
CROP  REQUIREMENT : ขาวฟาง 

 

ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

1. สภาพพื้นที ่ 1. อยูในเขตรอน (Tropic zone)  

2. ความสูงจากระดับน้าํทะเลไมเกิน  1,500  เมตร 

- 

2. อุณหภูม ิ อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวฟางเฉลี่ย  27 – 30 

องศาเซลเซียส 

- 

3. ความตองการน้ํา ตองการปริมาณน้ําตลอดฤดปูลูกประมาณ  320 – 500  มิลลิเมตร 1. ในชวงทีก่ําลังตั้งทองถึงชวงออกดอกหากขาดน้ําจะมีผลกระทบตอ

ผลผลิต 

2. ขาวฟางไมทนทานตอสภาพน้ําขังในชวงตนกลา 

4 ลักษณะดิน 1. ควรเปนดนิรวนเหนียวที่มกีารระบายน้ําดี 

2.  คาความเปนกรด – ดาง (pH)  5.0 – 7.5 

- 

 

เรียบเรียงโดย       อํานาจ  จันทรครุฑ  และณรงค  วุฒิวรรณ   สวนสงเสริมการผลิตพืชไร  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  โทร 0-2579-6635 

จัดทํา                   ตุลาคม  2549 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

1. กรมสงเสริมการเกษตร  คําแนะนําที่ 35  การปลูกขาวฟาง 

2. สถาบันวิจัยพืชไร  กรมวิชาการเกษตร  เอกสารคําแนะนําการปลูกขาวฟาง  

 

 

 



ขาวฟาง 

ความสําคัญของสินคา 

 ขาวฟางเปนธญัพืชเศรษฐกจิที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย  มีความทนทานตอความแหงแลงไดด ี

จึงนิยมปลูกเปนพืชที่สองในชวงปลายฤดูฝนหลังการปลูกขาวโพด  หรือถ่ัวเขียว  ผลผลิตขาวฟางที่ไดสวนใหญ 

ใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวในประเทศ  สําหรับตนขาวฟางสดสามารถใชเปนอาหารสัตวไดดีอีกดวย 
 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะตอการปลูกขาวฟาง 

สภาพภูมิอากาศ 

  - ปลูกไดผลดีเขตรอน (Tropic zone) 

  - อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวฟาง  27 – 30  องศาเซลเซียส 

  - ปลูกในพื้นทีไ่รปริมาณการกระจายของน้าํฝนสม่ําเสมอ  320 – 500  มิลลิเมตรตอป 

  - มีแสงแดดจดั 

สภาพพืน้ท่ี 

  - พื้นที่ดอน  หรือที่ลุมไมมีน้ําขัง 

  - ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน  1,500  เมตร 

  - การคมนาคมสะดวก 

ลักษณะดิน 

  - คุณสมบัติทางกายภาพเปนดินรวนเหนยีว 

  - การระบายน้าํและถายเทอากาศด ี

  - คาความเปนกรด – ดาง (pH)  5.5 – 7.5 

แหลงปลูกท่ีสําคัญ 

  - จังหวัดลพบรีุ  เพชรบูรณ  นครสวรรค  สระบุรี  และจงัหวัดสุพรรณบุรี 

การเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 

  - ฤดูปลูก  ตนฤดูฝนปลูกระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  และปลายฝนปลูกระหวางสิงหาคม 

ถึง  กันยายน 

  - การเตรียมดนิ  ไถลึก 15 -20 เซนติเมตร 

  - พันธุ  ของหนวยงานราชการ  เชน 

  - เคยู 439  เคย ู630  และเคยู 804 

  - สุพรรณบุรี  1 และสุพรรณบุรี  60 เปนขาวฟางเมล็ดสีแดง 

  - พันธุอูทอง 1 เมล็ดสีเหลือง 

  - พันธุเฮกการหีนัก  เฮกการีเบา  เมล็ดสีขาว 

  - พันธุลูกผสมสีแดง 

  - พันธุของภาคเอกชนที่ผลิตจําหนายจะเปนขาวฟางลูกผสมสีแดง 
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  วิธีปลูก 

   - หวาน  อัตราเมล็ดพันธุ  2-3  กิโลกรัมตอไร   

   - โรยเปนแถว  อัตราเมล็ดพันธุ  2  กิโลกรัมตอไร  ถอนแยกใหเหลือ  10  ตนตอแถวยาว 

1  เมตร  หลังขาวฟางงอก  15  วัน 

   - หยอดเปนหลุม  อัตราเมล็ดพันธุ  2  กิโลกรัมตอไร  ระยะระหวางแถว  60  เซนติเมตร  

ระหวางหลุม  30  เซนติเมตร  ถอนแยกใหเหลือหลุมละ  3  ตน หลังขาวฟางงอก  15  วัน 

  การใสปุย 

   ควรใสปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินรวมกบัการใสปุยไนโตรเจน(แอมโมเนียม

ซัลเฟต 25-30  กก./ไร)  และฟอสฟอรัส  (ทริบเปลซูเปอรฟอสเฟต  10-20  กก./ไร  และหากเปน 

ดินทรายควรเพิ่มปุยโปตัสเซียม  (โปแตสเซียมคลอไรด 8 กก./ไร)  การใสปุยเคมีควรแบงใส  2  ครั้ง  

  การกําจัดวัชพชื 

   - ใชสารเคมี  เชน  อาทราซีน  80% WP อัตรา 300-500  กรัม/ไร  ควรพนเมื่อดินมีความชื้น 

   - ใชแรงงานดายหญาเมื่อขาวฟางอายุ  21-35 วัน  หลังงอก 

  โรคที่สําคัญ 

   - โรคราบนเมล็ด  เกิดในชวงที่มีอากาศรอนชื้น  ฝนตกชกุ  จึงควรปลูกชวงปลายฝน 

   - โรคใบไหม  แอนแทรกโนส  และโรคราสนิม  เกิดที่ใบและลําตน  ปองกันโดยใชเมล็ดที่

ไมมีโรค  เผาทําลายตอซังที่เปนโรค  กําจดัวัชพืชและพชือาศัยของโรค 

  แมลงที่สําคัญ 

   - หนอนแมลงวันเจาะยอดขาวฟาง  ปองกนัโดยใชสารกําจัดแมลง  ฟูราดาน 3% โรยรองกน

หลุมพรอมหยอดเมล็ด  อัตรา  3-6 กก./ไร  หากระบาดรุนแรงใชสารกําจดัแมลง  พอสส 20 %  อัตรา  100  ซีซี/น้ํา  20  

ลิตร 

  การเก็บเกีย่ว 

   - เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ  80 – 90  วัน  หลังงอก  หรือ  30 – 35  วัน  หลังดอกบาน 

  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

   - ถาจะเก็บเมลด็สําหรับปลูกในปตอไปจะตองคัดเลือกชอดอกที่ไมมีโรค  แมลง 

นําไปตากแดดใหมีความชืน้พอเหมาะทีจ่ะนวด  โดยใชความเร็วรอบเครื่องนวดที่จะไมทําลายคุณภาพเมล็ด  คัดแยก

ทําความสะอาดเมล็ด  ทดสอบความงอกและความชื้นกอนนําไปบรรจุในกระสอบ  และเก็บในหองที่มีอุณหภูมิต่ํา 

และควรคลุกยายาแอคเทลิค  50 %  EC อัตรา  4-5  ซีซี/น้ํา 300-500  ซีซี  กอนนําเขาเก็บรักษาเพื่อปองกันแมลง 

เขาทําลาย  จะสามารถเก็บไวไดนาน 
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ตนทุนการผลิต 

 

รายการ 2547 2548 2549 

ตนทุนรวมตอไร (บาท) 730.16 809.26 856.59 

ตนทุนรวมตอกก.(บาท) 2.54 2.80 2.94 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ปริมาณการสงออก 

                                                                                                                              ปริมาณ:ตัน , มูลคา:ลานบาท 

รายการ 2547 2548 2549 (มค.-กย.) 

ปริมาณ 2,713 1,635 1,272 

มูลคา 18.60 15.90 9.43 
                                            ที่มา : กรมศุลกากร 

 

มาตรฐานสนิคาขาวฟาง  

ทายประกาศกระทรวงพาณชิย เร่ืองมาตรฐานสินคาขาวฟาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔  

ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

ขอ ๑  คํานิยาม  

 (๑) “ขาวฟาง” หมายความวา เมล็ดของขาวหาง (Grain Sorghums) ที่เอาออกจากรวงแลว 

 (๒) “เมล็ดด”ี หมายความวา เมล็ดที่ไมเสีย ไมถูกแมลงทําลาย หรือไมแตก 

 (๓) “เมล็ดเสีย” หมายความวา เมล็ดเนา ขึ้นรา งอก หรือลีบ 

 (๔) “เมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย” หมายความวา เมล็ดที่ถูกแมลงกัดหรือเจาะ 

 (๕) “เมล็ดแตก” หมายความวา เมล็ดที่แตกออกเปนชิ้น แตไมใชเมล็ดเสีย 

 (๖) “วัตถุอ่ืน” หมายความวา วัตถุที่ไมใชขาวฟาง 

ขอ ๒  ใหแบงมาตรฐานขาวฟางออกเปน ๒ ช้ัน ดังนี ้

 (๑) ขาวฟาง ช้ัน ๑ 

 (๒) ขาวฟาง ช้ัน ๒ 

ขอ ๓.  ใหกําหนดมาตรฐานขาวฟางแตละชั้นไว ดังนี ้

 ก. ขาวฟางชั้นที่ ๑ ตองเปนเมล็ดด ีหากจะมี 

 (๑) เมล็ดสีอ่ืน ตองไมเกินรอยละ ๑๐.๐ ของน้ําหนกั 

 (๒) เมล็ดเสีย ตองไมเกินรอยละ ๓.๐ ของน้ําหนกั 

 (๓) เมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย ตองไมเกินรอยละ ๑.๕ ของน้ําหนัก 
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 (๔) เมล็ดแตก ตองไมเกินรอยละ ๔.๐ ของน้ําหนกั 

 (๕) เมล็ดที่มีเปลือกติด ตองไมเกินรอยละ ๘.๐ ของน้ําหนัก 

 (๖) วัตถุอ่ืน ตองไมเกินรอยละ ๑.๕ ของน้ําหนัก 

 (๗) ความชื้น ตองไมเกินรอยละ ๑๔.๕ ของน้ําหนกั 

 ข. ขาวฟางชั้นที่ ๒ ตองเปนเมล็ดด ีหากจะมี 

 (๑) เมล็ดสีอ่ืน ตองไมเกินรอยละ ๑๐.๐ ของน้ําหนกั 

 (๒) เมล็ดเสีย ตองไมเกินรอยละ ๕.๐ ของน้ําหนกั 

 (๓) เมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย ตองไมเกินรอยละ ๑.๕ ของน้ําหนัก 

 (๔) เมล็ดแตก ตองไมเกินรอยละ ๔.๐ ของน้ําหนกั 

 (๕) เมล็ดที่มีเปลือกติด ตองไมเกินรอยละ ๑๒.๐ ของน้ําหนัก 

 (๖) วัตถุอ่ืน ตองไมเกินรอยละ ๒.๐ ของน้าํหนัก 

 (๗) ความชื้น ตองไมเกินรอยละ ๑๕.๕ ของน้ําหนกั 

ขอ ๔  ในกรณทีี่มีขอโตแยงหรือปญหาขอพิพาทใด ๆ เกีย่วกับขอ ๑. หรือขอ ๓. ใหถือตัวอยางที่สํานักงานมาตรฐาน

สินคาจัดทําขึน้ครั้งหลังสุดเปนมาตรฐาน 

ขอ ๕  ในกรณีที่มีการซื้อขายขาวฟางตามตัวอยาง มาตรฐานของขาวฟางนั้นตองไมต่าํกวาตวัอยางหรือเงื่อนไขทีผู่ซ้ือ

ไดตกลงไว และสํานักงานมาตรฐานสินคาไดเหน็ชอบแลว 

ขอ ๖.  ในกรณีที่มีการสงขาวฟางออกโดยบรรจุกระสอบปาน กระสอบที่ใชบรรจุตองเปนกระสอบใหมที่มีลักษณะ 

ขนาด และน้ําหนักเชนเดยีวกับกระสอบบรรจุขาวสารอยูในสภาพเรียบรอยเหมาะสําหรับการสงออก  ไมขาด  ไมร่ัว 

ไมมีกลิ่นเหมน็  และตองเยบ็ปากกระสอบใหแนนดวยเชือกปานเย็บกระสอบสองเสนคู  เย็บไปและกลับ  ดังนี้ 

 ๖.๑  เที่ยวละไมนอยกวา  ๑๐  เข็ม  สําหรับกระสอบที่มีความกวางไมเกนิ  ๖๐  เซนติเมตร  

 ๖.๒  เที่ยวละไมนอยกวา  ๑๒  เข็ม  สําหรับกระสอบที่มีความกวางเกนิกวา  ๖๐  เซนติเมตร  

ในกรณีที่ใชกระสอบหรือวตัถุที่ใชบรรจุหุมหอ ตลอดจนการเย็บปดผนึกไวเปนอยางอื่นใหผูทําการคาขาออก 

แจงรายละเอียดไวในคํารองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานสินคา 

 

_______________________ 
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เรียบเรียงโดย       อํานาจ  จันทรครุฑ  และณรงค  วุฒิวรรณ   สวนสงเสริมการผลิตพืชไร  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

                           กรมสงเสริมการเกษตร  โทร 0-2579-6635 

จัดทํา                  ตุลาคม  2549 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

                           1. กรมสงเสริมการเกษตร  คําแนะนําที่ 35  การปลูกขาวฟาง 

2. สถาบันวิจัยพืชไร  กรมวิชาการเกษตร  เอกสารคําแนะนําการปลูกขาวฟาง  

3. ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

                            4. http://www.customs.go.th/StatisticResult. 

5. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนที ่๗๘ง วันที ่๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ 


