
พนัธุ์และช่วงเวลาปลูกขา้ว 

พนัธุ์ขา้วมี 2 ชนิด คือ  

1. ชนิดไม่ไวแสง  สามารถเพาะปลูกไดท้ั�งนาปีและนาปรัง  มีอายุเก็บเกี�ยว 

110 – 130 วนั ส่วนมากใหผ้ลผลิตต่อไร่ 100 ถงั เนื�องจากตอบสนองต่อ

ปุ๋ยดี ตวัอย่าง เช่น พนัธุ์สุพรรณบุรี1, สุพรรณบุรี2, ชยันาท 1, กข. 23 ,เจา้

หอมคลองหลวง1 , และเจา้หอมสุพรรณบุรี 

ช่วงเวลาปลูกทาํไดต้ลอดปีขึ�นอยูก่บัสภาพนํ� า แนะนาํใหเ้ขตชลประทานโดย

วิธีการปักดาํ   หรือหว่านขา้วตมอยา่งไรก็ดี ไมแ่นะนาํให้ปลูกติดต่อกนัตลอดปี

เป็นเวลานาน ควรปลูกคั�นดว้ยพืชหมุนเวียนบา้งในบางฤดู จะช่วยตดัวงจร

ศตัรูพืชและรักษาสภาพดินที�ใชเ้พาะปลูกขา้ว ใหค้งความสมบูรณ์ 

2. ชนิดไวแสง  ปลูกไดเ้ฉพาะนาปี มีวนัเก็บเกี�ยวที�ค่อนขา้งแน่นอน ไมว่่า

จะปลูกเมื�อใด ส่วนมากใหผ้ลผลิตไม่สูงมากเพราะตอบสนองต่อปุ๋ยตํ�า 

ตวัอย่าง  เช่น  พนัธุ์ขา้วดอกมะลิ 105 , กข.15 , ขาวตาแหง้ 17 , เหลือง

ประทิว 123 , และปิ� นแกว้ 56 

ช่วงเวลาปลูกที�เหมาะสมประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม  โดยนบัวนัเก็บ

เกี�ยวยอ้นขึ�นมาให้ขา้วมีอายุ 92-120 วนั (ถา้ใชว้ิธีหว่านอายขุา้วจะสั�นลง)  ทั�งนี�

ใหพิ้จารณาประกอบกบัสภาพนํ� า ในเขตนานํ� าฝนอาจใชวิ้ธีหว่านขา้วแหง้ หรือ

ปักดาํ  

 

วิธีการปลูกขา้ว 

 การทาํนาโดยทั�วไปมี 3 วิธี  คือ  นาหว่าน  นาหยอด และนาดาํ ขึ�นอยูก่บั

สภาพพื�นที�  เช่นที�สูง ที�ลุ่ม  ที�นํ�าลึก  สภาพนํ� า  เช่น  เขตนํ� าฝน  เขตชลประทาน  

สภาพสังคม  เช่น  มีแรงงานหรือไม่มีแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจ   เช่น  มีเงินทนุ

มากหรือนอ้ย  มีรายละเอียด  คือ   



1. นาหว่าน  ส่วนมากนิยม เนื�องจากขาดแคลนแรงงานสภาพนํ� าจาํกดั  

ยากแก่การปักดาํขา้ว  หรือพื�นที�อยูใ่นเขตนํ� าฝนไม่สามารถควบคุม

ปริมาณนํ� าได ้ เป็นการปลูกขา้วโดยใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วหว่านลงไปใน

นาที�เตรียมดินไวแ้ลว้ มี 2 วิธี คือ (1) หว่านขา้วแหง้หรือหว่านสาํรวย 

(2) หว่านขา้วตม หรือขา้วงอกหรือหว่านเพาะเลย 

(1) การหว่านขา้วแหง้   มกัใชวิ้ธีนี� ในเขตนานํ� าฝนหรือในพื�นที�ที�

ควบคุมนํ� าไมไ่ด ้ โดยเมลด็พนัธุ์ที�หว่านไม่ไดเ้พาะใหง้อก

เสียก่อน  เรียกอีกอยา่ง คือ หว่านสาํรวย เป็นการหว่านคอยฝนใน

สภาพดินแหง้ โดยหว่านหลงัจากไถแปร  เมื�อฝนตกลงมาเมลด็

ขา้วที�หว่านไวจ้ะไดง้อก  บางกรณีเพื�อป้องกนัการทาํลายของศตัรู

ขา้ว จะมีการคราดกลบเมล็ดหลงัการหว่าน  ซึ�งอาจเรียกว่าหว่าน

คราดกลบ 

 อีกกรณีหนึ� งเป็นการหว่านในสภาพดินเปียก คือ มีฝนตก

เมื�อไถแปรแลว้ ก็หว่านเมลด็พนัธุ์ขา้วตามทนัทีแลว้คราดกลบ  

วิธีนี� เรียกว่า  หว่านหลงัขี�ไถ การหว่านขา้วแหง้จะใชอ้ตัราเมลด็

พนัธุ์ประมาณไร่ละ 10 – 15 กก. 

(2) การหว่านขา้วตม  หรือหว่านขา้วงอก  หรือหว่านเพาะเลย  

เป็นการหว่านโดยการนาํเมลด็พนัธุ์ขา้วที�มีการเพาะใหง้อก

กล่าว คือ แช่นํ� าสะอาด  12 – 24 ชั�วโมง แลว้นาํไปหุม้ 30 – 

48 ชม.  จนมีรากงอกยาวประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร  ที�เรียกว่า  

ตุ่มตา  แลว้หว่านลงในพื�นที�นาที�เตรียมไวอ้ย่างดี  คือ  ไถดะ  

ไถแปร  และทาํเทือกจนราบเรียบ  วิธีนี�บางกรณีในเขตนา

นํ� าฝนควบคุมนํ� าไดย้าก  จาํเป็นตอ้งหว่านในเทือกที�มีนํ�าขงั  

แต่ในเขตชลประทาน ควรระบายนํ�าใหเ้ทือกนุ่มพอดี  สงัเกต

จากเมลด็ขา้วที�หว่านจะจมในเทือกประมาณครึ� งหนึ� งของ



เมลด็แนวนอนเมื�อขา้วงอกแลว้ค่อยๆระบายนํ�าเขา้นา  แต่

ไม่ใหท่้วมยอดตน้ขา้ว การหว่านนํ� าตม ถา้เตรียมดินดีวชัพืช

นอ้ยใชอ้ตัราเมลด็พนัธุ์ไร่ละ  10-15 กก. แต่ถา้เตรียมดินไม่ดี 

มีวชัพืชมากในอตัราเมล็ดพนัธุ์ไร่ละ  15 – 20 กก. 

2. นาหยอด  นิยมในสภาพพื�นที�สูง  พื�นที�ไร่  หรือในสภาพนาที�ฝนไม่

ตกตอ้งตามฤดูกาล ใชเ้มลด็ขา้วแหง้ที�ไม่ไดเ้พาะใหง้อก  หยอดลงไป

ในหลุมที�เตรียมไวโ้ดยใชจ้อบเสียม  หรือใชไ้มก้ระทุง้  ตลอดจนใช้

เครื�องหยอด หรืออีกวิธี โดยการโรยเป็นแถว  ในร่องที�ทาํเตรียมไว ้

แลว้กลบดินฝังเมลด็ขา้ว เมื�อฝนตกลงมาเมลด็ขา้วที�หยอดจะงอก ใน

สภาพไร่หรือที�สูง  อาจทาํเป็นหลุมลึก 4-5 เซนติเมตร  หยอดเมล็ด

ขา้วหลุมละ 5-6 เมลด็  ส่วนในที�ราบสูง  เช่น  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถทาํร่องห่างกนั 25-30 เซนติเมตร  นา

หยอดจะใชเ้มลด็พนัธุ์ต่อไร่ประมาณ 8-10 กก. 

3. นาดาํ  เป็นวิธีการปลูกขา้ว โดยแบ่งการปลูกเป็น 2 ขั�นตอน คือ (1) 

ขั�นตอนการตกกลา้ (2) ขั�นตอนการปักดาํ  ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมปัก

ดาํนอ้ยลง เนื�องจากขาดแคลนแรงงาน อยา่งไรก็ดี การปักดาํ เป็น

วิธีการปลูกขา้วที�สามารถควบคุมวชัพืชไดดี้กว่านาหว่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การทาํนาดาํ 

1. แปลงกลา้และตน้กลา้ 

(1) การคดัเลือกพื�นที�  เป็นพื�นที�นาที�มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร  อยูใ่กล้

แหล่งนํ� าแต่นํ�าไม่ท่วม  โดยสามารถควบคุมนํ� าได ้ ควรอยูใ่กลบ้า้นจะได้

ดูแลใกลชิ้ด มีพื�นที�ราบเรียบสมํ�าเสมอ 

(2) การเตรียมแปลงกลา้  เตรียมใหถู้กวิธี  คือระบายนํ�าเขา้นาใหเ้ปียกทิ�งไว ้

7-10 วนั เพื�อล่อใหว้ชัพืชขึ�นแลว้ไถดะ ทิ�งไวอี้ก 5-10 วนั จึงไถแปร แลว้

ทิ�งไวป้ระมาณ 14 วนั เพื�อใหส้ารพิษที�เกิดจากการหมกัหมดไป จึงทาํ

เทือกและปรับระดบัใหร้าบเรียบ  แบ่งแปลงยอ่ยขนาดกวา้ง 2-5 เมตร  

ความยาวไม่จาํกดัแต่ใหค้วามยาวทอดตามแนวลมพดั  เพื�อลดการแพร่

ระบาดของโลกขา้ว  ระหว่างแปลง  แหวกดินเป็นทางเดิน และร่องนํ� า 

ขนาดกวา้ง 25-30 ซม. บริเวณหลงัแปลงตอ้งราบเรียบ และสูงกว่าร่อง

ทางเดิน  ดินตอ้งละเอียดและหมาดๆรอการหว่าน 

(3) การคดัเมลด็พนัธุ์ดี   เมลด็พนัธุ์ที�ดีตอ้งบริสุทธิ� ตรงตามพนัธุ์  ปราศจาก

สิ�งเจือปนและเมลด็วชัพชื   รมทั�งไม่มีการทาํลายของโรค – แมลง ความ

งอกมากกว่าร้อยละ 80 มีความงอกแรง หากใชพ้นัธุ์ขา้วของทางราชการ

จะมีคุณสมบตัิขา้งตน้ แต่ถา้เก็บเมลด็พนัธุ์ขา้วไวเ้อง ควรมีการทดสอบ

ความงอก โดยเพาะเมลด็ลงในจานที�มีวสัดุอมความชื�นรอ 3-5 วนั นบั

จาํนวนเมลด็งอกเทียบกบัเมลด็ที�เพาะทั�งหมด หลงัจากนั�นควรมีการคดั

เมลด็ขา้วที�สมบูรณ์ งอกแรง โดยการัด หรือนาํเมลด็ขา้วแช่นํ� าเกลือที�

เตรียมไวโ้ดยใชน้ํ� า 10 ลิตร ผสมเกลือแกง 1.7 กก. คนนํ�าใหเ้กลือละลาย

จนหมดแลว้แช่เมด็ขา้วลงไป คดัเฉพาะเมลด็จมนํ�านาํไปลา้งนํ� าสะอาด

ให้หมดความเคม็ (ลา้ง 3-4 นํ� า) แลว้นาํไปเพาะใหง้อกต่อไป 



(4)   การแช่และหุม้เมลด็ขา้ว นาํเมล็ดพนัธุ์บรรจุถงุขา้วหรือกระสอบ แลว้

นาํไปแช่นํ�าสะอาด 12-24 ชั�วโมง  นาํขึ�นจากนํ� าวางบนกระสอบหรือ

แผ่นกระดาน แลว้คลุมทบัดว้ยกระสอบชุบนํ� า สถานที�วางควรเป็นที�ร่ม

อากาศถ่ายเทไดด้ี ทิ�งไว ้30-48 ชั�วโมง  รดนํ�าใหชุ่้มชื�นเชา้และเยน็  เมลด็

จะงอกตุ่มตา (รากยาว 1-2 มิลลิเมตร) พร้อมที�จะหว่านได ้

(5) การหว่านกลา้  หว่านเมลด็ขา้วที�งอกตุ่มตาลงบนเทือกที�อ่อนนุ่ม

ราบเรียบไม่มีหลุมบ่อ  และนํ� าไม่ท่วมแปลง  ใหเ้มลด็ขา้วกระจาย

สมํ�าเสมอทั�วแปลง  ถา้เป็นตอนบ่ายหรือเยน็จะช่วยหลีกเลี�ยงความร้อน

จากแสงแดดชึ�งอาจทาํใหเ้มล็ดขา้วที�หว่านตายได ้ อตัราการหว่าน  1

ตารางเมตร  ( กวา้ง  1 เมตร ยาว  1เมตร )  ใชเ้มลด็พนัธุ์ 50  ถึง 60 กก 

หรือ ไร่ละ  8ถึง 9 ถงั  ท ั�งนี� กลา้ขา้ว 1 ไร่ จะสามารถนาํไปปักดาํได ้15 

ถึง 20 ไร่ 

(6) การใส่ปุ๋ยแปลงกลา้  ถา้ดินแปลงกลา้มีความอุดมสมบูรณ์ ตน้กลา้งามดี

อยูแ่ลว้ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ ย  เพราะถา้ตน้กลา้งามเกินไปใบจะยาว  ลาํ

ตน้จะอ่อน  ถอนแลว้ขาดง่าย เมื�อนาํไปปักดาํจะตั�งตวัชา้  อีกทั�งเป็นโรค

หรือแมลงทาํลายไดง้่ายถา้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ํ�า  ควรใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 

16-20-0  อตัราไร่ละ 25-40 กก. หรือ 15-25 กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร  หลงั

หว่านขา้วไปแลว้ 7 วนั โดยตอ้งมีนํ� าขงัในแปลงดว้ย 

(7) การจดัการนํ� าในแปลงกลา้  ถา้แปลงกลา้มีขนาดเลก็  หลงัหว่านเมลด็

พนัธุ์  1 วนั  สาดนํ� ารดใหท้ั�วแปลง  เมื�อรากจบัดินดีแลว้หรือประมาณ 3-

5 วนั จึงค่อยๆระบายนํ� าเขา้โดยไม่ใหท่้วมยอดตน้กลา้  รักษาไวที้�ระดบั 

5 เซนติเมตร  กรณีแปลงกลา้ขนาดใหญ่ไม่สามารถสาดนํ�ารดไดใ้ห้

ระบายนํ� าเขา้ร่องขา้งแปลง  หล่อเลี�ยงใหบ้ริเวณหว่านขา้วชุ่มชื�นแต่ไม่

ท่วม  แลว้ค่อยๆ ระบายนํ� าเขา้เพิ�ม ขอ้สาํคญัอย่าให้แปลงกลา้ขาดนํ�าจะ

ทาํใหถ้อนตน้กลา้ยาก แต่ถา้นํ�ามากเกินไปตน้กลา้จะสูงผอมและอ่อนแอ 



(8) การถอนตน้กลา้  เมื�อตน้กลา้มี 5-7 ใบ ถา้เป็นขา้วไม่ไวแสง ตน้กลา้ควร

มีอาย ุ20-25 วนั  แต่ถา้เป็นขา้วชนิดไวแสง  ควรใชก้ลา้อายุ 25-30 วนั  

ควรถอนตน้กลา้ดว้ยความระมดัระวงัอย่าใหต้น้กลา้ชํ�า เมื�อเตม็กาํมือ 

แกว่งรากในนํ� าใหดิ้นหลุดจากรากไม่ควรใชวิ้ธีฟาดกบัหนา้แขง้จะทาํให้

ตน้ชํ�าหรือหกั มดัตน้กลา้รวมเป็นมดัๆ เพื�อสะดวกในการนาํไปปักดาํ  

การตดัใบขา้วควรทาํเมื�อจาํเป็นจริงๆ เช่น กลา้อายมุาก ใบยาวมาก ตน้

สูง หรือเมื�อมีลมแรง 

(9) ลกัษณะตน้กลา้ที�ดี  ควรมีกาบใบสั�น  มีรากมากและขนาดใหญ่ ไม่มีโรค 

– แมลงทาํลาย  ซึ� งเป็นผลมาจากการหว่านเมล็ดพนัธุ์สมํ�าเสมอ และไม่

แน่นเกินไป ไดร้ับแสงอย่างพอเพียง รักษาระดบันํ� าไดถู้กตอ้ง ตลอดจน

การใส่ปุ๋ยไม่มากเกินไป 

2. แปลงปักดาํ 

(1) การเตรียมดิน    ไถดะ  ไถแปร  หมกัหญา้เหมือนการเตรียมดินแปลงกลา้

คราดทาํเทือกอย่างประณีต  ควรเก็บเศษวชัพืชออกใหห้มด  ควรเตรียม

ดินอยา่งละเอียด  เพื�อใหง้่ายต่อการปักดาํขา้ว  ในบางพื�นที�สภาพดินอาจ

จบัตวัแน่นเร็วทาํใหปั้กดาํยาก  ในการทาํนาอย่างประณีต  ไม่ควรปล่อย

คนันาใหมี้วชัพืชรวมทั�งควรอุดรูหนูหรือปูนา 

(2) การปักดาํตน้กลา้  ปักดาํจบัละ  3-5 ตน้  (3-5 ตน้ต่อกอ)  ลึก 2-3 

เซนติเมตร  ถา้เป็นไปไดค้วรปักดาํใหเ้ป็นแถวจะง่ายต่อการกาํจดัศตัรู

ขา้ว ใส่ปุ๋ยและตน้ขา้วไดรั้บแสงแดดอยา่งทั�วถึง 

พนัธุ์ขา้วไม่ไวแสงควรใชร้ะยะปักดาํ 20 ×  20  ซม. 

พนัธุ์ขา้วชนิดไวแสงควรใชร้ะยะ  25 × 25  ซม.  ทั�งนี�   โดย

พิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของดินประกอบ  คือ  “ดินเลวปลูกถี� ดินดี

ปลูกห่าง 



(3) การจดัการนํ� าในระยะปักดาํ  ควรมีระดบันํ� าเพียงแค่คลุมผิวดิน เพื�อ

ป้องกนัวชัพืชขึ�นและพยงุขา้วไม่ใหล้ม้ถา้ระดบันํ� ามีมากจะทาํให้ตน้ขา้ว

แตกกอนอ้ย  ตน้ขา้วรีดตวัสูงและผอม  ไดผ้ลผลิตตํ�า 

3. การจดัการนํ� า  ถา้นํ� าไม่เพียงพอตน้ขา้วจะแคระแกร็น แต่ถา้นํ�าใน

แปลงนา มีมากเกินไปตน้ขา้วจะสูงชะลูด ไม่แตกกอเท่าที�ควร  

ดงันั�น จึงตอ้งมีการจดัการนํ� าใหเ้หมาะสม  โดยในระยะปักดาํใหม่ๆ 

ควรมีระดบันํ�า 5-10 ซม. แต่ถา้เป็นขา้วชนิดไวแสงตน้สูง  อาจเพิ�ม

ระดบันํ�าไดถึ้ง 20-30 ซม. ก็ได ้ รักษาระดบันํ�าจนกระทั�งก่อนช่วงที�

ตอ้งใส่ปุ๋ ยครั�งที� 2  (หรือปุ๋ ยแต่งหนา้)  ช่วงนี�ถา้สามารถลดระดบันํ� า

ใหร้ากสมัผสัอากาศก่อนหว่านปุ๋ ยจะทาํใหต้น้ขา้วสามารถใชธ้าตุ

อาหารไดดี้ขึ�นหลงัจากนั�นใหค้วบคุมระดบันํ� าไวเ้ท่าๆ  กบัระยะแรก  

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขา้วตั�งทอ้ง  จะขาดนํ� าไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ผลผลิต

จะตกตํ�า ก่อนเก็บเกี�ยวขา้วประมาณ 15 วนั  ใหร้ะบายนํ�าออกจาก

แปลงนาใหห้มด เพื�อทาํใหดิ้นแหง้สะดวกในการเก็บเกี�ยว  และช่วย

ใหข้า้วสุกพร้อมกนั รวมทั�งช่วยลดอตัราการร่วงของเมลด็ขา้วขณะ

เก็บเกี�ยวได ้    

 

 

ศตัรูขา้ว 

 หลกัการทั�วไปในการป้องกนักาํจดัศตัรูขา้ว  จะตอ้งใชวิ้ธีการป้องกนั

กาํจดัศตัรูพืชแบบผสมผสานที�เรียกคาํยอ่ว่าไอพีเอม็กล่าวคือ ใชห้ลายวิธี

ร่วมกนั เช่น การใชพ้นัธุ์ตา้นทาน, การทาํแปลงนาใหส้ะอาด, การใชศ้ตัรู

ธรรมชาติ, ฯลฯ ที�สาํคญั คือตอ้งมีการตรวจนบัศตัรูพืช  โดยคาํนึงถึงระดบั

เศรษฐกิจ และเลือกใชส้ารเคมีเป็นอนัดบัสุดทา้ยเฉพาะกรณีที�ไมส่ามารถใชวิ้ธี



อื�นได ้ และพจิารณาแลว้เห็นว่าคุม้ทุน  ตลอดจนไม่ทาํใหศ้ตัรูธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มเสื�อมสลายไป 

ศตัรูขา้วที�สาํคญัมี 3 ประการ คือ 

 1.โรค ที�สาํคญั คือ โรคไหม ้โรคจู๋ โรคใบขีดสีนํ� าตาลโรคใบจุดสีนํ�าตาล 

โรคกาบใบแห้ง โรคถอดฝักดาบ โรคกาบใบเน่า โรคเมลด็ด่าง โรคขอบใบแหง้  

 2.แมลงและสตัวศ์ตัรูขา้ว ที�สาํคญั คือ เพลี�ยไฟหนอนกอ บั�ว หนอน

ปลอก แมลงดาํหนาม หนอนห่อใบขา้ว แมลงสิง หนอนกระทูค้อรวง ไสเ้ดือน

ฝอย หอยเชอรี�  ปูนา นก หนู  

 3.วชัพืช สามารถแบ่งเป็นกลุ่มไดด้งันี�  

 วยัพืชใบแคบ ไดแ้ก่ หญา้ขา้วนก หญา้ไมก้วาด หญา้ขน หญา้แดง 

 วชัพืชใบกวา้ง ไดแ้ก่ ผกัปอดนา ขาเขียด เทียนนา แพงพวยนํ�า เซ่งใบมน 

ผกัตบัเต่า 

 วชัพืชพวกกก ไดแ้ก่ หนวดปลาดุก กกขนาก แหว้หมูนา แหว้

ทรงกระเทียม กกทราย ปรือ 

 วชัพืชสาหร่าย ไดแ้ก่ สาหร่ายขา้วเหนียว สาหร่ายเสน้ดา้ย สาหร่ายไฟ 

 วชัพืชพวกเฟิร์น ไดแ้ก่ ผกัแว่น 

 

การเก็บเกี�ยวขา้ว 

 การเก็บเกี�ยวขา้วในระยะที�เหมาะสม คือ เมล็ดไม่อ่อนหรือไม่แก่

จนเกินไป จะทาํให้ขา้วเปลือกเมื�อนาํไปสีไดเ้ปอร์เซ็นตต์น้ขา้วสูงสุด และลด

การสูญเสียเนื�องจากเมลด็ร่วงหล่นในนา ทั�งนี�โดยสงัเกตขา้วสุกเหลืองเกือบทั�ง

รวง  เหลือเมลด็สีเขียวโคนรวง 5-6 เมลด็ ดูว่าขา้วจะมีรวงที�โนม้ลง  เรียกระยะ

นี�ว่า ระยะพลบัพลึงหรือระยะเหลืองกลว้ย หากจาํวนัที�ขา้วออกดอกได ้ก็ให้

นบัวนัเก็บเกี�ยวหลงัจากวนัที�ออกดอกประมาณ 28-30 วนั โดยก่อนเก็บเกี�ยว 15 

วนั ควรระบายนํ�าออกจากแปลงนาก่อนในการเกี�ยว ถา้ใชเ้ครื�องจกัรกลเก็บเกี�ยว 



ใหป้รับรอบการทาํงานไม่ใหเ้ร็วเกินไป เพื�อมิใหเ้มล็ดแตกป่น  และร่วงหล่น

เสียหายมาก แต่ถา้เก็บเกี�ยวดว้ยมือ (ใชเ้คียว) หรือเครื�องเกี�ยวชนิดไม่ไดน้วดใน

ตวั ควรหลีกเลี�ยงการกองฟ่อนขา้วรวมกนัเป็นกองโตและไม่ควรวางรวงขา้วกบั

พื�นนาที�มีนํ� า  จะทาํใหร้วงขา้วเสียหาย 

 

การจดัการหลงัการเก็บเกี�ยวขา้ว 

 1. การนวด แนะนาํใหเ้ก็บเกี�ยวแลว้นวดทนัที จึงค่อยนาํเมลด็ขา้วไปตาก

หรืออบลดความชื�น การนวดขา้วมีหลายวิธีแต่เดิมนิยมใชก้ารฟาดรวงขา้ว  หรือ

ใชส้ตัว ์ หรือรถไถนาย ํ�าปัจจุบนัมีการใชเ้ครื�องเกี�ยวและนวดขา้วทนัทีในตวั 

หรือ นาํฟ่อนขา้วมานวดดว้ยเครื�อง 

 สิ�งที�คาํนึงถึงในการนวดขา้ว คือ ตอ้งนวดใหเ้มลด็ขา้วสะอาด ปราศจาก

สิ�งเจือปน เช่น เศษฟาง เศษระแง ้ดิน หิน ขา้วลีบ แกลบ ตลอดจนเมลด็วชัพืช 

ดั�งนั�น ควรปรับรอบการทาํงานลูกนวดให้เหมาะสม แต่หากนวดดว้ยการฟาด

หรือการย ํ�าก็ควรจะตอ้งมีการใชสี้ฝัดเพื�อช่วยในการทาํความสะอาดขา้วเปลือก

ทุกครั� ง 

 2. การลดความชื�นขา้วเปลือก ขา้วที�คุณภาพดี ตอ้งมีการลดความชื�นหลงั

การเก็บเกี�ยวทนัทีใหเ้หลือ 14-15 เปอร์เซ็นต ์มิฉะนั�นขา้วเปลือกจะไม่สามารถ

เก็บรักษาไวไ้ดน้าน รวมทั�งเมื�อนาํไปสีจะแตกหกัมาก  เกษตรกรจาํหน่าย

ขา้วเปลือกไดใ้นราคาตํ�าการการลดความชื�นขา้วเปลือกกระทาํได ้2 วิธี คือ  

 1.1 การตากแสงแดด ถา้เกี�ยวขา้วแบบวางราย และไม่สามารถนวดได้

ทนัทีใหต้ากรวงขา้วไวใ้นพื�นที�นาที�แหง้ 2-3 แดด ระวงัอย่าใหถู้กนํ�าฝน  หรือ

หากมีนํ� าคา้งหรือหมอนแรงควรหลีกเลี�ยงวิธีนี�  หากนวดขา้วไดเ้มลด็ทนัที 

แนะนาํใหต้ากเมลด็ขา้วบนพื�นสะอาด เช่น ลานซีเมนต ์หรือใชต้าข่ายพลาสติก

รองตากโดยเกลี�ยขา้วเปลือกเป็นสนัหรือเป็นคลื�น ๆ ทิ�งไว ้2-3 แดด และตอ้ง

ระวงัฝน นํ�าคา้งหรือหมอก เช่นกนั การตากแดดควรมีการเกลี�ยกลบัขา้วเปลือก



ที�ตากทุกครึ� งชั�วโมง  และความหนาไม่ควรเกิน 5 เซนติเมตร ถา้เป็นไปไดค้วร

กองรวมแลว้คลุมดว้ยผา้ใบพลาสติกในตอนกลางคืนดว้ย 

 2.2 การอบดว้ยเครื�อง ปัจจุบนัมีเครื�องอบลดความชื�นขา้วเปลือกใช้

แพร่หลายการอบดว้ยเครื�องจะไดเ้ปอร์เซ็นตต์น้ขา้วดีกว่าการตากดว้ยแสงแดด  

เนื�องจากความร้อนมีความสมํ�าเสมอและไม่ตอ้งเสี�ยงต่อการมีฝนตก การอบแต่

ละครั� งใชเ้วลา 4-8 ชั�วโมง แลว้แต่ชนิดเครื�องอบ ปัจจุบนัมีเครื�องชนิดลด

ความชื�นไดอ้ย่างรวดเร็วภายใน 5 นาที แต่ลดความชื�นไดเ้หลือ 18 เปอร์เซ็นต ์

แทนที�จะเป็น 14 เปอร์เซ็นต ์ตามมาตรฐานขอ้ควรระวงัในการใชเ้ครื�องอบ  คือ

ตอ้งไม่ใหเ้มลด็ขา้วเปลือกมีความร้อนสูงเกิน 43 องศาเซลเซียส 

 3. การเก็บรักษา ขา้วเปลือกที�ผ่านการนวดแลว้ หากไม่จาํหน่ายในทนัที 

ก็จะตอ้งเก็บรักษาใหถู้กวิธี ขอ้สาํคญัในการเก็บรักษา  คือจะตอ้งเป็นขา้วแหง้

ความชื�น 12-14 เปอร์เซ็นต ์ถา้จาํนวนนอ้ยอาจใส่กระสอบวางไวใ้นสถานที�คุม้

แดด  ฝนสูงจากพื�นไม่ต ํ�ากว่า 50 เซนติเมตร หากมีขา้วเปลือกปริมาณมากและมี

ยุง้ฉาง ก็เก็บรักษาโดยบรรจุกระสอบวางบนแคร่สูงประมาณ 10 เซนติเมตร 

หรือเทกองในยุง้ฉาง โดยยุง้ฉางตอ้งสะอาดป้องกนันกหนู และแมลงศตัรู

ขา้วเปลือกไดอ้ยา่งดี รวมทั�งมีอากาศถ่ายเทได ้ไม่อบัชื�น และมีสภาพเยน็ 

 บางกรณี หากตอ้งการเก็บรักษาขา้วไวท้าํพนัธุ์ ก็ใหเ้ก็บรักษาแบบ

เดียวกนั แต่ถา้มีปริมาณนอ้ย ใหเ้ก็บไวใ้นภาชนะปิดสนิท เช่น ปี� บ ถุงปุ๋ ย 

ถุงพลาสติกกระสอบป่าน ถุงผา้ดิบ 

     


