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ความรู้เกี่ยวกับข้าว
1.ลักษณะต้นข้าว
เมื่อน้ำเมล็ดข้ำวไปเพำะให้งอก โดยแช่น้ำนำนประมำณ 1-2 ชั่วโมง แล้วน้ำเมล็ดขึนจำกน้ำและเก็บไว้ในที่ที่มี
ควำมชื นสู งเมล็ ด จะงอกภำยใน 48 ชั่ ว โมง จึ ง น้ ำ เมล็ ด ที่ เริ่ ม งอกเหล่ ำ นี ไปปลู ก ในดิ น ที่ เปี ย ก ส่ ว นที่ เป็ น รำกจะ
เจริญเติบโตลึกลงไปในดิน ส่วนที่เป็นยอดก็จะสูงขึนเหนือผิวดินแล้วเปลี่ยนเป็นใบ ต้นข้ำวเล็กๆนีเรียกว่ำ
“ต้นกล้ำ” หลังจำกต้นกล้ำมีอำยุประมำณ 40 วัน จะมีหน่อใหม่เกิดขึน โดยเจริญเติบโตออกจำกตำบริเวณโคนต้น ต้น
กล้ำแต่ละต้นสำมำรถแตกหน่อใหม่ประมำณ 5-15 หน่อ
ทังนีขึนอยู่กับพันธ์ข้ำว ระยะปลูก และควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่หน่อต้นกล้ำให้ร่วงข้ำวหนึ่งรวง แต่รวงข้ำว
มีเมล็ ดข้ำวประมำณ 100-200 เมล็ ด โดยปกติต้นข้ำวที่โตเต็มที่แล้ ว จะมีควำมสู งจำกพื นดินถึงปลำยรวงที่สู งที่ สุ ด
ประมำณ100-200 เซนติเมตรซึ่งแตกต่ำงไปตำมพันธุ์ข้ำวตลอดจนถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและควำมลึกของน้ำ
2. การปลูกข้าว
2.1 วิธีการปลูกข้าวหรือการทานาในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี
2.1.1 การปลูกข้าวไร่ หมำยถึง กำรปลูกข้ำวบนที่ดอนไม่มีน้ำขังในพืนที่ปลู ก ชนิดของข้ำวที่ปลู กเรียกว่ำ
“ข้ำวไร่” พืนที่ดอนส่วนมำก เช่น ภูเขำ มักจะไม่มีระดับ คือ สูงๆต่้ำๆ จึงไม่สำมำรถไถเตรียมดิน และปรับระดับดินได้
ง่ำยๆ เหมือนกับพืนที่รำบ เพรำะฉะนันชำวนำมักปลูกข้ำวแบบหยอดโดยขันแรกท้ำกำรตัดหญ้ำและต้นไม้เล็กออก แล้ว
จึงท้ำควำมสะอำดพืนที่ที่จะปลูก แล้วใช้หลักไม้ปลำยแหลมเจำะดินเป็นหลุม ปกติจะต้องหยอดพันธุ์ข้ำวทันที่หลังจำกที่
เจำะหลุม และหลังจำกหยอดเมล็ดพันธุ์ข้ำวแล้วจะใช้เท้ำกลบดินปำกหลุม เมื่อฝนตกหรือเมื่อเมล็ดได้รับควำมชืนจำก
ดิน เมล็ดจะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นข้ำว เนื่องจำกที่ดอนไม่มีน้ำขังและไม่มีกำรชลประทำน กำรปลูกข้ำวไร่จึงต้องใช้
น้ำฝนเพียงอย่ำงเดียว พืนที่ปลูกข้ำวไร่จะแห้งและขำดน้ำทันที่เมื่อสินหน้ำฝน ดังนันกำรปลูกข้ำวไร่จึงต้องใช้พันธุ์ที่มี
อำยุเบำ โดยปลูกในต้นฤดูฝนและแก่เก็บเกี่ยวได้ในปลำยฤดูฝน
ดังนันกำรปลูกข้ำวไร่ชำวนำจะต้องหมั่นก้ำจัดวัชพืช เพรำะที่ดอนมักจะมีวัชพืชมำกกว่ำที่ลุ่ม พืนที่ที่ปลูกข้ำวไร่ใน
ประเทศไทยมีจ้ำนวนน้อยและปลูกมำก ในภำคเหนือและภำคใต้ ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคกลำงปลูกข้ำว
ไร่น้อยมำก
2.1.2. การปลูกข้าวนาดา หรือเรียกว่า การปักดา ซึ่งวิธีกำรปลูกแบ่งเป็นสองตอน ตอนแรกได้แก่กำรตกกล้ำ
ในแปลขนำดเล็ ก และตอนที่สองได้แก่กำรถอนต้นกล้ำน้ำไปปักดินในนำผืนที่ใหญ่ ดังนัน กำรปลูกแบบปักด้ำอำจ
เรียกว่ำ ซึ่งต้องเตรียมดินที่ดีกว่ำกำรปลูกข้ำวไร่ ซึ่งมีกำรไถดะ กำรไถแปร และกำรครำดปกติกำรไถและครำดในนำด้ำ
มักจะใช้แรงวัวควำย หรือแทรกเตอร์ขนำดเล็กที่เรียกว่ำ ควำยเหล็ก หรือไถยนต์เดินตำม ทังนีเป็นเพรำะพืนที่นำด้ำมีคัน
นำแบ่งกันออกเป็นแปลงเล็กๆขนำดแปลงละ 1 ไร่ หรือเล็กกว่ำ คันนำมีไว้เพื่อกักเก็บน้ำ ปล่อยน้ำทิงจำกแปลงนำ นำ
ด้ำจึงมีกำรบังคับน้ำในนำไว้ได้บ้ำงพอสมควร กำรไถดะ หมำยถึงกำรถครังแรกเพื่อท้ำลำยวัชพืชในนำและพลิกกลับหน้ำ
ดิน แล้วปล่อยทิงไว้ประมำณ 1 สัปดำห์ จึงท้ำกำรไถแปรซึ่งหมำยถึงกำรไถตัดกับรอยไถดะ กำรไถแปรอำจไถมำกกว่ำ
หนึ่งครัง ทังนีขึนอยู่กับระดับน้ำในนำตลอดจนถึงชนิดและปริมำณของวัชพืช เมื่อไถแปรแล้วท้ำกำรครำดได้ทันที กำร
ครำดก็คือกำรครำดเอำวัชพืชออกจำกผืนนำ และปรับพืนที่นำให้ได้ระดับเป็นที่รำบเสมอกัน ด้วยพืนที่นำที่มีระดับเป็นที่
รำบจะท้ำให้ต้นข้ำวได้รับน้ำเท่ำๆกันและสะดวกต่อกำรไขน้ำเข้ำออกกำรตกกล้ำ หมำยถึง กำรน้ำเมล็ดหวำนให้งอก ใช้
เวลำประมำณ 25-30 วัน นับจำกวันหว่ำนเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้ำที่มีขนำดโตพอที่จะถอนน้ำไปปักด้ำได้
กำรปักด้ำ คือกำรน้ำต้นกล้ำที่ถอนขึนจำกแปลงแล้วมัดรวมกันเป็นมัดๆ จะต้องสลัดดินโคลนที่รำกออก แล้ว
น้ำไปปักด้ำในพืนที่นำที่ได้เตรียมไว้ ถ้ำต้นกล้ำสูงมำกก็ตัดปลำยใบทิง พืนที่นำที่ใช้ปักด้ำควรมีน้ำขังอยู่ประมำณ 5-10
เซนติเมตร เพรำะต้นข้ำวอำจถูกลมพัดจนพับลงได้เมื่อนำนันไม่มีน้ำขังอยู่เลย

ถ้ำระดับน้ำในนันลึกมำกต้นข้ำวที่ปักด้ำอำจจมน้ำในระยะแรก และ ข้ำวจะต้องยืดต้นมำกกว่ำปกติ จนผลให้แตกกอ
น้อย กำรปักด้ำที่ได้ผลผลิตสูงจะต้องปักด้ำให้เป็นแถวเป็นแนว และมีระยะห่ำงระหว่ำงกอมำกพอสมควร
2.1.3 การปลูกข้าวนาหว่าน เป็นกำรปลูกข้ำวโดยเอำเมล็ดพันธุ์หว่ำนลงในพืนที่นำที่ไถเตรียมไว้โดยตรง ซึ่ง
เรีย กว่ำ กำรเตรี ย มดิน ก็คื อกำรไถดะและไถแปร ชำวนำจะเริ่มไถนำส้ ำหรับปลู กข้ำวนำหว่ำนตังแต่ เดือนเมษำยน
เนื่องจำกพืนที่นำส้ำหรับปลูกข้ำวนำหว่ำนไม่มีคันนำกันจึงสะดวกแก่กำรไถด้วยแทรกเตอร์ขนำดใหญ่
อย่ำงไรก็ตำมยังมีชำวนำจ้ำนวนมำกใช้แรงงำน วัวและควำยไถนำ กำรปลูกข้ำวนำหว่ำนมีหลำยวิธีด้วยกัน เช่น กำร
หว่ำนส้ำรวย กำรหว่ำนครำดกลบหรือไถกลบ กำรหว่ำนหลังขีไถ และกำรหว่ำนน้ำตมกำรหว่ำนส้ำรวย กำรหว่ำนวิธีนี
ชำวนำจะหว่ำนเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่ยังไม่ได้เพำะให้งอกลงในพืนที่นำเตรี ยมดินโดยกำรไถดะ และไถแปรไว้แล้วโดยตรง
เมล็ดพันธุ์ที่หว่ำนลงไปตกลงปอยู่ในซอกระหว่ำงก้อนดินและรอยไถ เมื่อฝนตกพืนดินเปียกและเมล็ดได้รับควำมชืน
เมล็ดข้ำวจะงอกเป็นต้นกล้ำ กำรหวำนวิธีนีใช้เฉพำะท้องที่ซึ่งดินมีควำมชืนพออยู่แล้วกำรหว่ำนครำดกลบหรือไถกลบ
ชำวนำจะท้ำกำรไถดะและไถแปร แล้วจึงน้ำเมล็ดที่ ยังไม่ได้เพำะให้งอกหว่ำนลงไปทันทีีแล้วครำด หรือไถเพื่อกลบเมล็ด
ที่หว่ำนลงไปอีกครังหนึ่ง เนื่องจำกดินมีควำมชืนอยู่แล้วเมล็ดจะเริ่มงอกทันทีหลังจำกหว่ำนลงดิน กำรตังตัวของต้นกล้ำ
จะตังตัวดีกว่ำกำรหว่ำนส้ำรวย เพรำะเมล็ดที่ห ว่ำนถูกกลบฝังลึกลงในดินกำรหว่ำนน้ำตม กำรหว่ำนแบบนีนิยมใช้ใน
พืนที่มีน้ำขังประมำณ 3-5 เซนติเมตร และพืนที่นำเป็นผืนใหญ่ขนำดประมำณ 1-2 ไร่ มีคันนำกันเป็นแปลง กำรเตรียม
ดินท้ำเหมือนกับกำรเตรียมดินส้ำหรับนำด้ำ ซึ่งมีกำรไถดะ ไถแปร และครำดเพื่อเก็บวัชพืช ออกจำกพืนนำ แล้วจึงทิงให้
ดินตกตะกอนจนเห็นว่ำน้ำใส จึงน้ำเมล็ดพันธุ์ที่เพำะให้งอกแล้วหว่ำนลงนำและไขน้ำออก เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้น
ข้ำว และเจริญเติบโตอย่ำงข้ำวอื่นๆ ตำมปกติ กำรหว่ำนแบบนีนิยมท้ำกันในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ที่ท้ำกำรปลูกข้ำว
นำปรัง
2.2 การดูแลรักษา
ในระหว่ำงกำรเจริญ เติบโตของต้น ข้ำว ตังแต่กำรหยอดเมล็ด กำรหว่ำนเมล็ ด กำรปักด้ำต้นข้ำวต้องกำรน้ำและปุ๋ย
ส้ำหรับกำรเจริญเติบโต ในระหว่ำงนีต้นข้ำวอำจถูกโรคและแมลงศัตรูข้ำวหลำยชนิดเข้ำท้ำลำยต้นข้ำว โดยท้ำให้ต้นข้ำว
แห้งตำยหรือผลผลิตต่้ำและคุณภำพเมล็ดไม่ได้มำตรำฐำนเพำะฉะนันนอกจำกจะมีวิธีกำรปลูกที่ดีแล้วจะต้องมีวิธีกำร
ดูแลที่ดีอีกด้วย ทังกำรก้ำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและพ่นยำเคมี เพื่อป้องกันและก้ำจัดโรคแมลงศัตรูที่อำจเกิดระบำดขึนได้
2.3 การเก็บเกี่ยว
สำมำรถท้ำได้ในสัปดำห์ที่สี่หลังจำกข้ำวออกดอกแล้วประมำณ 28-30 วัน ชำวนภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภำคกลำงใช่เคียวส้ำหรับเกี่ยวข้ำวที่ละหลำยๆ รวง ส่วนชำวนสภำคใต้ใช้แกระส้ำหรับเกี่ยวข้ำวทีละรวง เคียวที่ใช้
เกี่ยวข้ำวมี 2 ชนิด ได้แก่ เคียวนำสวน และเคียวนำเมือง เคียวนำสวนเป็นเคียวกว้ำง ใช้ส้ำหรับเกี่ยวข้ำวนำสวนที่ปลูก
ไว้แบบปักด้ำ ส่วนเคียวนำเมืองเป็นเคียววงแคบและมีด้ำมยำวกว่ำเคียวนำสวน เคียวนำเมืองใช้เกี่ยวข้ำวนำเมืองที่ปลูก
ไว้แบบหว่ำน ข้ำวที่เกี่ยวด้วยเคียวไม่จ้ำเป็นต้องมีคอรวงยำว เพรำะข้ำวที่ถูกเกี่ยวมำจะถูกมัดเป็นก้ำๆ ส่วนข้ำวที่ถูก
เกี่ยวด้วยแกระจ้ำเป็นต้องมีคอรวงยำวเพรำะชำวนำ ต้องเกี่ยวรวงที่ละรวงแล้วมัดเป็นก้ำๆ ข้ำวที่ถูกเกี่ยวด้วยแกระ
ชำวนำจะเก็บ ไว้ในยุ้ งฉำงซึ่งโปร่ง มีอำกำศถ่ำยเทได้ส ะดวก และจะท้ำกำรนวดเมื่อต้องกำรขำยหรือต้องกำรสี เป็น
ข้ำวสำร ข้ำวที่เกี่ยวด้วยเคียวซึ่งปลูกไว้แบบปักด้ำ ชำวนำจะทิงไว้ในนำบนตอซังเพื่อตำกแดดให้แห้งเป็นเวลำ 3-5 วัน
ส้ำหรับข้ำวที่ปลูกแบบหว่ำนพืนที่นำจะแห้งในระยะเก็บเกี่ยว ข้ำวจึงแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ข้ำวที่เกี่ยวแล้วจะถูกกองทิงไว้
บนพืนที่นำเป็นรูปต่ำงๆ กันเป็นเวลำ 5-7 วัน เช่น รูปสำมเหลี่ยม แล้วจึงน้ำมำที่ลำนนวด ข้ำวที่นวดแล้วจะถูกน้ำไปเก็บ
ในยุ้งฉำงหรือส่งไปขำยทีโ่ รงสีทันทีก็ได้
2.4 การนวดข้าว
หมำยถึงกำรน้ำเมล็ดข้ำวออกจำกรวงและท้ำควำมสะอำด เพื่อแยกเมล็ดข้ำวลีบและเศษฟำงออก เหลือไว้เฉพำะเมล็ด
ข้ำวเปลือกที่ต้องกำรเท่ำนันซึ่งกำรนวดข้ำวสำมำรถท้ำได้หลำยวิธี เช่น กำรนวดข้ำวโดยใช้แรงสัตว์ (วัว ควำย) กำรนวด
แบบฟำดก้ำข้ำว กำรนวดแบบใช้เครื่องทุ่นแรง (เครื่องหมุนตีร่วงข้ำว) และกำรนวกแบบใช้เครื่องจักรขนำดใหญ่ (คอม
ไบน์)โดยเริ่มจำกกำรน้ำข้ำวที่เกี่ยวจำกนำไปกองไว้ที่ลำนส้ำหรับนวดข้ำว กำรกองข้ำวมีหลำยวิธี แต่หลักส้ำคัญคือกำร
กองข้ำวจะต้องเป็นระเบียบ ถ้ำกองไม่เป็นระเบียบมัดข้ำวะอยู่สูงๆ ต่้ำๆ ท้ำให้เมล็ดข้ำวได้รับควำมเสียหำยและคุณภำพ

ต่้ำ โดยปกติแล้วจะกองเป็ น วงกลม หลั งจำกข้ำวนวดแล้ว ชำวนำมักจะที่ตำกข้ำวให้ แห้ งเป็นเวลำ 5-7 วัน เพื่อลด
ควำมชืนในเมล็ดข้ำว ข้ำวที่เกี่ยวใหม่ๆ มีควำมชืนประมำณ 20-25 % หลังจำกตำกแล้วเมล็ดข้ำวจะมีควำมชืนเหลือ
ประมำณ 13-15% เมล็ด
2.5 การทาความสะอาดเมล็ด
เมล็ดข้ำวที่ได้จำกกำรนวดมักมีสิ่งเจือปน เช่น ดิน กรวด ทรำย เมล็ดลีบ ฟำงข้ำวท้ำให้ขำยได้รำคำต่้ำ ฉะนันชำวนำจะ
ท้ำควำมสะอำดเมล็ดก่อนที่จะน้ำข้ำวเปลือกเก็บเข้ำยุ้งฉำงหรือขำยให้พ่อค้ำ กำรท้ำควำมสะอำดเมล็ด หมำยถึง กำรน้ำ
ข้ำวเปลือกออกจำกสิ่งเจือปนอื่นๆ ซึ่งท้ำได้หลำยวิธีเช่น กำรสำดข้ำว กำรใช้กระด้งฝัด และกำรใช้เครื่องฝัด
2.6 การตากข้าว
เพื่อรักษำคุณภำพเมล็ดข้ำวให้ได้มำตรำฐำนเป็นเวลำนำนๆ หลังจำกนวดและท้ำควำมสะอำดเมล็ดข้ำวแล้ว จ้ำเป็นต้อง
น้ำข้ำวเปลือกไปตำกอีกครังหนึ่ง ก่อนที่จะน้ำไปเก็บในยุ้งฉำง เพื่อให้ข้ำวเปลือกแห้งและมีควำมชืนประมำณ 13-15%
เมล็ดข้ำวในยุ้งที่มีควำมชืนสูงกว่ำนีจะท้ำให้เกิดควำมร้อนสูงจนคุณภำพข้ำวเสื่อม และอำจท้ำให้เชือรำติดมำกับเมล็ด
และขยำยพันธุ์ท้ำลำยเมล็ดข้ำวเปลือกได้เป็นจ้ำนวนมำก กำรตำกข้ำวควรตำกบนลำนที่สำมำรถแผ่กระจำยเมล็ดข้ำว
ให้ด้รับแสงโดยทั่วถึงกัน ควรตำกแดดนำนประมำณ 3-4 แดด ในต่ำงประเทศใช้เครื่องอบข้ำวเพื่อลดควำมชืนในเมล็ด
ข้ำว เรียกว่ำ Drier โดยให้เมล็ดข้ำวผ่ำนอำกำศร้อน
2.7 การเก็บรักษาข้าว
หลังจำกชำวนำตำกเมล็ดข้ำวจนแห้ง และควำมชืนอยู่ประมำณ 13-15% แล้ว ชำวนำจะเก็บข้ำวไว้ในยุ้งข้ำว เพื่อบริโภค
และแบ่งขำยเมื่อรำคำสูง และอีกส่วนหนึ่งชำวนำจะแบ่งไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ ดังนันข้ำวพวกนีจะถูกเก็บเป็นอย่ำงดี เพื่อ
รักษำข้ำวให้มีคุณภำพได้มำตรำฐำนอยู่ตลอดเวลำและไม่สูญเสียควำมงอก ข้ำวพวกนีควรเก็บไว้ในยุ้งที่ดีซึ่งท้ำจำกไม้ยก
พืนสูงอย่ำงน้อย 1 เมตร เพื่อให้อำกำศถ่ำยเทได้สะดวกและระบำยควำมชืนและควำมร้อนออกไปจำกยุ้ง
นอกจำกนีหลังคำของยุ้งจะต้องไม่รั่ว และสำมำรถกันน้ำฝนไม่ให้หยอดลงในยุ้งได้ ก่อนน้ำข้ำวเก็บในยุ้ง ควรท้ำควำม
สะอำดเสียก่อนโดยปัดกวำดแล้วพ่นด้วยยำฆ่ำแมลง

