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 “ข้ำว”  เป็นอาหารหลักของคนไทย  เรากินข้าวกันทุกวัน แต่น้อยคนนักท่ีจะรู้ว่า 

บรรพบุรุษของเรากินข้าวและปลูกข้าวกันมานานนับพันปี  มีหลักฐานทางโบราณคดี

ยืนยันว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งก�าเนิดข้าว  ข้าวอยู่คู ่กับสังคมไทยมานาน 

จนกิจกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการปลูกข้าว นวด ฝัด  ขัด สี  ซึมซับเกิดเป็นวัฒนธรรม

ประเพณีต่าง ๆ  มากมาย

  นานมีบุ๊คส์ขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักข้าว ในหนังสือชุด เกษตรกรรมลองท�ำดู: 
ข้ำว  ไปดูว่าต้นข้าวมีหน้าตาอย่างไร  คนไทยเร่ิมปลูกข้าวมาตั้งแต่เมื่อไร  ข้าวใน
ประเทศไทยมีพันธุ์ใดบ้าง ชาวนาปลูกข้าวกันอย่างไร และเปิดโลกการเรียนรู้แสนสนุก 

โดยใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางการปลูกข้าวด้วยตนเอง 

  หนังสือเล่มนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย อาจารย์ประจ�าภาควิชา 

พืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นผู้เขียน  และมี ดร.ลัดดาวัลย ์

กรรณนุช  รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นบรรณาธิการต้นฉบับ ตรวจสอบความถูกต้อง 

นานมีบุ ๊คส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเล่มนี้จะสร้างความสนุกเพลิดเพลินและ 

มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสังคมไทยสืบไป

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์



ข้าวหอมมะลิไทย
	 หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าข้าวหอมมะลิมีกล่ินหอมเหมือนกับดอกมะลิ 

แต่จริง	ๆ 	แล้วข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยต่างหาก

	 ตามเกณฑ์การผลิตเพ่ือการค้าและการส่งออก	ข้าวหอมมะลิไทยมีอยู ่

2	พันธุ์	คือ	ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ชื่อของข้าวหอมมะลินั้นมีที่มา
จากเมล็ดมีสีขาวเหมือนสีของกลีบดอกมะลิ	และมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย 

เมื่อหุงสุกจะนุ่มเหนียวและมีกลิ่นหอมน่ากิน

ชื่อพันธุ์ข้าว
การตั้งชื่อพันธุ์ข้าวของคนไทยมีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

สำาหรับข้าวพันธุ์ผสม	มีการตั้งชื่อตามสถานที่หรือหน่วยงานที่พัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุ์ข้าวนั้น	ๆ	ขึ้นมา	 เช่น	 ข้าวปทุมธานี	 1	 ปรับปรุงพันธุ์โดย 

นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี	 เป็นต้น	 ปัจจุบันพันธ์ุข้าวที่พัฒนาข้ึน

โดยกรมการข้าวจะใช้ระบบต้ังชื่อเรียกว่า	กข	ซึ่งเป็นตัวย่อของ	กรมการข้าว 
ข้าวพันธุ์	 กข	 เลขค่ี	 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า	 เช่น	กข1	กข41	 ส่วนข้าว	กข	 เลขคู่	

เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว	เช่น	กข2	กข6	กข14	

	 	พันธุ์ข้าวท่ีมีชื่อเรียกต่างจากน้ี	ส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง	 เช่น 

ข้าวสังข์หยด	ข้าวนำ้ารู	ข้าวเหนียวดำาลืมผัว	 เป็นต้นข้าวดอกไม้

ข้าวสุพรรณบุรี 1

ข้าวเหนยีว กข2

พันธุ์ข้าวไทยมีเยอะแยะเลย
	 ประเทศไทยมีข้าวหลากหลายพันธุ์	แบ่งเป็นกลุ่มอย่างง่ายๆ	
ตามลักษณะเม่ือหุงสุกได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ	ข้าวเจ้า และ	ข้าวเหนยีว 
ข้าวเจ้าเม่ือหุงสุกแล้วมีทั้งชนิดที่เหนียวนุ่ม	และสุกแล้วร่วนแข็ง 
ส่วนข้าวเหนียวเมื่อหุงสุกจะเหนียวนุ่ม
	 เด็ก	ๆ 	คงเคยกินทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวแล้ว	 มาลองด ู
เมล็ดข้าวเหล่านี้สิว่าเหมือนข้าวที่เคยกินหรือเปล่า

ข้าวหอมมะลิ ข้าวแพร่ 1 ข้าวน�้ารู

ข้าวสังข์หยด

ข้าวเหนยีวด�าลืมผัว

ข้าวพิษณุโลก 2

ข้าวปทุมธาน ี1

ข้าวช่อลี

ข้าวเหนยีวนวลแดง
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มอดข้าวสาร
	 ข้าวสารที่เก่าแล้วอาจมี	

มอดข้าวสาร	หรือ	ด้วงงวงข้าว	ปนอยู่ด้วย	
มอดข้าวสารเป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก	ล�าตัวมี

สีน�้าตาลเข้มอมด�า	ส่วนหัวยื่นยาวคล้ายงวง

	 เมื่อข้าวในนาเร่ิมสุกแก่	มอดข้าวสารตัวเต็ม

วัยเพศเมียจะบินเข้าไปในนา	 เพื่อวางไข่ในเมล็ดข้าว 

ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนและอาศัยกัดกินอยู ่ภายใน 

เมล็ดจนกระทั่งเติบโตเต็มวัยแล้วจึงเจาะเมล็ดข้าว

ออกมา

วิธี

เกบ็
ขา้ว

ข้าวกล้องเมื่อเปิดถุงแล้ว
ควรใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด แล้วใส่ตู้เย็น 

ป้องกันการเกิดกลิ่นหืน

ข้าวสารควรใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด
และเก็บในที่แห้ง เพื่อป้องกันมดและแมลง

ข้าวเหนยีว
ควรเลือกที่เมล็ดข้าวสีขาวขุ่น
ไม่มีเมล็ดใสปน แตกหักน้อย 

ไม่มีมอด เศษแกลบ ฝุ่น และกรวด
ถ้าจะทำ ข้าวเหนียวมูนควรเลือก

ซื้อข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู

มอดข้าวสาร

อ๊ะ!
มอดข้าวสารจะไป
กินเมล็ดข้าวแล้ว 

รีบเก็บข้าวใส่กล่อง
กันเถอะ

วิธีเลือกซื้อข้าว
ข้าวสารมีขายท้ังในตลาดสด ร้านขายของช�า ไปจนถึงในห้างสรรพสินค้า ชนิด

ของข้าวสารก็มีหลากหลายแบบให้เลือกซื้อ เราจึงควรรู้จักข้าวชนิดต่างๆ เพื่อให้เลือก
ข้าวที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการ

ข้าวเจ้า
ควรเลือกที่เมล็ดข้าวสีขาว 

ค่อนข้างใส ไม่มจีุดสีขาวขุ่น เรียกว่า
ท้องไข่ ไม่มีเมล็ดแตกหักปน

หรือมีน้อย ไม่มีมอด เศษแกลบ 
ฝุ่น และก้อนกรวด

ข้าวกล้อง
เลือกที่ข้าวมีสีสม�่าเสมอ 

แตกหักน้อย ไม่มีมอด เศษแกลบ 
ฝุ่น และกรวด ข้าวกล้องควรบรรจุ

ในถุงสุญญากาศ เพื่อให้เก็บ
ได้นานโดยไม่หืน 
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ถึงครแูละผู้ปกครอง

เริ่มต้นด้วยการอ่าน 

  หนังสือชุด  เกษตรกรรมลองท�ำดู  จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู ้จัก 

ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และสัตว์  ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  เนื้อหา 

ในเล่มประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งน�าไปสู่การเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม โดยให้เด็กอ่านและลงมือท�าด้วยตนเอง

ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไป  

รู ้จักเรื่องราวของข้าว 

ตั้งแต่ลักษณะทั่วไป ลักษณะ 

พิเศษ แหล่งก�าเนิด การแพร ่

กระจาย ประวัติการเพาะปลูก 

และพันธุ์ข้าว

เนื้อหาในส่วนนี้จะช่วย 

ปูพื้นฐานให้เข้าใจธรรมชาติ

ของข้าว ซึ่งน�าไปประยุกต์ใช้

ในการเพาะปลูกได้ 

ส่วนที่ 2 ลองท�ำดู 

  คู่มือการปลูกข้าวที่เริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่  เลือกพันธุ์ วิธีปลูก

และดูแล โรคและศัตรู  เก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปและท�าอาหาร 

  เนื้อหาส่วนนี้มีกรอบวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองปรุงท่ีต้องเตรียม 

อธิบายวิธีการท�าเป็นข้ันตอน พร้อมภาพประกอบ จึงใช้เป็นแนวทาง

การปฏิบัติได้ดี

สอดแทรกภาพจริง



มอดข้าวสาร
	 ข้าวสารที่เก่าแล้วอาจมี	

มอดข้าวสาร	หรือ	ด้วงงวงข้าว	ปนอยู่ด้วย	
มอดข้าวสารเป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก	ล�าตัวมี

สีน�้าตาลเข้มอมด�า	ส่วนหัวยื่นยาวคล้ายงวง

	 เมื่อข้าวในนาเริ่มสุกแก่	มอดข้าวสารตัวเต็ม

วัยเพศเมียจะบินเข้าไปในนา	 เพ่ือวางไข่ในเมล็ดข้าว 

ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนและอาศัยกัดกินอยู ่ภายใน 

เมล็ดจนกระทั่งเติบโตเต็มวัยแล้วจึงเจาะเมล็ดข้าว

ออกมา

วิธี

เกบ็
ขา้ว

ข้าวกล้องเมื่อเปิดถุงแล้ว
ควรใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด แล้วใส่ตู้เย็น 

ป้องกันการเกิดกลิ่นหืน

ข้าวสารควรใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด
และเก็บในที่แห้ง เพื่อป้องกันมดและแมลง

ข้าวเหนยีว
ควรเลือกที่เมล็ดข้าวสีขาวขุ่น
ไม่มีเมล็ดใสปน แตกหักน้อย 

ไม่มีมอด เศษแกลบ ฝุ่น และกรวด
ถ้าจะทำ ข้าวเหนียวมูนควรเลือก

ซื้อข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู

มอดข้าวสาร

อ๊ะ!
มอดข้าวสารจะไป
กินเมล็ดข้าวแล้ว 

รีบเก็บข้าวใส่กล่อง
กันเถอะ

วิธีเลือกซื้อข้าว
ข้าวสารมีขายทั้งในตลาดสด ร้านขายของช�า ไปจนถึงในห้างสรรพสินค้า ชนิด

ของข้าวสารก็มีหลากหลายแบบให้เลือกซื้อ เราจึงควรรู้จักข้าวชนิดต่างๆ เพื่อให้เลือก
ข้าวที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการ

ข้าวเจ้า
ควรเลือกที่เมล็ดข้าวสีขาว 

ค่อนข้างใส ไม่มจีุดสีขาวขุ่น เรียกว่า
ท้องไข่ ไม่มีเมล็ดแตกหักปน

หรือมีน้อย ไม่มีมอด เศษแกลบ 
ฝุ่น และก้อนกรวด

ข้าวกล้อง
เลือกที่ข้าวมีสีสม�่าเสมอ 

แตกหักน้อย ไม่มีมอด เศษแกลบ 
ฝุ่น และกรวด ข้าวกล้องควรบรรจุ

ในถุงสุญญากาศ เพื่อให้เก็บ
ได้นานโดยไม่หืน 
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ส่วนที่ 3 เกร็ดควำมรู้เสริม 

  สอดแทรกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

เช่น คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการเลือกซื้อ 

ความเกี่ยวข้องกับประเพณีและวิถีชีวิต 

  ช่วยให้เด็กเห็นความส�าคัญและ 

น�าไปเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจ�าวันได้

กรอบวัสดุ
และอุปกรณ์

สานต่อด้วยการลงมือปฏิบัติ 

  ครูและผู้ปกครองควรอ่านหนังสือเล่มนี้ร่วมกับเด็ก  เมื่ออ่านจบ

แล้ว ควรชักชวนและสนับสนุนให้เด็กลงมือปลูกข้าวด้วยตนเอง 

  เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีมีวิธีปลูกข้าวในแปลงนาจ�าลอง ซึ่งอาจ

ปรับใช้กับการปลูกในกระถาง ถัง หรือบ่อซีเมนต์กลมก็ได้   

  ข้าวใช้เวลาเจริญเติบโตนานหลายเดือน ระหว่างน้ีควรกระตุ้น

ให้เด็กสังเกตและจดบันทึกการเจริญเติบโตของข้าว  การสังเกตเป็น 

พื้นฐานส�าคัญของการเพาะปลูก  เพราะช่วยให้รู ้ว ่าพืชผักท่ีปลูก

สมบูรณ์ดีหรือไม่  หากมีปัญหาหรือโรคระบาด ก็จะแก้ไขได้ทัน

  ควรน�าผลผลิตมาให้เด็กแปรรูปหรือท�าอาหาร  เพื่อสร้างความ

ภูมิใจและเห็นประโยชน์ของการท�าเกษตรกรรม ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็ก 

รักและสนใจอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

เนื้อหาสั้น ๆ
อ่านเพลิน
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พระราชดำารัส ในพีธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2500

“...ประเทศของเราเป็นประเทศกสิกรรม

ทั้งข้าวก็เป็นอาหารหลักของประชาชนพลเมือง

การอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์

และความสมบูรณ์มั่งคั่งของประเทศ

ยังต้องอาศัยอยู่กับการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่...”
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