การผลิตขาวขาวของประเทศไทย ทัง้ ฤดูนาปและนาปรัง มีการผลิตขาวขาวประมาณ 44 ลานไร! ผลผลิต
เกือบ 23 ลานตันขาวเปลือก คิดเป'นรอยละ 75 ของผลผลิตขาวรวมทัง้ ประเทศ และส!งออกในรูปของขาวสารขาว
(100% , 5%) ขาวนึง่ ฯลฯ ถึงปละ 5.24 ลานตัน คิดเป'นรอยละ 70 ของการส!งออกขาวทั้งหมด มีมูลค!าปละเกือบ
60,000 ลานบาท ซึง่ สามารถเพิ่มมูลค!าการส!งออกไดอีก ถาผลิตขาวใหมีคุณภาพดี ป=จจุบันไดมีพันธุข@ าวใหม!ไม!ไวต!อ
ช!วงแสงที่ทางราชการแนะนํา ดังต!อไปนี้
1. กข 29 (ชัยนาท 80)
มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น 99 วันในฤดูนาปรัง และ 103 วันในฤดุนาปา ผลผลิตเฉลี่ย 876 กก./ไร! ลักษณะเด!น
ค!อนขางตานทานต!อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในภาคเหนือตอนล!างและโรคขอบใบแหง ขอควรระวัง ไม!ควรปลูกในช!วง
กลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
2. กข 31 (ปทุมธานี 80)
อายุเก็บเกี่ยว 111-118 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 738-745 กก./ไร! ขาวสุกค!อนขางแข็ง ไม!หอม ลักษณะเด!น
ตานทานต!อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและหลังขาว โรคขอบใบแหง โรคใบจุดสีน้ําตาลและโรคเมล็ดด!าง ขอควรระวัง
อ!อนแอต!อโรคไหม โรคใบหงิกและโรคใบสีสม
3. กข 41
อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 904 กก./ไร! ขาวสุกร!วนค!อนขางแข็งปลูกไดทั้งนาปรังและนาป
ลักษณะเด!น ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคไหมไดดีสามารถสีเป'นขาวสาร 100% ได ขอควรระวัง ไม!
ตานทานโรคขอบใบแหง ไม!ควรปลูกช!วงปลาย ก.ย.-พ.ย.
4. สุพรรณบุรี 3
อายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 772 กก./ไร! ขาวสุกร!วนแข็ง (ประเภทขาวเสาไห) ลักษณะเด!น
ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลดีกว!าพันธุ@สุพรรณบุรี 1 ตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหง ขอควรระวัง ไม!
ตานทานดรคใบสีสมและโรคใบจุดสีน้ําตาล

5. พิษณุโลก 2
อายุเก็บเกี่ยว 119-121 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 807 กก./ไร! ขาวสุกร!วนแข็ง ลักษณะเด!น ตานทานต!เพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาวและเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ขอควรระวัง เมล็ดค!อนขางร!วงง!าย ไม!ตานทานโรค
ไหม โรคใบหงิกและไม!ตานทานแมลงบัว่
6. ชัยนาท 1
อายุเก็บเกี่ยว 121-130 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 740 กก./ไร! ขาวสุกร!วนแข็ง ลักษณะเด!น ผลผลิตสูง ตอบสนอง
ต!อการใชปุKยไนโตรเจนดี ตานทานโรคใบหงิก เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว มีทองไข!นอย ขอควร
ระวัง ไม!ตานทานต!อโรคใบสม โรคขอบใบแหงและโรคใบขีดโปร!งแสง

- 2 7. สุรินทร% 1
อายุเก็บเกี่ยว 138 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 622-718 กก./ไร! ขาวสุกร!วนแข็ง เหมาะที่จะปลูกในฤดูนาปของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นทีด่ ินเค็ม ลักษณะเด!น ตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหง ทนทานต!อดินเค็ม และความ
แหงแลง คุณภาพการสีดี ขอควรระวัง ไม!ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล

แมลงศัตรูข+าวที่สําคัญ
1. เพลีย้ กระโดดสีน้ําตาล (Brown Planthopper,BPH)
ชื่อวิทยาศาสตร@ Nilaparvata lugens (Stal)
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเป'นแมลงประเภทปากดูด ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีน้ําตาลถึงน้าํ ตาลปนดํา มีชนิดปกยาว
(บินได) และชนิดปกสั้น (บินไม!ได) ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข!เป'นกลุ!ม เรียงแถวตามแนวตั้งฉากกับกาบใบขาว บริเวณ
ที่วางไข!จะเกิดรอยช้ําสีน้ําตาล
2. แมลงบั่ว (Rice Gall Midge,RGM)
ชื่อวิทยาศาสตร@ Orseolia oryzae (Wood-Mason)
แมลงบั่วมีลักษณะคลายยุงหรือริน้ หนวด และขามีสดี ํา เพศผู มีลาํ ตัวสีนา้ํ ตาลปนเหลือง ขนาดเล็กกว!าเพศ
เมีย เพศเมียส!วนทองมีสีแดงสม วางไข!เป'นฟองเดี่ยวๆ หรือเป'นกลุม! 3-4 ฟองใตใบขาว
3. เพลีย้ ไฟ
เขาทําลายระยะกลา เมื่อสภาพอากาศแหงแลงหรือฝนทิง้ ช!วง ควรดูแลแปลงขาวระยะกลาอย!าใหขาดน้ํา ถา
ระบาดไขน้ําใหท!วมยอดขาว 1-2 วัน แลวใส!ปุKยเร!งการเจริญเติบโต กรณีระบาดรุนแรงใชสารเคมี คาร@บาริล 85% ฉีดพ!น

โรคข+าวที่สําคัญ
1. โรคไหม+ (Rice Blast Disease) พบตั้งแต!ระยะกลาถึงระยะก!อนเก็บเกี่ยว ถาเขาทําลายในระยะเริ่มใหรวง
จะทําใหเมล็ดลีบทั้งหมด หากเขาทําลายในระยะใกลเก็บเกี่ยว จะเกิดรอยแผลช้ําสีนา้ํ ตาลบริเวณคอรวง ทําใหเปราะ
หักง!าย รวงขาวร!วงหล!นเสียหาย

- 3 2. โรคเมล็ดดQาง (Dirty Panicle Disease) พบตั้งแต!ระยะออกรวงถึงระยะก!อนเก็บเกี่ยว ระยะออกรวงเกิด
แผลเป'นจุดสีน้ําตาลหรือดําที่เมล็ดบนรวงขาว บางส!วนมีลายสีน้ําตาลดําและมีสเี ทาปนชมพู เขาทําลายในช!วงที่ดอก
เริ่มโผล!ออกจากกาบหุมรวงจนถึงระยะทีเ่ มล็ดขาวเริ่มเป'นน้าํ นม และอาการเมล็ดด!างจะปรากฏชัดเจนในระยะใกล
เก็บเกี่ยว
3. โรคขอบใบแห+ง (Bacterial Leaf Blight or Bacterial Blight Disease) พบตั้งแต!ระยะกลาถึงระยะ
ออกรวงตนกลาเกิดจุดขนาดเล็กลักษณะช้ําทีข่ อบใบของใบล!าง
4. โรคกาบใบแห+ง (Sheath blight Disease) พบตั้งแต!ระยะแตกกอถึงระยะก!อนเก็บเกี่ยว พบแผลสีเขียว
ปนเทาทีก่ าบใบ บริเวณใกลระดับน้ํา แผลสามารถขยายใหญ!ขนึ้ อย!างไม!จํากัดและลุกลามขึน้ ไปถึงใบขาว

ศัตรูข+าวที่สําคัญ
1.ข+าววัชพืช เกิดจากการผสมขามระหว!างขาวปfาที่พบทั่วไปกับขาวปลูกไดลูกผสมที่มีการกระจายตัว
ออกเป'นหลายลักษณะ มีลักษณะเหมือนตนขาวจนแยกไม!ออกในระยะตนกลา ควรเลือกใชสารเคมีอย!างใด
อย!างหนึ่งก!อนหว!านขาว 3 วัน เช!น ไดเมทธีนามีค, เพรทธิลาคอร@, ไธโอเบนคาร@บ, ออกซาไดอาซอน หลัง
หว!านขาว 8-10 วัน ใชสารเคมีออกซาไดอาร@กิล และ 2,4-ดี+ไธโอเบนคารืบ (2+5%)
2. หอยเชอรี่ เป'นหอยทากน้ําจืดชนิดหนึ่ง มีลักษณะคลายหอยโข!ง แต!เปลือกมีสีอ!อนกว!า เขาทําลาย
ตั้งแต!ระยะป=กดําถึงแตกกอกัดกินลําตนและใบขาวจนหมดตน ปhองกันกําจัดโดยใชวัสดุกั้นทางที่ไขน้ําเขานา ใช
ไมรวกป=กขางคันนาล!อใหมาวางไข!แลวเก็บทําลาย ถาระบาดรุนแรงใชสารเคมีนิโคลซาไมด@,เมทัลดีไฮด@, คอป
เปอร@ ซัลเฟต หรือ กากเมล็ดชา
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