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ค ำน ำ 

 

 สังคมไทยเป็นสังคมกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้น 
“ข้าว” จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย จึงจ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า
เป็นหนังสือ “องค์ความรู้ด้านการปลูกข้าว” ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการและทางปฏิบัติโดยเนื้อหาส่วนใหญ่เกิดจาก
การสั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน กปร. โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและสอดคล้องกับบริบทตามภูมิสังคม  
ในแต่ละพ้ืนที่จนประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมเป็นแนวทางให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ความส าเร็จ  โดยนายยวง เขียวนิล  และกลุ่มส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ เป็นศูนย์
เรียนรู้ฯ ที่สามารถน าแนวทางในการปฏิบัติในขั้นตอนของการเตรียมการ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูกข้าว 
การดูแล รวมถึงการเก็บเก่ียวและการจัดการผลผลิตได้จนประสบความส าเร็จ 

สุดท้ายนี้ ส านักงาน กปร. ขอขอบคุณนายยวง เขียวนิล และกลุ่มส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้าน  
ไทรใหญ่ เป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าหนังสือองค์ความรู้ข้าว: ข้าวของคนพอเพียง จะเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและด ารงตนให้เป็นประโยชน์
ต่อไป 

 

        ส านักงาน กปร. 
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องค์ควำมรู้ข้ำว: ข้ำวของคนพอเพียง 

1. ประวัติควำมเป็นมำข้ำวไทย 

“ข้ำว” เป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลและถือเป็นชีวิตจิตใจของคนไทย  
การท านาจึงเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และถือได้ว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญยิ่ง  
ที่น ารายได้จ านวนมากเข้าสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ข้าวจึงเป็นสิ่งส าคัญของทุกคนเนื่องจากเป็น
เรื่องปากท้องของคน โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวเปรียบเสมือนชีวิตของคนปลูกข้าวเนื่องจาก เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญอันดับแรกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพ่ิมต้นทุนการผลิต ถ้าหากว่ามี  
พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีความต้านทานต่อโรคและแมลง 
และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นแล้วจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวหรือเป็น
การลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็นอย่างดี  พันธุ์ข้าวมีหลายชนิดมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว มีทั้งพันธุ์ที่ปลูก
เฉพาะนาปีและปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ละสายพันธุ์มีความเหมาะสมในสภาพอากาศที่ต่างกัน โดยมีการพัฒนา
ผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าให้อายุเก็บเกี่ยวสั้นเพ่ือให้ได้  
สายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคไหม้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาเสถียรภาพผลผลิตของข้าว เนื่องจากการปลูก
พันธุ์ต้านทานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการลดความเสี่ยงจากโรคและแมลง (วัชระ , 2542)  ดังนั้นกว่า
จะมาเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวส าหรับปลูกกินหรือปลูกขายได้ จะต้องผ่านกระบวนการเริ่มตั้งแต่คัดเลือกให้ได้เมล็ด
พันธุ์คัดที่มีคุณสมบัติตามที่นักปรับปรุงพันธุ์ก าหนดและภายใต้การควบคุมและตรวจพันธุ์อย่างถี่ถ้วน  เมล็ด
พันธุ์หลักที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คัดภายใต้ค าแนะน าและวิธีการเพ่ือรักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจ าพันธุ์  
เมล็ดพันธุ์ขยายปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์หลักโดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดท าแปลงขยายพันธุ์ และ
เมล็ดพันธุ์จ าหน่ายปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ขยายโดยเกษตรกรในแปลงขยายพันธุ์เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายให้แก่
เกษตรกรคนอ่ืน ๆ  

ข้าวเป็นพืชที่เก่าแก่มาก จัดอยู่ในตระกูลหญ้า ปัจจุบันรู้จักในชื่อ Poaceae ซึ่งเป็นตระกูลเดียว
กับข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าวฟ่าง โดยข้าวมีมากมายหลายชนิดและมีการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์มาตลอด ซึ่งใน
ปัจจุบันมีสายพันธุ์ข้าวกว่า 100 ชนิด (http://www.ricethailand.go.th/rkb/varieties/index.php.html) แต่
สามารถแบ่งได้ชัดเจนเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

(1) พันธุ์ข้าวที่พบมากในเอเชีย คือ  Oryza sativa มีต้นก าเนิดในทวีปเอเชีย เป็นพันธุ์ที่ปลูก
มากที่สุดและแพร่หลายไปยังหลายๆ ประเทศท่ัวโลก 

(2) พันธุ์ข้าวที่พบมากในแอฟริกา คือ Oryza glaberrima มีต้นก าเนิดในทวีปแอฟริกา
ตะวันตกและพบในบางประเทศเท่านั้น 

ปัจจุบันการปลูกข้าวนาสวน และข้าวไร่ ในฤดูฝนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว  ในช่วง 
ฤดูแล้งการปลูกข้าวมี 2 วิธีด้วยกัน คือ 1) การปลูกแบบนาสวน เป็นการปลูกข้าวแบบตกกล้าปักด าเป็นแถว 
ในสภาพที่มีน้ าขัง 2) การปลูกข้าวนาปีและการปลูกข้าวไร่ เป็นการปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน ถ้าเป็นที่ดอนจะ
เรียกว่าการปลูกข้าวไร่ กล่าวคือเป็นช่วงของการปลูกแบบใช้เมล็ดหยอดในหลุมให้เป็นแถวเป็นแนวบนที่ดอน
ในสภาพที่ไม่มีน้ าขัง หลังจากหยอดเมล็ดแล้ว ส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก และพันธุ์ข้าวที่ปลูกมีทั้งข้าว
เหนียวและข้าวเจ้าเป็นข้าวพันธุ์ดีส่งเสริมให้ปลูกในแหล่งต่าง ๆ  

http://www.ricethailand.go.th/rkb/varieties/index.php.html
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2. พันธุ์ข้ำวที่เพำะปลูกในประเทศไทย 
 1) พันธุ์ข้ำวนำไม่ไวต่อช่วงแสง จ านวน 32 ชนิด คือ 

กข1  กข14  กข21  กข29  กข31  กข33  กข37 กข39 กข41 กข43 กข47 กข49  
กข53  กข55  กข57  กข61  กข63 กข-แม้โจ้ ก.วก.1  ก.วก.2  ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี ชัยนาท1 ทับทิม 
ชุมแพ  ปทุมธานี1  พิษณุโลก2  แพร่1  สกลนคร สังข์หยดพัทลุง  สันป่าตอง1  สุพรรณบุรี1  สุพรรณบุรี2  
สุพรรณบุรี3  

2) พันธุ์ข้ำวนำไวต่อช่วงแสง จ านวน 28 ชนิด คือ 
กข6  กข12 (หนองคาย)  กข15  กข18  กข20  กข27  กข35  กข51  กข59  กข 35 (รังสิต)  ขาว

ดอกมะลิ  ขาวตาแห้ง  เขี้ยวงู8974  ไข่มดริ้น3  ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1  เจ๊กเชย1  เฉี้ยงพัทลุง  ช่อลุง97 
พิษณุโลก3  พิษณุโลก80  เล็บนกปัตตานี  หางยี71  เหนียวด าหมอ37  เหนียวด าช่อไม้ไผ่49  เหนียวสันป่าตอง  
เหนียวอุบล  เหลืองประทิว123  หอมกระดังงา59 

3) พันธุ์ข้ำวข้ึนน้ ำ จ านวน 2 ชนิด คือ ขาวบ้านนา432  พลายงามปราจีนบุรี 
4) พันธุ์ข้ำวทนน้ ำลึก จ านวน 4 ชนิด คือ กข45  ปราจีนบุรี1  ปราจีนบุรี2  อยุธยา1 
5) พันธุ์ข้ำวไร่ จ านวน 7 ชนิด คือ ขาวโป่งไคร้  เจ้าขาวเชียงใหม่  เจ้าลีซอสันป่าตอง  เจ้าฮ่อ  ซิวแม่จัน  

ดอกพะยอม  ลืมผัว 
6) พันธุ์ข้ำวผสม จ านวน 1 ชนิด คือ กข3 

 
3. รู้จักต้นข้ำว 
 ส่วนต่างๆ ของต้นข้าว ประกอบด้วย 
 ล ำต้น  มีลักษณะตรง ข้างในกลวง มีความสูงตั้งแต่ 50 - 200 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว โดยข้าว
บางชนิดมีความยาวถึง 5 เมตร 

 ใบข้ำว  มีลักษณะยาวแหลม มีความกว้าง 5 - 15 มิลลิเมตร ส่วนของใบหุ้มติดอยู่กับล าต้น 

 ดอกข้ำว  มีลักษณะเป็นรวง แต่ละดอกประกอบด้วยเกสรตัวผู้ 6 ชุด 

 เมล็ดข้ำว  มีปลายแหลม เมล็ดเดี่ยว แห้ง มีความยาว 5.50 - 7.51 มิลลิเมตร ดูดซับน้ าได้ถึง 25 ส่วน
ของน้ าหนักเมล็ด ภายในเซลล์เมล็ดข้าวประกอบด้วยเยื่อร าหุ้มและไข่ขาวคัพภะ (ต้นอ่อนของพืช)  
ท าหน้าที่ผลิตแป้งที่ท าให้เมล็ดข้าวมีสีขาว ลักษณะเงาวาว 
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รูปที่ 1  การเจริญเติบโตทางล าต้นข้าว 
ที่มา: http://trakanphuetphon.ubonratchathani.doae.go.th 

 

รูปที่ 2  ส่วนประกอบของรวงข้าว 

 

http://trakanphuetphon.ubonratchathani.doae.go.th/
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รูปที่ 3  ส่วนประกอบของข้าวเปลือก 

 

4. วิธีกำรปลูกข้ำว 

4.1) กำรเตรียมกำร 

 กำรเลือกพื้นที่ปลูก  ข้าวเป็นพืชเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ดีกว่าพืชชนิดอ่ืน ๆ 
ทั้งสภาพพ้ืนที่ลาดเอียงตามไหล่เขาที่มีน้ าขัง และในที่ราบลุ่ม น้ าลึก พ้ืนที่เหมาะสมในการผลิตข้าวให้ได้ผลดี
ต้องมีระดับน้ าลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร โดยระดับและความสม่ าเสมอของพ้ืนที่และชนิดของดินเป็นปัจจัย 
ที่บ่งบอกความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกข้าว  

ระดับความสม่ าเสมอของพ้ืนที่ มีความส าคัญต่อการผลิตข้าวที่สัมพันธ์กับความชื้นและระดับน้ า 
ในแปลง การระบายน้ าเข้าและออกในแปลง ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและการป้องกันก าจัดวัชพืช  
การจัดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตชลประทาน ท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 

ชนิดของดิน ดินที่เหมาะสมในการปลูกข้าว ควรเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีค่าความเป็น
กรดด่าง (pH) 5.5 – 6.5 ชนิดของดินนอกจากจะมีผลเกี่ยวข้องกับแหล่งอาหารพืชแล้วยังมีผลต่อการควบคุม
ระดับความชื้นหรือระดับน้ าในแปลงนาด้วย พ้ืนที่ลุ่มควรเลือกใช้ข้าวพันธุ์ที่ไวต่อแสงที่มีอายุหนัก (ระยะเวลา
ปลูกยาว) และตอบสนองต่อปุ๋ยต่ า พ้ืนที่ดินที่เป็นที่ดอนและอาศัยน้ าฝนแต่เพียงอย่างเดียว ควรปลูกข้าวไวต่อ
แสงที่มีอายุเบา (ระยะเวลาปลูกสั้น) 

 กำรเตรียมดิน  การเตรียมดินก่อนปลูกข้าวเพ่ือให้เหมาะสมกับการงอก การเจริญเติบโต 
และก าจัดวัชพืช โรคพืช และแมลงศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ที่ตอซัง (ตอข้าวที่เกี่ยวรวงแล้ว) และในดิน การเตรียมดิน
ยังมีผลท าให้ฟางข้าว ตอซังข้าว และวัชพืชถูกไถกลบลงในดินเป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
นอกจากนี้ยังท าให้ธาตุอาหารพืชที่สะสมไว้ในดินชั้นล่างกลับขึ้นมาอยู่ในส่วนบนของผิวดิน โดยมีวิธีการดังนี้ 

(1) กำรเตรียมดินส ำหรับท ำนำด้วยวิธีปักด ำ เริ่มจากการไถดะ (การไถครั้งแรกเพ่ือท าลาย
วัชพืชในนา)ลึกประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร พลิกดินพ่ึงแดดเป็นเวลา 1 – 2 สัปดาห์ สูบน้ าเข้านา และ 
จึงไถแปร (การไถเพ่ือตัดกับรอยไถดะ ท าให้รอยไถดะแตกออกเป็นก้อนเล็ก ๆ จนวัชพืชหลุดออกจากดิน)    
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อีก 1 – 2 ครั้ง เพ่ือก าจัดวัชพืชที่งอกใหม่ แล้วย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง จากนั้นจึงคราดน าเศษวัชพืชออก 
ปล่อยน้ าให้ท่วมขังดินไว้เพ่ือรอปักด า หากทิ้งไว้นานและน้ าใส แสงแดดส่องผิวถึงผิวดินได้จะท าให้วัชพืชบางชนิด
งอกขึ้นมา จึงให้คราด (การเอาวัชพืชออกจากผืนนา และปรับพ้ืนที่นาให้ได้ระดับเป็นที่ราบเสมอกัน เพ่ือต้นข้าว
จะได้รับน้ าเท่า ๆ กัน) อีกครั้ง  ก่อนการปักด าการเตรียมดินโดยใช้ลูกทุบ (เครื่องไถพรวนจอบหมุน) ย่ าฟาง
แทนการไถแปร เพ่ือหมักให้เศษซากพืชย่อยสลายเป็นเวลา 2 – 3 สัปดาห์ โดยหลังจากท าเทือก (ท าให้ท้องนา
มีระดับเรียบเสมอกันจะช่วยให้ควบคุมน้ าและหญ้าได้ง่าย) แล้ว จึงควรปักด าภายใน 1 – 2 วัน เนื่องจากดินจะ
ตกตะกอนจับตัวกันแน่นท าให้ปักด ายากขึ้น 

(2) กำรเตรียมดินส ำหรับท ำนำด้วยวิธีหว่ำนน้ ำตม ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเตรียมดิน
ส าหรับปักด า  แต่ในขั้นตอนการคราดต้องปรับระดับพ้ืนที่ให้เรียบสม่ าเสมอท าให้สามารถควบคุมระดับน้ า  
ได้สะดวก การงอกของเมล็ดข้าวจะสม่ าเสมอ เมื่อปรับดินสม่ าเสมอแล้วจึงแบ่งเป็นแปลงย่อยกว้างประมาณ  
3 – 5 เมตร ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแปลงนาเพ่ือท าร่องน้ าโดยใช้ไหกระเทียมผูกเชือกลาก
หรือใช้รถไถเดินตาม  การท าเทือกเตรียมแปลงนี้ควรท าไว้ไม่เกิน 1 วัน ก่อนหว่านข้าว 

(3) กำรเตรียมดินส ำหรับท ำนำด้วยวิธีหว่ำน เป็นการเตรียมดินขณะที่ไม่มีน้ าขังในแปลงนา 
ในช่วงต้นฤดูฝนขณะที่ดินมีความชื้นแล้วจึงไถดะลึกประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร พลิกกลับดินทิ้งไว้เป็นเวลา 
1 – 2 สัปดาห์ เพ่ือให้ดินชั้นล่างได้รับก๊าซออกซิเจนจากอากาศและเป็นการก าจัดวัชพืช โรคพืชและตัวอ่อน
ของแมลง แล้วไถแปรอีก 1 – 2 ครั้ง เพ่ือก าจัดวัชพืชและย่อยสลายดิน หว่านเมล็ดข้าวแห้งหรือยอดเมล็ดเสร็จแล้ว
คราดกลบ 

 

 
กำรเตรียมแปลงนำข้ำว 
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ในขั้นตอนของการเตรียมดิน จากการถอดองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้กลุ่มส่งเสริมและ 

ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่เพ่ือปลูกข้าว มีการเตรียมดินโดยตีดินด้วยรถปั่นเพ่ือให้ตอซังหรือหญ้าต่าง ๆ  
ไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้อีก หลังจากการตีดินแล้วขังน้ าไว้ในแปลงนาประมาณ 20 วัน เพ่ือให้ตอซังหรือ
หญ้าเน่าเปื่อยก่อนท าการหว่านข้าว จากนั้นท าการคราดดินและตีเทือก (เกลี่ยดิน) ในแปลงนาให้หน้าดินเรียบ
เสมอกันและลากทางน้ า (ระยะห่างระหว่างร่องน้ าประมาณ 5 เมตร) ข้อควรระวัง คือ การหมักตอซังหรือหญ้าต่าง ๆ 
อาจส่งผลให้เกิดโรคของข้าวในแปลงนาได้  แต่ส าหรับศูนย์เรียนรู้นายยวง เขียวนิล ใช้วิธีสูบน้ าเข้าแปลงนา 
แช่ไว้ประมาณ 3 วัน หลังจากนั้นน ารถปั่นนามาตีดินเพ่ือให้ตอซังหรือหญ้าต่างๆ ไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่อีก 
เมื่อตีดินเสร็จแล้วขังน้ าไว้ในแปลงนาอีกประมาณ 1 เดือน เ พ่ือให้ตอซังหรือหญ้าเน่าเปื่อยก่อนท าการหว่าน
ข้าว จากนั้นท าการคราดดินและเป๊ (เกลี่ยดิน) ในแปลงนาให้หน้าดินเรียบเสมอกันและลากทางน้ า (ระยะห่าง
ร่องน้ าประมาณ 5 เมตร) เสร็จแล้วสูบน้ าออกจากแปลงนาแต่ต้องไม่ท าให้ดินแห้งจนเกินไป 

 

 กำรเตรียมน้ ำ  
เนื่องจากพ้ืนที่ของศูนย์เรียนรู้กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่อยู่ในเขต

ชลประทานจึงอาศัยน้ าจากคลองชลประทาน ซึ่งอยู่ด้านหน้าของแปลงนา โดยสูบน้ าเข้าแปลงนา จ านวน  
2 ครั้ง/ฤดูกาล  ส าหรับศูนย์เรียนรู้นายยวง มีการเตรียมน้ าตั้งแตช่่วงฝนเริ่มตกโดยขังน้ าไว้ในแปลงนาประมาณ 
1 เดือน ก่อนท าการตีดิน เวลาผ่านไปน้ าที่ขังไว้ในแปลงนาลดลง จากนั้นสูบน้ าจากในสวนที่เก็บไว้ช่วงฤดูฝน
เข้าแปลงนาอีกครั้ง ส่วนใหญ่น้ าที่ใช้เติมลงในแปลงนามาจากการบริหารจัดการน้ าจากสระน้ าขนาดใหญ่ที่
เตรียมไว้ส าหรับเกษตรทฤษฎีใหม่และปลูกข้าวโดยไม่ได้พ่ึงพาน้ าจากระบบชลประทาน 
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 กำรคัดเลือกและเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
ในขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ดี ต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ความบริสุทธิ์ของเมล็ดที่ดี ไม่มีพันธุ์อ่ืน ไม่มีเมล็ดวัชพืช และไม่มีโรคแมลงเจือปน 
(2) ทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์เสียก่อน เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรงอกไม่ต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
(3) คัดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์และสม่ าเสมอ โดยการฝัดแยกเมล็ดลีบและสิ่งเจือปนออกท้ิงด้วย

มือหรือเครื่องคัดเมล็ด อีกวิธีหนึ่งคือการทดสอบในน้ าเกลือ โดยการใช้น้ าสะอาด 10 ลิตร ละลายเกลือแกง
อัตรา 1.7 กิโลกรัม ทดสอบความเข้มข้นโดยใช้ไข่สดลอยในน้ าเกลือ หากมีความเข้มข้นเหมาะสม ไข่จะลอยขึ้น
มีขนาดเท่าเหรียญ 5 บาท (มีความถ่วงจ าเพาะ 1.08) จากนั้นน าเมล็ดข้าวลงแช่ ถ้าเมล็ดข้าวลอยขึ้นผิว
น้ าเกลือแสดงว่าข้าวลีบหรือเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ ถ้าเมล็ดข้าวจมน้ าแสดงว่าเมล็ดข้าวสมบูรณ์ หลังจากนั้นให้
ล้างน้ าเกลือด้วยน้ าสะอาดแล้วจึงน าเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไป 

(4) ในกรณีที่คาดว่ามีโรคบางชนิดติดมากับเมล็ด เช่น โรคถอดฝักดาบ ควรคลุกเมล็ดด้วย
สารป้องกันก าจัดโรคเสียก่อน 

 

 
 

 กำรเตรียมเมล็ดพันธุ์ส ำหรับหว่ำนข้ำวงอก ให้น าเมล็ดที่คัดได้ใส่ลงถุงผ้าดิบที่น้ าและอากาศ
สามารถซึมผ่านได้ แช่ในน้ าสะอาดประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วใช้กระสอบป่านหรือผ้าอุ้มน้ าหุ้มคลุมเมล็ดไว้  
โดยวางในที่ระบายอากาศได้ดี เป็นเวลาประมาณ 48 ชั่วโมงและหมั่นรดน้ าให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ  หลังจากนั้นให้
น าไปหว่านลงบนแปลงกล้าที่ได้เตรียมไว้ ก่อนหว่านเมล็ดข้าวงอกลงในแปลงกล้า ควรใส่ปุ๋ยที่ มีธาต ุ
ไนไตรเจนและฟอสฟอรัสในแปลงกล้าเสียก่อน และใช้ไม้กระดานเกลี่ยแปลงเพ่ือกลบปุ๋ยลงไปในดิน ปกติใช้
เมล็ดพันธุ์จ านวน 50 - 80 กิโลกรัม/เนื้อที่แปลงกล้า 1 ไร่   เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 25 - 30 วัน นับจากวัน
หว่าน เมล็ดต้นกล้าจะมีขนาดโตพอที่จะถอนเอาไปปักด าได้  การตกกล้าแบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
ในการท านาด าในประเทศไทย 

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่และศูนย์เรียนรู้นายยวงฯ  
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวหรือร้านจ าหน่ายแทนการเก็บเมล็ดพันธุ์เอง เนื่องจากกลุ่มส่งเสริมและ 
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ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่สามารถใช้เพาะปลูกได้ 2 รอบจากการซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าว   
แต่ส าหรับนายยวงฯ มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการตากข้าวและขาดพ้ืนที่ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ 

 กำรเพำะกล้ำในดินแห้ง  ในกรณีท่ีชาวนาไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับการตกกล้าในดินเปียก  ชาวนา
อาจท าการตกกล้าบนที่ดอนซึ่งไม่มีน้ าขัง โดยเอาเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ซึ่งยังไม่ได้เพาะให้งอกไปโรยไว้ในแถวที่
เปิดเป็นร่องเล็ก ๆ ขนาดยาวประมาณ 1 เมตร จ านวนหลายแถว แล้วกลบดินเพ่ือป้องกันนกและหนู  หลังจากนั้น
รดน้ าด้วยบัวรดน้ าวันละ 2 - 3 ครั้ง เมล็ดจะงอกขึ้นมาเป็นต้นกล้าเหมือนกับการตกกล้าในดินเปียก  ปกติใช้
เมล็ดพันธุ์จ านวน 7 - 10 กรัม/แถวที่มีความยาว 1 เมตรและแถวห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร  หลังจาก
โรยเมล็ดและกลบดินแล้ว  ควรหว่านปุ๋ยพวกที่ให้ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอัตราต่ าลงไปด้วย  

 

 
ระยะกล้ำ 

 
 กำรปักด ำ  เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 25 - 30 วัน จากการตกกล้าในดินเปียกหรือ 

การตกกล้าในดินแห้ง จะโตพอที่จะถอนเอาไปปักด าได้   ขั้นแรกให้ถอนต้นกล้าขึ้นมาจากแปลงแล้วมัดรวมกัน
เป็นมัดๆ ตัดปลายใบทิ้ง ถ้าต้นกล้าเล็กมากไม่ต้องตัดปลายใบทิ้ง  ส าหรับต้นกล้าที่ได้มาจากการเพาะกล้าใน
ดินเปียกต้องล้างเอาดินที่รากออกแล้วจึงเอาไปปักด าในพ้ืนที่นาได้เตรียมไว้ พ้ืนที่นาที่ใช้ปักด าควรมีน้ าขังอยู่
ประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร เพราะต้นข้าวอาจจะถูกลมพัดจนพับลงได้  ถ้าระดับน้ าในนานั้นลึกมาก ต้นข้าวที่
ปักด าอาจจมน้ าในระยะแรก และท าให้ต้นข้าวต้องยืดต้นมากกว่าปกติจนมีผลให้แตกกอน้อย  การปักด าที่ได้
ผลิตผลสูงจะต้องปักด าให้เป็นแถวเป็นแนว และมีระยะห่ างระหว่างกอและระหว่างแถวประมาณ  
25 เซนติเมตร โดยการปักด ามักใช้ต้นกล้าจ านวน 3 - 5 ต้นต่อกอ 
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5. กำรปลูกข้ำว 

 การปลูกข้าวหรือการท านา สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ 
 กำรปลูกข้ำวไร่ หมายถึง การปลูกข้าวบนที่ดอนไม่มีน้ าขังในพ้ืนที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูก

เรียกว่า “ข้าวไร่” พ้ืนที่ดอนส่วนมาก เช่น ภูเขา มักจะไม่มีระดับคือ สูง ๆ ต่ า ๆ จึงไม่สามารถไถเตรียมดิน 
และปรับระดับดินได้ง่ายๆ เหมือนกับพ้ืนที่ราบ เพราะฉะนั้น ชาวนามักปลูกข้าวแบบหยอด โดยขั้นแรกท าการ
ตัดหญ้าและต้นไม้เล็กออก แล้วจึงท าความสะอาดพ้ืนที่ที่จะปลูก แล้วใช้หลักไม้ปลายแหลมเจาะดินเป็นหลุม
เล็ก ๆ ลึก 3 เซนติเมตร ปากหลุมกว้าง 1 นิ้ว มีระยะห่าง 25 เซนติเมตร  หยอดพันธุ์ข้าวทันทีหลังจากที่เจาะ
หลุม และหลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วกลบดินปากหลุม เมื่อฝนตกหรือเมื่อเมล็ดได้รับความชื้นจากดิน 
เมล็ดจะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวเนื่องจากที่ดอนไม่มีน้ าขังและไม่มีการชลประทาน การปลูกข้าวไร่จึง
ต้องใช้น้ าฝนเพียงอย่างเดียว พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่จะแห้งและขาดน้ าทันที่เมื่อสิ้นหน้าฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่จึง
ต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกในต้นฤดูฝนและเก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน การปลูกข้าวไร่ชาวนาจะต้องหมั่น
ก าจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวัชพืชมากกว่าที่ลุ่ม พ้ืนที่ที่ปลูกข้าวไร่ในประเทศไทยมีจ านวนน้อยและปลูก
มากในภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกข้าวไร่น้อยมาก 

 กำรปลูกข้ำวนำด ำ หรือเรียกว่า การปักด า ซึ่งวิธีการปลูกแบ่งเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก
ได้แก่ การตกกล้าในแปลงขนาดเล็ก และขั้นตอนที่สองได้แก่ การถอนต้นกล้าน าไปปักดินในนาผืนที่ใหญ่ โดย
การปลูกแบบนี้จ าเป็นต้องเตรียมดินที่ดีกว่าการปลูกข้าวไร่ ซึ่งต้องมีการไถดะ ไถแปร และคราด โดยพ้ืนที่นา
ด ามีคันนาแบ่งกั้นออกเป็นแปลงเล็ก ๆ ขนาดแปลงละ 1 ไร่ หรือเล็กกว่า คันนามีไว้เพ่ือกักเก็บน้ า ปล่อยน้ าทิ้ง
จากแปลงนา นาด าจึงมีการบังคับน้ าในนาไว้ได้บ้างพอสมควร  
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 กำรปลูกข้ำวนำหว่ำน เป็นการปลูกข้าวด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในแปลงนาโดยตรง  

ซ่ึงได้มีการไถเตรียมดินเอาไว้แล้ว โดยการเตรียมดินก็แบบเดียวกับการปลูกข้าวนาด า  การหว่านแบบนี้นิยมใช้
ในพ้ืนที่มีคันนากั้นเป็นแปลงและมีน้ าขังประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร และพ้ืนที่นาเป็นผืนใหญ่ขนาดประมาณ  
1 - 2 ไร่  การเตรียมดินท าเหมือนกับการเตรียมดินส าหรับนาด า ซึ่งมีการไถดะ ไถแปร และคราดเพ่ือเก็บ
วัชพืชออกจากพ้ืนนาแล้วจึงทิ้งให้ดินตกตะกอนจนเห็นว่าน้ าใส จึงน าเมล็ดพันธุ์ที่เพาะให้งอกแล้วหว่านลงนา
และปล่อยน้ าออก เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว ซ่ึงการหว่านแบบนี้นิยมท ากันเพ่ือใช้ปลูกข้าวนาปรัง 

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่เริ่มปลูกข้าวโดยการเตรียมดิน และ
หลังจากนั้นประมาณ 3 วัน จึงท าการหว่านข้าวที่เตรียมไว้ เช่นเดียวกันศูนย์เรียนรู้ฯ นายยวง  โดยนายยวงฯ
ฉีดยาคุมหญ้าเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชด้วยเมื่อหว่านข้าวเสร็จ 
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 กำรเลือกวันปลูก 
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่เลือกวันหว่านข้าวในช่วงข้างข้ึน

เพ่ือเป็นสิริมงคล โดยเลือกวันที่ดีที่สุดจากต าราฤกษ์ปลูกข้าว (ตามต าราฤกษ์ปลูกข้าว หากหว่านข้าวในช่วง
ข้างขึ้นจะท าให้ได้ผลผลิตดี) แต่ศูนย์เรียนรู้นายยวง เลือกวันปลูกข้าวโดยพิจารณาจากฤดูกาลของการท านา
ข้าวและเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับฤดูกาลนั้น โดยสามารถค านวณวันเก็บเกี่ยวข้าวได้จากระยะเวลา 
ที่ใช้ในการปลูกของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เลือก และควรเลือกวันปลูกข้าวโดยค านวณช่วงข้าวตั้งท้องไม่ให้เผชิญกับ
ภาวะร้อนจัดหรือหนาวจัดซึ่งส่งผลให้ผลผลิตน้อย 

 
6. กำรดูแล 

การเจริญงอกงามของต้นข้าว แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ ได้แก่  

ระยะกล้า เริ่มตั้งแต่ข้าวเริ่มงอกจากเมล็ด จนกระทั่งเริ่มแตกกอ ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ  
20 - 30 วัน การดูแลในระยะนี้ หากบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ดีมาตั้งแต่ต้นแล้ว ท าแต่เพียงคอยดูระดับ
น้ าไมใ่ห้สูงเกิน และระวังโรคแมลง สัตว์เลี้ยงมากัดท าลายและเหยียบย่ า 

 

 

 

ระยะแตกกอ เริ่มจากแตกกอไปจนกระทั่งเริ่มสร้างดอก ระยะนี้ใช้เวลาเท่าใดขึ้นอยู่กับชนิด
พันธุ์ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ใช้ระยะเวลา 40 - 60 วัน  การดูแลรักษาในระยะนี้ ถ้าบ ารุงดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ดีมาตั้งแต่ต้นแล้ว ท าแต่เพียงคอยดูระดับน้ าไม่ให้สูงเกิน และระวังโรคแมลง แต่ถ้าฉีดพ่นฮอร์โมน
น้ าหมักแม่ (น้ าหมักที่ช่วยเร่งดอก บ ารุงผล ท าให้โตงาม ได้ผลเร็ว) ด้วย จะช่วยให้แตกกอดี 
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               ระยะแตกกอ   ระยะเริ่มสร้ำงช่อดอก 
 

  ระยะที่ 2  การเจริญเติบโตทางสืบพันธุ์ เริ่มจากเริ่มสร้างดอก ตั้งท้องออกดอก จนถึงการ
ผสมพันธุ์  ระยะนี้จะใช้เวลาเท่าใดขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ใช้ระยะเวลา 20 - 30 วัน 
การดูแลรักษาในระยะนี้ ถ้าบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ให้คอยดูระดับน้ าไม่ให้สูงเกิน และระวังโรค
แมลง ถ้ามีการฉีดพ่นฮอร์โมนน้ าด้วยจะช่วยให้ข้าวออกรวงโต 

 

           ระยะออกดอก   ระยะน้ ำนมและข้ำวสุก 
 
ระยะที่ 3  การเจริญเติบโตทางเมล็ด หลังจากการผสมพันธุ์ของดอกข้าว เมล็ดข้าวจะเริ่ม 

เป็นน้ านม เป็นแป้ง จนกระทัง่เมล็ดสุก โดยใช้เวลา 25 - 30 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ข้าว การดูแลรักษาในระยะนี้ 
ควรตัดพันธุ์ข้าวปนออกจากแปลงเพ่ือให้ได้ข้าวพันธุ์ที่ต้องการอย่างบริสุทธิ์ ให้คอยดูระดับน้ าตอนเมล็ดข้าว
ก าลังจะสุก เพ่ือเพ่ิมความหอมให้แก่ข้าวหอมมะลิ 105  
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 กำรใส่ปุ๋ย 
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ และศูนย์เรียนรู้นายยวงฯ  

เริ่มใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากหว่านเมล็ดข้าวประมาณ 15 - 20 วัน  โดยศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไทรใหญ่ใส่ปุ๋ย 
อีกครั้งพร้อมกับฉีดยาก าจัดแมลงและยาป้องกันโรคของข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 35 วัน  แต่ศูนย์เรียนรู้ 
นายยวงฯ เริ่มใส่ปุ๋ยหลังจากหว่านเมล็ดข้าวประมาณ 15 - 20 วัน เนื่องจากเมล็ดข้าวได้ใช้อาหารจากเมล็ด
หมดแล้ว และฉีดปุ๋ยน้ าทุกสัปดาห์จนกระท่ังข้าวอายุประมาณ 60 - 70 วัน 

 กำรจัดกำรน้ ำในนำข้ำว 
ชุมชนบ้านไทรใหญ่มีการจัดการน้ าในนาข้าวโดยเริ่มปล่อยน้ าเข้าแปลงนาครั้งแรกหลังจาก

วันที่หว่านข้าวประมาณ 18 - 20 วัน (หลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้ว) และปล่อยน้ าขังไว้ 7 วัน เพ่ือให้ปุ๋ยที่ใส่ไว้ละลาย 
จากนั้นจะปล่อยน้ าเข้าแปลงนาครั้งที่ 2 หลังจากปล่อยน้ าครั้งแรกประมาณ 15 - 17 วัน และปล่อยน้ าเข้า
แปลงนาครั้งสุดท้ายเมื่อข้าวมีอายุประมาณ 45 วัน ซึ่งในครั้งนี้ระดับน้ าต้องมีระดับที่สม่ า เสมอกันและสูงจาก
พ้ืนดินประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร โดยเกษตรกรต้องคอยตรวจสอบระดับน้ าให้คงที่ตลอดเวลาจนกระทั่ง 
ข้าวออกรวง 

 กำรปอ้งกันก ำจัดศัตรูพืช/โรคของข้ำว 
เนื่องจากแปลงนาของชุมชนบ้านไทรใหญ่ส่วนใหญ่จะเผชิญกับโรคพืชและศัตรูพืชต่าง ๆ ที่

ส าคัญ ได้แก่ โรคเชื้อรา โรคกาบใบแห้ง แมลงสิง และเพลี้ยจักจั่นที่คอยดูดน้ าเลี้ยงของข้าวจนต้นข้าวไหม้ตาย 
ในช่วงข้าวออกรวงมักประสบปัญหาแมลงเต่าด ากัดคอข้าว ส่งผลให้เมล็ดข้าวเป็นสีขาวและลีบ วิธีป้องกันคือ
หมั่นเดินส ารวจแปลงนาทุกวัน หากพบปัญหาจากแมลงให้ฉีดยาก าจัดแมลงโดยทันท ี แต่แปลงนาของนายยวง
มักพบโรคของข้าวโดยช่วงระยะใบแรกของข้าวมักเจอกับเพลี้ยไฟ ซึ่งสามารถป้องกันได้หลายวิธี เช่น   
1) สูบน้ าเข้าแปลงนาให้ท่วมต้นข้าว 2) ฉีดยาสมุนไพรที่สกัดจากใบสะเดาหรือน้ าส้มควันไม้  3) ปล่อยทิ้งไว้จน
พ้นระยะใบแรกของข้าว 

 
7. กำรเก็บเกี่ยวและจัดกำรผลผลิต 
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  การเก็บเกี่ยวข้าวอยู่ในช่วงหลังจากข้าวออกดอกประมาณ 30 วัน  หรือ เมื่อต้นข้าวมีอายุ
ประมาณ 90 วัน โดยสังเกตจากเมล็ดในรวงข้าวส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นสีฟาง ชุมชนบ้านไทรใหญ่เก็บเกี่ยวเมล็ด
ข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด ซึ่งประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยว แต่เมล็ดข้าวจะมีความชื้นสูงประมาณ 25 - 30% 
ซึ่งเกินระดับความชื้นมาตรฐาน   เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเมล็ดข้าวที่ได้ไปตากแดดที่ลานตาก โดย
ให้ผ่านการตากแดดประมาณ 3 แดด พร้อมกับวัดความชื้นให้อยู่ในระดับมาตรฐานไม่เกิน 10% แล้วน ามาเก็บ
ไว้ในโรงเก็บข้าวเป็นเวลา 15 - 20 วัน หลังจากนั้นเป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์โดยแยกสิ่ง
ปนเปื้อนและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือจ าหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป   

การเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตของนายยวง เริ่มตั้งแต่ช่วงข้าวอายุประมาณ 60 วัน ซึ่งข้าว
จะเริ่มแต่งตัว ใบจะมีลักษณะกลม ต่อมาช่วงข้าวอายุประมาณ 70 วัน ข้าวเริ่มตั้งท้อง ใบจะมีลักษณะเหมือน
หางปลาทู  ต่อมาข้าวแทงช่อดอกเรียงเสมอกันหมดทั้งแปลงนา หลังจากนั้นข้าวเริ่มก้ม (โค้ง) และเมล็ดข้าว
เริ่มแห้งจากปลายถึงโคนต้น หลังจากนั้นอีกประมาณ 20 วัน สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ เนื่องจากนายยวงฯ  
ไม่ได้ท าเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง  เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงน าข้าวไปจ าหน่ายให้กับโรงสีข้าวโดยทันที 

 

 
  ดังนั้น การปลูกข้าวควรให้ความส าคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ การเตรียมดินไปจนถึงการเก็บ
เกี่ยว  โดยการปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่นนั้น ๆ  รวมถึง
ลักษณะสภาพพ้ืนที่ว่าเป็นพ้ืนที่สูงหรือต่ าและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ปลูกให้สอดคล้องกับสภาพในแต่ละพ้ืนที่และ
ฤดูกาลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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