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การปลูกข้าวไร่ 
การปลกูขา้วไร่ หมายถึง การปลกูขา้วบนที�ดอนและไม่มีนํ� าขงัในพื�นที�ปลกู ชนิด

ของขา้วที�ปลูกกเ็รียกวา่ ขา้วไร่ พื�นที�ดอนส่วนมาก เช่น เชิงภูเขามกัจะไม่มีระดบั 

คือ สูง ๆ ตํ�า ๆ จึงไม่สามารถไถเตรียมดินและปรับระดบัไดง้า่ย ๆ เหมือนกบัพื�นที�

ราบ เพราะฉะนั�นชาวนามกัจะปลูกแบบหยอด โดยขั�นแรกทําการตดัหญา้และ

ตน้ไมเ้ลก็ออก แลว้ทาํความสะอาดพื�นที�ที�จะปลูกแลว้ใชห้ลกัไมป้ลายแหลมเจาะ

ดินเป็นหลุมเล็ก ๆ ลึกประมาณ ๓ เซนติเมตร ปากหลุมมีขนาดกวา้งประมาณ ๑ 

นิ�ว หลุมนี� มีระยะห่างกนัประมาณ ๒๕ x ๒๕ เซนติเมตร ระหวา่งแถวและ

ระหวา่งหลุมภายในแถว ปกติจะตอ้งหยอดเมลด็พนัธุท์นัทีหลงัจากที�ไดเ้จาะหลมุ 

โดยหยอด ๕-๘ เมล็ดต่อหลมุ หลงัจากหยอดเมลด็พนัธุ์ขา้วแลว้กใ็ชเ้ทา้กลบดิน

การปลกูข้าว 

 

การทาํนาขา้ว หมายถึง การปลูกขา้ว การปลกูขา้วในประเทศไทย แบ่งออกไดเ้ป็น ๓ วิธี

ดว้ยกนั ดงันี�  

๑. การปลกูขา้วไร่ 

๒. การปลูกขา้วนาดาํ 

๓. การปลกูขา้วนาหวา่น 

หลงัจากทาํการปลูกขา้วแลว้ ยงัมีขั�นตอนอื�นๆที�สาํคญัที�จะตอ้งคาํนึงถึง ดงัต่อไปนี�  

๑. การดูแลรักษา 

๒. การเกบ็เกี�ยว 

๓. การนวดขา้ว 

๔. การทาํความสะอาดเมล็ดขา้ว 

๕. การตากขา้ว 

๖. การเกบ็รักษาขา้ว  
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ปากหลุม เมื�อฝนตกลงมาหรือเมลด็ไดรั้บความชื�นจากดิน ก็จะงอกและเจริญเตบิโตเป็นตน้ขา้ว เนื�องจากที�ดอนไม่มีนํ� าขงัและไม่มีการ

ชลประทาน การปลกูขา้วไร่จึงตอ้งใชน้ํ� าฝนเพียงอยา่งเดียว พื�นดินที�ปลูกขา้วไร่จะแห้งและขาดนํ� าทนัทีเมื�อสิ�นฤดูฝน ดงันั�นการปลูกขา้วไร่

จะตอ้งใชพ้ ันธุ์ที�มีอายเุบา โดยปลกูในตน้ฤดฝูน และแกเ่ก็บเกี�ยวไดใ้นปลายฤดูฝน การปลกูขา้วไร่ ชาวนาจะตอ้งหมั�นกาํจดัวชัพืช เพราะที�

ดอนมกัจะมีวชัพืชมากกวา่ที�ลุ่ม เนื�อที�ที�ใชป้ลูกขา้วไร่ในประเทศไทยมีจาํนวนนอ้ย และมีปลูกมากในภาคเหนือและภาคใต ้ส่วนภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกขา้วไร่นอ้ยมาก  

การปลูกข้าวในนาดํา 

 การปลกูขา้วในนาดาํ เรียกวา่ การปักดาํ ซึ� งวิธีการปลกูแบ่งออกไดเ้ป็นสอง

ตอน ตอนแรกไดแ้กก่ารตกกลา้ในแปลงขนาดเล็ก และตอนที�สองไดแ้ก่การ

ถอนตน้กลา้เอาไปปักดาํในนาผืนใหญ่ ดงันั�น การปลูกแบบปักดาํอาจเรียกวา่ 

indirect seeding ซึ�งมีขั�นตอนดงันี�  

๑. การเตรียมดิน 

๒. การตกกลา้ 

๓. การปักดาํ  
 

 
 

การเตรียมดิน 

การเตรียมดินสาํหรับปลูกขา้วแบบปักดาํ ตอ้งทาํการเตรียมดินดีกว่าการปลูกขา้วไร่ ซึ� งมีการไถดะ การไถแปร และการคราด ปกติการไถ

และคราดในนาดาํมกัจะใชแ้รงววั ควาย หรือแทร็กเตอร์ขนาดเลก็ที�เรียกวา่ควายเหล็ก หรือไถยนตเ์ดินตาม ท ั�งนี� เป็นเพราะพื�นที�นาดาํนั�น

ไดมี้คนันาแบ่งกั�นออกเป็นแปลงเล็ก ๆ ขนาดแปลงละ ๑ ไร่หรือเลก็กวา่นี�  คนันามีไวส้าํหรับกกัเก็บนํ�า หรือปล่อยนํ� าทิ�งจากแปลงนา นา

ดาํจึงมีการบงัคบันํ� าในนาไดบ้า้งพอสมควร ก่อนที�จะทําการไถจะตอ้งรอให้ดินมีความชื�นพอที�จะไถไดเ้สียกอ่น ปกติจะตอ้งรอให้ฝนตก

จนมีนํ� าขงัในผืนนา หรือไขนํ� าเขา้ไปในนาเพื�อทาํให้ดินเปียก  
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การตกกล้า 

การตกกลา้ หมายถึง การเอาเมล็ดไปหวา่นให้งอก และเจริญเติบโตขึ�นมาเป็นตน้กลา้ เพื�อเอาไปปักดาํ การตกกลา้สามารถทาํ

ไดห้ลายวิธีดว้ยกนัคือ  

การตกกล้าในดนิเปียก  

การตกกล้าในดนิแห้ง  

การตกกล้าแบบดาปก  
 

การตกกล้าในดนิเปียก 

การตกกลา้ในดินเปียก จะตอ้งเลือกหาพื�นที�ที�มีความอุดมสมบูรณ์ของดินดีเป็นพิเศษ สามารถป้องกนันกและหนูที�จะเขา้

ทาํลายตน้กลา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และมีนํ� าพอเพียงกบัความตอ้งการ การเตรียมดินกมี็การไถดะ ไถแปร และคราด ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ แตต่อ้งยก

เป็นแปลงสูงกวา่ระดบันํ� าในผืนนานั�นประมาณ ๓-๕ เซนติเมตร ทั�งนี� เพื�อไมใ่ห้เมลด็ที�หวา่นลงไปจมนํ� าและดินนั�นเปียกชุ่มอยูเ่สมอดว้ย 

จะเป็นการดียิ�งขึ�นถา้แปลงนี�ไดแ้บ่งออกเป็นแปลงยอ่ยขนาดกวา้ง ๕๐ เซนติเมตร และมีความยาวขนานไปกบัทิศทางลม ระหวา่งแปลงเวน้

ช่องวา่งไวส้ําหรับเดินประมาณ ๓๐ เซนติเมตร เพื�อป้องกนัไม่ให้ตน้กลา้ถูกทาํลายโดยโรคไหมห้รือแมลงบางชนิด เมล็ดพันธุ์ที�เอามาตากก

ลา้จะตอ้งเป็นเมล็ดพนัธุ์ที�สมบูรณ์ปราศจากเชื�อโรคตา่ง ๆ ดว้ยเหตุนี� จะตอ้งทาํความสะอาดเมล็ดพนัธุ์เสียกอ่น โดยแยกเอามาเฉพาะเมลด็ที�

สมบูรณ์ และเอาเมล็ดที�ไม่สมบูรณ์ซึ� งมีนํ� าหนกัเบากวา่ปกติทิ�งไป 

เอาเมล็ดที�ตอ้งการตกกลา้ใส่ถุงผา้ไปแชใ่นนํ�านาน ๑๒-๒๔ ชั�วโมง แลว้เอาขึ�นมาวางไวบ้นแผ่นกระดานในที�ที�มีลมถ่ายเทไดส้ะดวก และ

เอาผา้หรือกระสอบเปียกนํ� าคลุมไวน้าน ๓๖-๔๘ ชั�วโมง ซึ� งเรียกวา่การหุ้ม หลงัจากที�ไดหุ้้มเมลด็ไวค้รบ ๓๖-๔๘ ชั�วโมงแลว้ เมล็ดขา้วก็

จะงอก จึงเอาไปหวา่นลงบนแปลงกลา้ที�ไดเ้ตรียมไว ้ก่อนที�จะหวา่นเมล็ดลงบนแปลงกลา้ ควรใส่ปุ๋ ยพวกที�ให้ธาตไุนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสเสียก่อน และใชไ้มก้ระดานลูบแปลงเพื�อกลบปุ๋ ยลงไปในดิน หากดินดีอยูแ่ลว้ก็ไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ย ปกติใชเ้มล็ดพนัธุ์จาํนวน 

๔๐-๕๐ กิโลกรัมต่อเนื�อที�แปลงกลา้หนึ� งไร่ เมื�อตน้กลา้มีอายคุรบ ๒๕-๓๐ วนั นบัจากวนัหวา่นเมล็ด ตน้กลา้ก็จะมีขนาดโตพอที�จะถอน

เอาไปปักดาํได ้การตกกลา้แบบนี� เป็นที�นิยมกนัอยา่งแพร่หลายในการทาํนาดาํในประเทศไทย 

การตกกล้าในดนิแห้ง 

การตกกลา้ในดินแห้ง ในกรณีที�ชาวนาไมมี่นํ� าเพียงพอสาํหรับการตกกลา้ในดินเปียก ชาวนาอาจทาํการตกกลา้บนที�ดินซึ� งไมมี่นํ� าขงั โดย

เอาเมล็ดพนัธุ์ที�สมบูรณ์ที�ยงัไม่ไดเ้พาะให้งอก ไปโรยไวใ้นแถวที�เปิดเป็นร่องเล็ก ๆ ขนาดแถวยาวประมาณ ๑ เมตร จาํนวนหลายแถว แลว้

กลบดว้ยดินเพื�อป้องกนันกและหนู หลงัจากนั�นก็รดนํ� าแบบรดนํ� าผกัวนัละ ๒ ครั�ง เมล็ดก็จะงอกขึ�นมาเป็นตน้กลา้เหมือนกบัการตกกลา้ใน

ดินเปียก ปกติใชเ้มล็ดพนัธุ์จาํนวน ๗-๑๐ กรัมต่อหนึ� งแถวที�มีความยาว ๑ เมตร และแถวห่างกนัประมาณ ๑๐ เซนติเมตร หลงัจากโรยเมลด็

และกลบดินแลว้ ควรหวา่นปุ๋ ยพวกที�ให้ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงไปดว้ย 
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การตกกล้าแบบดาปก 
การตกกลา้แบบดาปก การตกกลา้แบบนี� เป็นที�นิยมทาํกนัมาก ในประเทศ

ฟิลิปปินส์ ขั�นแรกทาํการเตรียมพื�นที�ดินเหมือนกบัการ ตกกลา้ในดนิเปียก แลว้

ยกเป็นแปลงสูงกวา่ระดบันํ� า ๕-๑๐ เซนติเมตร หรือใชพื้�นที�ดอนเรียบหรือเป็น

พื�นคอนกรีต ก็ได ้แลว้ใชก้าบของตน้กลว้ยตอ่กนัเป็นกรอบรูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ 

ขนาดกวา้ง ๑ เมตร และยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ต่อจากนั�นเอาใบกลว้ยที�ไมมี่กา้น

กลางวางเรียงเพื�อปู เป็นพื�นที�ในกรอบนั�น ให้เอาดา้นล่างของใบหงายขึ�นและ

ไมใ่ห้มีรอยแตกของใบ เพราะฉะนั�นใบกลว้ยที�ปพูื�นนั�นจะตอ้งวางซ้อนกนัเป็น

ทอด ๆ แลว้เอา เมล็ดพนัธุ์ที�สมบูรณ ์ซึ�งไดเ้พาะให้งอกแต่ยงัไม่มีรากโผล่ ออกมา

โรยลงไปในกรอบที�เตรียมไวนี้�  ใชเ้มล็ดพนัธุ์หนัก ๓ กิโลกรัมต่อเนื�อที� ๑ ตาราง

เมตร ดงันั�นเมล็ดพนัธ์ุที�โรยลงไปในกรอบ จะซ้อนกนัเป็น ๒-๓ ชั�น หลงัจากโรย

เมล็ดแลว้ จะตอ้งใชบ้วัรดนํ� าชนิดรูเล็กมาก รดลงในกรอบที�โรยเมล็ดนี� วนัละ ๒-๓ ครั� ง ในที�สุดเมลด็ก็จะงอกและเจริญเติบโตขึ�นมาเป็น

ตน้กลา้ ขอ้สําคญัในการตกกลา้แบบนี�  คือ ตอ้งไม่ให้นํ� าท่วมแปลงกลา้ ตน้กลา้แบบนี�อายปุระมาณ ๑๐-๑๔ วนั ก็พร้อมที�ใชปั้กดาํไดห้รือจะ

เอาไปปักดาํกอละหลาย ๆ ตน้ ซึ� งเรียกวา่ ซิมกลา้ เพื�อให้ไดต้น้กลา้ที�แข็งและโตสําหรับปักดาํจริง ๆ ซึ�งนิยมทาํกนัมากในภาคเหนือของ

ประเทศไทย การที�จะเอาตน้กลา้ไปปักดาํ ไมจ่าํเป็นตอ้งถอนตน้กลา้เหมือนกบัวิธีอื�น ๆ เพราะรากของตน้กลา้เกาะกนัแน่นระหวา่งตน้ และ

รากก็ไมไ่ดท้ะลุใบกลว้ยลงไปในดิน ฉะนั�นชาวนาจึงทาํการมว้นใบกลว้ยแบบมว้นเสื�อ โดยมีตน้กลา้อยูภ่ายในการมว้นก็ ควรม้วนหลวม ๆ 

แลว้ขนไปยงัแปลงนาที�จะปักดาํ  

การปักดํา 

          การปักดาํ เมื�อตน้กลา้มีอายปุระมาณ ๒๕-๓๐ วนั จากการตกกลา้ในดิน

เปียกหรือการตกกลา้ในดินแห้ง ก็จะโตพอที�จะถอนเอาไปปักดาํได ้สาํหรับตน้

กลา้ที�ไดม้าจากการตกกลา้แบบดาปกนั�น ในเมืองไทยยงัไม่เคยปฏิบติั คิดวา่

จะตอ้งมีอายปุระมาณ ๒๐ วนั จึงเอาไปปักดาํได ้เพราะตน้กลา้ขนาด ๑๐-๑๔ วนั

นั�น อาจมีขนาดเล็กเกินไปที�จะใชปั้กดาํในพื�นที�นาของเรา ขั�นแรกให้ถอนตน้กลา้

ขึ�นมาจากแปลงแลว้มดัรวมกนัเป็นมดั ๆ ถา้ตน้กลา้สูงมากก็ให้ตดัปลายใบทิ�ง 

สาํหรับตน้กลา้ที�ไดม้าจากการตกกลา้ในดินเปียก จะตอ้งสลดัเอาดินโคลนที�ราก

ออกเสียดว้ย แลว้เอาไปปักดาํในพื�นที�นาที�ไดเ้ตรียมไว ้พื�นที�นาที�ใชปั้กดาํควรมี

นํ� าขงัอยูป่ระมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร เพราะตน้ขา้วอาจถูกลมพดัจนพบัลงไดใ้น

เมื�อนานั�นไมมี่นํ� าอยูเ่ลย ถา้ระดบันํ� าในนานั�นลึกมาก ตน้ขา้วที�ปักดาํอาจจมนํ� าใน

ระยะแรก และทาํให้ตน้ขา้วจะตอ้งยึดตน้มากกวา่ปกติ จนมีผลให้แตกกอน้อย การปักดาํที�จะให้ไดผ้ลผลิตสูง จะตอ้งปักดาํให้เป็นแถวเป็น

แนว และมีระยะห่างระหวา่งกอมากพอสมควร โดยทั�วไปแลว้การปักดาํมกัใชต้น้กลา้จาํนวน ๓-๔ ตน้ต่อกอ ระยะปลูกหรือปักดาํ ๒๕ x 

๒๕ เซนติเมตร ระหวา่งกอและระหวา่งแถว  
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นาหว่าน 

การปลกูขา้วนาหวา่น เป็นการปลูกขา้วโดยเอาเมลด็พนัธุห์วา่นลงไปในพื�นที�นาที�

ไดไ้ถเตรียมดินไวโ้ดยตรง ซึ�งเรียกวา่ direct seeding การเตรียมดินกมี็การไถดะ

และไถแปร ปกติชาวนาจะเริ�มไถนาสาํหรับปลกูขา้วนาหวา่นตั�งแต่เดือนเมษายน 

เนื�องจากพื�นที�นาสาํหรับปลูกขา้วนาหวา่นไมมี่คน้นากั�น จึงสะดวกแก่การไถดว้ย

รถแทร็กเตอร์ขนาดใหญ ่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัมีชาวนาจาํนวนมากที�ใช ้แรงววัและ

ควายไถนา การปลกูขา้วนาหวา่นมีหลายวธีิดว้ยกนั เช่น การหวา่นสาํรวย การ

หว่านคราดกลบหรือไถกลบ และการหวา่นนํ�าตม  

 

การดูแลรักษาต้นข้าว 
ในระหวา่งการเจริญเตบิโตของตน้ขา้ว ตั�งแต่การหยอดเมล็ด การหวา่นเมล็ด การปักดาํ ตน้ขา้วตอ้งการนํ� าและปุ๋ ยสําหรับการเจริญเติบโต 

ในระยะนี� ตน้ขา้วอาจถูกโรคและแมลงศตัรูขา้วหลายชนิดเขา้มาทาํลายตน้ขา้ว โดยทาํให้ตน้ขา้วแห้งตาย หรือผลผลิตตํ�าและคุณภาพเมล็ด

ไมไ่ดม้าตรฐาน เพราะฉะนั�นนอกจากจะมีวิธีการปลูกที�ดีแลว้ จะตอ้งมีวิธีการดูแลรักษาที�ดีอีกดว้ย ผูป้ลูกจะตอ้งหมั�นออกไปตรวจดูตน้ขา้ว

ที�ปลูกไวเ้สมอ ๆ ในแปลงที�ปลูกขา้วไร่ จะตอ้งมีการกาํจัดวชัพืช ใส่ปุ๋ ย และพน่ยาเคมีเพื�อป้องกนัและกาํจดัโรคแมลงศตัรูที�อาจเกิดระบาด

ขึ�นได ้ในแปลงกลา้และแปลงปักดาํ จะตอ้งมีการใส่ปุ๋ ย มีนํ�าเพียงพอกบัความตอ้งการของตน้ขา้ว และพน่ยาเคมีป้องกนักาํจดัโรคแมลง

ศตัรูขา้ว นอกจากนี�ชาวนาจะตอ้งหมั�นกาํจดัวชัพืชในแปลงปักดาํอกีดว้ย เพราะวชัพืชเป็นตวัที�แยง่ปุ๋ ยไปจากตน้ขา้ว ในพื�นที�นาหวา่น 

ชาวนาจะตอ้งกาํจดัวชัพืชโดยใชส้ารเคมีพ่น หรือใชแ้รงคนถอนทิ�งไปกไ็ด ้นอกจากนี�จะตอ้งพ่นสารเคมีเพื�อป้องกนักาํจดัโรคและแมลงอีก

ดว้ย เนื�องจากพื�นที�นาหวา่นมกัจะมีระดบันํ� าลึกกวา่นาดาํ ฉะนั�น ชาวนาควรใส่ปุ๋ยก่อนที�นํ� าจะลึก ยกเวน้ในพื�นที�ที�นํ� าไมล่ึกมาก ก็ให้ใส่ปุ๋ ย

แบบนาดาํทั�ว ๆ ไป  

การเกบ็เกี�ยว 

         เมื�อดอกขา้วไดบ้านและมีการผสมเกสรแลว้หนึ� งสปัดาห์ ภายในที�ห่อหุ้ม

ดว้ย lemma และ palea ก็จะเริ�มเป็นแป้งเหลวสีขาว ในสัปดาห์ที�สองแป้งเหลวนั�น

ก็จะแห้งกลายเป็นแป้งค่อนขา้งแข็ง และในสปัดาห์ที�สามแป้งก็จะแข็งตวัมาก

ยิ�งขึ�นเป็นรูปร่างของเมล็ดขา้วกลอ้ง แตม่นัจะแก่เก็บเกี�ยวได ้ในสัปดาห์ที�สี�นบั

จากวนัที�ผสมเกสร จึงเป็นที�เชื�อถือไดว้า่ เมล็ดขา้วจะแกพ่ร้อมเก็บเกี�ยวได้

หลงัจากออกดอกแลว้ประมาณ 28-30 วนั ชาวนาในภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ใชเ้คียวสําหรับเกี�ยวขา้วทีละหลาย ๆ รวง 

ส่วนชาวนาในภาคใตใ้ชแ้กระสาํหรับเกี�ยวขา้วทีละรวง เคียวที�ใชเ้กี�ยวขา้วมีอยู ่๒ 

ชนิด ไดแ้ก่ เคียวนาสวน และเคียวนาเมือง เคียวนาสวนเป็นเคียววงกวา้ง ใช้

สาํหรับเกี�ยวขา้วนาสวนซึ� งไดป้ลูกไวแ้บบปักดาํ แตถ่า้ผูใ้ชมี้ความชาํนาญกอ็าจ

เอาไปใชเ้กี�ยวขา้วนาเมืองกไ็ด ้ส่วนเคียวนาเมืองเป็นเคียววงแคบและมีดา้มยาวกวา่เคียวนาสวน เคียวนาเมืองใชเ้กี�ยวขา้วนาเมือง ซึ� งไดป้ลูก
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ไวแ้บบหวา่น ขา้วที�เกี�ยวดว้ยเคียวไม่จาํเป็นตอ้งมีคอรวงยาว เพราะขา้วที�เกี�ยวมาจะถกูรวบมดัเป็นกาํ ๆ ส่วนขา้วที�เกี�ยวดว้ยแกระ

จาํเป็นตอ้งมีคอรวงยาว เพราะชาวนาตอ้งเกี�ยวเฉพาะรวงที�ละรวงแลว้มดัเป็นกาํ ๆ  

          ขา้วที�เกี�ยวดว้ยแกระชาวนาจะเก็บไวใ้นยุง้ฉางซึ� งโปร่ง มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

และจะทาํการนวดเมื�อตอ้งการขาย หรือตอ้งการสีเป็นขา้วสาร ขา้วที�เกี�ยวดว้ยเคียวซึ� ง

ปลูกไวแ้บบปักดาํ ชาวนาจะทิ�งไวใ้นนาจนหมดซัง เพื�อตากแดดให้แห้งเป็นเวลา ๓-๕ 

วนั สาํหรับขา้วที�ปลูกแบบหวา่นพื�นที�นาจะแห้งในระยะเกบ็เกี�ยว ขา้วจึงแห้งก่อนเก็บ

เกี�ยว ขา้วที�เกี�ยวแลว้จะกองทิ�งไวบ้นพื�นที�นาเป็นรูปต่าง ๆ กนัเป็นเวลา ๕-๗ วนั เช่น รูป

สามเหลี�ยม แลว้จึงขนมาที�ลานสาํหรับนวด ขา้วที�นวดแลว้จะถูกขนยา้ยไปเกบ็ไวใ้นยุง้

ฉาง หรือส่งไปขายที�โรงสีทนัทีก็ได ้ 

 

 

การนวดข้าว 

          การนวดขา้ว หมายถึง การเอาเมล็ดขา้วออกจากรวง แลว้ทาํความสะอาดเพื�อแยก

เมล็ดขา้วลีบและเศษฟางขา้วออกไป เหลือไวเ้ฉพาะเมล็ดขา้วเปลือกที�ตอ้งการเทา่นั�น 

ขั�นแรกจะตอ้งขนขา้วที� เกี�ยวจากนาไปกองไวบ้นลานสาํหรับนวด การกองขา้วสาํหรับ

นวดกมี็หลายวิธี แตห่ลกัสาํคญัมีอยูว่า่การกองจะตอ้งเป็นระเบียบ ถา้กองไมเ่ป็นระเบียบ

มดัขา้วจะอยูสู่ง ๆ ตํ�า ๆ ทาํให้เมลด็ขา้วไดร้ับความเสียหายและคณุภาพตํ�า ปกติจะกอง

ไวเ้ป็นรูปวงกลม 

         ชาวนามกัจะนวดขา้วหลงัจากที�ไดต้ากขา้วให้แห้งเป็นเวลา ๕-๗ วนั ซึ� งเมล็ด

ขา้วเปลือกมีความชื�นประมาณ ๑๓-๑๕% เมล็ดที�ไดเ้กี�ยวมาใหม่ ๆ จะมีความชื�น

ประมาณ ๒๐-๒๕% การนวดขา้วกใ็ชแ้รงสัตว ์เชน่ ววั ควาย ขึ�นไปเหยยีบย ํ�าเพื�อขยี�ให้

เมล็ดหลดุออกจากรวงขา้ว รวงขา้วที�เอาเมล็ดออกหมดแลว้ เรียกวา่ ฟางขา้ว ที�กล่าวนี�

เป็นวิธีหนึ�งของการนวดขา้ว ซึ� งที�จริงแลว้การนวดขา้วมีหลายวิธี เช่น การนวดแบบฟาด

กาํขา้ว การนวดแบบใชค้าํย ํ�า การนวดแบบใชค้วายย ํ�า การนวดโดยใชเ้ครื�องทุ่นแรงย ํ�า  
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การทําความสะอาดเมลด็ข้าว 
          การทาํความสะอาดเมล็ดขา้วหมายถึง การเอาขา้วเปลือกออกจากสิ�งเจือปนอื�น  ๆ

ซึ�งทาํไดโ้ดยวิธีตา่ง ๆ ดงันี�  

          ๑. การสาดขา้ว ใชพ้ลั�วสาดเมล็ดขา้วขึ�นไปในอากาศ เพื�อให้ลมที�ไดจ้ากการ

กระพือพดัเอาสิ�งเจือปนออกไป ส่วนเมลด็ขา้วเปลือกที�ดีกจ็ะตกมารวมกนัเป็นกองที�พื�น 

          ๒. การใชก้ระดง้ฝัด โดยใชก้ระดง้แยกเมล็ดขา้วดีและสิ�งเจือปนให้อยูค่นละดา้น

ของกระดง้ แลว้ฝัดเอาสิ�งเจือปนทิ�ง วิธีนี� ใชก้บัขา้วที�มีปริมาณนอ้ย ๆ 

          ๓. การใชเ้ครื�องสีฝัด เป็นเครื�องมือทุ่นแรงที�ใชห้ลกัการให้ลมพดัเอาสิ�งเจือปน

ออกไป โดยใชแ้รงคนหมุนพดัลมในเครื�องสีฝัดนั�น พดัลมนี� อาจใชเ้ครื�องยนตเ์ล็ก ๆ 

หมุนก็ได ้วิธีนี� เป็นวิธีทาํความสะอาดเมล็ดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง  

 

 

การตากข้าว  

         เพื�อรักษาคุณภาพเมลด็ขา้วให้ไดม้าตรฐานอยูเ่ป็นเวลานาน ๆ หลงัจากนวดและทาํความสะอาดเมลด็แลว้ จึงจาํเป็นตอ้งเอาขา้วเปลือก

ไปตากอีกครั� งหนึ� งกอ่นที�จะเอาไปเกบ็ไวใ้นยุง้ฉาง ท ั�งนี� เพื�อให้ไดเ้มลด็ขา้วเปลือกที�แห้ง และมีความชื�นของเมลด็ประมาณ ๑๓-๑๕% เมล็ด

ขา้วในยุง้ฉางที�มีความชื�นสูงกวา่นี�  จะทาํให้เกิดความร้อนสูงจนคุณภาพขา้วเสื�อม นอกจากนี�จะทาํใหเ้ชื�อราตา่ง ๆ ที�ติดมากบัเมล็ด

ขยายพนัธุ์ไดดี้ จนสามารถทาํลายเมล็ดขา้วเปลือกไดเ้ป็นจาํนวนมาก การตากขา้วในระยะนี�  ควรตากบนลานที�สามารถแผก่ระจายเมลด็ขา้ว

ให้ไดร้ับแสงแดดโดยทั�วถึงกนั และควรตากไวน้านประมาณ ๓-๔ แดด ในต่างประเทศเขาใชเ้ครื�องอบขา้ว เพื�อลดความชื�นในเมลด็ ซึ� ง

เรียกวา่ drier โดยให้เมล็ดขา้วผ่านอากาศร้อน  

การเกบ็รักษาข้าว 

          หลงัจากชาวนาไดต้ากเมล็ดขา้วจนแห้ง และมีความชื�นในเมลด็ประมาณ ๑๓-๑๕% แลว้นั�น ชาวนากจ็ะเก็บขา้วไวใ้นยุง้ฉาง เพื�อไว้

บริโภคละแบ่งขาย เมื�อขา้วมีราคาสูง และอีกส่วนหนึ� งชาวนาจะแบ่งไวท้าํพนัธ์ุ ฉะนั�นขา้วพวกนี�จะตอ้งเกบ็ไวเ้ป็นอยา่งดี โดยรักษาใหข้า้ว

นั�นมีคุณภาพไดม้าตรฐานอยูต่ลอดเวลาและไมสู่ญเสียความงอก ขา้วพวกนี� ควรเก็บไวใ้นยุง้ฉางที�ดี ซึ�งทาํดว้ยไมย้กพื�นสูงอยา่งนอ้ย ๑ เมตร 

อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เพื�อจะไดร้ะบายความชื�นและความร้อนออกไปจากยุง้ฉาง นอกจากนี�หลงัคาของฉางจะตอ้งไมรั่�ว และสามารถกนั

นํ�าฝนไม่ใหห้ยดลงไปในฉางได ้ก่อนเอาขา้วขึ�นไปเกบ็ไวใ้นยุง้ฉางจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดฉางเสียก่อน โดยปัดกวาดแลว้พ่นดว้ยยาฆ่า

แมลง  

 


