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การปลกูข้าวสาลี 

 
 

ขา้วสาลีเป็นธญัพืชเมืองหนาวชนิดหนึ� งที�มีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งยิ�ง เพราะตอ้งนําเขา้ปีละเป็นจาํนวนมาก เช่น ใน

ปี พ.ศ. 2532 ไทยไดน้ําเขา้แป้งขา้วสาลีทั�งสิ�น 334,621 ตนั คิดเป็นมลูค่าถึง 1,748 ลา้นบาท และยงัมีแนวโนม้การนําเขา้เพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ 

เพราะการผลิตในประเทศยงัไม่เพียงพอ  

การส่งเสริมเพิ�มผลผลิตขา้วสาลี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกบับริษทัเอกชนผูค้า้แป้งขา้วสาลีภายในประเทศ 4 บริษทั ไดด้าํเนินการ

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขา้วสาลีให้มากยิ�งขึ�น โดยให้การสนบัสนุนดา้นการซื�อผลผลิตในราคาประกนั เพื�อให้เกษตรกรมีความมั�นใจ

และหันมาปลกูขา้วสาลีให้มากเพื�อลดการนาํเขา้ไดท้างหนึ� ง รวมทั�งเป็นการเพิ�มรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแลง้  

ขา้วสาลีเป็นพืชที�ตอ้งการอากาศหนาวเยน็ ทนตอ่สภาพแห้งแลง้ไดดี้ ปลูกไดใ้นสภาพไร่ที�อาศยันํ�าฝน หรือปลูกในเขตชลประทานที�ดินมี

การระบายนํ� าไดด้ี 



 

 การปลูกข้าวสาล ี

2 SANGWAN FARM 

พนัธ์ุที�เหมาะสม 

ปัจจุบนัพนัธ์ุที�ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกม ี3 พนัธุ ์คือ  

สะเมิง 1 เหมาะสาํหรับปลูกในที�ดอนของภาคเหนือที�มีสภาพอากาศหนาวเยน็ มีอาย ุ100 วนั  

สะเมิง 2 สามารถปรับตวัไดดี้ภายใตส้ภาพอากาศที�แปรปรวน จึงเหมาะที�จะใชป้ลูกในสภาพไร่อาศยันํ� าฝนและในสภา

พนาที�ค่อนคา้งมีนํ�าจาํกดั มีอาย ุ90 วนั  

อินทรีย์ 1 สามารถปรับตวัไดดี้ภายใตส้ภาพอากาศแปรปรวน ทนแลง้ ทนต่อการทาํลายของหนอนกอ เหมาะสมที�จะ

ใชป้ลูกทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ฤดปูลูก 

ในสภาพไร่อาศยันํ� าฝน ช่วงที�เหมาะสมที�สุดอยูร่ะหวา่งวนัที� 10-20 ตุลาคม ไมค่วรปลูกเร็วเกินไปเพราะอากาศร้อน 

จะทาํให้เกิดโรคง่าย และหากปลูกชา้เกินไปขา้วสาลจีะกระทบแลง้  

ในสภาพนา ช่วงที�เหมาะสมที�สุดประมาณ 15 พฤศจิกายน แต่ไมค่วรปลกูล่าเกิน 15 ธนัวาคม  

ดินที�เหมาะสม 

ดินที�เหมาะสมกบัการปลูกขา้วสาล ีจะตอ้งมีการ

ระบายนํ�าดี ดินเหนียวจดั หรือมีชั�นดินดานที�มีการ

ระบายนํ�าเลว รวมทั�งดินที�เป็นกรดจดัและเคม็จดั 

ไมเ่หมาะสมจะใชป้ลกูขา้วสาล ีดงันั�นพื�นที�ซึ� งจะ

ใชป้ลูกขา้วสาลีควรมีลกัษณะดงันี�   

3.1 ดินมีการระบายนํ�าไดดี้ ในขณะเดียวกนัก็มี

ความสามารถในการอุม้นํ� าไดดี้ ซึ� งไดแ้ก่ ดินร่วน

หรือดินร่วนปนทราย  

3.2 มีความชื�นในดิน หรือมีแหล่งนํ� าที�แน่นอน

อยา่งน้อย 30 วนั หลงัปลูกขา้วสาลี  

3.3 แปลงปลูกขา้วสาลีไม่ควรขดัแยง้กบัแปลงปลกู

พืชอื�นขา้งเคียงเกี�ยวกบั ระบบการใหน้ํ� า การให้นํ�า

ควรปลอ่ยตามร่องและระบายออกไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว  
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การเตรียมพื�นที� 

การเตรียมแปลงปลกูขา้วสาล ีควรเริ�มทนัทีหลงัเก็บเกี�ยวพืชแรกออกจากแปลง ทั�งนี� เพื�อป้องกนัการเจริญเติบโตของ

วชัพืชและเป็นชว่งที�ดินยงัมีความชื�นอยา่งพอเพียง การเตรียมดินโดยทั�ว ๆ ไปมี 2 ลกัษณะ คือ  

4.1 มีการพลิกดิน ขดุดินดว้ยจอบแลว้ยอ่ยดินโดยใชจ้อบสบั ใชร้ถแทรกเตอร์ไถดะ และไถแปร เพื�อให้ดินแตกยอ่ย 

ปรับที�ให้เรียบ  

4.2 ไม่มีการพลิกดิน ไดแ้ก่ การปลกูโดยหยอดเมลด็เป็นหลุมในตอซงัขา้ว หรือตดัตอซัง ยกแปลงปลูกแบบกระเทียม 

ขดุดินจากร่องเกลี�ยบนแปลง เปิดร่องโรยเมล็ดเป็นแถว  

 

 

วิธีปลกู 

ปลูกไดห้ลายวิธีตามความเหมาะสมของสภาพพื�นที� โดยใชอ้ตัราเมลด็พนัธุไ์ร่ละ 20 กิโลกรัม  

การปลกูในสภาพไร่ 

1. การปลกูในสภาพที�สูงลาดชนั จะใชว้ิธีกระทุง้ หยอดแบบขา้วไร่ หยอดหลมุละ 5-6 เมล็ด ระยะห่างระหวา่งแถว 20 

ซม. (2 ฝ่ามือ)  

2. การปลกูในสภาพที�ดอน ไถพลิกดิน 1 ครั� ง ยอ่ยดินดว้ยจานพรวน แลว้ปลกูได ้2 วิธีคือ  

- โรยเป็นแถว เปิดร่องโดยใชจ้อบสบัดิน หรือใชค้ราดซี�ไมห้รือคราดซี�เหล็ก ให้มีความลึก 3-5 ซม. ระยะระหวา่งร่อง 

20-25 ซม. โรยเมล็ดพร้อมปุ๋ ยตามความยาวของแปลง จากนั�นกลบดว้ยเทา้หรือจอบ  
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- หวา่นพรวนกลบ ควรปลกูในช่วงที� ผิวดินมีความชื�นเพียงพอต่อการงอกของตน้กลา้ หวา่นเมล็ดให้สมํ�าเสมอทั�ว

แปลง แลว้พรวนกลบ 

 

การปลกูในสภาพนา 

1. ปลูกแบบโรยเป็นแถวบนแปลง หลงัจากไถและคราดดินแลว้เปิดร่องลึกประมาณ 5 ซม. โรยเมล็ดพร้อมปุ๋ ยตาม

ความยาวของแปลง ระยะห่างระหวา่งร่องหรือแถวประมาณ 20 ซม. กลบเมลด็ให้ฝังในดินลึก 3-5 ซม.  

 
2. ปลูกแบบหวา่นแลว้ยกร่องกลบ หลงัจากไถดะและคราดดินแลว้ หวา่นเมล็ดขา้วสาลีพร้อมปุ๋ ยรองพื�นใหท้ั�วแปลง 

แลว้ยกแปลงและทาํร่องนํ�า ดินที�ถูกยกขึ�นมาทาํแปลงจะกลบเมลด็ขา้วสาลีและปุ๋ ยไดพ้อดี 

 
3. ปลูกแบบหวา่นแลว้คราดกลบ วิธีนี� เหมาะกบัพื�นที�เป็นกระทงนาขนาดเล็ก ดินตอ้งร่วนระบายนํ� าไดส้ะดวก ทาํการ

ไถขณะดินมีความชื�นพอที�เมลด็จะงอกได ้ทาํการหวา่นแลว้คราดกลบ  

4. ปลูกแบบไมไ่ถ ตดัตอซงั ยกแปลง หวา่นเมล็ดพร้อมปุ๋ ยทั�วแปลง ถากหญา้กาํจดัวชัพืชกลบทิ�งไว ้2 วนั แลว้ใชฟ้าง

กลบ (สาํหรับวิธีนี�ทางหวดัน่านไดท้าํการทดสอบ ปรากฏว่าให้ผลดี) เป็นการประหยดัเวลา แรงงานและลดตน้ทุนการ

เตรียมดิน  
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การใส่ปุ๋ ย 

การปลกูขา้วสาลีให้ไดผ้ลผลิตสูงและคณุภาพดี เกษตรกรควรใส่ปุ๋ ยเคมี 2 ครั�ง คือ  

ปุ๋ ยรองพื�น ควรใชปุ้๋ ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-20-0 คลกุเมลด็พร้อมปลกู อตัราไร่ละ 30 กิโลกรัม  

ปุ๋ ยแตง่หนา้ ใชสู้ตร 21-0-0 อตัราไร่ละ 20 กิโลกรัม ใส่หลงัขา้วสาลีงอกแลว้ ประมาณ 15-20 วนั  

การให้นํ�า 
ขา้วสาลีไม่ทนตอ่สภาพนํ� าขงั หรือดินเปียกชื�นไดย้าวนาน การให้นํ�าหลงัหยอดเมล็ดจึงค่อนขา้งอนัตราย ถา้ปลูกใน

สภาพดินมีความชื�นเหมาะสม การให้นํ�าครั� งแรกควรให้เมื�อขา้วสาลีงอกไดป้ระมาณ 10 วนั ระยะวิกฤตที�ตน้ขา้วสาลี

ไมค่วรขาดนํ� า ไดแ้ก่  

1. ระยะที�ตน้ขา้วสาลีกาํลงัแตกรากจากขอ้ใตด้ิน (10 วนั หลงัเมล็ดงอก)  

2. ระยะเริ�มสร้างรวงออ่น (25-30 วนั หลงัเมลด็งอก)  

3. ระยะผสมเกสร  

4. ระยะสร้างเมล็ด (15 วนั หลงัผสมเกสร) ในสภาพนํ�าจาํกดั การให้นํ� า 2 ครั� ง ในช่วง 30 วนัแรก ขา้วสาลีจะให้

ผลผลิตในระดบัที�น่าใจ  

 

การตรวจสอบความต้องการนํ�าของข้าวสาล ี

สามารถตรวจสอบไดโ้ดยขดุดินลึกประมาณ 10 ซม. หรือบริเวณใตผ้ิวดินใกลบ้ริเวณราก กาํมือปั� นดิน หากเมล็ดดิน

จบัตวักนัไดไ้มแ่ตกออกจากกนั แสดงวา่มีความชื�นเพียงพอไม่ตอ้งให้นํ� า ถา้หากดินที�บีบไม่จบัตวัตอ้งให้นํ� าทนัที  
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การป้องกนักาํจดัวัชพชื 

1. เตรียมดินโดยไถพรวนและคราดหลายครั� ง  

2. หากปลูกเป็นแถวใชจ้อบถากระหวา่งแถว  

3. ใชส้ารบิวตาคลอร์ หรืออลาคลอร์ในอตัราตามคาํแนะนาํ  

 

การป้องกนักาํจดัศัตรูข้าวสาล ี

โรคใบจุดสีนํ� าตาล ตน้กลา้จะมีแผลสีนํ� าตาลเขม้ที�ราก ที�ตน้ใบ

ดา้นล่าง ป้องกนัโดยใชส้ารเคมีคลุกเมล็ด เช่น ไวตาแวก 0.3% 

หรือ ไดเทนเอ็ม 45 อตัรา 3 ชอ้นแกงตอ่นํ� า 1 ปี� บ  

โรคกลา้แห้งและโคนเน่า ตน้ขา้วสาลีเหี�ยวและมีสีเหลือง บริเวณ

โคนตน้จะพบเสน้ใยสีขาว และเมล็ดกลมสีขาวนํ� าตาล หากพบ

ขดุตน้และดินบริเวณรอบตน้ออก แลว้โรยปูนขาวบริเวณที�พบ  

 

การป้องกนักาํจดัหน ู

- ใชเ้หยื�อพิษออกฤทธิ� เร็ว เชน่ ซิงคฟ์อสไฟด ์ผสมขา้วสารอตัรา 1:99 วางรอบแปลงหรือชอ่งทางเดินห่างกนัจุดละ 15 

ตวั  

- หลงัจากนั�นวางเหยื�อพิษออกฤทธิ� ชา้ เช่น ราคมิูนผสมเหยื�อ อตัรา 1:99 โดยนํ� าหนัก ใส่กระบอกไมไ้ผ่แลว้วางห่างกนั

จุดละ 20 ตวั ตามช่องทางเดิน แลว้เติมเหยื�อทุก 15 วนั  

 

การเกบ็เกี�ยวนวดและทําความสะอาด 

เก็บเกี�ยวเมื�อตน้ขา้วสาลีแห้งเป็นสีฟาง เมล็ดแข็ง เนื�อขนจะเปราะ เกี�ยวดว้ยเคียว วางรายบนตอซัง ตากให้แห้ง 2-3 

แดด มดัฟ่อนดว้ยตอก แลว้เอามานวดดว้ยเครื�องนวดขา้วธรรมดา โดยปรับความเร็วให้สูงขึ�นเล็กน้อย หรือนวดดว้ย

แรงคนโดยฟาดกบัแครไมห้รือกระบุงใหญ่ (ครุ) หรือใชไ้มทุ้บรวงให้เมล็ดร่วงออกมา แลว้ฝัดดว้ยกระดง้หรือเครื�องสี

ฝัด บรรจุกระสอบเกบ็ไวใ้นที�ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก  
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นวดดว้ยแรงคนโดยใชไ้มทุ้บ  นวดดว้ยแรงคน  

นวดดว้ยเครื�องนวดขา้ว 
เครื�องนวดขา้วที�บรรทุกทา้ยรถกระบะได ้
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การเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ์ุ 

ตอ้งตากเมล็ดพนัธุ์ให้แห้งสนิทมากที�สุด แตอ่ยา่ให้โดนแสงแดดที�จดัจา้โดยตรง แลว้เกบ็ในภาชนะปิด หรือเกบ็ใน

กระสอบ แลว้นาํไปเกบ็รักษาในยุง้ฉางที�อากาศถ่ายเทไดง้่ายและกนัฝน นก และหนูไดด้ว้ย  

เนื�องจากเมลด็พนัธุข์องขา้วสาลีจะเป็นเมล็ดที�ไมมี่เปลือกหุ้มทาํใหมี้โอกาสถูกทาํลายจากแมลงศตัรูในโรงเกบ็ เช่น 

ดว้งงวงขา้ว ดงันั�นการตรวจสอบเมล็ดพนัธ์ุบ่อย ๆ ทุก ๆ เดือน ถา้พบการทาํลายของแมลงศตัรู ควรรีบเอาออกมาทาํ

ความสะอาดและผึ�งแดดอีกครั� ง  

 
 


