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คํานํา 
พ้ืนที่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง มีพ้ืนที่ราบและที่เชิงเขาเป็นที่อยู่

อาศัยและมีการทําการเกษตรประมาณร้อยละ 30 จากสภาพพ้ืนที่ที่เป็นภูเขามีความลาดชันตามบริเวณไหล่เขา
และมีที่ราบปะปนอยู่บ้าง ทําให้การเพาะปลูกข้าวมีอยู่ในพื้นที่จํากัดทั้งการปลูกในสภาพไร่และสภาพนาขั้นบันได
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชัน ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวไร่ลดลงมากเนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทํานาขั้นบันได
เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า แต่อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่ปรับเป็นนาขั้นบันไดไม่ได้ การปลูกข้าวไร่
ยังคงมีความจําเป็นด้านความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุโดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อให้เกิด
ความย่ังยืนบนพื้นที่สูง 

การศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านข้าวไร่มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่าครึ่งศตวรรษ โดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการปรับปรุงพันธ์ุข้าวไร่ซึ่งเป็นการคัดเลือกข้าวไร่พันธ์ุ
พ้ืนเมืองให้บริสุทธ์ิและรับรองพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการน้ํา การจัดการวัชพืช การ
อารักขาพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ และการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  

ดังนั้น กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทําเอกสารวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีการ
ปลูกข้าวไร่อย่างยั่งยืน” ขึ้น สําหรับเป็นเอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูก
ข้าวไร่ทั้งด้านพันธ์ุ การผลิตเมล็ดพันธ์ุ การเขตกรรม การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบการปลูก 
การจัดการความชื้น การอารักขาพืช การจัดการวัชพืช การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อเกษตรกรและผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงได้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งใช้เป็นคู่มือสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในการให้คําแนะนําการปลูกข้าวไร่ต่อไป 

 
กลุ่มศูนย์วิจัยขา้วภาคเหนือตอนบน 

 ธันวาคม 2555 
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สารบัญ 
 หน้า 
บทนํา 1 
พันธ์ุข้าวไร่ 7 
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ 22 
การคัดเลือกพื้นที่ การเตรียมดินและวิธีการปลูก 25 
การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบการปลูกพืช 35 
การจัดการความช้ืนในดิน 48 
การอารักขาพืชในข้าวไร่ 54 
การจัดการวัชพืชในข้าวไร่ 81 
การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยว 89 
บทสรุปและคําแนะนําการปลูกข้าวไร่  100 
เอกสารอ้างอิง 106 
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บทนํา 
ข้าวเป็นพืชในตระกูลหญ้า (Gramineae) จัดเป็นพืชอาหารหลักของประชากรมากกว่าครึ่งโลก ชนิด

ของข้าวที่ปลูกสามารถจําแนกตามถิ่นกําเนิดและความนิยมบริโภคได้ 2 ชนิด (Species) คือ ข้าวแอฟริกา 
(Oryza glaberrima Steud.) ซึ่งมีถิ่นกําเนิดและบริโภคกันในบางประเทศของทวีปแอฟริกา และข้าวเอเชีย 
(Oryza sativa L.) ซึ่งมีถิ่นกําเนิดและปลูกเป็นพืชอาหารโดยทั่วไปในทวีปเอเชียตลอดจนแถบตะวันออกกลาง 
ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ข้าวเอเชีย (Oryza sativa L.) ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อย (Sub-species) 
ได้อีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ซึ่งมีถิ่นกําเนิดแถบเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า กลุ่มข้าว
อินดิกา (Indica) กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีถิ่นกําเนิดแถบเอเชียตะวันออก บริเวณประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เรียกว่า 
กลุ่มข้าวจาปอนิกา (Japonica) ส่วนกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีถิ่นกําเนิดแถบหมู่เกาะชวา มีการปลูกและบริโภคเฉพาะ
ท้องถิ่น เรียกว่า กลุ่มข้าวจาวานิกา (Javanica) ดังนั้นข้าวที่ปลูกเพื่อการบริโภคกันค่อนข้างกว้างขวางและเป็นที่
รู้จักกันโดยทั่วไป จึงมีเพียง 2 กลุ่ม คือ ข้าวอินดิกาและข้าวจาปอนิกา โดยข้าวที่ขัดสีแล้วมีจําหน่ายทั่วโลก 
ประมาณร้อยละ 87 เป็นข้าวในกลุ่มอินดิกา ส่วนกลุ่มข้าวจาปอนิกามีการปลูกและจําหน่ายเพียงร้อยละ 11  
สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI, 1990) ให้ความหมายของข้าวไร่ (Upland rice) หมายถึง ข้าวที่ปลูกใน
สภาพที่ไม่มีน้ําขัง (Dryland condition) หรือสภาพไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย แอฟริกา และละติน
อเมริกา มีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ประมาณ 14 ล้านเฮคตาร์ หรือ 87.5 ล้านไร่ ให้ผลผลิตตํ่าเฉลี่ยเพียง 1 ตันต่อเฮคตาร์ 
หรือ 160 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตรวมของข้าวไร่คิดเป็นร้อยละ 4 ของผลผลิตข้าวโลกโดยรวม ในปี 1990 
(พ.ศ.2533) IRRI รายงานว่า ในประเทศไทยผลผลิตรวมของข้าวไร่คิดเป็นร้อยละ 11 ของผลผลิตข้าวรวมของ
ประเทศ ในประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ปัจจุบันประมาณ 668,486 ไร่ (ตารางที่ 1) โดยแบ่งออกตามเป้าหมาย
การใช้ประโยชน์ผลผลิตและความสําคัญต่อความมั่นคงทางอาหารต่อประชากรในพื้นที่ต่างกันได้เป็น 3 รูปแบบ 
คือ  

1. ข้าวไร่ที่ปลูกบนพื้นที่สูงโดยกลุ่มชาติพันธ์ุ มีเป้าหมายให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภค
ของประชากรตลอดทั้งปี ในประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกหลักใน 20 จังหวัดรวม 587,110 ไร่  

2. ข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่ราบ ปลูกโดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาสวนอยู่แล้วแต่พ้ืนที่นามีน้อย ได้ข้าวบริโภค
ไม่ครบปี อยู่ในเขตพื้นราบสภาพไร่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการปลูกข้าวไร่แซมใน
สวนยางพาราและปาล์มน้ํามันในภาคใต้  

3. ข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่เฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยปลูกพันธ์ุที่มีคุณสมบัติพิเศษทาง
โภชนาการ เช่น ข้าวเหนียวลืมผัว ช่อลุง 97 และเหนียวดําช่อไม้ไผ่ 49 เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูง พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยข้าวไร่  

จังหวัด 
ประชากรกลุ่ม 

ชาติพนัธุ์ (คน) 1/ 
พื้นทีป่ลูกขา้วไร่ 

(ไร่) 2/ 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 2/ 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 2/ 

ภาคเหนือตอนบน  
   

น่าน 87,253 110,608 38,823 325 
แม่ฮ่องสอน 109,119 89,792 31,517 360 
เชียงราย 130,054 76,731 26,933 359 
เชียงใหม่ 244,291 47,618 16,714 577 
พะเยา 18,572 9,560 3,356 365 
ลําปาง 18,432 4,006 1,406 390 
แพร่ 18,517 3,420 1,200 341 
ลําพูน 30,825 1,726 606 462 

รวม 657,063 343,461 120,555 397 
ฝั่งตะวันตก  

   
ตาก 130,065 109,872 38,565 326 
กาญจนบุรี 61,816 91,366 32,069 284 
อุทัยธานี 7,511 1,145 402 - 
ราชบุรี 20,510 0 - - 
ประจวบคีรีขันธ์ 9,131 0 - - 
กําแพงเพชร 8,729 - - - 
เพชรบุรี 8,407 - - - 
สุโขทัย 4,413 - - - 

รวม 250,582 202,383 71,036 305 
ฝั่งตะวันออก  

   
เลย 1,476 24,362 8,551 - 
พิษณุโลก 25,872 9,040 3,173 350 
เพชรบูรณ์ 25,140 7,864 2,760 - 
อุตรดิตถ์ 0 713 250 - 

รวม 52,488 41,979 14,735 - 
ภาคกลาง  

   
สุพรรณบุรี 4,783 0 - - 

รวม 4,783 0 - - 
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(ต่อ) 

จังหวัด 
ประชากรกลุ่ม 

ชาติพนัธุ์ (คน) 1/ 
พื้นทีป่ลูกขา้วไร่ 

(ไร่) 2/ 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 2/ 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 2/ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   

อุบลราชธานี - 12,430 4,363 - 
ขอนแก่น - 12,000 4,212 351 
มหาสารคาม - 10,000 3,510 - 
สกลนคร - 3,660 1,285 - 
ชัยภูมิ - 3,500 1,229 - 
ร้อยเอ็ด - 703 247 - 

รวม - 42,293 14,845 - 
ภาคใต ้  

   
กระบี่ - 7,512 2,637 295 
ชุมพร - 6,510 2,285 330 
พังงา - 6,050 2,124 275 
สงขลา - 5,151 1,808 285 
สุราษฎร์ธานี - 4,510 1,583 282 
นครศรีธรรมราช - 3,511 1,232 278 
พัทลุง - 2,052 720 257 
ตรัง - 2,012 706 - 
ระนอง - 912 320 252 
สตูล - 150 53 - 

รวม - 38,370 13,468 282 
รวมทั้งประเทศ 964,916 668,486 234,639 336 

1/ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2554 
2/ ข้อมูลสรุปจากผลการรวบรวมของศูนย์วิจัยข้าวในภูมิภาคต่าง ๆ ในปี 2555 โดยมีแหล่งข้อมูลจาก  
   สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการจัดเขตศักยภาพผลผลิตของประเทศไทย กรมการข้าว   
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การปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว (Genetic) มากที่สุด โดยพันธ์ุข้าวไร่ที่ผ่าน
การคัดเลือกโดยกลุ่มชาติพันธ์ุในระหว่างการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเป็นพันธ์ุที่มีความสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมรวมทั้งปรับตัวให้ต้านทานต่อศัตรูข้าวที่สําคัญได้ดี ด้านการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม 
(Environment) ในระหว่างการอพยพมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไร่ไปด้วย จึงยังอาศัยความอุดม
สมบูรณ์ของดินจากพื้นที่เปิดใหม่ได้มาตลอด แต่ในปัจจุบันการเคลื่อนย้ายได้ยุติลงแล้วการใช้พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่จึง
เป็นไร่หมุนเวียนซึ่งมีผลกระทบต่อนโยบายด้านป่าไม้ต้นน้ํามาก ในส่วนของการจัดการ (Management) มีผลต่อ
การเพิ่มผลผลิตของข้าวไร่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวในนิเวศน์อ่ืน อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวไร่
ยังต้องให้ความสําคัญกับการจัดการด้านการกําจัดวัชพืชและป้องกันกําจัดสัตว์ศัตรูข้าวด้วย 

 ภาคราชการไทยมีบทบาทในการพัฒนาข้าวไร่มานานแล้ว มีการต้ังสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมือง
หนาวสะเมิง ปางมะผ้า โพนพิสัย และอุดรธานี เพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนา งานผลิตเมล็ดพันธ์ุและงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวไร่ มีการรวบรวมพันธ์ุข้าวไร่พ้ืนเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ถึงปี 2525 มีโครงการรวบรวมพันธ์ุ
ข้าวพ้ืนเมืองทั่วประเทศไปเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธ์ุข้าวแห่งชาติ ซึ่งพบว่ามีเชื้อพันธ์ุข้าวไร่
มากถึง 5,467 ตัวอย่างเชื้อพันธ์ุ ได้จากภาคเหนือมากที่สุด 2,328 ตัวอย่างเช้ือพันธ์ุ รองลงมาคือภาคกลาง 
1,050 ตัวอย่างเช้ือพันธ์ุ มีการปรับปรุงพันธ์ุข้าวไร่และรับรองพันธ์ุสําหรับพ้ืนที่ปลูกภาคต่าง ๆ และจําแนกตาม
ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ต้ังแต่ปี 2522 ถึงปัจจุบัน รวม 12 พันธ์ุ ทุกพันธ์ุได้จากพันธ์ุ
พ้ืนเมืองที่นํามาคัดเลือกพันธ์ุบริสุทธ์ิ ในด้านอื่น ๆ มีงานวิจัยด้านเขตกรรม การจัดการดินและปุ๋ย การอารักขา
ข้าว ตลอดจนการจัดการวัชพืชมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2525-2539 ภายใต้โครงการข้าวไร่ที่สูงในเขตเกษตร
ยากจนและโครงการพัฒนาข้าวในเขตเกษตรล้าหลัง ซึ่งพบว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถยกระดับผลผลิตข้าว
ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ยังแปรปรวนมากอยู่ที่ 200-400 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งนับได้ว่าประสบผลสําเร็จในการยกระดับ
ผลผลิตข้าวไร่ได้ แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของฟ้าอากาศในแต่ละปีและการปลูกในสภาพไร่ที่
ไม่อํานวยให้ใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกข้าวไร่มีการทดสอบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการพระราชดําริต่าง ๆ ในภาคเหนือต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูง 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมประมาณ 343,461 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 120,555 ตัน เฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่ ใน
ระยะต่อมาต้ังแต่ปี 2545 มีการวิจัยและพัฒนาการปรับพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่เป็นนาขั้นบันได ซึ่งพบว่าสามารถ
ยกระดับผลผลิตข้าวขึ้นมาได้อีก 1-2 เท่า หรือประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ รวมทั้งสามารถปลูกในพื้นที่เดิมได้
อย่างต่อเนื่อง เป็นการลดพื้นที่หมุนเวียนปลูกข้าวไร่และคืนพื้นที่ดังกล่าวให้ฟ้ืนฟูกลับไปเป็นสภาพป่าไม้ต้นน้ําได้
ดังเดิมอีกด้วย ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาขั้นบันไดอยู่ประมาณ 94,725 ไร่ คิดเป็นผลผลิตข้าวประมาณ 47,362 
ตัน รวมเป็นผลผลิตของข้าวบนพื้นที่สูงประมาณ 167,917 ตัน ปัจจุบันยังมีงานวิจัยของกรมการข้าวด้าน
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ปรับปรุงพันธ์ุข้าวไร่ ดําเนินการในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนาขั้นบันไดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน 

ข้าวไร่นับได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของกลุ่มชาติพันธ์ุโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่บนที่สูงใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย กะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ ม้งหรือแม้ว เมี่ยนหรือเย้า อาข่าหรืออีก้อ ลาหู่
หรือมูเซอ ลีซูหรือลีซอ ลัวะหรือละว้า และไทยใหญ่ มีประชากรรวมประมาณ 657,063 คน (ตารางที่ 1) ซึ่งใน
ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธ์ุในภาคเหนือตอนบนส่วนหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรบนที่สูงเป็นพืชที่ให้
ผลตอบแทนสูงแล้วนําเงินมาซื้อข้าวไปบริโภคแทนการเช่าหรือซื้อที่นาพื้นราบปลูกข้าวแล้วนําขึ้นไปบริโภค 
รวมถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรลงมาเรียนหนังสือและประกอบอาชีพในเมือง ซึ่งในส่วนนี้คาดว่ามีอยู่
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรกลุ่มชาติพันธ์ุทั้งหมด ดังนั้น จึงเหลือประชากรที่ต้องปลูกและบริโภคข้าวไร่บน
ที่สูงจริงประมาณ 591,357 คน เมื่อนํามาคํานวณโดยใช้อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ย 300 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อ
คนต่อปี จึงมีความต้องการข้าวเพื่อการบริโภคบนพื้นที่สูงจริงประมาณ 177,407 ตัน 

ด้วยผลผลิตและความต้องการข้าวบนพื้นที่สูงข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ยังขาดปริมาณข้าวสําหรับการบริโภค
อีกประมาณ 9,490 ตัน ซึ่งสามารถนําข้าวนาสวนจากพื้นราบขึ้นไปทดแทนได้ แต่ด้วยราคาข้าวที่สูงขึ้นใน
ปัจจุบันประกอบกับกลุ่มชาติพันธ์ุที่ยังปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคยังมีรายได้ตํ่าอยู่มาก จึงยังต้องให้ความสําคัญกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวไร่ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ปลูกอีก 27,114 ไร่ หรือจะต้องเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก 350 
กิโลกรัมต่อไร่ให้เป็น 380 ไร่ หรือเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไร่เป็นนาขั้นบันไดอีกประมาณ 4,745 ไร่ หรือผสมผสาน
ทุกวิธีการเพื่อเพิ่มปริมาณข้าวบนที่สูงให้เพียงพอบนพื้นฐานของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ํา
ลําธารควบคู่กันไป โดยมีเป้าหมายให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 

เทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ นับได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นต้องใช้ในการปลูกข้าวไร่ให้ได้
ผลผลิตที่ดีในระดับหนึ่งและมีเสถียรภาพ เป็นองค์ความรู้ที่มีความแตกต่างจากการปลูกข้าวโดยท่ัวไป ซึ่งส่วน
ใหญ่ปลูกในสภาพน้ําขัง ทั้งในนิเวศข้าวนาสวนและข้าวขึ้นน้ํา ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นเทือกเขา และที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบใช้เป็นพื้นที่สําหรับทํา
การเกษตร พ้ืนที่ที่ใช้ปลูกข้าวไร่เป็นพื้นที่สภาพไร่เป็นที่ดอนไม่มีน้ําขัง ดังนั้นจึงต้องการปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอ
และสม่ําเสมอตลอดฤดูปลูก ข้าวไร่มีความสําคัญต่อกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนที่สูงห่างไกลจาก
ชุมชนหรือตัวเมือง ประกอบด้วย ปกาเกอะญอ ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลั๊วะ เป็นต้น พ้ืนที่ปลูกมีความลาดชัน
ต้ังแต่ 5-60 องศา (สูงกว่า 700 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) และทําการเพาะปลูกแบบไร่หมุนเวียน
สลับพ้ืนที่กันไป โดยส่วนใหญ่จะมีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ 3-5 พ้ืนที่หรือแปลง ปลูกปีละ 1 แปลง ส่วนที่เหลือจะปล่อย
พักผืนดินไว้ให้ฟ้ืนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นเวลา 3-5 ปีแล้ว จึงจะกลับมาหมุนเวียนใช้แปลงถัดไปสําหรับ
การเพาะปลูกรอบใหม่อีกครั้ง พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ในภาคเหนือตอนบนมีประมาณ 373,200 ไร่ และมีพ้ืนที่พักฟ้ืน
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แปลงสําหรับเป็นไร่หมุนเวียนอีก 447,800 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540) แม้ว่าพ้ืนที่โดยรวมแล้วไม่ถึงหนึ่งล้านไร่ 
แต่ข้าวไร่ก็นับได้ว่าเป็นพืชอาหารหลักที่สําคัญของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ําลําธารของ
ประเทศ ยังคงจําเป็นต้องปลูกเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและบริโภคของประชากรในพื้นที่ดังกล่าว 

ที่ผ่านมา การศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับข้าวไร่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 3 ทศวรรษ 
ถึงแม้ว่าในบางช่วงเวลาจะเว้นหายไปบ้าง เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวไร่ของกรมวิชาการเกษตรต่อเนื่องถึง
กรมการข้าว ได้มีการศึกษาและพัฒนาในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ด้านการอนุรักษ์พันธ์ุพ้ืนเมือง การวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงพันธ์ุ การเขตกรรมและวิธีปลูก การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน การอารักขาข้าว ตลอดถึงการแปร
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดําเนินการทั้งในศูนย์วิจัยข้าว (สถานีทดลองข้าวเดิม) และในพื้นที่ของเกษตรกรตาม
จังหวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ได้วิธีการเพาะปลูกข้าวไร่ที่เหมาะสมและมีปริมาณผลผลิตเพียงพอสําหรับการบริโภคเพื่อยังชีพ
ของประชากรบนพื้นที่สูง หมุนเวียนใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกน้อยลงและมีความต่อเนื่องยั่งยืน รวมทั้งให้มี
ผลกระทบต่อพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธารให้น้อยที่สุด จนถึงปัจจุบัน สามารถนําผลของการดําเนินการดังกล่าวที่เป็น
องค์ความรู้ที่ได้ ทั้งในส่วนที่เป็นผลงานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ มา
สรุปเป็นเอกสารวิชาการ “เทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่อย่างยั่งยืน” เป็นการจัดการองค์ความรู้ สําหรับการเผยแพร่
และใช้ประโยชน์สําหรับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร ตลอดถึงการวิจัยและพัฒนา
ข้าวไร่ที่จะมีต่อเนื่องไปได้อีก 
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พันธุ์ข้าวไร ่
พันธ์ุข้าวไร่มีความผูกพันกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุ

บนที่สูง ถึงแม้ว่าการปลูกข้าวไร่จะมีขั้นตอนในการเพาะปลูกแบบง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนที่สําคัญอยู่ที่การเตรียม
เมล็ดพันธ์ุ การเตรียมดินและการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกข้าว แต่พันธ์ุข้าวไร่ก็นับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการผลิตข้าวไร่ เนื่องจากพันธ์ุข้าวไร่แต่ละพันธ์ุจะมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกที่มีความ
แตกต่างกันทางสภาพแวดล้อม เมื่อเกษตรกรปลูกข้าวพันธ์ุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนโดยผ่านการคัดเลือกของ
บรรพบุรุษมาเป็นเวลานานและเมื่อมีการขยายชุมชนหรือโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่พ้ืนที่อ่ืน เกษตรกรจะนําพาเมล็ด
พันธ์ุข้าวไร่ตามไปปลูกในพื้นที่ใหม่ด้วย ดังนั้นชื่อของพันธ์ุข้าวไร่อาจจะมาจากชื่อของสถานที่หรือชื่อของชุมชนที่
ได้นําเมล็ดพันธ์ุมาหรือชื่อของเจ้าของเดิมหรือเรียกช่ือตามลักษณะของข้าวที่พบเห็น เช่น น้ํารู ซิวแม่จัน เจ้าฮ่อ 
ขาวโป่งไคร้ เจ้าลีซอ เจ้าขาว และซิวแดง เป็นต้น 

คําแนะนําโดยทั่วไป 
ในประเทศไทยมีการแบ่งชนิดของพันธ์ุข้าวตามนิเวศน์การปลูกข้าว (Rice ecosystem) ออกเป็น 6 

ชนิด ดังต่อไปนี้ 
1. ข้าวนาสวนนาน้ําฝน คือ ข้าวที่ปลูกในฤดูนาปีและอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของฝน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาน้ําฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ปลูกข้าว
ทั้งหมด พันธ์ุข้าวที่นิยมปลูก เช่น ขาวดอกมะลิ 105 กข6 กข10 และกข15 

2. ข้าวนาสวนนาชลประทาน คือ ข้าวที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีในนาที่สามารถควบคุมระดับน้ําได้ โดยอาศัยน้ําจาก
การชลประทาน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาชลประทาน 24% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด และพื้นที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคกลาง พันธ์ุข้าวที่นิยมปลูก เช่น ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 60 และ
ปทุมธานี 1   

3. ข้าวขึ้นน้ํา คือ ข้าวที่ปลูกในนาที่มีน้ําท่วมขังในระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว มีระดับน้ําลึกต้ังแต่ 1-5 
เมตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ลักษณะพิเศษของข้าวขึ้นน้ําคือ มีความสามารถในการยืดปล้อง 
(internode elongation ability) การแตกแขนงและรากที่ข้อเหนือผิวดิน (upper nodal tillering and 
rooting ability) และการชูรวง (kneeing ability) พันธ์ุข้าวที่นิยมปลูก เช่น พลายงามปราจีนบุรี และขาว
บ้านนา 432 

4. ข้าวน้ําลึก คือ ข้าวที่ปลูกในพื้นที่น้ําลึก ระดับน้ําในนามากกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร 
พันธ์ุข้าวที่นิยมปลูก เช่น ปราจีนบุรี 2 อยุธยา 1 และกข45 
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5. ข้าวไร่ คือ ข้าวที่ปลูกในที่ดอนหรือในสภาพไร่ บริเวณไหล่เขาหรือพื้นที่ซึ่งไม่มีน้ําขัง ไม่มีการทําคันนาเพื่อ
กักเก็บน้ํา พันธ์ุข้าวที่นิยมปลูก เช่น ซิวแม่จัน เจ้าฮ่อ อาร์ 258 และเจ้าขาวเชียงใหม่ 

6. ข้าวนาที่สูง คือ ข้าวที่ปลูกในนาที่มีน้ําขังบนที่สูงต้ังแต่ 700 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลขึ้นไป พันธ์ุข้าวนาที่สูง
ต้องมีความสามารถทนทานอากาศหนาวเย็นได้ดี พันธ์ุข้าวที่นิยมปลูก เช่น หลวงสันป่าตอง ขะสอ ละอูบ 
และบือโปะโละ 

สําหรับข้าวไร่ที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุพ้ืนเมือง แต่ละท้องถิ่นจะมีพันธ์ุของท้องถิ่นเองซึ่ง
เป็นพันธ์ุที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี คําแนะนําในการปลูกข้าวไร่โดยท่ัวไป คือการเลือกใช้พันธ์ุ
ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งมีความหลากหลายทั้งระดับความสูงของพื้นที่ อุณหภูมิและ
ความช้ืนของอากาศ ลักษณะของรูปทรงต้นของข้าวไร่ที่ดีควรเป็นข้าวที่มีการเจริญเติบโตเร็วในระยะแรก มีใบ
ค่อนข้างใหญ่ปกคลุมพ้ืนที่สําหรับการแข่งขันกับวัชพืชในแปลงข้าว 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การผลิตข้าวไร่โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง ใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรม (Genetic) สูงมาก กล่าวคือ มี

ความหลากหลายของพันธ์ุข้าวไร่ที่ใช้เพาะปลูก ทั้งอายุเบา ปานกลางและหนัก เพื่อให้อยู่รอดและได้ผลผลิตใน
ระดับหนึ่งภายใต้ความแปรปรวนของฝนที่ตกมากน้อยความต่อเนื่องและยาวนานที่แตกต่างกันในแต่ละปี พันธ์ุ
ข้าวไร่มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญในพื้นที่ โดยกลุ่มชาติพันธ์ุได้คัดเลือกพันธ์ุข้าวที่อยู่รอด
ภายหลังการระบาดจริงของศัตรูข้าวในสภาพธรรมชาติ พันธ์ุข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีการอพยพโยกย้ายถิ่น
ฐานมาจากตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านประเทศเมียนมาร์และลาว เข้าสู่เขตชายแดนในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพัฒนาการผ่านการคัดเลือกและการปรับตัวของ
พันธุกรรมข้าวจากข้าวจาปอนิกาในเขตอบอุ่น (Temperate japonica) มาเป็นข้าวจาปอนิกาในเขตร้อน 
(Tropical japonica) เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีหลายกลุ่มชาติพันธ์ุอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่างกันไป 
ดังนั้นส่วนใหญ่จึงมีพันธ์ุข้าวเป็นของชุมชนหรือของตนเองที่จะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัย
อยู่ พันธ์ุข้าวที่ใช้ปลูกบนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยในภาคเหนือตอนบนมีช่ือเรียกแตกต่างกันตามกลุ่ม
ชาติพันธ์ุดังนี้  

ปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดของกลุ่มชาติพันธ์ุบนที่สูง
มักต้ังถิ่นฐานอยู่ตามหุบเขาในระดับความสูง 500-1,400 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากใน
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ปกาเกอะญอมีความชํานาญในการปลูกข้าวทั้งข้าวไร่และข้าวนาขั้นบันได
มากกว่ากลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ แต่ละชุมชนจะมีพันธ์ุข้าวของตนเอง พันธ์ุข้าวไร่ที่ปลูก เช่น บือคูได้ บือพะทอ บือกิ 
บือปิอีกอ บือทอแม บือโปะโละ บือกวา บือปิอีซุ บือบอ บือกอ บือชอมี บือปิอิกอ ปิอิเนอมู และบือแข่ เป็นต้น 
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ม้งหรือแม้ว เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่บนที่ดอยสูงต้ังแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอน
เหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคเหนือของ 
ราชอาณาจักรไทย ที่ระดับ 1,200-1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (สถาบันวิจัยชาวเขา, 2538) อาศัย
อยู่มากในจังหวัดตาก เชียงราย และน่าน พันธ์ุข้าวของม้งส่วนใหญ่เป็นข้าวไร่มากกว่าข้าวนาสวน พันธ์ุข้าวไร่ที่
ปลูก เช่น เบล้ไช่ เบล้ดุ๊ เบล้ละ เบล้ล้า เบล้ล่าจั๊วะ และเบล้ป๋างอุ๋ง เป็นต้น 

เม่ียนหรือเย้า เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่บนที่ดอยสูงต้ังแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอน
เหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคเหนือของ
ราชอาณาจักรไทย ที่ระดับความสูง 900-1,100 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากในจังหวัด
เชียงราย น่าน และพะเยา พันธ์ุข้าวของเมี่ยนส่วนใหญ่เป็นข้าวไร่มากกว่าข้าวนาสวนเช่นเดียวกับม้ง พันธ์ุข้าวไร่
ที่ปลูกเช่น เบี้ยวเต้ียน เบี้ยวจิอูด เบี้ยวฮุ้งโล้ว เบ้ียวลําปาง และเบี้ยวซิต่าง เป็นต้น 

อาข่าหรืออีก้อ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่บนที่ดอยสูงต้ังแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอน
เหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคเหนือของ 
ราชอาณาจักรไทย ที่ระดับความสูง 1,000-1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากในจังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ และลําปาง พันธ์ุข้าวของอาข่าส่วนใหญ่เป็นข้าวไร่มากกว่าข้าวนาสวนเช่นเดียวกับม้งและ
เมี่ยน พันธ์ุข้าวไร่ที่ปลูก เช่น ลาซอ แซะนะ แซะล่า และแซะหย่า เป็นต้น 

ลาหู่หรือมูเซอ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่บนที่ดอยสูงต้ังแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอน
เหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและภาคเหนือของราชอาณาจักรไทย ที่ระดับความสูง 1,000 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กําแพงเพชร และ
นครสวรรค์ พันธ์ุข้าวของลาหู่ส่วนใหญ่เป็นข้าวไร่มากกว่าข้าวนาสวนเช่นเดียวกับม้ง เมี่ยนและอาข่า พันธ์ุข้าวไร่
ที่ปลูก เช่น ขะสอ จะพูมา จะนอยี จะนอแนะ จะแซะ จะลิ จะหลอยพูมา และจะจอเหล เป็นต้น 

ลีซูหรือลีซอ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่บนที่ดอยสูงต้ังแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอน
เหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคเหนือของ
ราชอาณาจักรไทย ที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากในจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย และตาก พันธ์ุข้าวของลีซูส่วนใหญ่เป็นข้าวไร่มากกว่าข้าวนาสวนเช่นเดียวกับม้ง เมี่ยน อาข่า 
และลาหู่ พันธ์ุข้าวไร่ที่ปลูก เช่น อาหงิจะ จาซึซึ จานอนะ จาลุลุ จาแนะแนะ และจานุแนะแนะ เป็นต้น 

ลัวะหรือละว้า เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่บนที่ดอยสูงต้ังแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอน
เหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคเหนือของ
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ราชอาณาจักรไทย ที่ระดับความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากในจังหวัดน่าน 
เชียงใหม่ เชียงราย และตาก พันธ์ุข้าวของลัวะส่วนใหญ่เป็นข้าวไร่มากกว่าข้าวนาสวนเช่นเดียวกับเมี่ยน อาข่า 
ม้ง และลาหู่ พันธ์ุข้าวไร่ที่ปลูก เช่น กายขาว กายแดง เงาะเหลือง เงาะหาง เงาะยิม เงาะกอลซิม และเงาะถั่ว 
เป็นต้น 

นอกจากพันธ์ุข้าวของกลุ่มชาติพันธ์ุบนที่สูงแล้ว ในพื้นราบเกษตรกรบางแห่งที่อาศัยอยู่หรือมีที่ทํากิน
ตามที่ลาดเชิงเขาที่ไม่สูงมากนัก จะมีการปลูกทั้งข้าวไร่และข้าวนาขึ้นกับสภาพพื้นที่ พันธ์ุข้าวไร่ที่ปลูกเป็นข้าว
ชนิดอินดิกาเช่นเดียวกับข้าวนาสวนมีช่ือเรียก เช่น ข้าวซิว ข้าวมุม ข้าวลายกาบซาง ข้าวลืมหมา ข้าวกล่ํา ข้าว
เฟืองคําและข้าวเขียว เป็นต้น ส่วนลักษณะพันธ์ุข้าวที่เกษตรกรต้องการ คือ ต้นมีความสูงประมาณ 120-150 
เซนติเมตร มีอายุเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม รวงใหญ่ ยาว เมล็ดร่วงง่าย เมล็ดค่อนข้างป้อมถึงเรียวยาว คุณภาพ
เมล็ดเมื่อหุงสุกนุ่ม  
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ตารางที่ 2 ความหมายของชื่อพันธ์ุข้าวกลุ่มชาติพันธ์ุ 

ชื่อพันธุ ์ ความหมาย กลุ่มชาติพนัธุ ์
บือกอ ข้าวแดง ปกาเกอะญอ 
บือทอแม ข้าวหางยาว ปกาเกอะญอ 
บือบอ ข้าวเหลือง ปกาเกอะญอ 
บือปิอีกอ ข้าวเหนียวแดง ปกาเกอะญอ 
บือปิอีซ ุ ข้าวเหนียวดํา ปกาเกอะญอ 
บือซอม ี ข้าวไก่ป่า ปกาเกอะญอ 
บือโปะโละ บือปองลอง ข้าวเมล็ดป้อม ปกาเกอะญอ 
บือพะโดะ ข้าวเมล็ดใหญ ่ ปกาเกอะญอ 
บือกวา ข้าวขาว ปกาเกอะญอ 
บือกิ ข้าวลาย ปกาเกอะญอ 
บือกิโพ ข้าวลายเมล็ดเล็ก ปกาเกอะญอ 
ลาซอ ข้าวที่ปลูกในทีอ่ากาศเย็นได้ อาข่า 
แซะนะ ข้าวเมล็ดลาย อาข่า 
จะพูมา ข้าวเมล็ดใหญ ่ ลึซ ู
ดราซิซ ิ ข้าวเหลือง ลีซ ู
อาหงิจะ ข้าววัว ลีซ ู
จานิแบ ข้าวขี้ช้าง ลาหู ่
ขาหนี่ ข้าวเมล็ดลาย ลาหู ่
เบ้ลเบล่าเลี๊ยะ ข้าวเหนียวแดง ม้ง 
เบ้ลดุ๊ ข้าวดํา ม้ง 
เบ้ลจัวะ ข้าวขาว ม้ง 
เบล้ไช่ ข้าวเมล็ดลาย ม้ง 
เบล้เบล่าย้าง ข้าวกล่ํา ม้ง 
เบ้ลเบล่าดุ๊ ข้าวเหนียวดํา ม้ง 
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ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ในการพัฒนาพันธ์ุข้าวไร่สําหรับปลูกบนพ้ืนที่สูงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การใช้ข้าวพันธ์ุผสมที่ปรับปรุง

พันธ์ุขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาพันธ์ุ
ยังมุ่งเน้นให้เป็นพันธ์ุที่ให้ผลผลิตสูง มีการตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดี แต่เมื่อนําไปปลูกในพื้นที่เป้าหมาย พบว่าไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น ในปัจจุบันพันธ์ุข้าวไร่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปลูก
ยังคงเป็นข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่นที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีแล้ว รวมท้ังมีคุณภาพตรง
ตามความนิยมบริโภคของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพันธ์ุ
ข้าวไร่จากอดีต ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2477 ถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพ้ืนเมืองและ
ด้านการปรับปรุงพันธ์ุ ดังนี้ 

แสวง (2477) ทดลองปลูกข้าวไร่พันธ์ุกู้เมือง ที่สถานีทดลองภาคใต้ (ควนเนียง) อําเภอกําแพงเพชร 
จังหวัดสงขลา โดยการหว่านเมล็ดพันธ์ุอัตรา 15 ลิตรต่อไร่ ในต้นเดือนกันยายน พบว่ามีการแตกกอ 5-40 กอ 
ต้นสูง 1-2 เมตร ต้นไม่ใคร่ล้ม สู้หญ้าได้ดี ขนาดเมล็ดใกล้เคียงกับข้าวป่ินแก้ว รสเหมือนข้าวธรรมดา ไม่มีกลิ่น
เหม็นอับเหม็นสางแต่อย่างใด ให้ผลผลิต 23.75 ป๊ีบต่อไร่ 

กองการค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรม (2502) รายงานว่าข้าวไร่พ้ืนเมืองชื่อสะพานควายเป็นพันธ์ุที่
ไม่บริสุทธ์ิและนําไปคัดให้เป็นสายพันธ์ุบริสุทธ์ิได้ 14 สายพันธ์ุ แล้วปลูกเปรียบเทียบผลผลิต ที่สถานีกสิกรรม
ร้อยเอ็ดและสถานีกสิกรรมอุบลราชธานี ได้ผลผลิต 354-541 และ 169-315 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ 

ทวี (2506) กล่าวว่า ข้าวไร่ชอบดินร่วนปนทราย (sandy loam) หรือดินร่วนเหนียวปนทรายเล็กน้อย
(silty clay loam) มีอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์พอควร ข้าวไร่มี 2 ชนิด คือข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ข้าว
ไร่ทั้ง 2 ชนิดแบ่งออกเป็น ข้าวเบา ข้าวกลางและข้าวหนัก ฤดูปลูกที่เหมาะสมในภาคอีสาน คือ ปลายเดือน
เมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายน ข้าวเบาจะออกรวงในต้นเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน ข้าวกลางเริ่มออกรวง
ต้นเดือนตุลาคม ข้าวหนักจะออกรวงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ในรายงานได้แนะนําให้ปลูก
พันธ์ุข้าวเบาและพันธ์ุข้าวกลาง เนื่องจากพันธ์ุข้าวหนักมีอายุยาว ออกรวงช้า ถ้าฝนหมดเร็วพันธ์ุข้าวหนักจะลีบ
ได้ผลผลิตน้อย 

สุนันท์ (2511) รายงานว่า ข้าวไร่ขึ้นได้ดีในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกตลอดปีต้ังแต่ 1,200 มิลลิเมตรขึ้นไป 
ข้าวไร่จะแคระแกรนเมื่อปลูกในดินที่เป็นเกลือ ข้าวเบามีอายุต้ังแต่วันปลูกถึงวันเกี่ยวประมาณ 90-100 วัน ข้าว
กลางมีอายุต้ังแต่วันปลูกถึงวันเกี่ยวประมาณ 120-140 วัน และข้าวหนักมีอายุต้ังแต่วันปลูกถึงวันเกี่ยวประมาณ
150 วันขึ้นไป ในภาคอีสานได้แนะนําให้ปลูกข้าวหนักตอนต้นเดือนพฤษภาคม ข้าวกลางปลูกเดือนพฤษภาคมถึง
ต้นเดือนมิถุนายน ข้าวเบาปลูกต้นเดือนถึงกลางเดือนมิถุนายน ส่วนพันธ์ุข้าวที่เกษตรกรให้ความสนใจ พันธ์ุข้าว
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อายุเบา ได้แก่ เจ้าสะพานควาย พันธ์ุข้าวกลาง ได้แก่ ข้าวเหนียวแดง และพันธ์ุข้าวหนัก ได้แก่ เจ้านางมล 

อภิชาติและสิทธ์ิณรงค์ (2516) ทําการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ จํานวน 14 พันธ์ุ ที่สํานักวิจัยเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ใช้ระยะปลูก 30X30 เซนติเมตร จํานวน 3 ต้นต่อกอ พบว่าพันธ์ุ
มะกอกปี-22 ให้ผลผลิตสูงสุด 467 กิโลกรัมต่อไร่ ผิวของใบมีทั้งหยาบ (rough) และเรียบ (smooth) และมีการ
ล้ม 4-55 เปอร์เซ็นต์ 

พัธกุลและคณะ (2525) รายงานผลการสํารวจข้าวไร่เมื่อปี พ.ศ. 2520 ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย มีจํานวนข้าวไร่ทั้งสิ้น 540 พันธ์ุ เป็นข้าวเหนียว 285 พันธ์ุและเป็นข้าวเจ้า 255 พันธ์ุ พันธ์ุข้าวไร่ของไทยมี
ลักษณะเป็นพันธ์ุพ้ืนบ้าน (land race) แต่ละท้องถิ่นมีพันธ์ุข้าวไร่ของตัวเอง พันธ์ุพ้ืนบ้านมีการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดี และส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุไม่บริสุทธ์ิ ต่อมาได้มีการผสมพันธ์ุข้าวไร่พ้ืนเมืองพันธ์ุขี้ช้าง กับ กข1 ได้
สายพันธ์ุข้าวที่ทนหนาวเทียบเท่ากับพันธ์ุขี้ช้างแต่ให้ผลผลิตสูงกว่า 

จันทบูรณ์ (2527) ได้กล่าวถึงการรวบรวมพันธ์ุข้าวไร่บนพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชา 
สงเคราะห์ ระหว่างปี พ.ศ. 2506-2525 พบว่า ชาวเขาให้ความสําคัญกับคุณภาพในการบริโภคมากเท่า ๆ กับ
คุณสมบัติการให้ผลผลิตสูงของข้าว มีการแลกเปลี่ยนพันธ์ุข้าวที่มีคุณสมบัติดังกล่าวระหว่างแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ 
ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2523-2525 ได้มีโครงการพัฒนาข้าวที่สูงเป็นโครงการร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยชาวเขา 
กรมประชาสงเคราะห์กับสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร โดย สถาบันวิจัยชาวเขาได้ทําการรวบรวมพันธ์ุ
ข้าวบนพื้นที่สูงจํานวน 300 สายพันธ์ุ และมอบให้กับสถาบันวิจัยข้าว  

ฝ่ายวิเคราะห์ทางสถิติ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร (2527) ได้ศึกษาการใช้พันธ์ุข้าวไร่
ของเกษตรกรในภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลําปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ ตาก และกําแพงเพชร พบว่า เกษตรกรปลูกข้าวไร่พันธ์ุพ้ืนเมืองเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 90 และ
พันธ์ุของทางราชการร้อยละ 10   

เสน่ห์และคณะ (2530) ศึกษาการออกดอกของข้าวไร่ จํานวน 11 พันธ์ุ คือ ขาวโป่งไคร้ ข้าวแดงหอม
(SPTC80009-1-1) ข้าวแดงหอม (SPTC80009-2) ข้าวหก มูมะ SMGC80006 เบล้ไช่ เจ้าขาว ข้าวเจ้า 4 น้ํารู 
และโมโตซ่า บนระดับความสูง 820-1,370 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ที่สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืช
เมืองหนาวสะเมิง หน่วยพัฒนาต้นน้ําที่ 5 ขุนวาง สถานีทดลองเกษตรทุ่งหลวง สถานีทดลองเกษตรที่สูงปางตอง
และสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง พบว่า ข้าวไร่ที่นําไปทดลองออกดอกในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันใน
ระดับความสูง 820-1,250 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และออกดอกล่าช้าออกไปเมื่อปลูกบนพ้ืนที่ที่มี
ความสูง 1,370 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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สกุลและคณะ (2547) รายงานการพัฒนาพันธ์ุข้าวไร่ในประเทศไทย พบว่าในภาคเหนือตอนบนข้าวไร่
พันธ์ุเจ้าลีซอสันป่าตองและเจ้าขาวเชียงใหม่เป็นข้าวเจ้าที่มีอายุการออกดอกเบากว่าเจ้าฮ่อ ให้ผลผลิตสูง เมล็ดมี
คุณภาพการสีและคุณภาพการหุงต้มรับประทานดี ซิวแดง (SPTC80174) และข้าวห้าว (SPTC80042) เป็นข้าว
เหนียวที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคไหม้ดีกว่าซิวแม่จัน ในภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ขาวตาโง้งและข้าวเหนียว
มันปู เป็นพันธ์ุที่ให้ผลผลิตดี ต้านทานโรคไหม้ เมล็ดมีคุณภาพดี เหมาะสําหรับปลูกในท้องถิ่น ในภาคกลาง 
พบว่า BKNUR86009-20-39 เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดดี ข้าวสุกมีกลิ่นหอมและต้านทานโรคไหม้ และ 
KLG86035-11-1-1 มีความต้านทานโรคไหม้ เมล็ดมีคุณภาพดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
ได้ดี เหมาะที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า SMJ’86-GCs-B2-KKN-
169-5-7 และ UBN91038-59-3-1-1 เป็นข้าวเหนียวที่ให้ผลผลิตดี ต้านทานโรคไหม้ เมล็ดมีคุณภาพดี ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นได้ดี และในภาคใต้ พบว่า KGTUR83127-1-1-7-1 และกะเหรี่ยง เป็นข้าวที่ให้
ผลผลิตดี ต้านทานโรคไหม้ เกษตรกรยอมรับในคุณภาพเมล็ด ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
เหมาะสมสําหรับปลูกแซมยางพาราและปาล์มน้ํามัน 

สกุล (2548) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธ์ุข้าวกับความสูงของพื้นที่ปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ส่วนใหญ่
เป็นข้าวประเภทไวต่อช่วงแสง หากอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเกินกว่า 1,000 เมตร มักจะมีแป้งแข็งหรืออมิโลสสูง
ตามระดับความสูงของพื้นที่และข้าวกล้องมีสีน้ําตาล เช่น พันธ์ุลาซอ (SPTC80203) เวตาโม (SPTC99001) 
ดรามูดะ และบือทอแม เมื่อนําพันธ์ุข้าวที่เจริญเติบโตบนพื้นที่สูงมาปลูกในพื้นที่ที่ตํ่าลงมาจะทําให้มีลําต้นสูงขึ้น 
ต้นอ่อน เมื่อติดเมล็ดแล้วล้มง่าย 

ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธ์ุข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว ปี พ.ศ. 2555 ได้ให้ข้อมูลว่า 
จากการดําเนินการสํารวจ รวบรวมเชื้อพันธ์ุข้าวจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา 
ปัจจุบันมีเชื้อพันธ์ุข้าวที่รวบรวมและอนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่า 20,000 ตัวอย่างเชื้อพันธ์ุ ประกอบด้วยข้าวพันธ์ุ
พ้ืนเมือง ข้าวสายพันธ์ุดี ข้าวจากต่างประเทศและข้าวป่า สําหรับเชื้อพันธ์ุข้าวไร่ที่ได้จากการเก็บรวมรวมไว้มี
ทั้งหมด 5,467 ตัวอย่างเช้ือพันธ์ุหรือประมาณร้อยละ 27 ของตัวอย่างเชื้อพันธ์ุทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาคเหนือมากที่สุด 2,328 ตัวอย่างเชื้อพันธ์ุ รองลงมาคือภาคกลาง 1,050 ตัวอย่างเชื้อพันธ์ุ และ
ภาคใต้ 664 ตัวอย่างเชื้อพันธ์ุ (ตารางที่ 3)   
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ตารางที่ 3 จํานวนเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่ในประเทศไทย 

แหล่งรวบรวม จํานวนเชื้อพนัธุ์ขา้วไร ่
ภาคเหนือ 2,328 
ภาคกลาง 1,050 
ภาคใต้ 664 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 543 
ภาคตะวันตก 344 
ภาคตะวันออก 61 
ไม่ระบุ 477 

รวม 5,467 
                  ท่ีมา : ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาต,ิ (2555)  

การเลือกใช้พันธ์ุข้าวไร่ขึ้นกับปัจจัยของการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ผลผลิตและคุณภาพการบริโภค 
ทําให้ส่วนใหญ่เลือกใช้พันธ์ุพ้ืนเมืองของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ ดังนั้นในการปรับปรุงพันธ์ุข้าวไร่ส่วนใหญ่จึงเป็นการ
นําพันธ์ุพ้ืนเมืองมาคัดเลือกจนได้พันธ์ุที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีจํานวนหนึ่ง 
ซึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2522-2555 ได้ข้าวไร่พันธ์ุรับรอง จํานวน 12 พันธ์ุ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลบางประการของข้าวไร่พันธ์ุรับรอง จํานวน 12 พันธ์ุ ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2555 

พันธุ์ 
ปี พ.ศ. 
ที่รับรอง
พันธุ์ 

แหล่งที่มา ประเภท
ข้าว 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

พ้ืนที่แนะนํา 
 

ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 

1. ซิวแม่จัน 2522 รวบรวมและคัดเลือก
จากข้าวไร่พื้นเมือง

ภาคเหนือ 

ข้าว
เหนียว 

456 พื้นที่ข้าวไร่และข้าวนาสวน
ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไม่เกิน 1,000 
เมตร 

2. กู้เมืองหลวง 2522 รวบรวมและคัดเลือก
จากข้าวไร่พื้นเมือง

ภาคใต้ 

ข้าวเจ้า 240 พื้นที่ข้าวไร่ภาคใต้และปลูก
เป็นพืชแซมยางพารา 

- 

3. ดอกพะยอม 2522 รวบรวมและคัดเลือก
จากข้าวไร่พื้นเมือง

ภาคใต้ 

ข้าวเจ้า 250 พื้นที่ข้าวไร่ในภาคใต้ - 

4. อาร์ 258 2530 โครงการวิจัยข้าวไร่ 
ที่สูง 

ข้าว
เหนียว 

252 สภาพพืน้ที่ดอน ฝนหยุด
เร็วและค่อนข้างแห้งแล้งใน

ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไม่เกิน 1,000 
เมตร 

5. ขาวโป่งไคร้ 2530 โครงการวิจัยข้าวไร่ 
ที่สูง 

ข้าว
เหนียว 

243 สภาพทีสู่ง 800-1,250 
เมตร 

6. เจ้าฮ่อ 2530 โครงการวิจัยข้าวไร่ 
ที่สูง 

ข้าวเจ้า 210 สภาพไร่พืน้ราบและเชิงเขา
ในภาคเหนือและภาคกลาง

ตอนบน 

ไม่เกิน 1,000 
เมตร 

7. น้ํารู 2530 โครงการวิจัยข้าวไร่ 
ที่สูง 

ข้าวเจ้า 247 สภาพไร่ในที่สูง 1,000-1,400 
เมตร 

8. เจ้าลีซอ 
สันป่าตอง 

2547 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุข้าวไร่
ภาคเหนือตอนบน 

ข้าวเจ้า 391 พื้นที่ราบและที่สงู ไม่เกิน 1,000 
เมตร 

9. เจ้าขาว
เชียงใหม่ 

2550 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุข้าวไร่
ภาคเหนือตอนบน 

ข้าวเจ้า 350-389 สภาพไร่ในภาคเหนือ
ตอนบน 

800-1,250 
เมตร 

10. ช่อลุง 97 2553 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุข้าวไร่

ภาคใต้ 

ข้าวเจ้า 564 เหมาะสําหรับปลูกใน สภา
พนาน้ําฝนที่ดอนและสภาพ

ไร่ 

- 

11. เหนียวดํา 
ช่อไม้ไผ่ 49 

2554 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุข้าวไร่

ภาคใต้ 

ข้าว
เหนียว 

363 พื้นทีน่าดอนและสภาพไร่
ในภาคใต้ 

- 

12. ข้าวเหนียว
ลืมผัว 

2555 เก็บรวบรวมพันธ์ุจาก
กลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง 

ข้าว
เหนียว 

490 สภาพไร่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินดี 

400-800 เมตร 
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สรุป 
ความหลากหลายของพันธ์ุข้าวไร่ที่ใช้เพาะปลูกของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูง มีทั้งอายุเบา ปานกลางและ

หนัก เพื่อให้อยู่รอดและได้ผลผลิตในระดับหนึ่งภายใต้ความแปรปรวนของฝนที่ตกมากน้อย ความต่อเนื่องและ
ยาวนานที่แตกต่างกันในแต่ละปี รวมทั้งความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญในพื้นที่ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
ข้าวจาปอนิกาในเขตร้อน ส่วนพันธ์ุข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่ราบมีการพัฒนาจากข้าวนาสวนในกลุ่มอินดิกา ใน
ประเทศไทยมีการรวบรวมพันธ์ุข้าวไร่ไว้มากถึง 5,467 ตัวอย่างเช้ือพันธ์ุ ส่วนหนึ่งได้นําเข้าสู่ระบบงานวิจัยการ
ปรับปรุงพันธ์ุมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีการรับรองพันธ์ุข้าวไร่แล้ว รวมทั้งหมด 12 พันธ์ุ ประกอบด้วย ซิวแม่
จัน อาร์ 258 เจ้าฮ่อ สําหรับพ้ืนที่ราบภาคเหนือตอนบน (ไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง) ขาว
โป่งไคร้ น้ํารู เจ้าลีซอสันป่าตอง เจ้าขาวเชียงใหม่ สําหรับพ้ืนที่สูงในภาคเหนือตอนบน กู้เมืองหลวง ดอกพะยอม 
ช่อลุง 97 เหนียวดําช่อไม้ไผ่ 49 สําหรับภาคใต้ และในปี 2555 ได้รับรองพันธ์ุข้าวเหนียวลืมผัวซึ่งเป็นพันธ์ุที่มี
คุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการ 
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พันธ์ุบือกวา พันธ์ุจะพูมา 

  

พันธ์ุจะโหลป่า พันธ์ุบือคูได้ 

 
พันธ์ุบือคูได้ 

พันธุ์ข้าวไรข่องกลุ่มชาตพิันธุ์บนพื้นที่สูง 



 

พันธ

พันธ์ุซิวแม่จนั

ธ์ุเจ้าขาวเชียงใ

พันธ์ุน้ํารู 

พันธุ์ข

น 

ใหม ่

ข้าวไรท่ี่ผา่นก

 

 

 

 

การรับรอง ต้ั้ังแต่ปี 2522-

เทคโนโลยีกา

พันธ์ุเ

พันธ์ุเจ้าลีซอ

พันธ์ุอา

-ปัจจุบัน 

ารปลูกข้าวไร่อย

จ้าฮ่อ 

อสันป่าตอง 

าร์ 258 
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โลยีการปลูกข้าว

พันธ์

พันธ์ุข้า

วไร่อย่างย่ังยืน  

ธ์ุกู้เมืองหลวง 

าวเหนียวลืมผั

พันธุ์ข้าว

   

 

ผวั 

วไรท่ี่ผา่นการ

 

 

รรับรอง ต้ังแ

 

 

 

แต่ป ี2522-ปจั

พันธ์ุดอกพ

พันธ์ุขาวโ

จจุบัน 

พะยอม 

โป่งไคร้ 

 

 



 

 

 

 

 

พันนธ์ุซิวเกลี้ยง 

พัน

พันธุ์ข้าวไรใ่

พันธ์ุดอกข่า

นธุ์ข้าวไรใ่นภา

 

 

ในภาคตะวัน

า 

าคใต ้

พ

ออกเฉียงเหนื

เทคโนโลยีกา

 

พันธ์ุพญาลืมแ

นือ 

ารปลูกข้าวไร่อย

แกง 
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การผลติเมล็ดพันธุ์ข้าวไร ่
เมล็ดพันธ์ุเป็นสิ่งที่จําเป็นพื้นฐานในการผลิตข้าวรวมทั้งข้าวไร่ ในกระบวนการผลิตข้าวไร่พันธ์ุข้าวไร่ที่

เกษตรกรใช้ปลูกจึงต้องเป็นพันธ์ุที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นผ่านการคัดเลือกและเก็บ
ข้าวจากแปลงปลูกทําเป็นเมล็ดพันธ์ุสําหรับปลูกในฤดูถัดไป ส่วนการผลิตเมล็ดพันธ์ุตามระบบของกรมการข้าว
นั้นมีเพียงพันธ์ุรับรองบางพันธ์ุที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่พัฒนาเฉพาะ เช่น ในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นต้น ดังนั้นเมล็ดพันธ์ุพ้ืนเมืองที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในปัจจุบันที่กลุ่ม
ชาติพันธ์ุปลูกส่วนใหญ่ จึงต้องเก็บและรักษาเมล็ดพันธ์ุเองโดยเฉพาะพันธ์ุที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง
โดยสืบทอดวิธีการกันมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีการ
พัฒนาการคัดเลือก การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุแตกต่างกันไปแต่ละชาติพันธ์ุ เช่น การปลูกแยกพันธ์ุตามอายุและ
พ้ืนที่ เช่น พันธ์ุข้าวอายุหนักปลูกที่ลุ่มเนินเขา พันธ์ุข้าวอายุเบาปลูกยอดเขาเพื่อให้สอดคล้องกับความชื้นในดิน 
การเก็บเมล็ดเพื่อทําเป็นเมล็ดพันธ์ุจากแปลงปลูกและการเก็บเมล็ดพันธ์ุในกระสอบพลาสติกสานเพื่อง่ายต่อการ
ขนย้าย การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุกับเพื่อนบ้านหรือระหว่างชุมชน ถ้าหากมีข้าวพันธ์ุอ่ืนปนมากจะทําให้ผลผลิต
และคุณภาพการหุงต้มรับประทานลดลง เป็นต้น 

คําแนะนําทั่วไป  
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวภายหลังจากที่นักปรับปรุงพันธ์ุได้พัฒนาและคัดเลือกสายพันธ์ุจนได้สายพันธ์ุ

ดีเด่นแล้ว โดยขั้นตอนเริ่มจากการปลูกเป็นพันธ์ุดักเพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธ์ุให้มีปริมาณมากขึ้น เมื่อผ่านการ
รับรองพันธ์ุแล้วจึงเข้าสู่ขบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยเก็บรวงจากแปลงพันธ์ุดักสําหรับปลูกเป็นชั้นพันธ์ุคัด 
(breeder seed) โดยปลูกในลักษณะ 1 รวงต่อ 1 แถว ปลูก 1 ต้นต่อกอ ตัดพันธ์ุปนทิ้งทั้งแถวเมื่อพบการปน
ของพันธ์ุอ่ืน เมื่อข้าวสุกแก่จะทําการคัดเลือกรวงเพื่อให้คงลักษณะเดิมไว้จํานวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือจะนวดรวม
และนําไปปลูกเป็นชั้นพันธ์ุหลัก (foundation seed) ในปีหรือฤดูถัดไป โดยตกกล้าเมล็ดพันธ์ุคัดในแปลงแล้ว
ถอนไปปักดํา ตัดพันธ์ุปนเป็นกอ ๆ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนํามานวดรวมกันและนําเมล็ดพันธ์ุไปปลูกช้ันพันธ์ุขยาย 
(registered seed) ในปีหรือฤดูถัดไป ซึ่งในชั้นพันธ์ุคัดและพันธ์ุหลักจะผลิตโดยศูนย์วิจัยข้าว ช้ันพันธ์ุขยายเป็น
เมล็ดพันธ์ุที่ขยายพันธ์ุจากเมล็ดช้ันพันธ์ุหลักซึ่งมีคุณภาพรองจากชั้นพันธ์ุหลักผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว เมื่อ
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจําหน่ายให้สหกรณ์การเกษตรและเอกชนหรือส่งมอบให้ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อนําไปขยายต่อ
เป็นเมล็ดพันธ์ุช้ันพันธ์ุจําหน่าย (certified seed) ในปีหรือฤดูถัดไป ช้ันพันธ์ุจําหน่ายเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ขยายพันธ์ุ
จากช้ันพันธ์ุขยาย มีคุณภาพรองจากชั้นพันธ์ุขยายผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว สหกรณ์การเกษตร เอกชนและ
ศูนย์ข้าวชุมชน แล้วจําหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป  
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ในส่วนของการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์
เมล็ดพันธ์ุข้าวที่รับผิดชอบโครงการจะเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุโดยจัดทําแปลงผลิต
หรือแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งมีพันธ์ุข้าวพันธ์ุรับรองที่ศูนย์วิจัยข้าวผลิตเมล็ดพันธ์ุซึ่งมี
ปริมาณการผลิตไม่มากและมีไว้เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเท่านั้นหรือพันธ์ุพ้ืนเมืองที่ไม่มี
การผลิตซึ่งต้องทําการเก็บรวบรวมและจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุและคัดเมล็ดพันธ์ุบริสุทธ์ิ (pure seed)  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธ์ุใช้เองจากแปลงปลูกโดยคัดจากรวงในแปลงปลูกโดยสังเกตด้วยสายตาและเลือก

จากต้นที่ต้องการตามวิธีการที่มีการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ โดยคัดเลือกรวงจากต้นที่มีลักษณะดี ความสูง
สม่ําเสมอและมีอายุการเก็บเกี่ยวพร้อมกันหรือใกล้เคียงกันหรือเก็บฟ่อนข้าวที่ตากลดความช้ืนมาคัดเลือกรวง
ด้วยสายตา สําหรับการคัดเลือกจากเมล็ดที่นวดแล้วจะคัดเลือกเมล็ดที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันสําหรับทํา
เมล็ดพันธ์ุในฤดูต่อไป โดยคัดเลือกจากปริมาณน้อย ๆ นํามารวมกันให้ได้จํานวนที่ต้องการ  

การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุนั้น ในอดีตหลังจากได้เมล็ดพันธ์ุจากไร่แล้วจะขนย้ายด้วยแรงงานสัตว์ เช่น ช้าง 
ม้าหรือวัว แต่ปัจจุบันมีการใช้ภาชนะต่าง ๆ มาบรรจุเมล็ดพันธ์ุเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น กระสอบ
ป่าน กระสอบพลาสติกสาน ป๊ิบ แทนการเก็บรักษาด้วยกระบุงและใช้เมล็ดพันธ์ุร่วมกับการผลิตเพื่อบริโภคในยุ้ง
ฉางโดยไม่มีภาชนะบรรจุ การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุมีทั้งเก็บแยกในยุ้งฉางโดยบรรจุกระสอบหรือบางชาติพันธ์ุจะ
แขวนด้วยเชือก เก็บใกล้เตาไฟสําหรับปรุงอาหารเพื่อป้องกันหนูและแมลงทําลาย 

     

การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุในยุ้งฉาง บรรจุกระสอบ หรือบนเตาไฟเพื่อไล่แมลง 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุของเกษตรกร จากการสํารวจของฝ่ายวิเคราะห์ทางสถิติ กองแผนงานและ

วิชาการ กรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2525 ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ พบว่า เกษตรกรมีการคัดเลือกข้าว
สําหรับทําเป็นเมล็ดพันธ์ุในฤดูต่อไปประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้ โดยมีวิธีการคัดเลือกหลายวิธี ดังนี้ 
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เลือกรวงในแปลงหรือจากรวงที่เกี่ยวมาแล้ว 35 เปอร์เซ็นต์ เลือกเฉพาะเมล็ดที่ดี 24 เปอร์เซ็นต์ นวดแล้วแยก
เก็บสําหรับทําเป็นเมล็ดพันธ์ุ 29 เปอร์เซ็นต์ ใช้เมล็ดพันธ์ุรวมกับข้าวที่ใช้บริโภค 12 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรมี
วิธีการเก็บรักษาเมล็ดข้าวที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธ์ุในภาชนะต่าง ๆ ดังนี้ เก็บรักษาด้วยกระสอบป่าน 57 เปอร์เซ็นต์ 
กระสอบพลาสติกสาน 19 เปอร์เซ็นต์ กระบุง 11 เปอร์เซ็นต์ บรรจุในปี๊บ 8 เปอร์เซ็นต์ และยุ้งฉาง 5 เปอร์เซ็นต์ 

ประสูติและคณะ (2526) รายงานว่าการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุในกระสอบป่านในโรงเก็บปกติตามสถานี
ทดลองต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในระยะเวลา 9-10 เดือน จะเกิดความสูญเสียขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการถูกแมลงเข้าทําลาย 

  อัญชลีและคณะ (2554) รายงานว่า จากการสํารวจและตอบแบบสอบถามการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวของ
เกษตรกรในภาคเหนือตอนบนและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุข้าวนํามาวิเคราะห์คุณภาพ พบว่า ตัวอย่างข้าวจาก
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 142 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธ์ุช้ันพันธ์ุจําหน่าย จํานวน 16 ตัวอย่าง คิดเป็น 
11.27 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างข้าวจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 104 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธ์ุช้ันพันธ์ุ
จําหน่าย จํานวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 2.88 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างข้าวจากจังหวัดแพร่ จํานวน 80 ตัวอย่าง ผ่าน
มาตรฐานเมล็ดพันธ์ุช้ันพันธ์ุจําหน่าย จํานวน 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 18.9 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างข้าวจากจังหวัดน่าน 
จํานวน 121 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธ์ุช้ันพันธ์ุจําหน่าย จํานวน 19 ตัวอย่าง คิดเป็น 15.7 เปอร์เซ็นต์  

สรุป 
 เกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่เก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเป็นการคัดเลือก
พันธ์ุให้ได้ลักษณะที่ต้องการควบคู่ไปด้วย การใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ในแต่ละปีอาจจะปลูกหลายพันธ์ุแยกแปลงหรือ
ปลูกรวมในแปลงเดียวกันก็ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมและศัตรูข้าว ในส่วนของ
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ตามหลักวิชาการยังมีจํานวนน้อยมาก เป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดําริ
บนพื้นที่สูงเท่านั้น แนวทางการปฏิบัติสําหรับการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ที่ต้องการปริมาณมาก คือ การมอบหมาย
ให้ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ผลิต หรือผลิตเมล็ดพันธ์ุภายใต้โครงการพระราชดํารินั้น ๆ การเก็บรักษาเมล็ด
พันธ์ุแต่เดิมเก็บในภาชนะที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระบุง หรือตะกร้า ปัจจุบันมีความสะดวกมากขึ้นสามารถ
เก็บในกระสอบพลาสติกสาน หรือกระสอบป่าน เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ทั้งนี้เกษตรกรจะเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ
สํารองไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย 
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การคัดเลือกพื้นที่ การเตรียมดนิและวิธีการปลูก 

• การคัดเลือกพื้นที่ปลูก 
สภาพพื้นที่ปลูกข้าวไร่โดยท่ัวไปเป็นพื้นที่ราบ ที่ราบเชิงเขา ที่ราบสูง ไหล่เขา หุบเขา ซึ่งมีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลต่างกัน ข้าวไร่ส่วนหนึ่ง พบปลูกทั่วไปในสภาพไร่ลักษณะคล้ายกับพืชไร่อ่ืน ๆ โดยปลูกตามที่ดอน
หรือชายเนินข้างเคียงกับการปลูกข้าวนาสวน ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ดังกล่าวมีความ
ลาดชันไม่มาก อย่างไรก็ตามในภาคเหนือส่วนมากจะปลูกตามบริเวณเชิงเขา ต้ังแต่ไหล่เขาที่มีความลาดชันและ
สูงจากระดับน้ําทะเลมาก (บริบูรณ์, 2529) ดังนั้น การปลูกข้าวไร่จึงแบ่งออกตามความสูงจากระดับน้ําทะเล คือ 
พ้ืนราบทั่วไปความสูงจากระดับน้ําทะเลไม่เกิน 300 เมตร พ้ืนที่สูงปานกลาง ความสูงจากระดับน้ําทะเล 300-
700 เมตร และพื้นที่สูงมาก ความสูงจากระดับน้ําทะเล 700-1,300 เมตร (วราภรณ์, 2529)  

คําแนะนําทั่วไป  
 ข้าวไร่สามารถปลูกได้ทุกชนิดดินต้ังแต่ดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินร่วน และดินทราย ที่มีปฏิกิริยาหรือ
ความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินระหว่าง 3.0-10.0 รวมทั้งดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์มาก (กองปฐพีวิทยา, 2543) การเตรียมดินที่ดีและถูกต้องมีความสําคัญและจําเป็นในการปลูกข้าวไร่ 
เพื่อให้ดินมีลักษณะเหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช กลบและคลุกเคล้าปุ๋ยและเศษพืช ป้องกันและทําลาย
วัชพืช เพิ่มช่องว่างในดินให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทําให้ดินดูดซึมความชื้นได้ดีขึ้น ทําลายและตัดวงจรชีวิต
แมลงศัตรูที่อาศัยในดิน เป็นต้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกข้าวไร่มีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศที่มี
ทั้งพื้นที่ราบ ที่ราบเชิงเขา ที่ราบสูงและไหล่เขาหรือหุบเขาต่าง ๆ โดยมีความลาดเอียงและระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลต่างกัน  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ในอดีตการเพาะปลูกของกลุ่มชาติพันธ์ุไม่มีการแบ่งพื้นที่ที่แน่นอน มีการบุกเบิกพ้ืนที่ปลูกไปเรื่อย ๆ  

จนกว่าดินหมดความอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันไม่สามารถขยายพื้นที่ได้อีกเนื่องจากมีการต้ังหมู่บ้านเป็นการถาวร
และมีการกําหนดเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การเพาะปลูกจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกแบบไร่หมุนเวียน
ตามวิถีของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น 

กลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ พ้ืนที่เพาะปลูกแบบหมุนเวียนจะถูกใช้จนกว่าดินหมดความอุดมสมบูรณ์ในระยะเวลา 
3-5 ปี หรือบางแห่งปลูกได้ประมาณ 6-10 ปี พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่จะใช้ได้ต่อเนื่องกันประมาณ 1-3 ปี ครอบครัว
ทั่วไปจะใช้พ้ืนที่รวมประมาณ 20 ไร่ต่อครอบครัว สําหรับครอบครัวใหม่ที่ยังไม่มีพ้ืนที่ทํากิน คณะกรรมการ



26 | เทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่อย่างย่ังยืน   
 

หมู่บ้านจะเป็นผู้เลือกพื้นที่ให้ พ้ืนที่เพาะปลูกที่จัดให้คือพื้นที่ไร่สําหรับปลูกข้าวโพดและข้าว และพื้นที่ลุ่มใกล้
แหล่งน้ําสําหรับปลูกพืชผัก เช่น ฟักทอง ผักกาด มันสําปะหลัง มันแกว 
การเลือกพื้นที่ปลูกข้าวไร่ของลาหู่ มีข้อห้ามดังนี้ 

1. บริเวณป่าใหญ่ ป่าต้นน้ํา เพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ําไว้และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
2. พ้ืนที่ลาดชัน เนื่องจากอาจทําให้ดินถล่มลงมาเมื่อมีฝนตกหนัก และแม้ว่าจะให้ทําการเพาะปลูกได้ก็
สามารถทําได้แค่เพียงหนึ่งปีและต้องเปลี่ยนพื้นที่ปลูกใหม่ 
3. บริเวณหุบเขาที่มีแม่น้ําสายใหญ่ไหลผ่าน ห้ามไม่ให้ทําไร่ในฝั่งตรงข้ามกัน เพราะจะทําให้เจ็บป่วย
หรือตายได้ แต่ให้สลับกันทําได้ครอบครัวละหนึ่งปี บริเวณหุบเขาฝั่งตรงข้ามกัน กําหนดให้ปลูกฝั่งละ
ครอบครัวและห้ามมิให้พ่ีน้องครอบครัวเดียวกันปลูกข้าวคนละฝั่ง และบริเวณที่มีถนนผ่านกลาง ห้าม
ครอบครัวเดียวกันปลูกทั้งสองฝั่งถนน ให้ทําฝั่งละครอบครัว (ไพรศาลและคณะ, 2547) 
ส่วนกลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ การทําไร่หมุนเวียนเป็นลักษณะการใช้ที่ดินแบบเป็นส่วนกลางในเครือ

ญาติ ในอดีตมีการหมุนเวียนใช้ 10 ปี หรือ 10 แปลง แต่ละแปลงประมาณ 5 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ราบไหล่เขา 
มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ไร่หมุนเวียนอย่างชัดเจน ในพื้นที่รักษาเขตป่าชุมชน มีการปลูกข้าวโพด แตง ถั่ว มัน 
และงา ผสมผสานในไร่หมุนเวียน เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นชาวบ้านเปลี่ยนไปทํานาขั้นบันไดมากขึ้นและไม่สามารถ
เปิดพ้ืนที่ทําไร่หมุนเวียนได้อีก จึงมีการลดรอบระยะเวลาเหลือ 7-8 ปี (สุมนมานย์, 2546) 

• การเตรียมดิน 
ในการปลูกข้าวนั้นถือว่าการเตรียมดินเป็นขั้นตอนพื้นฐาน เพราะหากเตรียมดินไม่ดีแล้วจะเกิดปัญหา

ตามมาหลายประการ ซึ่งจะกระทบไปถึงการเจริญเติบโตของข้าวที่ตามมาและทําให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร 
วัตถุประสงค์ของการเตรียมดินสําหรับการปลูกข้าวโดยทั่วไปพอจะสรุปได้ดังนี้ 
 1. เพื่อควบคุมวัชพืช 
 2. เพื่อช่วยคลุกเคล้าอินทรียวัตถุและปุ๋ยลงดินโดยเฉพาะเศษวัชพืชต่าง ๆ รวมทั้งตอซังเดิมของข้าว 
 3. เพื่อทําให้ดินในนาอยู่ในสภาพที่สะดวกและง่ายต่อการปักดํา คือ อยู่ในลักษณะที่เป็นตม 
 4. เพื่อปรับพ้ืนที่นาให้ได้ระดับเมื่อใส่น้ําเข้าไปขังจะได้กระจายสม่ําเสมอ 

แต่ในการปลูกข้าวไร่ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขานั้นควรเลือกพื้นที่ที่ไม่ถูกบังแสงโดยต้นไม้ใหญ่และควร
เป็นบริเวณทางด้านทิศตะวันออกหรือตะวันตกเฉียงใต้เพราะทําให้ข้าวได้รับแสงอย่างเต็มที่ ไม่ควรใช้พ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันสูง ๆ เพราะอาจเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย ซึ่งเป็นผลทําให้ดินเสื่อมความอุดม
สมบูรณ์เร็วขึ้น ทําให้ต้องเกิดการบุกเบิกพ้ืนที่ใหม่เพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม โดยท่ัวไปแล้วในการเลือกพื้นที่ปลูก
ข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุทั้งหลายมักมีข้อจํากัด เพราะกลุ่มชาติพันธ์ุส่วนใหญ่ชอบอาศัยตามพ้ืนที่สูงและสภาพ
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พ้ืนที่มักสูงชันอยู่แล้ว 
ในการเตรียมดินสําหรับปลูกข้าวไร่มีวิธีการเช่นเดียวกับการเตรียมดินสําหรับการปลูกพืชทั่ว ๆ ไป คือ

เมื่อใกล้ถึงฤดูเพาะปลูกคือประมาณช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนจะมีการถางกําจัดวัชพืชออกจากแปลงแล้วเผา
เศษพืชต่าง ๆ และเมื่อฝนเริ่มตกลงมาและดินเริ่มอ่อนตัวลงก็ทําการขุดพลิกดินหรือไถพลิกดิน การไถควรลึก
ประมาณ 5-6 นิ้ว แล้วทิ้งดินตากไว้ประมาณ 5-7 วัน จากนั้นทําการไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง เพื่อย่อยดินให้ละเอียด
พร้อมทั้งทําการเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง 

สําหรับการเตรียมดินในการปลูกข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุนั้นมักไม่ค่อยพิถีพิถันมากนัก ส่วนใหญ่จะยึด
เอาความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสะดวกสบายเป็นเกณฑ์ และอีกประการหนึ่งลักษณะของดินบนเขาส่วน
ใหญ่มักมีลักษณะเป็นดินที่ค่อนข้างร่วนซุย การเตรียมดินโดยทั่วไปของกลุ่มชาติพันธ์ุนั้นมักมีการถากเอาวัชพืช
ออก จากนั้นจะทําการปลูกทันทีโดยไม่มีการขุดพลิกดิน ซึ่งอาจจะช่วยในแง่การพังทลายหรือชะล้างดินได้ด้วย 

ข้อควรระวังในการเตรียมดินในการปลูกข้าวไร่บนที่สูงที่มีความลาดชันนั้น ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการขุด
พลิกดินและย่อยดินได้แล้วก็จะเกิดผลดีในแง่ของการอนุรักษ์ดินและน้ํา นอกจากนั้นในพื้นที่ดังกล่าวควรทําร่อง
ระบายน้ําเพื่อกันไม่ให้น้ําไหลบ่าลงในแปลงซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อต้นข้าวในแปลงได้ ในการเตรียมดิน
ก่อนที่จะปลูกไม่ควรทําไว้แต่เนิ่น ๆ แล้วทิ้งพื้นที่ไว้นานเกินไปเพราะจะทําให้เกิดปัญหาวัชพืชมาก มีการแก่งแย่ง
ระหว่างพืชที่มีผลต่อต้นข้าวสูงเนื่องจากภายหลังการเตรียมดินเพื่อรอปลูก ถ้าหากดินมีความช้ืนจะทําให้วัชพืช
เริ่มงอกและมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นข้าว 

คําแนะนําทั่วไป  
กรมการข้าวได้แนะนําวิธีการเตรียมดินของข้าวไร่ ดังนี้ เริ่มเตรียมดินต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 

โดยครั้งแรกในเดือนมีนาคมและครั้งที่สองในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม โดยเริ่มถางกําจัดวัชพืชและนําไปวาง
ไว้ข้างแปลงหรือวางเป็นแนวขวางทางลาดชันเพื่อดักตะกอนดิน ไม่แนะนําให้เผาเศษซากพืช ถ้าในพื้นที่ที่มีหิน
สามารถนําไปวางขวางลาดชันดักตะกอนดินและทําให้เกิดลักษณะขั้นบันไดในระยะต่อไป พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน
สูงไม่ควรไถเพราะจะทําให้เร่งการชะล้างหน้าดินเมื่อฝนตก สําหรับการเตรียมพ้ืนที่ครั้งที่สองเป็นการเตรียมแบบ
ประณีตเพื่อปลูกข้าว 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การเตรียมดินสําหรับปลูกข้าวไร่มีหลายวิธี ได้แก่ 

1. การตัดฟัน โค่น เผา (swidden farming or slash and burn cultivation) ได้แก่ การตัดฟัน โค่น
และเผาป่าไม้ แล้วทําการเพาะปลูกของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่บนภูเขาสูงในภาคเหนือ 
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก เป็นการทํากินตามจารีตประเพณี หลังจากใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในการเพาะปลูก
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ติดต่อกันระยะหนึ่งมักจะเกิดปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ซึ่งเกิดจากการพังทลายหรือชะล้างหน้าดินที่มี
ความลาดเอียง วัชพืช โรคและแมลง ก็จะย้ายไปตัดฟัน โค่น เผา เพื่อทําการเพาะปลูกในพื้นที่ใหม่ต่อไป ซึ่งแบ่ง
ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 2 แบบ คือ ไร่เลื่อนลอย (shifting cultivation) เป็นการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ระยะหนึ่ง เมื่อเลิกใช้แล้วจะย้ายไปตัดฟัน โค่น เผา และเพาะปลูกในแหล่งใหม่อ่ืน ๆ และไร่หมุนเวียน (land 
rotation) เป็นการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ระยะเวลาหนึ่งแล้วจะทิ้งให้พ้ืนที่มีการพักตัวเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ดินเป็นระยะเวลา 4-10 ปีหรือมากกว่า และจะหวนกลับมาทําการตัดฟัน โค่น เผา และเพาะปลูกในที่แห่ง
นั้นอีกครั้งในระยะเวลาหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้ว แล้วปล่อยให้พ้ืนที่มีการพักตัวก่อนเพาะปลูกอีก การเพาะปลูก
แบบไร่หมุนเวียนวิธีนี้เป็นวิธีการปลูกที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้ชุมชนอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่มีการ
อพยพโยกย้ายและมีความแตกต่างจากการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่เป็นวิธีการปลูกที่ผิดและไม่ควรปฏิบัติ
เพราะเป็นการทําลายป่า ต้นน้ําลําธารและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 

2. การขุดด้วยจอบ (hoeing) หลังการกําจัดวัชพืช เกษตรกรที่มีสมาชิกภายในครอบครัวมากอยู่แล้ว จะ
ขุดดินด้วยจอบซึ่งเป็นวิธีพ้ืนฐานดั้งเดิม และยังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นงานค่อนข้างหนัก การขุดจะ
ลึกเท่ากับหน้าจอบหรืออย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 6 นิ้ว เพื่อพลิกกลับหน้าดินที่มีวัชพืชลงส่วนล่าง ทําให้วัชพืชตาย 
เน่าสลายเป็นอินทรียวัตถุและเป็นอาหารของพืชในระยะต่อมา 

3. การใช้แรงงานสัตว์ (animal draft) เป็นการเตรียมดินโดยใช้แรงงานสัตว์ เช่น วัว ควาย ม้า ประกอบ
อุปกรณ์ไถเทียมด้วยสัตว์ วิธีนี้ไม่นิยมปฏิบัติในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมากและการเตรียมดินขั้นสุดท้าย
ยังคงต้องใช้จอบในการย่อยและเกลี่ยดิน 

4. การใช้เครื่องจักรกลเกษตร (farm machine) เครื่องจักรกลขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เช่น รถไถ
เดินตาม รถแทรกเตอร์ ประกอบอุปกรณ์เตรียมดิน เช่น ไถ เครื่องพรวนดิน จอบหมุน เป็นเครื่องมือการเตรียม
ดินที่เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาการเตรียมดินไม่ทันฤดูกาล อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องจักรกลเกษตรต้อง
พิจารณาขนาดพื้นที่เพราะจะทําให้ต้นทุนสูง 

  
         อุปกรณ์การเตรียมดินของกลุ่มชาติพันธ์ุ       การเตรียมดินโดยใช้แรงงานคนขุด 
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ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
บุญรัตน์และคณะ (2536) ศึกษาการเตรียมดินในการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ลาดชัน พบว่า การเตรียมดิน

ก่อนปลูกข้าวไร่โดยไม่มีการเผาไร่ก่อนปลูก (มีวัสดุคลุมดิน) จะได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีการเผาไร่ (ไม่มีวัสดุคลุมดิน) 
เนื่องจากมีการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียธาตุอาหารในดินลดลง การเผาไร่ก่อนปลูกจะทําให้ต้นข้าวมี
การดูดใช้ธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันทําให้ดินเสื่อมโทรมเร็วขึ้น  

• วิธีการปลูก 
ข้าวบนพื้นที่สูงมีสภาพนิเวศทั้งข้าวไร่และข้าวนาสวนซึ่งมีวิธีการปลูกแตกต่างกัน ดังนี้  

1) การปลูกแบบสภาพไร่หรือที่เรียกว่าข้าวไร่ (upland rice) มักปลูกตามไหล่เขา ไม่มีคันนาสําหรับเก็บกัก
น้ําในแปลงปลูก ส่วนมากมักเตรียมดินโดยการถางวัชพืชหรือพืชอื่นออกก่อนแล้วเตรียมดิน หลังจากนั้นจึงทํา
การปลูกข้าว พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่มักมีความลาดชันต้ังแต่ 5-60 องศา อาศัยความช้ืนจากน้ําฝนในการ
เจริญเติบโต โดยการปลูกข้าวไร่แบ่งได้ 3 วิธี ได้แก่ 

1.1) การปลูกแบบหยอดเป็นหลุม 
1.2) การปลูกแบบโรยเป็นแถว 
1.3) การปลูกแบบหว่าน 

2) การปลูกในสภาพนาสวน เริ่มต้นต้ังแต่การเตรียมดิน ตกกล้า ไถ คราด ทําเทือกและปักดํา ดังเช่นการ
ทํานาพ้ืนราบทั่วไป พ้ืนที่ปลูกอยู่ระหว่างหุบเขา มีการทําคันนาสําหรับกักเก็บน้ํา โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะนา 
ขั้นบันได มีวิธีการปลูกได้ 2 วิธี คือ 

2.1) การปลูกข้าวนาดําหรือการปักดํา มีวิธีการคือ การตกกล้า หลังจากนั้นจะเตรียมดินและปักดําใน
แปลงปลูกหรือปักดํา 

2.2) การปลูกข้าวนาหว่าน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบนพื้นที่สูงไม่นิยมปลูกโดยวิธีหว่าน ทั้งนี้เพราะไม่
มั่นใจปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา ซึ่งอาจจะทิ้งช่วงจนเกิดสภาวะแล้ง และฝนที่ตกบนที่สูงอาจมีปริมาณมากจนไม่
สามารถระบายน้ําได้ทันจนเกิดการท่วมและไหลบ่าพัดพาเอาเมล็ดพันธ์ุข้าวที่หว่านไว้เสียหาย 

3) การทํานาหยอด เป็นวิธีการปลูกข้าวที่อาศัยน้ําฝน โดยหยอดเมล็ดข้าวแห้งลงไปในดินเป็นหลุม ๆ หรือ
โรยเป็นแถวแล้วกลบฝังเมล็ดข้าว เมื่อฝนตกลงมาดินมีความช้ืนพอเหมาะ เมล็ดจะงอกเป็นต้น นิยมทําในพื้นที่
ข้าวไร่หรือนาในเขตที่มีการกระจายของฝนไม่แน่นอน  
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คําแนะนําทั่วไป  
กรมการข้าวได้แนะนําวิธีการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูง ดังนี้  

การปลูกแบบหยอดเป็นหลุม  
เป็นวิธีการปลูกโดยหลังจากเตรียมดินไว้แล้ว ใช้

ไม้ปลายแหลมกระทุ้ งดินให้เป็นหลุมลึก ประมาณ 2-3
เซนติเมตรหรือใช้เสียมที่ต่อด้ามยาวขุดดินเป็นหลุมเล็ก ๆ ลึก
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร โดยให้ระยะห่างระหว่างต้นและ
แถวประมาณ 25-30 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดข้าวลงไปใน
หลุม ๆ ละประมาณ 5-8 เมล็ด หากพื้นที่ปลูกมีความลาดชัน
ไม่ควรกลบหลุมเพราะจะทําให้ดินกลบหลุมปลูกแน่นเกินไปเมื่อมีฝนตก แต่ในพื้นที่ปลูกที่มีความลาดชันน้อยกว่า 
5 องศา ให้ใช้ก่ิงไม้ลากผ่านหลุมที่หยอดเมล็ดแล้วเพื่อเป็นการกลบหลุม การปลูกโดยวิธีหยอดเป็นหลุมเป็น
วิธีการท่ีพบเห็นได้ทั่วไปและเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้มากท่ีสุด เนื่องจากง่ายต่อการกําจัดวัชพืชและดูแลรักษา 
การปลูกวิธีนี้ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ 
การปลูกแบบโรยเป็นแถว  

การปลูกวิธีนี้ต้องมีการเตรียมดินให้ประณีต โดย
ให้หน้าดินเรียบสม่ําเสมอกันดี แล้วใช้ไม้หรือคราดขีดเปิดดิน
ให้เป็นร่อง โดยให้ระยะห่างของแต่ละร่องหรือแถวประมาณ 
25-30 เซนติเมตร แล้วโรยเมล็ดข้าวทันที การโรยควรโรยให้
เมล็ดข้าวสมํ่าเสมอกัน เพื่อให้ต้นข้าวที่งอกไม่กระจุกแน่นที่ใด
ที่หนึ่ง หากพื้นที่มีความลาดชันการทําร่องควรให้ขวางความ
ลาดชัน ซึ่งเชื่อว่าหากปลูกขวางความลาดชันจะช่วยให้ต้นข้าว
ดักตะกอนดินที่ไหลลงมาเมื่อฝนตก การปลูกวิธีนี้ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ 
การปลูกแบบหว่าน  

การปลูกโดยวิธีนี้เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันน้อยหรือที่ราบ การเตรียมดินควรสับดินให้ละเอียดหรือ
เป็นก้อนเล็ก ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร 
แล้วปรับผิวหน้าดินให้สม่ําเสมอกัน แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงไป
และควรคราดหรือกลบเมล็ดข้าวหลังหว่านเพื่อให้เมล็ดข้าว
ได้รับความช้ืนจากดิน ป้องกันนกและแมลงศัตรูข้าว การปลูกวิธีนี้ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 15 กิโลกรัมต่อไร่ 



เทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่อย่างย่ังยืน | 31  
 

อย่างไรก็ตาม การนําเมล็ดพันธ์ุข้าวแช่น้ํา 12 ช่ัวโมง ผึ่งลมให้หมาดแล้วนําไปหยอด จะช่วยให้เมล็ดข้าว
งอกเร็วและออกดอกเร็วกว่าการหยอดเมล็ดข้าวแห้ง 2-3 วัน อีกทั้งให้ผลผลิตสูง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วิธีการปลูกข้าวไร่มีการปลูกแตกต่างกันไปตามกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น กลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ ปลูกข้าวไร่ 3 ชนิด

ในพื้นที่แปลงเดียวกัน โดยปลูกข้าวเหนียวด้านบนเนื่องจากปลูกในปริมาณน้อย และปลูกข้าวเจ้าอีก 2 พันธ์ุ
ข้างล่างถัดจากข้าวเหนียว วิธีการปลูกโดยผู้ชายใช้อุปกรณ์ในการขุดหลุม (โถ่ลุ) และผู้หญิงจะหยอดเมล็ดข้าว 
15-20 เมล็ดต่อหลุม มีการผสมเมล็ดผัก เช่น ผักกาด ผักอีลืน งา ปลูกพร้อมกับหยอดข้าว แล้วใช้จอบกลบหลุม 
(ไพรศาลและคณะ, 2547) 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
นิวัติและคณะ (2531) ศึกษาวิธีการปลูกข้าวไร่ที่ระดับปุ๋ยต่าง ๆ กัน ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและ

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี พบว่า วิธีการปลูกโดยหยอดเป็นหลุมได้ผลผลิตใกล้เคียงกับวิธีการโรยเป็นแถว ทั้งสองวิธีได้
ผลผลิตสูงกว่าการปลูกตามวิธีของเกษตรกรอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพราะเกษตรกรปลูกไม่เป็นแถวทําให้ยากต่อการ
กําจัดวัชพืช และระยะห่างระหว่างหลุมไม่เท่ากันทําให้ข้าวไร่มีการแตกกอไม่สม่ําเสมอ  
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การเตรียมแปลงโดยวิธีตัดฟัน โค่น เผา การเตรียมดินก่อนปลูก 

  
การเตรียมดินโดยใช้แรงงานคน การไถกลบพืชบํารุงดิน 

 
การปลูกข้าวไร่บนพื้นที่ลาดชัน 
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สรุป 
1. การคัดเลือกพื้นที่ 

การปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ราบ ไหล่เขา และที่ลาดเทบนภูเขา ในอดีตการปลูกข้าวไร่เป็นแบบไร่
เลื่อนลอยเปลี่ยนพื้นที่ไปตามการอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธ์ุ ปัจจุบันเป็นการปลูกแบบไร่หมุนเวียนแทน
โดยมีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนสําหรับแต่ละครอบครัว ครอบครัวละ 5-20 ไร่ขึ้นกับแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุและ
หมุนเวียนพื้นที่ปลูก 7-10 ปีต่อรอบการปลูก ทั้งนี้การคัดเลือกพื้นที่สําหรับปลูกข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุจะ
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผืนป่า พิธีกรรม และความเชื่อ  

2. การเตรียมดิน 
ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวไร่เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียว มีอินทรียวัตถุและความอุดม

สมบูรณ์ดีพอควร การเตรียมดินจะต้องกําจัดวัชพืชออกก่อน เมื่อดินมีความช้ืนหรือฝนตกลงมาครั้งแรกจึงเริ่ม
เตรียมดินได้เพราะดินเริ่มอ่อนตัว โดยขุดพลิกดินหรือไถพลิกดินลึกประมาณ 5-6 นิ้ว แล้วตากดินไว้ประมาณ 5-
7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินและเป็นการกําจัดวัชพืชด้วย จากนั้นไถพรวนซ้ําอีก 1-2 ครั้ง เพื่อย่อยดินให้ละเอียด
พร้อมทั้งเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง การเตรียมดินควรทําน้อยที่สุดและควรไถตามแนวขวางความลาดเอียงของ
พ้ืนที่เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน สําหรับพ้ืนที่ลาดชันสูงควรหลีกเลี่ยงการขุดพลิกดินและย่อยดินซึ่งจะส่งผล
ดีในแง่ของการอนุรักษ์ดินและน้ําและควรทําร่องระบายน้ําขวางความลาดเท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลบ่าลงใน
แปลงซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อต้นข้าวได้ และไม่ควรเตรียมดินแล้วทิ้งพื้นที่ไว้นานเกินไปเพราะจะทําให้เกิด
ปัญหาวัชพืชมาก ส่วนการเตรียมดินสําหรับปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ราบสามารถใช้เครื่องจักรกลเกษตร เช่น รถไถเดิน
ตามหรือรถแทรกเตอร์ ไถเตรียมดินเช่นเดียวกับการปลูกพืชไร่โดยทั่วไป 

3. วิธีการปลูก 
การปลูกข้าวไร่จะปลูกในฤดูฝน วันปลูกจะขึ้นกับท้องถิ่น อายุข้าวและความช้ืน วิธีการปลูกสามารถทํา

ได้ทั้งการหยอดเป็นหลุม การโรยเป็นแถว และการหว่าน  
• การปลูกแบบหยอดเป็นหลุม ใช้ไม้ปลายแหลมกระทุ้งดินให้เป็นหลุมลึก 2-3 เซนติเมตร ระยะห่าง

ระหว่างต้นและแถว 25-30 เซนติเมตร หยอดเมล็ดข้าว 5-8 เมล็ดต่อหลุม ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 6-8 
กิโลกรัมต่อไร่ หากพื้นที่ปลูกมีความลาดชันไม่ควรกลบหลุมเพราะจะทําให้ดินแน่นเกินไปเมื่อมีฝนตก  

• การปลูกแบบโรยเป็นแถว ต้องมีการเตรียมดินที่ดี ให้หน้าดินเรียบสม่ําเสมอกันแล้วใช้ไม้หรือคราดขีด
เปิดดินให้เป็นร่อง ระยะห่างของแต่ละร่อง 25-30 เซนติเมตร แล้วโรยเมล็ดข้าวทันที ควรโรยเมล็ดให้
สม่ําเสมอกันเพื่อให้ต้นข้าวที่งอกไม่กระจุกแน่นที่ใดที่หนึ่ง ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ หาก
พ้ืนที่มีความลาดชันควรทําร่องให้ขวางความลาดชันซึ่งต้นข้าวจะช่วยดักตะกอนดินที่ไหลลงมาเมื่อฝนตก  
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• การปลูกแบบหว่าน เหมาะสําหรับพ้ืนที่ที่มีความลาดชันน้อยหรือที่ราบ การเตรียมดินควรสับดินให้
ละเอียดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร และปรับผิวหน้าดินให้สม่ําเสมอกัน แล้วหว่าน
เมล็ดข้าวลงไปและควรคราดหรือกลบเมล็ดข้าวหลังหว่านเพื่อให้เมล็ดข้าวได้รับความช้ืนจากดิน ช่วย
ป้องกันนกและแมลงศัตรูข้าว ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
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การจัดการความอุดมสมบูรณข์องดินและระบบการปลูกพืช 
• การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวไร่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวไร่ใน
ภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน แม้ว่าในพื้นที่ลาดชันระหว่าง 30-70 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังมีการ
ปลูกข้าวไร่กันทั่วไป การทําการเกษตรบนพื้นที่สูงจึงมักถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร เช่น การทําลายป่า การพังทลายของดิน น้ําท่วม เป็นต้น สมชายและสุพร (2541) ให้ข้อสังเกตว่าการ
ทําการเกษตรบนพื้นที่สูง นอกจากดินที่สูงส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่าแล้วยังเกิดการพังทลายของดิน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดินบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่มีลักษณะทางกายภาพดีแต่มีธาตุอาหารพืชตํ่าถึงปานกลาง และอาจ
พบดินที่ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร เช่น ดินที่ต้ืน เป็นทรายจัดหรือมีหินปน  
 ในระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ ได้เกิดความสมดุลระหว่างธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและธาตุอาหารที่
สูญเสียไปจากระบบ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระบบโดยมนุษย์เข้าไปประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรทําให้นิเวศวิทยาเดิมถูกรบกวน ความสมดุลธรรมชาติเปลี่ยนไป การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตพืชออกจากพื้นที่มากขึ้น ความสูญเสียธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อชดเชยหรือรักษาให้
ธาตุอาหารยังคงมีอยู่ในดินเพื่อให้เกิดความสมดุลใหม่ จึงต้องมีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินให้มีความ
เหมาะสม  

พืชมีความต้องการธาตุอาหารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ซึ่งธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชมีอยู่
ด้วยกัน 16 ธาตุ ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน 
แคลเซียม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และ คลอรีน โดยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน พืชได้รับจากน้ําและอากาศ ส่วนที่เหลืออีก 13 ธาตุ แบ่งออกได้เป็นธาตุอาหารหลัก 6 ธาตุ และธาตุ
อาหารเสริม 7 ธาตุ ดังนี้ 

ธาตุอาหารหลัก 6 ธาตุ ที่มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชต้องการในปริมาณมากจากดิน
คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน และ แคลเซียม 
          ธาตุอาหารเสริม 7 ธาตุ พืชมีความต้องการในปริมาณที่น้อยแต่จะขาดธาตุเหล่านี้ไม่ได้เช่นกัน คือ เหล็ก 
แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และ คลอรีน  
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คําแนะนําทั่วไป 
ธาตุไนโตรเจน 
          หน้าที่และความสําคัญต่อพืช 
          ช่วยทําให้พืชต้ังตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ช่วยเสริมใบและลําต้นให้มีสีเขียวเข้ม และ
ช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีนให้แก่พืชที่ใช้เป็นพืชอาหาร เช่น ข้าวหรือหญ้าเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องควบคุม
การออกดอกออกผลของพืช ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยเฉพาะพืชที่ให้ผลและเมล็ด 

อาการของพืชที่ขาดธาตุไนโตรเจน 
1. ใบเหลืองผิดปกติจากใบล่างไปสู่ยอด  
2. ลําต้นผอม ก่ิงก้านลีบเล็ก และมีใบน้อย  
3. ใบพืชที่มีสีเหลือง ปลายใบและขอบใบจะค่อย ๆ แห้งและลุกลามเข้ามาเรื่อย ๆ 
4. พืชไม่เจริญเติบโตหรือมีการเจริญเติบโตช้ามาก  

ธาตุฟอสฟอรัส 
หน้าที่และความสําคัญต่อพืช 

 ช่วยให้รากพืชดูดโพแทสเซียมเข้ามาใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น ช่วยแก้ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจาก
พืชได้รับไนโตรเจนมากเกินไป เร่งการเจริญเติบโตของรากฝอยและรากแขนงในระยะแรกของการเจริญเติบโต 
ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว ช่วยในการออกดอกและสร้างเมล็ดของพืช เพิ่มความต้านทานต่อโรคบางชนิด ทําให้ผลผลิต
มีคุณภาพดี  

อาการของพืชที่ขาดธาตุฟอสฟอรัส 
1. พืชชะงักการเจริญเติบโต ต้นแคระแกรน พืชบางชนิดอาจจะมีลําต้นบิดเป็นเกลียว เนื้อไม้จะแข็งแต่

เปราะและหักง่าย  
2. รากเจริญเติบโตและแพร่กระจายลงในดินช้ากว่าที่ควร ดอกและผลที่ออกมาไม่สมบูรณ์ หรือบางครั้ง

อาจหลุดร่วงไปหรืออาจมีขนาดเล็ก  
3. พืชจําพวกลําต้นอวบน้ําหรือลําต้นอ่อนจะล้มง่าย  
4. ใบแก่จะเปลี่ยนสีหรือพืชบางชนิดใบจะเป็นสีม่วง อาการจะเกิดขึ้นกับใบล่างขึ้นไปหายอด 

ธาตุโพแทสเซียม 
   หน้าที่และความสําคัญต่อพืช 
 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก ทําให้รากดูดน้ําได้ดีขึ้น มีความจําเป็นต่อการสร้างเนื้อของผลไม้ให้มี
คุณภาพดี ทําให้พืชมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ ทําให้พืชมีความต้านทานต่อโรคต่าง ๆ 
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ช่วยป้องกันผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืช เนื่องจากการได้รับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากเกินไป ช่วยเพิ่ม
คุณภาพของพืชผักและผลไม้ โดยทําให้พืชมีสีสัน ขนาด ความหวานและคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้  

อาการของพืชที่ขาดธาตุโพแทสเซียม 
1. ขอบใบเหลืองและกลายเป็นสีน้ําตาล โดยเริ่มต้นจากปลายใบเข้าสู่กลางใบ ส่วนที่เป็นสีน้ําตาลจะแห้ง

เหี่ยวไป โดยเกิดจากใบล่างขึ้นไปหายอด พืชที่เห็นชัดคือข้าวโพด  
2. ทําให้ผลผลิตลดลง พืชพวกธัญพืชจะทําให้เมล็ดลีบ มีน้ําหนักเบา พืชหัวมีปริมาณแป้งน้อยและมีน้ํามาก 

ข้าวโพดมีเมล็ดไม่เต็มฝัก ฝักเล็กมีรูปร่างผิดปกติ ใบยาสูบมีคุณภาพต่ํา ติดไฟยาก กลิ่นไม่ดี ฝ้ายใบมีสี
น้ําตาลปนแดง สมอฝ้ายไม่อ้าเต็มที่เมื่อแก่ 

ธาตุแคลเซียม 
หน้าที่และความสําคัญต่อพืช 
เป็นธาตุอาหารที่พืชนําไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตในตัวพืช ช่วยส่งเสริมการนําธาตุไนโตรเจนจากดินมาใช้

ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ในระยะออกดอกและระยะที่สร้างเมล็ดพืชจะมีความจําเป็นมากเพราะธาตุแคลเซียมมี
ส่วนในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในพืชเพื่อนําไปใช้ในการสร้างผลและเมล็ดต่อไป 

อาการของพืชที่ขาดธาตุแคลเซียม 
จะพบมากในบริเวณยอดและปลายราก ยอดอ่อนจะแห้งตายและใบจะมีอาการม้วนงอไปข้างหน้าและ

ขาดเป็นริ้ว ๆ ซึ่งจะเกิดที่ใบอ่อนก่อน  
การแก้ไขโดยการใส่ปูนขาว หินปูนบด หินปูนเผา เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน หรือการใส่

ปุ๋ยคอกบํารุงดิน 

ธาตุกํามะถัน 
หน้าที่และความสําคัญต่อพืช 
มีความจําเป็นต่อการสร้างโปรตีนพืช เป็นองค์ประกอบของวิตามินบางชนิดที่มีผลทางอ้อมต่อการสร้างสี

เขียวของพืช ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหายใจและการปรุงอาหารพืช  
อาการของพืชที่ขาดธาตุกํามะถัน 
 จะมีสีเขียวอ่อนหรือเหลืองคล้าย ๆ อาการขาดไนโตรเจน ใบขนาดเล็กลง ยอดพืชชะงักการเจริญเติบโต 

ลําต้นและกิ่งก้านลีบเล็ก อาการขาดธาตุกํามะถันจะมีอาการแตกต่างจากการขาดธาตุไนโตรเจน คือจะปรากฏที่
ยอดอ่อนก่อน ส่วนใบล่างยังคงปกติ ถ้ามีอาการขาดธาตุรุนแรงใบล่างจะมีอาการด้วยเช่นกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับ
อาการของการขาดธาตุไนโตรเจนโดยแสดงอาการที่ใบล่างก่อน 
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 ดินที่มักพบเสมอว่าขาดธาตุกํามะถันคือ ดินทรายที่มีอินทรียวัตถุน้อย การเพิ่มกํามะถันในดิน นอกจาก
วิธีการใส่กํามะถันผงโดยตรงแล้ว การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสด ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของการขาดธาตุ
กํามะถันในดินได้เช่นกัน แต่มีข้อควรระวังคือหากใส่มากเกินความจําเป็นจะทําให้ดินเป็นกรดได้ 

ธาตุแมกนีเซียม 
หน้าที่และความสําคัญต่อพืช 
เป็นองค์ประกอบของส่วนที่เป็นสีเขียวทั้งที่ใบและส่วนอื่น ๆ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร้างอาหารและ

โปรตีนของพืช  
 อาการของพืชที่ขาดธาตุแมกนีเซียม 
          จะสังเกตได้จากใบพืชที่เหลืองซีดบริเวณเส้นกลางใบที่อยู่ใกล้กับผล ถ้าหากอาการขาดรุนแรงใบแก่จะมี
อาการมากกว่าใบอ่อน การขาดธาตุแมกนีเซียมจะทําให้ผลผลิตลดน้อยลงและต้นพืชทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งสาเหตุที่พืชขาดธาตุแมกนีเซียมนั้นเพราะปริมาณแมกนีเซียมที่อยู่ในดินถูกชะล้างลึกลงไปเกินกว่าที่รากพืชจะ
ดูดมาใช้ได้ และการที่มีปริมาณโพแทสเซียมสะสมในดินมากเกินไปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญ 
 การแก้ไข สามารถทําได้โดยการปรับปรุงสภาพดิน ความเป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสมต่อการดูดใช้
ของพืช และมีการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมที่พอเหมาะ ที่สําคัญคือการฉีดพ่นทางใบพืชสามารถนําไปใช้ได้ทันที 

วิธีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินไร่ที่เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถนําไปปฏิบัติได้ สมชายและ 
สุพร (2541) แบ่งออกเป็น 4 แนวทาง คือ 
1. การควบคุมการพังทลายของดินและส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนใช้ธาตุอาหารพืช 
 วัตถุประสงค์หลักของการควบคุมการพังทลายของดิน คือ การลดการสูญเสียดิน ซึ่งเป็นการลดการ
สูญเสียธาตุอาหารพืชที่จะติดออกไปกับดิน แต่การควบคุมการพังทลายของดินวิธีเชิงกล เช่น การสร้างคันคูดิน
และร่องน้ําแบบต่าง ๆ ไม่ใช่วิธีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยตัวมันเอง จึงต้องมีการจัดการโดยวิธีอ่ืน ๆ 
ที่มีพืชร่วมอยู่ด้วยจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชกลับมาใช้ใหม่   

     
                     การพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน  การปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ลาดชัน 
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            การปรับพ้ืนที่เป็นขั้นบันไดเพื่อป้องกัน      การปลูกข้าวไร่ในสภาพพื้นที่ขั้นบันได 
                  การพังทลายของดิน 

2. การเผาไร่แบบมีการควบคุม 
 การเผาเป็นเครื่องมือในการจัดการธาตุอาหารพืชที่เกษตรกรบนพื้นที่สูงคุ้นเคยมานาน การเผาเพิ่ม
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดินในระยะสั้น ๆ ทําให้พืชมีการดูดใช้ธาตุอาหารได้มากขึ้นในระยะสั้น 
แต่ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงโดยสูญเสียธาตุอาหารพืชสู่บรรยากาศ 

ข้อแนะนําในการปรับปรุงการเผาไร่ 
1. ลดความถี่ในการเผา เหลือเพียงเมื่อเปิดไร่เหล่าใหม่ 
2. การใส่ปุ๋ยขี้เถ้า เป็นทางเลือกในการสงวนขี้เถ้าไม่ให้สูญเสียไปกับลมและฝน  
3. การเผาไร่ต้องทําควบคู่กับการป้องกันการพังทลายของดิน เพราะการเผาไร่เป็นการทําลายวัสดุคลุม

ดินจนหมด เป็นการเปิดโอกาสให้ดินพังทลายได้ง่ายขึ้น จึงต้องป้องกันการพังทลายของดินโดย
วิธีการต่าง ๆ 

     
                 การถางไร่ในพื้นที่ไร่หมุนเวียน       การเผาไร่ที่มีการควบคุมโดยมีการทําแนวกันไฟ 
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3. การใช้ปุ๋ย 
 ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและไม่ได้ปลูกพืชแบบเข้มข้นมากนัก การจัดการ 2 ประการข้างต้นก็
เพียงพอสําหรับการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน แต่ถ้าดินเดิมมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าหรือมีการทําการเกษตรแบบเข้มข้น 
มีการปลูกพืชที่ให้ผลผลิตสูงและต่อเนื่อง การจัดการธาตุอาหารที่มีอยู่เดิมในไร่อาจจะไม่เพียงพอ จําเป็นต้องเพิ่ม
ธาตุอาหารพืชที่ได้มาจากภายนอกไร่ให้แก่ดินในรูปของปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยพืชสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท 
คือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ 
 องอาจ (2532) ให้คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินสําหรับปลูกข้าวไร่ ดังนี้ 

1. พยายามป้องกันการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ เนื่องจากไฟไหม้จะทําให้ดินแน่น สูญเสียอินทรียวัตถุไป
จากพ้ืนที่ ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินและขาดความสามารถในการยึดปุ๋ยที่ใส่ ถ้ามีการใส่
ปุ๋ยเคมีในภายหลังจะต้องใส่ปุ๋ยมากขึ้น 

2. พยายามลดการชะล้างหน้าดิน พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวไร่มักเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเท เป็นดินเนื้อ
หยาบหรือดินปนทราย ซึ่งง่ายต่อการเกิดกระบวนการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยน้ําเมื่อฝนตก
หนัก การสูญเสียหน้าดินทําให้ดินเสื่อมโทรม การปลูกพืชคลุมดินช่วยลดการชะล้างหน้าดินได้ 

3. การเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน อินทรียวัตถุที่สลายตัวแล้วจะทําให้คุณสมบัติของดินดีขึ้น การเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้กับดินทําได้โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินโดยตรงและการไถกลบพืชคลุมดินเป็นปุ๋ย
พืชสด 

4. การใช้ปุ๋ยเคมี การใส่ปุ๋ยเคมีนับว่าเป็นการเพิ่มธาตุอาหารที่พืชต้องการให้กับพืชที่ปลูกโดยตรง 
สําหรับพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่โดยทั่วไปมักขาดธาตุอาหารหลัก คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม คําแนะนําการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวไร่ ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตราประมาณ 25 กิโลกรัมต่อไร่หลังจากข้าวงอก 20-30 
วัน แล้วพรวนดินกลบปุ๋ย การพรวนดินกลบปุ๋ยเป็นการกําจัดวัชพืชและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ย
อีกด้วย ข้อควรระวังคือความชื้นในดิน ก่อนใส่ปุ๋ยต้องแน่ใจว่าดินมีความช้ืนพอที่จะละลายปุ๋ยที่ใส่ลงไปได้หมด 
การใส่ปุ๋ยในขณะดินแห้งจะทําให้เกิดผลเสียเป็นอย่างมาก ดังนั้นการใส่ปุ๋ยจึงต้องมีระยะเวลาที่ยืดหยุ่นได้ 
 ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตราประมาณ 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ยูเรีย (46-0-0) 
อัตราประมาณ 7 กิโลกรัมต่อไร่ ในระยะข้าวกําเนิดช่อดอกหรือก่อนข้าวออกดอกประมาณ 30 วัน ระยะเวลา
อาจยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับความช้ืนในดิน 

 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนการปลูกข้าวและใส่ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนํา จะทําให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตและ
แตกกอดีกว่า ให้ผลผลิตมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว 
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4. การปรับปรุงไร่เหล่า 
 พืชที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุงไร่เหล่า มีลักษณะดังนี้ 

1. หาเมล็ดพันธ์ุหรือขยายพันธ์ุได้ง่าย 
2. ปลูกง่าย  
3. โตเร็ว แข่งขันกับวัชพืชได้ดี คลุมดินและวัชพืชได้เร็ว 
4. ไม่ต้องการดินดี ทนแล้ง ทนต่อโรคและแมลง ทนไฟ ฟ้ืนตัวได้ดีหลังถูกไฟไหม้ 
5. มีระบบรากที่แข็งแรง 
6. ให้อินทรียวัตถุมาก ปรับปรุงดินได้ดี 
7. เมื่อต้องการใช้พ้ืนที่สามารถกําจัดได้ง่าย 
8. มีประโยชน์อย่างอื่นโดยตรงต่อเกษตรกร เช่น ผลผลิตกินได้หรือขายได้ เป็นอาหารสัตว์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การปลูกข้าวไร่เป็นระบบเกษตรแบบยังชีพ (Subsistence Farming) เกษตรกรลดการพึ่งพาปัจจัยจาก

ภายนอกโดยเฉพาะการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นการใช้ระบบไร่หมุนเวียนเพราะหลังจากถางแล้ว
เผาก็สามารถปลูกข้าวได้เลยไม่ต้องไถพรวนดินแล้วยังไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเน่ืองจากระยะเวลาที่
ปล่อยให้พ้ืนที่ไร่เหล่าฟ้ืนตัวนั้นความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ แต่ในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินปลูก
ข้าวไร่อย่างต่อเนื่องหรือเป็นไร่หมุนเวียนที่มีระยะไร่เหล่าสั้นจําเป็นจะต้องมีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เพื่อให้มีศักยภาพในการให้ผลิตภาพของดิน (Soil Productivity) สูงขึ้น 

  

การใช้พ้ืนที่ไร่หมุนเวียนบนพื้นที่สูง 
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 กลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ จะปล่อยให้ป่าฟ้ืนตัวโดยใช้เวลา 6-7 ปี เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
(ถาวร, 2547) การทําไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงโปว์ที่บ้านทิชะ ตําบลสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พบว่า บริเวณที่มีต้นปะดะ (Macaranga denticulate Bl.) ขึ้นจํานวนมากก่อนถางป่าเพื่อปลูกข้าวไร่สามารถ
ลดระยะเวลาไร่เหล่าจาก 10-15 ปี เหลือเพียง 7 ปี และทําให้ผลผลิตข้าวที่ปลูกในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้น นริศและ
คณะ (2546) พบว่า บริเวณที่มีต้นปะดะหนาแน่นหลังจากปล่อยพื้นที่ไร่เหล่าไว้นาน 6 ปี จะมีการสะสมน้ําหนัก
แห้งของป่าเหล่ารวมสูงถึง 42.7 ตันต่อเฮกตาร์ มีปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน 535 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 38 
กิโลกรัม โพแทสเซียม 254 กิโลกรัม แคลเซียม 132 กิโลกรัม และแมกนีเซียม 46 กิโลกรัม 
 ไร่บนพื้นที่สูงในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําที่เกษตรกรต้องใช้แบบถาวรเพราะไม่สามารถให้ดินฟื้นตัวแบบ
ด้ังเดิมได้ ส่วนใหญ่เกษตรกรยังนิยมปลูกข้าวไร่เป็นพืชหลักหากว่าดินยังมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ แต่เมื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงหลังจากปลูกข้าวไร่ภายใน 2-3 ปี เกษตรกรบางคนจะเลือกปลูกข้าวโพดและถั่ว
เป็นพืชเหลื่อมในช่วง 2-3 ปี เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้นเพียงพอที่จะปลูกข้าวได้ก็จะปลูกข้าวไร่อีก 2-3 
ปี ก่อนจะมีการปลูกข้าวโพดกับถั่วแบบพืชเหลื่อมอีก (ริชาร์ด, 2549) ในบางพื้นที่เกษตรกรได้นําเทคโนโลยีที่
ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปปรับใช้ อาจจะทําให้มีชนิดของพืชร่วมระบบแตกต่างกันออกไปโดยมี
พืชตระกูลถั่วเป็นพืชร่วมระบบด้วย เช่น ถั่วลิสงตามด้วยถั่วแดงหลวงในปีแรกและปลูกข้าวไร่ในปีที่สอง  

        
             การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน        ระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพด-ถั่วแดงหลวง 
        โดยใช้ระบบการปลูกพืชบนพื้นที่สูง       ในปีแรกและข้าวไร่ในปีที่สอง  

     
            การใช้พ้ืนที่หมุนเวียนที่มีถั่วแดงหลวง         ระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพด-ถั่วนิ้วนางแดง 
                  พืชผักและข้าวไร่                         และข้าวไร่ 
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ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ศิวะพงศ์ (2553) พบว่า การปลูกถั่วแปยีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไร่จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และผลผลิตของข้าวไร่ที่ปลูกร่วมระบบที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ฤดูนาปี 2551 ข้าวไร่พันธ์ุเจ้าขาวในแปลง
ปลูกถั่วแปยีให้ผลผลิตเฉล่ีย 373-400 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าแปลงพื้นที่ปล่อยว่างประมาณ 
ร้อยละ 14 (ตารางที่ 5)  

ตารางที่ 5 ผลผลิตข้าวไร่พันธ์ุเจ้าขาว แปลงทดลองผลของประชากรถั่วแปยีที่มีต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 
      ของดิน ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ฤดูนาปี 2551 

ความหนาแน่นของประชากรถั่วแปยี (ต้น : ตร.ม.) ผลผลิตข้าว (กก./ไร่) 
48 376 
32 400 
24 373 
20 369 

พ้ืนที่ปล่อยว่าง 328 
CV(%) 14.3 

               ท่ีมา : ศิวะพงศ์ (2553) 

 และเมื่อปลูกถั่วแปยีติดต่อกันเป็นปีที่สอง พบว่า ข้าวไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 384-441 กิโลกรัมต่อไร่ 
ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าในแปลงที่ปล่อยว่างประมาณร้อยละ 16 ถั่วแปยีให้น้ําหนักแห้งเฉลี่ย 900 กิโลกรัมต่อไร่ 
และให้ผลผลิตเฉลี่ย 233 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 ผลผลิตข้าวไร่พันธ์ุเจ้าขาว น้ําหนักแห้งและผลผลิตถั่วแปยี แปลงทดลองผลของประชากรถั่วแปยี 
     ที่มีต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ฤดูนาปี 2552 

ความหนาแน่นของประชากรถั่วแปยี 
(ต้น : ตร.ม.) 

ผลผลิตข้าว 
(กก./ไร่) 

น้ําหนักแห้งถั่วแปยี 
(กก./ไร่) 

ผลผลิตถั่วแปยี 
(กก./ไร่) 

48 437 a 959 237 
32 441 a 997 265 
24 386 b 855 224 
20 384 b 825 208 

พ้ืนที่ปล่อยว่าง 353 b 0 0 
CV(%) 5.8   

ท่ีมา : ศิวะพงศ์ (2553) 
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              การปลูกถั่วแปยีร่วมระบบกับข้าวไร่                 ถั่วแปยีในระยะออกดอก 

• ระบบการปลูกพืช 
 ในระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนนั้น ความมั่นคงของการผลิตและความยั่งยืนของทรัพยากรขึ้นอยู่
กับระยะเวลาของรอบการหมุนเวียนเป็นอย่างมาก รูปแบบและลักษณะของระบบเกษตรแบบไร่หมุนเวียนใน
ปัจจุบัน อานันท์และคณะ (2547) จําแนกระบบการปลูกพืชออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ระบบไร่หมุนเวียนที่ปรับตัว
อย่างยั่งยืน ระบบไร่หมุนเวียนที่ปรับตัวอย่างมีทางเลือก และระบบไร่หมุนเวียนที่มีการปรับตัวอย่างพึ่งพา 
 ระบบไร่หมุนเวียนที่ปรับตัวอย่างยั่งยืน คือ ระบบที่ยังมีเสถียรภาพ เพราะมีรอบของการหมุนเวียนที่
นานพอ เอื้ออํานวยให้สามารถทําไร่หมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้เงื่อนไขที่ระบบนิเวศยังมีความอุดม
สมบูรณ์ สถาบันและองค์กรชุมชนยังมีอํานาจในการจัดการทรัพยากรและมีทางเลือกด้วยการพึ่งพารายได้เสริม
จากการเกษตรเชิงพาณิชย์อีกบางส่วน 

 
สภาพไร่หมุนเวียนที่ปรับตัวอย่างยั่งยืน 

 ระบบไร่หมุนเวียนที่ปรับตัวอย่างมีทางเลือก คือ ระบบที่ถูกกดดันให้ลดรอบหมุนเวียนลง แต่ชุมชน
ยังคงรักษาระบบหมุนเวียนไว้ได้ค่อนข้างดี เพราะสถาบันและองค์กรชุมชนยังคงมีอํานาจในการจัดการและ
ควบคุมการใช้ทรัพยากร และมีทางเลือกในการหารายได้อย่างหลากหลายแม้จะเริ่มมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายใน
ชุมชนบ้าง  
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สภาพไร่หมุนเวียนที่มีการปลกูถั่วแดงหลวงสลับเมื่อปลูกขา้วไร่ได้ผลผลิตตํ่า 

 ระบบไร่หมุนเวียนที่มีการปรับตัวอย่างพึ่งพา คือ ระบบที่ถูกแรงกดดันจากนโยบายรัฐในการจัดการ
พ้ืนที่ทํากินลดลงจนไม่สามารถรักษาระบบไร่หมุนเวียนเอาไว้ได้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นไร่ถาวร และ
หันไปพึ่งพาตลาดภายนอกด้วยการปลูกพืชเพื่อการค้าและการรับจ้างแรงงานเป็นรายได้หลัก สถาบันชุมชนเริ่ม
ไร้อํานาจในการจัดการทรัพยากร ระบบเกษตรและที่ดินถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้การจัดการของปัจเจกชน 
ส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมลง 

 
สภาพไร่ที่มีการปลูกพืชผักเพื่อการค้า 

 ระบบการปลูกพืชมีความสัมพันธ์กับรูปแบบของระบบไร่หมุนเวียน ถาวร (2547) กล่าวถึงพืชที่ปลูกร่วม
ในไร่ข้าวของชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ มีความหลากหลายของชนิดพืชและสายพันธ์ุ เช่น ข้าวโพด แตงกวา แตงลาย 
มัน มันหัวเล็ก เผือก ฟักเขียว ผักกาด ผักชี ถั่ว กล้วย อ้อย ผักขี้อ้น บวบ มะระ มะเขือ ตะไคร้ เป็นต้น ซึ่งการปลูก
พืชหลากหลายดังกล่าวจะส่งผลถึงความมั่นคงทางด้านอาหาร พบในระบบไร่หมุนเวียนที่ปรับตัวอย่างยั่งยืนและ
ระบบไร่หมุนเวียนที่ปรับตัวอย่างมีทางเลือก อานันท์และคณะ (2547) ให้เหตุผลว่าความหลากหลายของชนิดพืช
ในไร่หมุนเวียนรอบสั้น ๆ มีน้อยกว่าในไร่หมุนเวียนที่มีรอบยาวเนื่องจากพืชบางชนิดไม่สามารถขึ้นได้ในพื้นที่ที่มี
อายุไร่เหล่าตํ่ากว่า 3 ปี เช่น แตงและงา เป็นต้น 
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 แต่พบว่าในบางพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกและมีระบบชลประทานสามารถให้น้ําได้ มีการปลูกพืชได้
ตลอดทั้งปี โดยจะปลูกข้าวไร่สําหรับบริโภคและปลูกพืชร่วมระบบเพื่อการค้า เช่น ผักกาดขาวปลี มะเขือเทศ 
กะหล่ําปลี มันฝรั่ง กระเทียม เป็นต้น 
 การปลูกพืชร่วมระบบในไร่ขา้วสามารถจําแนกออกได้ 4 ระบบ ดังนี้ คือ 
  1. การปลูกพืชร่วมระบบ คือ การปลูกพืชพร้อมกับการปลูกข้าวไร่หรือก่อนหน้าการปลูกข้าวไร่ 
โดยอาจจะแยกปลูกหรือใช้เมล็ดพืชผสมกับเมล็ดข้าวไร่แล้วปลูกพร้อมกับข้าวไร่ พืชที่ใช้ปลูกร่วมระบบในข้าวไร่ 
เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มัน มะเขือ พริก อ้อย ถั่ว ฟัก เป็นต้น เป็นระบบที่เหมาะสมกับระบบไร่หมุนเวียนที่
ปรับตัวอย่างยั่งยืน 
  2. การปลูกพืชตาม เป็นการปลูกพืชหลายชนิดติดต่อกันในพื้นที่เดียวกันในเวลาหนึ่งปี เป็นการ
ปลูกพืชหมุนเวียนแต่มีระยะเวลาเป็นตัวกําหนด พืชที่ใช้ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนในข้าวไร่ เช่น กระเทียม มันฝรั่ง 
ผักกาดขาว กะหล่ําปลี มะเขือเทศ เป็นต้น 
  3. การปลูกพืชแทรก เป็นการปลูกพืชชนิดหนึ่งลงไประหว่างแถวหรือระหว่างต้นของพืชอีก
ชนิดหนึ่งในขณะที่พืชชนิดแรกยังไม่สุกแก่ ตัวอย่างพืชที่สามารถปลูกแทรกกับข้าวไร่ เช่น ถั่วแปยีโดยปลูกถั่ว 
แปยีในระยะข้าวไร่ต้ังท้องหรือประมาณต้นเดือนกันยายน เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวไร่แล้วถั่วแปยีจะเจริญเติบโต เก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 
  4. การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชสลับกับข้าวไร่ เช่น ปีแรกปลูกข้าวไร่ ปีที่สองปลูกถั่ว
แดงหลวง ปีที่สามจึงกลับมาปลูกข้าวไร่อีกครั้งหนึ่ง  

     
                     การปลูกพืชแซมในไร่ข้าว                    พืชผักที่ปลูกในไร่ข้าว  

สรุป 
เดิมมีการปลูกข้าวไร่ตามการอพยพถิ่นฐาน จึงไม่มีปัญหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่ในปัจจุบัน

การอพยพได้สิ้นสุดลงแล้วจึงจําเป็นต้องทําไร่หมุนเวียน หรือการปลูกข้าวไร่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตํ่า การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินอาจจัดการโดยวิธีธรรมชาติคือปล่อยให้ไร่เหล่าฟ้ืนตัว
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ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน 7-10 ปี แต่การปลูกข้าวไร่ที่มีระยะหมุนเวียนสั้นลง จะต้องจัดการโดยการปลูกพืช
หมุนเวียนโดยมีพืชตระกูลถั่วร่วมระบบหรือการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 
15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยแต่งหน้าสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่หรือ 
46-0-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นที่ลาดชันจะต้องมีการใช้มาตรการควบคุมการพังทลายของดินร่วมด้วย  
 ในการปลูกข้าวไร่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกในไร่หมุนเวียนระบบใดก็ตาม สามารถจัดระบบการปลูกพืชได้ ซึ่ง
มี 4 ระบบ คือ การปลูกพืชร่วมระบบ การปลูกพืชตาม การปลูกพืชแทรก และการปลูกพืชหมุนเวียน ชนิดพืช
ร่วมระบบเช่น พืชตระกูลถั่ว ตระกูลแตง พืชหัว การจัดระบบการปลูกพืชในไร่ข้าวนอกจากจะทําให้มีความมั่นคง
ทางด้านอาหารแล้วยังสามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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การจัดการความชื้นในดิน 
 ในการปลูกข้าวไร่ ต้องอาศัยน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างสม่ําเสมอติดต่อกันมากกว่าการปลูกข้าวนาสวนในที่
ราบลุ่ม เพราะสภาพการปลูกข้าวไร่ที่ปลูกบนพื้นที่สูง ไหล่เขาหรือพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดเอียงไม่มีการ
ทําคันนาเพื่อกักเก็บน้ํา ข้าวไร่จึงต้องอาศัยน้ําฝนทําให้เกิดความชุ่มช้ืนแก่ดิน ดังนั้น ปริมาณน้ําฝนที่ตกและการ
กระจายตัวของน้ําฝนอย่างสม่ําเสมอในจํานวนที่มากพอสมควรเท่านั้นที่จะทําให้ข้าวไร่สามารถเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ ถ้าปีใดมีฝนตกไม่สม่ําเสมอหรือมีฝนทิ้งช่วงมากกว่า 20 วัน จะทําให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ไม่
ดีเท่าที่ควร ทําให้ผลผลิตลดลง นอกจากนั้นยังทําให้เกิดปัญหาวัชพืชระบาดมากขึ้นตามมาอีกด้วย เพราะโดย
ธรรมชาติวัชพืชมีความทนทานต่อภาวะวิกฤติขาดน้ําหรือความช้ืนได้มากกว่าข้าวไร่ เมื่อมีการบุกรุกทําลายป่าไม้ 
มีการตัดไม้เป็นจํานวนมาก ปริมาณน้ําฝนรวมถึงน้ําในห้วย แม่น้ําลําธารจะลดลง สภาพฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง
ตามมาด้วย การเพาะปลูกพืชก็จะมีปัญหา เกษตรกรส่วนมากปลูกข้าวไร่เพียงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น 
แต่ผลผลิตที่ได้มักจะไม่เพียงพอต่อการบริโภคจึงควรพัฒนาการปลูกข้าวไร่เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง 
 เมธินี (2529) กล่าวว่า ฝนในเขตภาคเหนือจะเริ่มตกต้ังแต่เดือนเมษายนและปริมาณน้ําฝนที่ตกในแต่ละ
วันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม ทําให้ดินมีความชุ่มช้ืนพอที่จะปลูกข้าวได้ เมล็ดข้าวจะเริ่มงอกเป็น
ต้นเล็ก ส่วนในเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มตกน้อยลง เรียกว่า “ฝนทิ้งช่วง” บางท้องที่ฝนทิ้งช่วงนานไปจนถึงเดือน
กรกฎาคมหรือบางพื้นที่ในเดือนมิถุนายนพอจะมีฝนอยู่บ้าง แต่เมื่อถึงต้นเดือนกรกฎาคมฝนจะตกลดลงหรือไม่มี
เลย และฝนเริ่มตกมากขึ้นในช่วงเข้าพรรษาและจะตกติดต่อกันไปเรื่อย ๆ จนตลอดพรรษา ฝนจะตกน้อยลง
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ดังนั้น การปลูกข้าวไร่จึงนิยมปลูกต้ังแต่ปลายเดือนเมษายนซึ่งจะมีฝนตกลงมาบ้าง สามารถ
เตรียมดินโดยใช้จอบเสียม หรือบางพื้นที่อาจจะใช้รถไถและใช้แรงงานสัตว์ในการเตรียมดิน ส่วนการปลูกจะใช้
เมล็ดปลูกโดยตรง ได้แก่ การหยอดโรยหรือหว่านและเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม บางพ้ืนที่เก็บเกี่ยวช่วงปลาย
เดือนตุลาคม 

คําแนะนําทั่วไป 
 1. การปลูกข้าวไร่ในประเทศไทยอาศัยน้ําฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในภาคเหนือ
ตอนบนมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,200 มิลลิเมตร ซึ่งเพียงพอต่อการปลูกข้าวไร่เพราะต้นข้าวต้องการ
น้ําวันละ 6-10 มิลลิเมตรเท่านั้น ถ้าต้นข้าวมีอายุประมาณ 140 วันนับจากวันปลูก ต้นข้าวจะได้รับน้ําเฉลี่ยเดือน
ละ 200 มิลลิเมตร ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยปีละ 800-1,200 มิลลิเมตร ซึ่งทําให้เพียงพอต่อการปลูกข้าวไร่ได้ตลอด
ฤดูกาลปลูก 
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 2. ในภาคเหนือตอนบนช่วงเดือนตุลาคม อากาศจะเริ่มเย็นลงเนื่องจากมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
มาจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมทําให้อากาศหนาวเย็นรวมทั้งยังมีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างสม่ําเสมอ หากมี
ปริมาณน้ําฝนมากเกินไปในช่วงเก็บเกี่ยว คือ ช่วงปลายเดือนตุลาคมจะทําให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวได้ 
ควรปลูกข้าวไร่ช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นปลายฤดูปลูก 
 3. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวไร่จะแคระแกรนเมื่อปลูกในดินที่เป็นเกลือ พันธ์ุข้าวอายุเบามีอายุ
ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วัน พันธ์ุข้าวอายุกลางอายุต้ังแต่ 120-140 วัน ส่วนพันธ์ุข้าวอายุหนักอายุ
ต้ังแต่ 150 วันขึ้นไป การกําหนดพันธ์ุข้าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เป็นเรื่องจําเป็นและเหมาะสม (สุนันท์, 
2511)  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จากการศึกษาของทวี (2506) พบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุบางกลุ่มนิยมปลูกพันธ์ุข้าวอายุเบาซึ่งมีความจําเป็น
ในการเดินทางอพยพ การปลูกพันธ์ุข้าวอายุเบาจะทําให้มีการเก็บเกี่ยวและนํามาบริโภคได้เร็ว ผู้ที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวได้น้อยจะรีบปลูกพันธ์ุข้าวอายุเบาเพื่อป้องกันการขาดแคลนข้าว บางครอบครัวที่มีแรงงานมากจะ
ปลูกพันธ์ุข้าวอายุเบาจําหน่ายได้ ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการตกของฝนที่จะมาช้าหรือเร็วด้วย ข้าว
พันธ์ุอายุเบามักเก็บเกี่ยวช่วงที่ฝนตกชุกและไม่มีแดดเพียงพอที่จะตากรวงข้าว น้ําฝนมักจะทําให้ข้าวเปลือกงอก
และมักมีนก หนู สัตว์ป่าโดยรอบรบกวนมากในขณะที่ข้าวต้ังท้องและออกรวง นักวิชาการส่วนใหญ่จะแนะนํา
เกษตรกรให้ปลูกข้าวอายุเบาและอายุปานกลาง เนื่องจากข้าวอายุหนักมีอายุยาว การออกรวงช้า ถ้าหากฝนหมด
เร็ว ข้าวอายุหนักจะเกิดเมล็ดลีบสูงและผลผลิตน้อย การปลูกในฤดูฝน วันหยอดเมล็ดจะขึ้นอยู่กับสภาพความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมความเคยชินของคนในท้องถิ่นรวมทั้งอายุของพันธ์ุข้าวที่ปลูกด้วย พันธ์ุข้าวอายุเบาจะปลูก
ช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม พันธ์ุข้าวอายุปานกลางจะปลูกเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม พันธ์ุข้าวอายุหนักปลูก
เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ซึ่งงานวิจัยในปัจจุบันได้ดําเนินการหาระยะเวลาการปลูกข้าวที่เหมาะสมในแต่ละ
ท้องถิ่น เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ําฝนในการปลูกข้าวให้มากที่สุด และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความ
แปรปรวนของฝนในแต่ละปี กลุ่มชาติพันธ์ุจะปลูกข้าวที่มีอายุสุกแก่แตกต่างกันในพื้นที่เดียวกัน ทั้งที่แยกแปลง
ปลูกในไร่ผืนเดียวกัน และผสมเมล็ดข้าวต่างพันธ์ุกันแล้วนําไปปลูก ในปีที่ฝนหมดเร็วพันธ์ุที่อายุเบาจะได้ผลผลิต
ดี ในปีที่ฝนหมดช้าพันธ์ุที่อายุหนักจะให้ผลผลิตดี โดยจะเลือกปลูกพันธ์ุข้าวอายุเบากว่าให้มีต้นสูงหรือคอรวง
ยาวเพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ง่าย  
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การเตรียมพ้ืนที่สําหรับปลูกข้าวไร่ แปลงข้าวไร่ช่วงต้นฤดูปลูก 

 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ไพโรจน์และสกุล (2546) รายงานผลการทดลองศึกษาวิธีการปลูกข้าวไร่ที่ปลูกแบบคละพันธ์ุ ซึ่งจะต้อง
อาศัยความช้ืนจากน้ําฝนสําหรับการเจริญเติบโตเท่านั้นติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี มีปริมาณน้ําฝนและการ
กระจายตัวของฝนระหว่างฤดูปลูกต่างกัน 2 รูปแบบคือ 
 ปีที่ 1 (พ.ศ. 2544) มีฝนต้นฤดู (มิถุนายน) น้อย แต่กระจายตัวดีช่วงปลายฤดูปลูก (กันยายน-ตุลาคม) 
รวมทั้งปริมาณน้ําฝนตลอดฤดูปลูก (มิถุนายน-ตุลาคม) มาก (1,128.6 มิลลิเมตร) มีผลทําให้ข้าวเจ้าลีซอที่มีอายุ
เก็บเกี่ยวมากกว่าให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธ์ุ SPTUR88004-SMG-9-2-1-1-1 รวมทั้งในการปลูกแบบคละพันธ์ุที่
มีพันธ์ุเจ้าลีซอมากกว่าก็ให้ผลผลิตสูงกว่าด้วย 
 ปีที่ 2 และปีที่ 3 (พ.ศ. 2545 และ 2546) มีฝนต้นฤดูปลูกมากและปริมาณนํ้าฝนลดลงช่วงปลายฤดู
ปลูก และมีปริมาณน้ําฝนตลอดฤดูปลูกน้อยกว่าปีแรก (855.9 และ 908.4 มิลลิเมตรในปี 2545 และ 2546 
ตามลําดับ) สายพันธ์ุ SPTUR88004-SMG-9-2-1-1-1 ที่มีอายุเบากว่า 9-12 วัน ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุเจ้าลีซอที่
ปลูกแบบพันธ์ุเด่ียว รวมทั้งในการปลูกแบบคละพันธ์ุที่มีอัตราส่วนของสายพันธ์ุ SPTUR88004-SMG-9-2-1-1-1 
มากกว่าก็ให้ผลผลิตสูงกว่าด้วย 
 การปลูกแบบคละพันธ์ุในอัตราส่วน 1:1 ทั้งวิธีปลูกแบบสลับแถวและแบบคละเมล็ดให้ผลผลิตข้าวที่ดี
และสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ทําการทดลอง แสดงให้เห็นว่า การปลูกข้าวแบบคละพันธ์ุเป็นวิธีที่ช่วยลด
ความเสี่ยง (risk) และรักษาความมั่นคง (security) หรือเสถียรภาพ (stability) ของการปลูกข้าวไร่ต่อความ
แปรปรวนของการกระจายตัวและปริมาณน้ําฝน ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี ในการปลูกข้าวแบบ
คละเมล็ดข้าวจะสุกแก่และเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน ในขณะที่การปลูกแบบสลับแถวจะเก็บเกี่ยวได้สะดวกกว่าการ
ปลูกแบบคละเมล็ด 
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จากการทดลองการใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุคลุมดินที่มีความช้ืนในดิน การระบาดของวัชพืชและผลผลิต ปี 
2553 ที่แปลงทดลองดงหลักหมื่น พบว่า เปอร์เซ็นต์ความช้ืนในดินทุกวิธีมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยวิธีคลุมฟาง 
800 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนในดินเฉลี่ยมากที่สุด 15.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือวิธีคลุมฟางที่ 400 
กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนในดินเฉลี่ย 15.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีที่ไม่คลุมฟางมีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนในดิน
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 15 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปริมาณวัชพืช วิธีคลุมฟาง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่พบปริมาณวัชพืชน้อย
ที่สุด คือ 29 ต้นต่อตารางเมตร รองลงมาคือวิธีคลุมฟาง 800 และ 400 กิโลกรัมต่อไร่ พบปริมาณวัชพืชเฉลี่ย 
30 และ 44 ต้นต่อตารางเมตร ตามลําดับ (ไพโรจน์, 2553) จากผลการทดลอง พบว่า การใช้ประโยชน์จากฟาง
ข้าวไร่เปรียบเทียบกับการไม่ใช้ฟางข้าวคลุมพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ นอกจากจะช่วยรักษาความชื้นในดินเพื่อให้ต้นข้าว
สามารถเจริญเติบโตได้ดีหากเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วยังสามารถลดปริมาณวัชพืชได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 สาวิตร (2554) รายงานผลการทดลองการนําข้าวนาสวนมาปลูกเป็นข้าวไร่ พบว่า ในฤดูแล้งได้ทําการ
ปลูกทดสอบในแปลงนาที่ดอน ข้าวทุกพันธ์ุไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนื่องจากเกิดภาวะขาดน้ําในช่วงต้ังท้อง
จนถึงเก็บเกี่ยว แต่พบว่าข้าวพันธ์ุ กข7 กข21 และ กข23 มีแนวโน้มสามารถปลูกได้ถ้าสามารถให้น้ําในบางครั้ง 
โดยเฉพาะในช่วงต้ังท้องและออกรวง ส่วนในช่วงฤดูฝนการนําพันธ์ุข้าวที่ใช้ทดสอบมาปลูกในสภาพไร่ พบว่า 
พันธ์ุ กข23 ให้ผลผลิตสูงและมีความเหมาะสมที่สุดในการปลูกในสภาพไร่ได้ รองลงมาคือ พันธ์ุ กข7 และ กข21 
ซึ่งสามารถทนแล้งได้บางช่วงระยะเวลาที่มีฝนทิ้งช่วง แต่สําหรับพันธ์ุ กข21 นั้นไม่เหมาะสมกับการปลูกในสภาพ
ที่มีการขาดน้ําเลย และจากการทดลองพบว่า พันธ์ุ กข25 แม้จะมีอายุสั้นซึ่งตรงกับความต้องการการปลูกเพื่อ
เป็นพันธ์ุข้าวไร่นั้น ไม่สามารถทนแล้งและอ่อนแอต่อโรคไหม้อย่างรุนแรงตลอดช่วงอายุพันธ์ุ แต่อาจนําไป
ถ่ายทอดในการปลูกเป็นพันธ์ุอายุเบาในบางพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ําหรือฝนทิ้งช่วง หรือสามารถนําไป
ปรับปรุงพันธ์ุเพื่อปรับตัวให้เป็นพันธ์ุข้าวไร่ที่ดีต่อไปได้ 

 มีข้อสังเกตจากการทดสอบนําข้าวไร่ที่สูงพันธ์ุน้ํารูและขาวโป่งไคร้มาปลูกในสภาพนาสวน ตกกล้าและ
ปักดํา 1 ต้นต่อกอ และรักษาระดับน้ําขังในนาเช่นเดียวกับข้าวนาสวน พบว่า ข้าวไร่ทั้งสองพันธ์ุไม่มีการแตกกอ
และให้รวงเพียง 1 รวงต่อกอเท่านั้น 

 การปรับพ้ืนที่สภาพไร่ให้เป็นนาขั้นบันได พบว่าการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่สภาพนาขั้นบันไดที่ไม่มีน้ําขัง 
ข้าวให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่าการปลูกในพื้นที่สภาพไร่ร้อยละ 50 เมื่อนาขั้นบันไดสามารถขังน้ําได้และปลูกโดยวิธี
ปักดํา สามารถเพิ่มการจัดการและใส่ปัจจัยการผลิตร่วมกับการใช้พันธ์ุที่ให้ผลผลิตสูง ข้าวให้ผลผลิตได้มากกว่า
การปลูกในสภาพไร่แบบเดิมโดยเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งเท่าตัว (กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน, 2553) 
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สรุป  
 เงื่อนไขสําคัญในการปลูกข้าวไร่ในสภาพดินแห้งหรือชื้นแต่ไม่เปียกแฉะ จะต้องปลูกโดยวิธีหยอด โรย

หรือหว่านข้าวแห้งแล้วกลบเมล็ดด้วยดิน ทําให้ต้องกําหนดช่วงเวลาปลูก คือ เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และ
เลือกพันธ์ุข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวสอดคล้องกับปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ พันธ์ุข้าวไร่มีความทนแล้งได้ดีกว่าพันธ์ุข้าวใน
นิเวศน์อ่ืนจะสามารถอยู่ได้ในสภาพดินมีความช้ืนตํ่าหรือผ่านสภาพฝนทิ้งช่วงได้ 8-10 วัน (ไม่เกิน 20 วัน) และ
สามารถฟื้นตัวได้ดีเมื่อได้รับน้ําฝนในครั้งต่อไปอย่างเพียงพอ โดยมีผลกระทบต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตน้อย
ที่สุด อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ํา การเปลี่ยนพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดจะทําให้การปลูกข้าวมีเสถียรภาพทาง 
ด้านน้ําหรือความช้ืนในดินได้สูง รวมทั้งสามารถใช้พันธ์ุและเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
การเจริญเติบโตของข้าวไร่พันธ์ุจะเนาะนะ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ 

ตามพระราชดําริฯ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

  
การเจริญเติบโตของข้าวไร่พันธ์ุแซะซะ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ม่อนล้าน 

อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
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สภาพพื้นที่ก่อนปลูกข้าวไร่ 

 

 

พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ 
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การอารกัขาพชืในข้าวไร่ 
ศัตรูพืชของข้าวไร่ ประกอบด้วย โรคข้าว แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว และวัชพืชในแปลงข้าว ศัตรูพืช

ดังกล่าวนับว่าเป็นสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งในการจํากัดการให้ผลผลิตของข้าวไร่ที่ปลูกในแต่ละแหล่งปลูกและ
แต่ละฤดูปลูกด้วย ความรุนแรงของการระบาดของศัตรูข้าวแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมต่อการเพิ่มประชากรของศัตรูพืชแต่ละชนิดหรือไม่อย่างไร ดังนั้น การ
ที่จะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวจึงมีความจําเป็นต้องมีกระบวนการหรือวิธีการ
ดําเนินการซึ่งวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวรวมเรียกว่าการอารักขาข้าวก็ได้ 

การอารักขาข้าวจึงเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันกําจัดศัตรูข้าวชนิดต่าง ๆ ไม่ให้ทําความเสียหายต่อข้าว
ที่ปลูก ซึ่งการปลูกข้าวไร่โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีศัตรูข้าวชนิดต่าง ๆ เข้ารบกวนและทําความเสียหายต่อข้าวใน
ทุกระยะการเจริญเติบโต แต่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้ออํานวยต่อการเพิ่มประชากรและการ
ระบาดของศัตรูข้าวแต่ละชนิด แต่ชนิด ปริมาณของศัตรูข้าวและความเสียหายอาจจะไม่มากหรือรุนแรงเท่ากับ
การปลูกข้าวในพื้นราบทั่วไป ทั้งนี้เพราะการปลูกข้าวไร่จะทําในพื้นที่เฉพาะซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูง มีช่วงเวลา
ปลูกและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จํากัด เช่น ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิและความช้ืน อีกทั้งพันธ์ุข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่
เป็นพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองดั้งเดิมที่มีการปลูกในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งพันธ์ุข้าวไร่ดังกล่าวส่วนใหญ่ได้มีการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติมาแล้วว่ามีการปรับตัวให้เหมาะสมต่อการปลูกและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในแต่ละพื้นที่ จึงมีความ
ต้านทานตามธรรมชาติต่อศัตรูพืชที่สําคัญในพื้นที่ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว เว้นแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเพิ่มประชากรของศัตรูพืชแต่ละชนิดขึ้นมา จึงจะเกิดการระบาดขึ้นได้เป็นครั้งคราว
เช่นกัน ศัตรูข้าวที่พบว่ามีส่วนสําคัญที่ทําความเสียหายต่อการปลูกข้าวไร่จะเป็นศัตรูข้าวประจําถิ่นมากกว่าศัตรู
ข้าวที่เคลื่อนย้ายมาจากท่ีอ่ืน ดังนั้น การอารักขาข้าวจึงต้องหาวิธีการต่าง ๆ มาควบคุมประชากรของศัตรูพืช
ไม่ให้มีปริมาณมากจนทําให้เกิดผลเสียหายต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่ อาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีการ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชวิธีใดที่สามารถเพิ่มศักยภาพของผลผลิตได้ เป็นแต่เพียงให้สามารถรักษาผลผลิตไว้ได้สูงสุด
ที่ควรจะได้ในแต่ละฤดูกาลโดยลดระดับความสูญเสียจากการทําลายของศัตรูพืชเท่านั้น แนวทางการใช้วิธี
ผสมผสานจึงเป็นแนวทางที่สามารถนํามาปรับใช้กับการจัดการศัตรูพืชของข้าวไร่ได้ เพราะการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานเป็นการนําเทคนิคหรือวิธีการป้องกันกําจัดต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น พันธ์ุต้านทาน การ
เขตกรรม ชีววิธีและสารเคมี ทั้งนี้โดยกระทําในวิธีการท่ีสอดคล้องกันโดยที่การป้องกันกําจัดนั้นอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลการสํารวจศัตรูพืชเป็นประจํา จะทําให้ประเมินประชากรของศัตรูพืชแต่ละชนิดแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งมี
ความสําคัญต่อการตัดสินใจในการจัดการศัตรูพืชดังกล่าว  
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การสํารวจและประเมินประชากรศัตรูข้าวในสภาพไร่จะทําเพื่อให้ทราบว่าศัตรูข้าวในพื้นที่มีจํานวน
ประชากรหรือปริมาณการทําลายถึงระดับเศรษฐกิจที่จะต้องป้องกันกําจัด (Economic threshold) (ตารางที่ 7)
ซึ่งวิธีการสํารวจจํานวนประชากรศัตรูข้าวทําได้ ดังนี้ 
 1. การตรวจนับด้วยสายตา ใช้การประเมินประชากรแมลง โรคข้าว สัตว์ศัตรูข้าว และวัชพืชของข้าว
บางชนิด โดยนับจํานวนหรือปริมาณการทําลายจากต้นข้าว จํานวน 20 จุด (กอ) ตามเส้นทแยงมุมของแปลงข้าว
แต่ละจุดห่างกัน ประมาณ 5-10 ก้าว เช่น การนับจํานวนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลหรือนับจํานวนต้นข้าวที่แสดง
อาการเหี่ยว ใบถูกทําลายจากหนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว แมลงบ่ัว เพลี้ยไฟและหนอนกินใบต่าง ๆ หรือดู
ลักษณะผิดปกติของใบข้าวที่เกิดแผลแบบต่าง ๆ เช่น เป็นจุดสีน้ําตาล เป็นขีดหรือเป็นแผลของโรคไหม้ เป็นต้น 
 2. การตรวจนับโดยใช้สวิงโฉบ เป็นการประเมินประชากรแมลงต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณใบหรือเหนือกอข้าว 
เช่น เพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงปอ แมลงเบียนและแมลงห้ําบางชนิด โดยใช้สวิงโฉบตามแนวเส้นทแยงมุมของ
พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ จํานวน 20 โฉบต่อการสํารวจ 1 พ้ืนที่ (1 โฉบ หมายถึง การใช้สวิงโฉบไปและกลับ) 

ตารางที่ 7 ความเสียหายระดับเศรษฐกิจ (Economic threshold) ของศัตรูข้าวที่สําคัญ  

ชนิดของศัตรพูืช ระดับเศรษฐกจิของศัตรพูืชที่ต้องตัดสนิใจป้องกันกําจดั 
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและ 
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 

พบตัวเต็มวัยและตัวอ่อนมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ตัวต่อกอ หรือ 
10 ตัวต่อ 10 ต้น  
พบมวนเขียวดูดไข่น้อยกว่า 1 ตัวต่อต้น 

หนอนกอข้าว พบการระบาดหรือพบต้นข้าวมียอดเหี่ยวมากกว่าร้อยละ 
10-15 ของจํานวนต้นที่สุ่มตรวจ 

หนอนห่อใบข้าว พบใบถูกทําลายมากกว่าร้อยละ 15 ของจํานวนต้นที่สุ่มตรวจ 
หรือพบผีเสื้อ 4-5 ตัวต่อตารางเมตร 

แมลงบ่ัว พบหลอดบั่ว 3-5 หลอดต่อข้าว 10  ต้น 
แมลงสิง พบตัวเต็มวัย 4 ตัวต่อพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร 
โรคไหม้ โรคกาบใบแห้ง และโรคเมล็ดด่าง พบแผลอาการโรคไหม้ที่ใบ 10 เปอร์เซ็นต์  

พบแผลอาการโรคกาบใบแหง้หนึ่งส่วนสามของความสูงของต้น  
พบแผลอาการใบจุดสีน้ําตาล 5 เปอร์เซ็นต์ที่ระยะข้าวต้ังท้อง 

ท่ีมา : สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว (2552) 
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คําแนะนําทั่วไป 
โรคข้าวสําคัญที่พบในการปลูกข้าวไร่ในภาคเหนือตอนบนและการป้องกันกําจัด 
1. โรคไหม้ (rice blast disease) 
สาเหต ุเกิดจาก : เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. 
อาการ 
ระยะกล้า : ใบมีแผล จุดสีน้ําตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5
มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรค
รุนแรงข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้                                 
ระยะแตกกอ : อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบและข้อต่อของลําต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผล
ลุกลามติดต่อกันได้ ที่บริเวณข้อต่อใบจะมีลักษณะแผลช้ําสีน้ําตาลดําและมักหลุดจากกาบใบเสมอ  
ระยะออกรวง : (ระยะคอรวง) ถ้าข้าวเพิ่งเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าทําลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าพบระยะรวง
ข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะพบรอยแผลช้ําสีน้ําตาลที่บริเวณคอรวง ทําให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก                  
การแพร่ระบาด : พบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทําให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีอัตราสูงและมีสภาพแห้งในตอน
กลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ําค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง อากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 
22-25 oC ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี 

 
อาการของโรคไหม้ 

การป้องกันกําจัด : 
• ใช้เมล็ดพันธ์ุในอัตราที่เหมาะสม คือ 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป ถ้าสูงถึง 50 
กิโลกรัมต่อไร่ จะทําโรคไหม้พัฒนาอย่างรวดเร็ว  
• คลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยสารป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น คาซูกะมัยซิน ไตรไซคลาโซล คาร์เบนดาซิม โปรคลอลาส 
ตามอัตราที่ระบุ 
• ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาดและพบแผลโรคไหม้ทั่วไป 5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ ควรฉีดพ่นด้วยสารป้องกัน
กําจัดเชื้อรา เช่น คาซูกะมัยซิน อิดิเฟนฟอส ไตรไซคลาโซล ไอโซโปรไธโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ  
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2. โรคใบจุดสีน้ําตาล (brown spot disease) 
สาเหตุเกิดจาก : เชื้อรา Helminthosporium oryzae Breda de Haan. (Bipolaris oryzae (Brada de  
Haan) Shoemaker) 
อาการ : แผลที่ใบข้าวพบมากในระยะแตกกอมีลักษณะเป็นจุดสีน้ําตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผล
มีสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มิลลิเมตร แผลที่มีการพัฒนาเต็มที่มีขนาดประมาณ 1-2 x 4-10 
มิลลิเมตร บางครั้งพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจัดกระจายทั่วไปบนใบข้าว 
แผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก (โรคเมล็ดด่าง) บางแผลมีขนาดเล็ก บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ด
ข้าวเปลือก ทําให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนําไปสีข้าวสารจะหักง่าย 
การแพร่ระบาด : เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลมและติดไปกับเมล็ด 

 
อาการของโรคใบจุดสีน้ําตาล 

การป้องกันกําจัด : 
• ปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟางหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินโดยการปลูกพืชปุ๋ยสดหรือปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อ
ช่วยลดความรุนแรงของโรค  
• คลุกเมล็ดพันธ์ุก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซ็บ หรือ คาร์เบนดาซิม+แมนโคเซ็บ   
อัตรา 3 กรัมต่อเมล็ดพันธ์ุ 1 กิโลกรัม  
• ใส่ปุ๋ยโปแตสเซยีมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วยให้ข้าวเป็นโรคน้อยลง  
• กําจัดวัชพืชและทําแปลงข้าวให้สะอาดและใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม  
• ถ้าพบอาการของโรคใบจุดสีน้ําตาลรุนแรงทั่วไป 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบในระยะข้าวแตกกอหรือระยะข้าว
ต้ังท้องใกล้ออกรวง เมื่อพบอาการใบจุดสีน้ําตาลที่ใบธงในสภาพฝนตกต่อเนื่องอาจทําให้เกิดโรคเมล็ดด่าง ควร
พ่นด้วยสารป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น อิดิเฟนฟอส คาร์เบนดาซิม แมนโคเซ็บ หรือ คาร์เบนดาซิม+แมนโคเซ็บ  
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3. โรคเมล็ดด่าง (dirty panicle disease) 
สาเหตุเกิดจาก : เชื้อรา  

Curvularia lunata (Wakk) Boed. 
Cercospora oryzae I.Miyake. 
Helminthosporium oryzae Breda de Haan. 
Fusarium semitectum Berk & Rav. 
Trichoconis padwickii Ganguly. 
Sarocladium oryzae Sawada. 

อาการ : ในระยะออกรวง พบแผลเป็นจุดสีน้ําตาลหรือดําที่เมล็ดบนรวงข้าว บางส่วนมีลายสีน้ําตาลดํา และบาง
พวกมีสีเทาปนชมพู ทั้งนี้เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทําลายและทําให้เกิดอาการต่างกันไป การเข้า
ทําลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงดอกข้าวเริ่มโผล่จากกาบหุ้มรวงจนถึงระยะเมล็ดข้าวเริ่มเป็นน้ํานม และอาการ
เมล็ดด่างจะปรากฏเด่นชัดในระยะใกล้เก็บเกี่ยว 
การแพร่ระบาด : เชื้อราสามารถแพร่กระจายไปกับลม ติดไปกับเมล็ดและสามารถแพร่กระจายในยุ้งฉางได้ 

 
อาการของโรคเมล็ดด่าง 

การป้องกันกําจัด : 
• เมล็ดพันธ์ุที่ใช้ปลูกควรคัดเลือกจากแปลงที่ไม่เป็นโรค 
• คลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยสารป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิมหรือแมนโคเซบ อัตรา 3 กรัมต่อเมล็ดพันธ์ุ 1 
กิโลกรัม 
• ในระยะที่ต้นข้าวต้ังท้องใกล้ออกรวงเมื่อพบอาการใบจุดสีน้ําตาลที่ใบธงและโรคกาบใบเน่า ถ้ามีฝนตกชุก ควร
วางมาตรการป้องกันแต่ต้น โดยฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น โพรพิโคนาโซล โพรพิโคนาโซล+ไดฟีโนโคนา
โซล หรือ โพรพิโคนาโซล+โพรคลอราซ หรือ คาร์เบนดาซิม+อีพ๊อกซี่โคนาโซล หรือ ฟูซิราซอล หรือ ทีบูโคนาโซล 
หรือ โพรคลอราซ+คาร์เบนดาซิม หรือ แมนโคเซบ หรือ คาร์เบนดาซิม+แมนโคเซบ ตามอัตราที่ระบุ 
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4. โรคขอบใบแห้ง (bacterial leaf blight) 
สาเหตุเกิดจาก : เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae (ex Ishiyama) Swings et al. 
ชื่อเดิม X. campestris pv. oryzae (Ishiyama Dye) 
อาการ : โรคนี้เป็นได้ต้ังแต่ระยะกล้า แตกกอจนถึงออกรวง จะมีจุดเล็ก ๆ ลักษณะช้ําที่ขอบใบของใบล่าง ต่อมา
ประมาณ 7-10 วัน จุดชํ้านี้จะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตามใบข้าว ใบที่เป็นโรคจะแห้งเร็วและสีเขียวจะ
จางลงเป็นสีเทา ๆ ใบที่เป็นโรค ขอบใบมีรอยขีดชํ้า ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ที่แผลมีหยดน้ําสีครีมคล้ายยาง
สนกลม ๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด ต่อมาจะกลายเป็นสีน้ําตาลและหลุดไปตามลม น้ําหรือฝน ซึ่งจะทําให้โรค
สามารถระบาดต่อไปได้ แผลจะขยายไปตามความยาวของใบ บางครั้งขยายเข้าไปข้างในตามความกว้างของใบ 
ขอบแผลมีลักษณะเป็นขอบลายหยัก แผลนี้เมื่อนานไปจะเปลี่ยนเป็นสีเทา ใบที่เป็นโรค ขอบใบจะแห้งและม้วน
ตามความยาว ในบางกรณีที่เชื้อมีปริมาณสูงเข้าทําลายทําให้ท่อน้ําท่ออาหารอุดตัน ต้นข้าวทั้งต้นจะเหี่ยวเฉา
และตายโดยรวดเร็ว 
การแพร่ระบาด : แพร่ระบาดติดในสภาพแวดล้อมที่มีความช้ืนสูง ในสภาพที่มีฝนตก ลมพัดแรง จะช่วยให้โรค
แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางรวดเร็ว 

 

อาการของโรคขอบใบแห้ง 

การป้องกันกําจัด : 

• ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธ์ุที่อ่อนแอต่อโรคนี้และใช้สารป้องกันกําจัดโรคพืช สเตร็พโตมัยซิน
ซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ (แคงเกอร์เอ็กซ์) หรือ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (ฟังกูราน) หรือ ไอโซ
โพรไทโอเลน (ฟูจิ-วัน) ออราลินิค แอซิด หรือ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว  
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5. โรคใบขีดโปร่งแสง (bacterial leaf streak disease) 
สาเหตุเกิดจาก : เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al) Swings et al. 
อาการ : โรคนี้เป็นได้ต้ังแต่แตกกอจนถึงออกรวง อาการปรากฏที่ใบ ขั้นแรกเห็นเป็นขีดชํ้ายาวไปตามเส้นใบ 
ต่อมาค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือส้ม เมื่อแผลขยายรวมกันก็จะเป็นแผลใหญ่ แสงสามารถทะลุผ่านได้ และ
พบแบคทีเรียในรูปหยดน้ําสีครีมคล้ายยางสนกลม ๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดปรากฏอยู่บนแผล ส่วนความยาว
ของแผลขึ้นอยู่กับความต้านทานของพันธ์ุข้าวและความรุนแรงของเชื้อแต่ละท้องที่ ในพันธ์ุที่ไม่มีความต้านทาน
เลย แผลจะขยายจนใบไหม้ไปถึงกาบใบด้วย ลักษณะของแผลจะคล้ายคลึงกับเกิดบนใบ ส่วนพันธ์ุต้านทาน 
จํานวนแผลจะน้อยและแผลจะขยายตามทางยาวน้อย รอบ ๆ แผลจะมีสีน้ําตาลดํา 
การแพร่ระบาด : ในสภาพที่มีฝนตก ลมพัดแรง จะช่วยให้โรคแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางรวดเร็ว  
การป้องกันกําจัด : 
• ในดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก  
• ไม่ควรปลูกข้าวให้มีความหนาแน่นมากเกินไปและไม่ควรให้ระดับน้ําในนาสูงเกินไป  
• โรคนี้จะลดความรุนแรงลงเมื่อข้าวมีอายุมากขึ้นและไม่ทําให้ผลผลิตเสียหายอย่างร้ายแรง จึงไม่แนะนําให้ใช้
สารป้องกันกําจัดโรค 

แมลงศัตรูข้าวที่สําคัญและพบในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ภาคเหนือตอนบน 
แมลงศัตรูข้าวไร่มีหลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นแมลงศัตรูข้าวประจําถิ่น การแพร่กระจายและการระบาด

ทําลายในข้าวไร่แต่ละช่วงขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรของแมลงศัตรูพืชเหล่านั้น โดยมีสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ทางธรรมชาติเป็นตัวกําหนด เช่น ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความช้ืน ตลอดจนแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นตัวห้ําตัว
เบียนในแต่ละท้องถิ่น ถ้าปัจจัยดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการเพิ่มประชากรของแมลงศัตรูข้าวจะเกิดการ
ระบาดทําลายข้าวอย่างรุนแรงได้ ซึ่งการระบาดดังกล่าวของแต่ละพื้นที่ แต่ละแหล่งปลูกก็ย่อมจะต่างกันไปด้วย 
แมลงศัตรูข้าวที่มีการสํารวจและมีรายงานว่าเป็นศัตรูของข้าวไร่ที่สําคัญในภาคเหนือตอนบน มีดังนี้ 
1. มดง่าม (ant : Pheidole sp.)   

เป็นแมลงศัตรูข้าวไร่ในระยะเริ่มต้นของการปลูกที่ปลูกด้วยการหยอดเมล็ดข้าวลงดิน มดง่ามที่อาศัยอยู่
ในรังในดินจะขนเมล็ดข้าวดังกล่าวไปเป็นอาหาร ทําให้สูญเสียเมล็ดพันธ์ุข้าวและจํานวนต้นต่อพื้นที่น้อยลงมีผล
ต่อผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ด้วย 
การป้องกันกําจัด : 

• ใช้สารฆ่าแมลงคาร์บาริล (เซฟวิน 85%) ชนิดผงโรยที่รังหรือทางเดินของมด 
• คลุมเมล็ดพันธ์ุข้าวด้วยสารฆ่าแมลงชนิดผง เช่น คาร์บาริล (เซฟวิน 85%) อัตรา 12 กรัมต่อเมล็ดพันธ์ุ

ข้าว 1 กิโลกรัม 
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• ในการปฏิบัติของเกษตรกรบางพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สารฆ่าแมลงได้ จะใช้วิธีการเพิ่มอัตราเมล็ดพันธ์ุข้าว
ให้มากขึ้น ประมาณ 15-20 เมล็ดต่อหลุม หรือประมาณ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
รังมดง่ามในดิน ศัตรูข้าวไร่ในระยะเริ่มต้นของการปลูก 

2. ปลวก (termite : Odontotermes sp.) 
เป็นแมลงศัตรูข้าวไร่ที่ทําลายส่วนรากและลําต้นข้าวในทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว โดยเริ่มจาก

ส่วนที่อยู่ใต้ดินขึ้นสู่บนดิน ต้นข้าวที่ถูกทําลายในระยะแรกจะปรากฏอาการของต้นเหลือง เหี่ยวและแห้งตายใน
ที่สุด พบได้ในทุกพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวไร่ 
การป้องกันกําจัด : 

• ทําลายรังปลวกที่พบด้วยการขุดทําลาย 
• คลุกเมล็ดพันธ์ุข้าวด้วยสารฆ่าแมลง carbosulfan อัตรา 20 กรัมต่อเมล็ดพันธ์ุ 1 กิโลกรัม แล้วนําไป

ปลูกทันที 

 
ปลวกทําลายสว่นรากและลําต้นทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว 
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3. เพลี้ยอ่อนที่รากข้าว (rice root aphid : Tetraneura nigriabdominalis Sasaki) 
เป็นแมลงขนาดเล็ก 1-2 มิลลิเมตร สีน้ําตาลอ่อนถึงน้ําตาลเข้ม รูปร่างคล้ายผลฝรั่งผ่าครึ่ง เป็นเพลี้ย

อ่อนชนิดไม่มีปีก เคลื่อนไหวช้า พบดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณรากข้าวในดินและระดับดิน อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม 
ทําลายข้าวต้ังแต่ระยะหลังงอกถึงออกรวง ต้นข้าวที่ถูกทําลายจะมีอาการเหลือง เหี่ยว แคระแกรนและแห้งตาย
ในที่สุด มักพบในดินที่มีลักษณะโครงสร้างโปร่งพรุน เช่น จังหวัดน่าน บริเวณที่พบเพลี้ยอ่อนที่รากข้าวจะพบว่ามี
มดชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก สีครีมถึงสีน้ําตาลอ่อนอยู่ร่วมด้วยและเป็นพาหะที่นํามดจากแหล่งหนึ่งไปสู่ต้นข้าว
บริเวณอื่นด้วย 
การป้องกันกําจัด : 

• ใช้สารฆ่าแมลงชนิดผง เช่น คาร์บาริล (เซฟวิน 85%) ฉีดพ่นบริเวณที่พบการทําลายของเพลี้ยอ่อนที่ราก
ข้าว ไม่ควรฉีดพ่นทั้งแปลง 

 
ต้นข้าวที่ถูกทําลายจะมีอาการเหลือง เหี่ยว แคระแกรนและแห้งตายในที่สุด 

4. เพลี้ยแป้ง (rice root mealy bug : Cataenococcus sp.) 
 เพศเมียไม่มีปีก ลําตัวเป็นปล้องค่อนข้างสั้น ยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร มีผงแป้งคลุมอยู่ภายนอก พบ
เป็นกลุ่มระหว่างกาบใบและลําต้นข้าว มักอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว เมื่อฉีกกาบใบดูจะพบแมลงมีสีขาวคล้ายแป้งปก
คลุม เมื่อเอาส่วนแป้งที่ปกคลุมออกจะพบแมลงตัวสีชมพู เพศผู้มีปีก เคลื่อนย้ายโดยอาศัยมดหรือลมพัดพาไป 
 เพลี้ยแป้ง มีการลอกคราบ 3 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน ระยะตัวเต็มวัย นาน 13 วัน วางไข่ได้ประมาณ 109 ฟอง 
เพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง ระยะเวลานาน 15 วัน 
 เพลี้ยแป้งทําลายข้าวโดยดูดกินน้ําเลี้ยงจากต้นข้าวต้ังแต่ระยะกล้าถึงระยะออกรวง ส่วนใหญ่ทําลายช่วง
ข้าวแตกกอ ถ้ามีปริมาณมากทําให้กาบใบและใบข้าวเป็นสีเหลืองถึงน้ําตาล เหี่ยวแห้ง แคระแกรน และแห้งตาย
ทั้งกอ ต้นที่ไม่แห้งตายจะไม่สามารถออกรวงได้ตามปกติหรือออกรวงแต่เมล็ดข้าวลีบ ระบาดเป็นครั้งคราวและ
เป็นหย่อม ๆ ยกเว้นปีที่อากาศแห้งและฝนแล้ง ความเสียหายเกิดขึ้นมากในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 
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การป้องกันกําจัด : 
• เมื่อข้าวแตกกอ ถ้าพบต้นข้าวเน่าฟุบตายหรือแห้งตายเป็นหย่อม ๆ และพบเพลี้ยแป้งให้ถอนต้นข้าวที่มี

เพลี้ยแป้งมาเผาทําลาย 
• เมื่อมีการระบาดรุนแรง ใช้สารมาลาไทออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 

ฉีดพ่นในจุดที่พบ 

5. แมลงนูน (scarab beetle : Lachnosterns sp.) 
ตัวเต็มวัยเป็นแมลงปีกแข็งมีขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร สีน้ําตาล-ดํา ตัวหนอนอาศัยอยู่ในดิน

ทําลายข้าวโดยกัดกินส่วนรากของต้นข้าว การทําลายข้าวจะเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายทั้งแปลง ต้นข้าวที่ถูก
ทําลายจะมีอาการใบเหลืองแล้วแห้งตายทั้งกอ ต้นข้าวที่ถูกทําลายจะดึงออกจากพื้นดินได้ง่าย 
การป้องกันกําจัด : 

• ทําลายตัวเต็มวัยของแมลงที่ชอบมาอาศัยบนต้นไม้ เช่น ทองกวาว ขี้เหล็ก มะขามเทศ ในห้วงเดือน
มีนาคม 

• ขุดจับตัวหนอนที่ทําลายต้นข้าวโดยสังเกตต้นข้าวที่เริ่มมีใบเหลืองในกอข้าว โดยข้าวที่ถูกทําลายจะเห็น
ชัดเจน และจะเป็นกลุ่มฯ ในแปลงปลูกข้าวไร่ 

 
ตัวหนอนของแมลงนูนอาศัยอยู่ในดินทําลายข้าวโดยกัดกินส่วนรากของต้นข้าว 

6. แมลงค่อมทอง (snot weevil : Hypomeces squamosus Fabricius) 
ตัวเต็มวัยเป็นด้วงงวงขนาดกลาง ลําตัวยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร มีเส้นแบ่งกลางตัว หัว อกและปีก

เห็นชัดเจน ส่วนหัวซึ่งสั้นทู่จะยื่นโค้งไม่งุ้มเข้าใต้อก เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย มีหลายสี เช่น เหลือง เขียว ฟ้า 
พืชอาหารมีหลายชนิด เช่น มะม่วง ส้ม ฝ้าย มะขามเทศฯ ตัวเต็มวัยวางไข่ในดินก่อนหรือหลังการปลูกข้าวไร่ ตัว
หนอนที่ฟักออกมาที่อยู่ในดินจะเข้าทําลายต้นกล้าได้ทุกระยะ โดยกัดกินลําต้นใต้ผิวดิน ต้นข้าวระยะแรกที่ถูก
ทําลายจะเหลืองซีดแล้วแห้งตายในที่สุด ข้าวในระยะต้นกล้าและแตกกอใหม่จะถูกทําลายมากที่สุด 
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การป้องกันกําจัด : 
• จับทําลายตัวเต็มวัยที่บินมาเกาะตามต้นพืชที่เป็นอาหารในช่วงระยะฝนแรกปลายเดือนเมษายนถึงต้น

เดือนพฤษภาคม 
• ขุดจับทําลายตัวหนอนที่พบขณะทําลายต้นข้าวโดยสังเกตจากต้นข้าวที่เหลืองผิดปกติ 
• การใช้สารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ไม่คุม้ค่ากับการลงทุนและเกษตรกรไม่นยิมใช้  

 
 

ตัวหนอนของแมลงค่อมทองทีอ่ยู่ในดินจะเข้าทําลายต้นกล้าโดยกัดกินลําต้นใต้ผิวดิน 

7. ต๊ักแตน (grasshoppers)     
ต๊ักแตนศัตรูข้าวมีหลายชนิด ได้แก่ ต๊ักแตนข้าว (Hieroglyphus banian Fabricius) ต๊ักแตนข้าวเล็ก 

(Oxya spp.) ต๊ักแตนปาทังกา (Patanga succincta (Linnaeus)) ต๊ักแตนโลคัสตา (Locusta migratoria 
manilensis (Meyen)) โดยทั่วไปตั๊กแตนเป็นแมลงที่ไม่ค่อยมีความสําคัญในแปลงข้าวไร่ เพราะมีพืชอาหาร
หลากหลายชนิด ชนิดที่พบในแปลงข้าวไร่จะเป็นต๊ักแตนข้าวและต๊ักแตนข้าวเล็กที่กระจายอยู่ทั่วไป ตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยกัดกินใบข้าว ทําให้ใบข้าวแหว่ง และพบว่ามีการกัดกินต้นข้าวและรวงข้าวด้วย ปกติจะพบการระบาด
ทําลายไม่มากนัก แต่ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นทางที่เอื้อต่อการเพิ่มประชากร อาจทําให้มีการระบาด
จนเกิดความเสียหายรุนแรงได้ 
การป้องกันกําจัด : 
 วิธีการที่ได้ผลควรใช้ทุกวิธีการที่สามารถลดประชากรของตั๊กแตนให้น้อยลง ควรรู้ชนิด อุปนิสัย ชีพจักร 
นิเวศวิทยาฯ ของตั๊กแตนจึงจะสามารถป้องกันกําจัดอย่างได้ผล 

• ควรจับต๊ักแตนในฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ซึ่งถ้าอุณหภูมิตํ่ากว่า 13๐C ต๊ักแตนจะเคลื่อนไหวช้า 
ตัวแข็งบินไม่ได้ สามารถจับได้ง่ายด้วยมือเปล่า 

• กําจัดวัชพืชหรือพืชอาศัย 
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ต๊ักแตนข้าว (Hieroglyphus banian Fabricius) 

8. เพลี้ยไฟ (rice thrips : Stenchaetohrips biformis (Bagnall)) 
เป็นแมลงจําพวกปากดูด ขนาดเล็กลําตัวยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร มีทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก ตัวเต็ม

วัยมีสีดํา ตัวอ่อนสีเหลืองอ่อน ตัวเต็มวัยวางไข่ในเนื้อเยื่อของใบข้าว ตัวอ่อนมี 2 ระยะ ระยะเวลาตั้งแต่ตัวอ่อน
ถึงตัวเต็มวัยนานประมาณ 15 วัน 

เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทําลายข้าวโดยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบข้าวที่ยังอ่อนโดยอาศัยอยู่
ตามซอกใบ ระบาดในระยะต้นกล้า เมื่อต้นข้าวโตขึ้นใบที่ถูกทําลายปลายใบจะเหี่ยว ขอบใบจะม้วนเข้าหากลาง
ใบและอาศัยอยู่ในใบที่ม้วนนั้น พบทําลายข้าวในระยะกล้าถึงข้าวแตกกอ โดยเฉพาะที่อากาศร้อนแห้งแล้งหรือ
ฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพข้าวที่ขาดน้ํา ถ้ามีการระบาดมากทําให้ต้นข้าวแห้งตายได้ทั้งแปลง 
การป้องกันกําจัด : 

• เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วันหลังงอก ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัม
ต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว 

• ใช้สารฆ่าแมลง มาลาไทออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 
(เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 20 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อใบข้าวม้วนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
ในระยะข้าวอายุ 10-15 วันหลังงอก 

 
ต้นข้าวที่ถูกเพลี้ยไฟทําลาย ปลายใบจะเหี่ยว ขอบใบจะม้วนเข้าหากลางใบ 
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9. เพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล (brown planthopper : Nilaparvata lugens) 
เป็นแมลงจําพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนดํา มีรูปร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีก

ยาวและชนิดปีกสั้น ชนิดมีปีกยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกล โดยอาศัยกระแสลม
ช่วย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่วางไข่ที่กาบใบข้าวหรือเส้นกลางใบ โดยวางไข่เป็นกลุ่ม เรียง
แถวตามแนวตั้งฉากกับกาบใบข้าว บริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้ําเป็นสีน้ําตาล ไข่มีลักษณะรูปกระสวยโค้งคล้าย
กล้วยหอม มีสีขาวขุ่น ตัวอ่อนมี 5 ระยะ ระยะตัวอ่อน 16-17 วัน ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 2 สัปดาห์ ในหนึ่งฤดู
ปลูกข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสามารถเพิ่มปริมาณได้ 3-4 รุ่น 

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทําลายข้าวโดยการดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณโคนต้นข้าว ทํา
ให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ําร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อม ๆ เรียก "อาการไหม้"  โดยทั่วไป
พบอาการไหม้ในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออกรวง ซึ่งตรงกับช่วงอายุขัยที่ 2-3 ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลยังเป็นพาหะนําเชื้อไวรัสโรคใบหงิกมาสู่ต้นข้าว ทําให้ต้นข้าวมีอาการแคระแกรน 
ต้นเตี้ย ใบสีเขียว แคบและสั้น ใบแก่ช้ากว่าปกติ ปลายใบบิดเป็นเกลียวและขอบใบแหว่งว่ิน 

 
ตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

การป้องกันกําจัด : 
• เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6:1 - 8:1 หรือตัว

อ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อต้นข้าวอายุ 30-45 วัน พบมีจํานวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง 
บูโพรเฟซิน (แอปพลอด 10% ดับบลิวพี) อัตรา 25 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร เมื่อต้นข้าวอายุ 45-60 วัน ฉีด
พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อีโทเฟนพรอกซ์ (ทรีบอน 10% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ 
บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ (แอบซิน 5%/20% ดับบลิวพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นหลัง
หว่านหรือปักดําข้าวถึงระยะข้าวแตกกอ และใช้สารฆ่าแมลงไทอะมิโทแซม (แอคทารา 25% ดับบลิวจี) 
อัตรา 2 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน (สตาร์เกิล 10% อับบลิวพี) อัตรา 15 กรัมต่อน้ํา 20 
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ลิตร หรือ อิทิโพรล (เคอร์บิกซ์ 10% เอสซี) อัตรา 40 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน (เด็นท๊อซ 
16% เอสจี) อัตรา 6-9 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 

• ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการระบาดเพิ่มของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ได้แก่ สารกลุ่ม
ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เช่น แอลฟาไซเพอร์เมทริน ไซเพอร์เมทริน หรือกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เช่น เอส
เฟนแวเลอเรต แลมบ์ดาโซแฮโลทริน ไซนาโนเฟนฟอส ไอโซซาไทออน เมทิลพาราไทออน เดคาเมทริน 
เพอร์เมทริน ไพริดาเฟนไทออน ควินาลฟอส เตตระคอลร์วินฟอส เป็นต้น 

10. เพลี้ยกระโดดหลังขาว (whitebacked planthopper : Sogatella furcifera) 
 เพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นแมลงจําพวกปากดูด ตัวเต็มวัยคล้ายกับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แต่ปีกมีจุดดํา
ที่กลางและปลายปีกและมีแถบสีขาวตรงส่วนอกระหว่างฐานปีกทั้งสอง ตัวเต็มวัยมีสีน้ําตาลถึงสีดํา ลําตัวสี
เหลือง มีแถบสีขาวเห็นชัดอยู่ตรงส่วนอกระหว่างฐานปีกทั้งสอง มีทั้งชนิดปีกสั้นและปีกยาว เพศผู้พบเฉพาะชนิด
ปีกยาว ลําตัวยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร เพศเมียลําตัวยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร วางไข่ในใบและกาบใบข้าว
โดยจะวางไข่อยู่เหนือกว่าระดับที่เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลวางไข่ เพศเมียสามารถวางไข่ได้ 300-500 ฟองในชั่วชีวิต
ประมาณ 2 สัปดาห์ ไข่มีลักษณะและขนาดเหมือนกับไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แต่มีเปลือกหุ้มไข่ยาวกว่า 
ตัวอ่อนมีจุดดําและขาวที่ส่วนท้องด้านบน ต่างจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลท่ีตัวอ่อนมีสีน้ําตาลอ่อน ตัวอ่อนมี 5 
ระยะ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บริเวณกอข้าวเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แต่ตัวเต็มวัยชอบอาศัย
อยู่บริเวณกลางต้นข้าวเหนือระดับที่เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอาศัยอยู่ 
  ตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดหลังขาวเข้ามาในแปลงข้าวช่วง 30 วันแรกหลังจากเป็นระยะต้นกล้า โดยจะ
อาศัยอยู่บริเวณโคนต้นข้าว ใน 1 ฤดูปลูกสามารถขยายพันธ์ุได้น้อยชั่วอายุกว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและชอบ
ดูดกินน้ําเลี้ยงบนข้าวต้นอ่อนและขยายพันธ์ุเป็นพวกปีกยาว จากนั้นจะอพยพออกจากแปลงข้าวก่อนที่ข้าวจะ
ออกดอก กับดักแสงไฟสามารถดักจับตัวเต็มวัยได้เป็นจํานวนมาก เพลี้ยกระโดดหลังขาวพบเป็นแมลงประจํา
ท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนมากกว่าภาคกลางโดยพบระบาดมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 
  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดหลังขาวจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากโคนกอข้าว ต้นข้าวที่ถูกทําลายใบ
มีสีเหลืองส้ม ซึ่งต่างจากต้นข้าวที่ถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลทําลายจะแสดงอาการใบสีน้ําตาล แห้ง เมื่อมีปริมาณ
แมลงมาก ต้นข้าวอาจจะถูกทําลายจนเหี่ยวและแห้งตายในที่สุด การระบาดค่อนข้างกระจายสม่ําเสมอเป็นพื้นที่
กว้าง ซึ่งแตกต่างจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลที่การระบาดทําลายข้าวจะเป็นหย่อม ๆ พบระบาดตั้งแต่ระยะกล้า
ถึงระยะออกรวง ยังไม่มีรายงานว่าเป็นแมลงพาหะนําโรคไวรัสมาสู่ต้นข้าว 
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ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดหลังขาวจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากโคนกอข้าว 

การป้องกันกําจัด : 
เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล       

11. หนอนห่อใบข้าว (rice leaffolder : Cnaphalocrocis medinalis) 
 หนอนห่อใบข้าวหรือเรียกว่าหนอนม้วนใบข้าว หนอนกินใบข้าว ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสี

น้ําตาลเหลือง มีแถบสีดําพาดที่ปลายปีก ตรงกลางปีกมีแถบสีน้ําตาลพาดขวาง 2-3 แถบ ขณะเกาะใบข้าวปีกจะ
หุบเป็นรูปสามเหลี่ยม มักเกาะอยู่ในที่ร่มใต้ใบข้าว เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมียเล็กน้อย เพศเมียวางไข่เวลา
กลางคืนประมาณ 300 ฟองบนใบข้าว ขนานตามแนวเส้นกลางใบและสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ไข่มีลักษณะ
เป็นรูปจานสีขาวขุ่นเป็นกลุ่มประมาณ 10-12 ฟอง บางครั้งวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ ระยะไข่ 4-6 วัน หนอนที่ฟัก
จากไข่ใหม่ ๆ มีสีขาวใส หัวมีสีน้ําตาลอ่อน หนอนโตเต็มที่มีสีเขียวแถบเหลือง หัวสีน้ําตาลเข้ม หนอนโตเต็มที่จะ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกสัมผัส หนอนมี 5-6 ระยะ ส่วนใหญ่มี 5 ระยะ หนอนวัยที่ 5 เป็นวัยที่กินใบข้าวได้
มากที่สุด ระยะหนอน 15-17 วัน หนอนเข้าดักแด้ในใบข้าวที่ห่อตัวนั้น ระยะดักแด้ 4-8 วัน ตัวเต็มวัยจะหลบ
ซ่อนบนต้นข้าวและวัชพืชตระกูลหญ้าในเวลากลางวันและจะบินหนีเมื่อถูกรบกวน 

ผีเสื้อหนอนห่อใบข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าแปลงข้าวต้ังแต่ข้าวยังเล็กและวางไข่ที่ใบอ่อน โดยเฉพาะใบที่ 1-
2 จากยอด เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียวทําให้เห็นเป็นแถบยาวสีขาวบริเวณที่ถูก
ทําลายจะเป็นทางขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ มีผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง หนอนจะใช้ใยเหนียวที่สกัดจาก
ปากดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากันเพี่อห่อหุ้มตัวหนอนไว้ จะทําลายใบข้าวทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว 
ถ้าหนอนมีปริมาณมากจะใช้ใบข้าวหลาย ๆ ใบมาห่อหุ้มและกัดกินอยู่ภายใน ซึ่งปกติจะพบตัวหนอนเพียงตัว
เดียวในใบห่อนั้น ในระยะข้าวออกรวงหนอนจะทําลายใบธงซึ่งมีผลต่อผลผลิตเพราะทําให้ข้าวมีเมล็ดลีบ น้ําหนัก
ลดลง หนอนห่อใบสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัยต่อฤดูปลูก  
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ตัวหนอนแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียวทาํให้เห็นเป็นแถบยาวสีขาวขนานกับเส้นกลางใบ 

การป้องกันกําจัด : 
• ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจําควรปลูกข้าว 2 พันธ์ุขึ้นไป โดยปลูกสลับพันธ์ุกัน จะช่วยลดความ

รุนแรงของการระบาด 
• กําจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง หญ้าไซ หญ้าชันกาดและข้าวป่า ไม่ควรใช้

สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดและสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์หรือสารผสมสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ในข้าว
ระยะหลังหว่าน 40 วัน เพราะทําให้ศัตรูธรรมชาติถูกทําลาย ทําให้เกิดการระบาดของหนอนห่อใบข้าว
รุนแรงได้ในระยะข้าวต้ังท้องถึงออกรวง 

• เมื่อเริ่มมีการระบาดของหนอนห่อใบข้าวในแปลงข้าว ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
ปุ๋ยยูเรียไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ควรแบ่งใส่ปุ๋ยในช่วงข้าวกําลังเจริญเติบโตและลดปริมาณปุ๋ยที่ใส่ โดย
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อไร่ 

• เมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัวต่อตารางเมตร และใบข้าวถูกทําลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์
ในข้าวอายุ 15-40 วัน ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น เบนซัลแทป (แบนคอล 50% ดับบลิวพี) 
อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร ฟิโปรนิล (แอสเซ็นด์ 5% เอสซี) อัตรา 30-50 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 
และสารคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 80-110 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร เฉพาะพื้นที่ที่ใบถูก
ทําลายจนเห็นรอยสีขาว ๆ 

12. หนอนกอข้าว (rice stem borers) 
 เป็นแมลงศัตรูข้าวที่พบเป็นประจําในแปลงข้าว ผีเสื้อหนอนกอข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่แปลงข้าวเมื่อข้าว
อายุระหว่าง 30-50 วัน การระบาดมากน้อยขึ้นกับสภาพแวดล้อมและฤดูการปลูกข้าวของสถานที่นั้น ๆ หนอน
กอข้าวสามารถขยายพันธ์ุได้ 2-3 อายุขัยต่อฤดูปลูก หนอนกอข้าวที่พบในประเทศไทยมี 4 ชนิดคือ หนอนกอสี
ครีม Scirpophaga incertulas (Walker)) หนอนกอแถบลาย (Chilo suppressalis (Walker) หนอนกอแถบ
ลายสีม่วง (Chilo polychrysus (mayrick) และหนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens (Walker) 
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หนอนกอข้าวทั้ง 4 ชนิด ทําลายข้าวลักษณะเดียวกันโดยภายหลังหนอนฟักจากไข่จะเจาะเข้าทําลาย
กาบใบ ทําให้กาบใบมีสีเหลืองหรือน้ําตาล ซึ่งจะเห็นเป็นอาการช้ํา ๆ เมื่อฉีกกาบใบดูจะพบตัวหนอน เมื่อหนอน
โตขึ้นจะเข้ากัดกินส่วนของลําต้นทําให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรก ใบและยอดที่ถูกทําลายจะเหลืองในระยะ
ต่อมา ซึ่งการทําลายในระยะข้าวแตกกอนี้ทําให้เกิดอาการ “ยอดเหี่ยว” ถ้าหนอนเข้าทําลายในระยะข้าวต้ังท้อง
หรือหลังจากข้าวออกรวงจะทําให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวง รวงข้าวมีสีขาวเรียกอาการนี้ว่า “ข้าวหัวหงอก” 

 
ข้าวหัวหงอกที่เกิดจากการทําลายของหนอนกอข้าวที่ระยะข้าวต้ังท้องหรือหลังข้าวออกรวง 

การป้องกันกําจัด :                                                                     
• ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ทําให้ใบข้าวงาม หนอนกอมักชอบวางไข่ 
• เมื่อพบอาการข้าวยอดเหี่ยวในระยะข้าวอายุ 3-4 สัปดาห์หลังปลูกในระดับ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ให้ฉีดพ่น

ด้วยสารกําจัดแมลง เช่น คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 20% อีซี) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ 
คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร ให้ทั่วแปลงเพียงครั้งเดียว 

13. แมลงบั่ว (rice gallmidge : Orseolia oryzae (Wood-Mason)) 
ตัวเต็มวัยของแมลงบั่วมีลักษณะคล้ายยุงหรือริ้น เวลากลางวันจะเกาะซ่อนตัวอยู่ใต้ใบข้าวบริเวณกอข้าว

และจะบินไปหาที่มีแสงไฟเพื่อผสมพันธ์ุ เพศเมียวางไข่ใต้ใบข้าวเป็นฟองเดี่ยว ๆ หรือเป็นกลุ่ม 3-4 ฟอง ระยะไข่
ประมาณ 3-4 วัน หนอนมี 3 ระยะ ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะคลานตามบริเวณกาบใบเพื่อแทรกตัวเข้าไปในกาบ
ใบเข้าไปอาศัยกัดกินที่จุดเจริญ (growing point) ของตายอดหรือตาข้างที่ข้อ ระยะหนอนนาน 11 วัน ขณะที่
หนอนอาศัยกัดกินอยู่ภายในตาที่กําลังเจริญเติบโต ต้นข้าวจะสร้างหลอดหุ้มตัวหนอนไว้ ทําให้เกิดเป็นช่องกลวง 
ที่เรียกว่า “หลอดบั่ว หรือ หลอดหอม” หลอดจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นตรงส่วนที่ถูกหนอนบั่วทําลาย มีลักษณะเป็น
หลอดยาว มีสีเขียวอ่อน แตกต่างจากหน่อข้าวปกติ ระยะดักแด้นาน 6 วัน แมลงบ่ัวจะพักตัวในระยะดักแด้
ในช่วงฤดูแล้ง โดยอาศัยอยู่ที่ส่วนตาของพืชอาศัย ระยะตัวเต็มวัยนาน 3-4 วัน ฤดูปลูกหนึ่ง ๆ แมลงบ่ัวสามารถ
ขยายพันธ์ุได้ 6-7 ช่ัวอายุ ซึ่งชั่วอายุที่ 2, 3 และ 4 เป็นชั่วอายุที่สามารถทําความเสียหายให้ข้าวได้มากที่สุด 
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แมลงบ่ัวเป็นแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตาก แพร่ ลําปาง น่าน 
แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงรายและเชียงใหม่ พบมีการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม เนื่องจากมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของแมลงบั่ว กล่าวคือ มีความช้ืนสูง มีพ้ืนที่เป็นเขาหรือเชิงเขา
ล้อมรอบทั้งนี้เพราะความชื้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการวางไข่ จํานวนไข่ การฟักไข่ การอยู่รอดหลังจากฟัก
จากไข่ของหนอนและการเข้าทําลายยอดอ่อนข้าวของต้นข้าว 

 
หลอดบั่วที่มีลกัษณะคล้ายหลอดหอมและตัวเต็มวัยแมลงบั่ว 

การป้องกันกําจัด : 
• กําจัดวัชพืชรอบแปลงข้าว เช่น ข้าวป่า หญ้านกสีชมพู หญ้าข้าวนก หญ้าชันกาด หญ้าแดงและหญ้าไซ 

ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าวเพื่อทําลายพืชอาศัยของแมลงบั่ว   
• ทําลายตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นแสงไฟตามบ้านช่วงเวลากลางคืน  
• ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงใด ๆ ในการป้องกันกําจัดแมลงบั่วเนื่องจากไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและเป็นการ

ทําลายศัตรูธรรมชาติ เช่น ไรตัวห้ําทําลายไข่แมลงบ่ัว และแตนเบียนหนอน Platygasterid Dupelmid 
และ Pteromid เป็นต้น 

14. แมลงสิง (rice bug : Leptocorisa oratorius) 
  แมลงสิง หรือเรียกว่า แมลงฉง เป็นมวนชนิดหนึ่ง ตัวเต็มวัยมีรูปร่างเพรียว ยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร 
หนวดยาวใกล้เคียงกับลําตัว ลําตัวด้านบนสีน้ําตาล ลําตัวด้านล่างสีเขียว เมื่อถูกรบกวนจะบินหนี และปล่อย
กลิ่นเหม็นออกจากต่อมที่ส่วนท้อง ตัวเต็มวัยจะออกหากินช่วงบ่าย ๆ และช่วงเช้ามืด และเกาะพักที่หญ้าขณะที่
มีแสงแดดจัด เพศเมียวางไข่ได้หลายร้อยฟองในช่วงชีวิตประมาณ 2-3 เดือน วางไข่เป็นกลุ่มจํานวน 10-12 ฟอง 
เรียงเป็นแถวตรงบนผิวใบข้าวขนานกับเส้นกลางใบ ไข่มีสีน้ําตาลแดงเข้ม รูปร่างคล้ายจาน ระยะไข่นาน 7 วัน 
ตัวอ่อนมีสีเขียวแกมนํ้าตาลอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและดูดกินน้ําเลี้ยงจากกาบใบข้าวก่อน ต่อมาเป็นตัวเต็มวัยจะเข้า
ทําลายเมล็ดข้าวในระยะน้ํานมจนถึงออกรวง ตัวอ่อนมี 5 ระยะ 
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 แมลงสิงเริ่มพบในต้นฤดูฝน และเจริญเติบโตขยายพันธ์ุ 1-2 รุ่นบนพืชอาศัยพวกวัชพืชตระกูลหญ้า 
ก่อนที่จะอพยพเข้ามาในแปลงข้าวช่วงระยะข้าวออกดอก แมลงสิงพบได้ทุกสภาพแวดล้อม สภาพที่เหมาะสมต่อ
การระบาด คือ แปลงข้าวที่อยู่ใกล้ชายป่า มีวัชพืชมากมายใกล้แปลงข้าวและมีการปลูกข้าวเหลื่อมเวลากัน 

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากแทงดูดกินน้ําเลี้ยงจากเมล็ดข้าว ระยะเป็นน้ํานมแต่ก็สามารถดูดกินเมล็ด
ข้าวทั้งเมล็ดอ่อนและเมล็ดแข็ง ทําให้เมล็ดลีบหรือเมล็ดไม่สมบูรณ์และผลผลิตข้าวลดลง การดูดกินของแมลงสิง
ไม่ทําให้เป็นรูบนเปลือกของเมล็ดเหมือนมวนชนิดอ่ืน โดยปากจะเจาะผ่านช่องว่างระหว่างเปลือกเล็กและเปลือก
ใหญ่ของเมล็ดข้าว ความเสียหายจากการทําลายของแมลงสิงทําให้ข้าวเสียคุณภาพมากกว่าทําให้น้ําหนักเมล็ด
ลดลง โดยเมล็ดข้าวที่ถูกแมลงสิงทําลาย เมื่อนําไปสีจะแตกหักง่าย ข้อสังเกตถ้ามีแมลงสิงระบาดในแปลงข้าวจะ
ได้กลิ่นเหม็นฉุน 

 
ข้าวเมล็ดลีบทีเ่กิดจากตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากแทงดูดกินน้ําเลี้ยงในระยะน้ํานม 

การป้องกันกําจัด : 
• กําจัดวัชพืชในแปลงข้าว คันนาและรอบ ๆ แปลง 
• ใช้สวิงโฉบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในแปลงข้าวที่พบระบาดและนํามาทําลาย 
• ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเน่า นําเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าวและจับมาทําลาย 
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สัตว์ศัตรขู้าว 
1. หนู (rat) 
ลักษณะการทําลาย : หนูเป็นสัตว์ฟันแทะ เป็นศัตรูสําคัญของข้าว ได้แก่ หนูพุกใหญ่ หนูพุกเล็ก หนูนาใหญ่ หนู
นาเล็ก หนูหริ่งนาหางยาวและหนูหริ่งนาหางสั้น มีการระบาดสร้างความเสียหายตลอดระยะการเจริญเติบโตและ
ระยะเก็บเกี่ยวข้าว 
ช่วงเวลาระบาด : ทุกฤดูปลูก โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงนั้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว หนูจะเข้าทําลายแปลง
ปลูกข้าวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแปลงปลูกข้าวโพด โดยทําลายข้าวในระยะตั้งท้องถึงออกรวงมากกว่าในระยะอื่น 
การป้องกันกําจัด : 
 ก่อนทําการป้องกันและกําจัดหนู ควรทําการสํารวจข้อมูลหนูในพื้นที่ การระบาดของประชากรหนูและ
ความเสียหายของข้าวที่เกิดจากหนู 
 1. ข้อมูลการระบาดของหนู ก่อนที่จะทําการปลูกข้าวในพื้นที่ใด ๆ ควรต้องทราบว่ามีหนูชนิดใดบ้าง 
และมีการระบาดมากน้อยเพียงใดในบริเวณนั้นย้อนหลังไปประมาณ 3-4 ปี 
 2. ร่องรอยของหนู เช่น รูหนู รอยเท้า ทางเดิน ขี้หนู ซากพืชและซากสัตว์ที่ถูกกัดกินเป็นอาหาร หรือ
ลับฟัน 
 ถ้ามีการระบาดของหนูน้อยหรือพบร่องรอยของหนูไม่มากนัก ใช้วิธีป้องกันและกําจัดหนูดังนี้ คือ ดักจับ
ด้วยกับดักแบบต่าง ๆ ขุดรูหนู ทําคันนาให้เล็กและไม่มีหญ้ารก อนุรักษ์งูและนกที่ล่าหนูเป็นอาหารหรือใช้เหยื่อ
โปรโตซัวกําจัดหนู 
 ถ้ามีการระบาดของหนูหรือพบร่องรอยของหนูมาก จําเป็นต้องป้องกันและกําจัดหนู  
แนวทางการจัดการหนูในนาข้าวอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ : 
 1. ลดประชากรหนูลงอย่างรวดเร็วก่อนปลูกข้าวหรือช่วงเตรียมดินด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
    - ขุด ดักจับ ใช้ไฟฟ้าช็อตหรือช่วยกันล้อมตี ล้อมรั้วร่วมกับการใช้กรง/ลอบดักหนู 
    - โดยใช้สารกําจัดหนูประเภทออกฤทธิ์เร็ว เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ (ยาดํา) อัตราส่วนผสมผงยาดํากับ
ปลายข้าว (1:100) วางตามแปลงข้าวที่มีรอยทางเดินของหนูจุดละ 1 กอง การวางเหยื่อพิษที่ผสมแล้วให้โรย
แกลบรองพื้นและตักวางเพียง 1 ช้อนชา และคลุมด้วยแกลบ 1-2 กํามืออีกครั้ง แต่ละจุดห่างกัน 5-10 เมตร 
และใช้เพียง 1 ครั้งต่อฤดูปลูก 
 2. รักษาระดับประชากรของหนูให้ตํ่าอยู่เสมอ 
    หลังการใช้วิธีต่าง ๆ ในข้อ (1) หนูจะตายเป็นจํานวนมาก ถ้าไม่มีการกําจัดอย่างต่อเนื่อง จํานวนหนู
จะเพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้นในระหว่างต้นข้าวเจริญเติบโตควรจัดการหนูได้ 2 แบบ ดังนี้คือ 
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    แบบที่ 1 ใช้สารชีวินทรีย์ (bioagent) เช่น เหยื่อโปรโตซัวกําจัดหนู (Sarcocystis singaporensis) 
ผสมผสานกับการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของหนู และวิธีกลต่าง ๆ ที่เหมาะสม เหยื่อโปรโตซัวกําจัดหนูควรวาง
หลังการใช้วิธีที่ 1 ทันที บริเวณที่พบร่องรอยหนูหรือในภาชนะใส่เหยื่อที่วางเป็นจุด ๆ (ภาชนะใส่เหยื่อควรวาง
บริเวณทางเดินหนู และห่างกัน 10-20 เมตร) หรือใส่ลงในรูหนูที่มีขุยดินใหม่ ๆ โดยตรง รูละ 2 ก้อนโดยใช้เหยื่อ
โปรโตซัว 25 ก้อนต่อไร่ เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ก็เพียงพอที่จะรักษาระดับประชากรหนูให้ตํ่าและลด
ความเสียหายของข้าวลงได้ 
    แบบที่ 2 ใช้วิธีกลต่าง ๆ ในรูปแบบของกับดักผสมผสานกับการใช้สารกําจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้าที่
หนูกินครั้งเดียวตาย เช่น สะตอม ไดเฟทไทอะโลน บาราคี หรือเส็ด อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหยื่อพิษกําจัดหนู
สําเร็จรูปชนิดก้อนขี้ผึ้ง ควรวางเหยื่อพิษชนิดนี้หลังจากกําจัดหนูโดยวิธีที่ 1 ไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยวางเหยื่อพิษ
ตามคันนาหรือแหล่งที่พบร่องรอยหนูจุดละ 1 ก้อน แต่ละจุดห่างกัน 5-10 เมตร ทั้งนี้จะต้องวางเหยื่อพิษเดือน
ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 ครั้ง ซึ่งเพียงพอแก่การควบคุมประชากรหนูให้อยู่ในระดับตํ่าได้ สําหรับวิธีการแบบนี้ต้อง
หมั่นเก็บหนูตายออกจากแปลงนา เพื่อป้องกันการสูญเสียของนกที่จะกินหนูอันเนื่องจากพิษตกค้างของสารเคมี
กําจัดหนู 

 

หนูเข้าทําลายต้นข้าว 

2. นก (bird) 
นกที่เป็นศัตรูข้าวที่สําคัญ ได้แก่ นกกระติ๊ดขี้หมู เข้าทําลายข้าวโดยจิกกินเมล็ดข้าวต้ังแต่เมล็ดอยู่ใน

ระยะน้ํานมจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ในระยะข้าวเริ่มเป็นน้ํานม นกจะจิกที่รวงแล้วขบเมล็ดข้าวกินเฉพาะเนื้อแข็ง
และน้ํานม รวงข้าวจะยังมีเปลือกติดอยู่กับรวง แต่มีรอยแตกเห็นได้ชัด ถ้าข้าวเลยระยะน้ํานมจนแข็งหมดทั้ง
เมล็ดแล้ว นกจะใช้ปากรูดเมล็ดออกจากรวงแล้วคาบเมล็ดมาขบกินแต่เนื้อภายใน 
ช่วงเวลาระบาด : ระยะน้ํานมถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว 
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การป้องกันกําจัด : 
• กําจัดวัชพืชเพื่อทําลายแหล่งอาศัยและแหลง่อาหารซึ่งเป็นพวกเมล็ดวัชพืช 
• ใช้หุ่นไล่กาหรอืคนไล่  
• ใช้วัสดุสะท้อนแสง เช่น กระจกเงา แผ่น CD เป็นต้น 
• ใช้สารป้องกันกําจัดนก ได้แก่ เมทไทโอคาร์บ (50% ดับบลิวพี) อัตรา 80 กรัม ฉีดพ่นครั้งแรกเมื่อเมล็ด

ข้าวเริ่มเป็นน้ํานมแล้วและฉีดพ่นซ้ําอีกครั้งหลังจากฉีดพ่นครั้งแรก 10 วัน 

 
นกจะเข้าทําลายเมล็ดข้าวที่ระยะน้ํานมถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ในด้านการป้องกันกําจัดศัตรูข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรมข้าวเป็นหลัก โดย
คัดเลือกพันธ์ุข้าวที่อยู่รอดภายหลังการระบาดจริงของศัตรูข้าวในสภาพธรรมชาติ รวมถึงพันธ์ุที่อยู่รอดภายใต้
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศด้วย ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของข้าวไร่มากกว่าพันธ์ุข้าวในนิเวศน์อ่ืน นอกจากนี้
ยังใช้วิธีปลูกข้าวหลายพันธ์ุที่มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญต่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความเสียหายของผลผลิตจากศัตรูข้าวในแต่ละปีเพาะปลูก 
 กลุ่มชาติพันธ์ุยังมีการทําพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อเพื่อไล่หรือป้องกันศัตรูข้าวและมีความเชื่อในการ
ใช้เอื้องหมายนาสําหรับไล่แมลง ความเชื่อการปลูกข้าวเหนียวดําตามหัวไร่ปลายนาว่าช่วยคุ้มครองรักษาข้าว
ปลูกและไล่ผี บางกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น ปกาเกอะญอ นิยมใช้ส้มโอ มะกรูด หน่อไม้ดอง ในการไล่แมลงศัตรูข้าว
ด้านการป้องกันกําจัดสัตว์ศัตรูข้าวมีการใช้กับดักหนูแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมถึงการปลูกพืชอื่นรอบ
แปลงข้าวไร่ เช่น แตงไร่ มันสําปะหลัง เพื่อล่อให้สัตว์กินก่อนเข้ามากินข้าว การกําจัดนกยังคงใช้คนไล่ หุ่นไล่กา 
และอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงดัง เช่น การเคาะกระบอกไม้ไผ่ หรือ ปีบ 
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กับดักหนูไม้ไผ ่: ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ุ 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 อัจฉราพรและสมเกียรติ (2529) ศึกษาปฏิกิริยาของข้าวพันธ์ุต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
ในการตอบสนองต่อการเกิดโรคไหม้ พบว่า ข้าวไร่พันธ์ุรับรอง เจ้าฮ่อ ขาวโป่งไคร้ และ อาร์ 258 มีความต้านทาน 
โรคไหม้ในทุกระยะการเจริญเติบโต 

 รัศมีและคณะ (2551) ได้ทดสอบประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis และสาร
จากผงกากเมล็ดชาในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว พันธ์ุบือพะดู ที่ปลูกในสภาพนาขั้นบันไดของเกษตรกร
กลุ่มชาติพันธ์ุในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บ้านนาเกียน ตําบลนาเกียน อําเภอ 
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผงกากเมล็ดชามีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคเมล็ดด่างได้ โดยใช้
ผงกากเมล็ดชา อัตรา 250 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร ละลายน้ํา 1 คืน นํามากรองและใช้น้ําที่กรองได้ ฉีดพ่นต้นข้าว 3 
ครั้ง ในระยะข้าวต้ังท้องใกล้ออกรวง ในระยะข้าวออกรวง 5 เปอร์เซ็นต์ และระยะข้าวออกรวง 100 เปอร์เซ็นต์  

 จิราพันธ์ุ (2529) ศึกษาการใช้สารฆ่าแมลงชนิดคลุกเมล็ดก่อนปลูก ในปี 2525-2527 พบว่า สารฆ่า
แมลงบางชนิดเท่านั้นสามารถใช้ป้องกันกําจัดมดง่ามและแมลงค่อมทองซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่สําคัญที่สุดในการปลูก
ข้าวไร่ โดยมีผลกระทบต่อความงอกของเมล็ดน้อย ได้แก่ คาร์โบฟูแรน 35 เอสที คาร์โบซัลแฟน 25 เอสที และ 
เมทไธโอคาร์บ 20 ดับบลิวพี อัตรา 1% สารออกฤทธิ์ต่อน้ําหนักเมล็ด 

 ชัชวาลและคณะ (2527) ศึกษาถึงชนิดของนกที่ลงทําลายในข้าวไร่ที่สูง ความเสียหายที่เกิดจากนกและ
การป้องกันกําจัดโดยใช้สารไล่นก methiocarb (mesurol 150% wp) ฉีดพ่นที่รวงข้าวในอัตรา 120 กรัมของ
สารออกฤทธิ์ต่อไร่ผสมกับน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ในระยะข้าวเป็นน้ํานมและครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 10 วัน 
พบว่านกศัตรูข้าวไร่ที่สูงที่พบ 5 ชนิดคือ นกกะติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) นกกะติ๊ดตะโพกขาว (L. 
striata) นกกระจอกตาล (Passer flaveolus) นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) นกกระจาบปีก
อ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola) ความเสียหายจะพบมากตั้งแต่ข้าวเริ่มเป็นน้ํานมจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ข้าว
ไร่บางพันธ์ุ เช่น อาร์ 258 ในระยะเก็บเกี่ยวเมล็ดร่วงง่าย ดังนั้นความเสียหายทางอ้อมที่เกิดจากฝูงนกโผบินขึ้น
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ลง ทําให้เมล็ดร่วงหล่นจากรวง ส่วนการป้องกันกําจัดพบว่า หลังจากใช้สารไล่นกฉีดพ่นที่รวงข้าวในระยะข้าวเริ่ม
เป็นน้ํานมแล้ว พบประชากรของนกศัตรูข้าวไร่ลดลง 

 ทักษิณและคณะ (2527) ทดสอบประสิทธิภาพของสารไล่นกศัตรูข้าว พบว่า การปลูกข้าวให้เป็นพืชกับ
ดัก 5 แถว โดยปลูกพืชกับดักก่อนปลูกข้าวในแปลงใหญ่ 10 วัน แล้วฉีดพ่นสารไล่นก methiocarb (mesurol 
150 % wp) อัตรา 180 กรัมต่อไร่ของสารออกฤทธิ์ ในพืชกับดัก 2 ครั้ง เริ่มครั้งแรกเมื่อพืชกับดักเป็นน้ํานม 
ครั้งที่ 2 หลังจากฉีดพ่นครั้งแรก 10 วัน ที่สถานีทดลองข้าวนครศรีธรรมราช ผลปรากฏว่า จํานวนนกศัตรูข้าว
หลังจากฉีดพ่นสารไล่นกที่พืชกับดักลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

 การใช้เหยื่อโปรโตซัวผสมผสานกับวิธีกลอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ให้นําเหยื่อ
โปรโตซัวใส่ในภาชนะแล้ววางบริเวณที่พบร่องรอยหนูในอัตรา 25 ก้อนต่อไร่ ห่างกันจุดละ 10-20 เมตร หรือใส่
ลงในรูหนูที่มีขุยดินใหม่ ๆ โดยตรง รูละ 2 ก้อน หลังจากผ่านขั้นตอนแรกมาแล้ว 1 สัปดาห์ ให้วางเหยื่อดังกล่าว
เดือนละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 3 เดือน หรือหากไม่ใช้เหยื่อโปรโตซัวก็สามารถใช้เหยื่อพิษประเภทสารออก
ฤทธ์ิช้าหลังจากผ่านขั้นตอนแรกไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยวางตามคันนาหรือแหล่งที่พบร่อยรอยหนูจุดละ 1 ก้อน  
แต่ละจุดห่างกัน 5-10 เมตร เดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 เดือน และต้องหมั่นเก็บหนูตายออกจากแปลงเพราะ
สารเคมีดังกล่าวมีพิษตกค้างในหนู อาจทําให้ศัตรูธรรมชาติตายได้ (ยุวลักษณ์, 2553) 

สรุป 
โรคข้าวที่ระบาดทําความเสียหายในข้าวไร่ส่วนใหญ่จะเป็นโรคข้าวที่เกิดในสภาพนาทั่วไป เช่น โรคไหม้ 

โรคใบจุดสีน้ําตาล ดังนั้นการป้องกันกําจัดโรคในข้าวไร่สามารถนําวิธีการและชนิดของสารป้องกันกําจัดโรคที่ใช้
ในสภาพนามาใช้สภาพไร่ได้ด้วย ในส่วนของพันธ์ุข้าวต้านทานโรคนั้น ไม่ได้มีการปรับปรุงพันธ์ุข้าวไร่ที่ต้านทาน
โรคพันธ์ุใหม่ ๆ ขึ้นมา มีเพียงการปรับใช้พันธ์ุข้าวให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และแหล่งปลูกต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ใน
ลักษณะพันธ์ุข้าวต้านทานโรคของข้าวไร่นั้นได้มีการคัดเลือกโดยธรรมชาติอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ประกอบกับการ
ใช้สารเคมีไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกรทั้งนี้เป็นเพราะเกษตรกรเข้าไม่ถึงปัจจัยการผลิตดังกล่าว และมีราคาแพง 
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงปล่อยให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ 

แมลงศัตรูข้าวไร่นอกจากจะเป็นแมลงศัตรูข้าวที่พบทั่วไปในแปลงนาแล้ว ยังมีศัตรูข้าวที่ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในดิน เช่น มดง่าม ปลวก เพลี้ยอ่อนที่รากข้าว เพลี้ยแป้งที่รากข้าว ตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งต่าง ๆ เช่น 
แมลงค่อมทอง แมลงนูน ด้วงหนวดยาว เป็นต้น การป้องกันกําจัดแมลงศัตรูข้าวไร่อาจจะใช้วิธีเดียวกับการ
ป้องกันกําจัดแมลงศัตรูข้าวนาทั่วไปก็ได้ และการคลุกเมล็ดพันธ์ุข้าวก่อนปลูกด้วยสารฆ่าแมลงชนิดคลุกเมล็ด
สามารถป้องกันกําจัดแมลงศัตรูในดินได้ อย่างไรก็ตาม โดยท่ัวไปเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่จะไม่ค่อยใช้สารฯ 
ดังกล่าว แต่จะใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุข้าวให้มากขึ้นกว่าปกติเพื่อชดเชยส่วนที่เสียหายไป และสารป้องกันกําจัด
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ศัตรูพืชบนพื้นที่สูงมีราคาแพงและหายาก กอรปกับเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่าและเข้าไม่ถึงปัจจัยการผลิต
ดังกล่าว การเลือกใช้พันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดการสูญเสียผลผลิตข้าวไร่จาก
การทําลายของแมลงศัตรูพืชดังกล่าวได้ 

สัตว์ศัตรูข้าวที่สําคัญในการปลูกข้าวไร่ ได้แก่ หนู และนก ป้องกันกําจัดหนูโดยวิธีกล การใช้กับดักแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มชาติพันธ์ุพัฒนาของตนเองขึ้นมารวมถึงการปลูกพืช เช่น แตงและมันสําปะหลัง รอบแปลงปลูก
ข้าวไร่ เพื่อให้หนูกินก่อนที่จะเข้ามาทําลายข้าว ในทางวิชาการมีการใช้เหยื่อพิษกําจัดหนูทั้งชนิดออกฤทธิ์เร็ว
และช้า รวมถึงการใช้เหยื่อโปรโตซัวกําจัดและควบคุมประชากรของหนู ส่วนการป้องกันนกใช้คนไล่และหุ่นไล่กา
เป็นหลัก  

ข้อพิจารณาและต้องคํานึงถึงในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชของข้าวไร่นั้น ควรมุ่งเน้นในการป้องกันมาก 
กว่าการกําจัด แต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องกําจัดให้ใช้วิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และไม่เกิดความเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมหรือมีผลกระทบที่เสียหายต่อบุคคลและสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด และต้องคํานึงถึงต้นทุนกับ
ผลตอบแทนหรือความคุ้มค่าที่ได้รับหลังจากพิจารณาใช้วิธีการต่าง ๆ ด้วยว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้
เนื่องจากบนพื้นที่สูงเป็นพื้นที่ต้นน้ําและเป็นพื้นที่ที่ห่างไกล จึงเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนการผลิตที่เป็นปัจจัยภายนอก
ค่อนข้างสูง เช่น สารเคมีต่าง ๆ จะมีราคาสูงกว่าพ้ืนที่ราบ และการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบที่ไม่ดี
ต่อสภาพแวดล้อมด้วย ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ในพื้นที่ดังกล่าวควรจะใช้สารเคมี เมื่อใช้วิธีการอื่น ๆ แล้วไม่ได้ผล 
โดยมีข้อแนะนําว่า เกษตรกรจะต้องรู้จักชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ใช้สารเคมีให้ตรงตามชนิดของศัตรูพืชที่จะ
กําจัด ใช้ในอัตราที่กําหนดในฉลาก และใช้เมื่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืชถึงระดับเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าไม่ใช้แล้วจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้นการอารักขาข้าวในการปลูกข้าวไร่จึงมีคําแนะนําให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. การป้องกันศัตรูพืชของข้าว 
      1.1 การใช้พันธ์ุข้าวต้านทานศัตรูพืชที่มีในพื้นที่ เช่น พันธ์ุซิวแม่จันต้านทานต่อการทําลายของโรค
ไหม้มากกว่าพันธ์ุอ่ืน ๆ การพิจารณาและคัดเลือกพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองที่ต้านทานศัตรูพืชในพื้นที่ 
      1.2 การใช้เมล็ดพันธ์ุดีที่ปราศจากศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดโดยเฉพาะโรคข้าว 
      1.3 การเขตกรรมที่ดีจะช่วยลดประชากรของศัตรูพืชบางชนิดได้มาก โดยเฉพาะวัชพืช แมลง
ศัตรูพืชในดินและโรคพืชบางชนิด 
      1.4 การทําให้ต้นข้าวแข็งแรง เช่น การใส่ธาตุอาหารที่ข้าวต้องการให้เหมาะสมกับช่วงระยะการ
เจริญเติบโตจะช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงมีความทนทานต่อศัตรูข้าวได้ในระดับหนึ่ง เช่น โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ําตาล 
      1.5 การใช้วิธีกลหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการกําจัดศัตรูพืชตลอดปี เช่น การกําจัดหนู การกําจัดตัว
เต็มวัยของแมลงฯ เพื่อป้องกันการเพิ่มประชากรศัตรูพืชอย่างรวดเร็ว 
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 2. การกําจัดศัตรูพืชของข้าว 
      2.1 ใช้วิธีกล เช่น กับดักชนิดต่าง ๆ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช เช่น นก หนู วัชพืช 
ในการลดประชากรของศัตรูพืช 
      2.2 ใช้สารอินทรีย์ เช่น สมุนไพรกําจัดศัตรูพืช การใช้สารชีวินทรีย์หรือเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ เช่น 
ไส้เดือนฝอย หรือ แบคทีเรียบางชนิดกําจัดแมลงศัตรูข้าว 
      2.3 ใช้สารเคมีตามชนิดของศัตรูพืชและตามอัตราที่ระบุในฉลาก 
      2.4 การใช้วิธีผสมผสาน โดยพิจารณาใช้วิธีการต่าง ๆ ร่วมกันตามสภาวะและความเหมาะสม 
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การจัดการวชัพืชในขา้วไร ่
 วัชพืช หมายถึง พืชที่ไม่ต้องการให้ขึ้นในแปลงปลูกพืชหลัก ในที่นี้คือข้าว วัชพืชที่ขึ้นอยู่แข่งขันแย่งธาตุ
อาหาร ความช้ืน แสง รวมท้ังปลดปล่อยสารยับย้ังการเจริญเติบโตท่ีรากซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและทําให้ผล
ผลิตข้าวลดลง วัชพืชทําให้ผลผลิตข้าวไร่สูญเสียได้มากต้ังแต่ร้อยละ 42 จนถึงร้อยละ 100 เมื่อไม่มีการกําจัด
วัชพืชเลย (Gupta and O’Toole, 1986) ส่วนการทําข้าวนาน้ําฝนวัชพืชทําความสูญเสียต่อผลผลิตร้อยละ 70 
(Romyen et al., 1999) ในวิธีปลูกแบบต่าง ๆ วัชพืชทําให้ผลผลิตข้าวไร่สูญเสียได้มากที่สุด คือ ร้อยละ 31.2- 
80.2 รองลงมาคือนาหว่านข้าวแห้ง สูญเสียร้อยละ 4.4-47.3 ส่วนข้าวนาดําวัชพืชสร้างความสูญเสียได้ร้อยละ 
2.3-33.6 (ประสาน, 2540) วัชพืชยังทําให้คุณภาพของผลผลิตลดลงโดยมีเศษของต้นและเมล็ดวัชพืชปะปนใน
ผลผลิต ในทางอ้อมวัชพืชเบียดแย่งพื้นที่กับพืชปลูก กีดขวางทางน้ําและทางเข้าสู่แปลงนา เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ศัตรูข้าว เช่น หนู นก เป็นต้น วัชพืชเป็นพืชอาศัยของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งสร้างอันตรายจากไฟ
ไหม้ได้ (Food and Agricultural Organization of the United Nation, 1986)  
 วัชพืชเป็นปัญหาที่สําคัญในการปลูกข้าวไร่เพราะทําให้ผลผลิตข้าวลดลงหรืออาจไม่ได้ผลผลิตเลย ขึ้นอยู่
กับชนิดวัชพืช จํานวนประชากรของวัชพืชและข้าวไร่ ตลอดจนช่วงระยะเวลาในการระบาด (สมเกียรติและคณะ, 
2539) วัชพืชขยายพันธ์ุแพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เมล็ดและส่วนขยายพันธ์ุอ่ืน ๆ เช่น หัวและ 
ลําต้นใต้ดิน ไหลหรือลําต้นเหนือดิน เป็นต้น มีการแพร่กระจายออกไปโดยน้ํา ลม มนุษย์และสัตว์ รวมทั้ง
เครื่องจักรกลเกษตรและปัจจัยการผลิตที่นําเข้ามา เมล็ดและส่วนขยายพันธ์ุของวัชพืชยังมีความสามารถในการ
พักตัว (Dormancy) ได้เป็นเวลานานกว่าพืชปลูก ก่อให้เกิดปัญหาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 
 วัชพืชจําแนกออกได้ในหลายลักษณะ เช่น  

1. จําแนกตามนิเวศน์ที่ชอบขึ้นอยู่เป็น วัชพืชที่สูง ที่ดอน สภาพน้ําขัง และขึ้นใต้น้ํา  
2. จําแนกตามวงจรชีวิตเป็น วัชพืชปีเดียว วัชพืชข้ามปี และวัชพืชถาวรหรือหลายปี 
3. จําแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็น วัชพืชใบกว้าง วัชพืชใบแคบ กก เฟิร์นและอาลจี  

คําแนะนําทั่วไป 
หลักในการควบคุมวัชพืช เริ่มต้นโดยการใช้พันธ์ุข้าวที่โตเร็วและสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ดี การใช้วิธี

ทางเขตกรรม คือ การเตรียมดินดี ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวที่สะอาดปราศจากเมล็ดวัชพืช การป้องกันและกําจัดเมล็ด
วัชพืชที่ติดมากับเครื่องจักรกลเกษตรและน้ําที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ปลูก 

นอกเหนือจากการใช้พันธ์ุข้าวที่มีลักษณะที่สามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ดีแล้ว วิธีจัดการวัชพืชสามารถ
ปฏิบัติได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปลูกข้าวต้ังแต่ก่อนปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ได้แก่  
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 1. การเตรียมดิน การเตรียมแปลงปลูกที่ดีจะช่วยลดปัญหาจากวัชพืชได้ ในพื้นที่อาศัยน้ําฝน เมื่อ
ปริมาณและการกระจายตัวของฝนเหมาะสมจะทําให้เมล็ดข้าวที่อยู่ในดินงอกขึ้นมา ขณะเดียวกันเมล็ดวัชพืชที่
อยู่ในระดับผิวดินก็จะงอกขึ้นมาพร้อมกับต้นข้าวและการแข่งขันในปัจจัยการเจริญเติบโตกับต้นข้าวจึงเริ่มขึ้น อีก
กรณีหนึ่งการไถเป็นการกําจัดวัชพืชที่เกิดขึ้นมาหรือทําลายเมล็ดวัชพืชในระดับที่จะงอกได้ ในเวลาเดียวกันจะ
เป็นการพลิกให้เมล็ดวัชพืชที่อยู่ลึกในดินขึ้นมาสู่ผิวดินและสามารถงอกขึ้นมาได้อีก 
 2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว จะต้องไม่มีเมล็ดวัชพืชปนและมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง อัตราเมล็ดพันธ์ุ
ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูก สําหรับวิธีการหว่านการเพิ่มอัตราเมล็ดพันธ์ุให้สูงขึ้นจะมีผลทําให้ชนิดและจํานวนวัชพืชที่
เกิดขึ้นในแปลงปลูกข้าวลดลงตามอัตราการเพิ่มขึ้นของเมล็ดพันธ์ุ เป็นการเพิ่มการแข่งขันระหว่างข้าวกับวัชพืช
ในนา อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ในการปลูกข้าวโดยการหว่านตามสภาพความเหมาะสมของ
พ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกรซึ่งมีการจัดการวิธีการเตรียมดินและวิธีการปลูกและใช้เมล็ดพันธ์ุที่เหมาะสม 
ช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวด้านแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และลดปัญหาวัชพืชได้ในระดับหนึ่ง  
 3. การกําหนดช่วงเวลาปลูก การหว่านข้าวเร็วจะทําให้ต้นข้าวอยู่ในนาเป็นเวลานานและจะประสบกับ
ปัญหาจากสภาพความแห้งแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง มีวัชพืชขึ้นแข่งขันมากและแมลงสัตว์ศัตรูข้าวรบกวน การ
กําหนดช่วงระยะปลูกที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาจากวัชพืชได้ โดยแนะนําให้ปลูกข้าวประมาณเดือนกรกฎาคม
จนถึงสิงหาคม  
 4. อัตราการปลูก การใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุสูงจะมีปัญหาการแข่งขันกับวัชพืชน้อยกว่าอัตราเมล็ดพันธ์ุตํ่า 
น้ําหนักแห้งของวัชพืชลดลงตามอัตราการเพิ่มขึ้นของเมล็ดพันธ์ุ  

5. การใช้แรงงานกําจัด การถอนอาจทําได้โดยใช้มือถอนหรืออุปกรณ์อ่ืน เช่น จอบขยันในข้าวไร่ที่
หยอดเป็นหลุม ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือไม่เกิน 45 วันหลังข้าวงอก   

6. การปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ลดการสะสม
ของวัชพืชบางชนิด 

 7. การปลูกพืชเหลื่อมฤดู เป็นการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่าสองชนิด แต่พืชที่ปลูกหลังจากนั้น
จะต้องปลูกหลังจากพืชแรกออกดอกแล้ว ในขณะที่ปลูกพืชหลังก็เป็นการกําจัดวัชพืชให้กับพืชแรกด้วยและเมื่อ
พืชหลังเจริญเติบโตขึ้น ทรงพุ่มจะปกคลุมดินทําให้การระเหยของน้ําน้อยและเป็นการคลุมวัชพืชด้วย 

8. การควบคุมโดยชีววิธี เช่น การใช้โรคพืช แมลงหรือสารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดจากสาบหมา 
(Eopatorium adenophorum Spreng) ยับย้ังการงอกของวัชพืชหลายชนิด เช่น ผักโขม (Amaranthus 
spinosus L.) ก้นจ้ําป๋า (Bidens pilosa L.) หญ้าเขมรเล็ก (Borreria alata) ซึ่งเป็นวัชพืชที่พบในข้าวไร่ แต่
การใช้สารสกัดนั้นจะต้องไม่เป็นพิษกับต้นข้าว (ประสาน, 2540) 
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การจัดการวัชพืชเป็นวิธีการลดปัญหาวัชพืชอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทุกขั้นตอนของการปลูกข้าวที่มีส่วน
ในการควบคุมวัชพืชมาผสมผสานกัน มีคุณสมบัติง่ายต่อการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพในการลดประชากรวัชพืชและ
เพิ่มผลผลิตข้าว ใช้แรงงานและเวลาในการกําจัดน้อย มีผลที่แน่นอนและใช้ได้กว้างขวาง เกษตรกรยอมรับ
นําไปใช้ การจัดการวัชพืชแตกต่างจากการควบคุมวัชพืชในด้านเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ การดําเนินการที่
ได้ผลและการนําไปใช้ (Kon, 1993)  

คําแนะนําในการจัดการวัชพืช (ประสาน, 2540) เริ่มจากการป้องกันวัชพืช ทําได้โดยจํากัดการแพร่ 
กระจายของวัชพืช ต้ังแต่การทําความสะอาดเมล็ดพันธ์ุข้าวให้ปราศจากส่วนขยายพันธ์ุหรือเมล็ดวัชพืช ทําความ
สะอาดและป้องกันเมล็ดและส่วนขยายพันธ์ุของวัชพืชที่ติดไปกับเคร่ืองจักรกลเกษตร สัตว์เลี้ยง และทางน้ําที่ใช้
ข้ามระหว่างแปลงนา รวมถึงการใช้ระบบด่านกักกันพืชป้องกันวัชพืชข้ามประเทศ 
 เลือกพันธ์ุข้าวที่มีลักษณะแข่งขันกับวัชพืชได้ดี คือ ต้นสูง ใบปรกบังร่ม และรากแผ่ในแนวนอน เมื่อปลูก
ชิดจะไม่มีช่องว่างให้วัชพืชขึ้น 
 วิธีการปลูกข้าว พบว่านาดํามีปัญหาวัชพืชน้อยที่สุด เพราะขณะปักดําหลังการเตรียมดิน ต้นกล้าข้าวมี
ขนาด 20-30 เซนติเมตรแล้ว ส่วนวัชพืชกําลังเริ่มงอกและมีน้ําท่วมผิวนา ทําให้แข่งขันกับข้าวไม่ทัน นาหว่าน
ข้าวแห้งและข้าวขึ้นน้ําที่มีสภาพดอนในช่วงแรกและมีน้ําขังในช่วงต่อมามีปัญหาวัชพืชมากขึ้นมา แต่ยังน้อยกว่า
การปลูกแบบข้าวไร่ที่เป็นสภาพไร่ตลอด ซึ่งพบว่าวิธีปลูกแบบหว่านมีวัชพืชน้อยกว่าแบบปลูกเป็นแถวหรือหยอด
เป็นหลุม  
 การเตรียมแปลงปลูกข้าว ในกรณีข้าวไร่ เกษตรกรมักจะมีการเผาเพื่อกําจัดวัชพืชให้หมดไปก่อนหยอด
ข้าว และมีทางเลือกพ่นสารกําจัดวัชพืชชนิดไม่เลือกทําลายและไม่มีฤทธ์ิตกค้างเป็นพิษต่อต้นข้าวที่ปลูกตาม  
 วิธีการปลูกข้าวไร่ปลูกแบบหยอดเป็นหลุมหรือโรยเป็นแถว การถอนวัชพืชด้วยมือหรือใช้จอบขยันเป็น
การใช้แรงงานในการกําจัดวัชพืช ควรทําในระยะข้าวแตกกอหรืออยู่ในระยะ 45 วันหลังหว่านหรือหลังข้าวงอก 
โดยเฉพาะการถอนที่ระยะ 30 วันหลังข้าวงอก ต้นข้าวจะแตกกอ ใบคลุมพ้ืนที่และคุมวัชพืชได้ดี การถอนวัชพืช
ยังมีส่วนช่วยเติมธาตุออกซิเจนให้แก่ดินด้วย  

แนวทางการควบคุมวัชพืชยังมีแนวทางในการจัดการอีกหลายด้านที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น 
การจัดการปุ๋ย การจัดการเรื่องน้ํา เป็นต้น วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีการนํามาวิจัยผสมผสานร่วมกันเพื่อหา
วิธีการที่เหมาะสมในการลดปัญหาวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและแนะนําถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไป 
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การกําจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ในไร่ข้าวของเกษตรกรบนพื้นที่สูงไม่ได้ปลูกข้าวไร่เพียงอย่างเดียว แต่มีการปลูกพืชร่วมระบบหรือพืช
แซม (Intercropping) ที่มีความหลากหลายทั้งที่เป็นพืชอาหารและเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ซึ่งไม่นับว่าเป็นวัชพืช 
ได้แก่ พืชผัก เช่น ผักกาด แตง ฟักทอง บวบ มะเขือ ถั่ว ถั่วพู แมงลัก พริก กระเจี๊ยบ ผักอีลืน เป็นต้น พืชไร่ 
เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เผือก มันมือเสือ มันเทศ มันสําปะหลัง ฝ้าย เป็นต้น ไม้ดอกเพื่อใช้ในพิธีกรรม เช่น สร้อยไก่ 
ดาวเรือง เป็นต้น ในการกําจัดวัชพืชด้วยมือหรือเสียมจะเว้นไม่กําจัดหรือถอนต้นพืชเหล่านี้ การปลูกพืชแซมมีผล
ช่วยควบคุมวัชพืชในแปลงข้าวไร่ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ที่ผ่านมาการควบคุมหรือป้องกันกําจัดวัชพืชในการปลูกข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุบนที่สูงทําโดยการ
เตรียมพ้ืนที่ด้วยวิธีตัดฟันและเผา (Slash and burn) และอาจมีการขุดด้วยจอบร่วมกับการใช้พันธ์ุข้าวที่มี
ความสามารถงอกและเจริญเติบโตได้เร็วในช่วงแรกเพื่อให้แข่งขันกับวัชพืชได้ดี การปลูกแบบหยอดเป็นหลุมแล้ว
กําจัดวัชพืชด้วยวิธีถอนหรือใช้เครื่องมือขนาดเล็ก เช่น เสียม จอบขนาดเล็ก ถากกําจัดวัชพืชในช่วงอายุข้าว
ประมาณ 30-50 วัน จํานวน 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัชพืชก็สามารถควบคุมวัชพืชในแปลงข้าวไร่
ที่สูงได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อปลูกในพื้นที่เดิมซ้ําหลาย ๆ ปี จะมีการสะสมเมล็ดวัชพืช ความหนาแน่นของวัชพืชเพิ่ม
มากขึ้นและควบคุมไม่ได้ เกษตรกรจะย้ายแปลงปลูกไปยังพื้นที่ใหม่ซึ่งมีความหนาแน่นของวัชพืชน้อยกว่าและ
สามารถควบคุมได้ 
 ในปัจจุบันเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการใช้สารกําจัดวัชพืชโดยเฉพาะชนิดก่อนปลูก คือ พาราควอท ฉีดพ่น
วัชพืชและพุ่มไม้ในแปลงที่จะใช้ปลูก เมื่อต้นแห้งตายแล้วจึงจุดไฟเผา (Spray and burn) ซึ่งใช้กับการปลูกพืช
ไร่โดยเฉพาะข้าวโพดและข้าวไร่ ทําได้เป็นพื้นที่กว้างขวางและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานวิธีตัดฟันและเผามาก 
แต่จะมีผลต่อด้านสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างแน่นอน 
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 จากปัญหาของวัชพืชในการปลูกข้าวไร่ซึ่งทําให้ผลผลิตข้าวลดลง ส่งผลให้ปริมาณข้าวไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคในครัวเรือนในแต่ละปี ดังนั้น การลดปัญหาดังกล่าวในการปลูกข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุจึงได้นําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหลากหลายวิธีการเข้ามาผสมผสาน ได้แก่ 

• การเลือกปลูกพันธ์ุข้าวที่มีการเจริญเติบโตเร็วในระยะแรกเพื่อแข่งขันกับวัชพืชส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุข้าว
ที่มีลักษณะทรงต้นสูง ใบยาวใหญ่แผ่ โน้มปกคลุม เป็นลักษณะที่มีความสามารถในการแข่งขันกับ
วัชพืชได้ดี  

• การเผาแล้วปลูกข้าวไร่เป็นหลุม เพื่อการกําจัดวัชพืชด้วยเครื่องมือในภายหลัง 
• การทําไร่หมุนเวียนหรือไร่เหล่า การปลูกซ้ํา ๆ ในพื้นที่เดิมทําให้ชนิดวัชพืชลดลงแต่ปริมาณวัชพืช

เพิ่มมากขึ้น 
• การใช้เกลือในการกําจัดวัชพืช 
• การใช้ปุ๋ยเคมี(ไนโตรเจน) ปุ๋ยยูเรีย กําจัดวัชพืชใบกว้างในระยะกล้า 
• การใช้จอบถากแล้วถอน ขุด ฝังกลบเศษวัชพืช มักทําในพื้นที่ที่มีความลาดชัน (Slope) 

 

 
 

เครื่องมือการกําจัดวัชพืชของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
 

• การปลูกพืชร่วมระบบในพื้นที่ ได้แก่ ถั่วรอด พืชตระกูลแตง เพื่อคลุมดินและวัชพืช 
• การแช่เมล็ดข้าวก่อนปลูกเพื่อทําให้ข้าวงอกก่อนวัชพืช 
ส่วนการควบคุมวัชพืชของเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่พ้ืนราบนั้น มีการเตรียมพ้ืนที่โดยการไถด้วยรถไถเดิน

ตามหรือรถแทรกเตอร์เพื่อกําจัดวัชพืชและเตรียมดินให้เหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโตของข้าว มีการใช้
สารกําจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกและประเภทหลังงอก มีการใช้จอบหรือเสียมดายหญ้ารวมทั้งใช้รถไถเดินตามไถ
กลบวัชพืชที่อยู่ระหว่างแถวข้าวด้วย 
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ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  การปฏิบัติของเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่จะขาดการเตรียมดินที่ดี ทําให้วัชพืชงอกหรือมีการ
เจริญเติบโตก่อนต้นข้าว (ประสาน, 2527) มีผลให้ปัญหาวัชพืชในข้าวไร่มีความรุนแรงมากกว่าการปลูกข้าวแบบ
อ่ืน ๆ (De Datta and Llagas, 1984)   

Moody (1988) พบว่า ช่วงวิกฤติของการระบาดของวัชพืชอยู่ในช่วง 2-6 สัปดาห์หลังข้าวงอก โดยที่
วัชพืชจะไปเบียดเบียนแก่งแย่งแสงแดด น้ําและธาตุอาหารของข้าว การควบคุมวัชพืชในข้าวไร่มีหลายวิธี แต่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้แรงงานในการกําจัดวัชพืช เช่น การถอนด้วยมือหรือใช้จอบถาก (Kittipong, 1983) 
วิธีดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองแรงงาน แต่ถ้ากําจัดวัชพืชในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดแรงงาน
และควบคุมวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ (De Datta, 1981)  

ลักษณะของข้าวแต่ละพันธ์ุมีกลไกในการแข่งขันกับวัชพืชแตกต่างกัน Sagar (1968) รายงานถึงลักษณะ
ของพืชที่น่าจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับวัชพืช ส่วนเหนือพื้นดินคือการงอกและการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วในระยะแรกเพื่อให้สามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ การพัฒนาใบอย่างรวดเร็ว ขนาดและลักษณะของใบซึ่ง
ทําให้สามารถสร้างอาหารและคลุมพ้ืนที่ไม่ให้วัชพืชเจริญเติบโตได้ดี ส่วนใต้ดินนั้นจะต้องมีการพัฒนาระบบราก
อย่างรวดเร็วทั้งด้านกว้างและด้านลึก สามารถลําเลียงธาตุอาหารและน้ําได้รวดเร็ว 

 วัชพืชที่สําคัญในข้าวไร่ แยกเป็นประเภทใบกว้าง (Broadleaved weeds) มีสาบแร้งสาบกา (Ageratum 
conyzoides L.) โปร่งฟ้า (Richardia brasilensis Gomez) ก้นจ้ําป๋า (Biden pilosa L.) ผักเผ็ด (Spilanthes 
paniculata Wall. Ex DC.) ไมยราบเครือ (Mimosa invisa Mart.) ผักม่วง (Mitracarpus vilosus (SW.) DC.) 
และผักปราบไร่ (Commelina benghalensis (L.)) ประเภทใบแคบ (Grassy weeds) มีหญ้าตีนนก (Digitaria 
ciliaris (Retz.) Koel) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) P.B.) และหญ้าตีนกา (Elusine 
indica (L.) Gaertn.) ส่วนประเภทกก (Sedge) มีแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) ซึ่งส่วนใหญ่แข่งขันกับวัชพืช
ด้านแย่งน้ําและธาตุอาหาร แต่มีบางชนิดเป็นเถาเลื้อยปกคลุมต้นข้าวไร่และแผ่ก่ิงก้านแย่งแสง เช่น ไมยราบเครือ 
โปร่งฟ้า (ประสาน, 2540) 

การควบคุมวัชพืชสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การใช้สารเคมี วิธีเขตกรรมหรือใช้แรงงาน อย่างไรก็ตาม 
การเลือกใช้พันธ์ุข้าวเป็นวิธีหนึ่งที่อาจลดความเสียหายจากการแข่งขันกับวัชพืชได้ สุธีราและคณะ (2543) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของลักษณะพันธ์ุข้าว อัตราการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบและจํานวนประชากรของข้าวไร่ที่มีผล
ในการแข่งขันกับวัชพืช จากการทดลอง พบว่า การกําจัดวัชพืชและอัตราเมล็ดพันธ์ุมีแนวโน้มว่ามีความสัมพันธ์
และมีผลต่อผลผลิตของข้าวแดงหอมและซิวแม่จันที่ไปในทํานองเดียวกัน โดยการกําจัดวัชพืช 1 ครั้งหลังข้าวงอก 
10 วัน มีแนวโน้มทําให้ผลผลิตข้าวลดลงมาก ต้ังแต่ร้อยละ 50-80 ที่อัตราเมล็ดพันธ์ุ 50, 100 และ 250 ต้นต่อ
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ตารางเมตร และลดลงร้อยละ 17-31 ที่อัตราเมล็ดพันธ์ุ 500 และ 1,000 ต้นต่อตารางเมตร สําหรับวิธีการกําจัด
วัชพืชทุกสัปดาห์ อัตราเมล็ดพันธ์ุไม่มีผลต่อน้ําหนักแห้งและพื้นที่ใบของต้นข้าว จะมีผลต่อต้นข้าวเมื่อข้าวมีอายุ
น้อยคือ 35 และ 56 วัน  

 สมเกียรติและคณะ (2539) ศึกษาชนิดและปริมาณของวัชพืชที่สําคัญที่มีผลต่อผลผลิตข้าวไร่ พบว่า 
การมีวัชพืชในแปลงข้าวไร่ทําให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 32-79 การกําจัดวัชพืชเพียงคร้ังเดียวแล้วปล่อยให้มีวัชพืช
เกิดขึ้นต่อไปทําให้ผลผลิตลดลงมากที่สุด วัชพืชใบแคบโดยเฉพาะหญ้าตีนกาจะระบาดในช่วงหลังปลูกข้าวไร่ถึง 
4 สัปดาห์ 

ไพโรจน์ (2552) ศึกษาการใช้ฟางข้าวควบคุมความช้ืนในดิน การระบาดของวัชพืชและผลผลิตข้าวไร่ 
พบว่า การใช้ฟางข้าวอัตราที่สูงจะมีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนในดินเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 3.1 น้ําหนักแห้งของวัชพืช
เฉลี่ยตํ่ากว่า 57.13 กรัมต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 87.5 จํานวนวัชพืชรวมต่ํากว่า 164 ต้นต่อตารางเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 63.1 จํานวนหญ้าแห้วหมูตํ่ากว่า 159 ต้นต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 73.1  

 อาทิตย์และคณะ (2537) พบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกําจัดวัชพืชในข้าวไร่ ควรเริ่มกําจัดต้ังแต่ 2 
สัปดาห์หลังข้าวงอกและกําจัดทุก 2 สัปดาห์ไปจนถึง 6 สัปดาห์หลังข้าวงอก 

ก่อนการใส่ปุ๋ยจะต้องพิจารณาว่าในแปลงข้าวหากมีวัชพืชขึ้นอยู่มากและอยู่ในระยะการเจริญเติบโตท่ียัง
ดูดใช้ธาตุอาหารได้ดี จะต้องกําจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ย หรือหากไม่กําจัดวัชพืชก็ไม่ควรใส่ปุ๋ยเพราะวัชพืชมี
ความสามารถดูดใช้ปุ๋ยได้ดีกว่าข้าวหรืออาจเลื่อนเวลาใส่ปุ๋ยไปจนกว่าวัชพืชครบวงจรชีวิต (Lee and Moody, 
1989) 

สารกําจัดวัชพืชที่ใช้ได้ผลดีในการปลูกข้าวไร่ ชนิดก่อนปลูกข้าว ได้แก่ Paraquat ชนิดใช้หลังปลูกข้าว
ทันที ได้แก่ Bifenox, Oxadiazon และ Pendimethalin และประเภทหลังวัชพืชและข้าวงอกแล้ว ได้แก่ 2,4-D 
และ Propanil การเลือกใช้สารกําจัดวัชพืชในข้าวไร่จําเป็นต้องมีความเข้าใจและใช้ให้เหมาะสมทั้งรูปของสาร 
ชนิดของสาร อัตรา เวลาที่ใช้ น้ําหรือความช้ืนในดิน และการเลือกทําลายของสาร (พรชัย, 2531)  

วราภรณ์ (2539) รายงานว่าจากการดําเนินงานโครงการพัฒนาข้าวในเขตเกษตรล้าหลัง พบว่า วัชพืช
เป็นสาเหตุที่สําคัญยิ่งในการปลูกข้าวไร่และข้าวนาน้ําฝน ทําให้ผลผลิตข้าวลดลงถึง 30-100% จึงต้องให้
ความสําคัญกับการควบคุมวัชพืชในพื้นที่นี้ โดยเริ่มจากการคัดเลือกพันธ์ุข้าวที่แข่งขันกับวัชพืชได้ดี วิธีปลูกแบบ
หยอดเป็นหลุมหรือโรยเป็นแถวช่วยอํานวยความสะดวกในการกําจัดวัชพืชด้วยมือ ซึ่งควรทํา 2-3 ครั้ง ที่ระยะ 
15, 30 และ 45 วันหลังข้าวงอก การใช้สารกําจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยควรพิจารณาให้เหมาะสมด้วย 
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สรุป 
วัชพืชเป็นปัญหาสําคัญที่มีผลต่อผลผลิตข้าวไร่มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทําให้ผลผลิตข้าวไร่สูญเสียได้

ถึงร้อยละ 30-100 ในการปลูกข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุนอกจากจะให้ความสําคัญกับการเลือกใช้พันธ์ุข้าวแล้ว ยัง
ต้องมีการกําจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนทุกครั้งที่ปลูกข้าว 2-3 ครั้งต่อฤดูปลูกขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัชพืช 
และเมื่อพื้นที่ปลูกมีการสะสมเมล็ดและประชากรวัชพืชหนาแน่นมากแล้ว จะย้ายพ้ืนที่ปลูกไปยังแปลงใหม่ที่มี
ปัญหาวัชพืชน้อย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ด้วยเงื่อนไขที่จะต้องปลูกข้าวไร่ซ้ําต่อเนื่องในพื้นที่เดิม การควบคุม
วัชพืชในข้าวไร่จึงยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปอีก 
 จากหลักการ คําแนะนํา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลงานวิจัยด้านวัชพืชในข้าวไร่ จึงแนะนําให้ใช้วิธีจัดการ
วัชพืชในข้าวไร่แบบผสมผสานและคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง คือ 

1. การเลือกใชพั้นธ์ุข้าวที่งอกและเจริญเติบโตในระยะแรกได้เร็ว แข่งขันกับวัชพืชได้ดี 
2. ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ปราศจากเมล็ดหรือสว่นขยายพันธ์ุของวัชพืช 
3. เตรียมแปลงปลูกข้าวโดยการกําจัดเศษวัชพืช และไถกลบเตรียมดินให้ข้าวงอกและเจริญเติบโตได้ดี

และเร็วกว่าวัชพืช และต้องป้องกันวัชพืชที่ติดไปกับเครื่องจักรกลเกษตรด้วย 
4. เลือกวิธีปลูกที่อํานวยความสะดวกในการกําจัดวัชพืช เช่น หยอดเป็นหลุม หรือ โรยเป็นแถว 
5. ควรกําจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง หรือหากกําจัดวัชพืชไม่ทันก็ไม่ควรใส่ปุ๋ยในครั้งนั้น 
6. การกําจัดวัชพืชด้วยมือ จอบหรือเสียม ควรทํา 2-3 ครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณวัชพืช ที่ระยะ 15, 30 และ 

45 วันหลังข้าวงอก 
7. การใช้สารกําจัดวัชพืช ชนิดก่อนปลูกข้าว ได้แก่ Paraquat ชนิดที่ใช้หลังปลูกข้าวทันที ได้แก่ 

Bifenox, Oxadiazon และ Pendimethalin และประเภทหลังวัชพืชและข้าวงอกแล้ว ได้แก่ 2,4-D และ 
Propanil ซึ่งการใช้สารกําจัดวัชพืชในข้าวไร่จําเป็นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนและใช้ให้เหมาะสมทั้งรูป
ของสาร ชนิดของสาร อัตรา เวลาที่ใช้ ความช้ืนในดินและการเลือกทําลายของสาร 
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การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยว 
 การปลูกข้าวบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะข้าวไร่มีข้อจํากัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลายประการ โดย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2554) ได้สรุปปัญหาหลักของผลผลิตข้าวไร่ตํ่า เกิดจาก
สาเหตุสําคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ การปนกันของเมล็ดพันธ์ุข้าวต่างสายพันธ์ุที่ใช้ในการปลูกทําให้ใน
แปลงสุกแก่ไม่พร้อมกัน การขาดการบํารุงคุณภาพดินและขาดการจัดการเขตกรรมที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยบ่งชี้ภูมินิเวศน์เฉพาะ เช่น พันธ์ุข้าว ลักษณะพื้นที่ ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ศัตรูข้าว การ
ดูแลรักษาตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เก็บรักษา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อผลผลิตข้าวไร่ที่จะได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปลูกข้าวไร่ซึ่งกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูง เน้นไว้เพื่อการบริโภคและทําพันธ์ุเป็นหลัก การบริหารจัดการทุก
ขั้นตอนจะเป็นตัวบ่งชี้ของผลผลิต หากปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นหลักประกันได้อย่างหนึ่งว่าสามารถเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและสามารถลดความสูญเสียทั้งเชิงปริมาณและรักษาคุณภาพข้าวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
 โดยท่ัวไปการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวมุ่งเน้นเพื่อการป้องกันการสูญเสียเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพไม่ให้ลดลงกว่าเดิมหรือลดลงน้อยที่สุด การสูญเสียข้าวเชิงปริมาณคือการทําให้ผลผลิตหรือน้ําหนักข้าวที่
ควรจะได้ลดลง เนื่องจากการเก็บเกี่ยวไม่ตรงช่วงเวลา การร่วงหล่นขณะเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวเร็วหรือช้าเกินไป 
เก็บเกี่ยวไม่หมด การนวดที่ได้เมล็ดดีปนไปกับเศษฟางมากเกินไปรวมถึงการถูกสัตว์ศัตรูทําลาย เป็นต้น ด้านการ
สูญเสียเชิงคุณภาพ เช่น เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวลดลง การเกิดข้าวเมล็ดเหลือง มีเชื้อรา กลิ่นสาบ 
ข้าวสารมีสีคล้ํา หรือกรณีทําเมล็ดพันธ์ุ เช่น การเสื่อมความงอกเร็ว มีความงอกต่ํากว่ามาตรฐาน และความ
แข็งแรงของเมล็ดลดลง เป็นต้น ซึ่งถ้าเกษตรกรหรือกลุ่มชาติพันธ์ุมีวิธีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจะทําให้ลดความ
สูญเสียได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยความแตกต่างของแต่ละภูมินิเวศน์ อาจทําให้การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
ต้ังแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงการเก็บรักษาอาจเหมือน คล้ายคลึง หรือ แตกต่างกันได้   

คําแนะนําทั่วไป 
1. การเก็บเก่ียวและตากลดความชื้น 

 เมื่อต้นข้าวในแปลงได้รับการปฏิบัติดูแลรักษาจนข้าวออกดอกมีการสะสมแป้งในเมล็ดจนถึงระยะสุกแก่
ทางสรีรวิทยา เมล็ดจะมีองค์ประกอบทุกอย่างสมบูรณ์ เช่น ขนาด การสะสมน้ําหนักแห้ง สี ความช้ืน ความงอก 
ความมีชีวิต ความแข็งแรงตลอดจนโครงสร้างและส่วนประกอบทางชีวเคมีของเมล็ด การเก็บเกี่ยวในระยะ
ดังกล่าวย่อมได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่ความช้ืนในเมล็ดยังคงสูงอยู่ คือประมาณ 28-33 เปอร์เซ็นต์ และ
พบว่าข้าวบางพันธ์ุเมล็ดยังสุกแก่ไม่ทั่วทั้งรวง บริเวณโคนรวงยังมีข้าวเมล็ดเขียวอยู่บ้าง ต้องรอประมาณ 5-7 วัน 
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จึงเหมาะสมที่จะเก็บเกี่ยว โดยในระยะนี้ความช้ืนในเมล็ดข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 22-25 เปอร์เซ็นต์ การนับวัน
ออกดอกของข้าวยังมีความจําเป็นในข้าวทุกระบบนิเวศน์ กล่าวคือ การเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและ
เมล็ดมีคุณภาพดีที่สุด ข้าวในนาต้องมีการเจริญเติบโต ออกดอกและสุกแก่สม่ําเสมอ ภายหลังการผสมเกสร ดอก
ข้าวมีการสะสมน้ําหนักสูงสุดภายใน 3 สัปดาห์ หรือ 21 วัน และดอกข้าวทั้งรวงใช้เวลาประมาณ 7 วันกว่าจะ
ผสมเกสรทั่วถึง ทั้งนี้แล้วแต่พันธ์ุ เพราะฉะนั้นข้าวจึงใช้เวลาประมาณ 28-30 วัน จึงจะสุกแก่ทั้งหมด และพร้อม
สําหรับการเก็บเกี่ยว 

2. การนวดและทําความสะอาด 
 การนวดและทําความสะอาดข้าวเป็นขั้นตอนหนึ่งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวที่ทําให้เมล็ดหลุดออกจากระแง้
และรวง การนวดข้าวที่ดีต้องไม่ทําให้เมล็ดข้าวแตกร้าวหรือหัก เมล็ดข้าวที่นวดได้ต้องสะอาด สิ่งเจือปน เช่น 
เศษระแง้ ใบข้าว ฟาง ดิน หิน หรือเมล็ดวัชพืชเจือปนเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เป็นต้น การนวดข้าวมีหลายวิธี เช่น 
การใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ รถไถ รถแทรกเตอร์ เครื่องนวดและเครื่องเกี่ยวนวด แต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อควรระวังแตกต่างกันไป ผู้ใช้ต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจ การใช้แต่ละวิธีจึงจะมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย
ของปริมาณข้าวและไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวทั้งเปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและความงอกของเมล็ดพันธ์ุ 
3. การเก็บรักษา  
 การเก็บรักษาเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนําไปแปรรูปหรือทําเป็นเมล็ดพันธ์ุปลูกในปีต่อไป การเก็บ
รักษาที่ดีเป็นการป้องกันความสูญเสียเชิงปริมาณและรักษาคุณภาพข้าวไม่ให้ลดลงมากกว่าเดิม หากเก็บในยุ้ง
ข้าว ควรเป็นแบบยกพื้นสูงพอประมาณและภายในควรมีแคร่สําหรับรองกระสอบข้าวเพ่ือให้ระบายอากาศได้ดี 
ไพฑูรย์ (2536) ได้สรุปสาเหตุสําคัญที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความสูญเสียระหว่างการเก็บรักษา ประกอบด้วยข้าว
ที่นําไปเก็บ การปฏิบัติดูแลในขณะเก็บรักษา สภาพโรงเรือนหรือภาชนะที่เก็บ สภาพภูมิอากาศในโรงเก็บและ
แมลงสัตว์ศัตรูรวมทั้งจุลินทรีย์ต่าง ๆ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพข้าวที่เก็บรักษาทั้งสิ้น 
นอกจากนี้บนพื้นที่สูงมีความแปรปรวนของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กําหนดความ
ยาวนานในการเก็บรักษาข้าวอีกด้วย  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. การเก็บเก่ียวและตากลดความชื้น 
 ภายหลังการสังเกตหรือนับจํานวนวันหลังการออกดอกของข้าวร่วมกับปัจจัยตามประสบการณ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อกําหนดวันเก็บเกี่ยวแล้วจะลงมือเก็บเกี่ยวทันที โดยใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก อาจจะมี
การแลกเปลี่ยนแรงงานกันบ้างแต่ไม่พบบ่อยนัก เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวไร่ของแต่ละครัวเรือนมีจํานวนจํากัด 
การเก็บเกี่ยวข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุส่วนใหญ่จะเริ่มจากบริเวณที่สูงของไร่ข้าวก่อน แล้วค่อยเลื่อนลงมาเป็นสูง
ปานกลางและระดับล่างสุดของพื้นที่ เหตุผลเพราะกลุ่มชาติพันธ์ุนิยมปลูกข้าวหลายพันธ์ุในแปลงเดียวกัน แต่จะ
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แยกพันธ์ุข้าวตามอายุ โดยข้าวอายุเบาจะปลูกบนที่สูง ข้าวที่อายุหนักปลูกบริเวณที่ตํ่า ทั้งนี้เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงของการได้ผลผลิตจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ฝนแล้ง เป็นต้น การเก็บเกี่ยวข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุจึงเริ่มจาก
ข้าวที่อายุเบาบนที่ดอนก่อน 
 วิธีการเกี่ยวข้าวไร่ทุกวิธีจะมีผลถึงการตากเพื่อลดความช้ืนทั้งจากรวงและการนวด ซึ่งแบ่งได้ 3 วิธี คือ  

1. การเกี่ยวพันกํา เป็นการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวให้ได้กําใหญ่พอประมาณแล้วใช้ซังหรือใบข้าวที่ติดกับต้นมา
มัดเป็นฟ่อนเล็ก ๆ (บางรายอาจใช้ตอกไม้ไผ่ขนาด 1 ปล้องแทน) แล้วตากไว้บนตอซัง เรียกการตาก
แบบนี้ว่า “ตากสุ่มซัง” ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน จึงเก็บรวบรวมฟ่อนข้าวมาไว้เพื่อรอการนวด  

2. การเกี่ยววางราย คือการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวเมื่อได้เต็มกํามือแล้วจะวางไว้บนตอซังหรือบนต้นข้าว โดย
เกลี่ยให้บางเพื่อให้รวงข้าวแห้งได้เร็วย่ิงขึ้น แต่การตากดังกล่าวมีข้อควรระวังคือ จะต้องไม่ให้ข้าวสัมผัส
กับพ้ืนดิน เพราะจะทําให้รวงข้าวถูกความช้ืนหรือหากมีฝนตกช่วงดังกล่าวเมล็ดข้าวจะดูดความช้ืนกลับ
เข้าไปในเมล็ดซ้ํา ทําให้เมล็ดเกิดรอยร้าว เมื่อนําไปสีจะได้ข้าวหักมากกว่าปกติ การตากแบบวางรายจะ
ใช้เวลาประมาณ 2-7 วัน (รัฐพงศ์, 2554) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก หลังจากนั้น
เกษตรกรจะทําลานสําหรับกองข้าวและนวด โดยตัดต้นข้าวในแปลงเป็นวัสดุปูรองพื้นใช้กระสอบปุ๋ยผ่า
ตามแนวยาวปูทับอีกหนึ่งชั้น หลังจากตากข้าวทั้ง 2 วิธีแล้วจะรวบรวมข้าวไว้เป็นฟ่อนใหญ่พอประมาณ 
นําฟ่อนข้าวมาวางให้เป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-2.0 เมตร โดยให้ปลายรวงข้าววน
เข้าหากลางวงกลม แต่บริเวณศูนย์กลางจะเปิดเป็นช่องว่างโล่งไว้เพื่อระบายความชื้น วางเรียงฟ่อนข้าว
ทีละชั้นจนความสูงประมาณ 1 เมตร จึงนําฟ่อนข้าวค่อย ๆ เรียงปิดช่องว่างดังกล่าว จนได้กองข้าวที่มี
รูปทรงคล้ายกรวยควํ่า หากไม่รีบนวดจะนําพลาสติกปิดหรือคลุมที่รวงเพื่อป้องกัน นก หนูทําลายและ
ป้องกันฝนหากมีการตกหลงฤดู สามารถกองไว้ได้นานวันเพื่อรอการนวด 

3. การเกี่ยวเป็นรวง โดยใช้แกระหรือหวู แม้จะมีการปฏิบัติในบางกลุ่มชาติพันธ์ุและบางพื้นที่เนื่องจากทํา
ได้ช้า เหมาะสําหรับพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวน้อย รวงข้าวที่ได้จะได้เฉพาะรวงที่ดี ไม่มีข้าวที่เป็นโรค เมื่อ
เกี่ยวเสร็จแล้วจะนํารวงข้าวมัดเป็นกํา นําไปตากลดความช้ืนบนราวอาจทําด้วยไม้ไผ่หรือวัสดุอ่ืนซึ่งทํา
เป็นโครงอย่างง่าย ๆ ตากเรียงเป็นชั้น ๆ สูงพอประมาณ เมื่อถึงชั้นบนสุดจะใช้พลาสติกวางปิดบนมัด
รวงข้าว ป้องกันความเสียหายจากกรณีต่าง ๆ เช่น นก หนูหรือแม้กระทั่งฝน แต่มีข้อควรระวังคือพันธ์ุ
ข้าวที่ปลูกเมล็ดจะต้องไม่ร่วงหล่นง่ายและต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม จึงจะสามารถลดความ
สูญเสียได้ นอกจากนี้ยังพบว่าบางครัวเรือนที่ต้องการข้าวบริโภคเนื่องจากข้าวไม่พอกินจะลงมือเก็บ
เกี่ยวและนวดทันที แล้วจึงนําเมล็ดข้าวไปตากแดดเพื่อลดความช้ืน หลังจากนั้นจึงนําไปสี 
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ข้าวไร่ระยะสุกแก่ การเก็บเกี่ยวข้าวไร่ด้วยเคียว 

  

การตากแบบวางราย การเก็บเกี่ยวข้าวไร่ด้วยแกระทีละรวง 

  

ข้าวที่เกี่ยวนํามารวมมัดเป็นกําเพื่อนําไปตาก การตากลดความชื้นของกลุ่มชาติพันธ์ุเมี่ยน 

การเก็บเกี่ยวและตากลดความชื้น 
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2. การนวดและทําความสะอาด 
 หลังจากเก็บเกี่ยว ตากข้าวในนาและรวมกองแล้ว กลุ่มชาติพันธ์ุบนที่สูงจะเริ่มนวดข้าว โดยมีวิธีการคือ
หากเป็นการเกี่ยวแบบพันกํา หลังจากตากสุ่มซังแล้ว เกษตรกรจะขนย้ายกําข้าวที่เป็นฟ่อนขนาดพอเหมาะมาไว้
บนวัสดุ เช่น ผ้าฟางพลาสติก แล้วใช้แรงงานคนกําฟ่อนข้าวฟาดบนวัสดุนั้น หรือบางแห่งอาจมีไม้ไว้เพื่อฟาดรวง
ข้าวให้เมล็ดหล่นเพราะถูกแรงกระทบได้เร็วและมากขึ้น เมื่อได้ปริมาณข้าวพอสมควรจะมีการทําความสะอาด
เมล็ดข้าวโดยการปัด กวาด สิ่งเจือปนอย่างลวก ๆ ซักครั้งหนึ่ง จนนวดแล้วเสร็จจึงจะรวมกองเมล็ดข้าวแล้วทํา
ความสะอาดอย่างพิถีพิถันเป็นครั้งสุดท้าย ส่วนการเก็บเกี่ยวแบบวางรายเป็นการรวบรวมต้นข้าวที่ตากไว้ให้เป็น
ฟ่อนขนาดปานกลาง กองรวมไว้ดังที่กล่าวมาแล้ว นวดโดยการฟาดข้าวบนวัสดุเช่นเดียวกับวิธีแรก แต่เนื่องจาก
ฟ่อนข้าวมีขนาดใหญ่กว่า กลุ่มชาติพันธ์ุจะใช้เครื่องทุ่นแรงเพื่อช่วยฟาด เช่น ใช้ท่อนไม้ที่มีลักษณะเหมือนไม้ตี
กอล์ฟแต่ส่วนหัวจะมีขนาดยาว ฟาดบนฟ่อนข้าวที่นํามาวางไว้บนวัสดุครั้งละไม่มาก หรือบางคนจะใช้ไม้เนื้อแข็ง
ทําเป็นโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยมีด้านที่สําหรับฟาดใช้ไม้คล้ายแผ่นกระดานตีเว้นช่องว่างเล็กน้อยไว้
ด้านหน้าแล้วใช้มือกําฟ่อนข้าวทีละฟ่อนฟาดลงบนแผ่นไม้นั้น เมล็ดข้าวก็จะร่วงหล่นลง การทําความสะอาด
เช่นเดียวกับวิธีแรก โดยเมื่อนวดเสร็จทั้ง 2 วิธีแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการทําความสะอาดจะใช้แรงลมแยกเมล็ด
ข้าวลีบและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดดี โดยการสาดข้าวให้สูงแล้วใช้วีพัด หรือการยืนโปรยเมล็ดข้าวครั้งละไม่มาก
ให้หล่นจากมือ หรือแม้แต่ปัจจุบันจะมีการดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายแต่ถอดใบมีดออก แล้วนําใบพัด
ของพัดลมติดแทน เมื่อสตาร์ทเครื่องใบพัดก็จะทํางาน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ได้ดีอีกวิธีหนึ่ง นอกจากการนวดทั้ง 
2 วิธีแล้ว บางแห่งเกษตรกรเริ่มใช้เครื่องนวดข้าวแบบท่ีใช้กันในพื้นราบ แต่การคมนาคมต้องค่อนข้างสะดวก 
เนื่องจากเครื่องจักรมีขนาดใหญ่ รวมถึงข้าวที่จะนวดต้องมีปริมาณพอสมควรจึงจะคุ้มทุน  
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การทําความสะอาดเมล็ดข้าวหลังการนวด 

3. การเก็บรักษา 
 หลังจากนวดและทําความสะอาดเมล็ดแล้ว แต่ละชาติพันธ์ุจะมีวิธีการขนย้ายข้าวไปเก็บรักษาคล้ายกัน 
วิธีการด้ังเดิมคือนําข้าวเปลือกบรรจุในกระสอบหรือวัสดุต่าง ๆ ขนย้ายโดยใช้แรงงานสัตว์ เช่น วัว ช้างและม้า 
เป็นต้น บรรทุกข้าวไปยังยุ้งหรือที่บ้านเพื่อเก็บรักษา แต่ในปัจจุบันวิธีการเก็บรักษาข้าวของกลุ่มชาติพันธ์ุ โดย
ส่วนใหญ่จะนําเมล็ดข้าวใส่ในกระสอบพลาสติกสาน บรรจุกระสอบละประมาณ 25-30 กิโลกรัม เก็บข้าวเข้ายุ้ง
ฉาง โดยใช้แรงงานคนหรือบางแห่งอาจยังมีการใช้แรงงานสัตว์อยู่ แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือ
รถยนต์บรรทุกแทน ชาวปกาเกอะญอบางรายจะคัดเลือกกระทงนาที่ข้าวมีการเจริญเติบโตดี เมล็ดสมบูรณ์ เมื่อ
ข้าวสุกแก่เต็มที่จึงจะเก็บเกี่ยวไว้ทําพันธ์ุ บางรายปลูกข้าวมากกว่า 2 พันธ์ุ แยกเมล็ดพันธ์ุเก็บไว้ต่างหาก ที่เหลือ
จะนํามาปนกันเพื่อเก็บไว้บริโภค การปฏิบัติในบางกลุ่มชาติพันธ์ุส่วนที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธ์ุปลูกจะทําเครื่องหมาย
ไว้ แม้หากข้าวเปลือกที่ใช้บริโภคหมดก็จะไม่นําข้าวที่เป็นเมล็ดพันธ์ุไปสีกินเพราะมีความเช่ือว่าไม่เช่นนั้นจะไม่มี
พันธ์ุข้าวปลูกไว้กินตลอดไป การนําเมล็ดพันธ์ุจากที่อ่ืนมาทดแทนไม่นิยมปฏิบัติกันเนื่องจากเกรงว่าพันธ์ุข้าวที่จะ
นํามาใหม่อาจมีการปรับตัวไม่เหมาะสมกับชาติพันธ์ุ สภาพดินฟ้าอากาศ หรือรสนิยมการกิน เป็นต้น หากไม่มียุ้ง
ข้าว กระสอบข้าวเหล่านั้นจะถูกคัดแยกจัดเก็บมุมใดมุมหนึ่งของบ้านและป้องกันสัตว์ศัตรู เช่น นก และหนูที่จะ
เข้าทําลายตามความจําเป็น การแปรรูปเป็นข้าวสาร ในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบันบางแห่งและบางกลุ่มชาติพันธ์ุใช้
ครกกระเดื่องตําข้าว ขั้นตอนในการตําข้าวจะนําข้าวเปลือกมาตากแดดให้แห้งก่อนประมาณ 1 วัน เพื่อให้เมล็ด
ข้าวสารที่จะถูกกะเทาะออกจากเปลือกได้ง่ายขึ้นและหักน้อย แล้วใช้กระด้งฝัดแยกแกลบอีกครั้งหนึ่ง ข้าวที่ตก
หล่นก็ไม่สูญเปล่าเพราะจะเป็นอาหารสําหรับไก่ที่เลี้ยงไว้ บางกลุ่มชาติพันธ์ุมีโรงสีขนาดเล็กสําหรับสีข้าว ให้
ความเห็นว่าปริมาณข้าวสารรวมที่ได้จะมากกว่าข้าวที่ได้จากการตํา นอกจากนี้ชาวปกาเกอะญอมีทัศนคติว่าข้าว
ที่สีจากโรงสีบริโภคแล้วอ่ิมช้า สําหรับการทําให้ข้าวสุกเพื่อบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว การหุงโดย
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ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1. การเก็บเก่ียวและตากลดความชื้น 
 สนิท (2529) รายงานว่า การผลิตข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุจะต้องเสี่ยงต่อสัตว์เลี้ยง (โค กระบือ สุกร)  
สัตว์ป่า (นก หนู กระต่าย) แมลงและโรค รวมทั้งระยะทางของไร่กับหมู่บ้านและจารีตประเพณีของเผ่า 
โดยเฉพาะในช่วงที่ข้าวสุกแก่และเก็บเกี่ยว ความสูญเสียส่วนหนึ่งเกิดจากฝนตกทั้งจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และ
ทิศตะวันออก ปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดส่งผลให้ข้าวไร่พันธ์ุจะญีมาที่ชาติพันธ์ุมูเซอ (ดําเซเล) 3 หมู่บ้านในอําเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งปลูกที่ระดับความสูงระหว่าง 650-1,300 เมตร เสียหายประมาณ 6.5 ถังต่อไร่ 
หรือ 78 กิโลกรัม ทําให้ผลผลิตที่คาดหวังว่าจะได้ระหว่าง 219-274 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ได้จริงเพียง 136-205 
กิโลกรัมต่อไร่ และพบว่ากระบวนการในการเก็บเกี่ยว ขนส่งและเก็บรักษา มักทําให้ข้าวเปลือกสูญเสียในเชิง
ปริมาณร้อยละ 25 ทําให้ข้าวไม่พอกินเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งการสูญเสียดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
การส่งเสริมการผลิตข้าวไร่ในประเทศไทยไม่ประสบผลสําเร็จ พิสิษฐ์ (2528) สรุปว่าแม้จะเร่งรัดให้มีพันธ์ุข้าวไร่
ที่ดี มีผลผลิตสูง แจกจ่ายให้กลุ่มชาติพันธ์ุอย่างทั่วถึง แต่อุปสรรคทางด้านภูมิประเทศ แมลง โรค สัตว์ป่า สัตว์
เลี้ยงและฝนตกหนักในช่วงเก็บเกี่ยวจะทําให้ผลผลิตลดลงเกือบ 1 ใน 3     

 วิวัฒน์ (2529) พบว่า ข้าวไร่พันธ์ุซิวแม่จันมีการสะสมน้ําหนักแห้งของเมล็ดเพิ่มขึ้นตามอายุการสุกแก่
โดยเพิ่มสูงสุด คือ 2.49 กรัมต่อ 100 เมล็ด เมื่อข้าวไร่พันธ์ุดังกล่าวผสมเกสรแล้ว 28 วัน เมล็ดมีความช้ืน 25.92 
เปอร์เซ็นต์ และยังคงมีความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดสูงเหมาะสําหรับการเก็บเกี่ยว    

 กิติยาและคณะ (2530) พบว่า ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุดที่ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีคือนับ
จากออกดอกไปแล้ว 28 วัน ซึ่งจะสังเกตเห็นข้าวโน้มรวง แม้โคนรวงอาจจะมีเมล็ดเขียวบ้าง ระยะนี้เรียกว่า 
“ระยะพลับพลึง” การเก็บเกี่ยวระยะดังกล่าว เมล็ดข้าวมีความช้ืนประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ จะได้ผลผลิตและ
เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสูงสุด นอกจากนี้หากเก็บเป็นเมล็ดพันธ์ุยังสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 9 เดือน 
ซึ่งสูงกว่าทุกระยะภายหลังการผสมเกสร  

 กิติยาและคณะ (2539) พบว่า การตากข้าวไว้ในนานาน ๆ จะทําให้คุณภาพการสีลดลง ข้าวที่เก็บเกี่ยว
และนวดทันทีมีคุณภาพการสีสูงสุด แต่ในด้านคุณภาพของเมล็ดในการนําไปทําพันธ์ุ การนวดทันทีและตากต้ังแต่ 
1 วันจนถึง 7 วันเมื่อเก็บไว้นาน 8 เดือน ทุกวิธีเมล็ดข้าวยังคงมีความงอกสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ การตากบนราว
ไม้ไผ่พบว่ามีการสูญเสียด้านปริมาณน้อยกว่าการตากแบบวางราย ได้เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสูงกว่า
ทั้งการตากวางรายบนลานคอนกรีตและบนถนนลาดยาง (กิติยา, 2545) ดังนั้นภายหลังการเก็บเกี่ยวไม่ควรตาก
ข้าวในนานานหลายวัน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 
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2. การนวดและทําความสะอาด 
 การใช้แรงงานคนนวด ควายยํ่า รถนวดและเครื่องนวด ไม่ทําให้เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว
แตกต่างกัน สําหรับการทําเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งพิจารณาจากความงอกปรากฏว่าเมล็ดพันธ์ุที่ใช้คนนวด ควายยํ่าและ
เครื่องนวด ยังมีความงอกสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษานาน 10 เดือน (กิติยา, 2536) 

3. การเก็บรักษา 
 ณัฐหทัย (2545) รายงานว่าการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ความช้ืน 12 เปอร์เซ็นต์ ในถุงพลาสติกสานจะ
เก็บได้นาน 6-15 เดือน แต่ที่ความช้ืน 14 เปอร์เซ็นต์เก็บได้ 2-9 เดือน  

  กิติยาและคณะ (2544) พบว่า ภายหลังการลดความชื้นข้าวเปลือกจนถึงระดับที่ต้องการแล้วไม่ควรนํา
ข้าวไปสีทันที ควรพักหรือเก็บข้าวไว้อย่างน้อย 1 วันขึ้นไป จึงจะได้ข้าวที่มีคุณภาพการสีสูง 

 ในสภาพอุณหภูมิห้อง พบว่า เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ความช้ืนของข้าวสารเปลี่ยนแปลงเล็ก 
น้อย แต่ข้าวสารมีสีคล้ําขึ้น โดยมีค่าความขาวลดลง เริ่มพบข้าวเมล็ดเหลืองในเดือนที่ 8 ของการเก็บรักษา ส่วน
การเข้าทําลายของแมลง พบ มอดฟันเลื่อย มอดแป้งและมอดหนวดยาว ซึ่งเป็นแมลงชนิดเข้าทําลายระยะที่ 2 
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา พายัพภูเบศวร์ (2555) การเก็บข้าวสารในถุงพลาสติกใสท่ีมีความหนา 0.08 
มิลลิเมตร ไม่พบการเข้าทําลายของด้วงงวงข้าว มอดหัวป้อม มอดฟันเลื่อยและผีเสื้อข้าวเปลือกตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษา 

สรุป 
 การปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักแต่เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่อง
ขนาดและลักษณะของพื้นที่ การจะเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีตามคําแนะนําทั่วไปจึง
อาจไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร คําแนะนําที่เป็นรูปแบบเฉพาะเหมาะสมกับนิเวศน์ของข้าวไร่และของกลุ่มชาติ
พันธ์ุโดยรวม โดยเฉพาะตั้งแต่ระยะข้าวออกดอก การเก็บเกี่ยว การนวดจนถึงการเก็บรักษาข้าวเปลือกทั้งไว้
บริโภคและเป็นเมล็ดพันธ์ุเป็นช่วงที่ต้องมีการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อให้การปลูกข้าวไร่เป็นไปอย่างยั่งยืนในระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว มีคําแนะนําดังนี้ 
 1. การเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ส่วนใหญ่จะเริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน การพิจารณา
ว่าควรจะเก็บเกี่ยวเมื่อใดให้นับวันออกดอกของข้าวไปแล้ว 28-30 วัน โดยจะพบว่าเมล็ดข้าวในรวงมีความแกร่ง 
เมล็ดโคนรวงเริ่มเป็นแป้งแข็ง และพันธ์ุข้าวไร่ส่วนใหญ่ใบธงแห้งไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ควรดูปัจจัยของสภาพ
อากาศร่วมด้วย เช่น หากสภาพอากาศเย็นหรือดินมีความอุดมสมบูรณ์ ข้าวจะออกดอกช้ากว่าปกติทําให้ยืดอายุ
การเก็บเกี่ยวไปได้ เป็นต้น 
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 2. เก็บเกี่ยวโดยอาศัยแรงงานคน สําหรับอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว กลุ่มชาติพันธ์ุส่วนใหญ่ใช้เคียว แต่
หากเป็นชาติพันธ์ุม้งและเมี่ยนจะใช้แกระหรือหวู ส่วนข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่ราบสามารถใช้ทั้งแรงงานคน หรือ
จักรกลเกษตรในการเก็บเกี่ยวและนวดได้ 

 3. ตากข้าวไว้บนตอซังหรือวางรายในไร่ข้าวประมาณ 3-4 วัน ในวันที่แดดจัด แล้วนํามากองเพื่อรอการ
นวดหรือสามารถนวดได้ทันทีหากมีความจําเป็นต้องนําไปบริโภค กรณีที่เก็บเกี่ยวด้วยแกระหรือหวู ให้นํารวงข้าว
มามัดรวมกันให้ใหญ่พอประมาณ ลดความช้ืนด้วยการตากบนราวหรือโครงไม้ที่เตรียมไว้จนแห้งดี แล้วจึงนําไป
เก็บรักษา 

 4. การนวด ใช้แรงงานคนเป็นหลักโดยการใช้ไม้คีบ หนีบ หรือใช้มือกําฟ่อนข้าว ฟาดกับอุปกรณ์ได้แก่ 
ไม้ที่ทําเป็นโครง ท่อนไม้หรือฟาดกับพ้ืน โดยมีผ้าพลาสติกรองเมล็ดข้าวไว้ นอกจากนี้วิธีการนวดอาจใช้เครื่อง
นวดข้าวขนาดเล็กและปานกลางในบางกลุ่มชาติพันธ์ุ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการคมนาคม แต่ทุกวิธี
ต้องสามารถป้องกันความสูญเสียด้านปริมาณให้มากที่สุด 

 5. การทําความสะอาดหลังการนวด โดยการสาดข้าวให้ขึ้นสูงและยืนโปรยข้าว อาศัยแรงลมแยกข้าว
เมล็ดลีบออกจากเมล็ดดี   

 6. การเก็บรักษา บรรจุข้าวในกระสอบเก็บไว้ในยุ้งฉางที่สะอาด ระบายอากาศได้ดี กันแดด กันฝน 
ป้องกันแมลงและสัตว์ศัตรูได้ แยกข้าวเปลือกสําหรับสีไว้บริโภคและที่จะทําเมล็ดพันธ์ุไว้ หากไม่มียุ้งข้าวอาจนํา
กระสอบข้าวมาวางบนแคร่ กองรวมกันไว้ในบริเวณมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน ควรจัดให้เป็นสัดส่วนและทุกวิธีต้อง
ดูแลรักษาป้องกันความเสียหายของข้าวจากความช้ืน การทําลายของแมลงและสัตว์ศัตรูตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา 
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บทสรปุและคําแนะนําการปลูกข้าวไร ่

ข้าวไร่ (Upland rice) หมายถึง ข้าวที่ปลูกในสภาพที่ไม่มีน้ําขังหรือสภาพไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่
ประมาณ 668,486 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกโดยกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูง ส่วนในพื้นที่ราบยังมีการปลูกข้าวไร่
อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวไร่แซมในสวนยางพาราและปาล์มน้ํามันที่ภาคใต้ การปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าวมากที่สุด รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ส่วนการจัดการมีผลต่อการ
ให้ผลผลิตของข้าวไร่น้อยมาก ภาคราชการไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาข้าวมีการต้ังสถานีทดลองข้าวไร่และ
ธัญพืชเมืองหนาว 4 แห่ง รวบรวมพันธ์ุและอนุรักษ์ข้าวไร่ได้มากถึง 5,467 ตัวอย่างเชื้อพันธ์ุ ปรับปรุงพันธ์ุข้าวไร่
และรับรองพันธ์ุแล้ว 12 พันธ์ุ มีงานวิจัยด้านเขตกรรม การจัดการดินและปุ๋ย การอารักขาข้าว ตลอดจนการ
จัดการวัชพืชมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2525-2539 สามารถยกระดับผลผลิตข้าวขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง มีการปลูก
ข้าวไร่มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการพระราชดําริต่างๆ ในภาคเหนือ ถึงปัจจุบันยังคงมีการวิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุข้าวไร่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนาขั้นบันได ซึ่งให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวไร่ 1-2 เท่า ปัจจุบันมี
พ้ืนที่ปลูกอยู่ประมาณ 94,725 ไร่ ข้าวไร่เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของกลุ่มชาติพันธ์ุโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่บนที่สูง 
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีประชากรรวมประมาณ 657,063 คน ซึ่งผลผลิตของข้าวไร่ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ จําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่ให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นและลดการใช้พ้ืนที่ปลูกลง รวมทั้งเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่เป็นนาขั้นบันไดบนแนวคิดของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กันไป ให้คนอยู่กับป่า
ได้อย่างยั่งยืน 

ความหลากหลายของพันธ์ุข้าวไร่ที่ใช้เพาะปลูกของกลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูง มีทั้งอายุเบา ปานกลางและ
หนัก เพื่อให้มีพันธ์ุที่อยู่รอดและได้ผลผลิตในระดับหนึ่งภายใต้ความแปรปรวนของฝนที่ตกมากน้อย ความ
ต่อเนื่องและยาวนานที่แตกต่างกันในแต่ละปี รวมท้ังความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญในพื้นที่ 
ข้าวไร่ที่สูงจัดอยู่ในกลุ่มข้าวจาปอนิกาในเขตร้อน ส่วนพันธ์ุข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่ราบมีการพัฒนาจากข้าวนาสวน
ในกลุ่มอินดิกา ในประเทศไทยมีการรวบรวมพันธ์ุข้าวไร่ไว้มากถึง 5,467 ตัวอย่างเชื้อพันธ์ุ ส่วนหนึ่งได้นําเข้าสู่
ระบบงานวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีการรับรองพันธ์ุข้าวไร่แล้ว รวมทั้งหมด 12 พันธ์ุ 
ประกอบด้วย ซิวแม่จัน อาร์ 258 เจ้าฮ่อ สําหรับพ้ืนที่ราบภาคเหนือตอนบน (ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง) ขาวโป่งไคร้ น้ํารู เจ้าลีซอสันป่าตอง เจ้าขาวเชียงใหม่ สําหรับพ้ืนที่สูงในภาคเหนือ
ตอนบน กู้เมืองหลวง ดอกพะยอม ช่อลุง 97 เหนียวดําช่อไม้ไผ่ 49 สําหรับภาคใต้ และในปี 2555 ได้รับรอง
พันธ์ุข้าวเหนียวลืมผัว ซึ่งเป็นพันธ์ุที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการ 
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เกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่เก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเป็นการคัดเลือก
พันธ์ุให้ได้ลักษณะที่ต้องการควบคู่ไปด้วย การใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ในแต่ละปีจะปลูกหลายพันธ์ุแยกแปลงหรือ
อาจจะรวมอยู่ในแปลงเดียวกันก็ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมและศัตรูข้าว ใน
ส่วนของการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ตามหลักวิชาการยังมีเป็นจํานวนน้อยมาก เป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการ
พระราชดําริบนพื้นที่สูงเท่านั้น แนวทางการปฏิบัติสําหรับการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ที่ต้องการปริมาณมาก คือ 
การมอบหมายให้ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ผลิต หรือผลิตเมล็ดพันธ์ุภายใต้โครงการพระราชดํารินั้น ๆ ด้าน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ แต่เดิมมีการเก็บในภาชนะที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระบุงหรือตะกร้า ปัจจุบัน
สามารถเก็บในกระสอบพลาสติกสาน หรือกระสอบป่าน เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ทั้งนี้เกษตรกรจะเก็บรักษา
เมล็ดพันธ์ุสํารองไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย 

การปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ราบ ไหล่เขา และที่ลาดเทบนภูเขา ในอดีตการปลูกข้าวไร่เป็นแบบไร่
เลื่อนลอยเปลี่ยนพื้นที่ไปตามการอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธ์ุ ปัจจุบันเป็นการปลูกแบบไร่หมุนเวียนแทน
โดยมีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนสําหรับแต่ละครอบครัว ครอบครัวละ 5-20 ไร่ขึ้นกับแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุและ
หมุนเวียนพื้นที่ปลูก 7-10 ปีต่อรอบการปลูก ทั้งนี้ การคัดเลือกพื้นที่สําหรับปลูกข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุจะ
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผืนป่า พิธีกรรม และความเชื่อ 

ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวไร่เป็นดินร่วนปนทรายหรือร่วนเหนียว มีอินทรียวัตถุและความอุดม
สมบูรณ์ดีพอควร การเตรียมดินจะต้องกําจัดวัชพืชออกก่อน เมื่อดินมีความช้ืนหรือฝนตกลงมาครั้งแรกจึงเริ่ม
เตรียมดินได้เพราะดินเริ่มอ่อนตัว โดยขุดพลิกดินหรือไถพลิกดินลึกประมาณ 5-6 นิ้ว แล้วตากดินไว้ประมาณ 5-
7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินและเป็นการกําจัดวัชพืชด้วย จากนั้นไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง เพื่อย่อยดินให้ละเอียด
พร้อมทั้งเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง บนที่สูงการเตรียมดินควรทําน้อยที่สุดและควรไถตามแนวขวางความลาด
เอียงของพื้นที่เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ควรทําร่องระบายน้ําขวางความลาดเท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหล
บ่าลงในแปลงซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อต้นข้าวได้ และไม่ควรเตรียมดินแล้วทิ้งพื้นที่ไว้นานเกินไปเพราะจะทํา
ให้เกิดปัญหาวัชพืชมาก ส่วนการเตรียมดินสําหรับปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ราบสามารถใช้เครื่องจักรกลเกษตร เช่น รถ
ไถเดินตามหรือรถแทรกเตอร์ไถเตรียมดิน เช่นเดียวกับการปลูกพืชไร่โดยทั่วไป 

การปลูกข้าวไร่จะปลูกในฤดูฝน วันปลูกจะขึ้นกับสภาพฝนของท้องถิ่น อายุพันธ์ุข้าวและความช้ืนในดิน 
วิธีการปลูกสามารถทําได้ทั้งการหยอดเป็นหลุม การโรยเป็นแถว และการหว่าน  

• การปลูกแบบหยอดเป็นหลุม ระยะระหว่างต้นและแถว 25-30 เซนติเมตร หยอดเมล็ดข้าวหลุม
ละ 5-8 เมล็ด ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 6-8 กิโลกรัมต่อไร่  
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• การปลูกแบบโรยเป็นแถว ต้องมีการเตรียมดินที่ดี ระยะห่างของแต่ละแถว 25-30 เซนติเมตร 
ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 10-15 กิโลกรัมต่อไร่  

• การปลูกแบบหว่าน เหมาะสําหรับพ้ืนที่ที่มีความลาดชันน้อยหรือที่ราบ ควรปรับผิวหน้าดินให้
สม่ําเสมอกัน แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงไป ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 15 กิโลกรัมต่อไร่ 

เดิมมีการปลูกข้าวไร่ตามการอพยพถิ่นฐาน จึงไม่มีปัญหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่ในปัจจุบัน
การอพยพได้สิ้นสุดลงแล้วจึงจําเป็นต้องทําไร่หมุนเวียน หรือการปลูกข้าวไร่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตํ่า การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินอาจจัดการโดยวิธีธรรมชาติคือปล่อยให้ไร่เหล่าฟ้ืนตัว
ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน 7-10 ปี แต่การปลูกข้าวไร่ที่มีระยะหมุนเวียนสั้นลงจะต้องจัดการโดยการปลูกพืช
หมุนเวียนโดยมีพืชตระกูลถั่วร่วมระบบหรือการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 
15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยแต่งหน้าสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่หรือ 
46-0-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นที่ลาดชันจะต้องมีการใช้มาตรการควบคุมการพังทลายของดินร่วมด้วย  

 ในการปลูกข้าวไร่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกในไร่หมุนเวียนระบบใดก็ตาม สามารถจัดระบบการปลูกพืชได้ ซึ่ง
มี 4 ระบบ คือ การปลูกพืชร่วมระบบ การปลูกพืชตาม การปลูกพืชแทรก และการปลูกพืชหมุนเวียน ชนิดพืช
ร่วมระบบเช่น พืชตระกูลถั่ว ตระกูลแตง พืชหัว พืชรายได้ (กะหล่ําปลี กระเทียม หอมแดง ถั่วแปยี) การ
จัดระบบการปลูกพืชในไร่ข้าวนอกจากจะทําให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วยังสามารถเพิ่มรายได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 

 เงื่อนไขสําคัญในการปลูกข้าวไร่ในสภาพดินแห้งหรือชื้นแต่ไม่เปียกแฉะ ทําให้จะต้องปลูกโดยวิธีหยอด 
โรยหรือหว่านข้าวแห้งแล้วกลบเมล็ดด้วยดิน ทําให้ต้องกําหนดช่วงเวลาปลูก คือ เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 
และเลือกพันธ์ุข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวสอดคล้องกับปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ พันธ์ุข้าวไร่มีความทนแล้งได้ดีกว่าข้าวใน
นิเวศน์อ่ืน จะสามารถอยู่ได้ในสภาพดินมีความช้ืนตํ่าหรือผ่านสภาพฝนทิ้งช่วงได้ 8-10 วัน (ไม่เกิน 20 วัน) และ
สามารถฟื้นตัวได้ดีเมื่อได้รับน้ําฝนในครั้งต่อไปอย่างเพียงพอ โดยมีผลกระทบต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตน้อย
ที่สุด อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ํา การปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดจะทําให้การปลูกข้าวมีเสถียรภาพ
ทางด้านน้ําหรือความชื้นในดินได้สูง รวมท้ังสามารถใช้พันธ์ุและเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิตข้าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรคข้าวที่ระบาดทําความเสียหายในข้าวไร่ส่วนใหญ่จะเป็นโรคข้าวที่เกิดในสภาพนาทั่วไป เช่น โรคไหม้ 
โรคใบจุดสีน้ําตาล ดังนั้นการป้องกันกําจัดโรคในข้าวไร่สามารถนําวิธีการและชนิดของสารป้องกันกําจัดโรคที่ใช้



เทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่อย่างย่ังยืน | 103  
 

ในสภาพนามาใช้สภาพไร่ได้ด้วย ลักษณะพันธ์ุข้าวต้านทานโรคของข้าวไร่นั้นได้มีการคัดเลือกโดยธรรมชาติอยู่
แล้วในระดับหนึ่ง ประกอบกับการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดยังมีน้อย เกษตรกรส่วนใหญ่จึงปล่อยให้เป็นไปตาม
สภาพธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ 

นอกจากแมลงศัตรูข้าวไร่ที่เป็นแมลงศัตรูข้าวที่พบทั่วไปแล้ว ยังมีแมลงศัตรูข้าวที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
ดิน เช่น มดง่าม ปลวก เพลี้ยอ่อนที่รากข้าว เพลี้ยแป้งที่รากข้าว ตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งต่าง ๆ เช่น แมลงค่อม
ทอง แมลงนูน ด้วงหนวดยาว เป็นต้น การป้องกันกําจัดแมลงศัตรูข้าวไร่อาจใช้วิธีการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูข้าว
ทั่วไป การป้องกันกําจัดแมลงศัตรูในดินโดยคลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยสารฆ่าแมลงก่อนปลูกซึ่งยังปฏิบัติกันน้อย เพราะ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่าและเข้าไม่ถึงปัจจัยการผลิตดังกล่าว แต่จะใช้วิธีเพิ่มอัตราเมล็ดพันธ์ุ และเลือกใช้
พันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตข้าวไร่จากการทําลายของแมลงศัตรูพืชดังกล่าวได้ 

สัตว์ศัตรูข้าวที่สําคัญในการปลูกข้าวไร่ ได้แก่ หนูและนก การป้องกันกําจัดหนูโดยวิธีกลโดยใช้กับดัก
แบบต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มชาติพันธ์ุพัฒนาของตนเองขึ้นมา รวมถึงการปลูกพืช เช่น แตงและมันสําปะหลังรอบแปลง
ปลูกข้าวไร่ เพื่อให้หนูกินก่อนที่จะเข้ามาทําลายข้าว ในทางวิชาการมีการใช้เหยื่อพิษกําจัดหนูทั้งชนิดออกฤทธิ์
เร็วและช้า รวมถึงการใช้เหยื่อโปรโตซัวกําจัดและควบคุมประชากรของหนู ส่วนการป้องกันนกทําโดยใช้คนไล่
และหุ่นไล่กาเป็นหลัก  

การป้องกันกําจัดศัตรูพืชของข้าวไร่ควรมุ่งเน้นในการป้องกันมากกว่าการกําจัด ให้มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและคนให้น้อยที่สุด รวมทั้งต้องใช้ต้นทุนน้อย คุ้มค่าการลงทุนด้วย เนื่องจากบนพื้นที่สูงเป็นพื้นที่
ต้นน้ําการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสภาพแวดล้อม โดยมีข้อแนะนําว่า เกษตรกรจะต้อง
รู้จักชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ใช้สารเคมีให้ตรงตามชนิดของศัตรูพืชที่จะกําจัด ใช้ในอัตราที่กําหนดในฉลาก 
และใช้เมื่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืชถึงระดับเศรษฐกิจ ดังนั้น การอารักขาข้าวในการปลูกข้าวไร่จึงมีคําแนะนํา
ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. การป้องกันศัตรูพืชของข้าว 
      1.1 การใช้พันธ์ุข้าวต้านทานศัตรูพืชที่มีในพื้นที่ เช่น พันธ์ุซิวแม่จันต้านทานต่อการทําลายของโรค
ไหม้มากกว่าพันธ์ุอ่ืน ๆ การพิจารณาและคัดเลือกพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองที่ต้านทานศัตรูพืชในพื้นที่ 
      1.2 การใช้เมล็ดพันธ์ุดีที่ปราศจากศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดโดยเฉพาะโรคข้าว 
      1.3 การเขตกรรมที่ดีจะช่วยลดประชากรของศัตรูพืชบางชนิดได้มาก โดยเฉพาะวัชพืช แมลง
ศัตรูพืชในดินและโรคพืชบางชนิด 
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      1.4 การทําให้ต้นข้าวแข็งแรง เช่น การใส่ธาตุอาหารที่ข้าวต้องการให้เหมาะสมกับช่วงระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวจะช่วยให้ข้าวแข็งแรงมีความทนทานต่อศัตรูข้าวได้ในระดับหนึ่ง เช่น โรคไหม้ โรคใบจุดสี
น้ําตาล 
      1.5 การใช้วิธีกลหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการกําจัดศัตรูพืชตลอดปี เช่น การกําจัดหนู การกําจัด 
ตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูข้าว เพื่อป้องกันการเพิ่มประชากรศัตรูพืชอย่างรวดเร็ว 

 2. การกําจัดศัตรูพืชของข้าว 
      2.1 ใช้วิธีกลในการลดประชากรของศัตรูพืช เช่น กับดักชนิดต่าง ๆ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
กําจัดศัตรูพืช เช่น นก หนู   
      2.2 ใช้สารอินทรีย์ เช่น สมุนไพรกําจัดศัตรูพืช การใช้สารชีวินทรีย์หรือเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ  เช่น 
ไส้เดือนฝอย หรือ แบคทีเรียบางชนิดกําจัดแมลงศัตรูข้าว 
      2.3 ใช้สารเคมีตามชนิดของศัตรูพืชและตามอัตราที่ระบุในฉลาก 
      2.4 การใช้วิธีผสมผสาน โดยพิจารณาใช้วิธีการต่าง ๆ ร่วมกันตามสภาวะและความเหมาะสม 

วัชพืชเป็นปัญหาสําคัญที่มีผลต่อผลผลิตข้าวไร่มาต้ังอดีตจนถึงปัจจุบัน ทําให้ผลผลิตข้าวไร่สูญเสียได้ถึง
ร้อยละ 30-100 ในการปลูกข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธ์ุนอกจากจะให้ความสําคัญกับการเลือกใช้พันธ์ุข้าวแล้ว ยัง
ต้องมีการกําจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนทุกครั้งที่ปลูกข้าว 2-3 ครั้งต่อฤดูปลูกขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัชพืช 
และเมื่อพื้นที่ปลูกมีการสะสมเมล็ดและประชากรวัชพืชหนาแน่นมากแล้ว จะย้ายพ้ืนที่ปลูกไปยังแปลงใหม่ที่มี
ปัญหาวัชพืชน้อย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ด้วยเงื่อนไขที่จะต้องปลูกข้าวไร่ซ้ําต่อเนื่องในพื้นที่เดิม การควบคุม
วัชพืชในข้าวไร่จึงยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปอีก 
 คําแนะนําการจัดการวัชพืชในข้าวไร่แบบผสมผสาน และควรคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของ
ตนเอง ประกอบด้วย 

1. การเลือกใช้พันธ์ุข้าวที่งอกและเจริญเติบโตในระยะแรกได้เร็ว แข่งขันกับวัชพืชได้ดี 
2. ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ปราศจากเมล็ดหรือส่วนขยายพันธ์ุของวัชพืช 
3. เตรียมแปลงปลูกข้าวโดยการกําจัดเศษวัชพืช และไถกลบเตรียมดินให้ข้าวงอกและเจริญเติบโตได้ดี

และเร็วกว่าวัชพืช และต้องป้องกันวัชพืชที่ติดไปกับเครื่องจักรกลเกษตรด้วย 
4. เลือกวิธีปลูกที่อํานวยความสะดวกในการกําจัดวัชพืช เช่น หยอดเป็นหลุม หรือ โรยเป็นแถว 
5. ควรกําจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง หรือหากกําจัดวัชพืชไม่ทันก็ไม่ควรใส่ปุ๋ยในครั้งนั้น 
6. การกําจัดวัชพืชด้วยมือ จอบหรือเสียม ควรทํา 2-3 ครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณวัชพืช ที่ระยะ 15, 30 และ 

45 วันหลังข้าวงอก 
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7. ใช้สารกําจัดวัชพืช ชนิดก่อนปลูกข้าว ได้แก่ Paraquat ชนิดที่ใช้หลังปลูกข้าวทันที ได้แก่ Bifenox, 
Oxadiazon และ Pendimethalin และประเภทหลังวัชพืชและข้าวงอกแล้ว ได้แก่ 2,4-D และ Propanil ซึ่ง
การใช้สารกําจัดวัชพืชในข้าวไร่จําเป็นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนและใช้ให้เหมาะสมทั้งรูปของสาร ชนิด
ของสาร อัตรา เวลาที่ใช้ ความช้ืนในดินและการเลือกทําลายของสาร 

 การปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงมีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก คําแนะนําที่เป็นรูปแบบเฉพาะ
เหมาะสมกับนิเวศของข้าวไร่และกลุ่มชาติพันธ์ุโดยรวม ต้ังแต่ระยะข้าวออกดอก การเก็บเกี่ยว การนวดจนถึง
การเก็บรักษาข้าวเปลือกทั้งไว้บริโภคและเป็นเมล็ดพันธ์ุเป็นช่วงที่ต้องมีการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้การปลูกข้าวไร่เป็นไปอย่างยั่งยืนในระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวมี ดังนี้ 
 1. การเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ส่วนใหญ่จะเริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ให้นับจากวัน
ออกดอกของข้าวไปแล้ว 28-30 วัน โดยจะพบว่าเมล็ดข้าวในรวงมีความแกร่ง เมล็ดโคนรวงเริ่มเป็นแป้งแข็ง 
และพันธ์ุข้าวไร่ส่วนใหญ่ใบธงแห้งไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ควรพิจารณาปัจจัยของสภาพอากาศร่วมด้วย  
 2. เก็บเกี่ยวโดยอาศัยแรงงานคน สําหรับอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว กลุ่มชาติพันธ์ุส่วนใหญ่ใช้เคียว แต่
หากเป็นชาติพันธ์ุม้งและเมี่ยนจะใช้แกระหรือหวู ส่วนข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่ราบสามารถใช้ทั้งแรงงานคน หรือ
จักรกลเกษตรในการเก็บเกี่ยวและนวดได้ 
 3. ตากข้าวไว้บนตอซังหรือวางรายในไร่ข้าวประมาณ 3-4 วัน ในวันที่แดดจัด แล้วนํามากองเพื่อรอการ
นวดหรือสามารถนวดได้ทันทีหากมีความจําเป็นต้องนําไปบริโภค กรณีที่เก็บเกี่ยวด้วยแกระหรือหวู ให้นํารวงข้าว
มามัดรวมกันให้ใหญ่พอประมาณ ลดความช้ืนด้วยการตากบนราวหรือโครงไม้ที่เตรียมไว้จนแห้งดี แล้วจึงนําไป
เก็บรักษา 
 4. การนวด ใช้แรงงานคนเป็นหลักโดยการใช้ไม้คีบ หนีบ หรือใช้มือกําฟ่อนข้าว ฟาดกับอุปกรณ์ได้แก่ 
ไม้ที่ทําเป็นโครง ท่อนไม้หรือฟาดกับพ้ืน โดยมีผ้าพลาสติกรองเมล็ดข้าวไว้ นอกจากนี้วิธีการนวดอาจใช้เครื่อง
นวดข้าวขนาดเล็กและปานกลางในบางกลุ่มชาติพันธ์ุ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการคมนาคม แต่ทุกวิธี
ต้องสามารถป้องกันความสูญเสียด้านปริมาณให้มากที่สุด 
 5. การทําความสะอาดหลังการนวด โดยการสาดข้าวให้ขึ้นสูงและยืนโปรยข้าว อาศัยแรงลมแยกข้าว
เมล็ดลีบออกจากเมล็ดดี   
 6. การเก็บรักษา บรรจุข้าวในกระสอบเก็บไว้ในยุ้งฉางที่สะอาด ระบายอากาศได้ดี กันแดด กันฝน 
ป้องกันแมลงและสัตว์ศัตรูได้ แยกข้าวเปลือกสําหรับสีไว้บริโภคและที่จะทําเมล็ดพันธ์ุไว้ หากไม่มียุ้งข้าวอาจนํา
กระสอบข้าวมาวางบนแคร่ กองรวมกันบริเวณมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน จัดให้เป็นสัดส่วนและทุกวิธีต้องดูแลรักษา
ป้องกันความเสียหายของข้าวจากความช้ืน การทําลายของแมลงและสัตว์ศัตรูตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 
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