ซื้อเมล็ดพันธ์ขา้ วคุณภาพดี ต้องใช้ประโยชน์จากคุณภาพอย่างคุม้ ค่า
สานักเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
กรมการข้าว
เมษายน 2551
ในสภาวการณ์ปัจจุบนั ราคาข้าวได้พงุ่ สูงขึ้นอย่างมาก ทาให้ชาวนามีความต้องการซื้อหา
เมล็ดพันธุข์ า้ วเพือ่ การเพาะปลูกมากขึ้น ดังนั้นตระหนักถึงการใช้เมล็ดพันธุด์ ีที่มีคุณภาพอย่างคุม้ ค่า
คุณลักษณะเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
1. ต้องตรงตามพันธุท์ ี่ระบุ
2. มีความบริ สุทธิ์ของสายพันธุส์ ู ง
3. มีความสะอาดและเมล็ดพันธุส์ ุทธิสูง
4. มีขนาดสม่าเสมอ
5. มีอตั ราความงอกสูง
6. มีความแข็งแรงสูง ปราศจากโรคและแมลงทาลาย
ในส่วนของรัฐ ได้คานึงถึงการคุม้ ครองให้ชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพไว้ใช้ในการ
เพาะปลูก จึงมีการกาหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุข์ า้ วตามพระราชบัญญัติพนั ธุ์ พืช
พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550) โดยได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุค์ วบคุมสาหรับเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ต้องมี ความงอกไม่ ต่ากว่ า ร้ อยละ 80 และเมล็ดพันธุ์สุทธิ ไม่ ต่ากว่ า ร้ อยละ 98
อย่างไรก็ดี สาหรับมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธ์จาหน่ายที่กรมการข้าวผลิต เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาการผลิตและปรับปรุ งคุณภาพผลผลิตข้างของประเทศไดกาหนดไว้ดงั นี้
 เมล็ดพันธุส
์ ุทธิ
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 98.0
 เมล็ดพันธุอ
์ ื่นๆ
ไม่เกินกว่า ร้อยละ 0.2
 สิ่ งเจือปน
ไม่เกินกว่า ร้อยละ 2.0
 ความชื้น
ไม่เกินกว่า ร้อยละ 14.0
 ความงอก
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80.0
ทั้งนี้ โดยเมล็ดพันธุข์ า้ วแดง ปะปนได้ไม่เกิน 4 เมล็ดใน 100 กรัม (0.1%)
ดังนั้น เพือ่ ให้ได้รับผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสูงขึ้น ชาวนาจึงต้องให้ความเอาใจใส่ และ
พิถีพถิ นั ในการหาซื้อเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพือ่ ให้มนั่ จ่าจะได้เมล็ดพันธุ์
ข้าวตามที่ตอ้ งการ และมีลกั ษณะของคุณภาพดีดงั กล่าว

โดยเมื่อหาซื้อเมล็ดพันธุข์ า้ วที่วา่ ได้แล้ว จึงจาเป็ นต้องใส่ใจใช้ให้เกิดความคุม้ ค่าสมดัง
คุณลักษณะของคุณภาพนั้นสิ่งแระที่ชาวนาจะใช้ประโยชน์ได้ทนั ทีคือ

“ การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วปลูก ”
จากปกติที่เคยใช้ดว้ ยความเคยชินประมาณ 25-30 กิโลกรัมต่อไร ควรลดลงเหลือ
12-15 กิโลกรัมต่อไร เพราะเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดีตามมาตรฐาน อย่างน้องจะต้องมีความสะอาด
และมีปริ มาณเมล็ดพันธุส์ ุทธิสูงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 98 และมีอตั ราความงอกสูงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
นัน่ หมายความว่า ในเมล็ดพันธุข์ า้ วที่ซ้ือมานั้น 1 กิโลกรัม จะมีปริ มาณที่เป็ นเนื้อเมล็ดพันธุไ์ ม่นอ้ ย
กว่า 0.98 กิโลกรัม หรื อ 980 กรัม และในเนื้อเมล็ดพันธุน์ ้ นั ยังมีความสามารถงอกเป็ นต้นกลาปกติ ได้
ไม่นอ้ ยกว่า 80 เมล็ด ใน 100 เมล็ด
โดยธรรมชาติเมล็ดพันธุข์ า้ วสมบูรณ์ 1 เมล็ด จะมีน้ าหนักเฉลี่ย ตั้งแต่ 0.02-0.03 กรัม ตาม
ชนิดของสายพันธุ์ ถ้าประมาณการตามลักษณะคุณภาพมาตรฐานข้างต้น จะได้ขอ้ เท็จจริ งว่าในเมล็ด
พันธุข์ า้ ว 1 กิโลกรัม สามารถคาดการณ์ปลูกได้จานวนต้นกล้าสมบูรณ์ ตามสูตร ดังนี้
จานวนต้นกล้างอกปกติ = น้ าหนักเมล็ดพันธุส์ ุทธิ (กรัม) X อัตราความงอก
น้ าหนักต่อเมล็ด(กรัม)
ถ้าประมาณการจากคุณภาพตามมาตรฐานความงอกขั้นต่า(80%) แล้ว เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
จะมีจานวนต้นกล้า ได้ดงั นี้
จานวนต้นกล้า = 980 x 0.80 ต้น = 26,133 ต้น
0.03
ดังนั้น หากหว่านในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร ก็จะมีตน้ ข้าวประมาณเกือบ 400,000 ต้น/ไร่
ข้ อสั งเกต
โดยทัว่ ไป เมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดีจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ จะต้องมีกระบวนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุอ์ ย่างเป็ นระบบ เมล็ดพันธุท์ ี่ผลิต จึงมักมีระดับคุณภาพสูงกว่าที่มาตรฐาน
กาหนด เช่น เมล็ดพันธุส์ ุทธิสูงกว่า ร้อยละ 99 และอัตราความงอกสูงกว่าร้อยล่ะ 90 เป็ นต้น เวลาซื้อ
หาจึงควรการสอบถามข้อมูลให้แน่ใจ เพราะตามฉลากที่ภาชนะบรรจุมกั จะระบุเป็ นมาตรฐานต่าสุด
ตามที่กฎระเบียบควบคุม

จากนี้ก็มาพิจารณาถึงความพร้อมในการปลูกและการบารุ งดูแลรักษา ว่าจะสามารถดูแล
แปลงข้าวปลูกได้ระดับไหน และตั้งเป้าว่าควรจะได้ผลผลิตต่อไร่ เท่าไร เมื่อตั้งหลักได้อย่างนั้นแล้วก็
จะสามารถประมาณการได้วา่ ถ้าต้องการผลผลิตต่อไร่ ตามที่ต้งั ใจ จะต้องได้จากรวงข้าวที่สมบูรณ?กี่
รวง และจานวนรวงนั้นจะต้องได้จากต้นกล้าสมบูรณ์กี่ตน้ โดยธรรมชาติรวงข้าว 1 รวง ควรจะมี
เมล็ดสมบูรณ์ ตั้งแต่ 60-120 เมล็ด หรื อคิดเป็ นน้ าหนักตั้งแต่ 1.8-3.6 กรัม ขึ้นกับการบารุ งรักษาและ
ศักยภาพของสายพันธุ์
สมมุติ ต้องการปลูกข้าวพันธุ์ ปทุมธานี 1 ให้ผลผลิต 900 กิโลกรัมต่อไร ปลูกโดยการหว่าน
น้ าตม ไปซื้อเมล็ดพันธุจ์ ากศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว พบว่าเมล็ดพันธุส์ ุทธิ ร้อยละ 99.22 อัตราความงอก
ร้อยละ 94.00 ควรจะต้องใช้อตั ราปลูกกี่กิโลกรัมต่อไร่
การพิจารณา
1. ศักยภาพของพันธุข์ า้ วปทุมธานี 1 ให้ผลผลิตสูงสุดตามลักษณะสายพันธุไ์ ด้ประมาณ
1,100 กิโลกรัมต่อไร่
2. นาอยูเ่ ขตชลประทาน แต่มีขอ้ จากัดเงินลงทุนกับแรงงานในการดูแลรักษา และสภาพการ
รับน้ ายังไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงตั้งเป้าหมายผลผลิตไว้ที่ 900 กิโลกรัมต่อไร่
3. คาดว่าตามสภาพข้อ 2 จะพยายามบารุ งดูแลรักษาให้ได้รวงข้าวที่มีเมล็ดสมบูรณ์ 100-120
เมล็ดต่อรวง หรื อได้น้ าหนักเฉลี่ย 3 กรัมต่อรวง
4. ดังนั้น ใน 1 ไร่ จะต้องได้รวงที่สมบูรณ์ตามผลผลิตที่คาด(900 กิโลกรัมต่อไร่ )
= น้ าหนักผลผลิตที่ประมาณไว้
รวง
น้ าหนักเฉลี่ยต่อรวง
= 900 x 1,000
= 300,000 รวง
3
5. ตามทคุณภาพเมล็ดพันธุท์ ี่ซ้ือมา ประมาณการได้วา่ ในจานวนเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมจะ
สามารถให้ตน้ กล้าปกติได้
= 992.2 x 0.94 ต้น
0.03
= 31,088 ต้น

6. โดยไม่ตอ้ งเผือ่ การแตกกอ คาดหวัง 1 ต้น ได้ 1 รวง ถ้าต้องการ 300,000 รวง จะต้อง
ใช้เมล็ดพันธุ์
= 300,000
31,088
= 9.6 กิโลกรัม
7. ประมาณการเผือ่ ความสูญเสียจากภาวะแวดล้อมไม่อานวย และการทาลายของศัตรู
ธรรมชาติ อีกประมาณร้อยล่ะ 20
= 9.6 x 20
100
= 1.9 กิโลกรัม
8. เมื่อรวมจากข้อ 6 และข้อ 7 จะประมาณการได้วา่ ควรใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วนี้หว่านน้ าตมที่
อัตราที่ 11.5-12 กิโลกรัมต่อไร่
ข้ อพึงระวัง
1. เมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดี มีราคาสูง หากใช้มากเกินจาเป็ น เป็ นการเพิม่ ต้นทุนแบบไม่ก่อ
ผลตอบแทน
2. การใช้อตั ราการปลูกสูงมากๆกับเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดี ซึ่งมีอตั ราความงอกสูง ทาให้มี
ต้นข้าวในแปลงหนาแน่นเกินไป ถ้าดูแลรักษาไม่ทวั่ ถึง จะได้รวงข้าวที่ไม่สมบูรณ์ เป็ นผลเสียต่อทั้ง
ปริ มาณและคุณภาพผลผลิต อีกทั้งยังขายไม่ได้ราคา
3. แปลงข้าวที่มรปริ มาณต้นข้าวงอกเบียดเสียดจนแน่ทึบ การระบายถ่ายเทอากาศภายใน
แปลง แทบไม่มี มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการระบาดทาลายของโรคและแมลงศัตรู ขา้ วได้ง่าย แต่ยากใน
การป้องกัน
4. ถ้าไม่เคยชินต่อการหว่านในอัตราใหม่ ก็ตอ้ งมีการฝึ กซ้อมปรับเปลี่ยนความเคยชินใหม่
เพราะนอกจากจะทาให้ลดต้นทุนแล้ว ยังได้สภาพแปลงที่ไม่แน่นหนาจนเกินไป สะดวกต่อการดูแล
รักษาให้ได้ผลผลิตทั้งปริ มาและคุณภาพตามที่ตอ้ งการ

ข้ อแนะนาชาวนา
ใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวปลกต่ อไร่
สานักเมล็ดพันธุข์ า้ ว
กรมการข้าว
เมษายน 2551

ปั จจุบนั พบว่า ชาวนามีการใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วปลูกต่อไร่ ที่สูงมาก เช่น ในนาหว่านน้ าตมส่วนใหญ่จะ
ใช้เมล็ดพันธุม์ ากถึง 20 – 30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยไม่ได้คานึงถึงว่าเมล็ดพันธุข์ า้ วที่ใช้ปลูกมีคุณภาพ
ความงอกอย่างไร ซึ่งถ้าเมล็ดพันธุน์ ้ นั มีความงอกดี แปลงนาก็จะมีสภาพของต้นข้าวที่เบียดเสี ยดกัน
จนแน่นทึบ การระบายอากาศในแปลงไม่ดี ทาให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรู ขา้ วได้ง่าย แต่
ยากในการป้องกันกาจัด อีกทั้งยังยากต่อการบารุ งดูแลรักษาได้ผลผลิตต่า มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ขาย
ได้ราคาไม่ดี
ขอแนะนาชาวนาว่า ในการทานาหว่านน้ าตมควรใช้พนั ธุข์ า้ วปลูกที่อตั ราประมาณ 15
กิโลกรัมต่อไร โดยมีข้อพิจารณาเพื่อการตัดสิ นใจ ดังนี้
1. ต้องรู ้ก่อนว่าเมล็ดพันธุข์ า้ วที่จะใช้ปลูกนั้น มีความงอกดีหรื อไม่ ปั ญหาก็คือ แล้วจะรู ้ได้
อย่างไร ขอแนะนาวิธีการทดสอบความงอกที่สามารถทาได้ง่ายๆ คือ
1.1 หยิบเมล็ดพันธุข์ า้ วโดยไม่ตอ้ งเลือก จากจุดต่างๆให้ทวั่ ถุงหรื อกระสอบที่เก็บ
เมล็ดข้าวปลูกมาสัก 5-10 กามือ ถ้ามีขา้ วปลูกหลายถุงก็หยิบข้าวเพิม่ ขึ้นหลายๆกา
1.2 เอาเมล็ดพันธุข์ า้ วปลูกที่หยิบไว้ใส่ถุงหรื อกระป๋ อง คลุกเมล็ดให้เข้ากันดี
1.3 นับเมล็ดโดยไม่ตอ้ งเลือก ทีละ100 เมล็ด 4 ครั้ง แยกเมล็ดที่นบั แต่ละครั้งไว้
1.4 เตรี ยมดินบนแปลงนาหรื อบนดินข้างบ้านก็ได้ เป็ นแปลงเล็กๆขนาด กว้าง 1 ฟุต
ยาว 1 ฟุต ก็พอ จานวน 4 แปลง
1.5 นาเมล็ดพันธุข์ า้ วที่นบั แยกไว้ ไปหว่านบนแปลง แปลงละ 100 เมล็ด จนครบทั้ง
4 แปลง เสร็จแล้วโรยดินกลบเมล็ด รดน้ าให้ชุ่มทุกวัน
1.6 หลังผ่านไป 7 วัน ให้นบั จานวนต้นกล้าที่งอกสมบูรณ์ในแต่ละแปลง เมือนา
จานวนทั้ง 4 แปลง มารวมกันแล้ว เฉลี่ยหารด้วย 4 ก็ได้อตั ราร้อยละความงอกของเมล็ดพันธุข์ า้ วปลูก
นั้น
1.7 ถ้าหลังจาก 7 วัน ข้าวงอกไม่เต็มที่อาจรอดูตอ่ ไปอีก 3-4 วัน ถ้าข้าวปลูกเป็ นข้าว
ที่เพิง่ เก็บเกี่ยวใหม่ๆภายใน 1-2 เดือน อาจมีปัญหาข้าวอยูใ่ นระยะพักตัว ข้าวจะทยอยงอก

ดังนั้น ควรจะเพาะเมล็ดข้าวที่พน้ ระยะพักตัวแล้ว แต่ถา้ เป็ นเมล็ดพันธุค์ ุณภาพดีที่
ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ดูฉลากก็จะทราบอัตราความงอกขึ้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด คือ ต้องงอก
ไม่ต่ากว่า 80% หรื อถ้าไม่แน่ใจว่าเมล็ดพันธุข์ า้ วที่ซ้ือมีความงอกเท่าไร ก็ควรลองเพาะความงอกเอง
อย่างง่ายๆตามวิธีที่แนะนาก็ยงิ่ ดี
2. เมื่อรู ้อตั ราความงอกแล้ว จึงมาคิดอัตราปลูก โดยตั้งความต้องการว่าจะให้มีรวงข้าวที่
สมบูรณ์กี่รวงต่อไร่ ในที่น้ ีขอแนะนาให้มีจานวนรวงข้าวที่สมบูรณ์ประมาณ 300,00 รวง ต่อไร่ จะ
เหมาะสมที่สุด
“ ตามธรรมชาติ ข้ าวหนึ่งรวงที่ได้ รับการบารุงดุแลรักษาดีพอสมควรแล้ ว ควรจะมีน้าหนัก
ไม่ น้อยกว่า 3 กรัม ถ้ าในแปลง 1 ไร่ มีรวงสมบูรณ์ 300,000 รวง ก็จะทาให้ ได้ ผลผลิตอย่ างน้ อยถึง 900
กิโลกรัมต่ อไร ”
3. เมล็ดพันธุข์ า้ ว 1 กิโลกรัม จะมีจานวนเมล็ดประมาณ 32,000-35,000 เมล็ด ขึ้นกับความ
สะอาดของเมล็ดพันธุ์ เมื่อรู ้อตั ราความงอก ก็จะรู ้วา่ เมล็ดพันธุข์ า้ วนั้น 1 กิโลกรัมจะสามารถงอกเป็ น
ต้นกล้าสมบูรณ์ได้กี่ตน้
“ เช่ น ถ้ าเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนั้นมีความงอก 80% ก็แสดงว่ าใน 1 กิโลกรัม(ที่32,000 เมล็ด)
จะงอกเป็ นต้ นกล้ าสมบูรณ์ = 32,000 x 0.80 = 25,600 เมล็ด ”
4. เมื่อต้องการข้าวที่มีรวงสมบูรณ์ 300,000 รวง ก็ตอ้ งมีตน้ กล้าสมบูรณ์อย่างน้อย 300,000
ต้น (ไม่มีเผือ่ การแตกกอ)
“ เมื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 1 กิโลกรัม สามารถงอกเป็ นต้ นกล้าสมบูรณ์ได้ 25,600 ต้ น ถ้ า
ต้ องการ 300,000 ต้ น จึงต้ องใช้ เมล็ดพันธุ์ จานวน = 300,000 / 25,600 = 11.7 กิโลกรัม ”
5. การเพาะปลูกโดยธรรมชาติ ตั้งแต่หว่านจนเก็บเกี่ยว มักจะประสบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่
เอื้ออานวยและมีโรคแมลงศัตรู มาทาลายข้าวบ้าง
“ ขอแนะนาให้ เผื่อในส่ วนนี้ไว้ อกี 20% คิดเป็ นนา้ หนักประมาณ 2.3 กิโลกรัม ”
6. รวมจานวนต้นทีตอ้ งการรวงสมบูรณ์ กับจานวนต้นที่เผือ่ ไว้เสียหายในระหว่างเพาะปลูก
จะได้ประมาณ 14 กิโลกรัม
7. ดังนั้น จึงขอแนะนาชาวนาที่ทานาหว่านน้ าตมว่า ถ้าเมล็ดพันธุข์ า้ วปลูกมีความงอก
ประมาณ 80% ไม่ควรใช้อตั ราปลูกเกินกว่า 15 กิโลกรัมต่อไร
“ ถ้ าอัตราความงอกมากหรือน้ อยกว่ านี้ จึงค่อยปรับลด หรื อเพิ่ม ชดเชยตามแนวทางที่ได้
แนะนานี้ ”

