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จากการที่ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรกว่าครึ่งโลก โดย
เฉพาะประชากรในทวีปเอเชีย และความต้องการข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก
ปีตามจำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่ปลูก ปริมาณน้ำา ตลอดจน
แรงงานในการผลติขา้วมนีอ้ยลง และอตัราการเพิม่ผลผลติของขา้วลดลง วธิี
การเพิ่มผลผลิตข้าวสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การเพิ่มพื้นที่ปลูก การเพิ่ม
ผลผลิตต่อพื้นที่ ซึ่งสามารถทำาได้โดย การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 
แต่วิธีการเพิ่มผลผลิตวิธีที่ง่ายต่อการยอมรับของเกษตรกร คือ การพัฒนา
พันธุ์ข้าวให้มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงขึ้นและการใช้ข้าวลูกผสมเป็นอีกวิธี
หนึง่ทีจ่ะเพิม่ผลผลติขา้วตอ่พืน้ทีใ่หส้งูขึน้ เนือ่งจากขา้วลกูผสมม ีheterosis 
ทั้งในด้านความแข็งแรงของราก ความสามารถในการแตกกอสูง รวงใหญ่ 
เมล็ดมีน้ำาหนักดี อัตราการหายใจในการเผาผลาญอาหารต่ำา แต่มีอัตราการ
สังเคราะห์แสงสูง มีพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงมาก ทำาให้มี net photo-
synthetic rate สูงกว่าข้าวพันธุ์ผสมทั่วไป สามารถให้ผลผลิตที่สูงกว่าข้าว
พนัธุด์ทีีใ่ชป้ลกูทัว่ๆไปประมาณ 20 % โดยการจดัการปลกูขา้วลกูผสมคลา้ย
กับการปลูกข้าวพันธุ์ผสมทั่วไป แต่มีสิ่งที่ควรระวังคือ จะต้องปรับช่วงเวลา
ปลกูใหเ้หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตของขา้วในแตล่ะแหลง่ปลกู และจากการ
พัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมของกรมการข้าว โดยสำานักวิจัยและพัฒนาข้าวในปี 
2549 สามารถพฒันาสายพนัธุข์า้วลกูผสมใหไ้ดผ้ลผลติสงูกวา่ขา้วพนัธุผ์สม
ประมาณร้อยละ 29 และได้รับการรับรองพันธุ์ข้าวลูกผสม กขผ1 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นข้าวลูกผสมพันธ์แรกของประเทศไทย

ลักษณะประจำาพันธุ์
 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง
 อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน
 สูง 116 เซนติเมตร
 ใบธงตั้งตรง
 คอร่วงโผล่เล็กน้อย
 รวงยาว 29 เซนติเมตร
 รวงแน่นปานกลาง

 จำานวนเมล็ดดีต่อรวง 200-250 เมล็ด
 คุณภาพการสีดี ได้ข้าวเต็มเมล็ด และต้นข้าว 42.08 

เปอร์เซ็นต์
 ปริมาณอมิโลสสูง (27.0%)
 ลักษณะข้าวสวย ร่วน ไม่เกาะติด
 เหมาะสำาหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์

ลักษณะเด่น
 ใหผ้ลผลติ (1,006 กก./ไร)่ สงูกวา่พนัธุป์ทมุธาน ี1 (666 กก./

ไร่) และสุพรรณบุรี 1 (817 กก.ไร่) ร้อยละ 51 และ 23 
 ทรงกอตั้ง
 ต้นแข็งมาก
 ปลายใบตั้งตรง
 ต้านทานต่อโรคไหม้ในเขตภาคกลาง , ตะวันออกและตะวัน

ตก
 ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ในภาคเหนือตอนล่าง
 ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว

ข้อควรระวัง
 อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล
 อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง

ข้อจำากัด
 เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมแพงกว่าข้าวปกติ
 ต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกฤดูปลูก

 (เมลด็พนัธุข์า้วทีไ่ดจ้ากการปลกูขา้วลกูผสม กขผ1 ไมส่ามารถนำา
ไปทำาพันธุ์ต่อได้ เนื่องจากมีการ กระจายตัวทำาให้ผลผลิตต่ำา)

พื้นที่แนะนำา
 พื้นที่นาชลประทานในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ขา้วลกูผสม กขผ1 และเทคโนโลยกีารผลติทีเ่หมาะสม
ที่มา : สำานักวิจัยและพัฒนา กรมการข้าว
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เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวลูกผสม กขผ1
การหว่านน้ำาตม
1. หลังการเก็บเกี่ยวข้าว พักแปลงไว้อย่างน้อย 30 วัน
2. เอาน้ำาเข้าแปลงพอชื้นทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อล่อให้

เมล็ดข้าว เมล็ดวัชพืชงอก
3. เตรียมแปลง

    - ไถดะ ดว้ยรถแทรกเตอร ์หรอืรถไถเดนิตาม เพือ่กลบขา้วเรือ้ 
วัชพืช หรือถ้าในแปลงมีน้ำาอาจใช้รถแทรกเตอร์ติดโรตารี่ 
ปั่นฟางคลุกลงในดิน

  - ทำาเทือก ปรับหน้าดินให้สม่ำาเสมอ
    - ทำารอ่งน้ำาเพือ่การระบายน้ำา ระยะหา่งระหวา่งรอ่งประมาณ 

5 เมตร
4. เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราเมล็ดพันธุ์ 6-8 กก./ไร่

    - คำานวณเมลด็พนัธุ ์(ทีม่คีวามงอกมากกวา่ 80 % ) ใหพ้อดี
กับพื้นที่

    - นำามาแช่น้ำา 1 คืน หุ้ม 1-2 คืน เพื่อให้เมล็ดข้าวงอกเป็น
ตุ่มตา

5. หว่านข้าว นำาเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ไปหว่านในแปลงที่เตรียม
ไว้ให้สม่ำาเสมอ

6. ระบายน้ำาออกให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ข้าวงอก
สม่ำาเสมอ

7. พ่นสารคุม-ฆ่าวัชพืช (เวลาและอัตรา ขึ้นกับชนิดของสาร)
8. ไขน้ำาเข้าแปลงหลังพ่นสารคุม-ฆ่าวัชพืชภายใน 7 วัน
9. การดูแลรักษา
  9.1 การจัดการน้ำา

     - หลังหว่านข้าวระบายน้ำาออกจากแปลงให้แห้ง
     - ให้เอาน้ำาเข้าแปลงภายใน 7 วัน หลังพ่นสารคุม-ฆ่า

วัชพืช ระดับน้ำา ประมาณครึ่งต้นข้าว
     - ปลอ่ยใหแ้หง้ไปตามธรรมชาต ิจนผวิดนิเริม่แตกระแหง
     - เอาน้ำาเข้าแปลงระดับที่ 5 ซ.ม. แต่ไม่เกินครึ่งต้นข้าว 

ปลอ่ยใหแ้หง้ไปตามธรรมชาตจินผวิดนิเริม่แตกระแหง 
ทำาเชน่นีไ้ปเรือ่ยๆ จนถงึระยะกำาเนดิชอ่ดอก จงึรกัษา
ระดับน้ำาในแปลงที่ 5 ซ.ม.

     - ระบายน้ำาออกจากแปลงนาให้แห้งก่อนเก็บเกี่ยวข้าว 
7-10 วัน เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำาเสมอ และเก็บเกี่ยว
สะดวก

  9.2 การใส่ปุ๋ย
     9.2.1 ใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำา อัตรา (12-18) -6-6 กก. 

N-P2O5-K2-O/ไร่
     9.2.2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ก่อนการเตรียมดิน ให้

เก็บตัวอย่างดินในแปลงนาส่งวิเคราะห์ เมื่อรู้ผล
การวิเคราะห์ดินแล้วให้ใส่ปุ๋ยตามอัตราที่แนะนำา
ตามค่าวิเคราะห์ดิน

  9.3 การจัดการโรคแมลงศัตรูข้าว
   หมัน่สำารวจโรคแมลงศตัรขูา้วในนาทกุ 7 วนั เมือ่พบศตัรู

ขา้วเกนิระดบัเศรษฐกจิใหร้บีหาทางปอ้งกนักำาจดัตามคำาแนะนำาของศตัรขูา้ว
แต่ละชนิด หรือปรึกษาผู้รู้ทันที เพื่อหาทางป้องกันกำาจัดได้อย่างทันท่วงที  
ข้อควรระวังคือ ข้าวพันธุ์นี้ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล

10. การเก็บเกี่ยว ให้เก็บเกี่ยวหลังจากข้าวออกดอก 80% แล้ว 
28-30 วัน เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพที่ดี

การปักดำาด้วยเครื่องปักดำา
1. หลังเก็บเกี่ยวข้าว พักแปลงไว้ อย่างน้อย 30 วัน
2. เอาน้ำาเขา้แปลงพอชืน้ทิง้ไวป้ระมาณ 7-10 วนัเพือ่ลอ่ใหเ้มลด็

ข้าว เมล็ดวัชพืชงอก

3. เตรียมแปลงปักดำา
    - แปลงนาที่จะใช้ปักดำาด้วยเครื่องต้องไม่หล่ม ถ้าแปลงนา

หล่ม รถปักดำาจะทำางานลำาบาก
    - ไถดะ ดว้ยรถแทรกเตอร ์หรอืรถไถเดนิตามเพือ่กลบขา้วเรือ้ 

วัชพืช หรือถ้าในแปลงมีน้ำาอาจใช้รถแทรกเตอร์ติดโรตารี่ 
ปั่นฟางคลุกลงในดิน

    - ทำาเทือก ปรับหน้าดินให้สม่ำาเสมอ
    - รักษาระดับน้ำาในแปลงขณะปักดำา 1-2 ซ.ม.

4. เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราเมล็ดพันธุ์ 6-8 กก./ไร่ เพื่อใช้ตก
กล้าในกระบะที่ใช้สำาหรับเครื่องปักดำาอัตรา 100-150 กรัม/กระบะ จำานวน 
50-60 กระบะ/ไร่
    - คำานวณเมล็ดพันธุ์ (ที่มีความงอกมากกว่า 80 %) ให้พอดี

กับพื้นที่
    - เอาขี้เถ้าแกลบ (เก่า) ใส่กระบะให้เต็ม รดน้ำาให้ชื้น
    - นำาเมลด็ขา้วมาโรยในกระบะใหส้ม่ำาเสมอตามอตัราทีก่ำาหนด

หรือ นำาเมล็ดพันธุ์คลุกรวมกับขี้เถ้าแกลบแล้วใส่ลงกระบะ
เพาะกล้าตามอัตราที่กำาหนด

    - รดน้ำาอีกครั้ง
    - นำากระบะมาตั้งซ้อนกัน คลุมด้วยวัสดุคลุม
    - รดน้ำาเชา้เยน็ ประมาณ 3-5 วนัจะสงัเกตเหน็เมลด็ขา้วเริม่

งอกโผล่วัสดุเพาะ
    - นำากระบะกลา้มาเรยีงในแปลงนาทีเ่ตรยีมไวอ้ยา่งสม่ำาเสมอ 

คอ่ยๆเพิม่ระดบัน้ำาขึน้ตามความสงูของตน้กลา้ โดยในระดบั
น้ำาประมาณครึ่งต้นกล้า หรือ นำากระบะกล้ามาเรียงไว้บน
พื้นดินที่ราบเรียบ รดน้ำาเช้า-เย็น

    - เมื่ออายุกล้าประมาณ 10-15 วันนำาไปปักดำา ในแปลงปัก
ดำาที่เตรียมไว้

5. การปักดำา ปักดำาด้วยเครื่องปักดำาใช้ระยะปักดำา 21X30 ซม. 
ขณะปักดำาในแปลงควรมีน้ำาประมาณ 1-2 ซม. เพิ่มระดับน้ำาขึ้นตามความ
สูงของข้าว และรักษาระดับน้ำาไว้ที่ 5 เซนติเมตร เพื่อเป็นการคลุมไม่ให้
วัชพืชขึ้น

6. การดูแลรักษา
  6.1 การจัดการน้ำา

      - หลังปักดำาข้าว ให้เพิ่มระดับน้ำาขึ้นตามความสูงของ
ข้าวแต่ไม่เกินครึ่งต้นข้าว และรักษาระดับน้ำาไว้ที่ 5 
เซนติเมตร เพื่อเป็นการคลุมไม่ให้วัชพืชขึ้น

      - เมื่อข้าวเริ่มแตกกอคลุมดิน ควรปล่อยให้แปลงแห้ง 
จนผิวดินเริ่มแตกระแหง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล
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      - เอาน้ำาเขา้แปลงทีร่ะดบั 5 ซม. แตไ่มเ่กนิครึง่ตน้ขา้ว 
ปลอ่ยใหแ้หง้ตามธรรมชาตจินผวิดนิเริม่แตกระแหง 
ทำาเชน่นีไ้ปเรือ่ยๆจนถงึระยะกำาเนดิชอ่ดอก จงึรกัษา
ระดับน้ำาในแปลงที่ 5 ซม.

     - ระบายน้ำาออกจากแปลงนาใหแ้หง้กอ่นเกบ็เกีย่วขา้ว 
7-10 วัน เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำาเสมอ และเก็บเกี่ยว
สะดวก

  6.2 การใส่ปุ๋ย
     6.2.1. ใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำา อัตรา (12-18) -6-6 กก. 

N-P2O5-K2-O/ไร่
     6.2.2. ใสปุ่ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ กอ่นการเตรยีมดนิ ให้

เกบ็ตวัอยา่งดนิในแปลงนาสง่วเิคราะห ์เมือ่รูผ้ล
การวเิคราะหด์นิแลว้ใหใ้สปุ่ย๋ตามอตัราทีแ่นะนำา
ตามค่าวิเคราะห์ดิน

  6.3 การจัดการโรคแมลงศัตรูข้าว
             หมั่นสำารวจโรคแมลงศัตรูข้าวในนาทุก 7 วัน 

เมือ่พบศตัรขูา้วเกนิระดบัเศรษฐกจิใหร้บีหาทางปอ้งกนั
กำาจัดตามคำาแนะนำาของศัตรูข้าวแต่ละชนิด หรือ
ปรึกษาผู้รู้ทันที เพื่อหาทางป้องกันกำาจัดได้อย่างทัน
ท่วงที ข้อควรระวังคือ ข้าวพันธุ์นี้ไม่ต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ำาตาล

7. การเก็บเกี่ยวให้เก็บเกี่ยวหลังจากข้าวออกดอก 80% แล้ว 
28-30 วัน เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพที่ดี

การโยนกล้า
1. หลังเก็บเกี่ยวข้าว พักแปลงไว้ อย่างน้อย 30 วัน
2. เอาน้ำาเข้าแปลงพอชื้นทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วันเพื่อล่อให้

เมล็ดข้าว เมล็ดวัชพืชงอก
3. เตรียมแปลงปักดำา

    - ไถดะ ดว้ยรถแทรกเตอร ์หรอืรถไถเดนิตาม เพือ่กลบขา้ว
เรือ้ วชัพชื หรอื ถา้ในแปลงมนี้ำาอาจใชร้ถแทรกเตอรต์ดิ
โรตารี่ ปั่นฟางคลุกลงในดิน

    - ทำาเทือก ปรับหน้าดินให้สม่ำาเสมอ
    - รักษาระดับน้ำาในแปลงขณะปักดำา 1-2 ซ.ม.

4. เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราเมล็ดพันธุ์ 4-6 กก./ไร่ เพื่อใช้
ตกกล้าในกระบะที่มีลักษณะเป็นหลุม จำานวน 70-100 กระบะ/ไร่

5. การตกกล้า
    - คำานวณเมลด็พนัธุ ์(ทีม่คีวามงอกมากกวา่ 80 %) ใหพ้อดี

กับพื้นที่
    - นำากระบะที่มีลักษณะเป็นหลุมมาวางเรียงบนที่แห้งและ

สม่ำาเสมอ อัตรา70-100กระบะ/ไร่
    - เอาดินละเอียด ใส่กระบะประมาณครึ่งหลุม
    - หว่านข้าวแห้ง อัตรา 4-6 กก./ไร่ ลงในกระบะหลุมให้

สม่ำาเสมอ
    - ใส่ดินละเอียดให้พอดีปากหลุม ระวังอย่าให้ล้นออกมาน

อกหลุม
 หรือ

    - นำาเมล็ดข้าวคลุกเค้ากับดินให้สม่ำาเสมอแล้วหว่านลงใน
กระบะหลุมให้สม่ำาเสมอตามอัตราเมล็ดพันธุ์ที่กำาหนด

    - คลุมด้วยวัสดุคลุม เช่น กระสอบป่าน ซาเลนจ์ ฯลฯ
    - รดน้ำาเช้า-เย็น
    - เมื่ออายุกล้าประมาณ 15-20 วันนำาไปโยนในแปลงที่

เตรียมไว้

6. การขนย้ายกระบะต้นกล้า ให้นำากระบะกล้าซ้อนเรียงกัน 
โดยให้ให้สไลด์ต้นกล้าไปทางเดียวกัน หรือ ม้วนแผ่นกล้าแล้วนำามาวาง
เรียงกัน หรือ ดึงต้นกล้าออกจากกระบะหลุมใส่ภาชนะ เช่น กระบุง ที่ใช้
สำาหรับหว่านข้าว แล้วขนย้ายไปที่แปลงโยนกล้าที่เตรียมไว้

7. การโยนกล้า นำาต้นกล้ามาโยนในแปลงให้สม่ำาเสมออัตรา
ประมาณ 1 แผ่น/20 ตารางเมตร

วิธีโยนกล้า
 ใหน้ำาแผน่กลา้มาวางเรยีงบนแขน แลว้ใชม้อืทีถ่นดัรวบตน้กลา้

ดึงออกจากกระบะโยนลงในนา โดยโยนไปข้างหน้าให้สูงเหนือศีรษะเล็ก
น้อย

 ขณะโยนกลา้ในแปลงควรมนี้ำาประมาณ 1-2 ซม.จากนัน้คอ่ยๆ
เพิม่ระดบัน้ำาขึน้ตามความสงูของขา้วและรกัษาระดบัน้ำาไวท้ี ่5 เซนตเิมตร 
เพื่อเป็นการคลุมไม่ให้วัชพืชขึ้น

8. การดูแลรักษา
  8.1 การจัดการน้ำา

     - หลังโยนกล้าข้าว ให้เพิ่มระดับน้ำาขึ้นตามความสูง
ของข้าวแต่ไม่เกินครึ่งต้นข้าว และรักษาระดับน้ำาไว้
ที่ 5 เซนติเมตร เพื่อเป็นการคลุมไม่ให้วัชพืชขึ้น

     - เมื่อข้าวเริ่มแตกกอคลุมดิน ควรปล่อยให้แปลงแห้ง 
จนผิวดินเริ่มแตกระแหง

     - เอาน้ำาเขา้แปลงทีร่ะดบั 5 ซม. แตไ่มเ่กนิครึง่ตน้ขา้ว 
ปลอ่ยใหแ้หง้ตามธรรมชาตจินผวิดนิเริม่แตกระแหง 
ทำาเชน่นีไ้ปเรือ่ยๆจนถงึระยะกำาเนดิชอ่ดอก จงึรกัษา
ระดับน้ำาในแปลงที่ 5 ซม.

     - ระบายน้ำาออกจากแปลงนาใหแ้หง้กอ่นเกบ็เกีย่วขา้ว 
7-10 วัน เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำาเสมอ และเก็บเกี่ยว
สะดวก

  8.2 การใส่ปุ๋ย
     8.2.1. ใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำา อัตรา (12-18) -6-6 กก. 

N-P2O5-K2-O/ไร่
     8.2.2. ใสปุ่ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ กอ่นการเตรยีมดนิ ให้

เก็บตัวอย่างดินในแปลงนา ส่งวิเคราะห์ เมื่อรู้
ผลการวิเคราะห์ดินแล้วให้ใส่ปุ๋ยตามอัตราที่
แนะนำาตามค่าวิเคราะห์ดิน

  8.3 การจัดการโรคแมลงศัตรูข้าว
           หมั่นสำารวจโรคแมลงศัตรูข้าวในนาทุก 7 วัน 

เมือ่พบศตัรขูา้วเกนิระดบัเศรษฐกจิใหร้บีหาทางปอ้งกนั
กำาจัดตามคำาแนะนำาของศัตรูข้าวแต่ละชนิด หรือ
ปรึกษาผู้รู้ทันที เพื่อหาทางป้องกันกำาจัดได้อย่างทัน
ท่วงที ข้อควรระวังคือ ข้าวพันธุ์นี้ไม่ต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ำาตาล

9. การเก็บเกี่ยวให้เก็บเกี่ยวหลังจากข้าวออกดอก 80% แล้ว 
28-30 วัน เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพที่ดี


