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การเลือกวิธปี ลูกข้าว
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ผ่านสื่อประสม

การปลูกข้าวทีพ่ บเห็นในประเทศไทยมีอยู่
ด้วยกันหลายวิธี แต่ทไ่ี ด้รบั ความนิยมกันอยูใ่ นเขต
พืน้ ทีช่ ลประทานภาคกลาง ได้แก่การปลูกแบบนา
หว่านน้ำตม นาดำ นาโยน และทีอ่ ยากแนะนำคือ
การปลูกข้าวล้มตอซัง
ดังนั้นการเลือกวิธีปลูกข้าวให้เหมาะสม
เกษตรกรต้องวิเคราะห์จาก สภาพภูมิประเทศ
ภูมอิ ากาศ ระบบชลประทาน แรงงาน ระยะเวลา
ต้นทุนและผลผลิตทีจ่ ะได้ โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ
ดังนี้
นาหว่านน้ำตม

การทำนาหว่านน้ำตมที่จะให้ได้ผลดีนั้น ต้อง
ปรับพื้นที่นาให้สม่ำเสมอ สามารถควบคุมน้ำได้
หลังจากเก็บเกีย่ วข้าวแล้ว ควรปล่อยให้เมล็ดพันธุ์
ข้าวทีร่ ว่ งหล่นในนางอกเป็นต้นข้าว เพือ่ ลดปัญหา
ข้าวเรือ้ หรือ ข้าววัชพืช แล้วจึงไถดะ ปล่อยน้ำเข้า
พอให้ ดิ น ชุ ่ ม อยู ่ เ สมอ ประมาณ 5-10 วั น

เพือ่ ให้เมล็ดวัชพืช งอกขึน้ มาเป็นต้นอ่อนเสียก่อน
จึ ง ปล่ อ ยน้ ำ เข้ า นาแล้ ว ไถแปรและคราด หรื อ
ใช้ ล ู ก ทุ บ จะช่ ว ยทำลายวัชพืชได้
สำหรับผู้ที่ใช้ลูกทุบหรืออีขลุบในการย่ำ
ฟางข้าวให้จมลงในดินแทนการไถ หลังการย่ำแล้ว
ควรเอาน้ำแช่ไว้ให้ฟางเน่าเปือ่ ยจนหมดความร้อน
เสียก่อน อย่างน้อย 3 อาทิตย์แล้วจึงย่ำใหม่ เพราะ
แก๊สทีเ่ กิดจากการเน่าเปือ่ ยของฟาง จะเป็นอันตราย
ต่อต้นข้าว จะทำให้รากข้าวดำ ไม่สามารถหาอาหาร
ได้หลังจากนั้นจึงระบายน้ำออกเพื่อปรับเทือก
การปรับพืน้ ทีน่ าให้สม่ำเสมอ จะทำให้ควบ
คุมน้ำได้สะดวก การงอกของข้าวดี เติบโตสม่ำเสมอ
หลังจากการเตรียมดินเรียบร้อยแล้ว จึงเข้า
สูก่ ารคัดเลือกเมล็ดพันธุต์ ามวิธที เ่ี คยกล่าวไว้ในตอน
ทีแ่ ล้วเรือ่ ง “เมล็ดพันธุข์ า้ ว”
อัตราเมล็ดพันธุท์ ใ่ี ช้ในการหว่านน้ำตม ขึน้
อยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ถ้ามีการเตรียมดินไว้ดี
มีเทือกอ่อนนุม่ พืน้ ดินปรับได้ระดับ เมล็ดพันธุท์ ใ่ี ช้
เพียง 7 - 8 กิโลกรัมต่อไร่กเ็ พียงพอ แต่ถา้ พืน้ ที่
ปรับได้ไม่ดี การระบายน้ำทำได้ยาก รวมถึงอาจมี
การทำลายของนก หนู หลังจากหว่าน ควรใช้อตั รา
เมล็ดพันธุม์ ากขึน้ เป็น 15 - 20 กิโลกรัมต่อไร่
หากพืน้ ทีเ่ ป็นดินทราย มีตะกอนน้อย หลัง
จากทำเทือกแล้วควรหว่านทันที กักน้ำไว้หนึง่ คืน
แล้วจึงระบายออก จะทำให้ข้าวงอกและจับดิน
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ดียิ่งขึ้น
นาดำ

เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ดข้าวไป
เพาะในแปลงทีเ่ ตรียมไว้ (แปลงกล้า) ให้งอกเป็น
ต้นกล้า แล้วถอนต้นกล้าไปปักดำในกระทงนาที่
เตรียมไว้และมีการดูแลรักษาจนได้ผลผลิต
การเตรียมดินสำหรับนาดำแบ่งเป็น 2
ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการไถดะและไถแปร และขัน้
ตอนการคราดหรือใช้ลกู ทุบ
ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์สำหรับทำ
นาดำนัน้ จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก
เป็นการแช่และหุ้มเมล็ดพันธุ์ให้งอกขนาดตุ่มตา
(มียอด และรากเล็กน้อย โดยรากจะยาวกว่ายอด)
พร้ อ มที ่ จะนำไปหว่ า นไว้ ระยะที ่ ส อง คื อ
“การตกกล้ า ”ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มดิ น โดยปฏิ บ ั ต ิ
เช่นเดียวกับแปลง ปักดำ แต่เพิม่ ความพิถพี ถิ นั มาก
ขึน้ ในการเก็บกำจัด วัชพืช และปรับระดับเทือกให้
ราบเรียบสม่ำเสมอ
**
การปักดำ ควรมีระดับน้ำในนาน้อยที่สุด
เพียงแค่คลุมผิวดินเพือ่ ป้องกันวัชพืช และประคอง
ต้นข้าวไว้ไม่ให้ลม้ การควบคุมระดับน้ำหลังปักดำ
ก็เป็นสิง่ จำเป็นอย่างยิง่ เพราะระดับน้ำลึกจะทำให้
ต้นข้าวแตกกอน้อย ซึ่งจะทำให้ผลผลิตต่ำ ควร
ควบคุมให้อยู่ในระดับลึกประมาณ 1 ฝ่ามือ (10
เซนติเมตร)
ปลูกข้าวโดยวิธโี ยนกล้า
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ปัจจุบนั การทำนาในภาคกลาง ประสบกับ
ปัญหาข้าววัชพืชระบาดอย่างรุนแรง เกษตรกรที่
นำนาแบบหว่านน้ำตม ส่วนหนึง่ เปลีย่ นวิธกี ารทำนา
เป็นการปักดำด้วยเครือ่ งปักดำ เพือ่ ควบคุมปริมาณ
ข้าววัชพืช ปัญหาทีต่ ามมาก็คอื เกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่สามารถ เตรียมดินให้เหมาะสมกับการทำงาน
ของเครือ่ งปักดำได้ และอัตราค่าปักดำค่อนข้างสูง
คือ ไร่ละ 1,100 - 1,200 บาท (รวมเมล็ดพันธุข์ า้ ว)
วิธีการปลูกข้าวแบบโยนกล้า เป็นการทำนาแบบ
ใหม่ทส่ี ามารถนำมาใช้แทนการปักดำด้วยเครือ่ งได้
แนะนำให้เป็นทางเลือกในพืน้ ที่
1. พืน้ ทีป่ ญ
ั หาข้าววัชพืชมาก
2. ผลิตในศูนย์ขา้ วชุมชนหรือไว้ใช้เองได้
3. ผลิตข้าวอินทรียเ์ พือ่ ควบคุมข้าววัชพืช
4. ประหยัดเมล็ดพันธุ์
ข้อได้เปรียบของวิธกี ารโยนกล้าเปรียบเทียบกับ
การ ปักดำและหว่านน้ำตม
1. แปลงทีม่ ลี กั ษณะหล่ม ก็สามารถเตรียม
แปลงเพือ่ การหว่านต้นกล้าได้ แต่ไม่สามารถปลูก
โดยวิธีการปักดำด้วยเครื่องปักดำได้ เนื่องจาก
เครือ่ งจะติดหล่ม
2. ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าการหว่าน
น้ำตมและการปักดำ
3. สามารถควบคุมและลดปริมาณวัชพืช
และข้าววัชพืชได้ดกี ว่าการทำนาหว่านน้ำตม
4. ลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด
ศั ต รู ข ้ า วเมื ่ อ เที ย บกั บ การหว่ า นน้ ำ ตม
การปลูกข้าวล้มตอซัง
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การปลูกข้าวล้มตอซัง คือ การปลูกข้าว
โดยอาศัยตอซังเดิม ให้แตกหน่อขึ้นมาเองจึงไม่
ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ ไม่ตอ้ งไถพรวน ไม่ตอ้ งเผาฟาง
หลักการสำคัญคือ ให้ตน้ ข้าวแตกหน่อขึน้ มา จาก
ตอซังข้าวข้อแรกทีอ่ ยูต่ ดิ ดิน แล้วเจริญขึน้ มาเป็น
ต้นข้าวทีต่ อ้ งการ
โดยมีวธิ กี ารปฏิบตั ใิ นการปลูกดังนี้
1. แปลงทีป่ ลูกข้าวรุน่ แรก ต้องมีการเตรียม
ดินและทำเทือกให้ได้ระดับสม่ำเสมอ และปลูกข้าว
โดยวิธีหว่านน้ำตม แปลงนาสามารถควบคุม
ปริมาณน้ำได้ หรือควรอยูใ่ นเขตชลประทาน
2. พันธุข์ า้ วทีใ่ ช้ปลูกเป็นพันธุไ์ ม่ไวต่อช่วง
แสง อัตราเมล็ดพันธุ์ 15 - 20 กก./ไร่ อายุเก็บเกีย่ ว
ประมาณ 120 วัน
3. ก่อนเก็บเกีย่ วข้าวรุน่ แรกประมาณ 10
วัน ถ้ามีนำ้ ขังให้ระบายออกจากแปลง ถ้าไม่มนี ำ้
ให้ระบายน้ำเข้าแปลง เมือ่ ดินในแปลงเปียกทัว่ กัน
แล้ว ให้ระบายน้ำออกเพือ่ ให้ดนิ มีความชืน้ หมาด ๆ
คือ ไม่แห้งหรือเปียกเกินไปหลังเก็บเกีย่ วข้าว
4. เก็บเกีย่ วข้าวในระยะ “พลับพลึง” เพราะ
ต้นข้าวยังสดอยูไ่ ม่แห้งเกินไป
5. ตอซั ง ที ่ ใ ช้ ป ลู ก ข้ า วแบบล้ ม ตอซั ง
ต้องไม่มี โรคและแมลงรบกวน
6. หลังเก็บเกี่ยวต้องเกลี่ยฟางข้าวให้
กระจายทัว่ ทัง้ แปลงอย่างสม่ำเสมอ ทำการย่ำตอซัง
ให้ลม้ นอนราบ อย่าให้ตอซังกระดกขึน้ (ย่ำตอนเช้า
มืด ดินมีความชืน้ ตอซังและฟางนิม่ โดยใช้อขี ลุบ
หรือล้อรถมัดติดกัน 5 ล้อ ลากย่ำ)
7. หลังจากย่ำตอซังแล้ว ต้องคอยดูแล
ไม่่ใ ห้ น ้ ำ เข้ า แปลง โดยทำร่อ งระบายน้ ำ เมื่ อ มี
ฝนตกลงมาต้องรีบระบายออกให้ทัน ถ้าปล่อย
ไว้หน่อข้าวจะเสียหาย
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8. เมือ่ หน่อข้าวมีใบ 3 - 4 ใบ หรือ 10-15
วัน หลังล้มตอซัง ให้ระบายน้ำเข้าแปลง ให้ดนิ แฉะ
แต่ไม่ทว่ มขัง ใส่ปยุ๋ ครัง้ แรกสูตร 46 - 0 - 0 อัตรา
15 - 20 กก./ไร่ เพือ่ เป็นปุย๋ แก่ตน้ ข้าวและช่วยการ
ย่อยสลายฟางได้ดีขึ้น
9. เมื่อข้าวอายุได้ 35 - 40 วัน หลังล้ม
ตอซัง ใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง สูตร 16 - 20 - 0 อัตรา
20 - 25 กก./ไร่
10. เมือ่ ข้าวอายุได้ 50 - 55 วัน หลังล้ม
ตอซัง ถ้าข้าวเจริญเติบโตไม่ดี ให้ใส่ปยุ๋ ครัง้ ทีส่ าม
สูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 15 - 20 กก./ไร่
11. เมือ่ ข้าวอายุใกล้เก็บเกีย่ ว (ประมาณ
80 วัน หลังล้มตอซัง) ให้ระบายน้ำออกจากแปลง
เพือ่ ให้ดนิ มีความชืน้ หมาด ๆ
(การปลูกข้าวตอซัง : กรมส่งเสริมการเกษตร)

เกร็ดน่ารู้
วิธกี ารตกกล้าในกระบะเพาะกล้า
1. ใส่ดนิ ในหลุมประมาณครึง่ หนึง่ ของหลุม

2. หว่านเมล็ดข้าวงอกลงในหลุม โดยใช้
อัตรา 3 - 4 กิโลกรัมต่อกระบะเพาะกล้า 60 - 70 ถาด/ไร่
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3. ใส่ดินปิดเมล็ดพันธุ์ข้าว ระวังอย่าให้
ดินล้นออกมานอกหลุม เพราะจะทำให้รากข้าว
ที ่ ง อกออกมาพั น กั น เวลาหว่ า นต้ น ข้ า วจะไม่
กระจายตัว

4. หาวัสดุเช่นกระสอบป่านมาคลุมถาด
เพาะ เพือ่ เวลารดน้ำจะไม่กระเด็น รดน้ำเช้า เย็น
ประมาณ 3 - 4 วัน ต้นข้าวจะงอกทะลุกระสอบ
ป่าน ให้เอากระสอบป่านออกอแล้วรดน้ำต่อไปจน
อายุกล้า 15 วัน

5. นำกล้ า ที ่ ไ ด้ ไ ปหว่ า นในแปลงที ่ เ ตรี ย มไว้
ให้สม่ำเสมอ

(สมมาตร ทองใบ : คัดลอก/เรียบเรียง/เอกสารแนะ
นำ การปลูกข้าวด้วยวิธโี ยนกล้า สำนักส่งเสริมการ
ผลิตข้าว กรมการข้าว (2551))
เรียบเรียงโดย จุฑามาส จงศิริ
รวบรวมจาก
- องค์ความรูเ้ รือ่ งข้าวสำนักวิจยั และพัฒนาข้าว
กรมการข้าว.
- http:www.tissiam.com
- http:www.brrd.in.th
- http:www.amazingpathum.com
- http:www.dmc.tv
- http:www.docs.google.com
- http:wwwais.co.th
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รอบรู้เทคโนโลยี เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร เทคโนโลยีวชิ าการ ด้านการเผยแพร่และการสือ่ สาร ไปสูเ่ จ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม
การเกษตร โดยรวบรวม เรียบเรียง จากแหล่งความรูต้ า่ งๆ
จัดทำโดย
กลุม่ พัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02-5793852 E-mail : agritech51@doae.go.th

