
ขั้นตอนการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยว"ข้าว" 
1. การเตรียมดิน 
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ (นาชลประทาน และนาน้้าฝน)  
 1.1 หลักการ 
     1.1 ตัวอย่างดินต้องเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่จะตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน 
     1.2 ตัวอย่างดินแต่ละตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีความสม่่าเสมอ และขนาดของพ้ืนที่ ไม่ควรเกิน 
25 ไร่ แต่ถ้าพ้ืนที่มีขนาดใหญ่ ไม่สม่่าเสมอ มีความลาดเทต่างกัน ปลูกพืชต่างชนิดกัน หรือเคยใช้ปุ๋ยต่างกัน 
ฯลฯ ต้องแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแปลงย่อยๆ แล้วเก็บตัวอย่างดิน เพ่ือให้ได้ตัวแทนของแต่ละแปลงย่อย (1 ตัวอย่าง 
1 แปลงย่อย เก็บดิน 15-20 จุด) 
     1.3 เวลาที่เก็บดิน จะเก็บเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าปลูกพืชตามฤดูกาล แนะน่าให้เก็บก่อนปลูกพืช 1-2 เดือน 
และควรเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ 2-3 ปีต่อครั้ง 
     1.4 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน เช่น จอบ เสียม หรือพลั่ว ถุงพลาสติก หรือกระป๋องพลาสติก ผ้า
พลาสติก ขนาดประมาณ 1  1 เมตร อุปกรณ์ทุกอย่าง ต้องสะอาด 
 1.2. วิธีการเก็บตัวอย่างดิน 
     2.1 ถางหญ้า กวาดเศษพืช ออกจากบริเวณที่จะเก็บ แต่อย่าแซะหรือปาดหน้าดินออก 
     2.2 เก็บตัวอย่างดินแต่ละจุด โดยใช้จอบ พลั่วหรือเสียมขุดดินเป็นหลุมรูปตัววี (V) หรือรูปคมขวานขุดลึก 
15 เซนติเมตร (ข้าวลึก 10 เซนติเมตร พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ลึก 30 เซนติเมตร) จากนั้นแซะดินด้านหนึ่ง
ของหลุมให้ได้ดินเป็นแผ่นหนา 2-3 เซนติเมตร แบ่งดินตามแนวดินออกเป็น 3 ส่วน เท่าๆกัน ใช้เฉพาะ
ส่วนกลาง จะได้ตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนของดิน 1 จุด 
     2.3 เดินสุ่มเก็บตัวอย่างดิน 15-20 จุด กระจายให้ทั่วแต่ละแปลงย่อยในแนวตามรูป แล้วน่าดินแต่ละจุด
ที่เก็บใส่รวมในกระป๋องพลาสติก แยกแปลงย่อยละกระป๋อง 
     2.4 ส่าหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น เลือกต้นที่เป็นตัวแทนสวนจ่านวน 6-8 ต้น ต่อพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ไร่ เก็บ
ตัวอย่างดินลึก 2 ระดับ คือ ดินบน 0-15 เซนติเมตร และดินล่าง 15-30 เซนติเมตร แยกใส่คนละกระป๋อง 
โดยการเก็บดินบนเก็บทุกจุดตามจ่านวนจุดที่ต้องเก็บ ในรัศมีพุ่มใบ ต้นละ 4 จุด ตามแนวทิศหลักท้ัง 4 ทิศ 
การเก็บควรใช้เสียมขนาดเล็กเพ่ือให้รบกวนรากพืชน้อยที่สุด  ส่าหรับยางพารา ปาล์มน้่ามัน เก็บตัวอย่างดิน
ระหว่างแถว  
     2.5 คลุกเคล้าดินแต่ละกระป๋อง (แปลงย่อย) ให้เข้ากันแล้วเทลงบนผ้าพลาสติก ถ้าดินเปียกให้ตากดินในท่ี
ร่ม อย่าตากแดดจะท่าให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อน ย่อยดินให้ละเอียด กองดินเป็นรูปฝาชี แบ่งดินเป็น 4 
ส่วน เก็บดินไว้ส่วนเดียว และท่าซ้่าจนเหลือดินหนักประมารครึ่งกิโลกรัม เขียนหมายเลขแปลง และวันที่เก็บ
ตัวอย่างดินก่ากับไว้เพ่ือน่าไปตรวจวิเคราะห์ 
การปรับปรุงบ้ารุงดิน สามารถท่าได้หลายวิธี ได้แก่  
1. ไถกลบตอซังข้าว/เศษวัชพืชในนาข้าว       
วิธีการไถย่่าฟาง 
 - หลังการเก็บเก่ียวข้าว ปล่อยน้่าลงแช่ฟาง 2 – 3 วัน แล้วใช้รถไถกลบฟาง หรือใช้ขลุบย่่าตอซังให้
ราบกับพ้ืน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้่า พด. 2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ และกากน้่าตาล 5 กก./ไร่ ผสมน้่า 200 ลิตร ปล่อยน้่า
พอท่วมแปลง แล้วหว่านปุ๋ยยูเรีย 5 กก./ไร่ หมักท้ิงไว้ 15 วัน แล้วจึงเตรียมดินปลูกข้าว 
2. การใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก 



 - กรณีใช้ปุ๋ยหมัก ควรใส่ในอัตรา 1 – 3 ตัน/ไร่ต่อปี โดยหว่านให้ทั่วแปลงขณะเตรียมดินและไถกลบ 
ทิ้งไว้ประมาณ 7 – 15 วัน จงึปลูกข้าว 
 - กรณีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ต้องใช้ปริมาณมากและติดต่อกันระยะยาว เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารต่่า แต่
ช่วยท่าให้คุณสมบัติทางเคมีของดินดีขึ้น 
 - กรณีใช้ปุ๋ยคอก ควรใส่ในอัตรา 500 กก./ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงแล้วไถกลบก่อนปลูกข้าว 
3. การปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ ท่าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
 - ปลูกพร้อมกับข้าว โดยหว่านพร้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวแห้ง อัตรา 5 – 10 กก./ไร่ 
 - ปลูกก่อนท่านา โดยหว่านในระยะฝนแรก ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
 - ปลูกหลังท่านา โดยหยอดเมล็ดพืชตระกูลถั่ว หรือเมล็ดพืชปุ๋ยสดลงในนาทันทีหลังเก่ียวข้าว 
     จากนั้นให้ไถกลบในระยะออกดอก จนถึงระยะดอกบาน 
 ประโยชน์ของการไถกลบตอซังฟางข้าว  
1.  ฟางข้าวเป็นปุ๋ยมีธาตุอาหารหลักท่ีพืชต้องการ คือ N P K 
2.  เพ่ิมอินทรียวัตถุ ช่วยให้โครงสร้างดินดี มีความอุดมสมบูรณ์ 
3.  เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต 
4.  ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน และลดปัญหาโลกร้อน 
 เทคนิคการไถกลบท่ีดีในนาน้า้ 
ขั้นตอนแรก ไถกลบตอซังฟางข้าวด้วยไถกลบตอซังเพลาหมุน เพ่ือพลิกกลบตอซังฟางข้าวไว้ในดินให้ย่อยสลาย
เป็นปุ๋ยสะสมไว้ในดินต่อไป พลิกเอารากหญ้า ไข่แมลง และเชื้อโรคที่สะสมในดินกลับขึ้นมา ฆ่าท่าลายด้วยแสงแดด 
ขั้นตอนที่สอง ย่อยหน้าดนิด้วยจอบหมุนตีเทือก เพ่ือตีดินและท่าเทือก ส่าหรับรองรบัการหวานน้่าตม หรือปักด่าข้าว 
 เทคนิคการไถกลบท่ีดีในนาแห้ง 
ขั้นตอนแรก ไถกลบตอซังฟางข้าวด้วยไถหัวหมู เพื่อพลิกกลบตอซังฟางข้าวไว้ในดินให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยสะสม
ไว้ในดินต่อไป พลิกเอารากหญ้า ไข่แมลง และเชื้อโรคที่สะสมในดินกลับขึ้นมา ฆ่าท่าลายด้วยแสงแดด 
ขัน้ตอนที่สอง ย่อยหน้าดินด้วยพรวนสองแถว เพ่ือพรวนย่อยหน้าดินให้เล็กลงอย่างสม่่าเสมอ ส่าหรับรองรับ
การงอกของเมล็ดข้าวต่อไป 
 หอยเชอรี่ 
การป้องกันและก่าจัด ควรใช้หลายวิธีร่วมกัน 
1) ใช้วัสดุกั้น ทุกทางที่น้่าเข้าได้ด้วยเฝือกและตาข่าย 
2) เก็บตัวหอยและไข่ด้วยกระชอนที่มีด้ามยาวและที่แซะไข่แล้วน่าไปท่าลายทุกสัปดาห์ ตลอด 6 อาทิตย์แรก 
3) ใช้สารสกัดจากสมุนไพร เช่น สะเดา กากชา 
4) ใช้สารก่าจัดตามค่าแนะน่าของทางราชการ 
 วัชพืช 
มาตรการ 
1) การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีเมล็ดวัชพืชปะปน การคัดแยกให้บริสุทธิ์ 
2) การเตรียมดิน ท่าการไถ 2 ครั้ง ครั้งแรกให้ไถตากดินเว้นระยะให้วัชพืชเจริญเติบโตก่อน แล้วท่าการไถกลบ
วัชพืชในครั้งท่ี 2 
3) อัตราของเมล็ดพันธุ์ ความหนาแน่นของประชากรต้นข้าวมีส่วนแข่งขันกับวัชพืชได้ ในนาหว่านข้าวแห้ง
อัตราเมล็ดพันธุ์ 18-24 กก./ไร่ ช่วยลดปัญหาวัชพืชให้น้อยลง ส่าหรับนาหว่านน้่าตมอัตราเมล็ดพันธุ์ 15 



กก./ไร่ เป็นอัตราที่เหมาะสม ท่าให้วัชพืชมีพ้ืนที่งอกขึ้นมาแข่งขันกับข้าวได้น้อย แต่ถ้าใช้อัตราสูงกว่านี้ ต้นข้าว
จะแย่งอาหารกันเอง ส่วนนาด่า ระยะปักด่า 20x20, 25x25 และ 30x30 ซม. ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกัน 
4) การจัดการน้่า วัชพืชแต่ละชนิดต้องการความชื้นในการงอก ในระดับที่แตกต่างกันออกไป เช่น หญ้านกสี
ชมพู หนวดปลาดุก และกกทราย ต้องการความชื้นระดับดินหมาด (field capacity) ก็สามารถงอกได้ หญ้าไม้
กวาด (ดอกขาว) สามารถงอกได้ตั้งแต่ความชื้นระดับดินหมาด ถึงระดับน้่าลึก 2 ซม. หญ้าข้าวนกงอกได้ดีที่
ระดับความชื้นดินหมาด ถึงระดับ 1 ซม. แต่ระดับน้่า 2-6 ซม.ยังงอกได้บ้าง ส่าหรับผักปอดนา และขาเขียด 
งอกได้บ้างในความชื้นระดับดินหมาด ถึงระดับน้่า 1 ซม. แต่งอกได้ดีตั้งแต่ระดับน้่า 1 – 6 ซม. ส่วนแห้ว
ทรงกระเทียมโป่งและผักตับเต่างอกได้ดีในน้่าลึก 2 – 6 ซม.จากการที่วัชพืชต้องการความชื้นในการงอก
แตกต่างกัน เราสามารถน่าวิธีการจัดการน้่ามาใช้เพ่ือลดปัญหาวัชพืช จะเห็นได้ว่ามีวัชพืชน้อยชนิดที่งอกในน้่า
ได้ ดังนั้นการท่านาด่า ซึ่งมีน้่าขังตั้งแต่เริ่มปักด่า จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวัชพืช ส่าหรับนาหว่านน้่าตม ลด
ปัญหาหญ้าข้าวนกได้โดยปล่อยให้น้่าแห้งหลังหว่านข้าวจนดินแตกระแหงแล้วจึงปล่อยน้่าเข้านา แต่หญ้าไม้
กวาดอาจจะมาแทนที่เพราะชอบงอกในสภาพเช่นนี้ วัชพืชประเภทหญ้าและกกส่วนใหญ่ไม่สามารถงอกใน
สภาพน้่าขัง ดังนั้นถ้าเอาน้่าเข้านาได้เร็ว คือ 7 วันหลังหว่านข้าว จะสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ถ้าเอาน้่าเข้าช้า
เกินไปวัชพืชมีโอกาสงอกข้ึนมาได้ เมื่องอกได้แล้วสามารถเจริญเติบโตในสภาพน้่าขังต่อไปได้ 
5) การใช้สารเคมีก่าจัดวัชพืช ใช้ตามค่าแนะน่าของทางราชการ 
 - นาชลประทาน 
ไถดะ แล้วปล่อยน้่าเข้าให้ดินชุ่มอยู่เสมอ ประมาณ 5 – 10 วัน ให้เมล็ดวัชพืชงอกข้ึนมาจึงปล่อยน้่าเข้านา 
แล้วไถแปรและคราดหรือใช้ลูกทุบตีช่วยท่าลายวัชพืชได้ จากนั้นขังน้่าประมาณ 3 สัปดาห์ เพ่ือให้วัชพืชน้่า
งอกขึ้นมาแล้วจึงคราดให้ละเอียดอีกครั้ง จากนั้นระบายน้่าออกและปรับเทือกให้เสมอ การปรับพ้ืนที่ท่าเทือก
ควรท่าล่วงหน้าก่อนหว่านข้าว 1 วัน เมื่อจะหว่านข้าวจึงระบายน้่าออก 
 การไถกลบตอซังข้าว (ก่อนการปลูกข้าว) 
1. ผสมน้่าหมักชีวภาพ จ่านวน ๕ ลิตรต่อไร่กับน้่า ๑๐๐ ลิตร 
๒. เทสารละลายน้่าหมักชีวภาพไหลไปตามน้่าขณะที่เปิดน้่าเข้านาจนทั่วแปลงนา และใช้รถตีฟางย่่าฟางให้จมลงดิน 
๓. ปล่อยให้ย่อยสลายประมาณ ๑๐ – ๑๕ วัน 
๔. หลังจากนั้นจึงท่าเทือก เพื่อเตรียมหว่านหรือปักด่าข้าวครั้งใหม่ 
 - นาน้้าฝน 
ไถดะกลบตอซังทิ้งไว้ 15 – 30 วัน แล้วไถแปร ปรับระดับหน้าดินให้สม่่าเสมอ 1 – 2 ครั้ง หากมีฝนต้นฤดู 
หลังไถดะ ควรหว่านเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว หว่านปุ๋ยคอก เพ่ือปรับปรุงดิน เมื่อต้นถั่วอายุ 50 วัน หรือออก
ดอกให้ไถกลบ ทิ้งไว้ 7 – 10 วัน แล้วไถแปร เตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ต่อไป 
 การไถกลบตอซังข้าว (ก่อนการปลูกข้าว) 
ในกรณีที่เกษตรกรมีการปลูกข้าวเป็นพืชหลักเพียงอย่างเดียวตลอดฤดูเพาะปลูกโดยอาศัยน้่าฝน  
1. หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวให้ทิ้งฟางข้าวและตอซังไว้ในพ้ืนที่ของเกษตรกร เพ่ือเป็นการคลุมผิวหน้าดิน  
2. เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม ให้ท่าการเตรียมดินพร้อมกับการ
ไถกลบตอซังและฟางข้าว แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกับในเขตชลประทาน  
 การปลูกพืชปุ๋ยสด (ก่อนการปลูกข้าว) สามารถปลูกได้ทั้งนาชลประทาน และนาน้้าฝน 
     การปลูกพืชปุ๋ยสดก่อนปลูกข้าว เป็นการปลูกเพ่ือคลุมดินไม่ให้หน้าดินแห้งเกินไป และปรับปรุงบ่ารุงดิน 
โดยเฉพาะเมื่อใช้พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด เพราะสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และเพ่ิมอินทรียวัตถุ



ให้กับดินในภายหลัง โดยการไถกลบเศษซากพืชที่ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด พืชตระกูลถั่วที่นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดใน
นาข้าว ได้แก่ ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนอัฟริกัน ปอเทือง การไถกลบเมื่อเริ่มออกดอกอายุประมาณ 55-60 วัน 
อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้แตกต่างกันตามชนิดพืช 
     1. การปลูกปอเทือง 
     - ควรเริ่มประมาณกลางเดือนมกราคม – มีนาคม 
     - อัตราการใช้ปอเทือง 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
     - ไม่ทนสภาพน้่าขัง 
     - ปอเทืองจะออกดอกเมื่ออายุ 50-55 วัน และไถกลบอายุ 50 วัน 
     2. การปลูกถ่ัวพุ่ม หรือถั่วพร้า  
     - อัตราเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า 10 กิโลกรัมต่อไร่ และอัตราเมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม 8 กิโลกรัมต่อไร่ 
     - แช่เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าในน้่าไว้ 1 คืน ก่อนน่าไปหว่าน 
     - ถั่วพุ่มและถั่วพร้าอายุประมาณ 45-60 วัน จึงออกดอกแต่ช่วงที่เหมาะสม คือ อายุ 60 วัน ดังนั้น ควร
หว่านช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
     - ควรวางแผนการปลูกให้ช่วงไถกลบถั่วพร้าหรือถั่วพุ่มเป็นช่วงที่มีฝนตกเพ่ือจะได้ไถกลบได้ง่าย และควรไถ
กลบก่อนการด่านาประมาณ 10 วัน 
     3. การปลูกโสนอัฟริกัน 
     - ควรเริ่มประมาณกลางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
     - อัตราเมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
     - แช่เมล็ดในน้่าก่อนหว่าน 1 คืน เพื่อให้เปลือกหุ้มเมล็ดนุ่ม งอกได้ง่าย 
     - โสนจะออกดอกเมื่ออายุ 50-55 วัน และอายุการไถกลบ คือ 50 วัน 
การไถกลบพืชปุ๋ยสด ระยะที่เหมาะสมในการไถกลบ คือ ช่วงที่พืชออกดอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นช่วงที่
พืชมีปริมาณไนโตรเจนสูงสุด ถ้าปุ๋ยพืชสดมีความสูงเกิน 1 เมตร ควรใช้มีดฟันก่อนการไถกลบ 2 ครั้ง เพื่อให้
ซากพืชย่อยสลายเร็วขึ้น การไถกลบใช้วิธีเดียวกับการไถดะ 
2. การเตรียมแปลงตกกล้า 
- นาด้า 
- นาโยน 
          ไถดะกลบตอซังทิ้งไว้ 2 สัปดาห์แล้วไถแปร 1 – 2 ครั้ง ปรับระดับเทือกให้ราบเรียบแบ่งแปลงย่อย
ขนาดกว้าง 2 – 5 เมตร แหวกดินเป็นร่องน้่าและทางเดินประมาณ 25 ซม. 
           การตกกล้าในสภาพดินแห้ง ให้ไถดะตากดินให้แห้ง แล้วไถแปรคราดดินให้แตกละเอียด เก็บวัชพืช
ออก ปรับระดับหน้าดินให้เรียบ แบ่งแปลงย่อยขนาดกว้าง 1.5 – 2.0 เมตร ระหว่างแปลงย่อยเว้นช่อง
ทางเดิน 30 – 80 ซม. แล้วหว่านข้าวแห้ง หรือหว่านข้าวงอก แล้วคราดกลบ 
 ถ้าหว่านข้าวแห้งทิ้งไว้คอยฝนได้ 7 – 10 วัน ถ้าไม่มีฝนตกให้รดน้่าทันทีหลังหว่าน และรดน้่าทุก ๆ 
วัน เมื่อข้าวงอกโผล่พ้นผิวดินประมาณ 1 ซม. ปล่อยน้่าเข้าหล่อร่องทางเดินให้เต็มร่อง ถ้าไม่มีน้่าเพียงพอให้รด
น้่าให้ดินชุ่มจนกว่าจะถอนกล้าไปปักด่า 
การเพาะกล้าข้าวด้วยเครื่องจักร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกล้าข้าวที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการปัก
ด่าด้วยรถด่านา 



ใช้เครื่องจักรกลในการเพาะกล้าด่านา ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์จากนาหว่านที่เคยใช้ 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ 
เหลือเพียง 10-15 กิโลกรัมต่อไร่  
3. การเตรียมพันธุ์/การปลูก 
- การเลือกพันธุ์ปลูกให้เหมาะสม 
 เกษตรกรควรเลือกพันธุ์ข้าวปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ต้องทราบว่าเป็นพันธุ์ข้าวชนิดใด ข้าว
เหนียวหรือข้าวเจ้า ข้าวนาสวน ข้าวขึ้นน้่า ข้าวนาเมือง หรือข้าวไร่ มีความไวต่อช่วงแสงหรือไม่ไวต่อช่วงแสง 
ปลูกนาปี หรือนาปรัง เป็นข้าวเบา ข้าวกลาง ข้าวหนัก ต้นเตี้ย ต้นสูง ความสามารถในการทนแล้ง ทนน้่าท่วม 
อ่อนแอหรือทนทานต่อโรคแมลงและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ฯลฯ)  
          ในปัจจุบันพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกมีไม่มากนัก ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกร
ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ความต้องการในการบริโภคในท้องถิ่น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ความสามารถในการต้านทานโรคแมลง และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
- การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
เกษตรกรควรเลือกพันธุ์ข้าวปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ต้องทราบว่าเป็นพันธุ์ข้าวชนิดใด ข้าวเหนียวหรือ
ข้าวเจ้า ข้าวนาสวน ข้าวขึ้นน้่า ข้าวนาเมือง หรือข้าวไร่ มีความไวต่อช่วงแสงหรือไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกนาปี 
หรือนาปรัง เป็นข้าวเบา ข้าวกลาง ข้าวหนัก ต้นเตี้ย ต้นสูง ความสามารถในการทนแล้ง ทนน้่าท่วม อ่อนแอ
หรือทนทานต่อโรคแมลงและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ฯลฯ)  
          ในปัจจุบันพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกมีไม่มากนัก ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกร
ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ความต้องการในการบริโภคในท้องถิ่น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ความสามารถในการต้านทานโรคแมลง และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
- การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
ตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ โดยดูว่ามีเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่นปะปนหรือไม่ มีโรค แมลงหรือไม่ มีเมล็ดวัชพืช
หรือไม่ เมล็ดที่ใช้ท่าพันธุ์ควรเป็นเมล็ดที่สะอาด บริสุทธิ์ สม่่าเสมอ ปราศจากโรค แมลงและวัชพืช 
- การก้าจัดเมล็ดข้าวลีบ 
คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยน่าเมล็ดข้าวแช่ในน้่าเกลือ (น้่า 10 ลิตรผสมเกลือแกง 1.7 กก.) เมล็ดสมบูรณ์จะจมอยู่ 
น่าเมล็ดนั้นไปล้างน้่าสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วน่าไปเก็บไว้ท่าเมล็ดพันธุ์ 
- การบ่มข้าว/แช่ข้าว 
แช่และหุ่มเมล็ดพันธุ์ น่าเมล็ดพันธุ์ข้าวแช่น้่าสะอาด นาน 12 – 24 ชัว่โมง แล้วน่าเมล็ดพันธุ์วางในที่ร่ม บน
พ้ืนที่น้่าไม่ขัง จากนั้นน่ากระสอบป่านชุบน้่าหุ้มเมล็ดพันธุ์โดยรอบ รดน้่าเช้าเย็น หุ้มเมล็ดพันธุ์ไว้นาน 30 – 
48 ชั่วโมง เมล็ดข้าวจะงอกตุ่มตาพร้อมน่าไปหว่านได้ 
การบ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันก่าจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ในอัตรา เชื้อรา 30 กรัม ต่อเมล็ดข้าว 1 กิโลกรัม คลุกเมล็ดพันธุ์ หรือใช้เชื้อรา 1 กิโลกรัม ผสมกับน้่า 100-
200 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก 
สารเคมี ใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดตามค่าแนะน่าของทางราชการ 
- การหว่านข้าวแห้ง/หว่านน้้าตม/ปักด้า/นาโยน/นาหยอด 
นาหว่านน้่าตม 



 ก่อนหว่านควรคลุกเมล็ดพันธุ์ฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ด เช่น โรคถอดฝักดาบ ใช้ยาไดเทนเอ็ม 45 
คลุกเมล็ดอัตรา 2 ช้อนแกงต่อข้าว 10 กก. หรือ 1 ถัง ก่อนน่าไปใช้ประมาณ 2 สัปดาห์ (ไม่ควรเกิน 1 เดือน 
จะท่าให้ความงอกลดลง) 
 อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ขึ้นอยู่กับการเตรียมดิน ถ้าเตรียมดินดี เทือกอ่อนนุ่ม ปรับดินได้ระดับ จะใช้เมล็ด
พันธุ์เพียง 7 – 8 กก./ไร่ หรือ 1 ถัง/ไร่ ถ้าเตรียมดินไม่ดีจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์มากข้ึนเป็นไร่ละ 15 – 20 กก./
ไร่ หรือ 1.5 – 2 ถัง 
 - หว่านโดยใช้แรงงานคน 
 - หว่านโดยใช้เครื่องพ่นปุ๋ย/ยา 
 การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องพิจารณาเทือกก่อน ต้องไม่แข็งหรือเละเกินไป หว่านข้าวที่มีตุ่มตาให้
สม่่าเสมอทั่วแปลง ในนาดินทรายที่มีตะกอนดินน้อย หลังจากคราดท่าเทือกแล้วให้หว่านข้าวทันที กักน้่าไว้ 1 
คืน เพื่อให้ตะกอนดินตกทับเมล็ดข้าวก่อนแล้วจึงระบายน้่าออก   
นาด่า ปักด่าเป็นแถวเป็นแนว ระยะปักด่าขึ้นกับชนิดและพันธุ์ข้าว ดังนี้  
 - พันธุ์ข้าวไวแสงหรือข้าวนาปี ใช้ระยะปักด่า 25x25 ซม. อายุกล้าที่เหมาะสมประมาณ 25 – 30 วัน 
 - พันธุ์ข้าวไม่ไวแสงหรือข้าวนาปรัง ใช้ระยะปักด่า 20x20 หรือ 20x25 ซม. อายุกล้าที่เหมาะสม
ประมาณ 20 – 25 วัน 
 ปักด่าจับละ 3 – 5 ต้น ลึก 2 – 3 ซม. ระดับน้่าเพียงแค่คลุมผิวดิน หลังปักด่าควรคุมระดับน้่าลึก
ประมาณ 10 ซม. (1 ฝ่ามือ) 
4. การปฏิบัติตามช่วงระยะเจริญเติบโต 
ระยะเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยข้าว 
1. ข้าวไวต่อช่วงแสง ควรใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง  
    1. ระยะแรกในช่วงปักด่า/ในนาหว่าน 15-20 วัน หลังข้าวงอก  
    2. ระยะที่ข้าวก่าลังเริ่มสร้างช่อดอก 
2. ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ควรใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง 
    1. ระยะแรกในช่วงปักด่า/นาหว่าน 15-20 วัน  
    2. หลังข้าวงอกระยะที่ข้าวแตกกอสูงสุด  
    3. ระยะที่ข้าวก่าลังเริ่มสร้างช่อดอก   
วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด 
     พิจารณาจากค่าวิเคราะห์ดินโดยน่าแม่ปุ๋ยที่มีจ่าหน่ายในท้องตลาด เช่น ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) 
ยูเรีย (46-0-0) โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) มาผสมกันเพ่ือให้ได้ปริมาณธาตุอาหารหลักตามที่ข้าวต้องการ 
กล่าวคือ ถ้าดินมีธาตุอาหารหลักชนิดใดอยู่มากก็ใส่ธาตุอาหารชนิดนั้นน้อย ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยตาม
ค่าแนะน่าได้จากปริมาณตารางธาตุอาหารตามค่าแนะน่าและปริมาณแม่ปุ๋ยที่ต้องใส่การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
     เกษตรกรสามารถผสมใช้เองได้ โดยเป็นการปฏิบัติแบบง่ายๆ และสะดวก ทั้งนี้ การผสมปุ๋ยไว้ใช้เอง ควร
ผสมแล้วใช้ให้หมดในแต่ละครั้ง ไม่ควรผสมปุ๋ยแล้วเก็บไว้นานเกิน 15 วัน เพราะจะท่าให้ปุ๋ยชื้น แม่ปุ๋ยที่เหลือ
ต้องมัดปากถุงให้แน่น แม่ปุ๋ยสามารถเก็บไว้นานหลายปี โดยอย่าให้ถูกแดดและฝน เพ่ือเอาไว้ผสมครั้งต่อไป 
 4.1 การเจริญเติบโตทางล้าต้นและใบ 
-ระยะกล้าเริ่มตั้งแต่เมล็ดข้าวเริ่มงอกจนถึงมีใบ 5-6 ใบ หรือประมาณ 20 วัน หลังหว่าน 



หลังหว่านข้าวให้ตรวจดูบริเวณใดมีน้่าขังให้ท่ารางระบายน้่าออกมิฉะนั้นเมล็ดจะเน่า เมื่อข้าวงอกได้ 5 – 6 
วัน ให้เอาน้่าเข้านาให้ความสูงของระดับน้่าอยู่ที่ 2 – 3 ซม. หรือประมาณ 1 ใน 3 ของต้นข้าว 
การรักษาระดับน้่า ตั้งแต่เริ่มหว่านถึงระยะข้าวแตกกอไม่ควรเกิน 5 ซม. ส่าหรับพ้ืนที่ที่มีน้่าพอเพียงตลอดฤดู
ปลูก ควรให้น้่าแบบขังต่อเนื่อง ระดับความลึก 3 – 5 ซม. ในระยะแรก หากพ้ืนที่มีน้่าไม่เพียงพอ ควรให้น้่าใน
ระดับดินพออ่ิมตัว หรือให้น้่าหมุนเวียนสลับน้่าขังกับน้่าแห้ง การเจริญเติบโตของข้าวเป็นไปตามปกติ ผลผลิต
อาจลดลงบ้าง ขึ้นกับการจัดการการผลิต แต่จะพบปัญหาวัชพืชค่อนข้างมาก ในระยะข้าวยังเล็กถ้ามีการอพยพ
ของแมลงเข้ามาวางไข่ในแปลงนา การไขน้่าเข้านาให้ท่วมต้นข้าว 6 – 7 วัน จะช่วยลดจ่านวนไข่ท่ีฟักออกมาได้ 
 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่อข้าวอายุ 20 – 25 วันหลังหว่าน 
          การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
 เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายได้ 20-30 เปอร์เซ็นต์ โดยน่าแม่ปุ๋ยมาผสมเอง 
ดูจากตารางการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง จากนั้นชั่งแม่ปุ๋ยมาแล้วเทกองผสมปุ๋ย ใช้จอบลากปุ๋ยในกองลงมา ใช้พลั่ว
ตักปุ๋ยใต้กองขึ้นแล้วโรยลงในกอง เดินวนให้รองกองเหมือนผสมปูน จนปุ๋ยผสมกันดี ตักปุ๋ยที่ผสมแล้วใส่
กระสอบ มัดปากถุงให้แน่น น่าไปใส่พืชได้ทันที หากเก็บปุ๋ยผสมควรมัดปากกระสอบให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่ร่ม
และแห้ง และควรใช้ให้หมดภายใน 15 วัน 
 เพลี้ยไฟ 
มาตรการ 
1) ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้่า  
2) ไขน้่าท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วัน และ 
ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว 
3) ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย 
4) ใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดก่าจัดตามค่าแนะน่าของทางราชการ  
 หนอนกระทู้กล้า 
มาตรการ  
1). ก่าจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือท่าลายแหล่งอาศัย 
2). ใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดก่าจัดแมลงตามค่าแนะน่าของทางราชการ 
3) ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย 
 หนอนห่อใบ 
มาตรการ 
1) ก่าจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง   หญ้าไซ หญ้าชันกาด ข้าวป่า        
2) ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดและสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์หรือสารผสมสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
ในข้าวอายุหลังหว่าน 40 วัน เพราะศัตรูธรรมชาติจะถูกท่าลาย ท่าให้เกิดการระบาดของหนอนห่อใบข้าว
รุนแรงได้ในระยะข้าวตั้งท้อง-ออกรวง 
3) ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย 
4) เมื่อเริ่มพบการระบาดของหนอนห่อใบข้าว ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยยูเรียเกิน 
10 กิโลกรัมต่อไร่ ควรแบ่งใส่ปุ๋ยในช่วงข้าวก่าลังเจริญเติบโตและลดปริมาณปุ๋ยที่ใส่ โดยใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 
อัตราไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อไร่ 



5) เมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัวต่อตารางเมตร และพบใบข้าวถูกท่าลายมากกว่า 15 
เปอร์เซ็นต์ ในข้าวอายุ 15-40 วัน  ใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดแมลงตามค่าแนะน่าของทางราชการ   
หอยเชอรี่ 
การป้องกันและก่าจัด ควรใช้หลายวิธีร่วมกัน 
1) ใช้วัสดุกั้น ทุกทางที่น้่าเข้าได้ด้วยเฝือกและตาข่าย 
2) เก็บตวัหอยและไข่ด้วยกระชอนที่มีด้ามยาวและที่แซะไข่แล้วน่าไปท่าลายทุกสัปดาห์ ตลอด 6 อาทิตย์แรก 
3) ใช้สารสกัดจากสมุนไพร เช่น สะเดา กากชา 
4) ใช้สารก่าจัดหอย ทันทีหลังปักด่าเสร็จ หรือหลังไขน้่าเข้านาแล้ว 1 – 2 ชั่วโมง และต้องมีน้่าสูง 5 
เซนติเมตร ตามค่าแนะน่า 
-ระยะแตกกอเริ่มตั้งแต่มีการปักด้าข้าวจนถึงข้าวสร้างรวงอ่อน หรือประมาณ 30-50 วันหลังปักด้า 
ในข้าวไม่ไวแสง จะใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 40 วันหลังหว่านข้าวสร้างหน่อใหม่ หลังจากข้าวตั้งตัวได้ นา
หว่านจะเห็นหน่อใหม่หลังใส่ปุ๋ยครั้งแรก  
         ระยะข้าวก่าลังเจริญเติบโตจนถึงออกรวง เพลี้ยกระโดดสีน้่าตาลจะเข้าท่าลายในระยะนี้มาก การไขน้่า
ออกจากนาให้ต้นข้าวอยู่ในสภาพอ่ิมตัวด้วยน้่าจะช่วยลดจ่านวนประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้่าตาลได้ 
 หนอนกระทู้ 
มาตรการ 
1) ก่าจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือท่าลายแหล่งอาศัย 
2) ใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดก่าจัดแมลงตามค่าแนะน่าของทางราชการ 
3) ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย 
 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 
มาตรการ 
1) ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้่าตาล เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3  พิษณุโลก 2 
เป็นต้น  และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4  ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์
ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเก่ียวให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการ
ระบาดรุนแรง 
2) ในแหล่งที่มีการระบาด และควบคุมระดับน้่าในนาได้ หลังปักด่าหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้อง
ควบคุมน้่าในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้่าเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังท้ิงไว้ให้แห้งเองสลับกัน
ไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้่าตาล 
3) ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย 
4) ใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดแมลงตามค่าแนะน่าของทางราชการ  เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสี
น้่าตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ระหว่าง 6 :1- 8 :1 หรือตัวอ่อนระยะ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน 
จ่านวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น 
4.2 การเจริญเติบโตทางระบบสืบพันธุ์ อายุประมาณ 30-50 วัน หลังข้าวแตกกอสูงสุด หรือแตกกอเต็มที่ 
-ระยะสร้างรวงอ่อนล่าต้นจะเปลี่ยนจากลักษณะแบนเป็นต้นกลม 
ระยะข้าวเริ่มสร้างรวงอ่อนถึงเมล็ดข้าวสะสมน้่าหนักแห้งเต็มเมล็ด รักษาระดับน้่า 8 – 10 ซม. จ่าเป็นต้องใช้
อาหารเพื่อสร้างรวงให้สมบูรณ์แข็งแรง มีจ่านวนเมล็ดต่อรวงมาก แนะน่าให้ใส่ปุ๋ยไ ในข้าวไวแสง จะใส่ปุ๋ยครั้ง
ที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 40 - 50 วนัหลังหว่าน 



 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล,เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 
มาตรการ 
1) ใช้แสงไฟล่อแมลงและท่าลาย 
2) ปลูกข้าวพร้อม ๆ กัน และปล่อยพื้นนาว่างไว้ระยะหนึ่ง เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 
3) ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย 
4) ใช้สารฆ่าแมลง ตามค่าแนะน่าของทางราชการ 
เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก 
มาตรการ 
1) ใช้แสงไฟล่อแมลงและท่าลาย 
2) ปลูกข้าวพร้อม ๆ กัน และปล่อยพ้ืนนาว่างไว้ระยะหนึ่ง เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 
3) ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย 
4) ใช้สารฆ่าแมลง ตามค่าแนะน่าของทางราชการ 
4.3 การเจริญเติบโตทางเมล็ด 
      เริ่มจากการผสมเกสรของดอกข้าว ภายในเมล็ดข้าวมีลักษณะคล้ายน้่านมแล้วจะเปลี่ยนเป็นแป้งแข็ง
จนกระท่ังสุกแก่ ในระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 30-35 วัน 
 แมลงสิง 
มาตรการ 
1) ใช้สวิงโฉบจับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในนาข้าวที่พบระบาดและน่ามาท่าลาย 
2) ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเน่า น่าเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าว และจับมาท่าลาย 
3) หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพ่ือลดการแพร่ขยายพันธุ์ 
4) ใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดแมลงตามค่าแนะน่าของทางราชการ 
5. การเก็บเกี่ยว (ขายสด/รอจ้าหน่าย) 
จดบันทึกวันที่ข้าวออกดอก 80 % แล้วนับไปอีก 30 วัน จะเป็นวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม หรือใช้วิธีสังเกตจาก
เมล็ดในรวงข้าวส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นสีฟางหรือสีน้่าตาล เรียกว่าระยะข้าวพลับพลึง ก่อนเก็บเก่ียว 7 – 10 วัน 
ระบายน้่าออกจากแปลงให้หมด เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่่าเสมอ 
เกษตรกรนิยมใช้เครื่องเก่ียวนวด ซึ่งเก็บเก่ียวและนวดข้าวออกมาเลย โดยความสูญเสียข้าวขึ้นอยู่กับความเร็ว
ของรถเก่ียว อายุข้าว ความชื้นของเมล็ดข้าว การล้มของข้าว เป็นต้น 
เก็บเก่ียวข้าวในระยะที่เหมาะสม คือ ระยะ 25-35 วันหลงัข้าวออกดอก โดยใช้รถเก่ียวนวดข้าวที่มี
ประสิทธิภาพ ท่าให้เก็บเก่ียวข้าวได้ทันต่อฤดูกาลเก็บเกี่ยว การใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวทดแทนแรงงานคน 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว และลดความสูญเสียจากการร่วงหล่น อีกท้ังยังเพ่ิมคุณภาพข้าวเมื่อน่าไป
สีได้อีกด้วย 
ข้อมูลผู้ประกอบการรถเก่ียวนวดข้าว : กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร 
 มอดข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าว ผีเสื้อข้าวเปลือก ผีเสื้อข้าวสาร มอดแป้ง 
การป้องกันก้าจัด 
ท่าความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่ 
ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพ่ือลดจ่านวนแมลง 
ควบคุมอุณหภูมิ โดยการใช้ ความร้อน หรือเย็นจัด เพ่ือให้แมลง หยุดการเจริญเติบโต และบางชนิดตายไป 



เก็บรักษาในสภาพสุญญากาศหรือภาชนะท่ีปิดมิดชิด 
ใช้สารฆ่าแมลง ตามค่าแนะน่า 
6. การเก็บรักษา 
- หลังการเกบ็เกี่ยวและนวดข้าว ต้องรีบตากหรือลดความชื้นเมล็ดให้แห้งโดยเร็วที่สุด การลดความชื้นที่
เหมาะสม ระดับความร้อนที่ใช้ไม่ควรสูงเกินไป วิธีการลดความชื้นข้าว มี 2 วิธี ดังนี้ 
  1. ใช้แสงอาทิตย์  
  2. ใช้เครื่องอบ ใช้เวลาลดความชื้นไม่มาก สามารถควบคุมป้องกันความเสียหายต่อคุณภาพข้าว (คุณภาพ
การสี) ได้ดีกว่าลดความชื้นโดยแสงอาทิตย์ 
- เก็บรักษาข้าวไว้ในสภาพหรือโรงเก็บที่แห้งและเย็น ก่อนจะน่าข้าวเก็บควรตรวจสอบความชื้นก่อน โดยทั่วไป
ความชื้นของข้าวไม่ควรสูงเกิน 14 % อาจเก็บไว้ในโรงเก็บปกติ เช่น ยุ้งฉางของเกษตรกร โรงสี หรือโกดังข้าว 
หรือเก็บไว้ในตู้แช่ ตู้เย็น หรือไซโลที่มีการเป่าลมเย็น 
มอดข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าว ผีเสื้อข้าวเปลือก ผีเสื้อข้าวสาร มอดแป้ง 
การป้องกันก้าจัด 
ท่าความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่ 
ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพ่ือลดจ่านวนแมลง 
ควบคุมอุณหภูมิ โดยการใช้ ความร้อน หรือเย็นจัด เพ่ือให้แมลง หยุดการเจริญเติบโต และบางชนิดตายไป 
เก็บรักษาในสภาพสุญญากาศหรือภาชนะท่ีปิดมิดชิด 
ใช้สารฆ่าแมลง ตามค่าแนะน่า 
7. การตลาด 
การตลาดข้าว แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ขายในรูปข้าวเปลือก และขายในรูปข้าวสาร 
1. ขายข้าวเปลือก อาจจะขายเพื่อน่าไปใช้ต่างกัน 
    1.1 เพื่อน่าไปสีเป็นข้าวสาร 
    1.2 เพื่อน่าไปใช้ท่าเมล็ดพันธุ์ 
    1.3 เพื่อน่าไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ 
2. ขายเป็นข้าวสาร ต้องมีการสีและน่าข้าวที่สีแล้วบรรจุถุงแล้วน่าไปขาย 
 วิธีการ 
1. เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มผลิตข้าวก่อน  
2. มีระเบียบปฏิบัติของกลุ่ม 
3. มีการปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่ม 
4. กรณีต้องการความรู้ด้านการตลาด ต้องมีการอบรมให้ทราบถึงอุปสงค์ อุปทานของสินค้า ราคาขาย การ
ให้บริการการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การระดมทุน แหล่งเงินทุน 
5. ประชุมก่าหนดแผนการผลิต การตลาดกรณีที่ขายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว ก็ต้องมีการอบรมเกี่ยวกับการผลิต
เมล็ดพันธุ์ดีให้สมาชิกกลุ่ม 
6. ให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติตามวิธีการผลิตที่ถูกต้อง ตั้งแต่การเตรียมดิน หาเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายมาปลูก มีการ
ตรวจแปลงถอนพันธุ์ปนออก เก็บเก่ียวในช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีการน่าเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพ 
ทั้งนี้ อาจต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจแปลง 



7. การดูแลหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ต้องมีการตากเมล็ดพันธุ์ให้แห้งแล้วบรรจุกระสอบ เก็บรักษาไว้ในโกดัง
ที่ปลอดภัยจากแมลงและหนู 
8. การบรรจุเมล็ดพันธุ์เพ่ือจ่าหน่าย ถุงละ 25 กก. 
9. แหล่งจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ ผู้ซื้อสามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์นั้นได้จากที่ใด ในชุมชน ในอ่าเภอ ในจังหวัด 
10. การติดต่อซื้อขายเมล็ดพันธุ์ สามารถติดต่อได้อย่างไร 
11. การช่าระเงิน ผู้ซื้อจะต้องช่าระค่าเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีใด เมื่อไร 
12. ผลการด่าเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาย และผลตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่ม 
13. กรณีจ่าหหน่ายเป็นข้าวสาร ผู้ซื้อจะติดต่อได้ที่ใด ตลาดอยู่ที่ไหน ต้องเรียนรู้เรื่องการสีข้าว ผลการผลิต
ข้าวสารจ่าหน่าย และผลตอบแทนจากการจ่าหน่ายข้าวสารเมื่อเปรียบเทียบกับการจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ 
14. หัวใจในการท่างานด้านการตลาดให้ส่าเร็จคืออะไร 
 “การปฏิบัติดูแลรักษา” รวมการปฏิบัติทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน (ดิน น้้า ปุ๋ย เขตกรรม 
โรค แมลง ฯลฯ)  โปรดระบุ เทคโนโลยีที่ได้ส่งเสริมและเห็นว่าเกษตรกรสามารถน้าไปปฏิบัติได้ ลงในช่อง
ประเด็นเทคโนโลยีที่ปฏิบัติแล้วลดต้นทุนได้ 
    
 
            
 
 


