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  คํานํา 

เอกสารวิชาการ คูมือ “การปลูกขาวฟาง” เลมน้ี เปนสวนหน่ึงของโครงการ
ปรับปรุงพันธุขาวฟาง ของศูนย วิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลจากการศึกษา และวิจัยเก่ียวกับขาว
ฟาง ท้ังขาวฟางเมล็ด (grain sorghum) ขาวฟางหวาน (sweet sorghum) และขาวฟาง
ไมกวาด (broomcorn sorghum) ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับการปลูก การดูแลรักษา 
และพันธุขาวฟางแนะนําของศูนยวิจัยฯ  

ขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรอง
ศาสตราจารย ดร.ธานี ศรีวงศชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีใหการ
สนับสนุน ขอขอบพระคุณ ดร.ธํารงศิลป โพธิสูง เปนอยางสูงท่ีชวยตรวจแกไขตนฉบับ
และถายทอดความรู ขอขอบคุณคุณพิทยาภรณ สุภรพัฒน ท่ีชวยตรวจอักษร ขอขอบคุณ
คุณแสงแข นาวานิช ท่ีชวยตรวจทานแกไขในสวนของแมลงศัตรูของขาวฟาง ขอขอบคุณ
ผูรวมวิจัย และบุคลากรจากศูนย วิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจใหกันเสมอมา 

สุดทายน้ีขอขอบคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัวท่ีเปนกําลังใจในการจัดทํา
เอกสารวิชาการเลมน้ีใหประสบความสําเร็จ  
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บทนํา 

 ขาวฟางเปนพืชในเขตรอน สามารถทนตออุณหภูมิสูงไดดีกวาธัญพืชอ่ืนๆ แตถา
ปลูกในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา 9.5 องศาเซลเซียส จะทําใหมีการสะสมกรดไฮโดรไซยานิค 
(hydrocyanic acid) หรือเรียกอีกซื่อหน่ึงวากรดพรัสซิก (prussic acid) ในสวนลําตน
และใบมาก จนทําใหเกิดการเปนพิษกับสัตวได นอกจากน้ีขาวฟางสามารถทนตอสภาพ
แหงแลงไดดี เน่ืองมาจากคุณลักษณะพิเศษของใบและลําตน คือ มีแวก (wax) ปกคลุมท่ัว
ผิวใบและลําตน และใบจะมวนเขาหากันเมื่ออากาศแหงแลงเปนผลทําใหลดอัตราการคาย
นํ้า  

ขาวฟางเปนธัญพืชท่ีมนุษยนํามาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ คือ  

1. ใชเปนอาหารมนุษย ประชาชนในทวีปแอฟริกาหลายประเทศ บางภาคของ
ประเทศจีน และอินเดีย บริโภคขาวฟางเปนอาหารประจําวันโดยการหุงตมคลายขาวเจา 
รับประทานกับนมและนํ้าตาล ในประเทศไทยใชแปงขาวฟางผสมกับแปงธัญพืชชนิดอ่ืนๆ 
เชน แปงสาลีหรือแปงขาวเจา ทําเปนเสนกวยเตี๋ยว เสนหมี่ ขนมจีน มักกะโรนี และขนม
หลายประเภท 

2. ใชเปนอาหารสัตว เมล็ดและลําตนของขาวฟาง ใชเปนอาหารท่ีมีคุณภาพแก
สัตวเลี้ยงและนกหลายชนิด ลําตนของขาวฟางใชเปนอาหารสัตวในรูปของหญาแหง หญา
หมัก และทุงหญาสด แตมีขอควรระวังคือ ไมควรนําตนขาวฟางท่ีมีอายุนอยกวา 50 วัน 
หรือตนขาวฟางท่ีกระทบแลงมาเลี้ยงสัตว เน่ืองจากมีกรดไฮโดรไซยานิคท่ีเปนพิษตอสัตว 

3. ใชในอุตสาหกรรม สวนประกอบของขาวฟางสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรม
ไดหลากหลาย ดังน้ี  

- เมล็ด ผลิตแปง นํ้ามันบริโภค ทําผลิตภัณฑขนมอบตางๆ ใชผลิต
แอลกอฮอล นํ้าสมสายชู กรดแลคติก วิตามินบี 2 ยาปฏิชีวนะ ทํามอลทเพ่ือใชในการผลิต
เบียร  

- นํ้าหวานในลําตนขาวฟางหวาน สามารถนําไปทํานํ้าเช่ือม กลูโคสและ    
เอทานอล เปนตน 

- ชอของขาวฟางไมกวาด นําไปใชทําไมกวาดและแปรงปดฝุน 
- ตนแหงของขาวฟางปา สามารถนําไปมุงหลังคาบาน บุฝาบาน และสาน

ตระกรา ไดอีกดวย  
 
 



 
 

การปลูกขาวฟาง 

 การปลูกขาวฟางใหไดผลผลิตสูงน้ันนอกจากการเลือกใชขาวฟางพันธุดีแลวยัง
ตองมีวิธีการปฏิบัติท่ีดีควบคูไปดวย โดยสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําไดดังน้ี 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 ขาวฟางเจริญเติบโตไดในดินเกือบทุกชนิด ตั้งแตดินทรายจนถึงดินเหนียว แต
ดินท่ีเหมาะสําหรับปลูกขาวฟางใหไดผลผลิตสูง ควรเปนดินรวนเหนียวท่ีระบายนํ้าดี มี
ความเปนกรดดาง (pH) อยูระหวาง 5.0-7.5 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต 
อยูระหวาง 27-30 องศาเซลเซียส ตองการนํ้าตลอดฤดูปลูกประมาณ 320-800 มิลลิเมตร 
โดยเฉพาะชวงท่ีกําลังออกดอก และเปนระยะนํ้านม หากขาดนํ้าจะมีผลกระทบตอผลผลิต
มาก แตขาวฟางไมทนตอสภาพนํ้าทวมขังในชวงเริ่มงอก เพราะจะทําใหตนแคระแกร็น 
หรือตายได โดยปกติขาวฟางสามารถเจริญเติบโตในดินท่ีเปนดินเค็มและทนแลงได
มากกวาขาวโพด 

ฤดูปลูก 

 เกษตรกรนิยมปลูกขาวฟางเปนพืชรอง หลังจากพืชหลักไปแลว โดยท่ัวไปจะ
ปลูกขาวฟางในชวงปลายฤดูฝน (ระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน) และเก็บเก่ียวเมื่อเขาสู
ฤดูแลง (หนาว) (ระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาเรื่องนกมา
ทําลายผลผลิตขาวฟางกอนเก็บเก่ียว และมีสภาพอากาศแหง ปลอดจากฝน ชวยใหเมล็ด
ขาวฟางแหงดี ไมมีเช้ือราเขาทําลายเมล็ดขาวฟาง 
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การเตรียมดิน 

    ควรไถดินครั้งแรกดวยผาน 3 ใหลึกประมาณ 12 เซนติเมตร หรือ 5-6 น้ิว 
ตากดินไว 7-10 วัน หลังจากน้ันไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง เพ่ือยอยดินใหละเอียดทําใหตนกลา 
(seedling) ของขาวฟางงอกและเจริญเติบโตไดดี 

 

ภาพท่ี 1 การไถกลบเศษซากพืช และวัชพืช กอนไถดินครั้งแรกดวยผาน 3  
 

 

ภาพท่ี 2 การไถพรวนหลังจากไถดินครั้งแรกดวยผาน 3 และตากดนิไว 7-10 วัน 
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วิธีการปลูกขาวฟาง 

การเลือกซื้อเมล็ดพันธุขาวฟางจากแหลงท่ีเช่ือถือได ผานการรับรองคุณภาพ จึง
จะทําใหเมล็ดขาวฟางมีอัตราการงอกสูงและสม่ําเสมอ ซึ่งการปลูกขาวฟางสามารถทําได 
2 วิธี คือ  

1. การปลูกแบบเปนแถว มีวิธีท่ีเหมาะสมหลายวิธี ดังน้ี  

 - หยอดเปนหลุม ในขาวฟางเมล็ด ขาวฟางหวาน และขาวฟางไมกวาด ใช
ระยะระหวางแถว 60 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 30 เซนติเมตร หรือ ระยะระหวาง
แถว 75 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 25 เซนติเมตร หยอด 3 เมล็ดตอหลุม และในขาว
ฟางอาหารสัตว ใชระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 30 เซนติเมตร  

 - โรยเปนแถว ในรองลึก 2-3 เซนติเมตร แลวกลบ ถอนแยกเมื่อตนกลา
อายุ 14-15 วัน หากเปนขาวฟางเมล็ด ขาวฟางหวาน และขาวฟางไมกวาด ใชระยะ
ระหวางตน 10 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 60 เซนติเมตร หรือ ระยะระหวางตน 8 
เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 75 เซนตเิมตร  และในขาวฟางอาหารสัตวใชระยะระหวาง
แถว 50 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 10 เซนติเมตร 

 - ปลูกแบบยกรอง ในขาวฟางเมล็ด ขาวฟางหวาน และขาวฟางไมกวาด ใช
ระยะระหวางแถว 60 เซนติเมตร หรือ 75 เซนติเมตร และในขาวฟางอาหารสัตวใหยก
รองหางกัน 50 เซนติเมตร หยอดเปนหลุมหรือโรยเปนแถว แลวถอนแยกออกเหมือนการ
ปลูกแบบหยอดหลุมหรือโรยเปนแถวก็ได 

 

ภาพท่ี 3 การยกรอง และการเปดรองสําหรับปลูกขาวฟางแบบโรยเปนแถว 
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 - การปลูกโดยใชเคร่ืองจักรกล ใชเครื่องปลูกขาวฟางติดทายรถแทรกเตอร 
กําหนดระยะระหวางแถวและจํานวนเมล็ดท่ีจะปลูกลงในแตละแถว ในระหวางการปลูก
ตองตรวจสอบเสมอวาเมล็ดพันธุลงไปในดินสม่ําเสมอหรือไม วิธีน้ีเหมาะสําหรับการ
เพาะปลูกในแปลงขนาดใหญ 

 

ภาพท่ี 4 การใชเครื่องจักรกลในการปลูกขาวฟาง 

 

ภาพท่ี 5 การถอนแยกขาวฟางใหไดระยะตามท่ีตองการ 

2. การปลูกแบบหวาน เปนวิธีท่ีเกษตรกรนิยมปลูกกันมากในปจจุบัน เน่ืองจาก
ใชแรงงานนอยและรวดเร็ว ผูปลูกตองมีความชํานาญในการหวานใหเมล็ดขาวฟาง
กระจายบนพ้ืนท่ีปลูกอยางสม่ําเสมอ อัตราการปลูกท่ีเหมาะสมคือ จํานวนตน 26,000-
30,000 ตน/ไร ดังน้ันการหวานเมล็ดพันธุขาวฟางควรหวานใหสม่ําเสมอ โดยใชเมล็ดพันธุ
ประมาณ 1.5-2.0 กิโลกรัม/ไร และควรหวานเมล็ดหลังฝนตกอยางนอย 20 มิลลิเมตร 
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ขอควรระวัง 

1. ในกรณีท่ีแปลงปลูกมีนํ้าทวมขัง ใหทําการระบายนํ้าออกจากแปลงปลูก
เพราะในสภาพนํ้าทวมขังแปลง จะทําใหตนขาวฟางไมเจริญเติบโต โดยเฉพาะในชวงแรก
ของการเจริญเติบโต (ระยะตนกลา) ซึ่งมีผลทําใหตนขาวฟางมีใบเหลือง ตนแคระแกรน
และมีขนาดเล็ก และชอขาวฟางมีขนาดเล็ก หรือตายไดในท่ีสุด  

2. เมื่อขาวฟางงอกไดประมาณ 2 สัปดาห ถาตนขาวฟางในแปลงมีปริมาณ
หนาแนนเกินไปใหถอนแยกใหเหลือประชากร 10 ตนตอความยาว 1 เมตร 

การใสปุย 

 1. ปุยรองพ้ืน ใสพรอมปลูก หรือพรอมการเตรียมดิน โดยใหปุยรองพ้ืนเชน 
สูตร 16-20-0, 20-20-20, 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อัตรา 25-30 
กิโลกรัม/ไร หรือใสตามคาวิเคราะหดิน 

 2. ปุยแตงหนา ใชปุยยูเรีย (46-0-0) โรยขางตน อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร เมื่อ
ขาวฟางมีอายุ 21-30 วัน ซึ่งเปนระยะท่ีขาวฟางสรางตาดอก โดยใสในขณะท่ีดินมี
ความช้ืน หรือใหนํ้าตามทันที 

 

ภาพท่ี 6 การใชเครื่องจักรในการทํารุน พูนโคน และใสปุยแตงหนาเมื่อขาวฟาง  
อายุ 21- 30 วัน 
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การปองกันกําจัดวัชพืช 

 การไถพรวนเพ่ือเตรียมดินปลูกขาวฟาง เปนวิธีการหน่ึงท่ีปองกันการรบกวน
จากวัชพืช ในระยะท่ีขาวฟางเริ่มงอก แตหลังจากน้ันควรมีการกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ 
ซึ่งการควบคุมใหไดผลดีและประหยัดแรงงานน้ันควรมีการใชสารเคมีรวมกับการใช
แรงงานคน และเครื่องจักร  

การใชสารเคมีในการควบคุมและกําจัดวัชพืชในแปลงขาวฟางควรปฏิบัติดังน้ี 

สารเคมีประเภทควบคุมวัชพืชกอนงอก  

1. อาทราซีน (Atrazine) ใชกับวัชพืชใบแคบและใบกวาง ฉีดพนในอีตรา 320-
400 กรัม สารออกฤทธ์ิ/ไร หลังหยอดเมล็ดและดินยังมีความช้ืนอยู สารเคมีชนิดน้ีมีพิษ
ตกคางนาน  

ไมแนะนําใหใชสารจําพวกเพนดิเมทาลิน และอะลาคลอร ในการฉีดพนเพ่ือ
ควบคุมวัชพืชกอนงอก 

สารเคมีประเภทกําจัด  

1. ทูโฟดี (2, 4-D: 2,4-dichlorophenoxy acetic acid) ใชกําจัดวัชพืชใบกวาง
และจําพวกกก ใชเมื่อตนขาวฟางสูง 20-30 เซนติเมตร ฉีดพนในอัตรา 80-120 กรมัสาร
ออกฤทธ์ิ/ไร สารเคมชีนิดน้ีมีผลตกคางสั้น ใชไดผลดีท่ีสุดในระยะท่ีขาวฟางมีใบ 5-8 ใบ 

 

ภาพท่ี 7 การใชอากาศยานไรคนขับ (โดรน) ในการฉีดพนสารควบคุมวัชพืชกอนงอก  
 (ภาพ: ณัฐพร วรธงไชย) 
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การกําจัดวัชพืชโดยใชแรงงาน  

ใชแรงงานคนในการกําจัดวัชพืช เมื่อขาวฟางอายุ 25-30 วัน  

 

ภาพท่ี 8 การใชแรงงานคนในการกําจัดวัชพืชในขาวฟางท่ีอายุ 25-30 วัน 

ขอควรระวัง 

 การกําจัดวัชพืช ควรทํากอนท่ีขาวฟางจะตั้งทอง และถาพืชแสดงอาการขาด 
ธาตุ ควรใสปุยแตงหนาโดยเฉพาะชวงระยะ 25-30 วัน ซึ่งเปนระยะท่ีขาวฟางสรางตา
ดอก 
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แมลงศัตรูท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด 

 1. หนอนแมลงวันเจาะยอดขาวฟาง (shoot fly)  

 ลักษณะ ตัวเต็มวัยมีลักษณะคลายแมลงวันบาน แตมีขนาดเล็กและสีออน
กวา ตัวเมียจะวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ใตใบขาวฟาง โดยไขจะมีสีขาวรูปทรงกระบอก ปลาย
ไขท้ัง 2 ขางเรียวมน ขนาด 0.25-1.20 มิลลิเมตร 
 การเขาทําลาย หนอนจะเขาทําลายขาวฟางในระยะตนกลา ตั้งแตเริ่มงอก
จนอายุ 45 วัน โดยการกัดกินบริเวณจุดเจริญของขาวฟาง ทําใหขาวฟางเกิดอาการยอด
เหี่ยวและไมสามารถเจริญเติบโตและสรางชอดอกได  
 การระบาด ระบาดมากในชวงฤดูแลง หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกขาวฟาง
ยาวนานสามารถพบการระบาดไดในทุกฤดู 

   
  

  
 

ภาพท่ี 9 (ก.) ไข (ข.) หนอน (ค.) ตัวเตม็วัย ของหนอนแมลงวันเจาะยอดขาวฟาง 
(ง.) ซาย ตนท่ีถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดขาวฟางทําลาย ขวา ตนขาวฟางปกติ 

 

 

              (ก.)                                           (ข.)                              

                         (ค.)                                              (ง.)                              
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 วิธีปองกันกําจัด  

1) กําหนดวันปลูกขาวฟางในแตละทองถ่ินใหใกลเคียงกัน เพราะขาวฟาง
ท่ีปลูกรุน 2 จะถูกหนอนแมลงวันเจาะยอดขาวฟางเขาทําลายอยาง
รุนแรง เพราะแมลงชนิดน้ีมีวงจรชีวิตสั้นประมาณ 3-4 สัปดาห 

2) ในแหลงท่ีพบแมลงระบาดเปนประจํา ควรใชเมล็ดพันธุเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
ชดเชยความเสียหายและถอนตนท่ีถูกทําลายเผาท้ิง  

3) กอนฤดูปลูกควร ดักตัวเต็มวัยดวยกับดักปลาปนชนิดไมสกัดนํ้ามัน ซึ่ง
ใชผสมอาหารไดเปนเหยื่อลอและทําลายท้ิง 

4) ใชสารเคมีท่ีแนะนําใหใชในการปองกันกําจัดหนอนแมลงวันเจาะยอด
ขาวฟาง มีดังน้ี 
-  คารโบซัลแฟน (Carbosulfan 5% GR) โรยพรอมกับการโรยเมล็ด

ขาวฟางในอัตรา 5 กิโลกรัม/ไร  
-  คารโบซัลแฟน (Carbosulfan 20% EC) อัตรา 100 มิลลิลิตร/นํ้า 

20 ลิตร ฉีดพนเมื่อขาวฟางมีอายุ 7-10 วันหลังงอก และฉีดพนซ้ํา
ไดเมื่อพบการเขาทําลายทุก 7-10 วัน  

-  อิมิดาโคลพิล (Imidacloprid 70% WS) คลุกเมล็ด อัตรา 3-5 กรัม/
เมล็ด 1 กิโลกรัม 

5) กําจัดวัชพืชท่ีเปนพืชอาศัยของหนอนชนิดน้ี เชน หญาตีนนก หญาตีน
ติด หญาตีนกา และหญาขจรจบ และยังมีพืชอาศัยอีกหลายชนิด 

 2. หนอนเจาะสมอฝาย (cotton bollworm)  

 ลักษณะ หัวของหนอนมีสีนํ้าตาลถึงดํา เมื่อลอกคราบใหมมีสีเขียวออน 
หนอนมีลายสีนํ้าตาลออนพาดตามความยาวลําตัว มีขนข้ึนตามลําตัวประปราย ขนาดโต
เต็มท่ีมีความยาวประมาณ 2.80 เซนติเมตร หนอนมีหลายสี เชาน เหลือง ชมพู สม เขียว 
และ ดํา เปนตน หนอนมีนิสัยดุ และกัดกินกันเอง (cannibalism)  
 การเขาทําลาย หนอนกัดกินดอกและเมล็ดในชอขาวฟางตั้งแตระยะนํ้านม 
จนถึงระยะสุกแก การเขาทําลายจึงมีผลตอผลผลิตโดยตรง โดยเฉพาะขาวฟางท่ีมีชอรวง
ใหญและแนน กาบใบชิดชอรวง เพราะหนอนสามารถใชเปนท่ีอาศัย กัด กิน และหลบ
ซอนตัวไดหลายตัวตอชอ มูลของหนอนท่ีถายท้ิงใวในชอ ทําใหเกิดเช้ือรา และทําให
คุณภาพของเมล็ดลดลง 
 การระบาด พบการเขาทําลายไดในทุกฤดูท่ีปลูกขาวฟาง  
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ภาพท่ี 10 หนอนเจาะสมอฝาย 

 วิธีปองกันกําจัด  

1) ควรปลูกขาวฟางพันธุท่ีชอรวงไมแนนมาก 
2) หากพบการระบาดเล็กนอยใหเก็บทําลาย 

หากพบการระบาดอยางรุนแรงในชอขาวฟางท่ีกําลังเริ่มติดเมล็ดควรใชสารฆาแมลง ไท
โอดิคารบ (Thiodicarb 75% WP) อัตรา 20-30 กรัม/นํ้า 20 ลิตร 

  3. เพลี้ยออน (aphid)   

 ลักษณะ ตัวออนและตัวเต็มวัยมีลักษณะคลายคลึงกันและมีขนาดเล็กมาก 
ขนาดตัวเต็มท่ี 2.00-2.30 มิลลิเมตร มีท้ังท่ีมีปก และไมมีปก เคลื่อนไหวชา 
 การเขาทําลาย มักจะพบเกาะเปนกลุม ๆ ตั้งแตขาวฟางอายุได 40 วัน โดย
ท่ีเพลี้ยออนจะดูดนํ้าเลี้ยงจากใบ ชอดอก และเมล็ดออนทําใหผลผลิตลดลง นอกจากน้ี
เพลี้ยออนยังปลอยสารท่ีมีลักษณะเหนียวและหวานออกมาทําใหเกิดราดําข้ึนท่ัวบริเวณท่ี
มีสารเหนียวอยูทําใหชอเมล็ดสกปรกและช้ืน ยากแกการกะเทาะ  
 การระบาด ระบาดและเขาทําลายขาวฟางในขณะท่ีอากาศแหงแลงและ
รอนจัดหรือฝนท้ิงชวงนาน  
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ภาพท่ี 11 เพลี้ยออน 

 วิธีปองกันกําจัด  

1) ปกติแลวแมลงชนิดน้ีไมทําความเสียหายใหแกขาวฟางมากนัก และมี
แมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิด เชน ดวงเตา, แมลงวันดอกไม และ แมลง
หางหนีบ คอยชวยลดปริมาณเพลี้ยออนอยูแลวตามธรรมชาต ิ

2) ใชสารสารฆาแมลงเมื่อพบการระบาดในระยะเริ่มติดเมล็ด และฝนท้ิง
ชวงเทาน้ัน ไดแก  
-  คารโบซัลแฟน (Carbosulfan 20% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร 

หรือ 
-  แลมบดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-cyhalothrin 2.5% EC) อัตรา 10 

มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร หรือ 
-  ไตรอะโซฟอส (Triazophos 40% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร  
** การพนสารฆาแมลงไมควรจะพนคลุมท้ังพ้ืนท่ีควรจะพนเปนจุด ๆ ท่ี
มีเพลี้ยระบาดอยูเทาน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงการทําลายแมลงท่ีเปน
ประโยชนและลดคาใชจาย** 

 4. หนอนใยขาวฟาง (earhead (christmas berry) webworm)  

 ลักษณะ หัวหนอนมีสีนํ้าตาล มีลายพาดตามลําตัวเห็นชัดเจน มีขนข้ึนตาม
ลําตัวเล็กนอย หนอนโตเตม็ท่ีมีขนาด 12.00 มิลลเิมตร และลําตัวมีสีนํ้าตาลเขม 
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 การเขาทําลาย หนอนจะเขาทําลายชอดอกขาวฟางโดยการกัดกินเมล็ดและ
สรางใยคลุมตัวมันเองอยูภายในชอขาวฟาง และสรางใยปกคลุมชอขาวฟาง  
 การระบาด มักพบการระบาดในขาวฟางพันธุท่ีมีชอรวงใหญ และแนน   

    

ภาพท่ี 12 หนอนใยขาวฟางและการเขาทําลาย 

 วิธีปองกันกําจัด  

1) ควรปลูกขาวฟางพันธุท่ีชอรวงไมแนนมาก 
2) หากพบการระบาดนอยใหเก็บทําลาย 
3) หากพบการระบาดอยางรุนแรงในชอขาวฟางท่ีกําลังเริ่มติดเมล็ดควรใช

สารฆาแมลง ดังน้ี  
- คารบาริล (Carbaryl 85% WP) อัตรา 50 กรัม/นํ้า 20 ลิตร หรือ 
- ไทโอดิคารบ (Thiodicarb 75% WP) อัตรา 25 กรัม/นํ้า 20 ลิตร  

5. มวนเขียวขาว (green stink bug)  

 ลักษณะ ตัวออนมี 5 วัย มีสีแตกตางกันไปตามระยะการเจริญเติบโต และมี
จุดสีขาวกระจายอยูบนหลังลําตัว ตัวเต็มวัยมีสีเขียวหรือเขียวออน ลําตัวมีขนาดยาว 
12.00 – 16.00 มิลลิเมตร รูปรางคลายโล 
 การเขาทําลาย ตัวออน และตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงตามลําตน ใบ ชอดอก 
รอยทําลายเปนจุดเล็กสีดํา  
 การระบาด มักพบการระบาดในพ้ืนท่ีปลูกขาวฟางชากวาแปลงอ่ืน   
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ภาพท่ี 13 มวนเขียวขาว (ก.) ตัวออน (ข.) ตัวเต็มวัย 

 วิธีปองกันกําจัด  

1) ควรปลูกขาวฟางพันธุท่ีชอรวงไมแนนมาก 
2) หากพบการระบาดอยางรุนแรงควรใชสารฆาแมลง  

-  คารบาริล (Carbaryl 85% WP) อัตรา 20 กรัม/นํ้า 20 ลิตร หรือ 
-  ไทโอดิคารบ (Thiodicarb 75% WP) อัตรา 25 กรัม/นํ้า 20 ลิตร  

6. หนอนกระทูขาวโพดลายจุด (fall armyworm)  

 ลักษณะ หนอนท่ีโตเต็มท่ีมีขนาดลําตัวยาวประมาณ 3.2 – 4.0 เซนติเมตร 
สวนบนของหัวมีรองสีขาวเปนรูปตวัวาย (Y) หัวกลับ ปลองทองกอนปลองสุดทายมีตุมขน
สีดํา 4 จุด เรียงเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวหนอนจะเขาดักแดในดิน  
 การเขาทําลาย หนอนเขาทําลายขาวฟางไดทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต
ระยะตนออนหนอนขนาดเล็กกัดกินใบเหลือเพียงเยื่อใบโปรงแสง และทําลายท่ีกรวยยอด
ของขาวฟาง หนอนขนาดใหญกัดกินแผนใบจนเหลือแตกานใบ ในขาวฟางท่ีเจริญเติบโต
เต็มท่ีหนอนจะเขาทําลายตั้งแตระยะออกดอก ถึงระยะติดเมล็ด 
 การระบาด พบครั้งแรกในประเทศไทยป พ.ศ. 2561 และ พบการเขา
ทําลายขาวฟางระยะเจริญเติบโตทางลาํตนท่ีศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ในป 
พ.ศ. 2562 แตยังไมพบการเขาทําลายในระยะออกดอก และติดเมล็ด 

               (ก.)                                               (ข.)                 
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ภาพท่ี 14 (ก.) หนอนกระทูขาวโพดลายจดุ (ข.) และ (ค.) การเขาทําลายของหนอน
กระทูขาวโพดลายจดุ 

 วิธีปองกันกําจัด  

1) หากพบการระบาดนอยใหเก็บหนอนทําลาย 
2) เมื่อพบการระบาดอยางรุนแรงสามารถพนสารกําจัดแมลง ดังน้ี  

-  สไปนีโทแรม (Spinetoram 12% SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร 
หรือ  

-  อีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin benzoate 1.92% EC ) อัตรา 
20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร หรือ  

-  คลอรฟนาเพอร (Chlofenapyr 10% SC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/นํ้า 20 
ลิตร หรือ  

-  อินดอกซาคารบ (Indoxacarb 15% EC) อัตรา 30 มลิลิลิตร/นํ้า 20 
ลิตร เปนตน  

**โดยพนสารกลุมใดกลุมหน่ึงตามคําแนะนํา พนครั้งแรกเมื่อขาวฟาง
อายุ 6-7 วัน หลังงอก หรอื ใหพิจารณาจากสภาพการระบาดในแตละ
ฤดู ซึ่งความรุนแรงแตกตางกัน และตองสลับกลุมสารทุก 30 วันตาม
วงรอบชีวิต เพ่ือลดความตานทานตอสารกําจัดแมลง** 
 
 
 

   (ก.)                            (ข.)                            (ค.)               
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7. บ่ัวขาวฟาง (sorghum midge)  

 ลักษณะ เปนแมลงตัวเล็กๆ สีสม หรือสมอมแดง ตัวเมีย มีลําตัวยาว 1.6 
มิลลิเมตร ตัวผู ลําตัวยาว 1.30 มิลลิเมตร ขาสีนํ้าตาล ปกมีสีเทา   
 การเขาทําลาย ตัวเมียจะวางไขในขณะท่ีดอกขาวฟางกําลังบาน ตัวออนจะ
กัดกินรังไขท่ีกําลังพัฒนาเปนเมล็ดภายในดอกขาวฟาง  
 การระบาด พบการเขาทําลายไดในทุกฤดูท่ีปลูกขาวฟาง ถาสภาพแวดลอม
เหมาะสม ถาพบการระบาดจะพบคราบสีขาวของดักแดติดอยูท่ีปลายดอกขาวฟาง และ
จะพบระบาดมากในแปลงท่ีปลูกชากวาแปลงอ่ืน หรือแปลงท่ีมีตนขาวฟางหลายรุน 

   
ภาพท่ี 15 การเขาทําลายของบ่ัวขาวฟาง 

 วิธีปองกันกําจัด  

1) ปกติแลวแมลงชนิดน้ีไมทําความเสียหายใหแกขาวฟางมากนัก 
2) หากพบการระบาดควรฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกัน และกําจัด ไมใหเกิด

ความเสียหายตอผลผลิตของขาวฟาง ในชวงท่ีดอกขาวฟางกําลังบาน และ
ฉีดประมาณ 2-3 ครั้ง หางกัน 3-5 วันตอครั้ง เพ่ือเปนการกําจัดตัวเต็มวัย
ท่ีเกิดข้ึนใหม โดยสารเคมตีามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร เชน  
-  ไซฟลธูริน (Cyfluthrin) อัตรา 10 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร หรือ  
-  ไดเม็ทโธเอต (Dimethoate 40% W/V ) อัตรา 10-20 มิลลิลิตร/นํ้า 

20 ลิตร  
-  ไซฮาโลธริน (Cyhalothrin L.) อัตรา 10 มิลลลิิตร/นํ้า 20 ลิตร หรือ 
-  เม็ทโธมิล (Methomyl) ตามอัตราแนะนํา หรือ 
-  เมลาไธออน (Melathion) อัตรา 10-30 มลิลลิิตร/นํ้า 20 ลิตร  
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โรคท่ีสําคัญในขาวฟาง 

 1. โรคราบนชอขาวฟาง (head mold หรือ grain mold)  

 สาเหตุ เกิดจากเมล็ดมีความช้ืนสูง โรคราบนชอขาวฟางเกิดจากเช้ือรา 13 ชนิด 
แตท่ีพบมากท่ีสุด คือ Curoularia lunata, Fusarium sp., Colletotrichum graminicola, 
Colletotrichum gloesporioides และ Phoma sp. 
 อาการ เช้ือราเหลาน้ีสรางสารพิษท่ีเมล็ด ทําใหไดรับอันตรายจากสารพิษ
ของเช้ือราท่ีเปนสารกอมะเร็ง 
 ชวงเวลาระบาด พบไดเมื่อเกษตรกรปลูกขาวฟางในฤดูฝน เมื่อฝนท้ิงชวงใน
ระยะขาวฟางออกดอก และฝนตกอีกครั้งในระยะขาวฟางออกดอกได 20-30 วัน หรือใน
สภาพท่ีมีหมอกและนํ้าคางมากจะเปนโรครุนแรงท่ีสุด  

 

ภาพท่ี 16 โรคราบนชอขาวฟาง 

 วิธีปองกันกําจัด 

 จัดวันปลูกขาวฟางใหเหมาะสมเพ่ือใหขาวฟางสุกแกในชวงท่ีไมมีฝนตก ซึ่ง
ในประเทศไทยมีการปลูกขาวฟางในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน ขาวฟางจึง
สุกแกในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเปนตนฤดูหนาวไมมีฝนตกจึงไม
พบปญหาจากโรคน้ีมากนัก 
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 2. โรคแอนแทรกโนส (antracnose) หรือ โรคลําตนเนาแดง (red stalk rot)  

 สาเหตุ เกิดจากเช้ือรา Colletotrichum sublineolum  
 อาการ สามารถเกิดกับตนขาวฟางทุกระยะการเจริญเติบโต ลักษณะ
แผลเปนจุดแผลสีแดงตามสวนของใบ กาบใบ และลําตน แลวขยายใหญจนเต็มพ้ืนท่ีใบ  
 ชวงเวลาระบาด สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเขาทําลายของเช้ือสาเหตุ
โรคคือ อากาศรอน ฝนตกชุก มีปริมาณนํ้าฝนมาก และ ดินมีความช้ืนสูง 

     

ภาพท่ี 17 โรคแอนแทรคโนสบนใบ และ ลําตนขาวฟาง 

 วิธีปองกันกําจัด 

เลือกใชพันธุตานทานตอโรคแอนแทรคโนส 
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การเก็บเกี่ยว 

 ขาวฟางท่ีปลูกเพ่ือใชประโยชนในประเทศไทยมีหลายชนิด ซึ่งการเก็บเก่ียวขาว
ฟางแตละชนิด มีอายุและวิธีการเก็บเก่ียวท่ีแตกตางกัน โดยจําแนกได ดังน้ี 

 1. การเก็บเกี่ยวขาวฟางเมล็ด ควรเก็บเก่ียวหลังระยะสุกแกทางสรีรวิทยา 
(physiological maturity) ประมาณ 10 วัน ใหมีความช้ืนของเมล็ดไมเกิน 28 เปอรเซ็นต 
หรือเก็บเก่ียวเมื่อเมล็ดขาวฟางเปลี่ยนสี แหง และแข็ง ซึ่งถาใชแรงงานคนตัด เมื่อตัดเสร็จ
ควรนําไปตากบนลานท่ีสะอาด ตากไวจนเมล็ดแหงแลวจึงนําไปนวด หรือสี ซึ่งสวนใหญ
มักจะใชเครื่องสี แลวบรรจุกระสอบสงจําหนาย 

 2. การเก็บเกี่ยวขาวฟางหวาน เปนขาวฟางท่ีมีนํ้าหวานในลําตน ปลูกเพ่ือหีบ
นํ้าในลําตนมาทําเปนนํ้าตาล (jaggery) นํ้าเช่ือม (syrup) หรือ ผลิตเอทานอล ซึ่งการเก็บ
เก่ียวขาวฟางหวานไปใชประโยชน ควรตัดขาวฟางท่ีอายุ 25-30 วันหลังดอกบาน หรือ
ประมาณ 90-95 วันหลังปลูก ซึ่งเปนระยะท่ีขาวฟางมีความหวานสูงท่ีสุด 

 3. การเก็บเกี่ยวขาวฟางสําหรับใชเปนอาหารสัตว การเก็บเก่ียวขาวฟางเพ่ือ
ใชลําตนของขาวฟางเปนอาหารสัตวในรูปของหญาแหง และหญาหมัก ไมควรนําตนขาว
ฟางท่ีมีอายุนอยกวา 50 วัน หรือตนขาวฟางท่ีกระทบแลงมาเลี้ยงสัตว ซึ่งในสวนสีเขียว
ของตนขาวฟาง มีสาร hydrocyanic acid (HCN) ซึ่งเปนพิษตอสัตว 

 4. การเก็บเกี่ยวขาวฟางไมกวาด ขาวฟางไมกวาดควรเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 15 
วันหลังดอกบาน เน่ืองจากระยะน้ี เปลือกหุมเมล็ดเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีนํ้าตาล
ออนๆ สวนกานรวงและแสยังมีสีเขียวเขมอยู เมื่อนําไปทําไมกวาดจะไดไมกวาดสีเขียว
ธรรมชาติ แสเหนียวและยืดหยุนไดดี ถาเก็บเก่ียวชา แสจะแหงเปราะเปนสีนํ้าตาล และ
ไมสวยงามเทาท่ีควรตองนําไปยอมสีเพ่ือใหสวยงามข้ึน การเก็บเก่ียวขาวฟางไมกวาดทํา
ไดโดยใชเคียวหรือมีดตัดกานใหยาวประมาณ 50 เซนติเมตร แลวมัดเปนกํานําไปเขา
เครื่องตัดกานยาว 30 เซนติเมตร เพ่ือจําหนายใหแกโรงงาน ซึ่งขาวฟางไมกวาดมีอายุวัน
ออกดอกอยูท่ีประมาณ 50-60 วัน ทําใหสามารถเก็บเก่ียวรวงสดเพ่ือใชทําไมกวาดได
ภายใน 80 วัน  

หากเกษตรกรตองการเก็บเมล็ดไวทําพันธุ ควรเก็บเก่ียวขาวฟางไมกวาดเมื่อ
อายุ 30 วันหลังดอกบาน ควรตากเมล็ดใหแหงสนิทแลวรมมอดดวยอลูมิเนียน ฟอสไฟด 
ตามอัตราแนะนํา เก็บในภาชนะปด นําไปไวในท่ีแหงและเย็นท่ีมีอากาศถายเทไดดี 
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พันธุขาวฟางแนะนําของศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ 

1. ขาวฟางเมล็ด พันธุเคยู 439 (KU 439) 

 เปนพันธุแท เมล็ดสขีาว แปงแข็งปานกลาง ปริมาณแทนนินต่ํา เมล็ดโต ตนสูง
ปานกลาง ไวตอชวงแสงเล็กนอย มีความสม่ําเสมอสูง ตานทานตอโรคทางใบไดดี มีระบบ
รากและลําตนแข็งแรง โครงการปรับปรุงพันธุขาวฟาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
สงเสริมใหปลูกตั้งแตป พ.ศ. 2526 

   

ภาพท่ี 18 ลักษณะชอขาวฟางเมล็ดพันธุเคยู 439 

ลักษณะประจําพันธุ  
ความสูงตน 1.68 เมตร 
อายุวันออกดอก 68 วัน 
จํานวนใบตอตน 10 ใบ 
ความยาวกานรวง 10 เซนติเมตร 
ความยาวรวง 26 เซนติเมตร 
การเกิดโรคทางใบ 2.0 คะแนน (เกิดโรคทางใบนอย) 
ผลผลติเมลด็เฉลี่ย 854 กิโลกรมั/ไร 
นํ้าหนัก/1,000 เมล็ด 28 กรัม 
สีเมล็ด เมลด็สีขาว (chalky white)  
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2. ขาวฟางเมล็ดพันธุเคยู 630 (KU 630) 

 เปนพันธุแท เมล็ดสีแดงสด ตนเตี้ย เมล็ดมีแปงแข็งปานกลาง ปริมาณแทนนิน
ต่ํา เมล็ดโต ไวตอชวงแสงเล็กนอย มีความสม่ําเสมอสูง ระบบรากและลําตนแข็งแรง 
โครงการปรับปรุงพันธุขาวฟาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสงเสริมใหปลูกตั้งแตป พ.ศ. 
2530 จนถึงปจจุบัน 

   

ภาพท่ี 19 ลักษณะชอขาวฟางเมล็ดพันธุเคยู 630 

ลักษณะประจําพันธุ  
ความสูงตน 1.45 เมตร 
อายุวันออกดอก 56 วัน 
จํานวนใบตอตน 11 ใบ 
ความยาวกานรวง 11 เซนติเมตร 
ความยาวรวง 30 เซนติเมตร 
การเกิดโรคทางใบ 2.0 คะแนน (เกิดโรคทางใบนอย) 
ผลผลติเมล็ดเฉลี่ย 825 กิโลกรมั/ไร 
นํ้าหนัก/1,000 เมล็ด 28 กรัม 
สีเมล็ด เมลด็สีแดงสด 
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3. ขาวฟางเมล็ด พันธุเคยู 804 (KU 804) 

 เปนพันธุแท เมล็ดสีขาว ตนเตี้ย เมล็ดโต แปงออน มีปริมาณแทนนินต่ํา ไวตอ
ชวงแสงเล็กนอย มีความสม่ําเสมอสูง ระบบรากและลําตนแข็งแรง โครงการปรับปรุงพันธุ
ขาวฟาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสงเสริมใหปลูกตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน 

 

ภาพท่ี 20 ลักษณะชอขาวฟางเมล็ดพันธุเคยู 804 

ลักษณะประจําพันธุ  
ความสูงตน 1.30 เมตร 
อายุวันออกดอก 60 วัน 
จํานวนใบตอตน 10 ใบ 
ความยาวกานรวง 12 เซนติเมตร 
ความยาวรวง 24 เซนติเมตร 
การเกิดโรคทางใบ 2.0 คะแนน (เกิดโรคทางใบนอย) 
ผลผลติเมล็ดเฉลี่ย 855 กิโลกรมั/ไร 
นํ้าหนัก/1,000 เมล็ด 28 กรัม 
สีเมล็ด เมลด็สีขาว (chalky white) 
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4. ขาวฟางหวาน พันธุสุวรรณสวีตเอ็กตรา (Suwan Sweet Extra) 

 ขาวฟางหวาน พันธุสุวรรณสวีตเอ็กตรา ใหผลผลิตตนสดสูงอายุเก็บเก่ียวเร็ว 
ตานทานตอโรคทางใบไดดี ไวตอชวงแสงเล็กนอย มีความหวานสูง 16.5-18 องศาบริกซ 
สามารถปลูกเปนพืชอาหารสัตว หรือปลูกเพ่ือคั้นเอานํ้าหวานจากลําตนมาทํานํ้าเช่ือม 
หรือหมักทําแอลกอฮอล  

   

ภาพท่ี 21 ลักษณะตนและชอขาวฟางหวานพันธุสุวรรณสวีตเอ็กตรา 

ลักษณะประจําพันธุ  
ความสูงตน 2.82 เมตร 
อายุวันออกดอก 71 วัน 
จํานวนใบตอตน 13 ใบ 
ความยาวกานรวง 15 เซนติเมตร 
ความยาวรวง 21 เซนติเมตร 
การเกิดโรคทางใบ 1.5 คะแนน (เกิดโรคทางใบนอย) 
ผลผลติเมล็ดเฉลี่ย 372 กิโลกรมั/ไร 
ผลผลลิตตนสดท่ีลอกกาบใบ 4-6 ตัน/ไร 
นํ้าหนัก/1,000 เมล็ด 26-30 กรัม 
ความหวาน 16.5-18.0 องศาบริกซ  
ปริมาณนํ้าคั้น 46.8 % 
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5. ขาวฟางไมกวาด พันธุรวงเรียว 1 

 เปนขาวฟางไมกวาดท่ีปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี ผลผลิตรวงสดสูง 
มีแสยาว ตนสูงปานกลาง ตานทานตอโรคทางใบและการหักลมไดดี โครงการปรับปรุง
พันธุขาวฟาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสงเสริมใหปลูกตั้งแตป พ.ศ. 2543 จนถึง
ปจจุบัน 

 

ภาพท่ี 22 ลักษณะชอขาวฟางไมกวาด พันธุรวงเรียว 1 

ลักษณะประจําพันธุ  
ความสูงตน 1.75 เมตร 
อายุวันออกดอก 50 วัน 
จํานวนใบตอตน 10 ใบ 
ความยาวกานรวง 11 เซนติเมตร 
ความยาวรวง (แส) 47 เซนติเมตร 
จํานวนแสตอรวง 30 แส 
การเกิดโรคทางใบ 2.0 คะแนน (เกิดโรคทางใบนอย) 
ผลผลติเมล็ดเฉลี่ย 232 กิโลกรมั/ไร 
ผลผลลิตรวงสด 1,152 กิโลกรมั/ไร 
อายุวันเก็บเก่ียวรวงสด 65 วัน 
สีเมล็ด สีนํ้าตาล เปลือกหุมเมล็ดสีดํา 
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