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วิชาข้าวไทย

ข้าวกับพระมหากษัตริย์ไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาต่อ พสกนิกรชาวนาไทย 
ทรงทุ่มเทพระวรกายบ าเพ็ญ พระราชกรณียกิจด้าน การพัฒนาข้าวไทย 
และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา พระองค์ท่าน จึงท าให้แผ่นดินไทย
กลายเป็น "แผ่นดินทอง" ความทุกข์ยากล าบากแปรเปลี่ยนเป็นความสุข
สบาย อยู่แบบพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและชาวนามากมาย
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วิชาข้าวไทย



จุดก าเนิดข้าวไทย

 พันธุ์ข้าวท่ีมนุษย์เพาะปลูกในปัจจุบันพัฒนามาจากข้าวป่าในตระกูล Oryza gramineae สันนิษฐานว่า พืช
สกุล Oryza มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีป Gondwanaland ก่อนผืนดินจะเคล่ือนตัวและเคลื่อนออก
จากกันเป็นทวีปต่าง ๆ เมื่อ230-600 ล้านปีมาแล้วจากนั้นกระจายจากเขตร้อนชื้นของแอฟริกา เอเชียใต้ 
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ออสเตรเลีย อเมริกากลางและใต้ ข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ความสูง
ระดับน้ าทะเลถึง2,500เมตรหรือมากกว่า ท้ังในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ท้ังในท่ีราบลุ่มจนถึงท่ีสูง ครอบคลุม
พื้นท่ีตั้งแต่เส้นรุ้งท่ี 53 องศาเหนือถึง 35 องศาใต้ มนุษย์ได้คัดเลือกข้าวป่าชนิดต่างๆ ตามความต้องการ
ของตน เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ มีการผสมพันธ์ุข้ามระหว่างข้าวท่ีปลูกกับวัชพืชท่ีเกี่ยวข้อง เกิด
ข้าวพื้นเมืองมากมายหลายสายพันธุ์ ซึ่งสามารถให้ผลผลิตสูง ปลูกได้ตลอดปี ก่อให้เกิดพันธุ์ข้าวปลูกท่ี
เรียกว่า ข้าวลูกผสมซึ่งมีปริมาณ120,000 พันธุ์ท่ัวโลก ข้าวท่ีปลูกในปัจจุบันแบ่งออกเป็นข้าวแอฟริกาและ
ข้าวเอเชีย ข้าวแอฟริกา (Oryza glaberrima) แพร่กระจายอยู่เฉพาะบริเวณเขตร้อนของแอฟริกาเท่านั้น 
สันนิษฐานว่าข้าวแอฟริกาอาจเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตศักราช ข้าวเอเชีย เป็นข้าว
ลูกผสม เกิดจาก Oryza sativa กับข้าวป่า มีถิ่นก าเนิดบริเวณประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ปลูกกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อินเดีย ตอนเหนือของบังคลาเทศ บริเวณดินแดน
สามเหลี่ยมระหว่างพม่า ไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้
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จุดก าเนิดข้าวไทย (ต่อ)

 ในเบื้องแรก มนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวแบบท าไร่เลื่อนลอย ดังปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมลุงซาน 
ประเทศจีนและวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศเวียดนาม เมื่อประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว ต่อมามนุษย์
ค้นพบการท านาหว่าน ดังปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมยางเชา บริเวณลุ่มแม่น้ าเหลือง ในวัฒนธรรม
ลุงซาน ประเทศจีนและวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศเวียดนาม เมื่อ 5,000 - 10,000 ปีมาแล้ว ภูมิ
ปัญญาด้านการปลูกข้าวพัฒนาสู่การปักด า พบหลักฐานในวัฒนธรรมบ้านเชียงประเทศไทย เมื่อไม่ต่ า
กว่า 5,000 ปีมาแล้ว ในประเทศไทย เมล็ดข้าวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดที่พบมีลักษณะคล้ายข้าวปลูก ของชุมชน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว3,000 - 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ได้แก่ รอยแกลบข้าว ซึ่งเป็น
ส่วนผสมของดินที่ใช้ปั้นภาชนะดินเผาท่ีโนนนกทา ต าบลบ้านโคก อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็น
หลักฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าเก่าแก่ท่ีสุด คือ ประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
เครื่องปั้นดินเผา
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การเตรียมดิน
 ดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชควรจะต้องมีองค์ประกอบของดิน 4 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น

หินแร่หรือ อนินทรีย์วัตถุอยู่ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ส่วนที่เป็นอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเกิด
จากการเน่าเป่ือยผุพังหรือการสลายตัวของซากพืชและสัตว์ ประ มาณ 5 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร ส่วนที่เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ในดิน ซึ่งมีอากาศอยู่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 
และส่วนที่เป็นช่องว่างขนาดเล็กในดินซึ่งช่วยเก็บรักษาน้ า ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 
ตามที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 4 อย่างไรก็ตามดินโดยสภาพธรรมชาติทั่วๆ ไปจะมีความแตกต่างกัน
ในสัดส่วนขององค์ประกอบข้างต้นท าให้ดินแต่ละแห่งมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืชได้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้อยู่กับวัตถุต้นก าเนิดและพัฒนาการของดิน แต่อย่างไรก็ตามสามารถแบ่ง
สภาพดินที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมดินให้กับพืช 3 ด้านด้วยกัน คือ สภาพทางเคมี สภาพทาง
ฟิสิกส์ และสภาพทางชีวของดิน ดังนั้นโดยความหมายของหลักการเตรียมดิน จึงหมายถึงการ
ปรับปรุงดินให้สภาพทางฟิสิกส์ สภาพทางเคมี และสภาพทางชีวภาพของดินให้เหมาะสมต่อการ
เจริญเจริญเติบโตของพืชน่ันเอง
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วิธีการและเครื่องมือในการเตรียมดิน

 วิธีการท่ีมนุษย์ใช้ในการเตรียมดินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ

 1.) การใช้แรงคนเป็นหลัก เป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่โบราณ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ จอบขุด จอบถาก จอบซี่ ราด เสียม เป็นต้น

 2.) การใช้แรงสัตว์เป็นหลัก เป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้มาตั้งแต่อดีตเช่นกัน และยังเป็นที่นิยมใช้
กันอยู่ในหลายประเทศที่ท ากสิกรรมเป็นอาชีพหลัก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ไถหัวหมู เครื่องมือ
ยกร่องคราดนาด า เป็นต้น

 3.) การใช้แรงเครื่องยนต์เป็นวิธีการที่มนุษย์พัฒนาน าเอาเครื่องยนต์มาเป็นต้นก าลัง
ทดแทนแรงคนและสัตว์ มีก าลังฉุดลากมาก สามารถติดต้ังอุปกรณ์แบบต่างๆ เข้ากับต้น
ก าลังฉุดลากท าให้ท างานได้อย่างกว้างขวางต่อเนื่องยาวนาน สามารถเตรียมดินในพื้นที่
ใหญ่ๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เครื่องยนต์ที่ใช้มีให้เลือกหลายขนาดแลว้แต่ขนาดพื้นที่และ
กิจกรรมในการเตรียมดิน และงานที่เก่ียวข้องตั้งแต่เริ่มการปลูกจนถึงเก็บเก่ียว
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เครื่องมือเกษตร
 การท างานเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืชมีหลายขั้นตอน เช่น การเตรียมดิน การเพาะพันธุ์ การรดน้ า เป็น

ต้น ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะใช้เครื่องมือไม่เหมือนกัน เราจึงควรรู้จักเครื่องมือเกษตร เพ่ือจะน าไปใช้งานได้ถูกต้อง
เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ควรรู้จัก มีดังนี้

 1. จอบ มีหน้าที่ขุดดิน ถากหญ้า และดายหญ้า วิธีดูแล ล้างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ ามันตรงส่วนที่เป็น
โลหะเพื่อป้องกันสนมิ
2. เสียม มีหน้าที่ขุดหลุม ขุดดิน และพรวนดิน วิธีดูแล ล้างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ ามันตรงส่วนที่เป็น
โลหะเพื่อป้องกันสนมิ
3. บัวรดน้้า มีหน้าที่รดน้ าต้นไม้ขนาดเล็ก ๆ วิธีดูแล คว่ าให้น้ าแห้งแล้วเก็บเข้าที่
4. ถังน้้า มีหน้าที่ใส่น้ าเพื่อน าไปถ่ายใส่บวัรดน้ า หรือใส่น้ าเพื่อน าไปรดต้นไม้ขนาดใหญ่ วิธีดูแล ล้างให้สะอาดและ
คว่ าเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
5. สายยาง มีหน้าที่รดน้ าต้นไม้ที่โตแล้ว และมีขนาดค่อนข้างใหญ่ วิธีดูแลล้างให้สะอาด แล้วม้วนเก็บเข้าที่ อย่าให้มี
ส่วนใดหักงอ
6. ส้อมพรวน มีหน้าที่พรวนดินรอบ ๆ โคนต้นพืช วิธีดูแล ล้างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ ามันตรงส่วนที่
เป็นโลหะเพื่อปอ้งกันสนมิ
7. ช้อนปลูก มีหน้าที่ขุดหลุม ย้ายต้นกล้า ตักดิน และตักปุ๋ย พืช วิธีดูแล ล้างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง แล้วทา
น้ ามันตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อปอ้งกนัสนิม
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เครื่องมือเกษตร
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แมลงศัตรูในแปลงนาระยะแตกกอ

 หนอนกอข้าว

 แมลงบ่ัว

 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล

 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว

 แมลงหล่า

 หนอนห่อใบข้าว

 หนอนปลอกข้าว

 แมลงด้าหนาม

 ด้วงด้า
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หนอนกอข้าวสีครีม (yellow stem borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scirpophagaincertulas (Walker)

วงศ์ : Pyralidae

 หนอนกอท ำลำยข้ำวตั้งแต่ข้ำวเล็กจนถึงระยะข้ำวออกรวง ในประเทศ

ไทยมีรำยงำนพบ 4 ชนิด คือ หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลำย 

หนอนกอแถบลำยสีม่วง และหนอนกอสีชมพู

 ลักษณะการท าลายและการระบาด

 หนอนกอข้ำวทั้ง 4 ชนิด ท ำลำยข้ำวลักษณะเดียวกันโดยหลังหนอน

ฟักจำกไข่จะเจำะเข้ำท ำลำยกำบใบก่อน ท ำให้กำบใบมีสีเหลืองหรือ

น้ ำตำล ซึ่งจะเห็นเป็นอำกำรช้ ำๆ เมื่อฉีกกำบใบดูจะพบตัวหนอน เมื่อ

หนอนโตข้ึนจะเข้ำกัดกินส่วนของล ำต้น ท ำให้เกิดอำกำรใบเหี่ยวใน

ระยะแรก ใบและยอดที่ถูกท ำลำยจะเหลืองในระยะต่อมำ ซึ่งกำร

ท ำลำยในระยะข้ำวแตกกอนี้ท ำให้เกิดอำกำร “ยอดเหี่ยว” 

(deadheart) ถ้ำหนอนเข้ำท ำลำยในระยะข้ำวตั้งท้องหรือ
หลังจำกข้ำวออกรวงจะท ำให้เมล็ดข้ำวลีบทั้งรวง รวงข้ำวมีสีขำวเรียก

อำกำรนี้ว่ำ“ข้ำวหัวหงอก” (whitehead)
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การป้องกันก าจัด หนอนกอข้าว

 1) เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ไขน้ าท่วมและไถดินเพื่อท าลายหนอนและดักแด้ของหนอน
กอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
2) ปลูกพืชอื่นเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอนกอข้าว ปลูกพืชหมุนเวียน

 3). ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ท าให้ใบข้าวงามหนอนกอชอบวางไข่
 4). ใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยและท าลาย เมื่อมีการระบาดรุนแรง
 5) ไม่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดในนาข้าว เพื่อช่วยให้ศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนไข่และแตน

เบียนหนอนของหนอนกอข้าว สามารถควบคุมประชากรหนอนกอข้าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 6 ) เมื่อพบอาการข้าวยอดเหี่ยวในระยะข้าวอายุ 3-4 สัปดาห์หลังหว่าน/ปักด าในระดับ 10-
15 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้สารชนิดพ่นน้ า เช่น คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 20% อีซ)ี อัตรา 80
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วแปลงเพียงครั้งเดียว

วิชาข้าวไทย



แมลงบั่ว (rice gall midge, RGM)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orseolia oryzae (Wood-Mason)
วงศ์ :Cecidomyiidae
อันดับ :Diptera
ชื่อสามัญอื่น : -
วงจรชีวิตและระยะท าลายพืช
ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย

วิชาข้าวไทย



แมลงบั่ว (rice gall midge, RGM)

 แมลงบั่ว Orseolia oryzae (Wood-Mason) ตัว เต็มวัยของแมลงบั่ว มีลักษณะ
คล้ายยุงหรือร้ินล าตัวยาวประมาณ3-4มิลลิเมตรหนวด และขามีสีด า เวลา
กลางวันตัวเต็มวัย จะเกาะซ่อนตัวอยู่ใต้ใบข้าวบริเวณกอข้าวและจะบินไปหาที่มี
แสงไฟเพื่อผสม พันธุ์เพศผู้มีล าตัวสีน้ าตาลปนเหลืองขนาดเล็กกว่าเพศเมียเพศ
เมียส่วนท้องมี สีแดงส้มวางไข่ใต้ใบข้าวเป็นส่วนใหญ่ในตอนกลางคืนโดยวางเป็น
ฟองเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม 3-4 ฟอง เพศเมีย 1 ตัวสามารถวางไข่ได้หลายร้อย
ฟองในชั่ว อายุ 4 วัน ไข่มีลักษณะคล้ายกล้วยหอม สีชมพูอ่อน

วิชาข้าวไทย



แมลงบั่ว (rice gall midge, RGM)

 ดักแด้มีสีชมพูอ่อนและกลายเป็นสีแดงก่อนออกเป็นตัวเต็มวัย เมื่อดักแด้ใกล้จะฟักออกเป็นตัว
เต็มวัยจะเคลื่อนย้ายมาอยูส่่วนปลายของหลอด ข้าวนั้น และเจาะออกเป็นตัวเต็มวัยที่ปลาย
หลอดนั่นเอง

 ตัวเต็มวัยของแมลงบั่ว มีลักษณะคล้ายยุงแต่ล าตัวมีสีส้มยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตรหนวด และ
ขามีสีด า เวลากลางวันตัวเต็มวัยจะเกาะซ่อนตัวอยู่ใต้ใบข้าว บริเวณกอข้าวและจะบินไปหาที่มี
แสงไฟเพื่อผสมพันธุ์ ตัวเมียวางไข่ใต้ใบข้าวเป็นส่วนใหญ่ในตอนกลางคืนโดยวางเป็นฟองเดี่ยวๆ 
หรือเป็นกลุ่ม ไข่มีลักษณะคล้ายกล้วยหอม สีชมพูอ่อน ยาวประมาณ 0.45 มิลลิเมตร กว้าง 
0.09มิลลิเมตร ระยะไข่ประมาณ 3-4 วัน ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะคลานตามบริเวณกาบใบเพื่อ
แทรกตัวเข้าไปในกาบใบ เข้าไปอาศัยกัดกินที่จุดก าเนิดของหน่ออ่อน

วิชาข้าวไทย



แมลงบั่ว (rice gall midge, RGM)

 ลักษณะการท าลายและการระบาด

แมลงบั่วเป็นแมลงศัตรูข้าวท่ีส าคัญในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะท่ีจังหวัดตาก แพร่ ล าปาง น่าน 
พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ ระบาดรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงตลุาคม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ี จังหวัดเลย อุบลราชธานี หนองคาย นครพนม และ สกลนคร เนื่องจากมี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะต่อการเพ่ิมปริมาณของแมลงบั่ว กล่าวคือ มีความชื้นสูง มีพื้นท่ีเป็นเขาหรือเชิงเขา
ล้อมรอบ ท้ังนี้เพราะความชื้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการวางไข่ จ านวนไข่ การฟักไข่ การอยู่รอด
หลังจากฟักจากไข่ของหนอนและการเข้าท าลายยอดข้าวอ่อน

พืชอาหาร
ข้าว ข้าวป่า หญ้าไซ หญ้าปล้องเขียว หญ้าปล้องหิน หญ้าชันกาดและหญ้าตีนติด



1) ขจัดวัชพืชรอบแปลงนา เช่น ข้าวป่า หญ้าข้าวนก หญ้าไซ หญ้าแดง หญ้าชันกาด และหญ้านกสีชมพู ก่อนตกกล้า
หรือหว่านข้าวเพื่อท าลายพืชอาศัยของแมลงบั่ว

2) ภาคเหนือ ควรปลูกข้าวหรือปักด าช่วงวันท่ี 15 กรกฎาคม - สิงหาคม หรือปรับวิธีปลูกโดยการปักด า 2 ครั้ง เพ่ือลด
ความรุนแรงท่ีเกิดจากการท าลายของแมลงบั่ว หลังปักด าจนถึงข้าวอายุ 45 วัน ส่วน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรปลูกหรือ
ปักด าระหว่างเดือนมิถุนายน – 15 กรกฎาคม

3) ไม่ควรปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักด าถี่ (ระยะปักด า 10x15 และ 15x15 เซนติเมตร) ในพื้นท่ีภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีการระบาดของแมลงบั่วเป็นประจ า

4) ท าลายตัวเต็มวัยท่ีบินมาเล่นแสงไฟตามบ้านช่วงเวลาตั้งแต่ 19:00-21:00 น. โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน
5) ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงใดๆ ในการป้องกันก าจัดแมลงบั่วเนื่องจากไม่ได้ผลและยังท าลายศัตรูธรรมชาติ

การป้องกันก้าจัด

แมลงบั่ว (rice gall midge, RGM)

วิชาข้าวไทย



มาเรียนรู้ การลูกข้าวกันเถอะ

คลิกเพื่อดู EP.01

คลิกเพื่อดู EP.02 คลิกเพื่อดู EP.03

วิชาข้าวไทย

https://youtu.be/EmoUqYSTIVw
https://youtu.be/9Rgp6aINRCU
https://youtu.be/B0Zm9Gxnxuw


กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1. เด็กฟังและตอบค าถามครูได้
2. เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3. เด็กบอกลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการท านาได้
4. เด็กเสนอและฟังความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นได้
เนื้อหาการสนทนาถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการท านาของชาวนา

วิชาข้าวไทย



กิจกรรม
1. เด็กและครูสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนท ากิจกรรม
2. ครูทบทวนการน าเสนอความคิดเห็นของเด็กเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าว
3. ครูน าเสนอภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการท านาของชาวนา
4. เด็กสังเกตภาพแล้วเสนอความคิดเห็น

“อุปกรณ์ที่ใช้ในการท านามีอะไรบ้าง”
“อุปกรณ์แต่ละชนิดเด็ก ๆ คิดว่ามีวิธีการใช้อย่างไร”

5. ครูยกตัวอย่างเมล็ดข้าวที่ชาวน ามาปลูกข้าว
6. เด็ก ๆ สังเกตลักษณะของเมล็ดข้าวเปลือกที่ใช้ในการท านา

1. ภาพอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท านา
2. เมล็ดข้าวเปลือก

สื่อการเรียนรู้

วิชาข้าวไทย

1. สังเกตการฟังและตอบค าถามครู
2. สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3. สังเกตการบอกลักษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท านา
4. สังเกตการเสนอและฟังความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

ประเมินผล



โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วิชาข้าวไทย


