
 
1. ขาว (Rice) 
 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหน่ึงของโลก โดยขาวน้ันมีบทบาททั้งการ
บริโภคภายในประเทศและสงออกในตลาดโลก จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ในป พ.ศ. 2543 ประเทศไทยผลิตขาวไดรวม 24.2 ลานตันขาวเปลือก ใชเพื่อการบริโภค 
ทําพันธุ และอื่น ๆ ในประเทศรวม 13.6 ลานตัน ขาวเปลือก สงออกไปขายในตลาดโลก 
9.2 ลานตันขาวเปลือก หรือ 6.1 ลานตันขาวสาร มีมูลคา 67,914 ลานบาท และในป พ.ศ. 
2544 ประเทศไทยสามารถผลิตขาวไดรวม 27 ลานตันขาวเปลือก ใชเพื่อการบริโภค ทํา
พันธุและอื่น ๆ ในประเทศ รวม 15 ลานตันขาวเปลือก สงออกไปขายในตลาดโลก
ประมาณ 12 ลานตัน ขาวเปลือก หรือ 7 ลานตันขาวสาร มีสวนแบงในตลาดโลกมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 3 

การผลิตขาวมีแนวโนมมากกวาความตองการของตลาดโลก ท้ังน้ีเน่ืองจากผลของ
การควบคุมจํานวนประชากรในประเทศตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนา นอกจากน้ีเทคโนโลยีในการผลิตขาวมีความกาวหนามากข้ึนทําใหประเทศ 
ผูซ้ือขาวสามารถผลิตขาวใชในประเทศไดมากข้ึน ปริมาณการนําเขาจึงลดลง ขาวเปน
สินคาเกษตรที่มีเปาหมายเพื่อการสงออก ดังน้ัน ราคาขาวจะถูกกําหนดจากปริมาณความ
ตองการและปริมาณขาวในตลาดโลก ถาปริมาณขาวมีมากกวาความตองการ ราคาขาวใน
ตลาด โลกจะลดลง และราคาขาวในประเทศไทยก็จะลดลงดวย ตนทุนการผลิตขาวของ
เกษตรกรไทย คอนขางสูง โดยเฉพาะการปลูกขาวนาป ขอมูลการผลิตในชวงป 2538 - 
2543 ขาวนาปมีตนทุนการผลิตตอตนเฉลี่ย 4,160 บาท ในป 2538/39 และเพิ่มข้ึน
ประมาณ 4,800 บาท ในป 2542/43 ในขณะที่ขาวนาปรังมีตนทุนการผลิตตอตนเฉล่ีย 
2,700 บาท ในป 2538/39 และเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 3,200 บาท ในป 2541/42 ถึงแม
ราคาขาวนาปท่ีเกษตรกรไดรับจะสูงกวาขาวนาปรัง แตผลตอบแทนสุทธิตอตัน ก็ยังนอย

 

พืชใหแปง 
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ถึงแมผลผลิตเฉล่ียของประเทศจะอยูในระดับตํ่า โดยเฉพาะขาวนาป ซ่ึงประมาณ
มากกวารอยละ 50อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีผลิต ขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 
เปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม พื้นท่ีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพ้ืนท่ีมีศักยภาพที่
สามารถปลูก ขาวดอกมะลิ 105 ไดผลผลิตสูงถึง 500 - 600 กิโลกรัม/ไร 

 
ลักษณะที่สําคัญของขาว 
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน  (Taxonomic classification) 
 Class :  Angiospermae  
 Subclass :  Monocotyledoneae 
 Order  :  Graminales 
 Family :  Gramineae 
 Sub-family :  Pooideae 
 Tribe :  Oryzeae 
 Genus :  Oryza 
 Species :  sativa 
 Scientific name :  Oryza sativa L. 
 Common name  :  Rice 
 
 ขาวเปนพืชตระกูลหญา (Gramineae) ซ่ึงจัดอยูในสกุล (genus) Oryza สกุลน้ี 
ประกอบดวยชนิด (species) ตาง ๆ ถึง 25 ชนิด  แตชนิดท่ีเพาะปลูกเปนอาหารมีเพียง 2 
ชนิด คือ ชนิด sativa ซ่ึงปลูกท่ัวไปในเขตตาง ๆ ของโลก และ ชนิด glaberrima ซ่ึงปลูก
อยูบางในอัฟริกาตะวันตก O. glaberrima แตกตางจาก O. sativa ตรงที่ไมมีการแตก 
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 ชนิด sativa มีการปรับตัวเขากับสภาพทองท่ีตาง ๆ สามารถจําแนกไดเปน 3 
subspecies คือ subspecies indica, japonica และ javanica ลักษณะความแตกตางของ 
3 subspecies น้ีแสดงในตารางที่ 2.1 
 ขาวท้ัง 3 subspecies ดังกลาว จะมีแหลงปลูกตางกันกลาวคือ ขาว indica น้ัน 
รวมถึงพันธุจากศรีลังกา, จีนทางใตและตอนกลาง, ชวา, ปากีสถาน, ฟลิปปนส, ไตหวัน 
และประเทศในเขตรอนอื่น  ๆ   ในขณะที่  japonica  เปนพันธุท่ีมีอยูทางภาคเหนือ   และ
ภาคตะวันออกของจีน ในญี่ปุน และในเกาหลี    subspecies javanica ซ่ึงมีการกําหนด
เพ่ิมเติมภายหลัง หมายถงึขาวพวก bulu และ gundil ของอินโดนีเซีย (bulu มีหนวดขาว
ยาว สวนขาว gundil ไมมีหนวดขาว) ตอมาเม่ือมีการรวบรวมพันธุขาวจํานวนมาก ๆ 
พันธุเขาก็พบวา ลักษณะตาง ๆ ที่กลาวแลวน้ัน เปนลักษณะท่ีมีความแปรปรวนอยาง
ตอเน่ือง และการที่เกิดการเปนหมัน (sterility) เม่ือผสมระหวางพันธุก็ไมสามารถใชเปน
ขอสรุปไดวาเปนขาวคนละ subspecies กัน เพราะการเปนหมัน เปนเร่ืองซับซอน และ
อาจเน่ืองจากสาเหตุอื่น ๆ ดวยไมใชเปนเพราะตาง subspecies กันเพียงอยางเดียว 
ดังน้ันการจําแนกขาวเปน 3 subspecies ตามสภาพทองท่ีก็คอย ๆ ลดความสําคัญลง 
เพราะมีพันธุบางพันธุท่ีจัดวาอยูใน japonica group ข้ึนอยูแถบเนปาล, รัฐ Orissa ใน
อินเดีย และทางภาคเหนือของไทย 
 อยางไรก็ดี นักวิทยาศาสตรทางขาวในแถบเอเซียก็ยังนิยมท่ีจะจัดกลุมของขาว
เปน indica, japonica และ javanica เพ่ือสะดวกในการบอกถึงลักษณะของตนและเมล็ด 
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ตารางที่ 1.1  ลักษณะความแตกตางระหวาง subspecies indica, japonica และ 
javanica 

 ลักษณะ  Indica    japonica   Javanica 

1. ใบกวาง สีเขียว
ออน  

ใบแคบ สีเขียวเขม ใบ ใบกวาง, แข็ง    
สีเขียวออน 

ส้ันและปอม 2. เมล็ด  เรียว, แบน กวางและหนา 
แตกกอมาก  แตกกอปานกลาง  3. การแตกกอ   แตกกอนอย 
สูง  เต้ีย 4. ทรงตน สูง 
มักไมมีหนวด  ไมมีหนวดขาว 5. หนวดขาว   

จนถึงมีหนวดยาว 
ไมมีหนวดขาว  
จนถึงมีหนวด
ยาว 

ขนส้ันมีเพียงบาง
เบา   

ขนยาวและดก 6.ขนบนเปลือกเมล็ด ขนยาว 

รวงงาย   รวงยาก 7. การรวงของเมล็ด รวงยาก 
ออน  แข็ง 8. ความแข็งของ

เน้ือเยื่อ 
แข็ง 

แตกตางกันใน
ระดับ การ
ตอบสนองตอชวง  
แสง     

แตกตางกันในระดับ 
ของการตอบสนอง
ตอชวงแสง 

ตอบสนองตอ 
ชวงแสงเพียง  

9. การตอบสนองตอ
ชวงแสง 

เล็กนอย 

 
ลักษณะทางพฤษศาสตรของขาว   

 
 1.  ราก (Root) 
  ขาวมีรากเปนระบบรากฝอย (fibrous root system) รากอันแรกท่ีเจริญมา
จากสวนของ radicle เรียกวา primary seminal root ซ่ึงรากน้ีจะทําหนาท่ีเปนรากช่ัวคราว 
นอกจากรากช่ัวคราวที่เจริญจาก radicle แลว ยังมีรากช่ัวคราวอันอื่นอีก 2-3 ราก ซ่ึงเกิด

190 BO 216 



  รากพิเศษ  (adventitious roots)   แตละอันจะมีการแตกแขนงออกไปเปน
ลําดับ จาก primary root เปน secondary root จาก secondary root แตกออกเปน 
tertiary root และในสภาพนาท่ีมีนํ้าขัง รากอาจแตกแขนงออกไดถึง 6 ลําดับ 
  ลักษณะพิเศษประการหนึ่งของรากขาวคือ การที่มีชองอากาศขนาดใหญ
ในรากท่ีเติบโตเต็มท่ีแลว เรียกวา lysigenous intercellular space ซ่ึงชองอากาศนี้จะ
เช่ือมตอกับชองอากาศในลําตนและใบ ทําใหอากาศสงผานจากสวนยอดมาสูสวนรากได 
 
 2.  ลําตน (Culm) 
  ลําตนของขาวประกอบดวยชุดของขอ (node) และปลอง (internode) ตรง
สวนของขอจะเปนท่ีเกิดของใบและตา ตาอาจจะเจริญข้ึนเปนแขนง (tiller) เยื่อท่ีอยูภายใน
ขอซ่ึงเรียกวา nodal septum จะแบงปลองออกจากกัน ปลองของลําตนท่ีเจริญเติบโต
เต็มท่ีแลวจะกลวง ความยาวของปลองจะแตกตางกันโดยปลองท่ีอยูบน ๆ จะยาวกวา
ปลองท่ีอยูลาง ๆ ปลองลาง ๆ หลายปลองอยูติด ๆ กัน ทําใหลําตนสวนลางมีลักษณะตัน 
  แขนง (tiller) จะแตกออกจากลําตนหลัก (main culm)  โดยแตกใน
ลักษณะสลับขางกัน (alternate pattern) แขนงที่แตกจากลําตนหลักเรียกวา primary tiller 
ซ่ึงจะเร่ิมเกิดจากขอท่ีอยูลางสุดกอน และ primary tiller จะแตกแขนงออกไปไดอีกเปน 
secondary tiller แขนงที่แตกออกจาก secondary tiller จะเรียกวา tertiary tiller แบบ
แผนการแตกกอของตนขาว 
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ระหวางแขนงกับตนจะมี prophyll หรือ prophyllum   prophyll น้ีมีลักษณะคลาย 
ๆ กาบใบแตมีสีขาวคอนขางใส และมีสันตรงขอบ 2 สัน การแตกกอจะเริ่มประมาณเมื่อ
ขาวอายุ 10 วัน  หลังปกดํา และจะถึงจุดการแตกกอสูงสุดเม่ืออายุ 50-60 วันหลังปกดํา 

 3.  ใบ (Leaf) 
  ใบจะประกอบดวยกาบใบ (sheath) และแผนใบ (blade) กาบใบจะหุมสวน
ของลําตนไว จุดท่ีฐานของกาบใบซึ่งพองนูนออกเรียกวา sheath pulvinus แผนใบจะอยู
ตอจากกาบใบมีความยาว ความกวาง รูปราง สี และขนบนใบแตกตางกันไปตามพันธุ ใบ
ท่ีอยูบนสุด (ใบสุดทาย) ท่ีอยูถัดลงมาจากรวงเรียกวา ใบธง (flag leaf) ใบธงมักมีลักษณะ
ผิดแผกไปจากใบอื่น ๆ ในตน ในเร่ืองของรูปราง ขนาด  และมุมใบ  พันธุตางกันมักมี
จํานวนใบแตกตางกันไปดวย 
  ตรงผิวบนของใบจะมีสันเล็ก ๆ จํานวนมาก ซ่ึงเปนสวนของเสนใบท่ีขนาน
กัน (parallel veins) และสันที่ใหญท่ีสุดอยูตรงแนวกลางของผิวใบดานลางเปนสวนของ
เสนกลางใบ (midrib) 
  หูใบ หรือเข้ียวใบ (auricles) ซ่ึงเปนระยางมีขนลักษณะรูปเคียว จะติดอยู
กับฐานของแผนใบท้ัง 2 ขอบ รอยตอระหวางแผนใบและกาบใบจะเปนแถบสีขาว ๆ ซ่ึง
เรียกวา collar หรือ junctura และท่ีรอยตอน้ีจะมีเยื่อบาง ๆ ผิวเกล้ียงเรียบ หรือมีขนตอน
ปลายเยื่ออยูเรียกวา เยื่อกันฝน (ligule) 
  ลําตนหลักจะมีจํานวนใบมากที่สุด จํานวนใบบนตนแขนงจะลดลง
ตามลําดับการเกิดของแขนง ท่ีฐานของตนหลักจะมีใบท่ีไมสมบูรณ (rudimentary leaf) 
คือไมมีแผนใบและมีลักษณะเปนสัน 2 สัน ท่ีเรียกวา prophyll (หรือ prophyllum) ดังได
กลาวมาแลว ซ่ึงขอบของ prophyllum จะหอหุมแขนงออนท่ีแตกออกจากตนหลัก ในขณะ
ท่ีอีกดานหน่ึงจะแนบติดกับตนหลัก  แขนงชนิด secondary และ tertiary tiller จะมี 
prophyllum เชนเดียวกัน 
 
 4.  ชอดอก (Inflorescence, panicle) 
  ชอดอกขาวหรือรวงขาวจะเกิดอยูเหนือปลองสุดทายของลําตน ซ่ึงปลองน้ี
เรียกวา uppermost internode ขอที่เปนฐานของชอดอกเรียกวา panicle base แกนกลาง
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  โดยท่ัวไป primary branch ท่ีฐานของชอดอกจะมีเพียงกิ่งเดียว แตภายใต
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน มีแสงแดดจา มีความอุดมสมบูรณของดินดี อาจจะมี 
primary branch จากฐานของชอดอกได 2-3 กิ่ง 
  ในระยะเวลา 2-3 วันหลังการเริ่มกําเนิดชอดอก(panicle initiation) ชอดอก
จะมีขนาดยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ซ่ึงอาจสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา หรือดวยแวนขยาย
เม่ือผาตนขาวตามยาวถึงปลายยอด 
 
 5.  ดอกขาว (Spikelet) 
  ดอกขาวมีขนาดเล็กเรียกวา spikelet จะเกิดอยูบนกานดอก (pedicel) 
ปลายของกานดอกจะพองเปนปุมนูนซ่ึงเปนเปลือกนอก (glume)  ท่ีแทจริงของ spikelet 
เราเรียกปุมนูน 2 ปุมน้ีวา rudimentary glumes 
  Spikelet ของพืชในสกุล Oryza  จะประกอบดวยดอกยอย (floret) 3 ดอก
ยอย  ซ่ึงดอกยอย 2 ดอกจะไมเจริญ 
  Spikelet หน่ึง ๆ จะมีแกนเล็ก ๆ ท่ีตอจากกานดอก เรียกวา rachilla บน 
rachilla จะมี 1 ดอกยอยเกดิอยูระหวางกลีบรองดอก (bracts) 2 ช้ัน กลีบรองช้ันลาง 1 คู 
มีขนาดส้ันกวากลีบรองช้ันบน กลีบรองช้ันลางน้ีเปนดอกยอยท่ีไมเจริญ เราเรียกวา sterile 
lemmas (empty glumes, lower glumes) สวนกลีบรองช้ันบน (flowering glumes) มี 2 
กลีบ กลีบท่ีใหญกวามีสันบนกลีบ (nerves) 5 สัน กลีบน้ีคือ lemma กลีบท่ีเล็กกวาและมี
สันบนกลีบ 3 สัน เรียกวา palea 
  Lemma, palea และดอก (flower) ท่ีอยูภายในรวมกันเรียกวา ดอกยอย 
(floret) 
  Sterile lemma จะส้ันกวา lemma และ palea โดยมีความยาวไมถึง 1 ใน 
3 ของ lemma และ palea 
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  Lemma จะเปนกลีบรองที่แข็งมีขนาดใหญกวา palea และครอบ palea ไว
บางสวน ปลายแหลมที่ยอดของ lemma และ palea เรียกวา apiculi สวนหนวดขาว หรือ
หางขาว (awn) เปนขนท่ีเกิดจากการยืดขยายจากสัน (nerve) กลางของ lemma 
  ดอกประกอบดวย stamen 6 อัน pistil และ lodicules stamen จะมีอับ
เรณู (anther) ท่ีมีลักษณะเปนพูสองพูอยูบนกานอับเรณู (filament)  pistill  ประกอบดวย 
stigma, styles และรังไข (overy) stigma มีลักษณะเปนพู (plumose) บนสวนปลายของ
กาน styles ท่ีมีปลายแยกออกเปน 2 แฉก 
  Lodicules เปนสวนเล็ก ๆ ท่ีฐานของรังไข มีลักษณะเปนรูปไข มีอยู 1 คู 
ในขณะดอกบาน lodicules จะเตง ทําให lemma และ palea กางออก อับเรณูจะหลุดออก
จากกานชูเกสรตัวผู พรอม ๆ กับการบานของดอก เม่ืออับเรณูแตกออกและโปรยละออง
เกสรแลว ดอกขาวจะหุบกลับ ขาวจึงเปนพืชผสมตัวเอง (self pollinated crop) 
 
 6.  เมล็ดขาว (Rice fruit, Rice grain, Rice seed) 
  เมล็ดขาวเปนผลชนิด caryopsis ซ่ึงจะมีเมล็ด (seed) ติดกับผนังรังไขท่ี
สุกแลว (pericarp)  เมล็ดขาวประกอบดวยรังไขท่ีสุกแลวพรอมท้ังมี lemma, palea 
rachilla,sterile lemmas และหนวดขาว (ถามี) ติดอยู สวนท่ีเปนเปลือกคือ lemma, 
palea, sterile lemma, rachilla และหนวดขาว รวมเรียกวา แกลบ (hull หรือ husk)  
  เมล็ดขาวท่ีแยกสวนแกลบออกเรียกวา caryopsis หรือ ขาวกลอง (brown 
rice) ช้ันนอกสุดของขาวกลองคือช้ันของ pericarp ซ่ึงแบงยอยออกไดเปน 3 ช้ัน คือ 
epicarp, mesocarp และ endocarp ถัดจาก pericarp เขามาจะเปนช้ันของ tegmen หรือ 
seed coat ถัดจาก tegment เขามาจะเปนช้ันของ aleurone layear aleurone layer จะ
เปนเยื่อช้ันในสุดท่ีหอหุม endosperm และ คัพภะ (embryo) 
  คัพภะ ซ่ึงอยูทางดานลางของเมล็ดทางดาน lemma จะประกอบดวยสวนท่ี
จะเจริญเปนตนเรียกวา plumule และสวนท่ีจะเจริญเปนรากเรียกวา radicle 
  Plumule จะถูกหุมดวย coleoptile และ radicle  จะมี coleorhiza หอหุม 
ซ่ึงองคประกอบทั้ง 4 น้ี รวมเรียกวา embryonic axis  ซ่ึงจะถูกยึดทางดานในโดย 
scutellum (cotyledon) ซ่ึงอยูติดกับ endosperm    สวนของ coleoptile จะถูกลอมรอบ
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  Endosperm จะประกอบดวยแปงเปนสวนใหญอยูปะปนกับโปรตีน ขาว
เหนียวจะมีแปงชนิด amylopectin เปนสวนใหญ  ซ่ึงเมื่อทําปฏิกริยากับสารละลาย
ไอโอดีนโปตัสเซียม ไอโอไดด จะใหสีนํ้าตาลแดง สวนแปงขาวเจาจะมีท้ัง amylose และ 
amylopectin ซ่ึงเม่ือทําปฏิกริยากับสารละลายไอโอดีน-โปตัสเซียมไอโอไดด จะใหสีนํ้าเงิน
เขม ใน endosperm นอกจากจะประกอบดวย    แปงและโปรตีนแลวยังประกอบดวย
นํ้าตาลชนิดตาง ๆ, ไขมัน, เยื่อใย และสารอนินทรีย 
 

ลักษณะท่ีาคัญของขาว    แบงออกไดเปนลักษณะท่ีเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และ 
ลักษณะท่ีเก่ียวกับการขยายพันธุ ดังน้ี  
 
1. ลักษณะที่เก่ียวกับการเจริญเติบโต  

ลักษณะท่ีมีความสัมพันธุกับการเจริญเติบโตของตนขาว ไดแก ราก ลําตน และใบ  
1.1 ราก รากเปนสวนท่ีอยูใตผิวดิน    ใชยึดลําตนกับดินเพื่อไมาใหตนลม  แตบาง 

คร้ังก็มีรากพิเศษเกิดข้ึนที่ข อซ่ึงอยูเหนือพ้ืนดินดวย   ตนขาวไมมีรากแกว  แตมีรากฝอย
แตกแขนงกระจายแตกแขนงอยูใตผิวดิน  

1.2 ลําตน มีลักษณะเปนโพรงตรงกลาง   และแบงออกเปนปลองๆ    โดยมีขอกั้น 
ระหวางปลอง  ความยาวของปลองนั้นแตกตางกัน   จํานวนปลองจะเทากับจํานวนใบของ
ตนขาว ปกติมีประมาณ 20-25ปลอง  

1.3 ใบ ตนขาวมีใบไวสําหรับสังเคราะหแสง   เพ่ือเปลี่ยนแรธาตุ  อาหาร  นํ้า และ 
คารบอนไดออกไซดใหเปนแปง เพ่ือใชในการเจริญเติบโตและ   สรางเมล็ดของตนขาว ใบ
ประกอบดวย กาบใบและแผนใบ  
 
2. ลักษณะที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ  

ตนขาวมีการขยายพันธุดวยเมล็ดซ่ึงเกิดจาก   การผสมระหวางเกสรตัวผูและเกสร 
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ตัวเมีย เพราะฉะนั้น    ลักษณะท่ีสําคัญเกี่ยวกับการ ขยายพันธุ   ไดแก รวง ดอกขาวและ
เมล็ดขาว  

2.1 รวง รวงขาว (panicle) หมายถึงชอดอกของขาว(inflorescence) ซ่ึงเกิดข้ึนที่ 
ขอของปลองอันสุดทายของตนขาว   ระยะระหวางขออันบนของปลองอันสุดทายกับขอตอ
ของใบธง เรียกวา คอรวง  

2.2 ดอกขาว หมายถึง สวนท่ีเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียสําหรับผสมพันธุ ดอกขาว 
ประกอบดวยเปลือกนอกใหญสองแผนประสานกัน เพื่อหอ  หุมสวนที่อยูภายในไว เปลือก
นอกใหญแผนนอก เรียกวา เลมมา(lemma) สวนเปลือกนอกใหญแผนใน  เรียกวา พาเลีย
(palea) ท้ังสองเปลือกน้ี ภายนอกของมันอาจมีขนหรือไมมีขนก็ได  

2.3 เมล็ดขาว หมายถึง สวนท่ีเปนแปงท่ีเรียกวา  เอ็นโดสเปรม(endosperm และ 
สวนท่ีเปนคัพภะ ซ่ึงหอหุมไวโดย   เปลือกนอกใหญสองแผน  เอ็นโดสเปรมเปนแปงท่ีเรา
บริโภค คัพภะเปนสวนท่ีมีชีวิตและงอกออกมาเปนตนขาวเม่ือเอาไปเพาะ)  

 
แหลงกําเนิดของขาว 

ขาวท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีตางๆของโลกเรานี้ แบงออกไดเปน 3 ประเภท  คือ ออไรซา  
ซาไทวา (oryza sativa) มีปลูกกันทั่วไป ออไรซา แกลเบอรริมา (oryza glaberrima) มี
ปลูกเฉพาะในแอฟริกาเทาน้ัน และขาวปาซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในประเทศตาง ๆ ท่ี
ปลูกขาว มีดวยกันหลายชนิด (species) แตท่ีสําคัญและควรทราบ ไดแก ออไรซา สปอน
ทาเนีย (oryza spontanea) ออไรซา เพเรนนิส (oryza perennis) ออไรซา ออฟฟซินาลิส 
(oryza officinalis) และออไรซานิวารา (oryza nivara)และเปนท่ียอมรับกันวาขาวป าพวก 
ออไรซา เพเรนนิส ไดเปนตระกูลของขาวท่ีเราปลูกบริโภคกันทุกวันน้ี ซ่ึงไดแก ออไรซา 
ซาไทวา และออไรซา แกลเบอรริมา ดังน้ัน ออไรซา เพเรนนิส จะตองมีการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมในธรรมชาติ และไดฝานการคัดเลือกโดยธรรมชาติและ มนุษย จน
กลายเปนขาวท่ีปลูกกันทุกวันน้ี นอกจากน้ีไดมีการเช่ือกันวา แหลงกําเนิดแหงหน่ึงของ
ขาวอยูในบริเวณภาคเหนือ ของประเทศไทยดวย  
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ชนิดของขาว 
ขาวท่ีปลูกเพ่ือบริโภค   สามารถแบงออกไดเปนชนิดตางๆ   ท้ังน้ีข้ึนอยูกับส่ิงท่ีใช 

เปนมาตรการสําหรับการแบงแยกขาว  
1. แบงตามสภาพพ้ืนที่ปลูก เปนขาวไร ขาวนาสวน  และขาวนาเมืองหรือขาว
ข้ึนน้ํา  

ขาวไร หมายถึง ขาวท่ีปลูกบนที่ดอน ไมมีนํ้าขังในพื้นที่ปลูก  • 

ขาวนาสวน หมายถึง ขาวท่ีปลูกแบบปกดําหรือหวาน และระดับนํ้าในนา
ลึกไมเกิน 80 เซนติเมตร  

• 

ขาวนาเมืองหรือขาวข้ึนนํ้า หมายถึง ขาวท่ีปลูกแบบหวาน และระดับนํ้าใน
นาลึกมากกวา 80 เซนติเมตรข้ึนไป  

• 

2. แบงตามชนิดของแปงในเมล็ดที่บริโภค เปนขาวเจาและขาวเหนียว ขาวเจา
และขาวเหนียวมีตนและลักษณะอยางอื่นเหมือนกันทุกอยาง แตแตกตางกันท่ี  

เมล็ดขาวเจา ประกอบดวยแปงอะมิโลส (amylose) ประมาณ 15-30 
เปอรเซ็นต  

• 

เมล็ดขาวเหนียว ประกอบดวยแปงอะมิโลเพกทิน (amylopectin) เปนสวน
ใหญ และมีอะมิโลสเปนสวนนอย  ประมาณ 5-7 เปอรเซ็นต แปงอะมิโลเพ
กทินทําใหเมล็ดขาวมีความเหนียว เม่ือหุงตมสุกแลว  

• 

 
ลักษณะของขาวที่สําคัญทางการเกษตร 

ลักษณะของขาวท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร เปนลักษณะท่ี เกี่ยวกับการเจริญเติบโต 
และการใหผลิตผลสูงของตนขาวในทองท่ีท่ีปลูก การทนตอสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง
เสมอๆ   ตลอดถึงคุณภาพของเมล็ดขาว ฉะน้ัน  พันธุขาวท่ีดีจะตองมีลักษณะเหลาน้ีดี 
และเปนที่ตองการของชาวนาและตลาด ลักษณะท่ีสําคัญๆ มีดังน้ี  

1. ระยะพักตัวของเมล็ด (seed dormancy)  
2. ความไวตอชวงแสง (sensitivity tophotoperiod)  
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ขาวท่ีไวตอชวงแสง ขาวพวกน้ีออกดอกเฉพาะในเดือนท่ีมีกลางวันส้ัน  • 

ขาวท่ีไมไวตอแสง การออกดอกของขาวพวกน้ีไมข้ึนอยูกับความยาวของ
กลางวัน  

• 

3. ความสามารถในการขึ้นนํ้าและการทนน้ําลึก (floationg ability and tolerence to deep 
water)  
4. คุณภาพของเมล็ด (grain quality) คุณภาพของเมล็ดแบงออกไดเปน 2 ประเภท
ประกอบดวยกัน คือ  

คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะรูปรางและขนาดของเมล็ดท่ี
มองเห็นได  

• 

คุณภาพเมล็ดทางเคมี หมายถึง องคประกอบทางเคมีท่ีรวมกันเปนเม็ด
แปงของขาวท่ีหุงตมเพ่ือบริโภค  

• 

5. ลักษณะรูปตน (plant type) พันธุขาวท่ีใหผลิตผลสูงจะตองมีลักษณะรูปตนท่ีสําคัญๆ 
ดังน้ี  

ใบมีสีเขียวแก ตรง ไมโคงงอ แผนใบไมกวางและไมยาวจนเกินไป  • 

ความสูงของตนประมาณ 100-130  เซนติเมตร ความสูงของตนเปนระยะ
ต้ังแตพื้นดินถึงปลายของรวงที่สูงท่ีสุด  

• 

ลําตนแข็ง ไมลมงาย  • 

แตกกอมากและใหรวงมาก  • 

6. ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาว (resistance to diseases and insects)  
การปลูกขาว 

การปลูกขาวเปนงานที่สําคัญยิ่งของประเทศไทย   ต้ังแตโบราณกาลมาแลว จนถึง 
กับไดมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเปนปฐมฤกษในการทํานาปลูกขาวของ
แตละป จะไดเปนสิริมงคลตอพสกนิกรผูปลูกขาว โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะ
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1. วิธีการปลูกขาว 
การทํานา หมายถึง การปลูกขาว การปลูกขาวในประเทศไทยแบงออกไดเปน 3 

วิธีดวยกันดังน้ี  

การปลูกขาวไร  • 

การปลูกขาวนาดํา  • 

การปลูกขาวนาหวาน  • 

2. การดูแลรักษา  
ผูปลูกจะตองหม่ันออกไปตรวจดูตนขาวท่ีปลูกไวเสมอๆ จะตองมีการกําจัดวัชพืช 

ใสปุย พนยาเคมี  
3. การเก็บเกี่ยว  

เมล็ดขาวจะแกพรอมเก็บเกี่ยวได หลังจากออกดอกแลวประมาณ ๓๐-๓๕ วัน 
อุปกรณท่ีใชในการเก็บเกี่ยวขาว ไดแก เคียว และ แกระ ชาวนาในภาค เหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางใชเคียวสําหรับเกี่ยวขาว สวนชาวนาในภาคใตใชแกระ
ในการเกี่ยวขาว  
4. การนวดขาว  

หมายถึง การเอาเมล็ดขาวออกจากรวง แลวทําความสะอาด  เพ่ือแยกเมล็ดขาว
ลีบและเศษฟางขาวออกไป เหลือไวเฉพาะเมล็ดขาวเปลือกท่ี ตองการเทาน้ัน  
5. การทําความสะอาดเมล็ด  

หมายถึง การเอาขาวเปลือกออกจากส่ิงเจือปนอื่นๆ ซ่ึงทําไดโดยวิธีตางๆ ดังน้ี  

การสาดขาว  • 

การใชกระดงฝด  • 

การใชเคร่ืองสีฝด  • 
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6. การตากขาว  
หลังจากนวดและทําความสะอาดเมล็ดขาวแลว จึงจําเปนตองเอาขาวเปลือกไปตากอีกคร้ัง
หน่ึง กอนท่ีจะเอาไปเก็บไวในยุง ฉาง เพ่ือใหไดเมล็ดขาวเปลือกท่ีแหงและมีความช้ืนของ
เมล็ดประมาณ 13-15 % ท้ังน้ีเพ่ือรักษาคุณภาพเมล็ดขาวใหไดมาตรฐานอยู เปน
เวลานานๆ  
7. การเก็บรักษาขาว  

ชาวนาจะเก็บขาวไวในยุงฉาง เพื่อไวบริโภคและแบงขายเม่ือขาวมีราคาสูง และ
อีกสวนหน่ึงชาวนาจะแบงไวทําพันธุ ฉะ น้ันขาวพวกน้ีจะตองเก็บไวเปนอยางดี โดยรักษา
ใหขาวน้ันมีคุณภาพไดมาตรฐานอยูตลอดเวลา และไมสูญเสียความงอก  
 
การปลูกขาวในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 

ภาคเหนือ  

ทําการปลูกขาวนาสวนในที่ราบระหวางภูเขากันเปนสวนใหญ เพราะมีระดับนํ้าใน
นาต้ืนกวา 80 เซนติเมตร และทําการปลูกขาว ไรในท่ีดอนและที่สูงบนภูเขา เพราะไมมีนํ้า
ขังในพ้ืนท่ีปลูก สวนมากชนิดของขาวท่ีปลูกเปนท้ังขาวเหนียวและ ขาวเจา และในบาง
ทองท่ีมีการปลูกขาวนาปรังดวย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

สภาพของพื้นนาในภาคนี้เปนท่ีราบ และมักจะแหงแลงในฤดูปลูกขาวเสมอ ๆ 
ชาวนาทําการปลูกขาวนาสวน ทางตอนเหนือขอ งภาคปลูกขาวเหนียวอายุเบา สวนทางตอน
ใตปลูกขาวเจาอายุหนัก  

ภาคกลาง  

พื้นท่ีทํานาในภาคนี้เปนท่ีราบลุมทําการปลูกขาวเจากันเปนสวนใหญ ในเขต
จังหวัด ปทุมธานี อยุธยา อางทอง สิงหบุ รี อุทัย ธานี นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก 
สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี ระดับนํ้าในนาระหวางเดือนกันยายนและพฤศจิกายน จะลึก
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ภาคใต  

สภาพพ้ืนท่ีท่ีปลูกขาวในภาคใตเปนท่ีราบริมทะเล และเปนท่ีราบระหวางภูเขา สวนใหญ
ใชนํ้าฝนในการทํานา และฝน จะมาลาชากวาภาคอื่น ๆ  ดวยเหตุน้ีการทํานาในภาคใตจึง
ลาชากวาภาคอื่น ชาวนาในภาคนี้ปลูกขาวเจาในฤดู นาปกันเปนสวนใหญ  

การปลูกขาวพันธุดีเพื่อใหไดผลิตผลสูงน้ันควรปฏิบัติดังนี้  
1. การเตรียมดิน  
2. การเลือกใชตนกลาปกดํา  
3. เวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกหรือปกดํา  
4. ระยะปลูก  
5. การใสปุย  
6. การปองกันกําจัดโรคและแมลง  

การกําจัดวัชพืช  7. 
8. การรักษาระดับนํ้าในนา  

 
พื้นที่ในเขตชลประทานซึ่งเปนพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตมีการขยายตัว

มากข้ึนโดยจากขอมูลของกรมชลประทาน พื้นท่ีชลประทานของประเทศเพิ่มจาก 
28,685,480 ไรในป 2537 เปน 29,931,635 ไร ในป 2541 

กรมวิชาการเกษตร มีทรัพยากรขาวที่หลากหลายซ่ึงสามารถนํามาใชในการ
พัฒนาพันธุท่ีมีคุณภาพตามความตองการของตลาด ท้ังภายในและตางประเทศได ท้ังใน
ดานการบริโภคโดยตรงและแปรรูป 
กรมวิชาการเกษตร มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม (GAP) เพื่อปรับใช สําหรับการผลิต
ขาวในนิเวศนตาง ๆเพ่ือใหไดผลผลิตขาว ท่ีดีท้ังปริมาณและคุณภาพ 
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จากขอตกลงทางการคา ภายใต WTO ไทยมีโอกาสที่สงออกขาว เขาไปตลาดโลก
ไดมากข้ึน 
- ผลิตภัณฑจากขาวยังมีโอกาสอีกมากในตลาดโลก  เน่ืองจากความตองการใชเปนอาหาร
เพ่ือสุขภาพ อาหารสําเร็จรูป และ เคร่ืองสําอางมีเพิ่มมากข้ึน 

ปญหาของพืช 

- พันธุขาวท่ีแนะนําใหเกษตรกรปลูก  ยังไมสามารถครอบคลุมพ้ืนที่การปลูกไดอยา
เหมาะสม 
- เทคโนโลยกีารผลิตที่เหมาะสม (Good Agriculture Practice : GAP) ยังไมมีรายละเอียด
ท่ีจะใชแนะนําเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะพันธุ 
- การวิจัยและพัฒนาดานการแปรรูปสวนใหญเปนการแปรรูปแบบงาย ๆ มีมูลคาเพิ่มนอย
และยังไมสามารถนําไปสูการเปนผูนําในการ แปรรูปสูอุตสาหกรรมการสงออก 
- การประชาสัมพันธและการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรมีคอนขางนอย 
- การคาขาวภายใตองคการคาโลก  (WTO) ถูกกีดกันมากข้ึน  โดยอางถึงการรักษา
สภาพแวดลอม สุขอนามัย และความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  
การผลิต 

ถึงแมประเทศไทยจะเปนผูสงออกอันดับหน่ึงของโลก แตผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ
อยูในระดับตํ่า โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ กับประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญของโลก โดย
ในป 2543/44 ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศในฤดูนาปเทากับ 361 กิโลกรัม/ไร จากพ้ืนท่ี 
ปลูกรวม 57.8 ลานไร และฤดูนาปรังเทากับ 695 กิโลกรัมตอไร จากพ้ืนที่ปลูกรวม 8.7 
ลานไร สงผลใหผลผลิตเฉลี่ยรวมอยูท่ีประมาณ 387 กิโลกรัมตอไร ในขณะท่ีผลผลิตเฉลี่ย
ของประเทศเวียดนาม ประมาณ 633 กิโลกรัมตอไร สหรัฐอเมริกาประมาณ 1,017 
กิโลกรัม ตอไรจีนประมาณ 969 กิโลกรัมตอไร สาเหตุท่ีผลผลิตเฉลี่ยของประเทศอยูใน
เกณฑตํ่าเน่ืองจากพื้นที่การผลิตขาวบางสวนไมเหมาะสม กับการปลูกขาว แตเกษตรกร
จําเปนตองปลูกขาวสําหรับการบริโภคเพื่อยังชีพ  
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ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบผลผลิตนาปและนาปรัง ขาวสายพันธุตางๆ    

ผลผลติ (กก/ไร)  
พันธุขาว  

งานวิจัย เกษตรกร 
       แหลงปลูก/พ้ืนที่แนะนํา  

      นาป  

ขาวดอกมะลิ  500 321 ทุกภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กข 15  560 346 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กข 6  666 330 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เจาหอมคลองหลวง 1  650 530 ชลประทานทกุภาค  

เจาหอมสุพรรณบุรี  582-673 437 สุพรรณบุรี อางทอง กาญจนบุรี  

ปทุมธานี 1  650-774 630 ชลประทานภาคกลาง  

สุพรรณบุรี 1  806 604 ชลประทานภาคกลาง  

สุพรรณบุรี 60  700 499 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก  

สุพรรณบุรี 90  600 499 ภาคกลาง  

606-696 458   เฉลี่ย  

      นาปรัง  

เจาหอมคลองหลวง 1  591-651 530 ชลประทานภาคกลาง  

ชัยนาท 1  819 659 ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคใต  

ปทุมธานี 1  650-774 734 ชลประทานภาคกลาง  

สุพรรณบุรี 1  876 738 ชลประทานภาคกลาง  
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 การจําแนกพันธุขาวมีหลายวิธี 
 1.  การจําแนกตามคุณสมบัติของแปงในเมล็ดขาว 
 ก.  ขาวเจา  ( Starchy rice )  เมล็ดคอนขางขาวใส  แปงในช้ันเอนโด

สเปรมสวนใหญเปนอะไมโลส  ( amylose )  ขาวชนิดน้ีเม่ือหุงตมแลวเมล็ดจะไมเหนียว
เกาะกัน  นิยมบริโภคในเขตภาคกลาง และภาคใต 

 ข.  ขาวเหนียว  ( Glutinous rice  หรือ  Sticky rice )  เมล็ดขาวมีสีขาว
ขุน  แปงสวนมากเปนพวกเด็กซทริน  ( dextrin )  ขาวชนิดน้ีเม่ือหุงตมแลวเมล็ดจะ
เหนียวเกาะติดกัน  นิยมบริโภคในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2.  การจําแนกตามคุณสมบัติในการขึ้นนํ้า 
  ก.  พันธุขาวไร  ( Upland rice  หรือ  Hill rice )  เปนขาวพันธุท่ีสามารถ
ข้ึนไดในที่ไมตองมีนํ้าหลอเลี้ยง  สวนมากปลูกตามท่ีราบสูง  ท่ีดอนและเชิงเขา  พันธุขาว
ชนิดน้ีปลูกไวเพ่ือการบริโภคมากกวาท่ีจะปลูกเปนการคาผลผลิตและคุณภาพคอนขางตํ่า 
  ข.  พันธุขาวนาสวน  ( Swamp rice  หรือ  Lowland rice )  เปนพันธุขาว
ท่ีข้ึนไดท้ังในที่ดอน  นํ้านอย และในที่มีนํ้าขังตลอดฤดู  มีความสามารถทนน้ําลึกไดไม
เกิน  1  เมตร  ไทยปลูกพันธุขาวชนิดน้ีมาก          
  ค.  พันธุขาวข้ึนนํ้า  ( Floating rice )  อาจจะเรียกวา  ขาวนาเมืองหรือ
ขาวฟางลอย  เปนพันธุขาวท่ีข้ึนไดดีในท่ีนํ้ามากนํ้าอาจจะลึกถึง  2.7 – 4  เมตร  มักปลูก
ตามลุมริมแมนํ้า  สวนใหญปลูกบริเวณแมนํ้าในภาคกลาง  เชน  ท่ีอยุธยา  ปทุมธานี  
อางทอง  เปนตน 
  3.  การจําแนกตามกําหนดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต  ในการกําหนดถือเอา
ภาคกลางเปนหลัก 
  ก.  พันธุขาวเบา  ( Early rice )  เปนพันธุขาวท่ีเก็บเกี่ยวไดเร็วหลังจาก
ดํานาแลว  จะเก็บเกี่ยวไดภายใน  110 – 140  วัน  ( ถาเร่ิมดํานาเดือนกรกฎาคม  ก็จะ
เก็บเกี่ยวไดในเดือน  กันยายน – พฤศจิกายน ) 
  ข.  พันธุขาวกลาง  ( Medium rice )  ขาวน้ีจะเก็บเกี่ยวไดภายใน  150 – 
170  วัน 
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  ค.  พันธุขาวหนัก  ( Late rice ) ขาวน้ีจะเก็บเกี่ยวมากกวา  180  วัน  ข้ึน
ไป 
  การปลูก  ขาวเปนพืชท่ีชอบอากาศรอนและความชื้นสูง  สามารถขึ้นในดิน
ทุกชนิดต้ังแตดินรวนปนทราย  ( sandy loam )  จนถึงดินเหนียว  แตชอบดินท่ีอมนํ้าไดดี
และมีดินเหนียวปน  pH  ท่ีเหมาะสม  5.5 – 6.5  (ดินแหง)  และ  7.0 – 7.2  ( ดินเปยก )  
คาเฉลี่ยอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  22 – 32°เซลเซียสตลอดชวงการเพาะปลูก  กอนปลูกขาว  
ตองเตรียมดินโดยมีการไถคร้ังแรกตามความยาวของพื้นท่ี  เรียกวา  ไถดะ  ตอมา
หลังจากตากดินไวระยะหน่ึง  แลวไถอีกคร้ังเพื่อพลิกดินกลับ  การไถครั้งน้ีเรียกวา  ไถ
แปร  หลังจากน้ันคราดดินอีก  3  คร้ัง  จึงเปดนํ้าเขานาใหดินตกตะกอน และพรอมท่ีจะ
ปลูกขาวตอไป 
  1.  นาหวาน  ( Direct sowing rice culture )  ทํากันมากในภาคกลาง  ซ่ึง
เปนท่ีลุมนํ้ามาก และดินอุดมสมบูรณ  พันธุขาวท่ีใชมักเปนขาวนาสวนและขาวข้ึนนํ้า  
อาจจะหวานเมล็ดขาวแลวคราดกลบหรือไถตะกอนแลวหวานเมล็ดขาว  ตอจากน้ันจึงไถ
แปรกลบอีกคร้ังหน่ึง  หรือหวานเมล็ดแลวไมคราดกลบเลยก็ได  ท้ัง  3  วิธีน้ี  การหวาน
แลวคราดกลบเปนการหวานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด  ในบางแหงที่ลุมนํ้าขังนาน  การ
ระบายน้ําไมดี  การทํานาหวานไมดีเมล็ดอาจเนากอนจะงอก  จึงนิยมทํานาหวานนํ้าตม
หรือนาหวานขาวงอกแทน  โดยนําเมล็ดขาวพันธุไปเพาะจนเร่ิมงอกรากเล็กนอยจึงนํามา
หวาน 
  2.  นาดํา  ( Transplanting rice culture )  เปนการปลูกขาวโดยวิธีท่ีนํา
เมล็ดขาวไปเพาะในแปลง  จนขึ้นเปนตนกลา  ( seeding )  นาน  25 – 40  วัน  แลวจึง
นําไปปกดํา (การตกกลา)  การทํานาดําน้ีเปนที่นิยมมากท่ีสุดเพราะใหผลผลิตสูง 

3.  นาไร   ( นาหยอด )  ใชพันธุขาวไร  โดยนําเมล็ดไปใสหลุมท่ีเตรียมไว 
การเก็บเกี่ยวเมื่อขาวเร่ิมสุกจะมีสีเหลืองท่ัวท้ังรวงหรือโคนรวงอาจจะยังเหลือไมสนิทก็
ตามถือวาระยะนี้เร่ิมเก็บเกี่ยวได  เม่ือเกี่ยวเสร็จจะตองผึ่งหรือตากแดดไวประมาณ  3 – 4 
วัน  จึงนําไปนวดใหเมล็ดขาวหลุดออกจากรวง  การนวดทําไดหลายวิธี  อาจใชแรงคน  
ใชควายเดินย่ําใชรถไถขนาดเล็กหรือใชเคร่ืองนวด  ตอจากน้ันทําความสะอาดขาวเปลือก
และแยกส่ิงเจือปนออกไป  โดยฝดในกระดง  ตะแกรงหรือใชเคร่ืองสีฝด 
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ประโยชนของขาว 
 1.  เปนอาหารหลักของประชากร 
 2.  ประกอบอาหารและในการอุตสาหกรรม  เชน  แปงขาวเจา  แปงขาวเหนียว 
 3.  เปนอาหารสัตว  เชน  ปลายขาว  รําขาว และฟางขาว 
 4.  วัตถุดิบในการผลิตกระดาษหรือวัสดุสําหรับบรรจุหีบหอ 
 5.  ในอุตสาหกรรมน้ํามันพืช    โดยนําขาวมาสกัดไดนํ้ามันรําซ่ึงเปนนํ้ามันพืชท่ีมี
คุณคา  ใชทํานํ้ามันประกอบอาหาร  ( cooking oil )  และนํ้ามันสลัด  ( salad oil ) 

การจําแนกเมล็ดขาวโดยอาศัย  ขนาดและรูปราง  FAD  ( Food and Agriculture 
Organization of the United Nations )  ไดกําหนดเกรดของเมล็ดขาวดังน้ี 
 1.  ขนาด  ใหยึดถือความยาวของเมล็ด 
  ก.  extra long  ยาวมากกวา  7  มม. 
  ข.  long grain  ยาวประมาณ  6 – 7 มม. 
  ค.  midle grain  ยาวประมาณ  5 – 5.99 มม. 
  ง.  short grain  ขนาดส้ันกวา  5  มม. 
 2.  รูปราง  โดยยึดอัตราสวนความยาวตอความกวาง 
  ก.  slender grain  อัตราสวนมากกวา  3  เทา 
  ข.  medium grain  อัตราสวน  2.4 – 3  เทา 

ค.  bold grain  อัตราสวน  2.0 – 2.39 เทา   
  ง.  round grain  อัตราสวนนอยกวา  2  เทา 
จุดประสงคของการปรับปรุงขาว 
 1.  เพ่ิมผลผลิต  
 2.  เวลาเจริญเต็มที่สัมพันธกับสภาพแตละทองถิ่น 
 3.  ลักษณะดี 
 4.  ตอบสนองตอการใหปุย 
 5.  ตานทานตอโรคและแมลง 
 6.  ปรับตัวใหเหมาะสมกับทองถิ่นได 
 7.  เก็บเกี่ยวไดดี 
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 8.  คุณภาพของเมล็ด 

การตลาด 

   - การนําเขา การนําเขาของโลก ป 2544 มีจํานวน 23.40 ลานตันประเทศผูนําเขาท่ี
สําคัญไดแก ไนจีเรีย รอยละ 7.68 รองลงมาไดแก อินโดจีน รอยละ 5.55 อิหราน รอยละ 
4.27 ฟลิปปนส รอยละ 4.06 และ ซาอุดิอารเบีย รอยละ 3.84 ตามลําดับ 
    - การสงออก การสงออกของโลก ป 2544 มีจํานวน 23.40 ลานตันขาวสาร เพิ่มข้ึน
จาก 22.90 ลานตันขาวสารของป 2543 รอยละ 2.23 ประเทศผูสงออกท่ีสําคัญ ไดแก 
ไทย รอยละ 30 ของการสงออกท้ังหมดลองลงมาไดแก เวียดนาม รอยละ 15.68 
สหรัฐอเมริกา รอยละ 11.54 ปากีสถาน รอยละ 1.90 จีน รอยละ 7.84 และอินเดีย รอยละ 
6.97 ของการสงออกท้ังหมดตามลําดับ  

ราคาผลผลติ ราคาขาว ณ ตลาดตาง ๆ ในชวงป 2544 มีดังน้ี 
      1) ราคาเกษตรกรขายได 
          - ราคาขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยเกวียนละ  5,725 บาท   ลดลง
จากเกวียนละ 7,017 บาท ของป 2543 รอยละ 18.41 
         - ราคาขาวเปลือกเจานาป 5 %  ท่ีเกษตรกระขายได   เฉลี่ยเกวียนละ 4,484 บาท 
ลดลงจากเกวียนละ 4,080 บาท ของป 2543 รอยละ 6.74 
         - ราคาขาวเปลือกนาปรัง   ความช้ืน 14 - 15 % เฉลี่ยเกวียนละ 4,099 บาท ลดลง
จาก เกวียนละ 4,189 บาท ของป 2543 รอยละ 2.15 
      2) ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
         - ราคาขายสงขาวสารเจา 5 % (ใหม)   ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยตันละ 7,040 บาท 
บาท ลดลงจากตันละ 7,334 บาท ของป 2543 รอยละ 4.01 
      3) ราคาสงออก 
         - ราคาสงออก เอฟ โอ บี    ขาวหอมมะลิ 100 %  ช้ัน 1 เฉลี่ยตันละ 379 ดอลลาร
สหรัฐฯ (16,699 บาท/ตัน)    ลดลงจากราคาตันละ 572 ดอลลารสหรัฐ (22,853 บาท/ตัน) 
ของป 2543 รอยละ 33.74 
        - ราคาสงออก   เอฟ โอ บี ขาวสาร 5 %   เฉลี่ยตันละ 175 ดอลลารสหรัฐฯ (7,752 
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ผลผลิตขาวเปลือกโลก ป 2543/44 - 2544/45 
(ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนธันวาคม 2544) 

  ต้ังแตป 2502 จนถึงปจจุบัน สถาบันวิจัยขาวมีพันธุรับรองและแนะนําเปนจํานวน 
74 พันธุ ท้ังท่ีเปนขาวท่ีคัดเลือกจากพันธุพื้นเมือง (Pure line selection) และพันธุขาว
ท่ีมาจากการปรับปรุงพันธุ โดยวิธีผสมพันธุจากการใชเช้ือพันธุขาวพันธุพื้นเมืองไทยท่ีมี
คุณภาพ เมล็ดดีกับพันธุขาวจากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ท่ีเปนพันธุท่ีมี
ศักยภาพในการใหผลผลิตสูง ตานทานตอโรค และแมลงศัตรูขาว เชน ขาวพันธุ กข1 กข3 
กข7 กข21 กข23 กข25 และ กข27 แตอยางไรก็ตาม การระบาดทําลายของโรคและแมลง
ศัตรูขาวในพื้นท่ี ปลูกขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคเหนือตอนลาง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงถือวาเปนแหลงที่มีอาหารที่สมบูรณ และสภาพแวดลอม
เหมาะสมกับการระบาดของศัตรูขาว เชน โรคไหม โรคใบหงิก โรคขอบใบแหง และเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล เปน ปญหาท่ีหลีกเลี่ยงไมได นักปรับปรุงพันธุจึงไดเตรียมความพรอมใน
การแกปญหาโดยการปรับปรุงพันธุขาวท่ีตานทานตอการทําลาย ของโรคแมลง และไดมี
การวิจัยอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีโดยเนนการปรับปรุงพันธุท่ีใหผลผลิตสูงตานทานโรคขอบใบ
แหง เพลี้ยกระโดด สีนํ้าตาล เพลี้ยจักจ่ันสีเขียว และมีคุณภาพของเมล็ดเปนท่ียอมรับของ
เกษตรกร ผูบริโภค และผูประกอบการสงออก พันธุขาวเหลาน้ี ไดแก สุพรรณบุรี 60 
สุพรรณบุรี90 ชัยนาท1 สุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี2 เปนตน นอกจากน้ันในพื้นที่นา
ชลประทานภาคกลางยังไดแนะนํา สงเสริมพันธุขาวหอมนาปรัง เชน ขาวเจาหอมคลอง
หลวง1 หอมสุพรรณบุรี และปทุมธานี 1เพื่อใหเกษตรกรเลือกปลูกเสริมการผลิต ขาวดอก
มะลิ 

           ประเทศไทยควร ใหความสําคัญมากข้ึน ในการวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุขาว ต้ังแต
การรวบรวม และแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุขาว การประเมินลักษณะ ท่ีสําคัญ ๆ ใน สายพันธุ
ขาวใหม ๆ เพ่ือนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุขาวไทยใหมี 
ศักยภาพในการใหผลผลิตสูงกวาเดิม และมีคุณภาพของเมล็ดขาวไทยตามความตอง การ
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แหลงปลูก  

•  สภาพพื้นที่ 
- พื้นท่ีนาชลประทานทุกภาคของประเทศ 
- เปนที่ราบลุม สามารถควบคุมระดับนํ้าได 
- ความสูงจากระดับนํ้าทะเลไมเกิน 600 เมตร 
- หางไกลจากแหลงมลพิษ 
- การคมนาคมสะดวก 

•   ลักษณะดิน 
- ดินเหนียวถึงดินรวนเหนียว 
- มีความอุดมสมบูรณสูงถึงปานกลางและสามารถอุมนํ้าไดดี  
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•   สภาพภูมิอากาศ 
- อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตประมาณ 22-23 องศาเซลเซียส 
- มีแสงแดดจัด  

•   แหลงนํ้า 
- มีคลองชลประทาน หรือแหลงนํ้าอื่น ๆ ท่ีมีนํ้าเพียงพอสําหรับใชตลอดฤดูปลูก 
- เปนนํ้าสะอาด ปราศจากสารอินทรียและสารอนินทรียท่ีมีพิษปนเปอน  

การเลือกพนัธุ 
      - มีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ 
        - ใหผลผลิตสูง 
        - ตานทานโรคและแมลงศัตรูขาวท่ีสําคัญในทองถิ่น 
        - เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ 

ฤดูปลูก 

ปลูกไดตลอดป แตควรหลีกเลี่ยงชวงการปลูกท่ีตนขาวจะออกดอกในชวงอุณหภูมิ
ตํ่ากวา 20 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา 33 องศาเซลเซียส     และหลีกเลี่ยงการปลูกท่ีตอง
เก็บเกี่ยวในชวงท่ีฝนชุก 
        - เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ จําเปนตองวางแผนการปลูกท่ีเหมาะสม 

การเตรียมเมล็ดพันธุ 

 - ใชเมล็ดจากแหลงท่ีเช่ือถือได เชน สถานีทดลองขาว ศูนยวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร 
และศูนยขยายพันธุพืช กรม สงเสริมการเกษตร หากใชเมล็ดพันธุของเกษตรกร ตองเปน
เมล็ดพันธุท่ีตรงตามพันธุ สะอาด และมีความงอกไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต 
       - ปลูกโดยวิธีปกดํา ใชเมล็ดพันธุ 5-7 กิโลกรัม ตกกลาเพ่ือปกดําในพื้นท่ี 1 ไร 
       - ปลูก วิธีหว าน นํ้าตม  ใช เมล็ดพันธุ  15-20 กิ โลกรัมตอไร 
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การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

การเตรียมดินและวิธีปลูก 
        ถาตองการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินใหปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 
       - หวานปุยหมักหรือปุยคอกท่ียอยสลายดีแลว อัตรา 500-1,000 กิโลกรัมตอไร กอน 

เตรียมดิน 
       - หวานเมล็ดพืชปุยสด   เชน โสนแอฟริกัน   อัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร กอน
ปลูกขาวประมาณ 2 เดือน ไถกลบเมื่อพืชปุยสด มีอายุประมาณ 50 วัน 

การปลูกโดยวิธีปกดํา มี 2 ข้ันตอน 

การตกกลา 
เตรียมแปลงตกกลา โดยไถดะ ท้ิงไว 7-10 วัน ไถแปร เอานํ้าเขา แชข้ีไถ คราดปรับระดับ
ผิวดินแลวทําเทือก 

แบงแปลงยอย กวางประมาณ  1-2  เมตร ยาวตามความยาวของแปลง ทํารองนํ้าระหวาง
แปลงกวางประมาณ 30 เซนติเมตรแลว ระบายนํ้าออก 
หวานเมล็ดขาวท่ีเตรียมไว บนแปลงใหสมํ่าเสมอ ใชอัตราเมล็ดพันธุ 50-70 กรัมตอตาราง
เมตร อยาใหนํ้าทวมแปลงกลา แตใหมีความช้ืนเพียงพอสําหรับการงอก เพ่ิมระดับนํ้าตาม
การเจริญเติบโตของตนขาว อยาใหทวมตนขาว และไมเกิน 5 เซนติเมตร จาก ระดับ หลัง
แปลง 

การปกดํา 
     - เตรียมแปลงปกดํา   โดยไถดะ ท้ิงไว 7-10 วัน ไถแปร เอานํ้าเขา แชข้ีไถ คราดปรับ
ระดับผิวดินแลวทําเทือก รักษาระดับนํ้าในแปลง  ปกดําประมาณ 5 เซนติเมตรจากผิวดิน 
     - ปกดําโดยใชตนกลาอายุประมาณ 25 วัน 
     - ระยะปกดํา 20x20 เซนติเมตร จํานวน 3-5 ตนตอกอ 
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การปลูกโดยวิธีหวานนํ้าตม 
     - เตรียมแปลงโดยไถดะ ท้ิงไว 7-10 วัน ไถแปร เอานํ้าเขาแชข้ีไถใหพอเหมาะกับการ
คราด คราดปรับระดับผิวดิน แลวทําเทือก 
     - แบงแปลง กวาง 5-10 เมตร ยาวตาม ความยาวของแปลง ทํารองนํ้า ระหวาง แปลง
กวาง 30 เซนติเมตร แลวระบายนํ้าออก 
     - หวานเมล็ดขาวท่ีเตรียมไว  บนแปลงใหสมํ่าเสมอใชอัตราเมล็ดพันธุ 15-20 กิโลกรัม
ตอไร 
     - หลังหวานเมล็ด อยาใหนํ้าทวมแปลง แตใหมีความช้ืนเพียงพอ สําหรับการงอก คอย 
ๆ เพ่ิมระดับนํ้าตามการเจริญเติบโตของตนขาว อยาใหทวมตนขาว และไมควรลึกเกิน 10 
เซนติเมตร 
     - อยาปลอยใหตนขาวขาดน้ํา โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงกําเนิดชอดอกถึงออกรวง 
     - หลังขาวออกรวง 80 เปอรเซ็นตแลวประมาณ 20 วัน ระบายนํ้าออก 

การใหปุย 
นาดํา 
     - คร้ังท่ี 1 ใหปุย สูตร 16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไรท่ี
ระยะปกดําหรือกอนปกดํา 1 วัน แลวคราดกลบ หรือใหหลังปกดํา 15-20 วัน(หากเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายควรใชสูตร 16-16-18) 
     - คร้ังท่ี 2 ใหปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กิโลกรัมตอไร หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 20-
30 กิโลกรัมตอไร ท่ีระยะกําเนิดชอดอก หรือ 30 วันกอนขาวออกดอก 
    - คร้ังท่ี 3 ใหปุยสูตร และอัตราเชนเดียวกับคร้ังท่ี 2 ท่ีระยะ 10-15 วันหลังระยะกําเนิด
ชอดอก 
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 นาหวานนํ้าตม 
   - คร้ังท่ี 1 ใหปุย สูตร 16-20-0 หรือ 18-22-0  หรือ 20-20-0 อตัรา 30 กิโลกรัมตอไร ท่ี
ระยะ 20-30 วันหลังขาวงอก (หากเปนดินรวนเหนียวปนทรายควรใชสูตร 16-16-8) 
   - คร้ังท่ี 2 และครั้งท่ี 3 เชนเดียวกับนาดํา 

เทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรีย  

ปุยอินทรีย เปนปุยท่ีไดจากการสลายตัวของเศษวัสดุอินทรียจากพืช สัตว 
ตลอดจนส่ิงขับถายจากสัตวและของเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรม การเกษตร เปนตน ปุย
อินทรียสามารถจําแนกออกไดหลายชนิดตามลักษณะการผลิตหรือชนิดของวัสดุท่ีนํามาใช
ในการผลิตไดแก ปุยมูลสัตว หรือปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ เศษวัสดุจาก
การเกษตร เชน ฟางขาว รวมท้ังของเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมการเกษตร เชน กากออย 
และสาเหลา เปนตน ปุยอินทรียมีปริมาณธาตุอาหารหลักคอนขางนอย การใชปุยอินทรีย
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวจึงตองใชในปริมาณมาก และมักจะ ไมเห็นผลในระยะสั้น แตถาใช
ติดตอกันระยะยาวจะชวยใหคุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน
จะดีข้ึน เน่ืองจากอินทรีย สารจะทําใหดินโปรง รวน-ซุย มีการอุมนํ้า และการถายเท
อากาศดีข้ึน นอกจากอินทรียสารยังชวยเพิ่มกิจกรรมตาง ๆ ของจุลินทรียในนํ้า ทําให 
สมบัติทางชีวะของดินดีข้ึน เน่ืองจากจุลินทรียเหลาน้ีไดรับธาตุอาหารจากปุยอินทรียทําให
เจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนไดรวดเร็วข้ึน การใสปุย อินทรียยังชวยลดการสูญเสียธาตุ
อาหารจากดิน ชวยเพ่ิมจุลธาตุและเสริมการใชปุยเคมีใหมีประสิทธิภาพ  

        การใชปุยอินทรียในนาขาว ควรจะพิจารณาขอเท็จจริงบางประการ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเลือกใชปุย ดังน้ี 
        ก. การใชปุยอินทรียในดินทรายจะไดผลดีกวาดินเหน่ียว 
        ข. ปุยอินทรียตองใชปริมาณและติดตอกันระยะยาวจึงจะไดผล จึงตองคํานึงถึง
แหลงท่ีจะหาปุยอินทรียมาใช  ซ่ึงถาผลิตเอง  ก็ควรจะพิจารณา  ถึงวัตถุดิบ ระยะเวลา ใน
การผลิต คาใชจายในการผลิต การขนสง การใสปุย  และควรจะเปรียบเทียบ กับคาใชจาย
ในการใชปุยเคมีดวย  เพื่อจะไดไมเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต 
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ปุยมูลสัตวหรือปุยคอก      เปนปุยท่ีไดจากส่ิงขับถายของสัตวชนิดตาง ๆ ไดแก 
มูลไก มูลเปด มูลสุกร มูลโค มูลกระบือ และมูลคางคาว เปนตน การใชปุยคอก ทําไดโดย
วิธีหวานใหกระจายสมํ่าเสมอท่ัวกระทงนา แลวคราดกลบควรใสกอนปลูกขาวอยางนอย 1 
สัปดาห ใสในอัตราอยางตํ่า 500 กิโลกรัมตอไร 

ปุยหมัก เปนปุยอินทรียไดจากการหมักเศษซากพืช ใหยอยสลายดวย
กระบวนการทางชีวเคมี โดยมีจุลินทรียเปนตัวการสําคัญในการยอยสลาย แตเน่ืองจากจุลิ
นทรียเปนส่ิงท่ีมีชีวิตที่ตองการธาตุอาหาร เพ่ือการเจริญเติบโตดังน้ันชนิดของเศษช้ินสวน
ซากพืชจะมีความสําคัญตอระยะเวลาในการ ยอยสลายทําปุยหมัก โดยวัสดุท่ีมีปริมาณ
ธาตุอาหารคารบอนและไนโตรเจนในอัตราสวนท่ีเหมาะสม ตอการเจริญเติบโตของจุลินท
รียจะทําให การยอยสลายเกิดข้ึน ไดรวดเร็ว ตัวอยางของปุยหมักท่ีมีการผลิตใชกัน
แพรหลาย ไดแก ปุยหมักฟางขาว ซ่ึงไดจากการหมักฟางขาว ปุยหมัก ผักตบชวา ไดจาก
การหมักผักตบชวา และปุยเทศบาล ซ่ึงไดจากการหมักเศษช้ินสวนซากพืช สัตว ตลอดจน
ส่ิงปฏิกูล การใชปุยหมักควรใชอยางตํ่า 1,000 กิโลกรัมตอไร โดยการหวานใหกระจาย
สมํ่าเสมอท่ัวกระทงนาแลวคราดกลบ และระบายนํ้าเขาขังนากอนการ ปลูกขาว 2 - 3 
สัปดาห เพื่อใหกระบวนการหมักยอยสลายถึงจุดส้ินสุด จะไดไมเกิดปญหากาซหรือ
สารพิษในแปลงนาขาว 

ปุยพืชสด เปนปุยอินทรียท่ีไดจากการปลูกพืช เพื่อใชเปนปุยพืชสด มีท้ังพืช
ตระกูลถั่วอายุส้ันและอายุขามป ไมยืนตน ตลอดจนพืชขนาด เล็กตระกูลเฟรนชนิดหน่ึง
คือ แหนแดง ลักษณะของพืชท่ีใชเปนปุยพืชสดที่ดีควรเจริญเติบโตงาย ใหผลผลิตหรือ
นํ้าหนักสดไดสูงในระยะเวลาสั้น ในปจจุบัน พืขท่ีไดรับความนิยมใชเปนพืชสดกันมาก 
ไดแก ถั้วพรา ปอเทือง ถั่วพุม และพืชจําพวกโสน เชน โสนอินเดีย และโสนอัฟริกัน เปน
ตน 
การใชปุยพืชสด เชน โสน และปอเทือง ควรไถกลบขณะที่ตนพืชยังออนอยู อยางชาไม
ควรเกินระยะออกดอก หรืออยูในชวงไมเกิน 60 วัน จะไดผลดีท่ีสุด สําหรับพืชเศรษฐกิจ
อื่น ๆ เชน ถั่วเขียว และถั่วเหลืองควรไถกลบหลังจากเก็บผลผลิตแลว 
         ปุยอนิทรียอื่น ๆ เศษวัสดุอันทรียอื่น ๆ อีกหลายชนิดสามารถนํามาใชเปนปุย
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ปุยชีวภาพ เปนปุยท่ีไดจากจุลินทรียชนิดตาง ๆ ซ่ึงมีท้ังเช้ือไรโซเบี่ยมท่ีสามารถ
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บไวในปมของรากพืช ตระกูลถั่ว สาหรายสํานํ้าเงินแกม
เขียว สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ไดแก แหนแดง เปนตน 

 แหนแดง แหนแดงเปนพืชนํ้าเล็ก ๆ พวกเฟรนชนิดหน่ึงพบอยูตามผิวนํ้าโดยทั่ว 
ๆ ไปตนแหนแดงประกอบดวยสวนตาง ๆ คือลําตน ราก และใบ ใบบนและลาง มีขนาด
ใกลเคียงกัน ใบบนมีโพรงใบ และมีสาหรายสีนํ้าเงินแกมเขียวอาศัยอยูในลักษณะที่พึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน สาหรายน้ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศและเปลี่ยนใหเปน
สารประกอบในรูปของ แอมโมเนียมใหแหนแดงเองไปใชได  ในแหนแดงมีไนโตรเจน เปน
องคประกอบสูงถึง 3 - 5 เปอรเซ็นต เม่ือแหนแดงเนาสลายจะปลดปลอยไนโตรเจน
ออกมาใหเปนธาตุอาหารพืชได 

สาหรายสีนํ้าเงินแกมเขียว เปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก ลักษณะเซลล รูปรางเปน
ทอน ทรงกระบอก หัวทายมนตอกันเปนเสน ยาวคดเคี้ยวไปมา สามารถหาไดท่ัวไปตาม
แหลงนํ้าตามธรรมชาติ มีท้ังชนิดท่ีตรึงไนโตรเจนจากอากาศได และชนิดท่ีตรึงไมได ชนิด
ท่ีตรึงไดมัก อาศัยอยูกับพืชชนิดตาง ๆ เชน พืชพวกมอส ปรง หรือ อาศัยอยูรวมกับเช้ือ
รา และท่ีมีความสําคัญและนํามาใชประโยชนกันมากก็คือชนิดท่ีอาศัย อยูกับพืชตระกูล
เฟรนจําพวกแหนแดง น่ันเอง 
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การผลิตขาวอินทรีย 

1. พันธุขาว 

เปนพันธุขาวและแมลงศัตรูพืชสําคัญในพื้นที่แขงขัน กับวัชพืชไดดีมีลักษณะเมล็ด
และคุณภาพการหุงตมและรับประทาน ตรงตอความตองการของตลาดพันธุขาวที่นิยมใช
ในการผลิตขาวอินทรียในปจจุบัน คือขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 

2. เมล็ดพันธุขาว 

            เปนเมล็ดพันธุท่ีไดมาตรฐานของเมล็ดพันธุ   และผลิตโดย ระบบเกษตรอินทรีย 
ปราศจากโรคแมลงและเมล็ดวัชพืช  หากจําเปนตองปองกันกําจัดโรคที่ติดมากับเมล็ด ให
ใชเฉพาะสารที่อนุญาตใหใชได 

3. การเตรียมดินและวิธีปลูกพันธุขาว 

            ควรเตรียมดินอยางดีเพ่ือลดปญหาวัชพืช  และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของขาว  แตไมใชสารกําจัดวัชพืชรวมกับการเตรียมดิน การเตรียมดิน
จะตองสอดคลองกับวิธีการปลูกขาว 

             - วิธีปกดํา เหมาะกับการทํานาในนิเวศนนาชลประทาน เตรียมดินอยางดี โดย
ไถดะตากดินไว เพ่ือกําจัดวัชพืชท่ีกําลังเจริญเติบโตปลอยนํ้าทวมแปลง  เพื่อกําจัดวัชพืช
ท่ีกําลังจะงอก  ไถแปร  และคราดปรับระดับผิวดินใหสมํ่าเสมอ  เพื่อความสะดวก  ในการ
ควบคุมระดับนํ้าและควบคุมวัชพืช 

              - ตกกลาโดยใชอัตราเมล็ดพันธุประมาณ 100 กรัมตอพื้นที่แปลงกลา1 ตาราง
เมตร จะไดไดตนกลาท่ีมีความอุดมสมบูรณแข็งแรง      (ใชเมล็ดพันธุตกกลา ประมาณ 7 
กิโลกรัมตอพื้นที่ปกดํา 1 ไร ปกดําระยะ 20x20 เซนติเมตร จํานวน 3-5 ตนตอกอ โดยใช
อายุกลาระหวาง 25-30 วัน  

              - วิธีหวานนํ้าตม เหมาะกับการทํานาในนิเวศนาชลประทาน โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีตองทํานาลากวาปรกติ หรือมีปญหาดานแรงงาน เตรียมดินอยางดี โดยไถดะตาก
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              - วิธีหวานขาวแหง เหมาะสมกับทํานาในนิเวศนานํ้าฝน โดยเฉพาะพื้นที่นาลุม
และวัชพืชนอยเตรียมดินโดยวิธีเตรียม ดินแหงไถดะ เพ่ือกําจัดวัชพืชท่ีกําลังเจริญเติบโต 
ไถแปร หวานเมล็ดพันธุขาวแหง อัตรา 20-25 กิโลกรัมตอไร หรือ รวมกับเมล็ดถั่วเขียว 
อัตรา 8 กิโลกรัมตอไร แลวคราดกลบ 

4. การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน 

            การเลือกพ้ืนที่ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูงเปนเง่ือนไขที่สําคัญในการ
ผลิตขาวอินทรียและตองรักษาระดับความอุดม สมบูรณของดินเพื่อรักษาระดับผลผลิตให
มีความยั่งยืนโดยเฉพาะการจัดการธาตุอาหารหลักของพืชพ้ืนที่นาขาวอินทรีย จะตองไม
เผาตอซัง ฟางขาว และเศษซากพืช รวมทั้งควรหาวัสดุอินทรียจากพ้ืนท่ีขางเคียงใส
เพ่ิมเติมเขา ไปดวยการปลูก พืชตระกูลถั่วจะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณ ของดินในระยะ
ยาว ควรปลูกพืชคลุมดินในชวงท่ีไมปลูกขาวนอกจากเปนการปองกันการสูญเสียหนาดิน 
แลวยังเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินอีกดวยเนื่องจากปุยอินทรีย หรือปุยธรรมชาติ ท่ี
อนุญาตใหใชในการผลิตขาวอินทรีย เปนตนวา ปุยหมัก ปุยคอก จุลินทรีย ผลิตภัณฑ 
และผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งแรธาตุท่ี ยังไมผานการสังเคราะห  เคมี มี
ความเขมขนของธาตุอาหารต่ํา ตองใชปริมาณมากและตอเน่ืองทุกปจะไดผลผลิตและ เกิด
ความยั่งยืน ดังน้ันการใชสาร หรือวัสดุเหลาน้ีตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตดวย  

          การปลูกพืชตระกูลถั่วเปนวิธีเหมาะสมท่ีสุดในการผลิตขาวอินทรียเพราะไดธาตุ
อาหารเพียงพอตอความตองการสําหรับการเจริญเติบโตของขาว ตนทุนการผลิตตํ่า
สามารถทําไดอยางตอเน่ือง และยังไดรับผลตอบแทนจากพืชปุยสดบางชนิดอีกดวย เชน 
การปลูกถั่วเขียวกอนขาว โดยใช การเตรียมดินจากการไถดะนาขาว หวานถั่วเขียวอัตรา
เมล็ดพันธุ 8 กิโลกรัมตอไร แลวไถหรือคราดกลบตนเขียวระยะออกดอกเพื่อเปน 
ปุยพืชสดเพียงประการเดียว ในนาหวานขาวแหงสามารถหวานถั่วเขียวรวมไปดวยจะชวย
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5. ระบบการทําฟารม 

การผลิตขาวในระบบเกษตรอินทรียน้ัน กิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ท้ังการ
ปลูกพืชและเล้ียงสัตว ควรจะตองเปนแบบ เกษตรอินทรีย  ดวยทั้งหมด (Support factors) 
ในพ้ืนที่ใหมากท่ีสุด และมีปจจัยเส่ียง (Risk factors) นอยท่ีสุดดวย ท้ังนี้ในพ้ืนท่ีเกษตร
นํ้าฝนของประเทศไทย ซ่ึงทําการเกษตรแบบดั้งเดิมและใชปจจัยการผลิตจากภายนอก
นอยอยูแลว จึงเปนขอสนับสนุนการผลิตขาวอันทรียในพื้นที่ดังกลาวไดเปนอยางดี 

6. การควบคุมวัชพืช 

การเขตกรรมที่ดีสามารถแกปญหาวัชพืชในนาไดเปนอยางดี การทํานาดําเปนวิธี
ท่ีชวยควบคุมวัชพืชโดยใชระดับน้ําในนาและตนกลาขาวท่ีมีการเจริญเติบโตกอนวัชพืช 
การเตรียมดินไหมีผิวหนาดินสมํ่าเสมอ และการรักษาระดับนํ้าขังในนาในระยะแรก
ประมาณ 1 - 2 เดือนหลังปกดํา ทําใหสามารถควบคุมวัชพืชอยางไดผล ในนาหวานขาว
แหงทีหวานถั่วเขียวรวมไปดวย ถั่วเขียวที่เจริญเติบโตไดเร็วชวยควบคุมวัชพืชโดยการบัง
แสงแดด ไดเปนอยางดี แตถายังมีวัชพืชเหลืออยูในนา การใชวิธีการกําจัดอื่นรวมดวย 
เชน กําจัดดวยวิธีกล ใชแรงงานคนถอน หรือใชเคร่ืองกําจัดวัชพืช ก็จะไดผลดียิ่งข้ึน 

7. การปองกันกําจัดโรคแมลง 

การรักษา สมดุลธรรมชาติ  เพื่อใหศัตรูธรรมชาติ  (Natural enemies)  ของแมลง
ศัตรูพืช ท้ังตัวห้ํา (Predators) และตัวเบียน (Parasites)  ควบคุมแมลงศัตรูขาวตาม
ธรรมชาติ   รวมท้ังการรักษาความสมดุลของธาตุอาหารในดิน  และการจัดการนํ้าท่ีดีชวย
ใหตนขาวมีความแข็งแรง ทนทานตอการทําลายของโรคและแมลงไดดี 
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การปลูกพืชหมุนเวียน เชน ถั่วเขียวกอนขาว เปนการตัดวงจรชีวิตของแมลงและการแพร
ระบาดของโรคไดดี การกําจัดวัชพืชท่ีอาจเปนพืชอาหารหรือพืชอาศัยของศัตรูขาวรวมทั้ง
กําจัดเศษซากพืชทีเปนโรค ชวยปองกันศัตรูขาวไดในระดับหน่ึง 

การเลือกใชพันธุตานทานและทนทานเปนอีแนวทางหน่ึง  โดยศึกษาชนิดโรค และ
แมลงที่สําคัญ  ในพ้ืนที่แลวเลือกพันธุขาวใหเหมาะสม    นอกจากนั้นยังมีการปองกันและ
กําจัดโดยวิธีการตาง ๆ ท่ีอนุญาตใหใชได เปนวิธีการที่สามารถปฏิบัติไดหากมีการระบาด
รุนแรง 

8. การปองกันกําจัดสัตวศัตรูขาว  

หนูเปนศัตรูขาวท่ีสําคัญมาก cนะนําใหใชวิธีควบคุมโดยใชศัตรูธรรมชาติ ซ่ึงเปน
วิธีท่ีประหยัด รักษาระบบนิเวศ และมีประสิทธิภาพในระยะยาว ศัตรูธรรมชาติของหนูท่ี
สําคัญ ไดแก แมว สุนัข งู นกเคาแมว และเหยี่ยว เปนตน นอกจากนี้อาจใชวิธีกล เชนกับ
ดัก และร้ัวกันหนูสัตวศัตรูขาว เชน ปู หอยเชอร่ี แนะนําใหกําจัดโดยวิธีกล หรือจับทําลาย 
และอาจพิจารณาใชสารท่ีอนุญาตใหใชได ในการปองกันกําจัด  

การจัดการกอนและหลังการเกบ็เกี่ยวการเตรียมดินและวิธีปลูกพันธุขาว 9. 

ระบายนํ้าออกจากนาขาวสุกแกประมาณ 10-15 วัน ข้ึนกับลักษณะเนื้อดิน เพื่อให
พื้นนาแหงและขาวสุกแกสมํ่าเสมอ เก็บเกี่ยวขาวแลว ตากสุมซังในนาไมเกิน 3 วันจะได
ขาวเปลือกท่ีมีคุณภาพสีดีและมีความช้ืนไมเกิน 14 % การใชเคร่ืองนวดจะไดขาวเปลือกท่ี
มีความช้ืนประมาณ 19-22 % ควรนําเมล็ดขาวเปลือกมาตากใหมีความหนาประมาณกวา 
5 ซม. นาน 2 วัน จะไดขาวเปลือกความช้ืนตํ่ากวา 14 % และมีคุณภาพการสีดีเชนกัน 

10. การเกบ็รักษาผลผลติและบรรจุภัณฑ 

เก็บรักษาขาวเปลือกในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ในยุงฉางหรือโรงเก็บท่ีปองกัน
แมลงและศัตรูไดดี แลวแปรสภาพเปนขาวกลอง หรือ ขาวสารตามความตองการ บรรจุ
ขาวกลองและขาวสารในถุงพลาสติกขนาดบรรจุ 1-5 กิโลกรัม ในระบบสูญญากาศหรืออัด
กาซคารบอนไดออกไซด 
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อาหารที่ทําจากขาว 

แบงเปน  6  กลุม  

กลุมที่  1    อาหารที่ทําจากขาว   ไดแก 

1.1     ขาวสําเร็จรูปพรอมรับประทานบรรจุกระปอง  
1.2     ขาวสําเร็จรูปพรอมรับประทานบรรจุกระปองพรอมปรุงรส  
1.3     โจกบรรจุกระปอง  
1.4     ธัญพืชขาวกลองสําเร็จรูปพรอมรับประทาน  
1.5     ขาวเหนียวกระปอง  

กลุมที่  2  อาหารที่ทําจากแปงขาว ไดแก เสนกวยเตี๋ยว เสนหม่ี    กวยจ๋ับ    เสนขนมจีน 
ใบเมี่ยง  เสนพาสตา   สปาเกตตี   ผงแปง สําหรับผลิตยา   อาหารสําเร็จรูป   กึ่งสําเร็จรูป 
จากผลิตภัณฑ ท่ีทําจากแปงขาวอื่น ๆ  

กลุมที่  3  นํ้ามันพืชจากขาว   ไดแก   นํ้ามันรําขาวตาง ๆ   

กลุมที่  4    ขนมที่ทําจากขาว   ไดแก   ขาวหอมมะลิกรอบปรุงรส    แครกเกอร     คุกกี้ 
ซาลาเปา  รัวซองท  ไอศกรีม  ขนมทอด   ขาวตัง ขาวพอง ขนมปง  ฯลฯ 

กลุมที่  5  เคร่ืองด่ืมท่ีทําจากขาว  ไดแก  นํ้ามันขาว นํ้านมขาวยาค ูนํ้านมขาวชนิดผง ชา
ใบขาว ธัญญาหารสําหรับชงดื่มไวนขาว 

กลุมที่  6   อื่น  ๆ   ไดแก    อาหารเสริม  แชมพู   สบู   นํ้ามันนวด  ครีมบํารุงผิว  ถาน
แกลบ   ปุยถาน 

 

 

 

ขาวน่ึง (Parboiled Rice)  
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ขาวน่ึง เปนสินคาออกประเภทขาวของไทยที่มีอนาคตไกลนาจับตามอง 
โดยเฉพาะขาวน่ึงคุณภาพดี ถึงแมจะไมมีการบริโภค ภายในประเทศ แตขาวนึ่งก็เปน
สินคาออกของไทยมานานแลวปหน่ึง ๆ ไทยสงขาวน่ึงออกประมาณ 7 แสน ถึง 1 ลาน
เมตริกตัน คิดเปนมูลคาหลายพันลานบาท ประเทศที่ส่ังซ้ือขาวน่ึงจากไทยไดแกประเทศ
ตาง ๆ ในแถบอัฟริกา และ ตะวันออกกลาง เชน Mozambique Cameroon Somalia 
Nigeria Benin, Saudi Arabia, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, Israel และ Lebanon 
เปนตน นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย ๆ ประทศใน ยุโรป อเมริกา เชน Italy, Germany, 
France และบางประทศในเอเซีย เชน Bangladesh และ Sri Lanka เปนตน ประเทศสง
ขาวน่ึงคุณภาพดี (ขาว 100%) ออกตางประเทศปละประมาณ 2 แสนตัน คิดเปนมูลคา
ประมาณ 1,300 ลานบาท โดยเฉลี่ย ขาวน่ึงคุณภาพดีของไทยยังมีโอกาสพัฒนาไดอีก
มาก เพราะตนทุนขาวเปลือกไทยราคาถูกกวาสหรัฐซ่ึงเปนคูแขงท่ีสําคัญ ดังนั้นขาวน่ึง จึง
นับเปนผลิตภัณฑท่ีควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางยิ่ง 
          วิธีทําขาวน่ึงไดมีการพัฒนาขึ้นเร่ือย ๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพไดดีข้ึน วิธีลาสุดของ
การพัฒนากอนถึงการใชเคร่ืองจักรกลก็คือ วิธี Parboiled process ซ่ึงวิธีแรก คือ Cold 
soaking method หรือ Single boiling method และวิธีท่ี 2 คือ Double boiling method 
วิธี Single boiling คือ แชขาวแชในถังนํ้าเย็นธรรมดาเปนถังซีเมนตขนาดใหญ มีการ
หมุนเวียนของน้ําตลอดเวลา เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง ตามดวย นําขาวเปลือกท่ีแชแลวไป
ตมอุณหภูมินํ้าเดือด 2 ช่ัวโมง ขณะตมมีการคนตลอดเวลาหรือทุก ๆ 20 นาที แลวนําไป
ทําใหแหงโดย การตากแดดวิธี Double Boiling method พัฒนาจากวิธีแรก โดยคร้ังแรก
แชขาวเปลือกในน้ําอุน (60oC) เพ่ือใหแบคทีเรียและจลินทรียอื่น ๆ ตาย จากน้ันลด
อุณหภูมิเหลือ 30-40oC เพ่ือให spore ของจุรินทรียตาง ๆ เกิดข้ึนมาอีกคร้ัง แลวจึงนําไป
ตมฆาเช้ือจุรินทรียใหหมดจริง ๆ จากน้ันก็นําไปทําใหแหง วิธีน้ีชวยลดกลิ่นลงสีขาวเปนสี
เหลืองแดงแทนน้ําตาลคล้ํา และไมเหม็นหืน ปจจุบันการผลิตขาวน่ึงในทางอุตสาหกรรม 
ของประเทศยุโรปและอเมริกา เปนระบบที่ทันสมัยมีการใชเคร่ืองจักรเคร่ืองทุนแรงเขามา
ชวย บางโรงก็เปนระบบอัตโนมัติท้ังหมด ในประเทศไทยก็มีโรงผลิตขาวน่ึงท่ีทันสมัย
หลายแหง ซ่ึงเทคนิคการผลิตมักจะไมเปดเผย 
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จุดประสงคของการทําขาวน่ึง  

กรรมวิธีการทําขาวน่ึงเปนการปฏบัติตอขาวเปลือกกอนท่ีจะนําไปสีโดยมี
จุดประสงคเพื่อเพ่ิมปริมาณขาวหักระหวางการสี ลดการสูญเสีย แรธาตุอาหารในบางสวน
ของเมล็ดขาวระหวางการสี และเพิ่มคุณคาการใชประโยชนจากขาวเปลือคุณภาพการสีตํ่า
หรือขาวเปลือกเปยก นอกจากน้ียังมีจุดประสงคทางการคา คอื ผลิตตามความตองการ
ของผูบริโภคในบางสวนของโลกที่เคยชินตอการบริโภคขาวน่ึงอีกดวย 

วิธีการทําขาวน่ึง   กรรมวิธีพื้นฐานของการทําขาวน่ึงแบงออกเปน 3  ข้ึนตอนที่
ตอเน่ืองกันคือ  
 
           1. การแช  (Soaking หรือ Steeping)      นําขาวเปลือก มาแชนํ้า  ใหมีความช้ืน
ประมาณ 30-40% เพ่ือใหแปงออนตัวลง นํ้าท่ีแชอาจเปนนํ้าเย็นหรือนํ้ารอนก็ได เวลาของ
การแชข้ึนอยูกับนํ้า นํ้าเย็นใชเวลาแช 2-3 วัน นํ้าอุนหรือนํ้ารอนเวลาการแชลดลง 
 
           2. การตมหรือน่ึง (Steaming) นําขาวเปลือกข้ึนจากข้ันตอนแรกมาตมหรือน่ึงให
สุก   เพ่ือใหแปงภายในเมล็ดมีลักษณะเปนวุน  (gelatinize)     สังเกตจากขางนอกจะเห็น
เปลือกเมล็ดขาวปริมาณเล็กนอย 
 
           3. การทําใหแหง (Drying)   หลังจากตมหรือน่ึงแลวขาวเปลือกจะถูกนําไปทําให
แหงซ่ึงอาจจะใชตากแดดธรรมดา  หรือผานเคร่ืองอบแหงก็ได    การทําแหงมีจุดประสงค
เพ่ือลดความช้ินใหเหลือ 12-14% การนําไปสี 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากกรรมวิธีการทําขาวน่ึง 

           1. เปลือกเมล็ดจะปริเน่ืองจากขาวกลองขยายตัว 

           2. การแชขาวเปลือกในน้ําเย็นหลาย ๆ วัน  ทําใหเกิดการหมัก   (fermentation) 
ขาวน่ึงมีกลิ่นเหม็นแกไขโดย แชนํ้าอุนหรือนํ้ารอนแทนน้ําเย็น 
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           3. ขณะแชขาวเปลือก  ความดัน (Pressure)   ในนํ้าสูงกวาในเมล็ดทํา ใหแรธาตุ
และสารอาหารตาง ๆ ซ่ึงอยูในเนื้อเยื่อช้ันนอก ๆ   ของเมล็ดซึมเขาไปในสวนของขาวสาร 
ทําใหขาวสารนึ่งมีคุณคาอาหารเพิ่มข้ึน 

          4. ในข้ันตอนนึ่งจะเกิดลักษณะที่แปงสุกเปนกาวประสานเชื่อมรอยแตกราวภายใน
เมล็ดใหหายไป  และเม็ดแปงสุก ขยายตัว    จับเปนเน้ือเดียวกันทําใหชองวางภายในเม็ด
ขาวสารที่เรามองเห็นเปนลักษณะทองไขหายไปดวย ดังน้ัน  ขาวนึ่งเม่ือทําใหแหง แลว
นําไปสีจึงไดปริมาณขาวเต็มเมล็ดและตนขาวสูง  ขาวหักนอย ขาวสารใสไมเปนทองไข 

          5. ขาวเปลือกเม่ือแชนํ้า  พวกแรธาตุและสารอาหารตาง ๆ  เชน free sugar  และ 
amino acid จะซึมเขาไปสวนท่ีเปนแปง เม่ือนําไปน่ึง    เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
สารเหลาน้ีเรียกวา browning reaction  ทําใหขาวสารมีสีนํ้าตาลออนหรือคล้ํา   แลวแต
วิธีการแชและน่ึง 

คุณภาพขาวน่ึง     ขาวนึ่งคุณภาพดี พิจารณาจากส่ิงตาง ๆ ดังน้ี คือ 

          สี ควรเปนสีเหลืองออน หรือนํ้าตาลออน 
          กลิ่น เม่ือหุงสุกแลวควรมีกลิ่นนอยท่ีสุด 
          คุณภาพการสี สีไดเน้ือ มีขาวหักนอย  
          ลักษณะเมล็ด ใส แกรง ไมมีทองไข ขนาดรูปรางเมล็ดเหมือนขาวธรรมดา 
          ลักษณะขาวสุก เม่ือหุงสุกแลวเมล็ดรวนไมติดกัน 

ปจจัยที่ตองควบคุมในการทําขาวน่ึง 

         1. ขาวเปลือกหรือวัตถุดิบสําหรับทําขาวน่ึง    ควรมีสีของเปลือกและสีช้ันปลอกรํา 
ออน เชน ขาว (ฟาง) หรือนํ้าตาล  เมล็ดอยูในสภาพสะอาด  ไมมีรอยแมลงกัดกินหรือเช้ือ
ราทําลาย 
 
         2. ตองควบคุมอุณหภูมิของน้ําและระยะเวลาการแชใหพอเหมาะ   เพ่ือปองกันการ
เกิดกลิ่นและสีท่ีไมดีของขาวน่ึง 
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เปรียบเทียบขาวน่ึงกับขาวธรรมดา 

        1. ขาวน่ึงกะเทาะเปลือกงายกวาขาวธรรมดา 
        2. ขาวน่ึงใชเวลาและการขัดสีมากกวาขาวธรรมดา 
        3. ขาวน่ึงคุณภาพการสีดีกวา ขาวหักนอยกวาขาวธรรมดา 
        4. ขาวน่ึงเก็บรักษาไดนานกวาขาวธรรมดา เพราะ enzyme lypase ถูกทําลาย 
        5. หากขาวธรรมดาเปนทองไขเม่ือทําเปนขาวน่ึงแลวเมล็ดจะใสไมเปนทองไข 
        6. ขาวสารนึ่ง มีไวตามิน บี และ อี สูงกวาขาวสารธรรมดา (พันธุเดียวกัน)  
        7. ขาวน่ึงใชเวลาหุงตมนานกวาขาวธรรมดา 
        8. ขาวน่ึงหุงข้ึนหมอกวาขาวธรรมดา เพราะการทําขาวน่ึงเปนการทําใหขาวเกา 
        9. ขาวน่ึงยอยงายกวาขาวธรรมดา      เพราะแปงสุกไปคร้ังหน่ึงแลว Chain   ของ 
glucose ถูกทําลายไปแลว 
      10. รําขาวน่ึงมีนํ้ามัน 25-30% ในขณะที่ขาวธรรมดามีเพียง 15-20%  
      11. ขาวน่ึงมีกลิ่นและรสไมเปนท่ีตองการของผูบริโภคท่ีคุนเคยกับขาวธรรมดา 
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ขาวท่ีสงออกจําหนายตางประเทศมี 4 ประเภทคือ 

    1. ขาวขาว (White Rice) 
    2. ขาวกลอง (Cargo Rice) 
    3. ขาวเหนียวขาว (White Glutinous Rice) 
    4. ขาวน่ึง (Parboiled Rice) 

คําจํากัดความที่ใชในการกําหนดมาตรฐานขาว 

1. มาตรฐานสินคา (Rice Standards)  

หมายถึง  ขอกําหนดขั้นตํ่าสําหรับขาวแตละประเภทและชนิด   สําหรับการคา
ภายในประเทศและการคาระหวางประเทศ 

     2. ขาว (Rice)  

หมายถึง ขาวเจา และขาวเหนียว (Oryza sativa L.) ไมวาจะอยูในรูปใด 

     3. ขาวเปลือก (Paddy)  
         หมายถึง ขาวท่ียังไมผานการกะเทาะเอาเปลือกออก 

     4. ขาวกลอง (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice) 
         หมายถึงขาวท่ีผานการกะเทาะเอาเปลือกออกเทาน้ัน 

     5. ขาวขาว (White rice)  
         หมายถึง ขาวท่ีไดจากการนําขาวกลองเหนียวไปซัดเอาลําออกแลว 

     6. ขาวเหนียวขาว (White glutinous rice) 
         หมายถึง ขาวเจาท่ีไดจากการนําขาวกลองเหนียวไปขัดเอารําออกแลว 
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     7. ขาวน่ึง (Parboiled rice)  
         หมายถึง ขาวเจาท่ีไดผานกระบวนการทําขาวน่ึงและขัดเอารําออกแลว 

     8. พื้นขาว (Rice Classification) 
         หมายถึง เมล็ดขาวท่ีมีขนาดความยาวระดับตาง ๆ  ตามท่ีกําหนด  ซ่ึงเปนสวนผสม
ของขาวแตละช้ันตามอัตราสวนที่กําหนด 

     9. ชั้นของเมล็ดขาว (Classes of rice Kernels)  
         หมายถึง ช้ันของเมล็ดขาวท่ีแบงตามระดับความยาวของขาวเต็มเมล็ด 

    10. สวนของเมล็ด (Parts of rice kernels) 
          หมายถึง  สวนของขาวเต็มเมล็ดแตละสวนท่ีแบงตาม  ความยาวของเมล็ดออกเปน 
10 สวนเทา ๆ กัน 

    11. ขาวเต็มเมล็ด (Whole kernels) 
          หมายถึง เมล็ดขาวท่ีอยูในสภาพเต็มเมล็ดไมมีสวนใดหักและใหรวมถึงเมล็ดขาวท่ีมี
ความยาวตั้งแต 9 สวนข้ึนไป 

    12. ตนขาว (Head rice)  
          หมายถึง เมล็ดขาวหักท่ีมีความยาวมากกวาขาวหัก    แตไมถึงความยาวของขาว
เตมเมล็ดและใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกท่ีมีเน้ือท่ีเหลืออยูต้ังแตรอยละ 80  ของเมล็ด 

    13. ขาวหัก (Brokens) 
          หมายถึง เมล็ดขาวหักท่ีมีความยาวต้ังแต 2.5 สวนข้ึนไปแตไมถึงความยาวของตน
ขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกท่ีมีเน้ือท่ีเหลืออยูไมถึงรอยละ 80 ของเมล็ด 

    14. ปลายขาวซีวัน (Small Brokens C1)  
        หมายถึง เมล็ดขาวหักขนาดเล็กท่ีรอนผานตะแกรงโลหะรูกลมเบอร 7  
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    15. ขาวเมล็ดสีตํ่ากวามาตรฐาน (Undermilled Kernels) 
          หมายถึง เมล็ดขาวท่ีผานการขัดสีตํ่ากวา  ระดับการสีท่ีกําหนดไวสําหรับขาวแตละ
ชนิด 

    16. ขาวเมล็ดแดง (Red Kernels)  
          หมายถึง     เมล็ดขาวท่ีมีรําสีแดงหุมอยูท้ังเมล็ดหรือติดอยูเปนบางสวนของเมล็ด 

    17. ขาวเมล็ดเหลือง (Yellow Kernels) 
          หมายถึง   เมล็ดขาวท่ีมีบางสวนของเมล็ด  กลายเปนสีเหลืองอยางชัดแจงรวมทั้ง
เมล็ดขาวน่ึงท่ีเปนสีนํ้าตาลออนบางสวนหรือท้ังเมล็ด 

    18. ขาวเมล็ดดํา (Black Kernels) 
          หมายถึง เมล็ดขาวน่ึงท่ีเปนสีดําท้ังเมล็ดรวมท้ังท่ีเปนสีนํ้าตาลแกท้ังเมล็ด 

    19. ขาวเมล็ดดําบางสวน (Partly black Kernels)  
          หมายถึง   เมล็ดขาวน่ึงท่ีเปนสีดํา รวมท้ังท่ีเปนสีนํ้าตาลแก ต้ังแต 2.5 สวนข้ึนไป
แตไมถึงเต็มเมล็ด 

    20. ขาวเมล็ดจุดสีดํา (Peck Kernels) 
          หมายถึง  เมล็ดขาวนึงท่ีเปนสีดําอยางชัดเจนรวมทั้งเปนสีนํ้าตาลแก   อยางชัดแจง 
ไมถึง 2.5 สวน 

    21. ขาวเมล็ดทองไข (Chalky Kernels)  
          หมายถึง เมล็ดขาวเจาท่ีเปนสีขาวขุนเหมือนชอลคมีเน้ือท่ีต้ังแตรอยละ  50 ข้ึนไป
ของเนื้อท่ีเมล็ดขาว 

    22. ขาวเมล็ดเสีย (damage kernels) 
          หมายถึง เมล็ดขาวท่ีเสียอยางเห็นไดชัดเจนดวยตาเปลาซ่ึงเกิดจากความช้ืน ความ
รอน เช้ือรา แมลง หรืออื่นๆ 
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    23. ขาวเมล็ดลีบ (Undeveloped kernels)  
          หมายถึง    เมล็ดขาวท่ีไมเจริญเติบโตตามธรรมดา  ท่ีควรจะเปน  มีลักษณะแฟบ 
แบน 

    24. ขาวเมล็ดออน (Immature kernels)  
          หมายถึง เมล็ดขาวท่ีมีสีเขียวออนไดจากขาวเปลือกท่ียังไมแก 

    25. เมล็ดพืชอื่น (Other seeds)  
          หมายถึง เมล็ดพืชอื่นๆ ท่ีมิใชเมล็ดขาว 

    26. วัตถุอื่น (Foreign matter) 
          หมายถึง ส่ิงอื่นๆ ท่ีมิใชขาว รวมทั้งแกลบและรําท่ีหลุดจากเมล็ดขาว 

    27. ระดับการสีขาว (Milling degree)  
          หมายถึงระดับของการสีขาว 

    28. ตะแกรง ( Sieve)  
          หมายถึง ตะแกรงโลหะรูกลมเบอร 7 เสนผาศูนยกลางรู 1.75 มม. หนา 0.79 มม.  

    29. รอยละ 
         หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนัก 

    30. ชั้นของเมล็ดขาว  
        ใหแบงช้ันของเมล็ดขาวออกเปน 4 ช้ัน ดังน้ี 
        30.1 ขาวเมล็ดยาว ช้ัน 1   (Long grain class 1)   คือ ขาวเต็มเมล็ดท่ีมีขนาดความ
ยาวเกิน 7.0 มิลลิเมตร 
        30.2 ขาวเมล็ดยาว ช้ัน 2   (Long grain class 2)   คือ ขาวเต็มเมล็ดท่ีมีขนาดความ
ยาวเกิน 7.0 มิลลิเมตร 
        30.3 ขาวเมล็ดยาว ช้ัน 3   (Long grain class 3)   คือ ขาวเต็มเมล็ดท่ีมีขนาดความ
ยาวเกิน 7.0 มิลลิเมตร 
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    31. ระดับการสี 
        ใหแบงระดับการสีออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
        31.1 สีดีพิเศษ  (Extra well milled)   คือ   การสีขัดเอารําออกท้ังหมดจนเมล็ดขาวมี
ลักษณะสวยงามเปนพิเศษ 
        31.2 สีดี (Well milled) คือการขัดเอารําออกท้ังหมดจนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามดี 
        31.3 สีปานกลาง (reasonably well milled)  คือ การสีขัดเอารําออกเปนสวนมากจน
เมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามพอสมควร 
        31.4 สีธรรมดา (Ordinarily milled) คือ การสีขัดเอารําออกแตเพียงบางสวน 

มาตรฐานขาวหอมมะลิ พ.ศ. 2544 

        กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศ  ใหกําหนดขาวหอมมะลิไทย  เปนสินคามาตรฐาน 
เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2544 
โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานดังน้ี 
        1. มีขาวหอมมะลิไทยไมนอยกวา 92% 
        2. มีความช้ืนไมเกิน 14% 
        3. มีลักษณะโดยท่ัวไป เปนขาวเมล็ดยาว มีความยาวทองไขนอยโดยธรรมชาติ 
        4. ไมมีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู 
        5. มีขนาดเล็ก   ความยาวเฉลี่ยของเมล็ด ท่ีไมมีสวนใดหัก   ตองไมตํ่ากวา 7.0 มม. 
อัตราสวนความยาวเฉลี่ยตอความกวางเฉลี่ย 
            ของขาวเต็มเมล็ดท่ีไมมีสวนใดหักตองไมตํ่ากวา 3.2 
        6. มีคุณสมบัติทางเคมี   มีปริมาณอมิโลสไมตํ่ากวารอยละ   13.0 และไมเกินรอยละ 
18.0 ท่ีระดับความชื้นรอยละ 14.0  
            มีคาการสลายเมล็ดขาวในดาง ระดับ 6-7 
        7. การแบงชนิดของขาวขาวและขาวกลองยังคง   เปนไปตามมาตรฐานขาวหอมมะลิ
ไทย พ.ศ. 2541 
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ตารางที่ 1.3 แสดงพันธุขาว ชนิดขาว อายุการเก็บเกี่ยว ผลผลิต และลักษณะดีเดน 

ชื่อพันธุขาว  ชนิดขาว  อายุ /เก็บ
เกี่ยว  

ผลผลิต 
(กก./ไร)  

ลักษณะดีเดน  

        ขาวนา
ชลประทาน  

กข 7  เจา  125  672  คอนขางตานทานโรคไหมและโรคขอบใบ
แหง คอนขางทนดินเปร้ียว  

กข 10 เหนียว  130  660   ตานทานโรคไหมปานกลาง ไมตานทางโรค
ขอบใบแหง แมลง บ่ัว และเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล 

กข 23 เจา  125  800   ตานทานโรคขอบใบแหงและโรคจูในสภาพ
ธรรมชาติ ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
และเพล้ียจักจั่นสีเขียวปานกลาง ไม
ตานทานโรคใบสีสม โรคไหมและโรคกาบใบ
แหง  

สุพรรณบุรี 60 เจา  120  700   ตานทานโรคไหม โรคขอบใบแหงเพล้ีย
จักจั่นสีเขียว เพล้ียกระโดดหลังขาว ไม
ตานทานโรคใบจุดสีน้ําตาล โรคกาบใบไม
แหง และโรคใบสีสม  

พิษณุโลก 60-2 เจา  135  740  
 

ตานทานโรคกาบใบเนาโรคไหม โรคใบสีสม
ในระดับสูง โรคขอบใบแหง และเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลปานกลาง ไมตานทานโรค
กาบใบแหงและไสเดือนฝอย เหมาะสําหรับ
ปลูกในท่ีท่ีมีโรคไหมและโรคใบสีสมระบาด  

สุพรรณบุรี 90 เจา  120  600   ตานทานเพล้ียกระโดสีน้ําตาล โรคใบหงิก 
โรคใบสีสม โรคไหม และโรคขอบใบแหง มี
ชวงระยะเวลาการออกรวง 7-12 วัน  

ชัยนาท 1 เจา  130  740   ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เพล้ียกระโด
หลังขาว และโรคใบหงิก (โรคจู) คอนขาง
ตานทานโรคไหม  
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ตารางที่ 1.3 (ตอ) แสดงพันธุขาว ชนิดขาว อายุการเก็บเกี่ยว ผลผลิต และลักษณะดีเดน 

 
พันธุขาว ชนิดขาว อายุเก็บ

เกี่ยว 
ผลผลิต 
กก./ไร 

ลักษณะดีเดน 

แพร 1 เหนียว  130  685   ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล โรคไหม 
โรคขอบใบแหง และโรคใบหงิก  

สุพรรณบุรี 1 เจา  120  806   ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เพล้ียกระโด
หลังขาว โรคไหม โรคใบหงิก โรคใบสีสม 
และโรคขอบใบแหง  

สุพรรณบุรี 2 เจา  115  700   ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล โรคขอบใบ
แหง โรคใบหงิก และโรคใบสีสม 

คลองหลวง 1 เจา  125  650   ใหผลผลิตสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 
ประมาณ 25 % เปนขาวเจาหอมมีคุณภาพ
เมล็ดทางเคมีและการหุงตมคลาย 
ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวไมไวตอชวง
แสง ปลูกไดตลอดป ตานทานตอโรคแมลง 
ไดแก โรคไหม โรคขอบใบแหง และเพล้ีย 
กระโดดหลังขาวดีกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 

หอมสุพรรณบุรี เจา  120  582  
 

เปนขาวเจาหอมมีคุณภาพเมล็ดทาง
กายภาพและทางเคมีคลายขาวขาวดอกมะลิ 
105 เปนขาวไมไวตอชวงแสงปลูกไดตลอด
ป อายุประมาณ 120 วัน คอนขางตานทาน
ตอโรคใบแหงเพล้ียกระโดดหลังขาวดีกวา
ขาวดอกมะลิ  
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2. ขาวโพด 

การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 

Class  :  Angiospermae 
Subclass  :  Monocotyledoneae 

Family  :  Gramineae 
Sub-family  :  Panicoideae 

Tribe  :  Maydeae 
Genus  :  Zea 

Species  :  mays 
Scientific name  :  Zea mays 
Common name  :  Maize, Corn 

 
 ขาวโพดเปนพืชในเผา (tribe) Maydeae ซ่ึงลักษณะสําคัญของพืชในเผาน้ีคือ มี
ดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูแยกกัน แตอยูในตนเดียวกัน (monoecious)  ขาวโพดซึ่งเปน
พืชปลูกเพียงชนิดเดียวในเผาน้ี จะมีชอดอกตัวผูทางปลายยอด และมีชอดอกตัวเมียอยู
บนแกน ซ่ึงแตกจากดานขางของลําตน  การที่ดอกอยูแยกกนัเชนน้ีอีกท้ังการท่ีดอกตัวผู
โปรยละอองเกสรกอนท่ี stigma ของดอกตัวเมียแกพรอมจะผสมทําใหดอกตัวเมียสวน
ใหญจะถูกผสมขามตน 
 ขาวโพดแบงเปนกลุมตาง ๆ ไดหลายกลุม ตามความแตกตางในลักษณะของเมล็ด 
คือ เปนขาวโพดไรชนิดหัวบุบ (dent corn) ขาวโพดไรชนิดหัวแข็ง (flint corn) ขาวโพด
หวาน (sweet corn) ขาวโพดคั่ว (pop corn) ขาวโพดขาวเหนียว (waxy corn) ขาวโพด
แปง (flour corn) และขาวโพดปา (pod corn)  ลักษณะของขาวโพดชนิดตาง ๆ  (รูปท่ี 
3.1) พอจะสรุปไดดังน้ี 
 1.  ขาวโพดไรชนิดหัวบุบ (dent corn)    มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays 
indentata มีลักษณะเดน คือ มีรอยบุบ (depression or dent) ตรงสวนหัวของเมล็ด แปง
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 2. ขาวโพดไรชนิดหัวแข็ง (flint corn)  มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays indurata 
เมล็ดขาวโพดชนิดน้ีจะมีแปงออนเพียงเล็กนอยอยูสวนกลางของเมล็ด รอบนอกทั้ง
ดานขางและสวนหัวเปนแปงแข็ง ทําใหเมล็ดมีผิวเรียบและแข็ง 
 3.  ขาวโพดหวาน (sweet corn)   มีช่ือวิทยาศาสตรวา  Zea mays saccharata 
เม่ือเมล็ดยังไมแกจะทึบแสง แตเม่ือแกเมล็ดจะใสและเหี่ยวยน ผิวไมเรียบ ขาวโพดหวาน
ตางจากขาวโพดไรชนิดหัวบุบเน่ืองจากมียีน (gene) คอยควบคุมไมใหนํ้าตาลเปลี่ยนเปน
แปง 
 4.  ขาวโพดขาวเหนียว (waxy corn)   มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays ceratina  
เมล็ดมีลักษณะเหมือนข้ีผึ้ง แปงของขาวโพดชนิดน้ีจะเปนแปงชนิด amylopectin ท้ังหมด 
ในขณะที่แปงขาวโพดชนิดอื่นจะมี amylopectin ประมาณ 72-78% และมี amylose 22-
28% 
 5.  ขาวโพดแปง (flour corn) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays amylacea เมล็ดจะ
มีแปงเปนแปงออนเปนสวนมาก เน่ืองจากเมล็ดเปนแปงออนท่ัวท้ังเมล็ด เม่ือแหงจึงไม
เกิดรอยบุบ หรือมีรอยบุบตรงสวนหัวเพียงเล็กนอย 
 6.  ขาวโพดคั่ว (pop corn) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays everta มีแปงแข็ง
เปนสวนใหญ มีแปงออนอยูเพียงเล็กนอย แปงแข็งซ่ึงอยูตอนกลางของเมล็ดหอหุมดวย
สารท่ีคอนขางเหนียวและยืดหยุน เม่ือเมล็ดถูกความรอนจะเกิดความดันภายในเมล็ด และ
ระเบิดออก ความช้ืนของเมล็ดประมาณ 14% จะเปนความช้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปคั่ว 
เพราะจะไดปริมาตรเพิ่มข้ึนมากกวาเม่ือเทียบกับเมล็ดท่ีช้ืนนอยกวาหรือมากกวา 
ขาวโพดคั่วจะแบงออกเปน 2 พวก ตามรูปรางของเมล็ดคือ rice pop corn มีลักษณะหัว
เมล็ดแหลม และ pearl pop corn มีเมล็ดคอนขางกลม เมล็ดอาจจะมีสีตาง ๆ กัน เชน สี
เหลือง สีขาว สีสม 
 7.  ขาวโพดปา (pod corn) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays tunicata ขาวโพด
ชนิดน้ีไมมีการปลูกเพ่ือการคา แตเปนประโยชนในการศึกษาเกี่ยวกับกําเนิดของขาวโพด
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ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวโพด  
 
 1.  ราก (Roots) 
 ขาวโพดมีรากระบบรากฝอย (fibrous root system) เม่ือขาวโพดเร่ิมงอกรากที่
งอกออกจากเมล็ดโดยตรงจะมี 4 ราก หรืออาจจะมากกวา 4 ราก รากพวกนี้จัดเปนราก
ช่ัวคราว (seminal roots) เม่ือขาวโพดงอกได 7-10 วัน รากพิเศษ (adventitious roots) 
จะงอกออกจากขอของลําตนสวนที่อยูใตระดับดินเรียก crown roots  รากพวกนี้จัดเปน
รากถาวร (permanent root) ซ่ึงสามารถแผออกไปโดยรอบไดกวางถึง 1 เมตร และลึกลง
ในแนวดิ่งยาวมาก อาจถึง 3 เมตร 
 รากพิเศษที่มีเสนใหญและแตกจากขอลาง ๆ ของลําตนที่อยูเหนือดิน จะทํา
หนาท่ีชวยค้ําจุนลําตน รากพวกน้ีเรียกวา prop root, aerial root หรือ brace root 
 
 2.  ลําตน (Stem, stalk) 
 ตนขาวโพดมีลักษณะแข็งและตัน ไมมีกิ่งกานดานขาง สวนใหญมักจะไมมีการ
แตกกอ ยกเวนขาวโพดบางพันธุท่ีอาจแตกกอได 3-4 ตน ลําตนจะประกอบดวยขอ 
(node) และปลอง (internode) สลับกัน ปลองท่ีอยูดานลาง ๆ จะใหญและส้ันกวา ปลองท่ี
อยูเหนือข้ึนมาบนปลองจะมีรองลึก (groove)  ซ่ึงเกิดจากรอยกดของตาที่มุมใบ ในขณะท่ี
ปลองกําลังอยูในระยะยืดตัว ปลายยอดสุดของลําตนจะเปนท่ีเกิดของชอดอกตัวผู ความสูง
ของลําตนขาวโพดจะแปรไปตามพันธุและสภาพแวดลอมในการเพาะปลูก 
 
 3.  ใบ (Leaf) 
 ขาวโพดจะมีใบระหวาง 8-21 ใบ ซ่ึงใบจะเกิดท่ีขอของลําตนอยางสลับ ขอละ
หน่ึงใบ พันธุท่ีมีตนเต้ียและอายุส้ันจะมีจํานวนใบนอยกวาพันธุท่ีมีตนสูงและอายุยาว ใบ

234 BO 216 



 แผนใบจะมีลักษณะแบนและยาวเรียว มีเสนใบแบบขนาน ท่ีผิวดานบนของ
แผนใบจะมีขนขึ้นปกคลุม ซ่ึงเม่ือลูบจะรูสึกสากมือ ท่ีรอยตอระหวางแผนใบและกาบใบ 
(leaf collar) จะมีเยื่อกันฝน (ligule)   ซ่ึงเปนเยื่อบาง ๆ ใส  และมีหูใบ (auricle) ซ่ึงมี
ลักษณะเปนพ้ืนที่สามเหลี่ยมที่ฐาน 2 ขางของแผนใบ 
 
 4.  ชอดอกตัวผู (Male inflorescence, staminate inflorescence) 
 ขาวโพดมีชอดอกตัวผูท่ีสวนยอดของลําตน เปนชอแบบ panicle ซ่ึงเรียกวา 
tassel ดอก (spikelet) จะเกิดเปนคูโดยดอกหน่ึงจะไมมีกานดอก (sessile spikelet) และ
อีกดอกมีกานดอก (pedicelled spikelet)  ดอกหน่ึง ๆ จะประกอบดวยดอกยอย (florets) 
2 ดอกยอยอยูภายใน glumes ดอกยอยแตละดอกจะมีกลีบ lemma ลักษณะเวารูปไข และ
กลีบ palea หุมอยู หน่ึงดอกยอยจะมี stamens 3 อัน และ lodicules 2 อัน กานชูเกสรตัว
ผู (filament) จะยืดตัวอยางรวดเร็วในระยะดอกบานชูอับเรณู (anther) ออกมาพนดอก อับ
เรณูอาจมีสีมวง สีชมพู สีเหลือง หรือสีเขียว อับเรณูหน่ึง ๆ มีละอองเกสร (pollen grain) 
ไดถึง 2,500 ละอองเกสร ชอดอกตัวผูของขาวโพดหน่ึงตนอาจผลิตละอองเกสรไดถึง 
25,000,000 ละอองเกสร การโปรยละอองเกสรจะเกิดข้ึนกอนการออกไหมของชอดอกตัว
เมีย ตนเดียวกัน 1-3 วัน ดังนั้นขาวโพดจึงเปนพืชท่ีผสมขามตน (cross - pollinated 
crop) การบานของดอกและการโปรยละอองเกสรจะเกิดข้ึนจากปลายชอกอน แลวสวนลาง
ลงมาก็จะทะยอยบาน การโปรยละอองเกสรอาจจะเกิดติดตอกันไปนานถึง 2 สัปดาห 
 
 5.  ชอดอกตัวเมีย (Female inflorescence, pistillate inflorescence) 
 ชอดอกตัวเมียของขาวโพดก็คือ ฝก (ear) ซ่ึงเปนชอดอกแบบ spike มีแกนชอ
ดอกใหญเรียกวา rachis หรือ cob แกนชอดอกจะอยูสวนปลายของกิ่งท่ีแตกจากตาขาง
ของลําตน กิ่งน้ีจะประกอบดวยปลองส้ัน ๆ หลายปลองอยูติด ๆ กัน ซ่ึงเรียกวา กานชอ
ดอกหรือกานฝก (shank) และท่ีบนกานชอดอกน้ีตามขอจะมีใบซ่ึงเปลี่ยนแปลงลักษณะ
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 บนแกนชอดอกจะมีดอก (spikelet) เกิดเปนคูอยูรอบแกนชอดอก เปนดอกชนิด
ท่ีไมมีกานดอก (sessile spikelet) ดอกหน่ึง ๆ จะประกอบดวยดอกยอย (florets) 2 ดอก 
ดอกยอยท่ีอยูดานลางจะไมเจริญและเปนหมัน (sterile) มีเพียงสวนของ lemma กับ 
palea สวนดอกยอยอีกดอกท่ีอยูดานบนจะสมบูรณพันธุ (fertile) และประกอบดวยรังไข
กับกานรับละอองเกสรตัวผู (style) ซ่ึงเรียกวาไหม (silk) ดอกยอยท่ีสมบูรณจะมี lemma 
และ palea หุมเชนเดียวกับดอกท่ีเปนหมัน และท้ังดอกจะมีกลีบช้ันนอก (glume) หุมอยู
อีกช้ันหน่ึง 
 ไหมที่ทําหนาท่ีรับละอองเกสรตัวผู จะมีความยาวระหวาง 15-30 เซนติเมตร 
และจะโผลพนกาบหุมฝกออกมาทางปลายฝก ทุกจุดบนเสนไหมสามารถที่จะรับละออง
เกสรตัวผูเขาผสมได ในตนเดียวกันดอกตัวผูจะโปรยละอองเกสรกอนท่ีดอกตัวเมียพรอม
จะรับการผสมเล็กนอย ดังน้ันขาวโพดจึงเปนพืชผสมขามโดยธรรมชาติ และดอกตัวเมีย
มักจะไดรับการผสมเกสรจากตนที่อยูขางเคียง ขาวโพดมีฝกที่ไมมีเมล็ด (barrenness) 
เน่ืองจากไหมของขาวโพดโผลไมทันระยะที่มีการโปรยละอองเกสร 
 การผสมระหวางละอองเกสรกับไขจะเกิดข้ึนภายใน 12-28 ช่ัวโมงนับต้ังแต
ละอองเกสรสัมผัสเสนไหม เม่ือเมล็ดพัฒนาข้ึนมาจํานวนแถวของเมล็ดในฝกจะเปน
จํานวนคูเสมอ เน่ืองจาก spikelet เกิดเปนคูและในแตละ spikelet จะมี floret เดียวที่
สมบูรณพันธุ 
 หลังจากผสมแลว 20-40 วัน รังไขจะเจริญเปนเมล็ดท่ีแกเต็มท่ี ขาวโพดท่ี
ไดรับการผสมโดยไมมีการควบคุมการถายละอองเกสรเรียกวา ขาวโพดพันธุผสมเปด 
(open pollinated variety) 
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 6.  เมล็ด (Fruit, caryopsis, kernel, grain) 
 เมล็ดขาวโพดคือ ผลชนิด caryopsis ซ่ึงอาจเรียกวา kernel หรือ grain 
หลังจากดอกตัวเมียไดรับการผสม รังไขก็จะเจริญเปนผล ผนังรังไขท่ีสุกจะเจริญเปน 
pericarp      pericarp น้ีจะอยูเช่ือมติดกับ testa แตช้ันของ testa มักจะไมปรากฏใน
เมล็ดขาวโพด เน้ือเยื่อท่ีอยูช้ันในถัดvอยูช้ันในถัดจาก pericarp และ testa เขามาคือ 
aleurone layer ซ่ึงจะหอหุม endosperm และคัพภะ (embryo หรือ germ)  endosperm 
จะประกอบ ดวยแปงเปนสวนใหญ ซ่ึงแปงใน endosperm จะมี 2 ชนิด คือแปงแข็ง ซ่ึง
มักจะโปรงแสงเลื่อมเปนมัน และมีสัดสวนของโปรตีนผสมอยูมากกวาแปงออน แปงออน
มักจะมีสีขาวและขุน สัดสวนของแปงท้ังสองชนิดในขาวโพด และบริเวณที่แปงแตละชนิด
กระจายอยูจะแตกตางกันไปตามพันธุ 
 คัพภะ หรือ embryo จะอยูตรงสวนฐานของเมล็ด คัพภะประกอบดวย ยอดออน 
(plumule) และรากออน (radicle) ยอดออนจะมี coleoptile หุม สวนรากออนจะมี 
coleorhiza หุม scutellum (หรือ cotyledon) เปนสวนท่ีอยูติดกับ endosperm และทํา
หนาท่ีดูดอาหารจาก endosperm มาเลี้ยงคัพภะ ท่ีฐานของเมล็ดทางดานนอกจะเปนสวน
ของกานดอกส้ัน ๆ ท่ีเรียกวา pedicel หรือ tip cap 
 เมล็ดขาวโพดมีสีตาง ๆ กัน ต้ังแตสีขาว สีเหลือง สีสม สีแดง หรือสีมวงเกิดข้ึน
เน่ืองจาก xenia effect ซ่ึงเปนอิทธิพลของละอองเกสรจากตนอื่นที่มีตอ endosperm 
endosperm เปนเนื้อเยื่อท่ีมีโครโมโซม 3 ชุด (triploid) โดยไดรับ 1 ชุด จาก nucleus 
ของ pollen และอีก 2 ชุด จาก polar nuclei ของ embryo sac สีของ endosperm ซ่ึง
แสดงลักษณะในแปงชนิดแปงแข็ง จะเปนผลเนื่องจากยีน (gene) ใน nucleus ของ ละออง
เกสร และยีนใน polar nuclei 
 เม่ือละอองเกสรของขาวโพดเมล็ดสีเหลืองผสมกับไขของขาวโพดเมล็ดสีขาว 
เมล็ดขาวโพดบนฝกท่ีเกิดข้ึนจะเปนสีเหลืองออน โดยกลับกันถาละอองเกสรของขาวโพด
เมล็ดสีขาวผสมกับไขของขาวโพดเมล็ดสีเหลือง เมล็ดขาวโพดบนฝกท่ีเกิดข้ึนจะเปนสี
เหลืองปานกลาง(medium yellow) อิทธิพลรวมระหวางยีน จากละอองเกสร และ ยีนจาก 
polar nuclei แสดงไวในตารางขางลาง 
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ยีนควบคุมสีใน ยีนควบคุมสีใน 
nucleus 

ยีนควบคุมสีใน 
endosperm 

ของละอองเกสร polar nuclei และสีท่ีเกิดข้ึน 
YY Y YYY สีเหลืองเขม 
YY y YYy สีเหลืองปานกลาง 
yy Y Yyy สีเหลืองออน 
yy y yyy สีขาว 

 Xenia effect  นอกจากจะเกิดข้ึนกับสีของแปงแข็งใน endosperm แลวยังอาจจะ
เกิดกับสีของ aleurone layer หรือควบคุมการเปนหรือไมเปนเมล็ดขาวโพดหวาน 
(sugary kernel type) 
 
ขาวโพด  :  Corn, Maize    ( Zea mays L. )  เปนธัญพืชท่ีสําคัญชนิดหนึ่งรองลงมาจาก
ขาว และขาสาลี 
 ลักษณะพืช  เปนพืชลมลุก  ขนาดสูง  90 – 150 ซม.  ลําตน  มีขอและปลอง
ชัดเจน  ใบใหญและคอนขางแคบ  ตอนโคนแผเปนกาบหุมตน  ชอดอกแยกเพศ  ชอดอก
ตัวผูเกิดท่ีปลายยอดเปนชอแบบแพนิเคิล  ( panicle )  เรียกวา  tassel  แตละชอมี
จํานวนดอกตัวผูประมาณ  600 ดอก      สวนดอกตัวเมียออกตรงสวนซอกใบเปนชอ
แบบสไปค  ( spike )  ซ่ึงมีแกนชอใหญลักษณะคลายฝกขาวโพดที่เจริญเต็มท่ีแลว ชอ
ดอกตัวเมียเรียกวา  cob  หรือ  ear  แตละชอมีเปลือกหุม  ( husk )  ดอกท่ีอยูตอนกลาง
ชอจะเจริญและไดรับการผสมเกสรกอนดอกท่ีอยูตอนโคนชอและปลายชอ  ทําใหเมล็ด
บริเวณกลางฝกมีขนาดใหญและมีแปงสะสมอยูมากกวา 
 
การจําแนกขาวโพด  มีหลายวิธี 
 1.  ใชลักษณะของเอนโดสเปรมกับกลูม  ( glume ) แบงขาวโพดออกได  7  ชนิด
ดังน้ี 
 ก.  Dent corn  ( Zea mays L. var. indentata Sturt. )  ขาวโพดชนิดน้ีเมล็ดมี
แปง  2  ชนิด  คือ  soft starch  อยูท่ีสวนบนของเมล็ดและ  hard starch  ( horny starch  

238 BO 216 



 ข.  Flint corn  ( Zea mays L. var. indurata Sturt. )  ขาวโพดชนิดน้ีเมล็ดมีแปง  
2  ชนิดเชนเดียวกับ  dent corn มี  hard starch  อยูรอบนอก  สวน  soft starch  อยู
ตอนกลางเมล็ดนอยมากหรือเกือบไมมีเลย  เมล็ดเม่ือแหงจึงแข็งมาก  และเม่ือเมล็ดแหง
การหดตัวของแปงเทากันจึงไมมีรอยบุมเหมือน  dent corn  เมล็ดจึงกลมและผิวเรียบ 
 ค.  Pop corn  ( Zea mays L. var. everata Sturt. )  ขาวโพดชนิดน้ี  เมล็ดขนาด
เล็ก  ลักษณะเมล็ดคลายกับ  flint corn  จะมี  hard starch  สูง และมีลักษณะพิเศษ  เมื่อ
เมล็ดถูกความรอนจะแตกออก  ( popping )  จึงนํามาทําขาวโพดคั่ว  เม่ือคั่วแลวจะมี
ปริมาตรเพิ่มข้ึนถึง  25 – 30 เทา  ประเทศไทยปลูก  Pop corn  แตคุณภาพยังสู
ตางประเทศไมได  Pop corn  มี  2  แบบ  ไดแก  rice pop corn  เมล็ดแหลมและ  pearl 
pop corn  เมล็ดกลม 
 ง.  Flour corn  หรือ  Soft corn  ( Zea mays L. var. amylacea Sturt )  เมล็ด
ขาวโพดชนิดน้ีประกอบดวย  soft starch  เกือบท้ังหมดมี  hard starch  เปนช้ันบาง ๆ  
อยูขางเมล็ด  เม่ือเมล็ดแกหรือแหง  เมล็ดจะหดตัวเทากันไมมีรอยบุม  เมล็ดบดทําแปงได
งาย 
 จ.  Sweet corn  ( Zea mays L. var. saccharata Sturt )  เปนขาวโพดมีความ
ผันแปร             ( variable )  มากกวาขาวโพดชนิดอื่น ๆ คืออาจจะเกิดจากขาวโพด
ชนิด  dent  หรือ  flour  ก็ได  ลักษณะสําคัญของขาวโพดหวาน  คือ  เมล็ดสวนมากมี
ลักษณะเหี่ยวยนและคอนขางใส  ขาวโพดหวานนี้  ขณะท่ีฝกยังไมแก  เมล็ดจะมีรสหวาน
กวาขาวโพดชนิดอื่น ๆ เพราะมีนํ้าตาลและหยอนสมรรถภาพในการเปลี่ยนเปนแปงอยูจะ
มีรสหวานกวาขาวโพดชนิดอื่น ๆ  ( อยูในระยะ  sugar stage  นานกวาขาวโพดชนิดอื่น 
)  เพราะมี  recessive gene  1  คู  ท่ีปองกันการเปลี่ยนแปลงน้ําตาลเปนแปง  ขาวโพด
ชนิดน้ีนิยมรับประทาน 
 ฉ.  Waxy corn  ( Zea mays L. var. ceratina Kulesh )  ขาวโพดชนิดน้ีเมล็ดมี
ลักษณะขุนมัวท้ังเมล็ด  เน่ืองจากแปงเปนอะโมโลเพคติน  ( amylopectin )  ท้ังหมด  
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 ช.  Pod corn  ( Zea mays L. var. tunicata Sturt. )  ขาวโพดชนิดน้ีไมมีการ
ปลูกเพ่ือการคา  เมล็ดทุกเมล็ดมีเปลือกหุมอีกช้ันหน่ึง และมีเปลือก  ( husk )  หุมขาง
นอกเหมือนขาวโพดทั่วไป 

2.  จําแนกโดยใชสีของเมล็ด 
 ก.  Yellow corn  ไดแกขาวโพดที่มีเมล็ดสีเหลือง  ทุกพันธุท่ีมีเมล็ดขาวโพดสีอื่น
ปนไดไมเกิน 5% โดยนํ้าหนัก 
 ข.  White corn  ไดแก  ขาวโพดที่เมล็ดสีขาว  ทุกพันธุท่ีมีเมล็ดขาวโพดสีอื่นปน
ไดไมเกิน 2%  โดยนํ้าหนัก 
 ค.  Mixed corn  ไดแก  ขาวโพดผสม  เมล็ดสีเหลืองหรือสีขาวที่ไมอาจจัดอยูใน
ประเภทขาวโพดสีขาวและสีเหลืองรวมทั้งขาวโพดเมล็ดสีแดงดวย 
 3.  การใชใหเปนประโยชน  เปนการจําแนกทางเกษตรกรรม 
 ก.  Grain corn  ขาวโพดท่ีปลูกเพ่ือใชเมล็ด  สวนใหญเปนอาหารของคนและสัตว 
 ข.  Silage corn  ขาวโพดที่ตัดนําตนสดมาหมักเพ่ือใชเปนอาหารหมักแกสัตว  
พันธุท่ีใชตองเปนตน  อวบนํ้า  สูงใหญ และมีใบมาก 
 ค.  Fodder corn  ขาวโพดที่นําไปใชเปนอาหารสัตวโดยตรง  ลําตนอวบมีใบมาก  
ปลูกแลวตัดเปนช้ินเล็ก ๆ ใหสัตวกินได 
 ง.  Baby corn  หรือ  Vegetable corn  ขาวโพดฝกออน  ปลูกเพ่ือนําขาวโพด
ขนาดเล็กและยังเล็กมาก  ปรุงอาหาร  รับประทานโดยตรงหรือบรรจุกระปอง 
 ผลของขาวโพด  ( หรือท่ีเรียกกันวาเมล็ดขาวโพด )  ประกอบดวยสวนตาง ๆ 
ดังน้ี 
 1.  Pericarp  เปนเยื่อบาง ๆ หุมเมล็ด  สีขาว  pericarp  มีสีขาวจนสีเหลืองหรือสี
แดง         ท่ียอดของเมล็ดน้ัน  pericarp  จะมีแผลเกิดจากเสนไหม ( กานเกสรเพศเมีย )  
ท่ีแหงและหลุดรวงไป 
 2.  Aleurone layer  เปนเยื่อบาง ๆ อยูใต  pericarp  ไมมีสีจึงยากแกการสังเกต
หรือแยกออกจาก pericarp 
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 3.  Endospem  เปนสวนใหญของเมล็ดขาวโพด  มี  2  ประเภทคือ 
 ก.  Soft starch  เซลลของแปงรวมกันอยูอยางหลวม ๆ โดยมากพบตามสวนบน
หรือสวนกลางของเมล็ดมีสีขาวขุน 
 ข.  Hard starch  เซลลเก็บแปงรวมกันอยูแนนพบตามขางเมล็ดและหลังเมล็ด  
มองดวยตาเปลาคอนขางใส 
 4.  Embryo  ( germ )  สวนน้ีมีลักษณะเปนมันอยูทางดานหนาของเมล็ด 

5. Pedicel  ( tip cap )  สวนลางสุดของเมล็ดติดกับซังเปนเคร่ืองปองกัน 
embryo   ปกติเม่ือกะเทาะเมล็ดออกสวนน้ีจะติดอยูกับเมล็ด    บางคร้ังพบ  lemma  และ 
palea  ติด  pedicel  ออกมาดวย 
 
การผลิตขาวโพด 
 

ผลผลิตขาวโพดของโลกมีประมาณ 604 ลานตัน  จากเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 861 ลานไร 
ผลผลิตเฉลี่ย 701 กิโลกรัมตอไร   ประเทศผูผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญ   ไดแก 
สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล เม็กซิโก ฝร่ังเศส อารเจนตินา อินเดีย อิตาลี และอินโดนีเซีย   

 
         ปเพาะปลูก 2544/45 ประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูก 7.7 ลานไร พื้นท่ีเก็บเกี่ยว 7.4 
ลานไร ไดผลผลิต 4.47 ลานตัน   เปนผลผลิตเฉลี่ย   598 กิโลกรัมตอไร ราคาท่ีเกษตรกร
ขายได 3.95 บาทตอกิโลกรัม  แหลงปลูกท่ีสําคัญไดแก  เพชรบรูณ   ลพบุรี   นครสวรรค 
(สถิติการเพาะปลูกขาวโพด)  
 
       ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในงานวิจัยจํานวน 9  พันธุ  มีผลผลิตเฉลี่ย 975 กิโลกรัม/
ไร ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร 625 กิโลกรัม/ไร  
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ตารางที่ 1.4 แสดงชนิดพันธุ ผลผลิต และแหลงปลูกขาวโพดในประเทศ 

ผลผลิตเฉลีย่ทาง
วิชาการ* 

ผลผลิตเฉลีย่
เกษตรกร** พันธุ  

( กก. / ไร)  ( กก. / ไร)  

แหลงปลูก  

1,000    ซีพีดีเค 888  นครสวรรค  

1,100    ไพโอเนีย 3013  เพชรบูรณ  

1,100    แปซิฟค 983  กาญจนบุรี  

1,100    คารกิลล 919  ราชบุรี  

1,100    เทพีวีนัส 49  สระแกว  

นครสวรรค 72  1,000  750  ฉะเชิงเทรา  

1,000    สุวรรณ 3851  สระบุรี  

800    สุวรรณ 5  ลพบุรี เลย  

นครสวรรค 1  700  500  นครราชสีมา  

975  625    เฉลี่ย  

ท่ีมา : * ขอมูลรับรองพันธุและเอกสารแนะนําพันธุ 

         ** ขอมูลแปลงทดสอบในไรเกษตรกร  
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การตลาด 

      ผลผลิตขาวโพดที่ได  90 %   ใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว  บางปตองนําเขา ความ
ตองการในประเทศ 4.0 ลานตัน การสงออกป 2542/43  ประมาณ 2  หม่ืนตัน ลดลงจากป
กอน การนําเขาป 2543 ปริมาณ 380,000 ตัน 

ราคาผลผลติ  

      ป 2545 ราคาท่ีเกษตรกรขายไดท่ีความชื้นไมเกิน 14.5 เปอรเซ็นต  เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
4.17 บาท ท่ีความช้ืนเกิน  14.5 เปอรเซ็นต   เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.67 บาท  ราคาขายสงใน
ตลาดกรุงเทพฯท่ีโรงงานอาหารสัตวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.59 บาท ราคา เอฟ โอ บี เฉลี่ยตัน
ละ 4,787 บาท  

การตลาด 

      ผลผลิตท่ีได 90 %  ใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว บางปตองนําเขา ความตองการ
ในประเทศ 4.0 ลานตัน การสงออกป  2542/43    ประมาณ 2 หม่ืนตัน   ลดลงจากปกอน
การนําเขาป 2543 ปริมาณ 380,000 ตัน 

ราคาผลผลติ  

      ป 2545 ราคาท่ีเกษตรกรขายไดท่ีความช้ืนไมเกิน 14.5 เปอรเซ็นต เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 4.17 บาท    ท่ีความช้ืนเกิน 14.5 เปอรเซ็นต    เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.67 บาท ราคาขาย
สงในตลาดกรุงเทพฯ  ท่ีโรงงานอาหารสัตวเฉลี่ยกิโลกรัมละ   4.59 บาท ราคา  เอฟ โอ บี 
เฉลี่ยตันละ 4,787 บาท  
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ตารางที่ 1.5 แสดงผลผลิตขาวโพดในประเทศตาง ๆ 

เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว (1,000 ไร)  ผลผลิต (1,000 ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก.)  ประเทศ  
2542 2543 2544 2542 2543 2544 2542 2543 2544 

รวมท้ังโลก 864,832 862,970 861,161 606,128 593,820 604,059 701 688 701 
สหรัฐอเมริกา 178,281 183,963 175,006 239,549 253,208 239,521 1,344 1,376 1,369 
จีน 162,118 144,289 146,713 128,287 106,178 110,390 791 736 752 
บราซิล 72,572 72,592 77,217 32,038 31,879 41,411 441 439 536 
เม็กซิโก 44,767 44,856 45,500 17,706 18,028 18,616 396 402 409 
ฝรั่งเศส 10,994 11,463 11,888 15,643 16,469 16,478 1,423 1,437 1,386 
อารเจนตินา 15,717 19,362 17,156 13,504 16,817 15,350 859 869 895 
อินเดีย 38,773 40,166 40,950 11,148 11,473 11,836 288 286 289 
อิตาลี 6,425 6,650 7,400 10,017 10,138 11,189 1,559 1,525 1,512 
อินโดนีเซีย 21,602 21,264 21,264 9,204 9,345 10,000 426 439 470 
ไทย 7,541 7,594 7,474 4,286 4,462 4,466 568 588 598 
อื่น ๆ 306,042 310,771 310,593 124,746 115,823 124,802 408 373 402 

 

พันธุขาวโพด 

พันธุที่นิยมปลูก 

มีอายุเก็บเกี่ยว   100-120 วันแหลงปลูกท่ีสําคัญไดแก  จังหวัดนครสวรรค สระบุรี 
 ีลพบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ สุโขทัย และเลย มี 2 กลุม 

พันธุลูกผสม 

เปนพันธุท่ีนิยมปลูกประมาณ   90    เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูก ท้ังหมด มี • 

ลักษณะทางการเกษตรสม่ําเสมอ   ไดแก   ขนาดฝก  ความสูงฝก ความสูงตน  อายุถึงวัน
ออกไหม และเก็บเกี่ยว ใหผลผลิตและคุณภาพสูงกวาพันธุผสมเปด  จึงเปนที่ตองการของ
ตลาด ไมสามารถเก็บเมล็ดไวทําพันธุได  
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ทุกพันธุไมตานทานตอโรคราน้ําคาง ยกเวน นครสวรรค    72 และสุวรรณ 
3851 เมล็ดพันธุราคากิโลกรัมละ 60-90 บาท 

• 

พันธุท่ีนิยมปลูกในปจจุบัน มี 7 พันธุ   

1. พันธุผสมเปด  

ลักษณะทางการเกษตรไมสมํ่าเสมอ  เม่ือเทียบกับพันธุลูกผสม   ตานทาน
ตอโรคราน้ําคาง  

• 

เมล็ดพันธุราคาถูกกวาพันธุลูกผสมประมาณ  5 เทา  คือ ราคากิโลกรัมละ 
10-20 บาท พันธุท่ีนิยมปลูก  มี 2 พันธุ  

• 

     ตารางที่ 1.6 ละเอียดเกี่ยวกับพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีนิยมปลูก  

ความสูง
ฝก 
เฉลี่ย 
(ซม.)  

อายุ 
ออกไหม* 

(วัน)  

อายุเก็บ 
เกี่ยว(วัน) 

ผลผลิต 
(กก.ไร) 

ความสูงตน 
เฉลี่ย(ซม.) 

พันธุ 
เปอรเซนต
กะเทาะ 

เมล็ดเฉลี่ย 

ซีพีดีเค 888 210 120 58 110-120 1,000 81  

ไพโอเนียร 
3013

200 110 54 110-120 1,100 81 
 

แปซิฟค 983 190 100 55 110-120 1,100 80  

คารกิล 919 180 100 54 110-120 1,100 83  

เทพีวีนัส 49 200 100 53 110-120 1,100 80  

นครสวรรค 
72

210 100 56 110-120 1,000 79 
 

สุวรรณ 3851 200 110 54 110-120 1,000 79 

สุวรรณ 5 220 110 54 110-120 800 78  

นครสวรรค 1 190 100 52 100-120 700 79 
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2. ขาวโพดพันธุอื่นๆ 

พันธุแทนครสวรรค 1  • 

พันธุแทนครสวรรค 2  • 

ลูกผสมสามทางสุวรรณ 2602  • 

ลูกผสมสามทางสุวรรณ 3101 สุวรรณ 3 • 

ศัตรูและการปองกันกําจัด  

โรคที่สําคัญและการปองกันกําจัด 

โรคราน้ําคาง หรือโรคใบลาย ระบาดรุนแรง   ในระยะตนออนถึงอายุประมาณ 1  

เดือน ทําใหยอดมีขอ ตนแคระแกร็น ใบเปนทางสีขาว เขียวออน  หรือเหลืองออน ไปตาม
ความยาวของใบ พบผงสปอรสีขาวเปนจํานวนมากบริเวณใตใบในเวลาเชามืดท่ีมีความช้ืน
สูง ถาระบาดรุนแรงตนจะแหงตาย   แตถาตนอยูรอดจะไมออกฝกหรือติดฝกแตไมมีเมล็ด 
ควรคลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวย เมตาแลกซิล อัตรา 7 กรัม/เมล็ด 1 กก.  

โรคราสนิม เกิดไดแทบทุกสวนของตนขาวโพด ระยะแรกพบจุดนูน สีนํ้าตาลแดง  

ขนาด 0.2-1.3 มิลลิเมตร ตอมาแผลจะแตกเห็นเปนผงสีสนิม  ถาระบาดรุนแรงจะทําใหใบ
แหงตาย "   ในแหลงท่ีมีโรคระบาดใหปลูกพันธุตานทาน  ไดแก   นครสวรรค 72 สุวรรณ 
3851   หรือสุวรรณ 5   หลีกเลี่ยงการปลูกขาวโพดหวาน   ขาวโพดขาวเหนียวซ่ึงออนแอ
ตอโรคและเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค 

แมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด 

หนอนเจาะลําตนขาวโพด  เจาะเขาทําลายสวนยอดชอดอกตัวผู  และลําตน  ทํา • 

ใหตนชะงักการเจริญเติบโต   หักลมงาย  เมื่อมีการระบาดรุนแรงจะเขาทําลายฝก พบ 
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การทําลายในแหลงปลูกท่ัวไป     การปองกันกําจัด     พนสารไซเพอรเมทริน (15% อีซี) 
10 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตรและไตรฟลูมูรอน(25% ดับบลิวพี)  30   กรัม/นํ้า 20 ลิตร   

หนอนกระทูหอม   หนอนกัดกินทุกสวนในระยะตนออน   จะทําความเสียหายรุน • 

แรงเมื่อหนอนมีความยาวต้ังแต 2 เซนติเมตร หากจําเปนใหพนสารนิวเคลียรโพลีฮีโดรซิส
ไวรัส 20-30 มล./นํ้า 20 ลิตร และเบตาไซฟลูทริน(2.5% อีซี) 40 มล./นํ้า 20 ลิตร  

มอดดิน กัดกินใบต้ังแตเร่ิมงอกถึงอายุประมาณ  14 วัน   ทําใหตนออนตาย หรือ • 

ชะงักการเจริญเติบโต    ตนที่รอดตายจะเก็บเกี่ยวไดลาชา    ควรคลุกเมล็ดพันธุกอนปลูก
ดวย อิมิดาโคลพริด (70% ดับบลิวเอส) 5 กรัม/เมล็ด 1 กก./นํ้า 20 ลิตร  

ขาวโพดฝกสด 

ขาวโพดฝกสดไดแก ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน ขาวโพดเทียน ขาวโพดขาว
เหนียว และขาวโพดคั่ว เปนพืชท่ีปลูกงาย  ใชเวลาการผลิตส้ัน   ใชสารเคมีนอย ตลาดมี
ความตองการเพิ่มข้ึนทุกป โดยเฉพาะขาวโพดฝกออน และขาวโพดหวาน ท้ังเพื่อการ
บริโภคสดในประเทศ และอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการสงออก ประเทศไทยสงออก
ขาวโพดฝกออน และขาวโพดหวานเปนอันดับ 1 และ 4 ของโลก ตามลําดับ 

ปญหาของพืช  

ขาวโพดฝกสดเปนพืชท่ีตองเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหไดฝกสดท่ีมี
คุณภาพตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากตองใชปุยเคมี และแรงงานจํานวนมาก ตองปลอด
การปนเปอนสารเคมี   ขาดพันธุดีท่ีใหผลผลิต มีคุณภาพสูง และตานทานโรคราน้ําคาง 
คุณภาพเปนตัวกําหนดราคา พันธุท่ีเกษตรกรใชปลูกในปจจุบันใหผลผลิต และมีคุณภาพ
ตํ่า ไมตรงตาม ความตองการของตลาด เชน ขนาดฝกไมไดมาตรฐาน ไมตานทานโรครา
นํ้าคางโดยเฉพาะขาวโพดหวาน ขาวโพดเทียน และขาวโพดขาวเหนียวขาดเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อชลอการสูญเสียคุณภาพ 
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การผลิตขาวโพดฝกออนในประเทศ 

ขาวโพดฝกออน • 

ป 2544 ประเทศไทยสงออกขาวโพดฝกออนเปนอันดับ 1 ของโลก  โดยสงไปขาย
ตลาดเอเซีย ยุโรป และอเมริกา มีโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุกระปองกระจายอยูท่ัวทุกภาค
ของประเทศ แตละโรงงานมีกําลังการผลิตสูง และมีความตองการวัตถุดิบเพิ่มมากข้ึนทุกป 
เกษตรกรจะปลูกขาวโพดฝกออนหมุนเวียนตลอดทั้งป  

  ป 2544/45 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูก 231,862 ไร พื้นท่ีเก็บเกี่ยว 219,424 ไร 
ไดผลผลิตท้ังเปลือกรวม   286,883 ตัน  และผลผลิตเฉลี่ย  1,307 กิโลกรัมตอไร  จังหวัด
กาญจนบุรีเปนแหลงปลูกท่ีสําคัญ (สถิติการปลูกขาวโพดฝกออน) 

         ตารางที่ 1.7 พันธุขาวโพดฝกออน ผลผลิตและแหลงปลูก 

ผลผลิตเฉลีย่
ทางวิชาการ 
(ปอกเปลอืก 
กก./ไร) 

ผลผลิตเฉลีย่
ของเกษตร  
กก./ไร 

พันธุ แหลงปลูก 

จี  5414 270-380 150-200*** นครปฐม 
เอสจี 18 300-430   กาญจนบุรี 

แปซิฟก 116 270-290   สมุทรสาคร 
แปซิฟก 283 350-400   ราชบุรี 
ยูนิซีดส B-65 300-350   ลําปาง 
เกษตรศาสตร 2 280-300     

สุวรรณ 2 120     
เฉลี่ย  295-306 150-200   

 
ท่ีมา :    * ขอมูลรับรองพันธุและแนะนําพันธุ 
           ** ขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร 
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         *** ขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ขาวโพดหวาน •  

ประเทศไทยสงออกในรูปแบบตาง ๆ สูงเปนอันดับ 4 ของโลก ใน2543/44 มีพื้นท่ี
เพาะปลูก 231,003 ไร และพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยวขาวโพดหวาน 208,936 ไร พื้นท่ีปลูกมี
แนวโนมลดลงขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยมีแนวโนมสูงข้ึน โดยมีผลผลิตรวม 384,961 ตัน และมี
ผลผลิตเฉลี่ย 1,992 กิโลกรัมตอไร  

สําหรับพื้นท่ีปลูกขาวโพดเทียน ขาวโพดขาวเหนียว และขาวโพดคั่ว ไมสามารถ
แยกออกจากกันไดอยางชัดเจน ในป 2541/42 มีพื้นท่ีรวม 189,427 ไร ไดผลผลิต 
252,330 ตัน ในป 2542/43 มีพื้นท่ีปลูก เพ่ิมข้ึนเปน 207,691 และไดผลผลิต 236,026 
ตัน สวนใหญใชบริโภคภายในประเทศ ทํารายไดใหเกษตรกรประมาณ 10,000-20,000 
บาท/ไร/ป  

      ตารางที่ 1.8 ผลผลิตเฉลี่ยขาวโพดหวาน 

ผลผลิตเฉลีย่
ทางวิชาการ 

( กก./ไร) 

ผลผลิตเฉลีย่
ของเกษตร  
กก./ไร 

พันธุ แหลงปลูก 

 เอส ที เอส 2 1,400-1,800 1,200-1,300** กาญจนบุรี 

ซูการ 73 1,800-2,400   นครปฐม ราชบุรี 

ไฮบริกซ 10 1,600-2,200   นครปฐม สระบุรี 

อินทรีย 1,200-1,400    

เฉลี่ย  1,500-1,950   1,200-1,300   
 
ท่ีมา :* ขอมูลแนะนําพันธุ   ** ขอมูลการผลิตในไรเกษตรกร   *** สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
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  การตลาด  

          การสงออกขาวโพดฝกออนในชวงป 2542-2544 มีปริมาณและมูลคาเพิ่มข้ึนทุกป
จาก 54,701-66,005 ตัน และ 1,496-1,969 ลานบาทตามลําดับ ปริมาณการสงออกในรูป
บรรจุกระปองเพิ่มจาก 51,669 ตัน ในป 2542 เปน 61,461 ตัน ในป 2544 มีมูลคาเพิ่ม
จาก 1,432 เปน 1,784 ลานบาท สวนปริมาณการสงออกในรูปฝกสดแชแข็ง เพ่ิมจาก 
3,302 ตัน ในป 2542 เปน 4,544 ตัน ในป 2544 คิดเปนมูลคาเพิ่มข้ึนจาก 63.5 ลานบาท 
ในป 2542 เปน 184.9 ลานบาท ในป 2544  

          การสงออกขาวโพดหวานในชวงป  2542-2544    มีปริมาณและมูลคาเพิ่มข้ึนจาก 
27,625-37,053 ตัน และ 683-1,028 ลานบาท ตามลําดับ  

ราคาผลผลติ  

ราคาท่ีเกษตรกรขายขาวโพดฝกออนไดในป  พ.ศ. 2544/45   เฉลี่ย 3.17 บาทตอ
กิโลกรัม สวนขาวโพดหวาน  โรงงานอุตสาหกรรมประกันราคารับซ้ือ    ขาวโพดหวานใน
ราคากิโลกรัมละ   3.50 บาทการแปรรูปและผลิตภัณฑ     ขาวโพดฝกออนบรรจุขวด 
ขาวโพดฝกออนกระปอง และการแปรรูปขาวโพดหวาน  

ลักษณะมาตรฐานของฝกขาวโพดหวานที่โรงงานตองการ  

เปนฝกท่ีไดจากตนที่มีความสมบูรณแข็งแรงไมมีรอยทําลายของโรคหรือแมลง  • 

ขนาดฝกสดปอกเปลือก ควรมีเสนผานศูนยกลาง 4-5   เซนติเมตร ความยาว 12-
18 เซนติเมตร นํ้าหนัก 200-250 กรัมตอฝก  

• 

ฝกรูปทรงกระบอก มีขนาดโคนและปลายฝกแตกตางกันไมเกิน 0.5 เซนติเมตร  • 

เมล็ดเรียงเปนระเบียบ 14 ถึง 16 แถว แถวหนึ่งมี 30-40 เมล็ด  • 

เสนไหมควรหลุดจากเมล็ดไดงาย และไมติดคางตามรองเมล็ด  • 

สีเมล็ดสมํ่าเสมอทั้งฝกและตรงตามพันธุ  • 
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มีซังขนาดเล็ก  • 

ความหวานไมตํ่ากวา 14 องศาบริกซ  ควรลดลงอยางชา ๆ และคงความหวานได
ไมตํ่ากวา 36 ช่ัวโมง  

• 

ลักษณะมาตรฐานของฝกขาวโพดฝกออนที่โรงงานตองการ 

ขนาดฝกปอกเปลือกท่ีเหมาะสมที่สุด   ควรมีเสนผาศูนยกลาง 1.0-1.5 เซนติเมตร 
ความยาว 4-9 เซนติเมตร  

• 

ฝกตองตรง ไมคดงอ  ปลายฝกไมหัก  • 

ฝกมีสีเหลืองออน  หรือสีเหลือง  • 

การเรียงของไขปลาตรงและแถวชิด ไมแยกเปนรอง  • 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว    เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญตอ อุตสาหกรรมอาหารสัตว 
ประมาณ 94    เปอรเซ็นตของผลผลิตขาวโพด ใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตวของประเทศ 
และมีความตองการเพ่ิมข้ึนทุกป  บางปตองมีการนําเขา  ปจจุบันประมาณ 90 เปอรเซ็นต
ของพื้นท่ีปลูกเปนขาวโพดพันธุลูกผสมซ่ึงใหผลผลิตสูง  

ปญหาของพืช  

พื้นท่ีปลูกมีแนวโนมลดลง   แตอุตสาหกรรมอาหารสัตวมีความตองการใช
เพ่ิมข้ึน  

o 

ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า  เน่ืองมาจากฝนทิ้งชวง   ดินเส่ือม   และการ
ปนเปอนสารพิษอะฟลาทอกซินชวงตนฤดู  

o 

มีการระบาดของโรคและแมลงในชวงปลายฝน  o 

ผลผลิตกระจุกตัวในชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม  o 
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3. ขาวฟาง  
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 
 Class  :  Angiospermae 
 Order  :  Subclass ; Monocotyledoneae 
 Family  :  Gramineae 
 Tribe  :  Andropogoneae 
 Subtribe  :  Sorghastrae 
 Genus  :  Sorghum 
 Species  :  bicolor 
 Scientific names  :  Sorghum bicolor (L.) Moench 
 [Synonyms        :  Holcus sorghum L. ; Andropogon sorghum (L.) Brot ; 
    Sorghum vulgare Pers.] 
 Common names :  Sorghum, Great millet, Guinea corn (West Africa) ; 
 Kafir Corn (South Africa) ; Milo, Sorgo (United States) ; 
 Kaoliang (China) ; Durra (Sudan) ; Mtama (East Africa) ; 
 Jola, Jawa, Cholam (India)  

ระบบการจําแนกพืชทางพฤกษศาสตรดังขางบนนี้ไดใชตาม Doggett (1970) ซ่ึง
ยึดถือตามการจําแนกของ Garber (1950) โดยแบง subtribe Sorghastrae ออกเปน 2 
genera คือ genus Cleistachne Benth.  ซ่ึงมีอยูเพียง 4 species และ genus Sorghum 
ซ่ึงแบงออกไปเปน 6 subgenera ท่ีสําคัญท่ีควรจะกลาวเพราะจัดขาวฟางอยูดวยคือ 
subgenus Sorghum (Eu-sorghum) (โปรดสังเกตวาช่ือสามัญ genus และ subgenus 
ทางสายการจําแนกน้ีมีช่ือวา Sorghum พองกันหมด อาจจะทําใหเกิดความสับสนได) ใน 
subgenus น้ี ยังแบงออกไปเปน 2 groups คือ group Arundinacea (2n=20) และ group 
Halepensia (2n=20 หรือ 40) ขอแตกตางระหวาง 2 groups น้ีก็คือ Arundiacea เปนพืช
ท่ีมีอายุปเดียว (annual) หรือคางป (Perennial) ท่ีไมมีรากเหงาใตดิน (rhizome) ขาวฟาง
จัดอยูในพวกน้ี รวมทั้งหญาบางชนิด เชน หญาซูดาน [Sudan grass : S. arundinaceum 
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 การจําแนก species ใน genus Sorghum น้ัน  Snowden (1936) ไดจําแนกไว
ท้ังหมด 31 spp. ดวยกัน จากการศึกษาในภายหลงัมีขอสงสัยวาการจําแนกน้ันอาจจะผิด
ไดเน่ืองจากมีการผสมขามกันไดในระหวาง spp.  จึงมีขอสันนิษฐานวา spp. เหลาน้ัน 
อาจจะมาจาก spp. เดียวกันได แตไดเกิดการผันแปรออกไปเน่ืองจากการผสมขาม และ
คัดเลือกโดยทางธรรมชาติทําใหมีรูปรางลักษณะตางออกไปไดหลายรูปแบบ 
(polymorphic) อยางไรก็ตามทางดานอนุกรมวิธานพืชยังอนุโลมใหใชการจําแนกตาม 
Snowden น้ีไปกอนจนกวาจะมีหลักฐานการพิสูจนเปนท่ีแนนอนเสียกอน จึงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองตอไปใหม เพ่ือความสะดวกตอการศึกษาท่ัว ๆ ไป  Doggett 
(1965) และ Purseglove (1978) ไดแบง genus น้ีออกไปเปน 2 spp. ใหญ ๆ (ไมใชเปน
การแบงตามอนุกรมวิธาน) คือรวมพวกที่ใชเปนพืชปลูก (cultivated species) ท้ังหมดไว
ใน spp. เดียวกันคือ S. bicolor และพวกที่เปนพันธุปา (wild species) ไวในอีกพวกหน่ึง
คือ S. arundinaceum 
 นอกจากน้ียังมีการแบงออกตามลักษณะการใชประโยชน เชน Poehlman 
(1959) แบง ออกไปเปน 
 - ขาวฟางใชเมล็ด (grain sorghums) ซ่ึงแบงออกไปเปนพันธุตาง ๆ คือ milo, 
kafir, hegari, feterita และขาวฟางลูกผสมตาง ๆ (hybrid grain sorghums) 
 - ขาวฟางหวาน (Sorgos) พวกท่ีมีลําตนหวาน สกัดทํานํ้าเช่ือม นํ้าตาล หรือเปน
อาหารเลี้ยงสัตวได 
 - ขาวฟางหญา (grass sorghums) เปนจําพวกหญาใชสําหรับเลี้ยงสัตว
โดยเฉพาะ เชน หญาซูดาน เปนตน 
 - ขาวฟางไมกวาด (broom sorghum) ปลูกเพ่ือใชทําไมกวาดโดยเฉพาะ  
เน่ืองจากมีลักษณะของชอ (panicle) แยกเปนแขนงยาวและแข็งผิดแผกไปจากขาวฟางอื่น 
ๆ 
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 - ขาวฟางท่ีใชในกรณีพิเศษอื่น ๆ (special-purpose sorghums) เชน ขาวฟางคั่ว 
(pop sorghums) รับประทานเปนอาหารวาง หรือขาวฟางที่เมล็ดมีแปงเหนียว ปลูกไว
สําหรับทํากาว หรือในอาฟริกามีพันธุท่ีปลูกไวสําหรับทําเบียร ขาวฟาง (beer sorghum) 
โดยหมักจากเมล็ดซ่ึงมีสารท่ีทําใหเกิดรสขมอยูแลว เปนตน 
  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวฟาง  
 
 1.  ราก (Roots) 
 มีระบบรากเปนแบบ fibrous root system รากแรกท่ีเกิดจาก radicle จะเจริญ
ออกมาเปนรากเดี่ยว ๆ เรียกวา primary root และมีการแตกแขนงออกมาเปน lateral 
root เชนเดียวกับพืชตระกูลหญาอื่น ๆ รากชุดน้ีเปนรากช่ัวคราว ทําหนาท่ีเลี้ยงตนออนใน
ระยะแรก ๆ เทาน้ัน สวนรากถาวรซึ่งเปน adventitious root น้ัน เกิดตรง coleoptilar 
node และสวนของขอส้ัน ๆ ใตดิน จะแผกระจายออกไปเปนจํานวนมากทางดานขาง
อาจจะยาวถึง 1.5 เมตร และหยั่งลึกลงไปประมาณ 1 เมตร ท่ีขอของลําตนจะมี root 
bands ซ่ึงมี root primodia จะงอกออกมาเปนรากโดยเฉพาะบริเวณสวนโคนของลําตน
เหนือพ้ืนดินทําหนาท่ีชวยยึดลําตนเรียกวา prop root อีกดวย รากขาวฟางมีลักษณะ
พิเศษคือมี silica อยูในช้ันของ endodermis ซ่ึงจะมีมากนอยข้ึนอยูกับพันธุและมีรากเปน
จํานวนมากเปน 2 เทาเม่ือเทียบกับขาวโพด ลักษณะน้ีชวยใหขาวฟางสามารถทนแลงได
ดีกวาขาวโพด 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 ลําตนจะมีลักษณะแข็ง ต้ังตรง แหงหรืออวบนํ้า มีหรือไมมีนํ้าตาลในลําตน
แลวแตชนิดและพันธุ ขนาดของลําตนจะมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5-3 ซม. ความ
สูงข้ึนอยูกับจํานวนขอและปลองของแตละพันธุ เชน พันธุเฮการีเบาสูงประมาณ 1 เมตร         
สวนพันธุเฮการีหนักสูงประมาณ 2 เมตร หรือกวา เปนตน เหนือ root band จะมี growth 
ring ซ่ึงเปน intercalary meristem เวลาลําตนลม สวนของเนื้อเยื่อชนิดน้ีจะชวยใหลําตน
เจริญโดยงอขึ้นต้ังตรงไดอีก แตละขอจะมี axillary bud อยูในชอง bud groove axillary 
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 3.  ใบ (Leaves) 
 ขาวฟางจะมีใบประมาณ 7-24 ใบ แลวแตพันธุเกิดสลับอยูบนลําตน สวนของ
ใบจะมีกาบใบ (leaf sheath) ยาวประมาณ 15-35 ซม. หุมลําตน และมักมีไขสีขาว (waxy 
bloom) ตามสวนของกาบใบทั่วไป สวนแผนใบ (leaf blade) จะมีขนาดกวางยาวประมาณ 
30-135 x 1.5-13 ซม. จะสังเกตเห็นวาแผนใบท่ีอยูสวนกลางจะยาวกวาใบที่อยูสวนบน
และสวนลางของลําตน ผิวของใบเปนมันเน่ืองจากมีไขมันฉาบอยู ซ่ึงลักษณะน้ีตางจากใบ
ของขาวโพด แผนใบจะมีรูใบ (stomata) ท้ังสองดาน และจะมีเซลพิเศษชนิดหน่ึงเรียกวา 
motor cells ชวยในการมวนใบเวลาขาวฟางขาดน้ําหรือกระทบแลง เสนกลางใบ (mid rib) 
ถาอวบนํ้าจะมีสีเขียว แตถามีเน้ือคอนขางแหงจะมีสีขาวหรือเหลืองเห็นเดนชัดเปน
ลักษณะประจําพันธุเชนกัน ตรงรอยตอระหวางกาบใบและแผนใบที่เรียกวา blade joint 
จะมีเยื่อบาง ๆ ยาวประมาณ 1-3 มม. อยูโดยรอบและแนบชิดกับลําตนเรียกวา ligule 
(เยื่อกันนํ้า) ทางดานปลายของ blade joint  ท้ังสองขางจะมีสวนที่เรียกวา dewlap 
ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมหรือยาวรีบางและออนชวยในการไหวตัวของใบ 
 
 4 ชอดอก (Inflorescence) 
 ชอดอกขาวฟางเปนแบบ panicle มีกานชอดอกเรียกวา peduncle ซ่ึงเปน
ปลองสุดทายของลําตน (uppermost internode) จะมีลักษณะต้ังตรงหรือโคงงอแลวแต
ชนิดของพันธุ แกนกลางของชอดอกเรียกวา rachis จะมีปลองและขอ ตรงขอจะมีแขนง
แยกออกไปเปน primary branch ซ่ึงจะแยกแขนงตอไปอีกเปน secondary branch หรือ
บางทีอาจจะมีถึง tertiary branch ก็ได แขนงที่ให spikelets มักจะเรียกวา raceme 
รูปทรงของชอดอกจะมีลักษณะตาง ๆ กันเชน ยาว รี ปอม ทรงกระบอก หรือจะอยูกัน
อยางอัดแนน หรือหลวม ๆ ข้ึนอยูกับความสั้นยาวของ rachis และ branches ตาง ๆ 
น้ันเอง 
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 spikelet ของขาวฟางจะอยูเปนคู ยกเวนท่ีปลายสุดของ raceme ท่ีจะมี 3 
spikelets อยูดวยกัน ท่ีอยูเปนคูอันหน่ึงจะไมมีกานเรียกวา sessile spikelet เปนดอก
สมบูรณ (perfect) คือมีท้ังเกสรตัวผู (stamen) และเกสรตัวเมีย (pistil) และอีกอันหน่ึงมี
กานดอกเรียกวา pedicelled spikelet ซ่ึงจะมีเกสรตัวผูอยางเดียวหรือเปนหมันท่ีปลายสุด
ของ raceme ท่ีมี 3 spikelet น้ัน จะมี sessile spikelet 1 อัน และ pedicelled spikelet 2 
อัน 
 sessile spilelet จะมีลักษณะใหญขนาดประมาณ 3-10 ซม. จะประกอบดวย 
glume 2 อัน ขนาดความยาวเทา ๆ กัน คือ lower outer glume ซ่ึงท่ีผิวดานนอกจะมีเสน 
(nerve) เปนทางยาว 8-16 เสน glume อันน้ีจะคลุม glume อีกอันหน่ึงตรงโคนของ 
spikelet และเรียก glume น้ีวา upper inner glume ซ่ึงมีลักษณะแคบกวาอันแรก และท่ี
ปลายคอนขางแหลม ท่ีผิวดานนอกมีเสนตรงกลาง (central nerve) ชัดเจน glumes ของ
ขาวฟางอาจจะมีสีแตกตางกันไปตามพันธุ  sessile spikelet น้ีจะมี 2 florets อันหน่ึงจะ
เปนหมันเหลือ lemma เพียงอันเดียว มีลักษณะเปนเยื่อบาง ๆ มีขน (ciliate) สวนอีก 
floret หน่ึงจะเปนดอกยอยสมบูรณประกอบดวย เยื่อ lemma บาง ๆ ตรงปลายแยกเปน 2 
แฉก ซ่ึงอาจจะมีหรือไมมีหาง (awn) palea จะมีลักษณะเล็กและบาง ซ่ึงบางทีอาจจะไมมี
เลยก็ได มี 2 ledicules อยูขาง ๆ ของ lemma มีลักษณะกวาง ส้ัน นูนขึ้นมาเล็กนอยตรง
ขอบจะมีขน lodicule น้ีจะทําหนาท่ีเกี่ยวกับปดเปดของดอก ดอกยอยน้ีจะมีเกสรตัวผู 
(stamen) 3 อัน มีอับเกสรตัวผู (anther) ตรงปลายแยกเปน 4 พู (lobe) เกสรตัวเมีย 
(pistil) มีรังไข (ovary)  ท่ีมี ovule เพียงอันเดียว บน ovary จะมีกานเกสรตัวเมีย (style) 
แยกเปน 2 แฉก ซ่ึงตรงปลายจะเปน stigma มีลักษณะเปนพู (plumose) sessile spikelet 
โดยปกติแลวจะใหเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว คือไดจากดอกยอยสมบูรณ (fertile floret) แต
บางพันธุอาจจะมี 2 เมล็ด เน่ืองจากดอกยอยอกีดอกหน่ึงซ่ึงโดยทั่วไปเปนหมันน้ันเกิด
เปนดอกยอยสมบูรณน่ันเอง 
 pedicelled spikelet เปนดอกท่ีมีกานซ่ึงอาจจะยาวหรือส้ันแลวแตชนิดของพันธุ มี
ขนาดเล็ก ยาว และบางกวา sessile spikelet บางคร้ัง pedicelled spikelet น้ี จะ
ประกอบดวย 2 glumes เทาน้ัน ในกรณีท่ีมีดอกยอย (floret) ก็จะมีอยู 2 อันเชนเดียวกัน 
อันแรกอยูตอนบนประกอบดวย lemma แตไมมี palea หรือมีขนาดเล็ก มี 2 lodicules มี
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 ดอกขาวฟางจะบานจากปลายชอดอกขางบนลงมาขางลางเรื่อย ๆ จะบานเปนช้ัน 
ๆ ลงมาในระดับเดียวกัน spikelet ท่ีอยูเปนคู sessile spikelet จะบานกอน pedicelled 
spikelet ประมาณ 2-4 วัน ตามปกติชอดอกขาวฟางจะบานหมดทั้งชอใชเวลาประมาณ 6-
9 วัน ดอกจะบานในชวงเวลาตั้งแต 20.00 น. หัวค่ําถึง 08.00 น. ตอนเชา ดอกจะบานอยู
นานประมาณ 2 ช่ัวโมง เวลาดอกปด anther และ stigma จะโผลอยูขางนอกตรงปลาย
ของ glumes ท่ีปดอยู stigma จะมีอายุผสมติด (receptive) ต้ังแตกอนดอกบานประมาณ 
1-2 วัน จนกระทั่งหลังจากดอกบานแลวประมาณ 8-16 วัน สําหรับละอองเกสรตัวผู 
(pollen) จะแตกออกจากอับละอองเกสร (anther) ทันทีท่ีดอกบานและจะมีอายุอยูได
ประมาณ 3-6 ชม. การผสมเกสร (pollination) อาจจะเกิดจาก pollen ภายในดอกเดียวกัน 
ดอกอื่นภายในชอดอกเดียวกัน หรือตางชอดอกกันคือผสมขามตนกันก็ได โดยธรรมชาติ
แลวขาวฟางเปนพืชผสมตัวเอง (self pollinated crop) แตอาจจะมีการผสมขาม (cross 
pollination) ไดโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 5% แตบางรายงานกลาววาสูงกวาน้ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาพของลม และลักษณะของชอดอก ชอดอกท่ีโปรงมีโอกาสผสมขามไดมากกวาชอดอก
ท่ีมีลักษณะแนน หลังจากท่ี pollen ตกบน stigma แลวประมาณ 2 ช่ัวโมง จึงจะเกิดการ
ปฏิสนธิ (fertilization) 
 
 5.  ผล (Fruit) 
 ผลของขาวฟางเรียกช่ือทางพฤกษศาสตรวา caryopsis เชนเดียวกับของขาว
หรือของหญาชนิดตาง ๆ กลาวคือ ผลที่มี pericarp บาง และ ovule ท่ีเจริญมาเปน seed 
จะติดอยูกับ pericarp น้ัน สวนใหญจึงเปนสวนของเมล็ด และทําใหมีการเรียกจนติดปาก
วาเมล็ด คําสามัญในภาษาอังกฤษใชคําวา grain เมล็ดขาวฟางจะมีลักษณะกลมรีหรือ
เแบน ขนาดและสีแตกตางกันไปตามพันธุ ตอนบนของเมล็ดขาวฟางจะมีจุดสีคล้ํา ๆ 2 จุด 
ซ่ึงเปนรอยท่ี styles เคยอยูบน ovary มากอนและหลุดรวงไป เมล็ดจะมี seed coat ซ่ึง
สวนของ testa จะประสานกลมกลืนไปกับ pericarp สวนน้ีจะมีสีแตกตางกันไปต้ังแตสี
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 endosperm ท่ีอยูดานนอกมักจะเปนแปงแข็ง สวนดานในจะเปนแปงออนท่ีมี
ลักษณะขาว ภายใน endosperm ในสภาพแหงจะมีสวนประกอบของแปงประมาณ 68-
74% โปรตีน 8-15%  ไขมัน 2-5% เสนใย (fiber) 1-3% และข้ีเถา (ash) 1.5-2.0% 
นอกจากน้ียังมีสารประกอบอินทรียอื่น ๆ อีก เชน วิตามิน นํ้าตาล และแทนนิน เปนตน 
ปริมาณกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอคนและสัตว (essential amino acids) ท่ีมีจํากัดในเมล็ด
ขาวฟาง คือ lysine และ methionine 
 เมล็ดขาวฟางมักจะมีระยะพักตัวในชวงประมาณเดือนแรกหลังจากเก็บเกี่ยว 
 
 6.  ลักษณะพิเศษของขาวฟางที่ควรทราบ 
 สวนท่ีอยูเหนือดินของขาวฟางโดยเฉพาะสวนที่มีสีเขียวอันไดแก ใบและลําตน
จะมีสารประกอบที่เรียกวา cyanogenic glycoside dhurrin ซ่ึงถาถูก hydrolyse ดวย 
enzyme บางชนิดแลวก็จะให hydrocyanic acid (HCN) ในปริมาณประมาณ 0.5 กรัม 
สามารถที่จะใหวัวท่ีกินเขาไปตายได โดยปกติถามี HCN น้ีอยูในขาวฟางที่ตัดใหสัตวกิน
สดมากกวา 750 ppm. แลวจะถือวาอยูในข้ันอันตราย ปริมาณของกรด HCN น้ีจะมีมาก
นอยข้ึนอยูกับชนิดหรือพันธุ และสภาวะการเจริญเติบโตของขาวฟาง ตนขาวฟางหรือ 
tiller ท่ียังออนอยูมักมีสาร dhurrin ในปริมาณสูง ซ่ึงสวนมากจะมีอยูในใบ เม่ือตน
เจริญเติบโตขึ้นแลวปริมาณของสารน้ีจะลดนอยลง ตนขาวฟางที่กระทบแลงหรือท่ีเจริญ
ข้ึนมาจากทอนพันธุ (ratoon) ท่ียังสดอยู และตนขาวฟางที่เพ่ิงฟนขึ้นมาจากสภาพเครียด 
(stress) เน่ืองจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตาง ๆ มีสวนที่จะมีการสะสมสารน้ีมากจึงไม
ควรจะนําไปใหสัตวกินสด นอกจากน้ีการใหปุยไนโตรเจนมักจะทําให HCN เพ่ิมข้ึน    
อยางไรก็ตามลักษณะการเปนพิษน้ีจะถูกทําลายไปเมื่อนําสวนตาง ๆ ของลําตนไปทําเปน
หญาแหงหรือหมักกอนท่ีจะนําไปใหสัตวกิน 
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โดยท่ัวไปขาวฟางเจริญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิด ต้ังแตดินทราย ดินรวนปน

ทราย จนถึงดินเหนียว แตดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกขาวฟางใหไดผลผลิตสูง ควรเปนดิน
รวนเหนียวที่มีการระบายนํ้าดี มีความเปนกรด ดางอยูระหวาง 5.0-7.5 อุณหภูมิท่ี
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและสรางเมล็ดของขาวฟางจะอยูระหวาง 27-30 องศา
เซลเซียส ถาอุณหภูมิสูงกวาน้ี จะมีผลตอประสิทธิภาพในการสรางเมล็ด ขาวฟางตองการ
ปริมาณนํ้าฝนตลอดฤดูปลูกประมาณ 320-500 มิลลิเมตร โดยเฉพาะในชวงที่ขาวฟางต้ัง
ทอง ดอก บาน และเมล็ดในระยะเปนน้ํานมถาขาดนํ้าในชวงเหลาน้ี จะมีผลตอการติด
เมล็ด ขนาดเมล็ดจึงมีผลกระทบตอ ผลผลิตเปนอยางมาก ความตองการน้ําของขาวฟาง 
จะลดลงในระยะที่เมล็ดเร่ิมแกจนถึงเก็บเกี่ยว  

    นอกจากน้ีขาวฟางไมทนทาน   ตอสภาพน้ําขังในชวงแรกของการเจริญเติบโต 
(ระยะกลา) จะพบวา ขาวฟางมีใบ เหลืองตนแคระแกร็น และอาจตายไปในที่สุด  

        แหลงปลูกท่ีสําคัญ ไดแก ลพบุรี เพชรบูรณ นครสวรรค สระบุรี สุพรรณบุรี 

ขาวฟางพันธุตาง ๆ 

1. พันธุขาวฟางลูกผสมสีแดง  

สวนใหญเกษตรกรจะปลูกตามหลังขาวโพด  ไดแกในเขตการปลูกขาวโพดจังหวัด 
นครสวรรค ลพบุรี และเพชรบูรณ ตามระบบการจําหนายเมล็ดพันธและการรับซ้ือผลผลิต
กลับคืน  

2. พันธุเฮกการีหนัก  

เปนขาวฟางพันธุแทตนสูง เมล็ดใหญสีขาวขุน กรมวิชาการเกษตร (กรมกสิกรรม) 
แนะนําใหเกษตรกรปลูก ต้ังแตป 2506 โดยมีลักษณะเดน คือ มีผลผลิตเมล็ดเฉล่ีประมาณ 
400-600 กิโลกรัมตอไร เมล็ดมีขนาดใหญ และมีความไวตอชวงแสงเหมาะสําหรับปลูกใน
ปลายฤดูฝนต้ังแตปลายเดือนกรกฏาคมถึงตนเดือนกันยายน ปจจุบันยังมีการปลูกในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา 
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3. พันธุเฮกการีเบา  

เปนขาวฟางพันธุแทเมล็ดสีขาว กรมวิชาการเกษตร(กรมกสิกรรม) แนะนําให
เกษตรกรปลูกต้ังแตป พ.ศ. 2506 โดยมีลักษณะเดน คือ ตนเต้ียอายุส้ัน ผลผลิตเมล็ด
เฉลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัมตอไร เหมาะสําหรับปลูก ปลายฤดูฝน มีปลูกในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี แลชะสุพรรณบุรี 

4. พันธุอูทอง 1  

เปนขาวฟางพันธุแท ตนเต้ีย อายุส้ัน เมล็ดสีเหลืองไดรับการรับรองพันธุจากกรม
วิชาการเกษตรในป พ.ศ. 2525 มีลักษณะเดน คือ ผลผลิตเมล็ดเฉล่ีย 550 กิโลกรัมตอไร 
มีความตานทานตอโรคราสนิม ไมตานทาน โรคท่ีเกิดกับเมล็ด ทนแลงไดดี เหมาะสําหรับ
ปลูกในปลายฤดูฝน ต้ังแตกลางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน เปนพันธุทนแลงไดดี 

5. พันธุสุพรรณบุรี 60  

เปนขาวฟางพันธุแทเมล็ดสีแดง ไดรับการรับรองพันธุจากกรมวิชาการเกษตรในป 
พ.ศ. 2530 มีลักษณะเดน คือเปนพันธุตนเต้ีย อายุส้ัน เมล็ดมีปริมาณสารแทนนินตํ่า มี
ปริมาณมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 450-500 กิโลกรัม ตอไร เหมาะที่จะปลูกปลายฤดูฝน ต่ัง
แตเดือน ก.ค. - ก.ย. 

พันธุสุพรรณบุรี 1 6. 

เปนขาวฟางพันธุแทเมล็ดสีแดง ไดรับการรับรองพันธจากกรมวิชาการเกษตร ใน
ปพ.ศ.2536 มีลักษณะเดน คือ ผลผลติเมล็ดเฉลี่ย 464 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตตนสดเฉลี่ย
ประมาณ 4 ตันตอไรและผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2-3 ตันตอไร เม่ือเก็บเกี่ยวขณะที่เมล็ดอยู
ในระยะน้ํานมและเม่ือเก็บเกี่ยวตนสดหลังเก็บเมล็ดแลวตามลําดับ ตนสดมีปริมาณกรด
ไฮโดรไซยานิก เฉลี่ยประมาณ 2.15 มิลลิกรัม ตอนํ้าหนักสด 100 กรัม มีโปรตีนประมาณ 
9 % ทําใหลําตนหวานประมาณ 15 องศาบริก สามารถใชเลี้ยงสัตวได  

การปลูกขาวฟางเพ่ือใหไดผลผลิตเมล็ดสูง  

•     ควรปลูก   ในปลายฤดูฝน  หรือต้ังแต     เดือนสิงหาคม  ถึงตนเดือนกันยายน  
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สําหรับการปลูกขาวฟางคร้ังเดี่ยวที่ตองการปลูกเพ่ือตัดตนสดในรุนแรก และเก็บ
เกี่ยวเมล็ดในขาวฟางตอ ควรปลูกในชวงตนฤดูฝนหรือประมาณเดือนพฤษภาคม 
จนถึงเดือนมิถุนายน  

• 

การปลูกขาวฟางเพื่อเก็บเมล็ดอยางเดียว ควรพิจารณาดูวา ตนขาวฟางจะไมขาด
ความช้ืนสําหรับการเจริญเติบโต จนถึงระยะที่ดอกขาวฟางบาน  

• 

การเตรียมดิน 

ควรไถดินใหลึกประมาณ 15-20  เซนติเมตร 1-2  คร้ังแลวตากดินไว 1-2 สัปดาห 
เพ่ือใหแสงแดดทําลายวัชพืชและโรคแมลงที่อยูในดิน    หลังจากน้ันจึงพรวนใหดินรวนซุย 
แตโดยท่ัวไปเกษตรกร จะไถดวยผานเจ็ด เพียงคร้ังเดียว 

วิธีปลูก 

เกษตรกรสามารถปลูกขาวฟางไดหลายวิธีดังน้ี คือ 
1. หวาน   เปนวิธีท่ีเกษตรกรนิยมปฏิบัติ โดยใชเมล็ดขาวฟางอัตรา 2-3 กิโลกรัม 

ตอไร วิธีน้ีเปนวิธีท่ีสะดวก   ประหยัดแรงงานและเวลา แตมีขอเสีย คือ ถามีการเตรียมดิน
ไมดี และถาหวานแนนไปทําใหมีจํานวนตนตอไรมาก จะไดชอขาวฟางที่มีขนาดเล็ก 
 

2. เปดรองแลวโรยเปนแถว  ใชเมล็ดพันธุ อัตราประมาณ 2 ก.ก./ไร วิธีน้ีจะชวย
ใหการควบคุมกําจัดวัชพืชเปนไปไดสะดวก แตเม่ือขาวฟางงอกได 2 สัปดาห  ตองทําการ
ถอนแยกใหเหลือ 10 ตน ตอแถวยาว 1 เมตร  

 
3. หยอดเปนหลุม  โดยใชจอบขุดหรือใชไมปลายแหลมจิ้มใหมีระยะระหวางหลุม  

30 เซนติเมตร ระหวางแถว 60 เซนติเมตร  หยอดหลุมละ 5-7 เมล็ด   หลังจากท่ีขาวฟาง
งอกแลว  15  วัน    ถอนแยกใหเหลือหลุมละ  3 ตน   การหยอดเปนหลุมในสภาพที่ดินมี
ความช้ืนพอประมาณจะงอกดีกวาการเปดรองแลวโรยเปนแถว 
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โรคราบนเมล็ด  

สาเหตุ เกิดจากเชื้อราหลายชนิด เชน Curvularia sp. Fusarium sp. Colletotrichum sp. 
เปนตน  

อาการ  

เช้ือราจะเขาทําลาย   ต้ังแตเร่ิมออกดอกจนถึงเมล็ดแก   โดยเฉพาะชวงท่ี
อากาศรอนช้ืน ฝนตกชุกทําใหผลผลิตลดลง  

• 

ผลเสียคือเมล็ดสกปรกเสียคุณภาพ แตกงาย ความงอกตํ่า  • 

การปองกันกําจัด  

โดยการปลูกขาวฟางปลายฤดูฝน เพ่ือใหขาวฟางออกดอกติดเล็ดในชวงที่
ไมมีฝนตกชุก  

o 

ปลูกขาวฟางใหมีระยะหาง เพ่ือใหอากาศถายเทไมอับช้ืน  o 

  

1. โรคใบไหม  

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium turcicum  

อาการ เร่ิมแหงตายจุดเล็ก ๆ ท่ีใบ  แลวขยายออกตามเสนใบ เปนแผลยาว 4-12 
เซนติเมตร ถารุนแรงทําใหใบไหมแหงตายในที่สุด  

ปองกันกําจดั โดยใชเมล็ดพันธุท่ีปราศจากโรค เผาทําลายตอซังท่ีเปนโรค กําจัด
วัชพืทชและพืชอาศัย 

2. โรคราสนิม  

สาเหต ุ เกิดจากเชื้อรา Puccinia purpurea  

อาการ เร่ิมเปนจุดเล็ก ๆ  ตอมานูนขึ้นเปนสีสนิมเม่ือแกจะแตกเห็นสปอรของเช้ือ
ราเปนสีแดง  
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การปองกันกําจัด ปฏิบัติการเชนเดียวกับโรคใบไหม 

3. หนอนแมลงวันเจาะยอดขาวฟาง Aterigona soccata  

หนอนแมลงวันจะเขาทําลายขาวฟางระยะตนกลา  อายุ 1-2 สัปดาหหลังงอก โดย
ตัวหนอนจะกัดกินยอดขาวฟาง ทําใหยอดเหี่ยว  ขาวฟางแตกหนอเพ่ิมมากข้ึน มีผลทําให
ผลผลิตลดลง ถามีการระบาดมาก  

ปองกันกําจดั   โดยปลูกพันธุท่ีใหผลผลิตสูงทดแทน  เชน พันธุอูทอง 1,KU 439 
หรือกาํจัดแมลงกอนฤดูปลูก  โดยใชกับดักปลาปน ลอแมลงและทําลายแมลงดวยสารเคมี
เพ่ือลดปริมาณหนอนในฤดูปลูก หรือปลูกขาวฟาง ในพ้ืนที่ใกลเคียงกันพรอมกันเพื่อไมให
ประชากรของแมลงที่เกิดในแปลง   ขาวฟางที่มีการเพาะปลูกกอนเขา  ทําลายขาวฟางรุน
หลัง หรือใชสารคารโบซัลแฟน  20% อีซี  100 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร พนเม่ืออายุขาวฟางได 
7 วัน และพนซํ้าอีกคร้ังหลังพนคร้ังแรก 7 วัน  
4. หนอนเจาะสมอฝาย Heliothis armigera  จะกัดกินดอกและเมล็ดขาวฟางกอนเมล็ด
แข็ง  
ปองกันกําจดั ถามีการระบาดรุนแรง กําจัดดวยการพนสาร thiodicarb  อัตรา 40-60 ซีซี 
ตอนํ้า 20 ลิตร บนชอขาวฟางบริเวณท่ีพบหนอนระบาด 

5. หนอนกระทูคอรวง Mythimna separata  

หนอนเขาทําลายขาวฟาง ต้ังแตอายุ 1 เดือน  เปนตนไปโดยกัดกินยอดและใบจนเหลือแต
กานใบ    ถารุนแรงโดยเฉพาะชวงขาวฟางต้ังทอง    จะทําใหผลผลิตเสียหายการปองกัน
กําจัดข้ึนอยูกับระดับความรุนแรง ของการระบาด     ถาไมรุนแรงขาวฟางจะแตกแขนง
ชดเชยได และมีศัตรูธรรมชาติควบคุมอยู  ถารุนแรงในชวง ขาวฟางต้ังทอง ใหพนสารคาร
บาริล 80 % WP อัตรา 50 กรัม ตอนํ้า 20 ลิตร เพียงคร้ังเดียวในระยะกอนท่ีขาว ฟางจะ
ออกชอ เฉพาะบริเวณท่ีมีแมลงระบาด 
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วัชพืช 

วัชพืชเปนตัวการแยงธาตุอาหาร นํ้าและแสงแดด  โดยเฉพาะในระยะแตกของการ
เจริญเติบโตของขาวฟาง  ถามีวัชพืชมากก็ทําใหตนขาวฟางแคระแกร็น  นอกจากนี้วัชพืช
ยังเปนท่ีอยูอาศัยของโรคแมลงที่อาจทําลาย ขาวฟางได  

การใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช ก็จําเปนสําหรับในแปลงปลูกขาวฟางวิธี
หวาน หรือมีปญหาดานแรงงาน หรือในกรณีแปลงปลูกท่ีมีการปองกันกําจัดวัชพืชไมดีใน
ฤดูปลูกท่ีผานมา หรือฝนตกชุกจนไมสามารถกําจัด วัชพืชไดทันเวลา ควรปองกันกําจัด
วัชพืชดวยสารเคมี สารเคมีท่ีนิยมใชสวนใหญจะเปนสารเคมีปองกันกําจัด วัชพืชแบบกอน
งอก ซ่ึงจะใชสารเคมีพนคลุมดินทันทีหลังปลูกกอนท่ีวัชพืชและขาวฟางจะงอก สารเคมีน้ี
จะสามารถ ควบคุมวัชพืชไมใหงอกข้ึนมาไดนาน 30-35 วัน ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ขาวฟาง
เจริญเติบโต มีพุมใบคลุมดินปกคลุม วัชพืช การพนสารเคมีตองพนเม่ือดินมีความช้ืน
เพียงพอ เพ่ือใหสารเคมีออกฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ สารเคมี กําจัดวัชพืชท่ีใชไดผลดี 
คือ อาทราซีน อัตรา 240-400 ซีซีตอไร สามารถควบคุมวัชพืชใบแคบและใบกวางอายุป 
เดียวที่งอกจากเมล็ด 

 

ปุย 

ในแปลงปลูกท่ีดินมีความอุดมสมบูรณสูง การปลูกขาวฟางไมจําเปนตองใสปุย
เพราะเปนการเพิ่มตนทุนโดย ไมจําเปน แตถาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า คือ มี
อินทรียวัตถุตํ่ากวา 1 % ฟอสฟอรัส ตํ่ากวา 10 ppm และโพแทสเซียม ตํ่ากวา 40 ppm 
ซ่ึงสามารถทราบไดจากการสงตัวอยางดินไปวิเคราะห ควรมีการใสปุยในแปลงปลูก  

ปุยที่ใชควรเปนปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพชืสด เพ่ือปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพของดิน รวมกับปุยอนินทรีย หรือปุยเคมี โดยท่ัวไปแนะนําใหใสปุยเคมีในอัตรา 
5-10 กิโลกรัมของไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรือจะใสสูตรปุย สําเร็จท่ีมีขายในทองตลาด
โดยมีเน้ือปุยใกลเคียงกันก็ได เชน สูตร 16-20-0 อัตรา 30-50 ก.ก./ไร สําหรับขาวฟาง ท่ี
ปลูกในดินทรายควรใสโพแทสเซียมเพิ่มในอัตรา 5 กิโลกรัมตอไร  
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การใสปุย ใหโรยปุยระหวางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบพรอมท้ังดายหญา และกําจัด
วัชพืชเม่ือขาวฟางงอกได ประมาณ 3-4 สัปดาห 

 

4. มันสําปะหลัง 
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน  (Taxonomic classification) 
 
 Class  :  Angiospermae 
  Subclass  :  Dicotyledoneae 
 Order  :  Geraniales 
 Family  :  Euphorbiaceae 
 Genus  :  Manihot 
 Species  : esculenta Crantz.  utilisima L.   
 Scientific name  :  Manihot esculenta  
 Common name      :  Cassava, Tapioca, Mandioca, Manioc, Yuca. 
 
 มันสําปะหลังเปนพืชหัวท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางมาก 
โดยในป 2543   มีเน้ือท่ีปลูก 7.41 ลานไร และประมาณวาไดผลผลิต 19.600 ลานตัน ใน
แผนการพัฒนาทางการเกษตรชวงป 2545-49 ไดกําหนดใหมันสําปะหลังเปนพืชท่ีอยูใน
กลุมที่เรงพัฒนาการผลิตเพ่ือการสงออก แตอยางไรก็ตามในเปาหมานนั้นก็ระบุวาควรลด
พื้นท่ีการปลูกมันสําปะหลังใหเหลือประมาณ 6.70 ลานไร แตยังคงระดับผลผลิตมัน
สําปะหลังเพื่อการสงออกใหเทาเดิม  
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ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมันสําปะหลัง 
 
 1.  ราก (Root) 

  รากของมันสําปะหลังเปนระบบรากแบบ adventitious root system รากท่ี
งอกจากทอนพันธุ (cutting) สามารถงอกไดจาก 3 สวนคือ รากจากสวนเนื้อเยื่อ 
cambium  รากจากสวนตา และรากจากสวนรอยหลุดรวงของใบ (leaf scar) หัว (tuber) 
ของมันสําปะหลัง คือสวนรากท่ีขยายใหญเพ่ือสะสมอาหารแปงในสวน parenchyma cell 
จํานวนหัวจะมี 5-15 หัว ขนาดความยาว 15-100 ซม.  เสนผาศูนยกลาง 3-15 ซม. ขนาด
ของรากข้ึนอยูกับอายุ พันธุ ดิน และสภาพภูมิอากาศ 

 
เม่ือตัดตามขวางของสวนหัว  หรือรากสะสมอาหาร  จะพบสวนตาง ๆ 3 ช้ัน  

 1.1  Periderm  เปนเยื่อช้ันนอกสุด มีสีขาว หรือสีนํ้าตาลออนถึงแก หรือสี
ชมพู มี cork layer 
 1.2  Cortical region เปนช้ันที่อยูถัดจากเนื้อเยื่อช้ันนอกสุดเขาไป เม่ือรวมกับ
เน้ือเยื่อช้ันนอกสุดรวมเรียกกันวา เปลือก (peel)  ช้ันนี้มีสีขาว หนา 0.1-0.3 ซม.  
ประกอบดวย เซลล cortical sclerenchyma, parenchyma และ phloem 
 1.3  Pith  เปนสวนแกนกลางที่สะสมแปงท้ังหมด มีสีขาว เหลือง หรือสีชมพู 
ประกอบดวย เซลล cambium tissue, parenchyma และ xylem vessel. 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 มันสําปะหลังเจริญเติบโตแบบเปนไมพุมขนาดเล็ก ลําตนเปน woody stem 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-6 ซม. สีของลําตนแตกตางกันไปตามพันธุ สวนท่ีอยูใกลยอดมีสี
เขียว สวนแกท่ีตํ่าลงมาอาจมีสีนํ้าเงิน สีเหลือง หรือสีนํ้าตาล ความสูงของตน 2-4 เมตร 
ท้ังน้ีมีความสัมพันธตรงกันขามกับการแตกกิ่ง พันธุท่ีไมแตกก่ิง (unbranched) ตนจะสูง 
สวนพันธุท่ีแตกกิ่งตนจะสูงนอยกวา การแตกกิ่งของมันสําปะหลังจะแตกออกเปน 2 กิ่ง 
(dichotomous branching) หรือ 3 กิ่ง (trichotomous branching) กิ่งท่ีแตกออกจากลําตน
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 บนลําตนหรือกิ่งของมันสําปะหลังจะมีรอยหลุดรวงของใบแกเรียกวา leaf scar 
ซ่ึงเปนรอยตอระหวางกานใบกับลําตนหรือกิ่ง ระยะระหวางรอยหลุดรวงของใบ 2 รอยตอ
กันเรียกวา storey length  ดานบนเหนือรอยหลุดรวงของใบจะมีตา (bud) ซ่ึงจะงอกเปน
ตนใหมเม่ือนําทอนพันธุไปปลูก 
 
 3.  ใบ (Leaf) 

 เปนแบบใบเดี่ยว (simple leaf)   การเกิดของใบจะหมุนเวียนรอบลําตน (spiral) มี
คา phyllotaxy คอนขางคงท่ีแนนอนคือ 2/5  กานใบ (petiole) ตอระหวางลําตนหรือกิ่งกับ
ตัวแผนใบ กานใบอาจมีสีเขียวหรือสีแดง 

          ตัวใบหรือแผนใบ (lamina)  จะเวาเปนหยักลึกเปนแบบ  palmately lobe  จํานวน
หยักมีต้ังแต  3-9  หยัก   ใบท่ีอยูใกลชอดอกและยอดมักจะมีขนาดเล็กกวา  และมีจํานวน
หยักนอยกวาใบดานลาง ๆ 

 
 4.  ชอดอก (Inflorescences) 
 มันสําปะหลังมีชอดอกเปนแบบ panicle มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูบนตน
เดียวกัน (monoecious plant)  แตแยกกันอยูคนละดอกในชอเดียวกัน ชอดอกจะเกิดตรง
ปลายยอดของลําตนหรือกิ่ง หรืออาจเกิดตรงรอยตอท่ีเกิดการแตกกิ่ง 
 ดอกตัวผู (staminate flower) มักเกิดบริเวณสวนปลายหรือยอดของชอดอก 
ไมมีกลีบดอก (petal) มีกลีบรองดอก (sepal)  5 กลีบ มีเกสรตัวผู (stamen) 10 อัน 
แบงเปน 2 วง ๆ ละ 5 อัน เกสรตัวผูวงในมีกานชูเกสรตัวผู (filament) ส้ันกวาวงนอก 
 ดอกตัวเมีย (pistillate flower) มีขนาดใหญกวาดอกตัวผู มักเกิดอยูบริเวณ
สวนโคนของชอดอก ไมมีกลีบดอก แตมีกลีบรองดอก 5 กลีบ เชนเดียวกับดอกตัวผู ตรง
กลางจะเปนเกสรตัวเมีย (pistil) รังไข (ovary) มี 3 carpel  ภายในแตละ carpel มีไข 
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 5.  ผล (Fruits) 

 หลังการผสมเกสรแลว รังไขก็จะเจริญเติบโตขยายใหญกลายเปนผลแบบ 
capsule ขนาดโตเต็มท่ีมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 ซม. ยาว 1-1.5 ซม.  ภายในมี 3 
ชอง แตละชองมีเมล็ด 1 เมล็ด หลังการผสมเกสรประมาณ 3 เดือน ผลจะสุกแกเต็มท่ี แลว
แตกดีดเมล็ดกระเด็นออกไป (dehiscent) 

 
 6.  เมล็ด (Seed) 

 มีสีนํ้าตาล และมีลายดํา รูปรางยาวรี ขนาดกวาง 3/4 ซม. หนา 1/2 ซม. ยาว 1 
ซม. ตอนปลายของเมล็ดท่ีติดกับผนังรังไข จะมีสวน caruncle หรือมีตาอยางนอย 3 ตา 

 

ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง 

 มันสําปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยกวา 95% ถูกสงออกไปจําหนายตางประเทศ 
โดยแปรรูปเปนผลิตภัณฑหลัก 3 ชนิดคือ มันเสน มันอัดเม็ด และแปง ผลิตภัณฑ 2 ชนิด
แรกสงออกไปสูตลาดในกลุมสหภาพยุโรป (European Union) เพ่ือใชในการเลี้ยงสัตว คิด
เปนมูลคาประมาณ 92% ของผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังท่ีสงออกท้ังหมด  สวนท่ีเหลือ
คือ แปงมันสําปะหลัง สงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และฮองกง 

 1.  มันสําปะหลังเสน (cassava chips หรือ shredded) คือ ผลิตภณัฑมัน
สําปะหลังท่ีไดจากการนําหัวมันสําปะหลังสดมาห่ันหรือฝานใหเปนแผนบาง ๆ แลวนําไป
ตากแดดใหแหง ซ่ึงใชเวลาตากประมาณ 2-3 วัน หัวมันสําปะหลังสด 1 กิโลกรัม ผลิตเปน
มันสําปะหลังเสนไดประมาณ 0.40 กิโลกรัม 
 2.  มันสําปะหลังอัดเม็ด (cassava pellets)  คือ ผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีไดมา
จากการนําหัวมันสําปะหลังสด หรือมันสําปะหลังเสนนําไปบดแลวอัดดวยเครื่องจักรใหมี
รูปรางเปนแทงทรงกระบอก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.4-0.7 ซม. แลวทําใหแหงเพื่อลด
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 3.  แปงมันสําปะหลัง (cassava flour หรือ tapioca flour) คือ ผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังท่ีไดจากการนําหัวมันสําปะหลังสดไปลางทําความสะอาด แยกเอาดินหรือส่ิง
สกปรกออก แลวนําไปขูดเปลือกออกพรอมกับสับใหมีขนาดเล็กลง  จากน้ันนําไปบดยอย
พรอมท้ังแยกเอากากมันสําปะหลังและน้ําแปงออกจากกัน สวนกากมันสําปะหลัง 
(cassava meal หรือ cassava waste) จะถูกแยกออกไปตากใหแหง เพ่ือนําไปจําหนาย
เปนกากมันสําปะหลังหรือนําไปใชผสมกับมันเสนเพื่ออัดเปนมันเม็ดอีกคร้ังหน่ึง นํ้าแปงท่ี
ถูกแยกออกมาจะถูกสงไปฟอกดวยไอกํามะถัน  เพ่ือขจัดยางและฟอกสีใหขาวสะอาดขึ้น 
จากน้ันจะถูกสงตอไปทําใหแหงเพื่อไดแปงมันสําปะหลังออกมา การทําใหแหงมีท้ังการใช
วิธีการสลัด (centrifuge) และการอบดวยความรอน หัวมันสําปะหลังสดหนัก 1 กิโลกรัม 
ผลิตเปนแปงมันสําปะหลังได 0.20 กิโลกรัม และไดกากมันสําปะหลังประมาณ 0.04-0.09 
กิโลกรัม 
 จากแปงมันสําปะหลัง สามารถนําไปผลิตเปนแปงแปรรูป (modified starch) ชนิด
ตาง ๆ ซ่ึงมีความสําคัญทางอุตสาหกรรมอาหาร ยา ตลอดจนส่ิงพิมพ หรือกาว และคาด
วาแปงแปรรูปจากมันสําปะหลังจะมีบทบาทตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต  

 4.  แอลกอฮอลจากมันสําปะหลัง   (alcohol)        กรรมวิธีในการผลิต
แอลกอฮอลจากมันสําปะหลัง เร่ิมตนดวยการนําหัวมันสําปะหลังสดไปลางใหสะอาดแลว
บดใหละเอียด จากน้ันนําไปยอยแปงใหมีโมเลกุลเล็กลง (saccharification) ดวยการใช
กรด (hydrolysis) หรือใชจุลินทรีย (biological process) แลวจึงนําสารละลายแปงท่ียอย
ไดไปหมัก (fermentation) ดวยยีสต ซ่ึงจะไดนํ้าไวน (wine) เม่ือนําไปกรองและกลั่นก็จะ
ไดแอลกอฮอลและกาก (stillage) 

 
 มันสําปะหลังเปนพืชที่ใหแปงท่ีสําคัญอันดับ 5 รองจากขาวสาลี ขาวโพด ขาว 

และมันฝรั่ง เปนพืชอาหารสําคัญของประเทศในเขตรอน โดยเฉพาะประเทศตางๆใน
ทวีปอัฟริกา และทวีปอเมริกาใต สวนในทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย มีการ
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ปญหาของพืช  

ปริมาณผลผลิตไมมีเสถียรภาพ   ข้ึนอยูกับราคาท่ีเกษตรกรขายไดในฤดูท่ีผานมา  • 

ประสิทธิภาพการผลิตคอนขางตํ่า    เน่ืองจากเกษตรกรขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 
การใชพันธุท่ีไมเหมาะสม    และการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมยังไม
ท่ัวถึง  

• 

การแปรรูปมันเสนคุณภาพดีสําหรับการเลี้ยงสัตวภายในประเทศ  และสงออกยังมี
นอย  

• 

ขาดแหลงตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  การแปรรูปแปงเพื่อใชในอุตสาหกรรม
ตอเน่ืองยังไมกวางขวาง  

• 

เทคโนโลยีการแปรรูปเปนผลผลิตภัณฑตางๆคอนขางจํากัด  • 

การใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังภายในประเทศมีนอย  • 

ตลาดสงออกคอนขางจํากัด เชน มันเสน และมันอัดเม็ดในตลาดสหภาพยุโรป และ
จีน ตลาดแปงมันมีการกระจุกตัวเฉพาะในเอเซียเทาน้ัน ตลาดแปงแปรรูปมีการนําเขาจาก
ประเทศท่ีเคยส่ังซ้ือแลวเทาน้ัน มีการกีดกันทางการคาดวยมาตรการที่ไมใชภาษี เชน 
ระบบวิเคราะหอันตรายฯ ท่ีสหภาพยุโรปไดกําหนดมาตรฐานเพื่อกีดกันการนําเขา การ
แขงขันโดยการตัดราคาของผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เปนเหตุใหราคาหวัมัน
สําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายไดคอนขางตํ่า ขาดการประชาสัมพันธในตางประเทศเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังอยางตอเน่ือง 
ผลผลิตมันสําปะหลังของโลกป 2544 มีประมาณ 139.8 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1.32 ตัน
ตอไร ประเทศไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย และ
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  ตารางที่ 1.9 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของประเทศผูผลิตมันสําปะหลัง    
  ท่ีสําคัญ พ.ศ. 2542 - 2544  

เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว (1,000 ไร)  ผลผลิตตอไร (กก.)  ประเทศ  

2542 2543 2544 2542 2543 2544 

รวมท้ังโลก  103,931 106,291 105,791 1,643 1,645 1,322 

ไนจีเรีย  19,200 19,594 19,594 1,703 1,728 1,728 

บราซิล  9,820 10,761 10,880 2,125 2,169 2,214 

ไทย  6,659 7,068 6,558 2,479 2,697 2,805 

อินโดนีเซีย 8,500 8,500 8,500 1,936 1,806 1,859 

คองโก  12,710 12,188 11,890 1,298 1,309 1,298 

กานา  4,002 3,751 3,750 1,960 2,161 2,270 

อินเดีย  1,563 1,563 1,563 3,711 3,711 3,711 

แทนซาเนีย 4,098 5,301 4,757 1,753 1,086 1,156 

โมซัมบิก  5,988 5,787 5,787 894 927 927 

ยูกันดา  2,344 2,388 2,388 2,080 2,080 2,080 

อื่น ๆ  29,047 29,390 30,124 1,264 1,267 70 
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ท่ีมา :   ประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศอื่น,  องคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ ป 2545  ประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูก 6.22 ลานไร มีพื้นท่ี
เก็บเกี่ยว  6.18 ลานไร   ไดผลผลิต 16.87  ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2.73 ตันตอไร ผลผลิต
ทางวิชาการ จากการทดลอง  มันสําปะหลังจํานวน 6 พันธุ   เฉลี่ย 3.9 ตันตอไร   และ
ผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ย 2.6 ตันตอไร (สถิติการเพาะปลูกมันสําปะหลัง) 

ตารางที่ 1.10 เน้ือท่ี ผลผลิต ผลผลิตตอไร ราคา และมูลคาของผลผลิตมันสําปะหลัง ตาม
ราคาท่ี เกษตรกรขายไดพ.ศ. 2536 - 2545  

ผลผลิต 
(1,000 
ตัน)  

ผลผลิต
ตอไร 
(กก.)  

ราคาท่ีเกษตรกร
ขายได  

พ.ศ.  เน้ือท่ี
เพาะปลูก 
(1,000 ไร)  

เน้ือท่ีเก็บ
เกี่ยว 

(1,000 ไร) 
(บาท/กก.)  

มูลคาของ
ผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขาย
ได (ลานบาท)  

2536  9,100  8,988  20,203  2,247.8 0.66  13,333.98  

2537  8,817  8,642  19,091  2,209.1 0.58  11,072.78  

2538  8,093  7,782  16,217  2,083.9 1.15  18,649.55  

2539  7,885  7,676  17,388  2,265.2 0.98  17,040.24  

2540  7,907  7,690  18,084  2,351.6 0.71  12,839.64  

2541  6,694  6,527  15,591  2,388.7 1.26  19,644.66  

2542  7,200  6,659  16,507  2,478.9 0.91  15,021.37  

2543  7,406  7,068  19,064  2,697.2 0.63  12,010.32  

2544  6,918  6,558  18,396  2,805.1 0.69  12,693.24  

2545  6,224  6,176  16,868  2,731.2 1.05  17,711.4  
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ท่ีมา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร    

ตารางที่ 1.11 แสดงพันธุผลผลิตและแหลงปลูกมันสําปะหลัง     

พันธุ ผลผลิตเฉลีย่
ทางวิชาการ* 

ผลผลิตเฉลีย่
เกษตรกร** 

(ตัน /ไร) (ตัน /ไร) 

แหลงปลูก 

เกษตรศาสตร 50 4.4 2.86 
ระยอง 5 4.4 2.87 
ระยอง 90 4.0 2.79 
ระยอง 2 5.0 - 
ระยอง 60 3.1 2.37 
ระยอง 3 2.5 2.10 
เฉลี่ย 3.9 2.6 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออก  

ท่ีมา : * เอกสารรับรองพันธุ         ** ขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร 

ผลผลิตหัวสดประมาณ   45-50   เปอรเซ็นตแปรรูปเปนมันเสน  และมันอัดเม็ด ท่ี
เหลือแปรรูปเปนแปงมัน       การใชมันสําปะหลังในประเทศ  มีปริมาณประมาณ   22-25 
เปอรเซ็นตของผลผลิตท้ังหมด     สวนมากใชเปนสวนประกอบอาหารสัตว และใชแปงมัน
เพ่ือการบริโภค    ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ  และอาหารตางๆ มันสําปะหลังเปนสินคาท่ี
ผลิตเพ่ือการสงออก 70-75 เปอรเซ็นต   ของผลผลิต  โดยไทยเปนผูสงออกรายใหญท่ีสุด
ของโลก มีสัดสวนการตลาด 90 เปอรเซ็นต  

มันอัดเม็ด/มันเสน มีสัดสวน 70 เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑ  โดยมีมูลคาสงออก 40 
เปอรเซ็นต ตลาดที่สําคัญไดแก   สหภาพยุโรป และจีน โดยสงออกถึง 80-90  เปอรเซ็นต 
ของปริมาณมันอัดเม็ดท่ีสงออก  
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      แปงมัน มีสัดสวน 30 เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑ แตมีมูลคาสงออกถึง 60 เปอรเซ็นต 
ตลาดที่สําคัญไดแก ตลาดนอกสหภาพยุโรป โดยสงออก 95 เปอรเซ็นต ของปริมาณแปง
ท่ีสงออก  

ราคาผลผลติ  

ป 2545 ราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.05 บาท 
ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังมานานกวา 50 ป ในป 2521 ผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังเปนสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับหน่ึงของประเทศ นอกจากศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลังไทยที่สามารถพัฒนาตามความตองการของตลาดได
ตลอดเวลาแลว หากพิจารณาในดานผลผลิต พืชหลักของไทยไมวาจะเปน ขาว ขาวโพด 
ออย หรือถั่วเหลือง จะมีผลผลิตตํ่ากวาผลผลิตเฉลี่ยท่ัวโลก ในขณะที่ผลผลิตมันสําปะหลัง
ของไทยสูงกวาผลผลิตเฉลี่ยท่ัวโลก โดยในป 2545 ผลผลิตเฉลี่ยท่ัวโลกอยูท่ี 1,322 
กิโลกรัมตอไร แตไทยสามารถผลิตไดเฉลี่ยสูงถึง 2,805 กิโลกรัมตอไร สงผลใหไทยมี
วัตถุดิบหัวมันสําปะหลังท่ีจะนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆไดอยางตอเน่ือง 

ตารางที่ 1.12 สรุปลักษณะมันสําปะหลังพันธุท่ีนิยมปลูก  

ลําตน % แปง พันธุ ผลผลิต
เฉล่ีย 
หัวสด 

(ตัน/ไร) 

ฤดูฝน ฤดูแลง แตกกิ่งแรกท่ี 
ความสูงตน
เฉล่ีย (ซม.) 

ลักษณะ สี ความสูง
เฉล่ีย 
(ซม.) 

ระยะเวลา 
การเก็บตน

พันธุ 
(วัน) 

ระยอง 90 โคงปาน
กลาง 

น้ําตาล 150 – 200 80 - 120 4.0 25 30 15  

อมสม 
เกษตรศาสตร 

50
โคง

เล็กนอย 
เขียวเงิน 180 – 250 80 – 150 4.4 23 28 30 

 

ระยอง 5 ตรง เขียว  150 – 200 80 – 150 4.4 23 28 30 
5.2 22 28 30 ระยอง 72 ตรง เขียว 180 – 250 แตกกิ่งนอย  

4.9 20  30 

ท่ีมา : เอกสารการผลิตมันสําปะหลังอยางถูกตองและเหมาะสม กรมวิชาการเกษตร 

มันสําปะหลังพันธุรับรองพันธุอื่นๆของกรมวิชาการเกษตร 
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พันธุระยอง 2 • 

พันธุระยอง 3  • 

พันธุระยอง 60 • 

ประวัติ : พันธุระยอง 2 • 

เปนพันธุท่ีไดคัดจากเมล็ดพันธุลูกผสม  นํามาจาก CIAT ประเทศโคลัมเบีย ปลูก
คัดเลือก ท่ีศูนยวิจัยพืชไรระยองตั้งแตป 2519  นําตนที่คัดเลือกจากเมล็ด มาปลูกแบบตน
ตอแถว  คัดเลือกไดสายพันธุ CM.  305-21 ใหผลผลิตหัวสดและ มีคาดัชนีการเก็บเกี่ยว
สูงกวาพันธุระยอง 1  

 
ลักษณะเดน :  
1.  เปนประเภทรับประทาน ไมเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมทําแปง เพราะจะสู ระยอง 3 
ไมได  
2.  เน้ือมันสด มีคุณคาทางอาหารสูง (โปรตีน แคโรทีน  และวิตามินเอ สูงกวา พันธุระยอง 
1 )  
3.  เหมาะสําหรับทําอาหารรับประทาน    เชน   ทํามันทอดไดดี  เพราะหั่นงาย  ทอดแลว
กรอบ  ไมแข็ง  รสชาติดี  โดยเฉพาะถาเก็บเกี่ยวในอายุท่ี  เหมาะสม (8 เดือน)  จะทํามัน
ทอดไดคุณภาพดี    เน้ือหัวสีเหลือง    เน้ือเหนียว    นอกจากน้ัน  มีแนวทางวาจะใชเปน
อาหารสัตวไดดี     เพราะคุณคาทางอาหารสูง ถาผลผลิตมีเหลือมาก อาจใชทําแปงได แต
เปอรเซ็นตแปงอยูในระดับคอนขางตํ่า   ควรใชทําอาหารสัตวจะไดประโยชนมากกวา  
4. ผลผลิตหัวสดสูงใกลเคียงกับพันธุระยอง 1  คือ  ผลผลิตเฉลี่ย 4,161 กก./ไร  (ระยอง 

1= 4,151 กก./ไร)  
 
ลักษณะทางการเกษตร :  

ยอดสีเขียวออน    ใบแรกท่ีเจริญเต็มท่ีสีเขียวออน กานใบสีเขียวออน ปนแดง  ลํา
ตนสีนํ้าตาลออน  หัวเปลือกมีสีนํ้าตาลออน  เน้ือในจะมีสีเหลืองออน   
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ความสูงของตนประมาณ 285 ซม.   อายุเก็บเกี่ยว   ถานํามารับประทาน  8 เดือน สง
โรงงานประมาณ 10-12 เดือน  
ขอจํากัด :  
     คุณภาพของหัวในการทําอาหาร  จะดีหรือไมข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมถาแหง
แลง  คุณภาพไมดี จึงตองเก็บเกี่ยวในระยะที่ไมแหงแลง หรือมี การใหนํ้า  

ความตานทานตอโรคและแมลง :  ตานทานโรคใบไหมปานกลาง 

ประวัติ : พันธุระยอง 3  • 

        ไดมาจากการผสมพันธุระหวางพันธุ Mmex  55  กับพันธุ  Mven  307  เรียกช่ือ
คูผสมน้ีวา CM.407  นําเมล็ดลูกผสมมาจาก  CIAT  ประเทศโคลัมเบีย ปลูกคัดเลือกท่ี 
ศูนยวิจัยพืชไรระยอง ลักษณะลําตนคอนขางเต้ีย  การเกิดของหัว รวมกันแนน ทําใหขุด
งายเม่ือเก็บผลผลิต  
 
ลักษณะเดน :  

1. ผลผลิตแปงสูงถึง 914 กก./ไร   สูงกวาพันธุระยอง 1 ถึง 19.8% เหมาะสําหรับ
อุตสาหกรรม ทําแปงและอาหารสัตว  

2. เปอรเซ็นตแปง  หัวสดมีแปงสูง  23.4% ซ่ึงสูงกวาพันธุระยอง 1 ซ่ึงมีแปงเพียง 
18.3%  ทําใหพันธุระยอง 3 ขายไดราคาสูงกวาพันธุระยอง 1 เฉลี่ยตันละ 100 บาท  

3. ใหผลผลิตมันเสน  หรือมันแหง    สูงถึง 1,486  กิโลกรัมตอไร   ซ่ึงสูงกวาพันธุ
ระยอง 1 ถึง 11.5% จึงเหมาะสําหรับการทํามันเสน  

4. เปอรเซ็นตมันแหง หรือมันเสน     หัวสดทําเปนมันเสน  ไดมากกวา   38.2 
%  เทียบกับ   หัวสดพันธุระยอง 1   ซ่ึงทํามันเสนได  31.5 %  ทําใหลดตนทุนในการ
ผลิตมันเสนได  

5.  คาดรรชนีเก็บเกี่ยว   หรือสัดสวนระหวาง  นํ้าหนักหัวสดกับนํ้าหนักท้ังตนของ
พันธุ ระยอง 3    สูงกวา พันธุระยอง 1   หมายความวา    มีหัวมากกวาสวนลําตนและใบ 
แสดงวามีการใชธาตุอาหารอยางมีประสิทธิภาพดีกวาพันธุระยอง 1  
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6.  การมีกรดไซยานิค   ตํ่ากวาพันธุระยอง 1   เหมาะกับการใชสวนของลําตนทํา
ประโยชนไดท่ัวไป  

7.  ความสูงเพียง 174 ซม. เทียบกับพันธุระยอง 1 สูง 282 ซม. ทําใหการปฏิบัติ
ดูแลรักษา การตัดตน ทําไดสะดวก  

8. มูลคาผลผลติ  เน่ืองจากเปนพันธุท่ีใหผลผลิตแปงสูง    จึงทําใหกสิกรมีรายได 
จากการ ขายหัวสดสูงข้ึน  โดยซ้ือขายตามราคาเปอรเซ็นตแปง  
 
ลักษณะทางการเกษตร :  

ยอดสีเขียวออน  ใบแรกท่ีเจริญเต็มท่ีสีเขียวออน กานใบสีเขียวออนปนแดง  แผน
ใบ แหลมแบบใบหอก ลําตนสีนํ้าตาลออน หัวเปลือกมีสีนํ้าตาลออน เน้ือในสีขาว ความสูง
ของ ตนประมาณ 173 ซม.  การแตกกิ่งประมาณ 3 ระดับ  ลักษณะการเกิดของหัวจะ
รวมกันแนน อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 12 เดือน ขยายพันธุดวยลําตน  
ขอจํากัด :    ไมควรปลูกชวงฝนตกหนักหรือแลงจัด    จะมีโอกาสตายมากและผลผลิตตํ่า  
และพันธุระยอง 3  น้ีจะตอบสนองตอดินที่มีความอุดมสมบูรณ  

ความตานทานตอโรคและแมลง :    ตานทานตอโรคใบไหมปานกลาง 

      ตารางที่ 1.13 แสดงชวงฤดูปลูกมันสําปะหลังในภาคตางๆ  

ภาค ชวงที่เหมาะสม 

ภาคเหนือตอนบน ปลายมิถุนายน 
ภาคเหนือตอนลาง ตน-กลางกรกฏาคม 
ภาคกลาง ตน-กลางกรกฏาคม 
ภาคตะวันตก กลาง-ปลายกรกฏาคม 
ภาคตะวันออก ตน-กลางกรกฏาคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

กลาง-ปลายมิถุนายน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 

ตน-กลางกรกฏาคม 
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การเตรียมดิน 

ไถดวยผาลสาม 1 คร้ัง ลึก  20-30 เซนติเมตร  ตากดินไว  7-10 วันและ พรวน • 

ดวยผาลเจ็ด 1 คร้ัง    แลวคราดเก็บเศษซาก  ราก  เหงา  หัว  ไหลของวัชพืชขามป  
ออกจากแปลงพื้นที่ลุมหรือลาดเอียง  ใหยกรองขวางแนวลาดเอียง ความสูงสันรอง
ประมาณ 30-40 เซนติเมตร   ระยะระหวางรอง  80 เซนติเมตร  สําหรับพื้นท่ีราบไมตอง
ยกรอง 

พื้นท่ีลาดเอียงมากกวา 3 เปอรเซ็นต ควรปลูกแฝกตามแนวระดับ ระหวางแถว • 

มันสําปะหลัง เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ทุกระยะ 20-30 เมตร ระยะระหวาง
หลุมแฝก 10 เซนติเมตร หลุมละ 1 ตน   

พื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังตอเน่ืองเปนเวลานาน     ควรเพิ่มอินทรียวัตถุเพ่ือปรับปรุง • 

ดิน โดยหวานปุยมูลไกท่ียอยสลายดีแลว     อัตรา 1,000 กิโลกรัมตอไร     ทุก 2 ป  หรือ 

ควรปลูกพืชบํารุงดิน เชน ปอเทือง หรือถั่วพุม อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร โดยโรยเปนแถว 
ระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร หรือปลูกถั่วพราอัตรา 15 กิโลกรัมตอไร ระยะระหวาง
แถว 50-100 เซนติเมตร แลวไถกลบเปนปุยพืชสดเม่ืออายุประมาณ 2 เดือน กอนปลูกมัน
สําปะหลังทุกป 
 
ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด 
1. โรคใบไหม 

ใบเริ่มมีจุดแผลรูปเหลี่ยม ฉ่ํานํ้า เหี่ยวคลายนํ้ารอนลวก เม่ือแผลขยายติดกันทําให
เกิดอาการใบไหม  ใบรวงหลน มีอาการตายจากยอดและลามลงสูตน ควรเก็บสวนตน และ
ใบท่ีเปนโรค เผาทําลายนอกแปลงปลูก 
2. โรคไรแดง 

มี  2  ชนิด คือไรแดงหมอน  และไรแดงมันสําปะหลัง  ไรแดงหมอนดูดกินนํ้า
เลี้ยงตามใตใบจากสวนใบลาง และขยายปริมาณข้ึนสวนยอด  ไรแดงมันสําปะหลังดูด
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3. เพลี้ยแปงลาย 
 ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงตามสวนตาง ๆ ของพืช  เชน  ใบ  ยอด และ
ตา  ถายมูลหวานทาํใหเกิดราดํา พืชสังเคราะหแสงไดนอย ลาํตนมีชวงขอถี่ ยอดแหงตาย
หรือแตกพุม ถาเกิดกับมันสําปะหลังท่ีเปนตนออนมีผลตอการสรางหัว หากพบการระบาด
รุนแรงในระยะมันสําปะหลังเปนตนออน ใชมาลาไทออน พนใตใบ เฉพาะบริเวณที่พบ
เพลี้ยแปงลาย มีความหนาแนนบนสวนยอด 20-30 % 
4. โรคแมลงหวี่ขาว 
 ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากสวนใตใบพืช  และถายมูลหวานทําใหเกิด
ราดํา พืชสังเคราะหแสงไดนอย ใบมวนซีด  และรวง หากพบการระบาดรุนแรงในระยะมัน
สําปะหลังเปนตนออน ใชสารโอเมโทเอตพนใตใบ 
 

แปงดิบมันสําปะหลัง 
  

แปงดิบมันสําปะหลัง    เปนแปงท่ีทําขึ้นจากหัวมันสําปะหลังสด นํามาปอกเปลือก
ทําใหแหงและบดเปนแปง โดยยังมีเยื่อใยและองคประกอบอื่น ๆ  อยูครบถวน ซ่ึงเปนแปง
ชนิดท่ีเปน Flour สามารถนํามาทําขนมอบไดหลายชนิดทดแทนแปงสาลีไดดี 
  
 ข้ันตอนการทําแปงดิบจากมันสําปะหลัง 

1. นําหัวมันสําปะหลังสดมาลาง ปอกเปลือก แลวลางใหสะอาด ควรใชหัวมัน 
สําปะหลังสดท่ีเก็บ เกี่ยวใหม ๆ ถาใชหัวมัน  ท่ีเก็บเกี่ยวทิ้งไวหลายวันจะทําใหแปงมีกลิ่น
และสีไมดี 

2. หั่นเปนช้ินบาง ๆ เพ่ือใหแหงเร็ว  
3. นําไปตากใหแหงสนิท    ควรเปนวันท่ีมีแดดดี  ถาแดดจัดตากประมาณ 2  

แดด ไมควรใชเวลา นานเกิน 3 วัน เพราะจะทําใหกลิ่นและสีไมดี 
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4. บดดวยเครื่องบดใหละเอียด  
5. รอนดวยตะแกรงรอนแปง  
6. เก็บไวในภาชนะที่ปดสนิทดี   จะสามารถเก็บไวนานเปนเดือน  หรือหลาย

เดือน ถาตองการเก็บไวไดนานขึ้น ควรนําออกตากเปนคร้ังคราว  
หัวมันสําปะหลังสด สามารถนํามาทําแปงดิบได 25-35 % เชน ใชหัวมันสําปะหลัง

สด 3-4 กก. จะไดแปงดิบ 1 กก. ราคาหัวมันสําปะหลังสด  กิโลกรัมละไมเกิน 2 บาท เม่ือ
รวมคาใชจายในการผลิตแลว    ตนทุนการผลิตประมาณ     กิโลกรัม 12 บาท อาจขายได
กิโลกรัมละ 15 บาท 
  
คุณสมบัติของแปงดิบมันสําปะหลังเม่ือใชทดแทนแปงสาลีในการทําขนมอบ คือ 

1. ในการใชแปงปริมาณเทากันในขนมบางชนิด   จะไดเน้ือขนมนอยกวาแปง 
สาลีตองเพ่ิมปริมาณ แปงในสูตรขนมลงไปอีกประมาณ 10-15% 

2. ขนมบางชนิด         เม่ือใชแปงดิบมันสําปะหลังท้ังหมด  จะมีกลิ่นของมัน 
สําปะหลัง แกไขไดโดยผสม  แปงสาลีหรือใชสารแตงกลิ่น เชน กาแฟ ช็อกโกเลต เปนตน 

3. ขนมที่ทําจากแปงดิบมันสําปะหลังจะมีเน้ือขนมที่เหนียวกวาแปงสาลี  
4. แปงดิบมันสําปะหลัง  เม่ือนํามาทําขนมบางชนิดท่ีมีไขมันเปนสวนผสมใน 

ปริมาณมาก เชน เคก- เนย ควรมีการผสมแปงสาลีดวย   เพราะจะชวยดูดซับไขมันไมทํา
ใหเน้ือขนมมีลักษณะฉ่ํามัน เพราะแปงดิบมันสําปะหลังดูดซับไขมันไดไมดีนัก 

5. ขนมบางชนิดท่ีตองการนวดใหเกิดกลูเต็นที่ไดจากโปรตีน  แปงดิบจากมัน 
สําปะหลังแตเพียง  อยางเดียวไมสามารถทําไดเพราะมีโปรตีนนอย ตองมีแปงสาลีชวยใน
ปริมาณท่ีคอนขางมาก เชน การทําขนมปง 

6. การทําพาย ถาใชแปงมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว    แปงพายจะรวนเกิน 
ไปยากแกการคลึงแปงควรผสมแปงสาลีชวย  
 
ติดตอขอรายละเอียดไดที ่ สถานีทดลองพืชไรปราจีนบุรี    ต.วังตะเคียน  อ.กบินทรบุรี 
25110 
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การผลิตและการคามันสําปะหลังทําไดหลายรูปแบบ    ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการ

แปรรูป  กลุมสินคา และ   สินคาท่ีจัดตาม Harmonized System  สามารถแจกแจงไดดังน้ี
ตามลักษณะการสงออก 

- มันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด 
- แปงมันสําปะหลัง 
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังอื่น ๆ  - 

     ตารางที่ 1.14 รายละเอียดของสินคามันสําปะหลัง 

กลุมสินคา HS code สินคา 

มันสําปะหลังเสนและอัดเม็ด 0714100204 มันสําปะหลังเสน 
 0714100906 มันสําปะหลังอัดเม็ด 
แปงมันสําปะหลัง 1106200100 แปงมันสําปะหลัง 
 1106200200 แปงหยาบทําจากมัน

สําปะหลัง 
 110814 สตารชทําจากมันสําปะหลัง 
 350510 เด็กตรินและโมดิไฟดสตารช

อื่น ๆ 
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังอื่น ๆ 0714100109 หัวมันสําปะหลัง 
 1903000014 สาคูทําจากมันสําปะหลัง 
 2303100105 เศษมันสําปะหลัง 

 
 ท้ังน้ีมีกระบวนการแปรรูปมันสําปะหลังกอนการสงออกดังน้ี 
 ก.  การผลิตมันเสน 
 การผลิตมันเสนทําไดโดยการแปรรูปหัวมันสดโดยใชเคร่ืองตีหัวมันเปนเสนเล็ก 
แลวนําไปตากบนลานซีเมนตประมาณ 2-3 วัน แตถาเปนฤดูฝนจะใชเวลาในการตากมัน
มากกวาปกติ ซ่ึงตามปกติแลวการผลิตมันเสน 1 กิโลกรัมตองใชหัวมันสด (มีปริมาณแปง
รอยละ 25) 2-2.5 กิโลกรัม เม่ือแหงดีแลวจะตองไดมาตรฐานความชื้นท่ีมีในมันเสน
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 ข. การผลิตมันอัดเม็ด 
 กรรมวิธีการผลิตมันสําปะหลังอัดเม็ดทุกแหงไมวาจะใชเคร่ืองจักรจากตางประเทศ
หรือในประเทศจะมีกรรมวิธีการผลิตเหมือนกัน  กลาวคือ  กอนทําการอัดมันเสนจะตอง
นํามารอนเพ่ือใหเศษท่ีเปนผงและส่ิงเจือปนตางๆออกเสียกอน   เสร็จแลวแยกมันเสนที่มี
ขนาดใหญมาตรฐานเขาเคร่ืองบดแฮมเมอรทิลล   ตอจากน้ันมันเสนท่ีไดขนาดและเกิน
ขนาดท่ีถูกบดแลวจะถูกลําเลียงไปยังถังใสบนเคร่ืองอัดกอนสงเขาเครื่องอัด มันอัดเม็ดจะ
ถูกพนนํ้าเพ่ือใหมีความช้ืนในระดับท่ีเหมาะสม   เม่ืออกจานกเคร่ืองใหมๆ มันอัดเม็ดจะ
ยังอุน และออนนุม   เราตองสงเขาเคร่ืองระบายความรอนเพื่อลดอุณหภูมิและความชื้น    
หลังจากน้ันมันอัดเม็ดจะมีความแข็ง  การระบายความรอนโดยท่ัวไปจะใชรางเลื่อนทั้ง
แบบต้ังและแบบนอนโดยการเปาพัดลม   เม่ือมันอัดเม็ดเย็นตัวจะถูกสงผานตะแกรงรอน 
เพ่ือคัดมันอัดเม็ดท่ีใหญเกินขนาดกอน   สวนมันอัดเม็ดท่ีเล็กเกินไปจะถูกสงเขาไปอัด
ใหม   ลมจากพัดลมที่ใชเปามันอัดเม็ดจะมีกําลังแรงมาก  เม่ือเวลาพัดผานมันอัดเม็ดจะ
ทําใหมันอัดเม็ดพุงเขาไปกองในถังใบใหญ  สวนผงมันท่ีปลิวไปกับลมจะถูกสงเขาสูเคร่ือง
ปอนอีกคร้ัง 

ค. การผลิตแปงมันสําปะหลัง 
 กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังแบบสลัดแหงน้ันเปนกระบวนการผลิตแบบใหม
ท่ีโรงงานโดยทั่วไปใชกันอยูในปจจุบัน  มีข้ันตอนการผลิต ดังน้ี 
 1.การเตรียมวัตถุดิบ หัวมันสําปะหลังจะถูกลางใหสะอาดโดยผานเคร่ืองลางหัวมัน
เพ่ือลางเอาเศษดินที่ยังติดอยูกับหัวมันออกไปกับนํ้า 
 2. การโมหัวมันสําปะหลัง     มันสําปะหลังจะถูกลําเลียง  เขาสูเคร่ืองสับหัวมันให
หัวมันมีขนาดเล็กลง ในระหวางการโมมีการเติมนํ้าเพื่อใหสามารถโมหัวมันไดงาย   ใน
ข้ันตอนนี้จะไดของเหลวขนที่มีสวนผสมของแปง นํ้า กากมัน และส่ิงเจือปนตางๆ 
 3. การสกัดแปง       ของเหลวขนจากเคร่ืองโมจะถูกปมเขาสูเคร่ืองแยกนํ้าท้ิง ท่ีมี
โปรตีนและไขมันออกจากเน้ือแปง   แลวนํ้าแปงท่ีไดจะเขาสูหนวยสกัดแปง  โดยจะถูกปม
เขาสูเคร่ืองสกัดแปงซ่ึงเปนเคร่ืองแยกนํ้าแปง  ออกจากเสนใยและกาก      โดยเคร่ืองน้ีจะ

282 BO 216 



 4. การอบแหง  แปงหมาดจะถูกเปาดวยลมรอนอุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส
จากเตาเผาข้ึนไปบนปลองอบแหง แลวตกลงมาเขาสูไซโคลบ     ความรอนทําใหความช้ืน
หายไปบางสวน  
 5. การบรรจุ และเก็บรักษา    ทําไดโดยการบรรจุแปงท่ีไดในกระสอบ    แลวเรียง
กระสอบบนที่รองรับเปนช้ันๆ โดยพยายามหลีกเลีย่งการทับซอนกันถึง 4-5 เมตร  

  
ภาพรวมอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของโลก 
 
 มันสําปะหลังเปนพืชอาหารท่ีสําคัญของโลกชนิดหน่ึง  ภูมิภาคที่นิยมบริโภคไดแก 
แอฟริกา ละติน อเมริกาและแคริบเบียน รวมท้ังบางสวนของเอเซีย ดังน้ัน เกษตรกรใน
หลายประเทศจึงนิยมปลูกมันสําปะหลังกันอยางแพรหลาย เพราะนอกจากจะใชบริโภคได
แลว มันสําปะหลังสวนเกินยังสามารถแปรรูปเปนสินคาอื่นที่ทํารายไดใหเกษตรกรไดอีก
ทางหน่ึง โดยเฉพาะเมื่อเทคนิคการปลูกไดรับการพัฒนามากข้ึน มีผลผลิตสวนเกินมาก
ข้ึน มันสําปะหลังจึงกลายเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีนํารายไดเขาประเทศได
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะไทยท่ีมีการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในรูปแบบตางๆ 
เชน มันเสนและมันอัดเม็ด และแปงมัน มากกวาการใชภายในประเทศท่ีเปนลักษณะ
โดยท่ัวไปของประเทศผูผลิตรายสําคัญของโลก อาทิ ไนจีเรีย บราซิล และอินโดนีเซีย เปน
ตน มันสําปะหลังจึงกลายเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญในหลายประเทศ 
 จากขอมูลการผลิตมันสําปะหลังท่ัวโลกขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) จะเห็นไดวา ต้ังแตป 2537 เปนตนมา การผลิตมันสําปะหลังของ
ภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกเริ่มมีแนวโนมลดลงบางเล็กนอยท้ังน้ีเปนเพราะผลกระทบจาก
ปรากฎการณเอลนิโญและลานิญา แตหลังจากปรากฎการณดังกลาวผลผลิตมันสําปะหลัง
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ท้ังน้ีเม่ือจําแนกการผลิตตามแหลงผลิตมันสําปะหลังที่สําคัญ จะพบวา ต้ังแตป 
2537 เปนตนมา ทวีป    แอฟริกายังคงเปนแหลงผลิตมันสําปะหลังท่ีใหญท่ีสุดของโลก 
แมวาบางปผลผลิตจะมีปริมาณลดลงบางก็ตาม แตก็ยังคงอยูในทิศทางของการขยายตัว
อยางตอเน่ือง ขณะท่ีเอเซียปริมาณการผลิตมีทิศทางที่เพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับละตินอเมริกา 
สวนในเอเชียมีประเทศไทยและอินโดนีเซียเปนประเทศหลักท่ีผลิตมันสําปะหลังสด 
แนวโนมของการผลิต การใชและการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในตลาดโลก ในชวง
ทศวรรษที่ผานมา แมวาในภาพรวมของพื้นท่ีปลูกลดลง แตผลผลิตมันสําปะหลังกลับ
คอยๆ เพ่ิมข้ึน  ท้ังนี้ เปนผลจากการนําระบบการปลูกสมัยใหมเขามาใช ท้ังการใชปุยและ
สารเคมีควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช  รวมทั้งการ
พัฒนาพันธุใหมท่ีใหผลผลิตสูงข้ึน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและรักษาระดับผลผลิต
ใหคงท่ี  และเพื่อตอบสนองความตองการใชในอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากข้ึน  โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเซีย ท่ีคอนขางจะเปนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใชปจจัยการผลิตอยาง
เหมาะสม มีการจัดการและควบคุมโรคและแมลงไดเปนอยางดี  ทําใหผลผลิตในหลาย
ประเทศเร่ิมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนกวาท่ีเคยเปนมา 

ตารางที่ 1.15  อัตราการเติบโตรายปของการผลิต พื้นท่ีปลูก และผลผลิตตอไร จําแนก 
ตามภูมิภาคท่ีสําคัญ ระหวางป 2519-2538 

การผลิต พื้นท่ีปลูก ผลผลิตตอไร  
19-29 30-38 19-29 30-38 19-29 30-38 

แอฟริกา 2.6 4.1 1.3 2.2 1.3 1.9 
เอเชีย 3.0 0.3 1.4 -0.9 1.7 1.2 
ละตินอเมริกา -1.2 0.0 -1.1 -0.3 -0.1 0.2 

                                                        
1 จําแนกสัดสวนผลผลิตตามภูมิภาคตางๆ ไดดังนี้ ภูมิภาคแอฟริกาคิดเปนรอยละ 52.5 ภูมิภาคเอเชียคิดเปนรอยละ 29.7 
และภูมิภาค ละตินอเมริกา คิดเปนรอยละ 17.5  
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ท่ีมา: Henry and Gottret, 2539 อางถงึใน Cassava in Asia, 2541, หนา 22 
 
 ในสวนของตนทุนการผลิต โดยท่ัวไป การผลิตของประเทศในภูมิภาคเอเซีย 
คอนขางจะเปนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใชปจจัยการผลิตอยางเหมาะสม มีการ
จัดการท่ีดี และสามารถควบคุมโรคและแมลงไดเปนอยางดี  แมจะมีความแตกตางกันบาง
ในแตละประเทศ   อยางไรก็ตาม ตนทุนการผลิตในภูมิภาคเอเซีย สวนใหญยังเปน     
ตนทุนแรงงาน  แมจะมีการนําเคร่ืองจักรเขามาชวยในการปลูกมากข้ึนก็ตาม โดยเฉพาะ
ไทย  

การใชประโยชนมันสําปะหลัง ทิศทางการใชประโยชนจากมันสําปะหลังใน
ภาพรวมไดเร่ิมเปลี่ยนจากแนวทางที่เคยเปนมาคือ มีการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
มากข้ึน ท้ังการใชในประเทศและการแปรรูปเพ่ือการสงออก  ขณะที่การบริโภคและใชเปน
สวนประกอบในอาหารเริ่มมีนอยลง  แมวาในบางประเทศจะมีการบริโภคมันสําปะหลัง
เพ่ิมข้ึนก็ตาม ในขณะเดียวกันแนวโนมการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวนาจะเพ่ิมสูงข้ึน
ในอนาคต   

การพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง หลายประเทศไดเร่ิมใหความสนใจการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของมากข้ึน เชน อุตสาหกรรมอาหารสัตวและแปงมัน  แมวา
บางสวนยังไมประสบความสําเร็จมากนัก  แตก็ไดมีความพยายามที่จะพัฒนารวมกันอยาง
จริงจัง ท้ังภาครัฐและเอกชนที่ไดมีการตั้งเปาหมายท่ีจะสงเสริมการใชมันสําปะหลังเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมมากข้ึนและการรวมมือกันในดานการผลิตเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและเพิ่มปริมาณตามความตองการของตลาด  

การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยในป 2542 มีการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 
30 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา คิดเปนปริมาณการสงออกประมาณ 5.2 ลานตัน ใกลเคียงกับ
ปริมาณการสงออกเม่ือป 2540 (5.3 ลานตัน) ขณะท่ีการสงออกของไทยมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของอินโดนีเซีย และจีน กลับมีปริมาณลดลง ท้ังน้ี เปน
ผลมาจากความตองการภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึน  ท้ังการใชในอุตสาหกรรมและการบริโภค 
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ตารางที่ 1.16 ปริมาณการคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ัวโลก ป 2538-2542 1/ 

หนวย: ลานตัน 
ป พ.ศ. 2538 2539 2540 2541 2542 

สงออกท่ัวโลก 5.2 5.8 6.4 4.9 6.0 
ไทย 3.9 4.6 5.3 4.0 5.2 
อินโดนีเซีย 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 
จีน 2/ 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 
อื่นๆ 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 

นําเขาท่ัวโลก 5.2 5.8 6.4 4.9 6.0 
สหภาพยุโรป 3/ 3.3 3.5 3.6 2.9 4.3 
จีน 2/ 0.5 0.3 0.6 0.6 0.7 
ญี่ปุน 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
เกาหลีใต 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 
อื่นๆ 0.9 1.1 1.4 0.6 0.5 

 
หมายเหตุ:  1/ คํานวณนํ้าหนักในรูปผลิตภัณฑมันอัดเม็ดและมันเสน รวมทั้งแปงแปรรูป
และแปงดิบ 

 2/ รวมการคาของไตหวัน  3/ ไมรวมการคาระหวางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
ท่ีมา : FAO Food Outlook, No.2 April 2543, No.10/11/12 
October/November/December 2540 
 
2. อุตสาหกรรมมันสําปะหลังในประเทศไทย 
  
 มันสําปะหลังเปนสินคาเกษตรที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยที่เปนรองก็แตขาว
และยางพารา              มันสําปะหลังสามารถนํารายไดเขาประเทศปละไมตํ่ากวา 2 หม่ืน
ลานบาท   และผูกพันกับเกษตรกรไมนอยกวา 6 ลานคนท่ีมีอาชีพเพาะปลูกมันสําปะหลัง
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2.1 การผลติ 
 2.1.1  ปริมาณผลผลิต 
  

ประเทศไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังไดในชวงป 2541-2544 ลดนอยลงกวา
ชวงป 2539-2540 โดยในป 2543 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังประมาณ 7 ลานไร  
เพ่ิมข้ึนจากป 2542 ประมาณรอยละ 6.5 แตสําหรับป 2544 น้ันคาดวาจะมีพื้นที่เก็บเกี่ยว
ลดลงประมาณรอยละ 3  แตแมพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังจะมีแนวโนมลดลงต่ํากวาชวงป 
2539-2540 แตปริมาณผลผลิตที่ผลิตไดในป 2543 ก็มีมากกวาท่ีเคยผลิตไดในป 2539-
2540 คือไดผลผลิตเกือบ 19 ลานตันเพิ่มข้ึนจากป 2542ประมาณรอยละ13.6 สวนในป 
2544 มีการคาดวาผลผลติจะลดลงประมาณรอยละ 2.5 ทําใหมีผลผลิตเพียง 18.28 ลาน
ตัน   
 ประสิทธิภาพในการผลิตมันสําปะหลังของไทยน้ันมีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง และ
เพ่ิมข้ึนอยางมากในป 2542 และ2543  คือในป 2542 มีผลผลิตเฉลี่ยตอพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
2,479 กิโลกรัมตอไรของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวเพิ่มข้ึนจากป 2541 ประมาณรอยละ 3.8    สวนป 
2543 มีผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึนรอยละ 6.6 จากป 2542 ทําใหมีผลผลิต 2,643 กิโลกรัมตอไร   
และในป 2544 คาดวาการปลูกมันสําปะหลังของไทยจะมีผลผลิต 2,649 กิโลกรัมตอไร  
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ตารางที่ 1.17   พื้นท่ีเพาะปลูก  พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตตอไรมันสําปะหลัง 
ของไทย ป 2539-2543 
ป พื้นท่ี

เพาะปลูก 
พื้นท่ีเก็บ
เกี่ยว 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร
ตอพ้ืนที่
เพาะปลูก 

ผลผลิตตอไร
ตอพ้ืนที่เก็บ

เกี่ยว 
(พันตัน) 

(พันไร) (พันไร) 
(กิโลกรัม) (กิโลกรัม) 

2539 7,885 7,676 17,388 2,205 2,265 
2540 7,907 7,690 18,084 2,287 2,352 
2541 6,694 6,527 15,591 2,329 2,388 
2542 7,200 6,659 16,507 2,293 2,479 
2543 - 7,096 18,752 - 2,643 
2544 - 6,902 18,283 - 2,649 

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

2.1.2 พื้นท่ีเพาะปลูก 
 
 การผลิตมันสําปะหลังสวนใหญของไทยประมาณมากกวา 50% ของผลผลิต
ท้ังหมดมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลางประมาณ 33%และ
ภาคเหนือประมาณ 15 %   แตภาคกลางเปนภาคท่ีใหผลผลิตตอไรสูงท่ีสุด สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคท่ีมีพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุด   โดยจังหวัดท่ีเปน
แหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญไดแก นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สระแกว กําแพงเพชรและชัยภูมิ
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1.18 พื้นท่ีเพาะปลูก และผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2542/43 และป 2543/44 
ภาค/
จังหวัด 

พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิตตอไร (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) 

 ป 42/43 ป 43/44 ป 42/43 ป 43/44 ป 42/43 ป 43/44 
กลาง 2,296,492 2,339,747 2,796 2,815 6,420,166 6,586,621 

ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ 

4,294,584 4,140,333 2,525 2,553 10,843,745 10,570,702 

เหนือ 1,072,310 1,081,446 2,654 2,770 2,845,991 2,995,591 
รวม 7,663,386 7,561,525 2,644 2,665 20,264,748 20,152,914 

   ท่ีมา : สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETTA) 
2.1.3 ตนทุนการผลิต 
การปลูกมันสําปะหลังของไทยในป 2544 มีตนทุนรวม 1,972.16 บาทตอไรลดลง

จากป 2543 ประมาณรอยละ 2.6    โดยในป 2544 น้ีมีตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 0.74 
บาทตอกิโลกรัม ลดลงจากป 2543 ประมาณรอยละ 4  โดยตนทุนการผลิตมันสําปะหลังมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในชวงป 2539-2543 แตในป 2544 การปลูกมันสําปะหลังมี
ตนทุนตอไรลดลง  

ตารางที่ 1.19 ตนทุนการผลิต(ประมาณการ) ผลผลิตตอไรมันสําปะหลังของไทย  
              ป 2539-2544 

ตนทุน
ท้ังหมด 

ตนทุน
ตอตัน 

ผลผลิตตอ
ไร 

ตนทุนตอ
กิโลกรัม 

ป ตนทุนผัน
แปร 

ตนทุน
คงท่ี 

บาท/ไร) (บาท/ไร) (บาท) (กิโลกรัม) ((บาท/ไร) ( บาท) 
2539 1,229.06 207.60 1,436.66 651.55 2,205 0.65 
2540 1,294.11 207.60 1,575.54 688.91 2,287 0.69 
2541 1,535.03 281.43 1,816.46 779.93 2,329 0.78 
2542 1,792.07 281.43 2,073.50 836.43 2,479 0.84 
2543 1,742.68 281.43 2,024.11 765.84 2,643 0.77 
2544 1,690.73 281.43 1,972.16 744.49 2,649 0.74 

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2.2 การใชมันสําปะหลังของไทย 
 
จากปริมาณหัวมันสําปะหลังท้ังหมดประมาณ 17,814,562 ตันในป 2542 /43 ได

ถูกนํามาใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑมันเสนและมันอัดเม็ดจํานวน 8,474,698 ตันหัวมัน  คิด
เปนรอยละ 47.57 ของมันทั้งหมด  และสวนใหญจะถูกสงออกในรูปของมันอัดเม็ดถึงรอย
ละ 41.48  คิดเปนมันอัดเม็ดจํานวน 3,212,896 ตันนอกจากการสงออกในรูปมันอัดเม็ด
แลวยังมีการนําหัวมันสําปะหลังมาแปรรูปเปนแปงเพื่อการสงออกรอยละ 31.74 ของ
หัวมันที่ผลิตไดท้ังหมด  คิดเปนแปงมันสําปะหลังปริมาณ 1,413,718 ตัน  รวมแลวไทย
สงออกมันสําปะหลังถึงรอยละ 73.22 ในรูปของผลิตภัณฑมันตางๆกันไป   
 สวนการใชมันสําปะหลังท่ีเหลือรอยละ 26.78 ถูกใชในการบริโภคในประเทศ   
สวนใหญจะถูกใชในการผลิตแปงเพื่อผลิตสารใหความหวานมากที่สุดประมาณรอยละ 
6.66 รองลงมาคือ ใชผลิตมันเสน  แปงเพื่อทําผงชูรสและแอล-ไลซีน  และ ใชแปงเปน
อาหารและบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 5.61, 4.46 และ 3.29 ตามลําดับ นอกจากน้ี
ยังใชเปนแปงในการผลิตกระดาษ ส่ิงทอ สาคู ยา กาว และไมอัดดวย  
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ตารางที่ 1.20 การกระจายหัวมันสําปะหลังไปยังอุตสาหกรรมตางๆในป 2542/432 
ปริมาณ ตัน ตัน ตัน สัดสวนจาก

หัวมัน (ผลิตภัณฑ) (หัวมัน) (หัวมัน) 
(รอยละ) 

ปริมาณหัวมันสดป 2542/43   17,814,562 100 
มันเสนและมันอัดเม็ด   8,474,698 47.57 
สงออก  7,474,698  41.96 
มันเสน 34,015 85,038  0.48 
มันอัดเม็ด 3,212,896 7,389,661  41.48 
ใชในประเทศ  1,000,000  5.61 
มันเสน 400,000 1,000,000  5.61 
มันอัดเม็ด - -  0.00 
แปงมัน 2,334,966  9,339,864 52.43 
สงออก 1,413,718 5,655,124  31.74 
แปงดิบและแปงแปรรูป 1,413,718 5,655,124  31.74 
ใชภายใน 921,185 3,684,740  20.68 
อาหารและบริโภคในครัวเรือน 146,653 586,612  3.29 
ผงชูรสและแอล-ไลซีน 198,460 793,840  4.46 
สารใหความหวาน 296,533 1,186,132  6.66 
สาคู 61,142 244,568  1.37 
กระดาษ 90,787 363,148  2.04 
ส่ิงทอ 62,841 251,364  1.41 
ไมอัด 9,000 36,000  0.20 
กาว 4,393 17,572  0.10 
ยา และอ่ืนๆ 51,376 205,504  1.15 

 
หมายเหตุ : ปริมาณหัวมันทั้งหมดจากการประมาณในงานวิจัย 17,814,562 ตัน 

                                                        
2 เน่ืองจากขอมูลมีความคลาดเคลื่อนในการจัดเก็บปริมาณหัวมันสดท้ังหมดในป 2542/43 มีความแตกตางกันจากแตละ
แหลงขอมูล สมาคมการคามันสําปะหลังไทยมีสถิติปริมาณหัวมันสด 20,264,700 ตัน ขณะที่สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรมี
สถิติปริมาณหัวมันสดเพียง 18,634,000 ตัน 

BO 216 291 



ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการการใชมันสําปะหลังในประเทศไทย     ของสถาบัน
ทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รัฐบาลมียุทธศาสตรผลิตมันสําปะหลังของไทยในป 2545-2549  โดยมีการต้ังเปาหมาย
และวางนโยบายและมาตรการ ดังน้ี 

 
1.รักษาระดับพื้นท่ีปลูกไวท่ี 6.7 ลานไร แตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตเปน 20.8 ลานตัน ในป 2549 
2.ลดการสงออกมันอัดเม็ด       โดยเนนการสงออกมันเสน คุณภาพดีและแปงมัน

สําปะหลังแทน 
3.สนับสนุนใหมีการแปรรูปมันสําปะหลังเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูงท้ังในรูปของ

อาหารและไมใชอาหาร เชน เอทานอล 
 

นโยบาย 
1.ดานราคา สรางเสถียรภาพราคาใหม่ันคงตลอดป ราคาไมข้ึนลงตามฤดูกาล

ตลอดจนสรางกําไรใหผูท่ีเกี่ยวของอยางทั่วถึงท้ังระบบ 
2.ดานราคาตลาด พยายามรักษาสัดสวนการตลาดเดิม เรงหาตลาดใหมและ

ดําเนินการในเชิงรุกเพ่ือแกไขปญหาราคาและการกีดกันทางการคา 
3.ดานการพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑมันสําปะหลังใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 
4.ดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชย 

มาตรการ 
1. สนับสนุนและสงเสริมการขยายตลาดในตางประเทศ เชน การรวมงาน

นิทรรศการที่เกี่ยวของ จัดสัมมนาเผยแพรประโยชนของผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เปนตน 
2. โครงการเช่ือมโยงการซ้ือขายระหวางผูผลิตและผูใชมันเสนคุณภาพดี โดย

สนับสนุนใหจัดต้ังศูนยประสานงานดําเนินการ 
3. สนับสนุนการจัดต้ังศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพมันเสน มันอัดเม็ด และ

แปงมันเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
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4.สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อเพ่ิมมูลคาเพิ่มเชิงพาณิชยเชนเอทานอล 
ขาวโพดวิทยาศาสตรและผลิตภัณฑภาชนะยอยสลายได โดยความรวมมือของหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 

5.โครงการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกลานมัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพมันเสน 
มันสําปะหลัง เชน สงเสริมใหลานมันใชเคร่ืองรอนทําความสะอาดหัวมันเสน เปนตน 

6.จัดหาแหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าจากสถาบันการเงิน เพ่ือเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
เคร่ืองจักร 

7.ดําเนินการประชาสัมพันธจุดเดนของผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เชน ปลอดสารพิษ 
ไมมี GMO และอื่นๆ ท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ 

8.ดําเนินการรักษาระดับราคาหัวมันสําปะหลังสดใหสูงกวาตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรและไมใหเกิดผลบิดเบือนกลไกตลาด   ท้ังน้ีอาจจะดําเนินโครงการแทรกแซง
ตลาดโดยการรับซ้ือหรือรับจํานําหัวมันสําปะหลังสดหรือผลิตภัณฑมันสําปะหลังในพื้นที่ที่
มีการปลูกมันสําปะหลังท่ัวประเทศ   หรือบางพื้นท่ีในราคา ปริมาณ ชวงเวลาที่สอดคลอง
กับสภาวะการผลิต การตลาดในแตละพื้นที่ ตลอดจนใหมีการระบายสต็อกใน ราคา 
ปริมาณ และชวงเวลาที่จะชวยพยุงราคาหัวมันสําปะหลังสดใหอยูนะดับท่ีเหมาะสม 

9.กวดขันใหมีการใชเคร่ืองวัดเช้ือแปงในการซื้อขายหัวมันสด 
10.เรงรัดการกําหนดเขตเศรษฐกิจสําหรับมันสําปะหลัง   เพ่ือควบคุมพื้นที่ปลูกให

อยูในเปาหมายการผลิต 
11.ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมและถูกตองใหแกเกษตรกร 

 

****************************** 
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