
ขาวเหนียวดําพันธุ "ลืมผัว" 

ขาวพันธุลืมผัว  เปนขาวไรนาปที่ปลูกโดยชาวไทยภูเขา  ดวยวิธีธรรมชาติ  ปราศจากสารเคมี เปน
ขาวกลองขาวเหนียวที่มีกล่ินหอม  รสชาติอรอย  กรอบนอกนุมในไมเหมือนขาวทั่วไป สามารถ หุงโดยใชหมอหุงขาว
ไฟฟา  (หุงเหมือนขาวจาวปกติ)  โดยไมตองแชน้ํากอน  ชวยใหสะดวกตอการบริโภค  รับประทานไดเหมือนขาวเจา
ทั่วไป  หรือนําไปทําเปนขนมและเครื่องดื่มไดดวยเหมาะสําหรับเปนอาหารบํารุงสุขภาพ  เนื่องจากมีคุณคาทาง
โภชนาการที่หลากหลาย  

แหลงที่มาและประวัติ             

ขาวเหนียวดําพันธุลืมผัวเดิมเปนขาวเหนียวนาปของชาวเขาเผามงบานรวมไทยพัฒนาที่ 3 ตําบลรวมไทย
พัฒนา  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก  ปลูกขาวในสภาพไร  สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ  650  เมตร  ตอมานาย
พนัส  สุวรรณธาดา  ตําแหนงในขณะนั้น  คือ  เจาพนักงานการเกษตร 5 ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก  สถาบันวิจัยขาว  กรม
วิชาการเกษตร (ปจจุบันเกษียณอายุราชการในตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร 6 ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา  สํานักวิจัย
และพัฒนาขาว  กรมการขาว)  ไดพบและสนใจขาวพันธุนี้และคัดเลือกพันธุใหบริสุทธิ์ ระหวางป พ.ศ. 2534 - 2538 ณ 
สวนแยกของสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก  เพื่อใชในโครงการตามพระราชเสาวนียของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   เมื่อคัดเลือกจนไดพันธุบริสุทธิ์แลวไดมอบเมล็ดพันธุให นาย
ไชยวัฒน  วัฒนไชย  ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตรในขณะนั้น  (ปจจุบันเกษียณอายุราชการในตําแหนง  รองอธิบดี
กรมการขาว ขณะนี้ดํารงตําแหนงที่ปรึกษากรมการขาว)  เพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  ที่เสด็จมาเยี่ยมชมโครงการฯ  จากนั้น  นายพนัสจึงทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ในป  2539  แลว
นําเมล็ดพันธุที่ไดไปใหชาวไทยภูเขาเผามง  ที่ตําบลรวมไทยพัฒนา  อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก  ซ่ึงเปนแหลงปลูก
ดั้งเดิม  ไวปลูกขายพันธุเพื่อใชประโยชนตอไปแตเมื่อเวลาผานไป   ดวยวิธีการปลูกแบบชาวเขาที่มักปลูกขาวหลายพันธุ
ใกลกัน  หรือปลูกดวยกันจึงทําใหมีเล็ดพันธุขาวพันธุอ่ืนปน  และไมเปนพันธุบริสุทธิ์  ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลกโดย นาย
อภิชาต  เนินพลับ  นางอัจฉราพร  ณ  ลําปาง  เนินพลับ  นายพงศา  สุขเสริม  และศูนยวิจัยขาวแพร  โดยนายพจน  วัจนะ
ภูมิ  จึงไดเร่ิมทําการคัดเลือกพันธุบริสุทธิ์อีกครั้งในป  2550  เร่ิมจากการคัดเลือกแบบหมู (mass selection)  และโดยการ
เลือกรวงในป  2551  เพื่อนํามาปลูกแบบรวงตอแถวเปนพันธุคัดตอไป  และไดรับการขึ้นทะเบียนพันธุจากกรมวิชาการ
เกษตรเมื่อวันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2552  ขณะนี้อยูในโครงการนํารองอนุรักษพันธุกรรมขาวเพื่อใชประโยชนของ
สํานักวิจัยและพัฒนาขาว  กรมการขาว 

 



 ลักษณะทางกายภาพ 

ขาวลืมผัวเปนขาวเหนียวดําปลูกเฉพาะฤดูนาป  ในสภาพไรอาศัยน้ําฝน  พื้นที่เพาะปลูกสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ  650  เมตร  ซ่ึงอากาศเย็น  และดินอุดมสมบูรณ ในสภาพเชนนี้จะทําใหเมล็ดมีสีมวงดําสวยงาม   มีตนสูง
ประมาณ  137  เซนติเมตร   ออกดอกประมาณวันที่  15  กันยายน  จํานวนเมล็ดดีตอรวงเฉลี่ย  130  เมล็ด   เมล็ดคอนขาง
อวน   น้ําหนักขาวเปลือก  1,000 เมล็ด  เฉลี่ย  37.9  กรัม  มีสีเปลือกหุมเมล็ดเปลี่ยนไปตามระยะการเจริญเติบโตของ
เมล็ดขาวพันธุนี้  เปนขาวที่มีเนื้อเยื่อหุมเมล็ด (percicarp) สีมวงดํา  หรือที่เรียกกันวา  “ขาวเหนียวดํา”  หรือ  “ขาว
ก่ํา”  แตหากปลูกในพื้นที่ราบที่สภาพอากาศรอน  จะทําใหสีของขาวกลองเปนสีน้ําตาลแดงและมีคุณคาทางโภชนาการ
นอยกวา 

  ผลผลิต 

ผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกในสภาพไรและดินฟาอากาศที่เหมาะสมได  490 กก./ไร เมื่อนํามาปลูกในพื้น
ราบ  ผลผลิตที่ไดอยูระหวาง  200-350  กก./ไร  คอนขางออนแอตอโรคและแมลงศัตรูขาวหลายชนิด  เชน  ไสเดือนฝอย
รากปม  หนอนกอ  โรคไหมทั้งบนใบและคอรวง  เนื่องจากเปนขาวพันธุพื้นเมืองจึงทําใหผลผลิตคอนขางต่ํา  เมื่อเทียบ
กับขาวเหนียวที่ไดรับการปรับปรุงพันธุและรับรองโดยรัฐบาลแลว  ผลผลิตนอยกวาประมาณ 3 เทา  จึงทําใหมีผูปลูก
นอย  และเสี่ยงตอการสูญพันธุ 

 คุณคาทางโภชนาการ      

นอกเหนือจากรสชาติที่อรอยล้ิน  เมื่อเคี้ยวจะรูสึกมันและนุมแบบหนุบ ๆ ขางนอกกรุบขางในนุม  มีกล่ินหอม
เมื่อหุงสุกและขณะบริโภค เนื่องจากเปนขาวกลองที่ยังไมไดผานการขัดสีดวยรสชาติที่อรอย  ดร.อัจฉราพร  ณ  ลําปาง 
เนินพลับ  นักวิชาการเกษตรชํานาญพิเศษ  ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก  ไดนําเมล็ดพันธุมาทําการขยาย  เพื่อใหเกษตรกรได
สามารถนําไปปลูกบริโภคกันอยางทั่วถึง  เนื่องจาก  “ประโยชนของขาวเหนียวลืมผัวมีมากมาย” คุณคาทางโภชนาการที่
เดนเปนพิเศษเมื่อวิเคราะหทันทีหลังเก็บเกี่ยวฤดูกาล  2552  คือ 

1. มีสารตานอนุมูลอิสระโดยรวม  (Total  antioxidant) ซ่ึงชวยลดการเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ในปริมาณสูง
ถึง 833.77  มิลลิกรัม  กรดแอสคอรบิก  ตอ 100 กรัม  

2. มีวิตามินอี  (อัลฟา-โทโคฟรอล)  ซ่ึงเปนสารตานอนุมูลอิสระและชวยลดโคเลสเตอรอล  ปริมาณ  16.83 
มิลลิกรัม ตอ กิโลกรัม  

3. มีแกมมา  โอไรซานอล  ท่ีชวยลดโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรไรด  ตลอดจนการหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศ  ปริมาณ 508.09 มิลลิกรัม / กิโลกรัม  



4. มีกรดไขมัน ท่ีชวยบํารุงสมองปองกันภาวะเสื่อมของสมองและชวยความจํา ไดแกโอเมกา-3 อยู 33.94 
มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม  

5. มีโอเมกา-6 ท่ีบรรเทาอาการขาดภาวะเอสโตรเจนของวัยทองและชวยใหผิวพรรณเปลง  สูงถึง 1,160.08 
มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม  

6. มีโอเมกา-9 ซ่ึงชวยลดโคเลสเตอรอลในเสนเลือด  ทําใหเสนเลือดไมอุดตัน  ไมเปนโรคหัวใจ  โรคพาคิน

สันส และชวยลดความอวน สูงถึง  1,146.41 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม และแอนโทไซยานิน 45.56  มิลลิกรัม  ตอ 100 

กรัม  *โปรตีน  10.63%**  และมีธาตุเหล็กสูงมากถึง 84.18 มิลลิกรัม ตอ กิโลกรัม,  แคลเซียม 165.75 มิลลิกรัม ตอ กรัม 

,สังกะสี  23.60 มิลลิกรัม ตอ กิโลกรัม  และแมงกานีส 35.38 มิลลิกรัม ตอ กิโลกรัม  

ซ่ึงวิเคราะหขอมูลโดยบริษทัหองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม  * สถาบันคนควาและ

พัฒนาผลผลิตอาหาร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  ** ศูนยวจิัยขาวปทมุธานี) 

 

การผลิตขาวไรท่ีมีคุณภาพดีตามความตองการของชุมชน 
 
      1.  วิธีปฏิบตัิท่ีดีและเหมาะสมสําหรบัการผลิตขาวไร ถายทอดความรูเกษตรดีทีเ่หมาะสมเพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพดี 
ตั้งแตการจดัการดานเมล็ดพนัธุ การเขตกรรม  ดแูลรักษา และวทิยาการหลังการเก็บเกีย่ว ดงันี ้  

1. 1. การเตรียมเมล็ดพันธุ เลือกเมล็ดที่สมบูรณมีเมล็ดในเต็ม ไมมีเชื้อโรค ส่ิงเจือปนติดมากับเมล็ดและมีความ

งอกไมต่ํากวา 80%  เปนพนัธุดีตรงความตองการในทองถ่ิน  

1.2 การเตรียมดิน  ดินควรเปนดินรวนปนทรายหรือรวนเหนียว มีอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณดีพอควร 

เมื่อดิน มีความชื้นหรือฝนตกลงมาครั้งแรกจนดนิออนตวัพอที่จะไถหรือขุดไดก็เร่ิมเตรียมดินได ควรไถ ควรทําใหนอย

ที่สุด และควรไถตามแนวขวางความลาดเอยีงของพื้นที่เพือ่ปองกันการพังทลายของดนิ แลวตากดินไวประมาณ 7 วัน 

เพื่อฆาเชื้อโรคบางชนิดในดินและเปนการกําจัดวชัพืชดวย หลังจากนัน้ก็พรอมที่จะปลูกขาวได   

1.3 วิธีปลูก วธีินี้การปลูกแบบหวาเหมาะสําหรับพื้นที่ทีม่ีความลาดชันเล็กนอย  ตองเตรียมดินใหดี ตากดินแลว

ก็สามารถหวาน และควรคราดดินกลบทันทีใหเมล็ดขาวฝงอยูในดนิเพือ่ปองกันแมลงและสัตวศัตรูทําลาย การปลูกโดย

วิธีนี้จะใชเมลด็พันธุประมาณ 15 กก./ไร และไมเปนทีน่ิยมของเกษตรกร หรือปลูกแบบโรยเปนแถวไดโดยเตรียมดิน

เชนเดยีวกับการปลูกแบบหวาน แลวใชไมคราดหรือจอบทํารองขวางความลาดเอียงของพื้นที่  แตละรองหางกนัประมาณ 

30 เซนติเมตร หลังจากนัน้ทาํการโรยเมล็ดขาวลงในแถวที่เตรียมไวทันที แลวกลบรองดวยดินบางๆ การปลูกโดยวิธีนี้จะ

ใชเมล็ดพันธุประมาณ 15 กก./ไร 



 สําหรับวิธีการปลูกแบบหยอดเปนหลุมหลังเตรียมดินแลวใชไมแหลมกระทุง เสียมหรือจอบขุดลงใน

ดิน ลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระยะหางระหวางหลุมประมาณ 30 เซนติเมตร ทําการหยอดเมล็ดขาวลงในหลุมทันที

โดยหยอดหลมุละ 5-8 เมล็ด แลวกลบหลุมดวยดินบางๆ การปลูกโดยวธีินี้ใชเมล็ดพนัธุประมาณ 6-8 กก./ไร  ซ่ึง

เกษตรกรนยิมปลูกโดยวิธีนี้ หลังจากปลูกแลวประมาณ 7 วันควรตรวจดกูารงอกของเมล็ด โดยเฉพาะการปลูกแบบ

หยอดเปนหลุมหากพบวาหลุมใดไมงอกใหปลูกซอมทันที นอกจากนี ้ควรใหความรูในการตัดพันธุปนในทุกขัน้ตอนใน

กระบวนการผลิตขาวไร 

1.4.การกําจัดวชัพืช หลังจากปลูกแลว 20 วัน ควรตรวจดแูปลงปลูกหากพบวัชพืชใหกัําจัดออกโดยการถอนดวย

มือหรือจอบ และเมื่อขาวอายไุด 40-50 วันควรทําการกําจดัวัชพืชอีกครั้งเพื่อเปนการพรวนดนิไปดวย การปลูกขาวไรไม

ควรใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเพราะจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม หากจําเปนควรใชสารกําจัดศัตณูพืช

ทางชีวภาพแทน 

1.5 การใหปุย ดินที่มีความอดุมสมบูรณต่ําควรใสปุย 2 คร้ัง ดังนี ้

- คร้ังแรก ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตราไรละ 15 กิโลกรัมและปุยโพแทสเซียมคลอไรด อีกไรละ  

5 กิโลกรัม ใสพรอมกับการปลูกหรือหลังปลูก 1 อาทิตยโดยยังไมลงดนิ 

  - คร้ังที่ 2 ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตราไรละ 5 กิโลกรัม หลังจากขาวงอกแลว 25 วัน ใสโดยการหวานหรือ

ฝงลงในดินเพือ่ลดความสูญเสียปุยนอยลง 

 1.6. การบํารุงรักษาดินในแปลงขาวไร ควรปลูกขาวไรหมุนเวยีนหรือสลับกับพืชอ่ืน เชน       ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวลิสง  

ถ่ัวนิ้วนางแดง  ถ่ัวแดงหลวง  ถ่ัวแปยหีรือพืชตระกูลถ่ัวอ่ืนๆ  เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน 

1.7 การเก็บเกีย่ว  เก็บเกีย่วหลังจากขาวออกรวงประมาณ 30 วัน ตากทิ้งไวบนตอซัง 1-2 วัน แลวจึงนวด และ

นําไปตากแดดใหเมล็ดขาวมคีวามชื้นไมเกนิ 14% 

        2.  การปลูกขาวไรเชิงอนุรักษ     
   การปรบัปรุงบํารุงดิน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรดินในพืน้ที่สูง/ลาดชันในระบบการผลิตขาวไร  
ลดการชะลางพังทลายของดนิ  รักษาความอุดมสมบูรณของดินไดอยางยั่งยืน ดังนี ้
 - แนะนําการปลูกแถบพืชตามแนวระดับ  ควรเปนพืชอายุยืนเชน หญาแฝก กระถิน ถ่ัวมะแฮะ  เปนตน 
 - การทําคูรับน้าํขอบเขา 
 - หรือการทําขัน้บันไดดิน  พืน้ที่บนขั้นบันไดดินสามารถปลูกขาวไรได  
 
 

ที่มา...  ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย 


