็ดพันธุนานกวาขาวที่

ตากสุมซังหลายวัน 

 

ตารางที ่ 31  ความสูญเสยีขาวจากการนวด คุณภาพการส ี และความงอกของขาวหลงัจากการเก็บ

รักษานาน 5 เดือน ของขาวจาปอนิกา พันธุ Koshihikari ที่ตากสุมซังนานตางกนั ที่

ศูนยวิจยัขาวปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี ป พ.ศ. 2536/37  (กิติยาและคณะ, 2539ข) 

 

จํานวนวันที่ตากสุมซงั ความสูญเสียจากการ ขาวเต็มเมล็ด ความงอกของขาว(%) 

 นวด (% โดยน้ําหนกั) และตนขาว (%) หลังเก็บรักษานาน 5 เดือน 

0 19.00ab 60.72a 92a 

1 14.46b 63.44a 89ab 

2 20.89ab 60.96a 90a 

3 16.65b 55.92b 90a 

4 23.39ab 47.64c 88ab 

7 28.09a 43.48c 84b 

C.V. (%) 28.8 5.2 3.7 

ในสดมภเดียวกัน ตัวเลขทีต่ามดวยตัวอกัษรเหมือนกนั ไมแตกตางกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 

95%  โดยวิธี  DMRT 
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       ภาพท่ี 10   ขาวจาปอนิกาพนัธุ ก.วก. 1 ที่ระยะสุกแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         ภาพที่ 11   การใชเครื่องเกี่ยวนวด (Combined harvester) เก็บเกี่ยวขาวจาปอนกิา 
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การตากขาวจาปอนิกาในนานานกวา 2 วัน จงึมีผลทาํใหคุณภาพลดลง ทัง้คุณภาพการส ี และ

การใชเปนเมลด็พันธุ ดังนัน้ จึงควรรีบนวดขาวหรือตากไวไมเกนิ 2 วันแลวนวด หรือใชเครื่องเกี่ยวนวด 

เพื่อหลกีเลี่ยงผลกระทบจากสภาพแวดลอม เชน การเปยกซ้ํา (Rewetting) จากฝนหรือน้ําคาง 

ขาวจาปอนิกาสวนใหญมีระแงเหนียวมาก ทําใหการนวดโดยใชแรงงานคนเปนไปไดยาก 

จําเปนตองใชเครื่องนวดขาวเทานั้น เครื่องนวดขาวจาปอนิกามีลักษณะพิเศษ คือ มีการยึดฟางขาวไว

แลวรูดเอาเฉพาะเมล็ดขาวออกจากรวง แตก็ไดมีการปรับใชเครื่องนวดขาวที่ใชกักัขาวไทยโดยทั่วๆ ไปให

นวดขาวชนิดจาปอนิกาไดแลว โดยตั้งรอบเครื่อง เพิ่มจํานวนซี่ลูกนวดและใชตะแกรงใหเหมาะสม

กับขาวชนิดนี้ การตากสุมซังเพียง 1 วันจะชวยลดการสูญเสียจากการนวดได รวมถึงการใชเครื่องเกี่ยว

นวด ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับขาวจาปอนิกาในปจจุบัน แลวจึงนําขาวเปลือกสดไปลดความชื้น

ตอไป (ภาพที่ 11) 
 

13.3 การลดความชื้นเมล็ดขาวเปลือก 
เมล็ดขาวเปลือกที่ผานการนวดแลว มีความจําเปนตองตากหรือลดความชื้นเมล็ดขาวใหเมล็ดมี

ความชื้นอยูในระดับที่ปลอดภัยหรือเหมาะสมสําหรับการแปรสภาพหรือเก็บรักษา คือ ประมาณ 13-14 

เปอรเซ็นต ซึ่งเมื่อนําไปสีจะไดคุณภาพการสีดี แตถาจะเก็บเปนเมล็ดพันธุควรลดความชื้นใหต่ํา คือ ไม

เกิน 12 เปอรเซ็นต จะชวยยืดอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุไดนานยิ่งขึ้น 

เมล็ดขาวที่มีความชื้นสูง ควรรีบทําการลดความชื้นใหไดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเก็บเกี่ยว 

เร่ิมตนดวยอุณหภูมิต่ํา แลวคอยเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้นเมื่อความชื้นลดลงบางแลว โดยอุณหภูมิที่ใชไม

ควรเกิน 43๐ เซลเซียส และความชื้นของบรรยากาศรอบ ๆ เมล็ด หรือความชื้นของบรรยากาศในการ

ตากเมล็ดไมต่ํากวา 60 เปอรเซ็นต 

ผลการศึกษาวิธีการตากขาวเปลือกพันธุ Koshihikari ที่มีผลตอคุณภาพการสีและความงอก 

ของกิติยาและคณะ (2539ค) ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป พ.ศ. 2536-2537 สรุปไดวา การตากเมล็ด

ขาวเปลือกที่ความหนา 2, 5 และ 10 เซนติเมตร ทําใหขาวมีเปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ดและความงอก

แตกตางกันทางสถิติ แตการเกลี่ยกลับเมล็ดขาว 2 คร้ังหรือ 4 คร้ังตอวัน ไมมีผลตอคุณภาพเมล็ด การ

ตากเมล็ดขาวหนา 2 เซนติเมตร ไดขาวที่มีคุณภาพการสีต่ําที่สุด การตากเมล็ดขาวหนา 5 และ 10 

เซนติเมตรไดขาวที่มีคุณภาพสูง  ทั้งคุณภาพการสีและความงอก (ตารางที่ 32) การตากเมล็ด

ขาวเปลือกที่จะสีเปนขาวสารจึงควรตากหนา 5 เซนติเมตรขึ้นไป เกลี่ยกลับเมล็ดขาววันละ 2-4 คร้ัง 

และการตากเมล็ดขาวเปลือกที่จะเก็บไวเปนเมล็ดพันธุ ควรตากหนา 10 เซนติเมตร เกลี่ยกลับเมล็ด 
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ขาววันละ 2-4 คร้ังเชนกัน การลดความชื้นโดยอาศัยแสงแดดหรือตากแดด  ควรมีลานตากหรือวัสดุ

รองที่สะอาดและแหง จะชวยใหเมล็ดขาวคายความชื้นสม่ําเสมอ และลดความชื้นไดเร็วขึ้น เวลา

กลางคืนตองมีวัสดุคลุมกองขาวเพื่อปองกันฝนหรือน้ําคาง  

การใชเครื่องอบลดความชื้นเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยแกปญหาขาวเปลือกความชื้นสูง ในกรณีการใช

เครื่องเกี่ยวนวดแลวไมมีแสงแดดหรือฝนตก  รวมทั้งขาดสถานที่ตากเมล็ดขาวเปลือก ทั้งนี้ การใช

เครื่องอบลดความชื้นก็ตองอยูในหลักการดานอุณหภูมิ เวลา และความชื้นสัมพัทธ ที่จะทําใหไดขาว

คุณภาพดีเชนกัน 

 

ตารางที่ 32  คุณภาพการสี (%ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว) ของขาวจาปอนิกา พันธุ Koshihikari ที่มี

ความหนาของการตากเมล็ดและการเกลี่ยขาวตางกัน ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี จงัหวัด

ปทุมธาน ีป ป พ.ศ. 2535-37 (กิติยาและคณะ, 2539 ค) 
 

ความหนาของการ

ตาก 

การเกลี่ยขาว (คร้ัง/วนั) เฉล่ีย-ความหนาของ 

เมล็ดขาว 2 คร้ัง 4 คร้ัง การตากเมล็ดขาว 

ป พ.ศ. 2535/36

2  ซม. 42c 41c 42c 

5  ซม. 52a 52a 52a 

10  ซม. 48b 48b 48b 
C.V. = 3.5 %    

ป พ.ศ. 2536/37

2  ซม. 64b 64b 64b 

5  ซม. 67a 67a 67a 

10  ซม. 67a 67a 67a 
C.V. =  1.2 %    

ในป-สดมภเดียวกนั ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มัน่ 

95%  โดยวิธี  DMRT 
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13.4  การเก็บรักษาขาว 
ขาวจาปอนิกามีแหลงกําเนิดและปลูกกันมากในเขตอบอุนที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดป ทําให

เก็บรักษาขาวเปลือกไดยาวนานโดยไมเส่ือมคุณภาพ  แตขาวจาปอนิกาที่ปลูกในประเทศไทย ที่มี

สภาพอากาศคอนขางรอน พบวา จะเก็บรักษาเมล็ดขาวเปลือกไดไมนาน เมล็ดขาวจะเสื่อมคุณภาพ

เร็วกวาขาวโดยทั่วไป ขาวสารที่สีเพื่อการบริโภคจะเสื่อมคุณภาพเร็วเชนกัน คือ ความเหนียวและ

รสชาดดอยลง  จึงตองเก็บรักษาในสภาพที่มีอากาศเย็น หรือหองควบคุมอุณหภูมิและความชืน้สมัพนัธ 

ซึ่งตองลงทุนสูงมาก 

การวางแผนการผลิตใหมีผลผลิตขาวออกมาสม่ําเสมอ หรือตามชวงเวลาที่ตองการ เปนอีกวิธี

หนึ่งที่ชวยแกปญหานี้ ทําใหระยะเวลาในการเก็บรักษาขาวเปลือกเพื่อรอการแปรรูปส้ันลง กําหนดได  

และคงคุณภาพของขาวไวได 

    การเก็บรักษาขาวเปลือกโดยทั่วไป  หลังจากลดความชื้นไดระดับที่เหมาะสมแลว ควรนําไปรวม

กองหรือบรรจุกระสอบปานไวในโรงเก็บที่ปองกันความชื้นจากภายนอกไดดี มีการปองกันแมลงและ

สัตวศัตรูในโรงเก็บ หรือในปจจุบันมีการเก็บไวในถังขนาดใหญหรือไซโล (Silo) ที่ทันสมัยขนยายโดยใช

ทอสายพานลําเลียง (Conveyer) และตอเชื่อมกับเครื่องอบลดความชื้นดวย 

 

14. ตนทุนการผลิตและรายได 
         ขอมูลตนทุนการผลิตและรายไดใชประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรและผูเกี่ยวของในระบบ

การผลิต ในสวนของขาวจาปอนิกามีการศึกษาในดานนี้โดยการเก็บขอมูลตนทุนการผลิตบางสวน 

(Partial  budget) จากงานวิจัยและจากแปลงทดสอบสาธิตในนาเกษตรกร 

 ตนทุนการผลิตในการศึกษาการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของขาวญี่ปุน ที่สถานีทดลองขาว

ชัยนาท ในป พ.ศ. 2534-2537 สถาพรและคณะ (2538) รายงานวา ขอมูลตนทุนการผลิตขาวญี่ปุน ป 

พ.ศ. 2535/36 ของจังหวัดปทุมธานี จะแตกตางกันที่คาใชจายคงที่และผลผลิตเฉลี่ย ฉะนั้น ตนทุนของ

นาหวานน้ําตมเทากับ  1,393.30 บาท (คาใชจายคงที่) และผลจากการคํานวณ แสดงวา อัตราปุย 12 

กิโลกรัมNตอไร  ใหผลกําไรสูงสุด 2,102.80 บาทตอไร 

ในโครงการนํารองการผลิตขาวญี่ปุนรวมกับภาคเอกชน (สถานีทดลองขาวพาน, 2538) รายงาน

วา ที่จังหวัดเชียงราย ใชพันธุขาว ก.วก.1 มีตนทุนการผลิต 2,211 บาทตอไร ใหผลตอบแทน 2,095 

บาทตอไร ที่ราคาขาวเปลือก 5.50 บาทตอกิโลกรัม 

 ขอมูลการผลิตขาวญี่ปุนบางพันธุของบริษัท ทีซีซีการเกษตร จํากัด (บริษัท ทีซีซีการเกษตร 

จํากัด,  2537) รายงานวา  การผลิตในฤดูนาป พ.ศ. 2536 ใชขาวจาปอนิกา พันธุ ก.วก.1 และ ก.วก.2  
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มีตนทุนการผลิต 2,568 บาทตอไร ใหผลตอบแทนเฉลี่ย 1,351 บาทตอไร สวนการผลิตในฤดูนาปรัง ป 

พ.ศ.2537/38  ใชพันธุขาว ก.วก.1 มีตนทุนการผลิต 2,211 บาทตอไร  และใหผลตอบแทน  2,095 

บาทตอไร 

 ผลการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวจาปอนิกาในนาเกษตรกร ในฤดูนาป พ.ศ. 2540 บญุดษิฐ

และนิทัศน (2541) รายงานวา ที่จังหวัดพะเยา การปกดําเปนแถว หวานน้ําตม และปกดําแบบ

เกษตรกร มีตนทุนการผลิต 2,931;  2,005 และ 2,238 บาทตอไร  ใหผลตอบแทน 2,564;  2,426 และ 

1,906 บาทตอไร   ตามลําดับ สวนที่จังหวัดเชียงราย การปลูกแบบปกดําเปนแถว หวานน้ําตม และปก

ดําแบบเกษตรกร มีตนทุนการผลิต 2,323;  2,230 และ 2,162 บาทตอไร ใหผลตอบแทน 1,188; 1,250 

และ  650 บาทตอไร ตามลําดับ 

สรุปไดวา การปลูกขาวจาปอนิกาแบบปกดํามีตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,200-2,600 บาทตอไร 

สวนผลตอบแทนที่ไดรับข้ึนอยูกับปริมาณผลผลิตขาว ในระดับปกติทั่วไป จะใหผลตอบแทนประมาณ 

2,000 บาทตอไร สวนการทํานาหวานน้ําตม มีตนทุนการผลิตประมาณ 1,400 บาทตอไร และให

ผลตอบแทนประมาณ  2,100 บาทตอไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. บทสรุป 
เทคโนโลยีการผลิตขาวจาปอนิกาในประเทศไทย 

 

1. แหลงเพาะปลูกและบทบาทของภาคเอกชน 
การปลูกขาวจาปอนิกาในประเทศไทย มีแหลงเพาะปลูกที่เหมาะสมทีสุ่ดอยูในเขตภาคเหนือ- 

ตอนบน  ซึ่งสามารถปลูกไดดีทั้งในฤดูนาปและฤดูนาปรัง  รองลงมาคือ ภาคเหนือตอนลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง   ทั้งนี้ จะตองพิจารณาอุณหภูมิของอากาศ ระดับความ

อุดมสมบูรณของดิน การควบคุมน้ําในนาและระดับการจัดการอื่นๆ ประกอบกันไปดวย เพราะ

สภาพแวดลอมที่แตกตางกันจะทําใหเทคนิควิธีการเพาะปลูกแตกตางกันไปดวย 

 โดยที่ตลาดของขาวจาปอนิกาเปนตลาดเฉพาะ ไมสามารถจําหนายโดยทั่วไปได เกษตรกรที่

ตองการผลิตและจําหนายขาวชนิดนี้ จึงจําเปนตองมีการติดตอประสานงานและรวมมือกับภาคเอกชน

ที่จะเปนผูวางแผนการผลิต จัดการดานการแปรรูปและมีตลาดจําหนายที่แนนอนเทานั้น 
 

2. พันธุขาว 
     พันธุขาวจาปอนิกาที่ปลูกไดดีในประเทศไทย ในกลุมขาวเจาที่ใชบริโภคโดยตรง มีพันธุ ก.วก.1 

(Sasanishiki) ก.วก.2 (Akitakomachi) และพันธุ Hitome bore สวนพันธุ Koshihikari ปลูกไดดีเฉพาะ

พื้นที่จังหวัดเชียงราย  กลุมที่ใชทําเหลาสาเกมีพันธุ Todoroki wase, Gohyakumungokuและ 

Chiyonishiki  ใหผลผลิตดีเทากับพันธุ ก.วก.1 สวนกลุมขาวเหนียวที่ใชแปรรูปเปนแปงใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร นั้นมีพันธุ Todoroki mochi, MJ 3 และ Super 007  ที่ใหผลผลิตสูงกวาขาวจาปอ

นิกาชนิดขาวเจา 
 

3. เวลาปลูก 
การปลูกขาวจาปอนิกาในฤดูนาป ซึ่งปลกูไดดีในเขตภาคเหนือตอนบน จะตองคํานงึถึงสภาพ 

ภูมิอากาศโดยเฉพาะการตกของฝน คือ จะตองใหขาวสุกแกหรือเก็บเกี่ยวตรงกับชวงที่ฝนลดนอยลง 

หรือหมดฤดูแลว รวมถึงทําใหขาวสุกแก ในชวงเวลาใกลเคียงกับขาวไทยโดยทั่วไป ซึ่งจะลดปญหา

ความเสียหายจากสัตวศัตรูขาว คือ นกและหนู ทั้งนี้ จะชวยรักษาคุณภาพขาวที่ไดดวย เมื่อพิจารณา

อายุเก็บเกี่ยวขาวจาปอนิกาในฤดูนาปที่มีประมาณ 90-100 วัน ชวงเวลาตกกลา หรือหวานขาวที่

เหมาะสม คือ ปลายเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนสิงหาคม จะไดขาวที่สุกแกพรอมที่จะเก็บเกี่ยวไดในเดือน

ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
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ในฤดูนาปรัง เขตภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม ควรจะหลีกเลี่ยงชวงเวลา

ที่อากาศหนาวจัด คือ ปลายเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคมของปถัดไป ที่บางปอากาศ 

หนาวจัดจนเปนอันตรายตอตนขาวได จึงควรตกกลาในชวงกลางเดือนมกราคม เมื่อพิจารณารวมกับ

อายุเก็บเกี่ยวของขาวจาปอนิกาในฤดูนาปรังที่มีประมาณ 120-135 วัน ก็จะเก็บเกี่ยวไดในชวงเดือน

พฤษภาคมของปเดียวกัน แตในเขตภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ที่อากาศไมหนาวเย็นมากนัก สามารถตกกลาหรือหวานขาวไดตั้งแตเดือนพฤศจกิายนถงึเดอืน

ธันวาคม  โดยจะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 110 วัน ขาวจะสุกแกพรอมใหเก็บเกี่ยวไดประมาณเดือน

กุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคมของปถัดไป  โดยใชเทคนิคการจัดการเพาะปลูก ตารางกําหนดเวลาในการ

ปฏิบัติดูแลรักษาใกลเคียงกับการปลูกขาวจาปอนิากาในฤดูนาปของภาคเหนือตอนบน 
 

4. เมล็ดพันธุ 
เมล็ดพันธุขาวจาปอนกิาที่ใชเพาะปลกู ตองมีความงอกไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต    โดยเปน 

เมล็ดที่เก็บรักษาไมเกิน 5 เดือนหลังเก็บเกี่ยวในสภาพการเก็บรักษาปกติ  แตถาตองการเก็บรักษาให

ยาวนานขึ้น ตองเก็บรักษาเมล็ดพันธุในถุงพลาสติกดําซอนดวยถึงพลาสติกสาน ซึ่งจะชวยยึดอายุการ

เก็บรักษาไดยาวนานขึ้นอีก 2-3 เทาตัว  และวิธีเก็บรักษาไดนานที่สุด คือ ลดความชื้นใหเหลือ 8-9 

เปอรเซ็นต แลวเก็บไวในปบปดผนึก ที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุไดนานกวา 38 เดือน และเปนการปองกัน

แมลงศัตรูในโรงเก็บไดเปนอยางดีดวย 

 โดยที่ขาวจาปอนิกามีชวงการเจริญเติบโตคอนขางสั้น  จึงจําเปนตองเพิ่มจํานวนตนตอพื้นที่

ใหมากขึ้น โดยใชอัตราเมล็ดพันธุมากขึ้น และปกดําขาวถี่ข้ึน อัตราเมล็ดพันธุสําหรับนาดํา 7-10 กิโล- 

กรัมตอไร สําหรับนาหวานน้ําตม15 กิโลกรัมตอไร ควรคลุกเมล็ดดวยสารกําจัดเชื้อรา  เชน  เบนโนมิล  

แมนโคเซพ หรือแคปแทน  เพื่อปองกันกําจัดโรคที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ เชน โรคถอดฝกดาบและโรค

เมล็ดดาง  เปนตน  เตรียมเมล็ดพันธุสําหรับปลูกโดยนําไปแชในน้ําสะอาด 1-2 วัน หุมขาว 1-2 วันใน

ฤดูนาป หรือ 3-4 วันในสภาพที่มีอากาศหนาวเย็น 
 

5. การเตรียมดิน 
การเตรียมดินตองมีความประณีตมาก  เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ใหตนขาวตั้งตัว

ไดเร็วที่สุดและเพื่อชวยในการควบคุมวัชพืชในนาขาวดวย  เตรียมดินโดยการไถดะทิ้งไวเพื่อตากดิน

และหมักเศษวัชพืช ทดน้ําเขานาแลวไถแปรและคราดทําเทือก ปรับระดับดินใหสม่ําเสมอมากที่สุด 

หลังจากนั้นจึงระบายน้ําออกเพื่อปกดําหรือหวานขาวตอไป 
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6. การปลูกแบบปกดํา 
การทาํนาดําเปนวิธีปลูกทีเ่หมาะสมที่สุด  เพราะตนกลาทีน่ํามาปกดาํไดเปรียบในการแขงขัน- 

กับวัชพืชที่งอกขึ้นมาหลังปกดํา ประกอบกับการมีน้ําขังในนา ยีงชวยควบคุมไมใหเมล็ดวัชพืชบางชนิด

งอกขึ้นมาไดดวย  แตดวยเงื่อนไขที่ขาวจาปอนิกามีอายุเก็บเกี่ยวสั้น  โดยเฉพาะการปลกูในฤดนูาป ทาํ

ใหตองกําหนดระยะเวลาในการปลูกและดูแลรักษาอยางแนนอน และตองปฏิบัติตามกําหนดเวลา

อยางเครงครัด  เพราะการจัดการทุกขั้นตอนมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวเปนอยาง

มาก 

6.1 . การตกกลา 
เตรียมแปลงกลาโดยการไถดะ  ไถแปรและทําเทือกแลวแบงเปนแปลงยอยกวาง 1-1.5 เมตร  

ยาวตามทิศทางลม  ใสปุยแปลงกลาสูตร 21-0-0  อัตรา  24 กรัมตอตารางเมตร ลูบเทือกใหเม็ดปุยจม 

ลงไป แลวหวานเมล็ดขาวงอกที่เตรียมไวแลว  อัตรา 80-100 กรัมตอพื้นที่แปลงกลา 1 ตารางเมตร 

หมั่นดูแลแปลงกลาอยางสม่ําเสมอ รักษาระดับน้ําในแปลงกลาใหมีอยูประมาณ ¼ ของความสูงของ

ตนกลา หากพบการทําลายของศัตรูขาวจะตองปองกันกําจัดทันที 

6.2 . การถอนกลาและปกดาํ 
อายุกลาที่เหมาะสมสาํหรับปลูกในฤดนูาป คือ 17 วัน และสําหรับฤดูนาปรัง คือ 24-30  วนั  

ทั้งนี้ จะไดตนกลาที่โตพอที่จะนําไปปกดําได ควรถอนกลาอยางประณีตบรรจง เพื่อไมใหตนกลาช้ํา

และควรปกดําในวันเดียวกันดวย จะทําใหตนขาวตั้งตัวไดเร็ว 

   ปกดําตนกลาขาวจาปอนิกาใหตื้นที่สุด คือ ลึกประมาณ 1-2 นิ้ว จํานวน 4-5 ตนตอกอ ระยะ

ปกดําที่เหมาะสม คือ 20x20 เซนติเมตร หรือ 15x25 เซนติเมตร  ซึ่งจะไดจํานวนกอตอพื้นที่อยูระหวาง 

24-30 กอตอตารางเมตร  และควรปกดําใหถี่ข้ึนกรณีที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

6.3 . การใชเครื่องดํานา 
ในกรณีที่ตองการลดการใชแรงงานปกดําขาว  สามารถใชเครื่องปกดําขาวซึง่ใชไดดีกับการ- 

ปลูกขาวจาปอนิกา เปนเครื่องแบบติดเครื่องยนตเดินตามรุน TP400 ปกดําไดคร้ังละ 4 แถว มีระยะ

ระหวางแถวคงที่  30  เซนติเมตร  ปรับระยะระหวางกอได 4 ระยะคือ 14, 16, 18 และ 20 เซนติเมตร 

และปรับความลึกไดตามความเหมาะสมของเทือก  โดยปกดําขาวไดประมาณวันละ 8 ไร  ชวยลดพื้นที่

ตกกลาลงมาเหลือ 7-8 ตารางเมตรตอพื้นที่ปกดํา 1 ไร  แตควรใชในระบบกลุมสหกรณหรือรับจาง จึง

จะมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 
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7. การปลูกแบบหวานน้าํตม 
ในพืน้ทีท่ี่มีระบบชลประทานสมบูรณแตขาดแคลนแรงงาน   สามารถปลูกแบบหวานน้าํตมได 

โดยเตรียมดินปรับเทือกใหสม่ําเสมอมากที่สุด  แบงกระทงนาออกเปนแปลงยอย กวาง 3-5  เมตร  

ระบายน้ําออกจากแปลงนา ทิ้งไว 1 วัน แลวจึงนําเมล็ดพันธุขาวงอกที่เตรียมไวมาหวานใหกระจาย

สม่ําเสมอและทั่วถึงทั้งกระทงนา  หลังจากหวานขาวงอกประมาณ 8-10 วันแลวควรจะตองใชสารเคมี

กําจัดวัชพืชดวยจึงจะไดผลดี 
 

8. การใสปุย 
ขาวจาปอนิกาตอบสนองตอปุยไนโตรเจนในอัตราสูงมาก คือ ประมาณ 12-18 กิโลกรัมไนโตร- 

เจนตอไร สําหรับดินนาที่อุดมสมบูรณปานกลาง และสูงถึง 24-30 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร สําหรับดิน

นาที่อุดมสมบูรณต่ํา  ควรแบงใสปุยไนโตรเจน 2-3 คร้ัง จะชวยลดการสูญเสียปุยได  ในนาดินเหนียว

ควรใสปุยรองพื้นสูตร 16-20-0 และสูตร 16-16-8 สําหรับนาดินทราย  อัตรา 35 กิโลกรัมตอไร หรือ

ปลูกโสนอัฟริกันหรือถั่วชนิดตาง ๆ เปนปุยพืชสดแลวไถกลบกอนปลูกขาวทดแทนปุยรองพื้นได  และ

ใสปุยไนโตรเจนแตงหนา 2 คร้ัง สูตร 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอคร้ัง หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10 

กิโลกรัมตอไรตอคร้ัง อัตราปุยไนโตรเจนอาจจะตองใสเพิ่มข้ึน ในกรณีที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

 ในการปลูกแบบปกดํา ใสปุยรองพื้นกอนปกดํา 1 วัน หรือหลังปกดําไมเกิน 5 วัน ใสปุยแตง

หนาที่ระยะ 15 และ 30 วันหลังปกดํา  สําหรับฤดูนาป สวนฤดูนาปรังใสหลังปกดํา 20 และ 40 วัน ใน

การปลูกแบบหวานน้ําตม ใสปุยรองพื้นที่ระยะ  10-15 วันหลังหวานขาวงอกและใสปุยแตงหนา 

หลังจากใสปุยรองพื้นแลว 15 และ 30 วัน ในฤดูนาป หรือ 20 และ 40 วันในฤดูนาปรัง 
 

9. การควบคุมระดับน้ํา 
ในระยะแรกหลังจากปกดํา ควรรักษาระดบัน้ําในนาไวไมเกิน 5 เซนติเมตร แลวคอยเพิ่มข้ึนอกี 

เล็กนอยตามความสูงของตนขาว  เพราะถามีน้ํามากเกินไปจะทําใหตนขาวแตกกอนอย ตนลีบออนแอ

และลมงาย  ตองรักษาระดับน้ําในนาใหเหมาะสมตลอดฤดูปลูก ซึ่งจะมีผลตอการควบคุมวัชพืชในนา

ดวย  กอนใสปุยทุกครั้งควรมีน้ําขังในนาพอดีที่จะทําใหปุยละลายได ปดทางน้ําไหลผานหลังจากหวาน

ปุยแลวประมาณ 5 วัน 
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ตองระบายน้ําออกจากนาใหแหงกอนเก็บเกี่ยวขาวประมาณ 15-20 วนั ข้ึนกบัชนิดของเนื้อดิน เพื่อให

ขาวสุกแกสม่าํเสมอ  ไดคุณภาพเมล็ดดี และพื้นนาแหงสะดวกตอการเก็บเกี่ยว 
 

10.การควบคุมวัชพืช 
การใชเมล็ดพนัธุขาวที่สะอาดปราศจากเมล็ดวัชพืชปะปน  การเตรียมดินที่ดี ระยะปกดําถีห่รือ 

อัตราเมล็ดพันธุสูงในนาหวานน้ําตม การรักษาระดับน้ําในนารวมถึงการทํานาดํา เปนการควบคุมวัช-

พืชที่มีประสิทธิภาพดีอยูแลว แตในแหลงที่มีวัชพืชมากและในการทํานาหวานน้ําตมยังจําเปนตองใช

สารกําจัดวัชพืช  ซึ่งมีอยูหลายชนิด แตที่ใชไดงายและมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในนาขาว 

คือ สารกําจัดวัชพืชชนิดเม็ด  ซึ่งมีจําหนายอยูทั่วไปในทองตลาด โดยใชตามคําแนะนําที่ระบุบนฉลาก 

 กอนทีจ่ะใสปุยเคมีแตงหนาทุกครั้ง จะตองตรวจดูปริมาณวัชพืชในนา ถาพบวามมีากจะตอง

กําจัดวัชพืชกอน  แลวจึงใสปุย 
 

11. การปองกันกําจัดศัตรูขาว 
พันธุขาวจาปอนิกาไมตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ ประกอบกับมีอายุเก็บเกีย่ว- 

ส้ันกวาขาวอินดิกาโดยทั่วๆ ไป เมื่อมีการระบาดทําลายของศัตรูขาวจึงทําใหเกิดเสียหายและกระทบ

ตอผลผลิตขาวเปนอยางมาก  จําเปนตองมีมาตรการปองกัน ตรวจติดตามการระบาดในแปลงนาและ

การกําจัดอยางถูกวิธี 

โรคขาวที่สําคัญและพบการระบาดในขาวจาปอนิกา คือ โรคไหม โรคถอดฝกดาบ โรคเมล็ด

ดาง  โรคใบสีสม  โรคกาบใบเนาและโรคกาบใบแหง  การปองกันกําจัดควรเริ่มต้ังแตการคลุกเมล็ด

พันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา  การเขตกรรม การใสปุยไนโตรเจนจึงถึงการใชสารเคมีปองกันกําจัด

ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

 แมลงศัตรูขาวจาปอนกิาที่สําคัญ คือ หนอนกอ  แมลงบั่ว หนอนปลอก  หนอนแมลงวนัเจาะ

ยอดขาว  เพลีย้จั๊กจัน่สีเขียวและเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ควรปองกนักําจัดโดยวิธีกล ปลูกพืชหมนุเวียน   

การเผาตอซังทําลายดักแด  ทําลายพืชอาศัย  เมื่อพบการระบาดตองปองกันกําจัดดวยสารเคมีหรอืสาร

สะกัดจากธรรมชาติ 

 สัตวศัตรูขาวที่สําคัญ คือ ปูนา หอยเชอรี่  หนูและนก  จําเปนตองมีการวางแผนจัดการศัตรู

ขาวที่เหมาะสม เชนเดียวกับการปลูกขาวโดยทั่วไป 
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12. การจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว 
เพื่อที่จะใหไดขาวทีม่ีคุณภาพดีและตรงตามมาตรฐาน  รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ขาวจาปอนิกาใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้นดวย จําเปนตองมีการจัดการกอนและหลังเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง

และเหมาะสม 

 12.1 การเก็บเกี่ยว 
 ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมมีการสูญเสียนอยและเมล็ดขาวจาปอนิกามีคุณภาพดี ควรเก็บ

เกี่ยวเมื่อขาวออกรวงแลว 30 วัน  จะเก็บเกี่ยวโดยใชเคี่ยวเกี่ยวขาว  เครื่องเกี่ยวขาววางราย หรือเครื่อง

เกี่ยวนวดขาวก็ได 

12.2 การตากสุมซังและการนวดขาว 
การตากสุมซังขาวจาปอนิกาในนานานกวา 2 วัน จะมีผลทําใหคุณภาพขาวลดลง     ทั้ง 

คุณภาพการสีและการใชเปนเมล็ดพันธุ  ดังนั้น จึงควรรีบนวดขาวหรือตากแดดเพียง 1 วัน แลวนวด 

หรือใชเครื่องเกี่ยวนวด เพื่อหลีกเลี่ยงการเปยกซ้ําจากฝนหรือน้ําคาง 

ขาวจาปอนิกามีระแงเหนียวมาก ทําใหการนวดโดยใชแรงงานคนทาํไดยาก จาํเปนตองใช

เครื่องนวดเทานั้น  และควรนวดขาวที่ตากสุมซังไมเกิน 2  วัน จะชวยลดการสูญเสียจากการนวดได  

ทั้งนี้การใชเครื่องเกี่ยวนวดเปนวิธทีี่เหมาะสมกับขาวจาปอนิกามากทีสุ่ด 

12.3 การลดความชื้นเมล็ดขาวเปลือก 
ในกรณีที่ลดความชื้นขาวเปลือกโดยการตากแดด  ควรตากหนา 5-10 เซนติเมตร เกลี่ยกลับ

ขาววันละ 2-4 คร้ัง  โดยควรมีลานตากหรือวัสดุรองที่สะอาดและแหง เวลากลางคืนตองมีวัสดุคลุมกอง

ขาวเพื่อปองกันฝนหรือน้ําคาง   

ในการใชเครื่องอบลดความชื้นขาวเปลือก ที่เร่ิมแพรหลายในปจจุบันนั้น  เพื่อใหขาวมีคุณภาพ

การสีดี ควรเริ่มตนดวยอุณหภูมิต่ํา แลวคอยเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้น  เมื่อความชื้นลดลงบางแลว  แตไม

ควรเกิน 43 ๐เซลเซียส และความชื้นของบรรยากาศรอบๆ เมล็ดไมต่ํากวา 60 เปอรเซ็นต  โดยความชื้น

ของขาวเปลือกกอนนําไปเก็บรักษาหรือแปรรูปควรอยูระหวาง  13-14  เปอรเซ็นต 

12.4 การเก็บรักษาขาว 
การเก็บรักษาเมล็ดขาวจาปอนิกาในโรงเรือนทั่วๆ ไป เมล็ดขาวจะเสื่อมคุณภาพเร็ว จึงตอง

เก็บรักษาในสภาพทีมีอากาศเย็น หรือในถังเก็บ (Silo) ที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได แตก็ตอง 

ลงทุนสูง   ในปญหานี้ ปจจุบันแกไขโดยวางแผนการผลิตใหมีผลผลิตขาวออกมาสม่ําเสมอ  หรือตาม

ชวงเวลาที่ตองการ จะชวยลดระยะเวลาการเก็บรักษาและสามารถคงคุณภาพขาวไวได 
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ทิพสุดา เอพานิช  อวม คงชู  วารินทร  ศรีถัด อดุลย  กฤษวะดี และกัมปนาท  มุขดี. 2539. การเสื่อม

ความงอกของขาวโคชิฮิการิ เนื่องจากการทําลายของเชื้อรา. เอกสารเสนอในการสัมนาวิชาการ

ขาวและธัญพืชเมืองหนาว  ประจําป 2539 วันที่  27-29  มีนาคม 2539 ณ โรงแรมเซาทเทิรน บี. 

เอ็น. จังหวัดนครศรีธรรมราช. โรเนียว  6 หนา. 

ทวีศรี วรอุไร ปริศนา หาญวิริยะพันธุ  ละมายมาศ ยังสุข และอินสน บุตรตะ. 2539.  ผลของวิธีการ

ปลูกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวญี่ปุน. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ

ประจําป ของศูนยวิจัยขาวแพร วันที่  4-5  มีนาคม  2540  ณ ศูนยวิจัยขาวแพร  จังหวัดแพร. โร

เนียว 15 หนา. 

ทวีศรี วรอุไร และบุญรัตน จงดี. 2538. การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของขาวญี่ปุนในเขต

ภาคเหนือตอนบน. เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาวิชาการ การพัฒนางานวิจัยขาว

และธัญพืชเมืองหนาว ประจําป 2538. วันที่ 23-25  พฤษภาคม  2538  ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี. 

นิทัศน สิทธิวงศ และปยะพันธ ศรีคุม. 2540. การปรับปรุงผลผลิตขาวญี่ปุนโดยการปลูกระยะตางๆ 

หนา  79-82 ใน สรุปผลงานวิจัย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (ป 2535-

2539) ศูนยวิจัยขาวแพร  และสถานีทดลองเครือขาย. 

นิทัศน สิทธิวงศ. 2541. ผลตอบสนองตอการใสปุยไนโตรเจนของขาวจาปอนิกาสายพันธุดีเดนที่ปลูก

ในภาคเหนือตอนบน. หนา  236-239 ใน  รายงานประจําป  2540 สถานีทดลองขาวพาน 

สถาบันวิจัยขาว  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

นิทัศน สิทธิวงศ  บุญดิษฐ วรินทรรักษ และปยะพันธ ศรีคุม. 2541ก. ผลของอุณหภูมิสะสมตอ

พัฒนาการของขาวจาปอนิกา. หนา 240-243 ใน รายงานประจําป 2540 สถานีทดลองขาวพาน 

สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

นิทัศน สิทธิวงศ  บุญดิษฐ วรินทรรักษ และปยะพันธ ศรีคุม. 2541ข.  การใชปุยพืชสดบางชนิดในการ

ปลูกขาวจาปอนิกา. หนา 244-250 ใน รายงานประจําป  2540  สถานีทดลองขาวพาน 

สถาบันวิจัยขาว    กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

บริบูรณ สมฤทธิ์. 2537. ขาวญี่ปุนในประเทศไทย. หนา 9-13 ใน วันขาวญี่ปุนและ 40 ป  สถานีทดลอง 

ขาวพาน สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร. 

บริษัท ที ซี ซี การเกษตร จํากัด. 2537. ขอมูลการผลิตขาวญี่ปุนบางพันธุ . โรเนียว. 
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บุญดิษฐ วรินทรรักษ  วิชัย คําชมภู  เชิดเชาว เหลาอรรคะ  มาโนช พุกเกลี้ยง  ไพโรจน โชตินิสากรณ 

พรรณี จิตตา  นิทัศน สิทธิวงศ   พรชัย เตจะ และสงา โนจักร. 2541. การปรับปรุงพันธุขาวจาปอ

นิกาในเขตภาคเหนือตอนบน. หนา 87-163  ใน รายงานประจําป 2540  สถานีทดลองขาวพาน

สถาบันวิจัยขาว  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

บุญดิษฐ วรินทรรักษ และนิทัศน สิทธิวงศ. 2541. การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวจาปอนิกาในนา

เกษตรกร. หนา 251-261 ใน รายงานประจําป 2540 สถานีทดลองขาวพาน  สถาบันวิจัยขาว 

กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

บุญดิษฐ วรินทรรักษ และปยะพันธ ศรีคุม. 2541. ผลของการใสปุยไนโตรเจนในแปลงกลาและอายุ

กลาตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวจาปอนิกา.หนา 208-235 ใน รายงานประจําป 

2540 สถานีทดลองขาวพาน  สถาบันวิจัยขาว  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ. 

บุญดิษฐ วรินทรรักษ  วิชัย คําชมภู  สานิตย มโนเอกกุล  และพรรณี จิตตา. 2543. การทดสอบพันธุ

ขาวจาปอนิกา. เอกสารประกอบการสัมนาวิชาการศูนยวิจัยขาวแพร. วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 

มิถุนายน  2543  ณ ศูนยวิจัยขาวแพร  จังหวัดแพร. โรเนียว  14 หนา. 

บุญดิษฐ วรินทรรักษ และนิทัศน สิทธิวงศ. 2543. การประเมินพันธุขาวนาสวนในการผลิตขาวอินทรีย.

หนา 77-101 ใน รายงานการสัมมนาวิชาการขาวและธัญพืชเมืองหนาวภาคเหนือ ประจําป 

2543. ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ศูนยวิจัยขาวแพรและสถานีทดลองเครือขาย. วันที่ 24-25 

กุมภาพันธ 2543  ณ  โรงแรมแมสอดฮิลล จังหวัดตาก. 

ไพฑูรย อุไรวงศ  กิตติยา กิจควรดี  นิพนธ มาฆพาน  ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต  ยุวดา เกิดโกมุติ และ

กัมปนาท  มุขดี. 2539. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวญี่ปุนในภาชนะบรรจุชนิดตาง ๆ เก็บรักษา

ไวในสภาพปกติ. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการขาวและธัญพืชเมืองหนาว  ประจําป 2539  

วันที่ 27-29 มีนาคม 2539 ณ โรงแรมเซาทเทิรน บี.เอ็น.จังหวัดนครศรีธรรมราช. โรเนียว 9 หนา. 

วลัยพร แสนวงษ  นพรัตน มวงประเสริฐ และสถิตย อินทราวุธ. 2538.  ปริมาณไนโตรเจนที่ขาวญี่ปุน

ตองการในการใหผลผลิตในดินนาชุดลําปาง. หนา 50-70 ใน รายงานการสัมนาวิชาการ การ

พัฒนางานวิจัยขาวและธัญพืชเมืองหนาว  คร้ังที่ 10  วันที่ 20-21 กุมภาพันธ 2538 ณ ศูนยวิจัย

ขาวแพร   จังหวัดแพร. 
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วลัยพร  แสนวงษ  นิทัศน  สิทธิวงศ  จารุนันท ตันติวรวิทย และสถิตย  อินทราวุธ. 2540ก. ระยะเวลา

ในการใสปุยไนโตรเจนกับการปลูกขาวญี่ปุน.หนา 83-88 ใน สรุปผลงานวิจัยในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7  (ป  2535-2539)  ของศูนยวิจัยขาวแพร และสถานี

ทดลองเครือขาย. 

วลัยพร แสนวงษ  นพรัตน มวงประเสริฐ และสถิตย  อินทราวุธ. 2540ข. ปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ขาว

ญี่ปุนตองการในการใหผลผลิตในดินนาชุดลําปาง. หนา 66-72 ใน สรุปผลงานวิจัยใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (ป 2535-2539) ของศูนยวิจัยขาวแพรและ

สถานีทดลองเครือขาย 

วลัยพร แสนวงษ  ทวีศรี  วรอุไร   จารุนันต  ตันติวรวิทย และนิทัศน  สิทธิวงศ. 2540ค. วิธีการปลูกขาว

ญี่ปุนในเขตภาคเหนือตอนบน. เอกสารประกอบการประชุมสัมนาทางวิชาการ ของสถาบันวิจัย

ขาว. 19-21  มีนาคม 2540  ณ  โรงแรมริมกกรีสอรต  จังหวัดเชียงราย. โรเนียว  23  หนา. 

วิชัย คําชมภู. 2538. โครงการพัฒนาขาวญี่ปุน.เอกสารประกอบการสัมนาโครงการสงเสริมการปลูก

ขาวญี่ปุน. วันที่  21-25  มีนาคม 2538  ณ โรงแรมลิตเติ้ลด้ัก   จังหวัดเชียงราย. 

วิไล ปาละวิสุทธิ์   ดวงอร  อริยพฤกษ  จิตติชัย  อนาวงษ และพรสุรีย  กาญจนา. 2538. อิทธิพลของวัน

ปลูกตอความมีชีวิตความแข็งแรงและอายุการเก็บรักษาของขาวญี่ปุน. เอกสารประกอบการ

สัมนาทางวิชาการ การพัฒนางานวิจัยขาวและธัญพืชเมืองหนาว ประจําป 2538 . วันที่  23-25 

พฤษภาคม 2538  ณ โรงแรมลองบีชชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี.  โรเนียว  28 หนา. 

วิสุทธิ์ กีปทอง. 2538. การตอบสนองตอปุยไนโตรเจนและอัตราปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ.

เอกสารประกอบการสัมนาวิชาการ การพัฒนางานวิจัยขาวและธัญพืชเมืองหนาว ประจําป 

2538  วันที่  23-25  พฤษภาคม 2538  ณ  โรงแรมลองบีช ชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี. 

สถานีทดลองขาวพาน. 2538. โครงการนํารองการผลิตขาวญี่ปุนรวมกับภาคเอกชน. รายงานการ

ปฏิบัติงาน สถานีทดลองขาวพาน  จังหวัดเชียงราย. (โรเนียว) 

สถาบันวิจัยขาว. 2538. รายงานสรุปผลการทดลองโครงการวิจัยพันธุ  รับรองพันธุและกระจายพันธุ 

ปงบประมาณ  2538  เร่ือง  การทดสอบพันธุขาวญี่ปุนในนาเกษตรกร.  กรมวิชาการเกษตร. 41 

หนา. 
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สถาพร  กาญจนพันธุ  เคนสงค   หาตรงจิตร   สารนิติ  สงวนสัจ   เล็ก  จันทรเกษม และจันทนา สรสิริ. 

2538. การตอบสนองตอปุยไนโตรเจนในขาวญี่ปุน I วิธีปกดํา II วิธีหวานน้ําตม. เอกสาร

ประกอบการสัมนาทางวิชาการ  การพัฒนางานวิจัยขาวและธัญพืชเมืองหนาว  ประจําป  2538.

วันที่  23-25  พฤษภาคม 2538 ณ โรงแรมลองบีชชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี. โรเนียว  19 หนา. 

อาจอง เล้ียงล่ํา. 2537. ผลงานวิจัยขาวญี่ปุนที่สถานีทดลองขาวพาน. หนา 22-25 ใน วันขาวญี่ปุน 

และ 40 ป สถานีทดลองขาวพาน. สถาบันวิจัยขาว  กรมวิชาการเกษตร. 

Yoshida, S. 1981. Fundamental of rice crop science. IRRI, P.O. Box 933, Manila, Philippines. 

269 p. 
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ผนวก 1   

ขาวญี่ปุน  ก.วก. 1 (Sasanishiki) 
                  (เอกสารเผยแพร ลําดับที ่3/2539  สถาบันวจิัยขาว  กรมวชิาการเกษตร) 
ประวัติ  
 สถาบันวิจัยขาวเริ่มดําเนินงานเพื่อศึกษาหาขอมูลเบี้องตน ตลอดจนความเปนไปไดในการ

ปลูกขาวญี่ปุนมาตั้งแตป พ.ศ. 2507 โดยไดดําเนินงานที่สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย ตอมา

ในป พ.ศ. 2530 สถานีทดลองขาวพานไดเก็บรวบรวมพันธุขาวญี่ปุนจากแหลงตางๆ มาขยายเมล็ด

พันธุ จากนั้นนําไปปลูกศึกษาพันธุข้ันสูงที่สถานีทดลองขาวพานและสถานีทดลองขาวสันปาตองเมื่อป 

พ.ศ.2532-2533  ปลูกเปรียบเทียบพันธุระหวางสถานีเมื่อป พ.ศ. 2533-2534  หลังจากนั้นนําไปปลูก

ทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย  เชียงใหม  ลําพูน  พิษณุโลก ชัยนาท สกลนคร และ

จังหวัดหนองคาย  พรอมทั้งบันทึกผลผลิต ลักษณะทางการเกษตรที่สําคัญ ขอมูลอุตุนิยมวิทยาในชวง

ฤดูปลูก ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี ตลอดจนทดสอบปฏิกิริยาตอโรคและแมลง

เมื่อป พ.ศ. 2534-2538 

 ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรใหเปนพันธุแนะนํา 

เมื่อวันที่  22  กันยายน 2538 และใหชื่อวา พันธุ”ขาวญี่ปุน ก.วก. 1” 
ลักษณะประจําพันธุ 
 ขาวญี่ปุน ก.วก.1 เปนขาวเจานาสวน ไมไวตอชวงแสง ตนสูงประมาณ 88  เซนติเมตร ตน

คอนขางแข็ง ทรงกอตั้งตรง ใบแกชาสีเขียวและมีขน กาบใบและปลองสีเขียว ใบธงคอนขางตั้งตรง รวง

แนน ระแงถี่ คอรวงสั้น เมล็ดขาวเปลือกสีฟางมีขนสั้น ยอดเมล็ดสีฟางและมีหางเล็กนอย รูปรางเมล็ด

ขาวเปลือกสั้นปอม  ยาว 7.4 มิลลิเมตร กวาง 3.5 มิลลิเมตร และหนา 2.2 มิลลิเมตร ขาวกลองสีขาว 

ยาวเฉลี่ย 5.18 มิลลิเมตร  มีทองไขปานกลาง การรวงของเมล็ดยาก มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน 

และใหผลผลิตประมาณ 700  กิโลกรัมตอไร 
ลักษณะเดน 
1. ใหผลผลิตสูงในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ 

2. สามารถปรับตั ว ได ดี ในพื้ นที่ ดิ นนา เขตภาคเหนือตอนบน   ภาคเหนือตอนล า ง  และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

3. ทนทานตอสภาพอากาศรอนไดดีกวาขาวญี่ปุนพันธุอื่นๆ 

4. คุณภาพการสีดี ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวประมาณ 48 เปอรเซ็นต 

5. คุณภาพการหุงตนและรับประทานดีตรงตามมาตรฐานสําหรับผูบริโภคขาวญี่ปุน 

6. ราคาสูงกวาขาวทั่วไป 
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คําแนะนํา 
1. แนะนาํใหปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2. การปลูกในฤดนูาปรัง ชวงเดือนพฤศจกิายนถงึเดือนมกราคม จะใหผลผลิตสูงกวาฤดูนาป เพราะ

เปนชวงฤดหูนาวซึง่มีอุณหภมูิเหมาะสมในการเจริญเติบโต 

3. อัตราเมล็ดพันธุที่ใช 7-10 กิโลกรัมตอไร สําหรับนาดํา  และ 15 กิโลกรัมตอไร สําหรับนาหวานน้ํา

ตม โดยเมล็ดพันธุตองมีความงอกไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต 

4. อายุกลาที่เหมาะสมตอการปกดําในฤดูนาปรังในเขตภาคเหนือตอนบนประมาณ 25-30 วัน และ 

15-18 วัน สําหรับภาคเหนือตอนลาง หรือเมื่อตนกลามีใบ 3-5 ใบ 

5. ถอนกลาอยาใหช้ําและนําไปปกดําใหเสร็จภายในวันเดียว  เพื่อใหไดตนกลาที่แข็งแรงและตั้งตัวได

เร็ว  โดยปกดําจับละ 6-8 ตน ระยะปกดํา 30x15 หรือ 20x20 เซนติเมตร 
ขอควรระวัง 
1. ในสภาพที่มีอากาศรอนและความชื้นสูง ขาวญี่ปุน ก.วก.1 ไมตานทานโรคไหม การปลูกขาวให

ไดผลดีควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมดังกลาว 

2. ขาวญี่ปุน ก.วก. 1 มีระแงเหนียวมาก การนวดโดยการฟาดขาวทําไดยาก หลังจากเก็บเกี่ยวควร

ตากขาวในนา 3-4 วัน แลวนวดดวยเครื่องนวดทันที 

3. เมล็ดขาวเสื่อมความงอกเรว็ การเก็บเมล็ดพันธุควรลดความชืน้เมลด็ใหเหลือ 8-10 เปอรเซ็นต 

และเก็บในปบหรือภาชนะทีส่ามารถปดผนึกได 

4. ไมตานทานโรคไหม โรคขอบใบแหงและโรคใบสีสม 

5. ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล เพลี้ยจกัจั่นสีเขียวและเพลี้ยกระโดดหลังขาว 
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ผนวก 2   

ขาวญี่ปุน ก.วก. 2 (Akitakomachi) 
                 (เอกสารเผยแพร ลําดับที ่4/2539  สถาบันวจิัยขาว  กรมวชิาการเกษตร) 
 

ประวัติ  
 สถาบันวิจัยขาวเริ่มดําเนินงานเพื่อศึกษาหาขอมูลเบี้องตน ตลอดจนความเปนไปไดในการ

ปลูกขาวญี่ปุนมาตั้งแตป พ.ศ. 2507 โดยไดดําเนินงานที่สถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย ตอมา

ในป พ.ศ. 2530 สถานีทดลองขาวพานไดเก็บรวบรวมพันธุขาวญี่ปุนจากแหลงตางๆ มาขยายเมล็ด

พันธุ จากนั้นนําไปปลูกศึกษาพันธุข้ันสูงที่สถานีทดลองขาวพานและสถานีทดลองขาวสันปาตอง เมื่อป 

พ.ศ.2532-2533  ปลูกเปรียบเทียบพันธุระหวางสถานีเมื่อป พ.ศ. 2533-2534  หลังจากนั้นนําไปปลูก

ทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย  เชียงใหม  ลําพูน  พิษณุโลก ชัยนาท สกลนคร และ

จังหวัดหนองคาย  พรอมทั้งบันทึกผลผลิต ลักษณะทางการเกษตรที่สําคัญ ขอมูลอุตุนิยมวิทยาในชวง

ฤดูปลูกตรวจสอบคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี ตลอดจนทดสอบปฏิกิริยาตอโรคและแมลง

เมื่อป พ.ศ. 2534-2538 

 ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรใหเปนพันธุแนะนํา  

เมื่อวันที่  22  กันยายน 2538 และใหชื่อวา พันธุ”ขาวญี่ปุน ก.วก. 2” 
ลักษณะประจําพันธุ 
 ขาวญี่ปุน ก.วก. 2 เปนขาวเจานาสวน ไมไวตอชวงแสง ตนสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ตนแข็ง 

ทรงกอตั้งตรง ใบแกชาสีเขียวและมีขน  กาบใบและปลองสีเขียว ใบธงคอนขางตั้งตรง  รวงแนน ระแงถี่ 

คอรวงสั้น เมล็ดขาวเปลือกสีฟางมีขนสั้น ยอดเมล็ดสีฟางและมีหางบางบางเมล็ด  รูปรางเมล็ด

ขาวเปลือกสั้นปอม ยาว 7.3 มิลลิเมตร  กวาง 3.3 มิลลิเมตร และหนา 2.2 มิลลิเมตร ขาวกลองสีขาว 

ยาวเฉลี่ย 5.13 มิลลิเมตร มีทองไขนอย การรวงของเมล็ดยาก มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 117 วัน และ

ใหผลผลิตประมาณ 700 กิโลกรัมตอไร 
ลักษณะเดน 
1. ใหผลผลิตสูงในสภาพดนิทีม่คีวามอุดมสมบูรณ 
2. สามารถปรับตัวไดดีในพื้นที่ดินนาเขตภาคเหนือตอนบน 

3. คุณภาพการสดีีมาก  ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวประมาณ 52 เปอรเซ็นต 

4. คุณภาพการหงุตมและรับประทานดี ตรงตามมาตรฐานสําหรับผูบริโภคขาวญี่ปุน 

5. ราคาสูงกวาขาวทั่วไป 
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คําแนะนํา 
1. แนะนาํใหปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน 

2. การปลูกในฤดูนาปรังชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมจะใหผลผลิตสูงกวาฤดูนาป เพราะ
เปนชวงฤดูหนาวซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมในการเจริญเติบโต 

3. อัตราเมล็ดพันธุที่ใช 7-10 กิโลกรัมตอไร สําหรับนาดํา และ 15 กิโลกรัมตอไร สําหรับนาหวานน้ํา

ตม โดยเมล็ดพันธุตองมีความงอกไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต 

4. อายุกลาที่เหมาะสมตอการปกดําในฤดูนาปรังในเขตภาคเหนือตอนบนประมาณ 25-30 วัน หรือ 

เมื่อตนกลามีใบ 3-5 ใบ 

5. ถอนกลาอยาใหกลาช้ํา ควรถอนกลาและปกดําใหเสร็จภายในวันเดียว เพื่อใหไดตนกลาที่แข็งแรง

และตั้งตัวไดเร็ว โดยปกดําจับละ 6-8 ตน ระยะปกดํา 30x15 หรือ 20x20 เซนติเมตร 

 
ขอควรระวัง 
1. ในสภาพที่มีอากาศรอนและความชื้นสูงขาวญี่ปุน ก.วก.2 ไมตานทานโรคไหม การปลูกขาวให

ไดผลดีควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมดังกลาว 

2. ขาวญี่ปุน ก.วก. 2 มีระแงเหนียวมาก การนวดโดยการฟาดขาวทําไดยาก  หลังจากเก็บเกี่ยวควร

ตากขาวในนา 3-4 วัน แลวนวดดวยเครื่องนวดทันที 

3. เมล็ดขาวเสื่อมความงอกเร็ว  การเก็บเมล็ดควรลดความชื้นเมล็ดใหเหลือ 8-10 เปอรเซ็นต และ

เก็บในปบหรือภาชนะที่สามารถปดผนึกได 

4. ไมตานทานโรคไหม  โรคขอบใบแหงและโรคใบสีสม 

5. ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล  เพลีย้จกัจั่นสีเขียวและเพลี้ยกระโดดหลังขาว 
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	กิติยาและคณะ (2539ก) พบว่า การเก็บเกี่ยวข้าวจาปอนิกาที่ระยะ 30 วันหลังจากข้าวออกดอก เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ได้ข้าวที่มีคุณภาพการสีดี และเมล็ดมีความงอกอยู่ได้นาน (ตารางที่ 30) การเก็บเกี่ยวข้าวที่ระยะ 25 วันหลังจากข้าวออกดอกสามารถทำได้ แต่เมล็ดจะมีความชื้นสูงและมีเมล็ดอ่อนอยู่มาก และสามารถเก็บเกี่ยวได้ล่าถึง 35 วันหลังจากข้าวออกดอก 
	ปี พ.ศ. 2535/36
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