หนา 1

การทํานาขาวหอมมะลิ – 105 ในจังหวัดสุรินทร
ภูมิอาณาเขตเกษตรกรรมของจังหวัดสุรนิ ทร
จังหวัดสุรนิ ทรเปนจังหวัดในภาคอิสานตอนลางทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและมหาสารคาม
ทิศตะวันออกติดเขตจังหวัดศรีสะเกษ ทิศไตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน คือประเทศกัมพูชา สวนทิศตะวันตก
ติดตอจังหวัดบุรรี ัมย
จังหวัดสุรนิ ทรประกอบดวย 13 อําเภอ กับ 4 กิ่งอําเภอ
พื้นที่ 8,124 ตร.กม. (5,077,535 ไร) เปนทีร่ าบลุมแมน้ํา โดยมีแมน้ํามูล เปนแมน้ําสายหลัก มีลําน้ําสาขา
ที่เกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก อาทิเชน ลําน้ําชี หวยสนง ลําหวยพลับพลา ลําหวยระวี ลําหวยทับทัน และลําหวย
แกว จึงเหมาะอยางยิ่งที่จะปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยเฉพาะที่ทา ตูมและชุมพลบุรี เปนแหลงมีชื่อเสียงดาน
คุณภาพของขาวหอมมะลิ เนื้อที่ประมาณ 560,000 ไร ในเขตทุง กุลารองไห สวนพื้นที่ทางตอนไต เปนแนว
เทือกเขาพนมดงรัก มีปาทึบและเทือกเขาสลับซับซอน ปกคลุมดวยปาดงดิบที่เอื้อใหฝนตกชุก มีความชุมชื้นสูง
เหมาะสําหรับปลูกยางพารา มะมวงหิมพานต ฯลฯ
จังหวัดสุรนิ ทรมีปริมาณน้าํ ฝนสูงกวาคาเฉลี่ยของปริมาณฝนที่ตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ปริมาณ
น้ําฝนเฉลีย่ ตอป 1,542.8 มล. โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกตอเดือน สูงเปน
64.7% ของปริมาณฝนตกเฉลีย่ ทั้งป
การทํานาขาวในจังหวัดสุรินทร
พื้นที่การเกษตรประมาณ 3,631,421 ไร (เปน 71.52% ของพื้นที่จังหวัด) แตมีพื้นทีใ่ นเขตชลประทาน
เพียง 354,086 ไร ทํานาขาวคิดเปน 86% ของพื้นที่การเกษตรทัง้ หมด (ขอมูลจาก www.surin.go.th
5/4/2548
ขาว เปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ป 2546/2547 ไดผลผลิตรวม 1,106,000 ตัน ผลผลิตขาว นาป
เฉลี่ย 370 กก/ไร นาปรังเฉลี่ย 550 กก/ไร (ในขณะที่ผลผลิตรวมทั้งประเทศ จํานวน 20.91 ลานตัน โดยมี
คาเฉลี่ยของนาปได 363 กก/ไร – สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 2547)
สุรินทรผลิตขาวทั้งหมด 5.53 ลานตัน ใชในประเทศ 55% ที่เหลือสงออก ทํารายไดกวา 2 หมื่นลานบาท
โดยปลูกขาวขาวมะลิ 105,ก.ข-15 ไวจําหนาย ปลูกขาวพันธุพนื้ เมือง เชนขาวเจาเหลือง ขาวละอองกษัตย
เหลืองประทิว ขาวลอย เนียงกวง เหลืองออน เปนตน ไวสําหรับบริโภคเอง
การปลูกขาวพันธุหอมมะลิ-105
ลักษณะทั่วไปของขาวหอมมะลิ 105 เปนขาวเจาชนิดไวตอชวงแสง ตนขาวสูงประมาณ 140-150 ซม. ขาว
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จะออกดอกประมาณวันที่ 20 ตุลาคม และสุกแกเก็บเกี่ยวไดประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกป (ขอมูลกรม
สงเสริมการเกษตร 2541)
ขอดีของขาวพันธุหอมมะลิ 105 :
1.) ตนสูง ทําใหเก็บเกีย่ วงาย
2.) ทนแลงไดดีพอสมควร บางครั้งสามารถปลูกเปนขาวไรได
3.) เมล็ดขาวสารใส แข็งแกรง คุณภาพการขัดสีดี
4.) คุณภาพการหุงตมดี มีกลิ่นหอม และออนนิ่ม
5.) อายุขอนคางเบา เก็บเกีย่ วไดเร็ว
6.) ขายไดราคาดีกวาขาวพันธุอนื่
7.) นวดงาย เนื่องจากเมล็ดหลุดรวงจากรวงงาย
8.) ทนทานตอดินเปรีย้ วและดินเค็ม
ขอเสียของขาวพันธุหอมมะลิ 105
1.) ตนขาวออน ลมงาย จึงปลูกไดเฉพาะนาปเทานั้น
2.) น้ําหนักเมล็ดเบา ผลผลิตคอนขางต่ํา
3.) ไมตานทานโรคขอบใบแหง ใบไหม ใบสีสม โรคใบจุดสีน้ําตาล และโรคใบหงิก( โรคจู )
4.) ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ
5.) ทรงกอแผ ถาแกสุกงอมเกินไปจะทําใหเกีย่ วยาก
การเตรียมดิน :
การเตรียมดิน มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อปรับสภาพดินของแปลงนาใหเหมาะสมกับการปลูก และการ
เจริญเติบโตของขาว นอกจากนี้ การเตรียมดินยังชวยควบคุมวัชพืช โรค แมลง และสัตวศัตรูขาว การเตรียมดิน จะ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณสมบัติของดิน สภาพแวดลอมในแปลงนากอนการลงมือปลูก รวมทั้งวิธกี ารทํานาของ
ตัวเกษตรกรดวย ทั้งนาดํา นาหวาน โดยเริม่ จากการไถดะ ไถกลบ ไถแปร และการคราดผิวหนาดิน
1. การไถดะ และไถแปร คือ การพลิกหนาดิน ตากดินใหแหง ตลอดจนเปนการคลุกเคลาฟาง วัชพืช ฯลฯ ลงไปใน
ดิน เครื่องมือที่ใช อาจเปน รถไถเดินตามจนถึง รถแทรกเตอร
การไถดะ เปนการไถแปลงนาครั้งแรก เพือ่ กําจัดวัชพืชที่เจริญเติบโตในชวงหนาแลง หลังการเก็บเกี่ยวขาว และ/
หรือ การปลูกพืชหลังนา
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เมื่อมีฝนตกลงมา ชวงเดือนพฤษภาคม 2-3 ครั้ง เกษตรกรก็จะเริ่มไถแปลงนา โดยใชรถไถนาแบบเดินตาม
หรือรถแทรกเตอรติดจานไถรับจางในหมูบาน ชวงเวลาที่เหมาะสมในการไถดะคือ เมื่อดินมีความชื้นลึกประมาณ
1 คืบ (ประมาณ 15-20 ซม.) เมื่อไถแลว ดินจะรวน กระจายไมติดกันเปนกอน ถามีความชื้นมากไป ดินจะเกาะ
ติดกันเปนกอน สวนการกําจัดวัชพืชหลังการไถดะแลว ตองขังน้ําไวใหสูง 5-10 ซม. ในแปลงนา นานประมาณ
2 สัปดาห เพื่อใหเศษวัชพืชเนาเปอย
2. การคราดหรือใชลกู ทุบ คือการกําจัดวัชพืช ตลอดจนการทําใหดินแตกตัว และเปนเทือกพรอมทีจ่ ะปกดําได
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ทําตอจากขั้นตอนที่ 1 และขังน้ําไวระยะหนึ่ง เพื่อใหมีสภาพดินที่เหมาะสมในการคราด
หรือการใชลกู ทุบ ในบางพื้นที่อาจมีการใช โรตารี

ขอควรระวังในการเตรียมดิน
1. ควรปลอยใหดินนามีโอกาสแหงสนิท เปนระยะเวลานานพอสมควร และถาสามารถไถพลิกดินลางขึ้นมา
ตากใหแหงไดก็จะดียิ่งขึ้น ถาดินเปยกน้ําติดตอกันโดยไมมีโอกาสแหง จะเกิดการสะสมของสารพิษ เชนแกส
ไขเนา (ไฮโดรเจนซัลไฟด) เปนตน ซึ่งถาแกสนี้มีปริมาณมากก็จะเปนอันตรายตอตนขาวได
2. ควรจะมีการปลอยน้ําขังนาอยางนอย 2 สัปดาห เพื่อใหกระบวนการหมักและสลายตัวของอินทรียวัตถุเสร็จ
สิ้นเสียกอน ดินจะปรับตัวอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาว และจะปลดปลอยธาตุอาหารที่
จําเปนออกมาใหแกตนขาว
3. ดินกรดจัดหรือดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดกํามะถัน เปนดินที่มสี ารที่จะกอใหเกิดความเปนกรด (pH ต่ํา) แก
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ดินไดมากเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ ดินพวกนีจ้ ึงจําเปนตองขังน้ําไวตลอด เพือ่ ไมใหสารดังกลาวไดสัมผัส
กับออกซิเจน จึงควรที่จะขังน้ําไวอยางนอย 1 เดือน กอนปกดําขาว เพื่อใหปฏิกริ ิยาตางๆ ตลอดจนความเปนกรด
ของดินลดลงสูสภาวะปกติ และคอนขางเปนกลางเสียกอน ก็จะเปนการลดสภาวะความเปนกรดของดิน และการ
เกิดสารพิษลงได ซึ่งจะทําใหผลผลิตของขาวสูงขึ้น และ/หรือใชรว มกับอาหารเสริมพืชที่มีสวนผสมของสารปรับ
คาความเปนกรด-ดางของดินใหเหมาะสมในการปลูกขาว ทําใหขาวเขียวทน เพิ่มผลผลิต และปรับปรุงโครงสราง
ของดินใหดีขนึ้ อีกดวย
การทํานาดํา ในเขตชลประทาน
การทํานาดํา เปนวิธีการทํานาที่มีการนําเมล็ดขาวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว (แปลงกลา)ใหงอกเปนตนกลา แลว
ถอนนําตนกลาไปปกลงในกระทงนาที่เตรียมเอาไว และมีการดูแลรักษาจนใหผลผลิต การทํานาดํานิยมในพื้นที่ที่
มีแรงงานเพียงพอ การทํานาดํา มีขั้นตอนดังนี้

การตกกลา
การเตรียมตนกลาใหไดตนที่แข็งแรง เมื่อนําไปปกดําก็จะไดขาวที่เจริญเติบโตไดรวดเร็ว และมีโอกาสให
ผลผลิตสูง ตนกลาทีแ่ ข็งแรงดีตองมีการเจริญเติบโตและความสูงสม่ําเสมอกันทั้งแปลง มีกาบใบสั้น มีรากมากและ
รากขนาดใหญ ไมมโี รคและแมลงทําลาย
- การเตรียมเมล็ดพันธุ ที่ใชตกกลาตองเปนเมล็ดพันธุที่บริสุทธ ปราศจากสิ่งเจือปน มีเปอรเซ็นตความงอก
สูง (ไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต) ปราศจากการทําลายของโรคและแมลง
- การแชและหุมเมล็ดพันธุ นําเมล็ดขาวที่ไดเตรียมไวบรรจุในภาชนะ นําไปแชในน้ําสะอาด นานประมาณ
12-24 ชั่วโมง จากนั้นนําเมล็ดพันธุขึ้นมาวางบนพื้นที่น้ําไมขัง และมีการถายเทของอากาศดี นํากระสอบปานชุบ
น้ําจนชุมมาหุม เมล็ดพันธุโดยรอบ รดน้ําทุกเชาและเย็น เพื่อรักษาความชุมชื้น หุมเมล็ดพันธุไ วนานประมาณ 3048 ชั่วโมง เมล็ดขาวจะงอกขนาด “ตุมตา” (มียอดและรากเล็กนอยโดยรากจะยาวกวายอด) พรอมที่จะนําไปหวาน
ได ในการหุมเมล็ดพันธุน ั้น ควรวางเมล็ดพันธุไ วในทีร่ ม ไมถูกแสงแดดโดยตรง และขนาดของกองเมล็ดพันธุตอ ง
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ไมโตมากเกินไป หรือบรรจุถุงขนาดใหญเกินไป เพื่อไมใหเกิดความรอนสูงในกองขาว เพราะถาอุณหภูมิสูงมาก
เกินไปเมล็ดพันธุขาวจะตาย ถาอุณหภูมพิ อเหมาะขาวจะงอกเร็ว และสม่ําเสมอกันตลอดทั้งกอง
- การตกกลามีหลายวิธกี าร ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและวัตถุประสงค เชนการตกกลาบนดินเปยก (ทําเทือก)
การตกกลาบนดินแหง และการตกกลาใชกบั เครื่องปกดําขาว

การตกกลาในสภาพเปยก หรือการตกกลาเทือก เปนวิธีทชี่ าวนาคุนเคยกันดี การตกกลาแบบนี้จะตองมีน้ําหลอเลีย้ ง
อยูเสมอ การดูแลรักษาไมยุงยากและความสูญเสียจากการทําลายของศัตรูขาวมีนอย มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
- การเตรียมดิน ปฏิบัติเชนเดียวกับแปลงปกดํา แตเพิ่มความพิถพี ิถนั มากขั้น ในการเก็บกําจัดวัชพืช และปรับ
ระดับเทือกใหราบเรียบสม่ําเสมอ
- การเพาะเมล็ดพันธุ ปฏิบัติตามขั้นตอนของการเตรียมเมล็ดพันธุ การแชและหุม เมล็ดพันธุ โดยใชอัตราเมล็ด
พันธุ 50-60 กรัมตอตารางเมตร หรือประมาณ 80-90 กิโลกรัมตอไร จะไดกลาสําหรับปกดําไดประมาณ 15-20 ไร
- การหวานเมล็ดพันธุ ปลอยน้ําแปลงกลาใหแหง ทําเทือกใหราบเรียบสม่ําเสมอ นําเมล็ดพันธุท ี่เพาะงอกดี
แลวมาหวานใหกระจายสม่ําเสมอตลอดแปลง ควรหวานเมล็ดพันธุตอนบายหรือตอนเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดด
ตอนเที่ยงซึ่งมีความรอนแรงมาก อาจทําใหเมล็ดขาวตายได
- การใหน้ํา ถาตกกลาไมมากนัก หลังจากหวานเมล็ดพันธุแลวหนึง่ วัน สาดน้ํารดใหกระจายทัว่ แปลง
ประมาณ 3-5 วัน กลาจะสูงพอที่ไขน้ําเขาทวมแปลงได แตถาตกกลามาก ไมสามารถที่จะสาดน้ํารดได ใหปลอยน้าํ
หลอเลี้ยงระหวางแปลงยอย ประมาณ 3-5 วัน เมื่อตนกลาสูงจึงไขน้ําเขาทวมแปลง และคอยเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ
ตามความสูงของตนกลาจนน้ําทวมผิวดินตลอด ใหหลอเลี้ยงไวในระดับลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร จนกวาจะ
ถอนกลาไปปกดํา
- การใสปุยเคมี ถาดินแปลงกลามีความอุดมสมบูรณสูง กลางามดีก็ไมจําเปนตองใสปุย เพราะจะงามเกินไป
ใบจะยาว ตนออน ทําใหถอนแลวตนขาดงายและตั้งตัวไดชาเมื่อนําไปปกดํา แตถาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ให
ใสปุยเคมีแอมโมเนียมฟอสเฟต (16-20-0) อัตราประมาณ 25-40 กิโลกรัมตอไร โดยใสหลังหวานเมล็ดพันธุแ ลว
ประมาณ 7 วัน หรือเมื่อสามารถไขน้ําเขาทวมแปลงไดแลว
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- การดูแลรักษา ใชสารปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขา วตามความจําเปน
การตกกลาในสภาพดินแหง การตกกลาโดยวิธีนี้ ควรกระทําเมื่อฝนไมตกตามปกติ และไมมีน้ําเพียงพอที่จะทํา
เทือกเพื่อตกกลาได แตมีน้ําพอที่จะใชรดแปลงกลาได มีวิธกี ารปฏิบตั ิดังนี้
- การเตรียมดิน เลือกแปลงที่ดอนน้ําไมทวม มีการระบายน้ําดี อยูใกลแหลงน้าํ ที่จะนํามารดแปลง ทําการไถ
ดะตากดินใหแหง แลวไถแปร คราดดินใหแตกละเอียด เก็บวัชพืชออก ปรับระดับดินใหราบเรียบ
- การตกกลา ทําได 2 แบบคือ
1. การหวานขาวแหง หวานเมล็ดพันธุล งในแปลงโดยตรง โดยไมตองเพาะเมล็ดใหงอกกอน ใชอัตราเมล็ดพันธุ
เชนเดียวกับการตกกลาเทือก คือประมาณ 80-90 กิโลกรัมตอไร แลวคราดกลบเมล็ดพันธุใหจมดินพอประมาณ
อยาใหจมมาก เพราะจะทําใหเมล็ดงอกชาและโคนกลาอยูล ึกทําใหถอนยาก
2. การหวานขาวงอก เพาะเมล็ดใหงอกขนาดตุมตา (วิธกี ารเพาะเชนเดียวกับการตกกลาเทือก) อัตราเมล็ดพันธุ
เชนเดียวกับการหวานขาวแหง ควรหวานตอนบายหรือเย็น หวานแลวคราดกลบและรดน้ําใหชุมทันทีหลังการ
หวาน
การใหน้ํา แบบวิธีการหวานขาวแหง อาจหวานทิ้งไวคอยฝนได 7-10 วัน แตถายังไมมฝี นตกก็ใหรดน้ําใหชมุ
และตองรดติดตอกันทุกๆวัน โดยรดวันละ 3 ครั้ง เชนเดียวกับวิธีหวานขาวแหง ทั้งแบบหวานขาวแหง และหวาน
ขาวงอกเมื่อขาวงอกโผลพน ดินประมาณ 1 เซนติเมตร หากมีน้ําพอก็ปลอยน้ําเขาหลอรองทางเดินใหเต็มรอง
เพื่อใหแปลงกลาชุมทั่วกันแปลง จะไดไมตองรดน้ําทุกวัน ถามีน้ําเพียงพอ ก็ไขน้ําเขาทวมแปลงแบบวิธีตกกลา
เทือกก็ได แตหากไมมีน้ําเพียงพอก็ตองใชวิธรี ดน้ําใหดนิ ชุม และอาศัยน้ําฝนจนกวาจะถอนกลาไปปกดําได
การใสปุยเคมีและการดูแลรักษาปฏิบัติเชนเดียวกับการตกกลาเทือก
การตกกลาใชกับเครื่องปกดําขาว เนื่องจากเครื่องปกดําขาวมีหลากหลายยี่หอ และมีกรรมวิธรี ายละเอียดแตกตาง
กัน การตกกลาเพื่อใชกับเครือ่ งเหลานี้ สวนใหญจะมีคําแนะนําบอกมาพรอมเครื่อง
การปกดํา
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การปกดําควรทําเปนแถวเปนแนวซึ่งจะทําใหงายตอการกําจัดวัชพืช การใสปุย การพนยากําจัดโรคแมลง และ
ยังทําใหขาวแตละกอมีโอกาสไดรับอาหารและแสงแดดอยางสม่ําเสมอกัน สําหรับระยะปกดํานัน้ ขึ้นกับชนิดและ
พันธุขาว ดังนี้
- พันธุขาวไมไวแสงหรือขาวนาปรัง เชนพันธุ สุพรรณบุร1ี ชัยนาท1 พิษณุโลก2 ควรใชระยะปกดําระหวางแถว
และระหวางกอ 20x20 เซนติเมตร หรือ 20x25 เซนติเมตร
- พันธุขาวไวแสงหรือขาวนาป เชน เหลืองประทิว123 ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 ปทุมธานี60 ควรใชระยะปกดํา
25x25 เซนติเมตร

ปกดําจับละ 3-5 ตน ปกดําลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร จะทําใหขาวแตกกอใหมไดเต็มที่ การปกดําลึกจะทําให
ขาวตั้งตัวไดชา และแตกกอไดนอย
ไมควรตัดใบกลาเพราะการตัดใบกลาจะทําใหเกิดแผลที่ใบ จะทําใหโรคเขาทําลายไดงาย ควรตัดใบกรณีที่
จําเปนจริงๆ เชน ใชกลาอายุมาก มีใบยาว ตนสูง หรือมีลมแรง เมื่อปกดําแลวจะทําใหตนขาวลม
อายุกลา การใชกลาอายุที่เหมาะสม จะทําใหขาวตั้งตัวเร็ว แตกกอไดมาก และใหผลผลิตสูง อายุกลาที่
เหมาะสมสําหรับปกดํา ขึ้นอยูกับชนิดและพันธุขาวดังนี้
- พันธุขาวไมไวตอชวงแสงหรือขาวนาปรัง เชนพันธุ สุพรรณบุร1ี ชัยนาท1 พิษณุโลก2 ควรใชกลาทีม่ ีอายุ
ประมาณ 20-25 วัน
- พันธุขาวไวตอชวงแสงหรือขาวนาป เชน เหลืองประทิว123 ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 ปทุมธานี60 ควรใชกลา
ที่มีอายุประมาณ 25-30 วัน
ระดับน้ําในการปกดํา ควรมีระดับน้ําในนานอยที่สดุ เพียงแคคลุมผิวดิน เพื่อปองกันวัชพืชและประคองตน
ขาวไวไมใหลม การควบคุมระดับน้ําหลังปกดําก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะระดับน้ําลึกจะทําใหตน ขาวแตกกอ
นอย ซึ่งจะทําใหผลผลิตต่ํา ควรควบคุมใหอยูในระดับลึกประมาณ 1 ฝามือ (20 เซนติเมตร)
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การใสปุยในนาดํา (นาในเขตชลประทาน)
ดินรวนทราย หรือดินทรายอิสานตอนไต
• การใสปุยแปลงกลาขาว
ในแปลงกลาขาว ควรใชมูลสัตวหรือปุยคอกในอัตรา 500 กรัม (น้ําหนักแหง) รวมกับปุย 16-16-8 อัตรา 10
กรัม ตอพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร หวานรองพืน้ กอนหวานเมล็ดพันธุ 1 วัน หรืออาจแยกหวานปุย 16-16-8 ที่ 10–15 วัน
หลังหวานเมล็ดก็ได แตในชวง 7 วันกอนถอนกลาไมควรใหปุยไนโตรเจน
• การใสปุยแปลงปกดํา
การใสปุยเคมีครั้งที่ 1
ในขณะทีร่ าคาปุยเคมีพุงสูงขึ้น เกษตรกรมีภาระกับตนทุนการผลิตทีส่ ูงขึ้นตามไปดวย สวนหนึ่งเปนเพราะใชปุย
ที่มีธาตุอาหารไมตรงตามความตองการของพืชแตละชนิด แตละพืน้ ที่ ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองไปโดยเปลา
ประโยชน การหันมาใชอาหารเสริมพืชเฉพาะชนิด ใหตรงตามชนิดของพืชที่ปลูก ในปริมาณที่เหมาะสม ผลิตมา
เฉพาะพืชนั้นๆ ชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต อีกทั้งพืชยังไดรับคุณคาธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหาร
รอง ธาตุอาหารเสริม และอินทรียวัตถุในปริมาณที่เหมาะสมกับความตองการของพืชชนิดนั้นๆ
: ขาวไวตอชวงแสงใสปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรในวันปกดําหรือกอนปกดํา 1 วัน แลวคราดกลบ
(หรือใสปุยหลังจากปกดํา 15 วัน เมื่อตนขาวตั้งตัวไดแลว) หากไมมีปุย 16-16-8 ใหใชอาหารเสริมสูตรนาขาว ที่มี
สวนผสมของอินทรียวัตถุ และสารปรับคาความเปนกรด-ดางของดินแทนได โดยใสอัตรา 30 กิโลกรัมตอไร
รวมกับปุยสูตร 16-8-8 ที่มีสวนผสมของธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ในอัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร
: ขาวไมไวตอชวงแสงใสปยุ สูตร 16-16-8 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไรในวันปกดําหรือกอนปกดํา 1 วัน แลวคราด
กลบ (หรือใสปุยหลังจากปกดํา 15 วัน เมือ่ ตนขาวตั้งตัวไดแลว) หากไมมีปุย 16-16-8 ใหใช อาหารเสริมสูตรนา
ขาว ที่มีสวนผสมของอินทรียวัตถุ และสารปรับคาความเปนกรด-ดางของดินแทนไดโดยใสอัตรา 40 กิโลกรัมตอ
ไร รวมกับปุยสูตร 16-8-8 ที่มีสวนผสมของธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ในอัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร
- การใสปุยเคมีครั้งที่ 2
: ขาวไวตอชวงแสงใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร หรือใชอาหารเสริม สูตรนาขาว ในอัตรา 25
กิโลกรัมตอไร ที่ระยะกําเนิดชอดอก หรือ 30 วันกอนขาว ออกดอก เพื่อเปนการเสริมธาตุโปตัสเซี่ยม ขาวจึง
สามารถเก็บสะสมแปง ทําใหขาวเต็มเมล็ด และไดน้ําหนัก
: ขาวไมไวตอชวงแสง
ใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร หรือใชอาหารเสริม สูตรนาขาว ในอัตรา 35 กิโลกรัมตอไร ทีร่ ะยะ

หนา 9

กําเนิดชอดอก หรือ 30 วันกอนขาวออกดอก เพื่อเปนการเสริมธาตุโปตัสเซี่ยม ขาวจึงสามารถเก็บสะสมแปง ทําให
ขาวเต็มเมล็ด และไดน้ําหนัก
การทํานาหวานในเขตชลประทาน
การทํานาหวาน เปนการปลูกขาวโดยการหวานเมล็ดลงไปในนาทีเ่ ตรียมพื้นที่ไวแลวโดยตรง เปนวิธีการที่นยิ ม
มากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา

การทํานาหวาน แบงเปน 2 วิธี คือ
1. นาหวานขาวแหง เปนการหวานเมล็ดขาวเพื่อคอยฝน และมีชื่อเรียกปลีกยอยไปตามวิธีปฏิบัติ คือ
- การหวานสํารวย เปนการหวานในสภาพดินแหง เนื่องจากฝนยังไมตก โดยหลังจากการไถแปรครั้งสุดทายแลว
หวานเมล็ดขาวลงไปโดยไมตองคราดกลบ เมล็ดจะตกลงไปอยูในระหวางกอนดิน เมือ่ ฝนตกลงมาเมล็ดขาวจะ
งอกขึ้นมาเปนตน
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- การหวานหลังขี้ไถ เปนการหวานในสภาพที่มีฝนตกลงมา และน้ําเริ่มจะขังในกระทงนา เมื่อไถแปรแลวก็หวาน
เมล็ดพันธุขาวตามหลัง แลวคราดกลบทันที

2. นาหวานขาวงอก หวานน้าํ ตมหรือหวานเพาะเลย โดยการนําเอาเมล็ดพันธุขาวทีถ่ ูกเพาะใหงอก มีขนาดตุมตา (มี
รากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) แลวจึงหวานลงในกระทงนา ซึ่งมีการเตรียมดินจนเปนเทือก แยกเปน
- การหวานหนีน้ํา ทําในนาน้ําฝน เนื่องจากการหวานขาวแหงหรือทําการตกกลาไมทัน เมื่อฝนมามาก
หลังจากเตรียมดินเปนเทือกดีแลว ก็หวานขาวที่เพาะจนงอก ลงไปในกระทงนาที่มีน้ําขังอยูมากจึงเรียกวา นาหวาน
น้ําตม
- นาชลประทาน หรือนาในเขตที่มแี หลงน้ําอุดมสมบูรณ การทํานาในสภาพนี้มกั จะใหผลผลิตสูง หลังจาก
เตรียมดินเปนเทือกดีแลวระบายน้ําออกหรือใหเหลือน้ําขังบนผืนนานอยที่สุด นําเมล็ดพันธุขาวที่งอกขนาด “ตุม
ตา” หวานลงไป แลวคอยดูแลควบคุมการใหน้ํา มักจะเรียกการทํานาแบบนี้วา “การทํานาน้ําตมแผนใหม”
การทํานาหวานน้ําตม
การทํานาหวานน้ําตมที่จะใหไดผลดีนั้น จะตองปรับพื้นทีน่ าใหสม่ําเสมอ มีคันนาลอมรอบและสามารถ
ควบคุมน้ําได การเตรียมดินก็ปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมดินในนาดํา หลังการเก็บเกีย่ วขาวแลว ควรปลอยให
เมล็ดขาวทีร่ วงหลนในนามีเวลางอกเปนตนขาว เพื่อลดปญหาขาวเรื้อ หรือขาววัชพืชในนา แลวจึงไถดะ แลว
ปลอยน้าํ เขาพอใหดินชุมอยูเสมอ ประมาณ 5-10 วัน เพื่อใหเมล็ดวัชพืช งอกขึ้นมาเปนตนออนเสียกอนจึงปลอยน้ํา
เขานา แลวทําการไถแปรและคราด หรือใชลูกทุบตี จะชวยทําลายวัชพืชได หากทําเชนนี้ 1-2 ครั้ง หรือมากกวานั้น
โดยทิ้งระยะหางกันประมาณ 4-5 วัน หลังจากไถดะไถแปร และคราดเสร็จเรียบรอยแลว ขังน้ําไวประมาณ 3
สัปดาห เพื่อใหลูกหญาที่เปนวัชพืชน้ํา เชน ผักตบ ขาเขียด ทรงกระเทียม ผักปอดและพวกกกเล็ก เปนตน งอก
เสียกอน จึงคราดใหละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ลูกหญาจะหลุดลอยไปติดคันนาใตทางลม ก็จะสามารถชอนออกไดหมด
เปนการทําลายวัชพืชวิธีหนึ่ง เมื่อคราดแลวจึงระบายน้ําออกและปรับเทือกใหสม่ําเสมอ สําหรับผูทใี่ ชลูกทุบหรืออี
ขลุก ย่าํ ฟางขาวใหจมลงไปในดินแทนการไถ หลังจากย่ําแลวควรเอาน้ําแชไว ใหฟางเนาเปอยจนหมดความรอน
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เสียกอน อยางนอย 3 อาทิตย แลวจึงย่ําใหม เพราะแกสที่เกิดจากการเนาเปอยของฟางจะเปนอันตรายตอตนขาว จะ
ทําใหรากขาวดําไมสามารถหาอาหารได หลังจากนัน้ จึงระบายน้ําออกเพื่อปรับเทือก
การปรับพื้นที่นาหรือการปรับเทือกใหสม่ําเสมอ จะทําใหควบคุมน้ําไดสะดวก การงอกของขาวดีเติบโต
สม่ําเสมอ เพราะเมล็ดขาวมักจะตายถาตกลงไปในแองหรือหลุมที่มีน้ําขัง เวนแตกรณีดินเปนกรดจัดละอองดิน
ตกตะกอนเร็วเทานั้นที่ตนขาวสามารถขึ้นได แตถาแปลงใหญเกินไปจะทําใหน้ําเกิดคลื่น ทําใหขาวหลุดลอยงาย
และขาวรวมกันเปนกระจุก ไมสม่ําเสมอ นอกจากนั้นการปรับพื้นทีใ่ หสม่ําเสมอ ยังชวยควบคุมการงอกของเมล็ด
วัชพืช ซึ่งเปนปญหาสําคัญของการทํานาหวานน้ําตมอีกดวย การปรับพื้นที่ทําเทือก ควรทํากอนหวานขาวหนึ่งวัน
เพื่อใหตะกอนตกดีเสียกอน แลวแบงกระทงนาออกเปนแปลงยอยๆ ขนาดกวาง 3-5 เมตร ยาวตามความยาวของ
กระทงนา ทั้งนี้แลวแตความสามารถของคนหวาน ถาคนหวานมีความชํานาญอาจแบงใหกวาง การแบงอาจใชวธิ ี
แหวกรอง หรือใชไหกระเทียมผูกเชือกลากใหเปนรองก็ได เพื่อใหน้ําตกลงจากแปลงใหหมด และรองนี้ยังใชเปน
ทางเดินระหวางหวานขาว หวานปุย และพนสารเคมีไดตลอดแปลง โดยไมตองเขาไปในแปลงยอยไดอีกดวย

การเตรียมเมล็ดพันธุ
- ตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ พิจารณาวามีเมล็ดขาวพันธุอื่นหรือเมล็ดวัชพืชปนหรือไม ไมมีโรคหรือแมลง
ทําลาย รูปรางเมล็ดมีความสม่ําเสมอ ถาพบวามีเมล็ดขาวพันธุอื่นหรือเมล็ดวัชพืชปน หรือมีโรค แมลงทําลายก็ไม
ควรนํามาใชทาํ พันธุ
- การทดสอบความงอก โดยการนําเมล็ดขาว จํานวน 100 เมล็ด มาเพาะเพื่อดูเปอรเซ็นต ความงอก อาจทํา 3-4 ซ้ํา
เพื่อความแนนอน เมื่อรูว าเมล็ดงอกกี่เปอรเซ็นตจะไดกะปริมาณพันธุขา วที่ใชไดถกู ตอง
- คัดเมล็ดพันธุใหไดเมล็ดทีแ่ ข็งแรง มีน้ําหนักเมล็ดดีที่เรียกวาขาวเต็มเมล็ด จะไดตน ขาวที่เจริญเติบโตแข็งแรง
อัตราเมล็ดพันธุ
อัตราเมล็ดพันธุที่ใชในการทํานาหวานน้ําตม ขึ้นอยูก ับปจจัยหลายประการ กลาวคือถามีการเตรียมดินไวดี มี
เทือกออนนุม พื้นดินปรับไดระดับ เมล็ดทีใ่ ชเพียง 7-8 กิโลกรัมหรือ 1 ถังตอไร ก็เพียงพอที่จะทําใหไดผลผลิตสูง
แตถาพื้นที่ปรับไดไมดี การระบายน้ําทําไดยาก รวมถึงอาจมีการทําลายของนก หนู หลังจากหวาน เมล็ดทีใ่ ชหวาน
ควรมากขึ้น เพื่อชดเชยการสูญเสีย ดังนั้นเมล็ดทีใ่ ชควรเปนไรละ 15-20 กิโลกรัม
การหวาน
ควรหวานใหสม่ําเสมอทั่วแปลง ขาวจะไดรับธาตุอาหาร แสงแดด และเจริญเติบโตสม่ําเสมอกัน ทําใหไดผล
ผลิตสูง โดยเดินหวานในรองแคบๆ ที่ทําไว เมล็ดพันธุทใี่ ชหวานแตละแปลงยอย ควรแบงออกเปนสวนๆ ตาม
ขนาดและจํานวนแปลงยอย เพื่อเมล็ดขาวทีห่ วานลงไปจะไดสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลง ในนาที่เปนดินทรายมีตะกอน
นอยหลังจากทําเทือกแลวควรหวานทันที กักน้ําไวหนึ่งคืนแลวจึงระบายออก จะทําใหขาวงอกและจับดินดียิ่งขึ้น
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การดูแลรักษา
การทํานาหวานน้ําตม จะตองมีการดูแลใหตนขาวงอกดีโดยพิจารณาถึง
1. พันธุขาว การใชพนั ธุข าวนาปซึ่งมีลาํ ตนสูง ควรจะทําการหวานขาวใหลา ใหอายุขาวจากหวานถึงออกดอก
ประมาณ 70-80 วัน เนื่องจากความยาวแสงจะลดลง จะทําใหตนขาวเตี้ยลง เนื่องจากถูกจํากัดเวลาในการ
เจริญเติบโตทางตนและทางใบ ทําใหตนขาวแข็งขึ้นและไมลมงาย สําหรับขาวที่ไมไวแสงหรือขาวนาปรังไมมี
ปญหา เพียงแตกะระยะใหเก็บเกีย่ วในระยะฝนทิ้งชวง หรือหมดฝน หรือหลีกเลี่ยงไมใหขาวบางพันธุ เชน
ปทุมธานี 1 ออกดอกในฤดูหนาวเปนตน
2. ระดับน้ํา การจะผลผลิตขาวใหไดผลผลิตสูงการควบคุมระดับน้าํ เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะตั้งแตเริ่มหวาน
จนขาวแตกกอ ระดับน้ําไมควรเกิน 5 เซนติเมตร เมื่อขาวแตกกอเต็มที่ ระดับน้ําอาจเพิ่มสูงขึ้นได เพื่อจะไดไมตอ ง
สูบน้ําบอยๆ แตไมควรเกิน 10 เซนติเมตร เพราะถาระดับน้ําสูงจะทําใหตนขาวที่แตกกอเต็มที่แลว เพิ่มความสูง
ของตน และความยาวของใบ โดยไมไดประโยชนอะไร เปนเหตุใหตนขาวลม เกิดการทําลายของโรคและแมลงได
งาย
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การใสปุยในนาหวาน (ในเขตชลประทาน)
ดินรวนทรายหรือดินทรายอิสานตอนไต
การใสปุยเคมีครั้งที่ 1
ในขณะทีร่ าคาปุยเคมีพุงสูงขึ้น เกษตรกรมีภาระกับตนทุนการผลิตทีส่ ูงขึ้นตามไปดวย สวนหนึ่งเปนเพราะใชปุย
ที่มีธาตุอาหารไมตรงตามความตองการของพืชแตละชนิด แตละพืน้ ที่ ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองไปโดยเปลา
ประโยชน การหันมาใชอาหารเสริมพืชเฉพาะชนิด ใหตรงตามชนิดของพืชที่ปลูก ในปริมาณที่เหมาะสม ผลิตมา
เฉพาะพืชนั้นๆ ชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต อีกทั้งพืชยังไดรับคุณคาธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหาร
รอง ธาตุอาหารเสริม และอินทรียวัตถุในปริมาณที่เหมาะสมกับความตองการของพืชชนิดนั้นๆ
: ขาวไวตอชวงแสงใสปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรในประมาณ 20-30 วันหลังหวานขาว หากไมมีปยุ
16-16-8 ใหใช อาหารเสริมสูตรนาขาว ที่มสี วนผสมของธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และอินทรียวัตถุ ใน
อัตราสวน 30 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุย สูตร 16-8-8 ที่มีสวนผสมของอาหารรอง และสารปรับคาความเปนกรดดางของดิน ที่อัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร
: ขาวไมไวตอชวงแสงใสปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไรประมาณ 20-30 วันหลังหวานขาว หากไมมีปยุ
16-16-8 ใหใชอาหารเสริมสูตรนาขาว ที่มสี วนผสมของธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และอินทรียวัตถุ ใน
อัตราสวน 40 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุย สูตร 16-8-8 ที่มีสวนผสมของอาหารรอง และสารปรับคาความเปนกรดดางของดิน ที่อัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร
การใสปุยเคมีครั้งที่ 2
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: ขาวไวตอชวงแสงใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร หรือ ใชอาหารเสริม สูตรนาขาว ในอัตรา 30
กิโลกรัมตอไร ที่ระยะกําเนิดชอดอก หรือ 30 วันกอนขาวออกดอก เพื่อเปนการเสริมธาตุโปตัสเซี่ยม ขาวจึงสามารถ
เก็บสะสมแปง ทําใหขาวเต็มเมล็ด และไดน้ําหนัก
: ขาวไมไวตอชวงแสงใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร หรือใชอาหารเสริม สูตรนาขาว ในอัตรา 40
กิโลกรัมตอไร ที่ระยะกําเนิดชอดอก หรือ 30 วันกอนขาวออกดอก เพื่อเปนการเสริมธาตุโปตัสเซี่ยม ขาวจึงสามารถ
เก็บสะสมแปง ทําใหขาวเต็มเมล็ด และไดน้ําหนัก
หลักการใสปุยเคมีใหมีประสิทธิภาพ
1. ชนิดของปุยที่จะใช ควรตัดสินใจกอนวาปุยที่ตองการใชเปนปุย อะไรเปนปุย เชิงเดีย่ ว หรือปุยเชิงประกอบ แลว
จัดเตรียมปุย ไวใหพรอม
2. ชนิดของพันธุขาวที่จะปลูก ควรตัดสินใจวาจะใชพันธุขาวอะไรปลูก เชนขาวไมไวตอชวงแสง ซึ่งตอบสนองตอ
ปุยสูง ใหผลผลิตสูงและปลูกไดตลอดป หรือขาวไวตอชวงแสง ซึ่งตอบสนองตอปุยต่ํา ใหผลผลิตปานกลาง และ
ปลูกไดเพียงปละครั้งในฤดูฝน
3. ดินที่ปลูกขาว เก็บตัวอยางดินหลังการเก็บเกีย่ วมาวิเคราะห โดยสงใหหนวยราชการ กรมวิชาการเกษตร ใน
สวนกลางและสวนภูมภิ าค ไดแก สํานักวิจยั พัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร
เขต 1-8 และศูนยวจิ ัยทุกแหงที่อยูทั่วประเทศ
4. ระยะเวลาทีใ่ สปุย ตองรูร ะยะเวลาที่ควรใสปุยขาว ในขาวไวตอชวงแสง ควรใส 2 ครั้ง คือระยะแรกในชวงปก
ดํา/ ในนาหวาน 15-20 วันหลังขาวงอก และระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก สวนในขาวไมไวตอชวงแสง ควรใส 3 ระยะ
คือระยะแรก ในชวงปกดํา/ ในนาหวาน 15-20 วันหลังขาวงอก ระยะทีข่ าวแตกกอสูงสุด และยะที่ขา วกําเนิดชอ
ดอก
5. วิธกี ารใสปยุ ใชวิธีที่เหมาะสมเพื่อใหการใชปยุ มีประสิทธิภาพ เชนหวานปุยแลวคราดกลบกอนปกดํา หรือ
หวานขาวเริ่มเจริญเติมโต ระยะขาวเจริญเติมโตเต็มที่ และระยะสรางรวงออน
6. วิธีปลูก มีหลายวิธี เชนหวานขาวแหง หวานน้ําตม ปกดํา วิธีเหลานี้จะเปนเครื่องกําหนดชนิดของปุย เวลาในการ
ใส รวมทั้งอัตราที่ใสใหเหมาะสม
7. อัตราปุยทีใ่ ช โดยพิจารณาจากคาวิเคราะหดินเพื่อใหการใชปุยมีประสิทธิภาพสูงสุด
8. ใสปุยใหถกู กับชนิดของพืชที่ปลูก ใสปุยใหถูกกับชนิดของดิน ใสปุยในปริมาณที่เหมาะสม ใสปุยใหพืชในขณะที่
พืชตองการ ใสปุยใหพืชตรงจุดที่พืชสามารถดึงดูดไปใชประโยชนไดงา ยที่สุดและเร็วที่สุด
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9. การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย เปนวิธกี ารทีด่ ีที่สุด เพราะตางก็มีหนาที่และมีความสําคัญตอความอุดมสมบูรณ
ของดินกันคนละแง ซึ่งตางก็สงเสริมกันและกัน ตวามดีของปุยเคมีจะทดแทนโดยปุยอินทรียแตฝายเดียวไมได และ
ความดีของปุยอินทรีย จะใชปุยเคมีแทนก็ไมไดเชนกัน
การเก็บเกี่ยวขาวพันธุหอมมะลิ 105
ขาวพันธุข าวดอกมะลิ 105 มีอายุการเก็บเกีย่ ว ประมาณ 25 พฤศจิกายน ซึ่งขาวอยูในระยะพลับพลึง หรือ
เหลืองกลวย เปนระยะที่ขาวมีอายุไดประมาณ 27-30 วัน หลังขาวออกดอก (วันที่ขาวออกดอกใหเริ่มนับจาก
วันที่ขาวในนา 80% ไดออกดอกแลว) กอนเก็บเกี่ยวประมาณ 10 วัน ใหระบายน้ําในนาออกใหหมด เพื่อเรง
ใหขาวแกและเก็บเกีย่ วไดสะดวก เมื่อเก็บเกี่ยวแลว ตองตากขาวไว 3-4 แดด(วัน) ไมเกิน 1 สัปดาห เพื่อลด
ความชื้นลงเหลือ 12-14% เพื่อใหขาวแหงเสมอกัน โดยแผรวงขาวบนตอซัง

