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คำนำ 

 
การใช&เทคโนโลยีเพื่อการลดต&นทุนการผลิตสำหรับชาวนาไทยในยุคป@จจุบัน

นั้นมีความสำคัญอยEางยิ่ง เนื่องมาจากป@จจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นรวมทั้งราคา

ข&าวเปลือกยังมีแนวโน&มต่ำลงอยEางตEอเนื่อง ดังนั้นจึงมีความจำเปLนอยEางยิ่งที่ชาวนาไทย

ต&องหันมาใสEใจในเรื่องของการลดต&นทุนการทำนาให&มากขึ้น ซึ่งการลดต&นทุนการทำนา

สามารถทำได&หลายวิธี โดยวิธีการหนึ่งที่งEายและมีความเหมาะสมกับสภาพการทำนาใน

ป@จจุบันที่เปLนการทำนาในเชิงธุรกิจ (ทำเพื่อขาย) คือการใช&เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ด

พันธุUข&าวสำหรับการปลูกข&าวแบบนาน้ำตม ซึ่งเปLนเทคโนโลยีที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น

เองในประเทศ เพื่อให&เกิดความเหมาะสมทั้งในด&านราคา ต&นทุนการผลิตที่ต่ำกวEา

เครื่องจักรที่นำเข&า วัสดุและสEวนประกอบที่ใช&ในการผลิตสามารถจัดหาได&ในประเทศ มี

ความงEายและสะดวกตEอการนำไปใช&งาน ที่สำคัญคือมีประสิทธิภาพสูงเทียบเทEากับ

เครื่องจักรที่นำเข&า โดยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมเปLนเทคโนโลยีที่

พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก&ป@ญหาที่เกิดขึ้นจากการทำนาแบบเดิมทั้งที่เปLนแบบนาดำและนา

หวEาน ซึ่งสEงผลทำให&การปลูกข&าวเปLนไปได&อยEางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำนาและลด

ป@ญหาในด&านต&นทุนการทำนาเนื่องมาจากป@ญหาคEาจ&างแรงงาน และลดปริมาณการใช&

เมล็ดพันธุUข&าวให&น&อยลง โดยเมื่อเปรียบเทียบต&นทุนการปลูกข&าวด&วยวิธีการหวEานพEน

จะมีต&นทุนการทำนาประมาณ 3,520 บาทตEอไรE สEวนการปลูกข&าวด&วยเครื่องหยอด

เมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมจะมีต&นทุนการผลิตลดลงเหลือเพียง 2,800 บาทตEอไรE 

สามารถลดต&นทุนการผลิตได&ถึง 720 ตEอไรE คิดเปLนร&อยละ 20 เนื่องจากสามารถลดการ

ใช&เมล็ดพันธุUข&าวในจำนวนที่น&อยลงเหลือเพียงประมาณไรEละ 6-10 กิโลกรัมตEอไรE เมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธีการหวEานพEนที่ต&องใช&เมล็ดพันธุUข&าวถึง 25-30 กิโลกรัมตEอไรE จึง
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สามารถทำให&เกษตรกรทำนาสามารถลดต&นทุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุUข&างลงได&มากถึง 20 

กิโลกรัมตEอไรE หรือคิดเปLนร&อยละ 20 

ดังนั้นเพื่อเปLนการนำเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับการปลูก

ข&าวแบบน้ำตมไปใช&เพื่อการแก&ไขป@ญหาของเกษตรกรชาวนาโดยใช&รูปแบบการขยาย

ผลสูEการปฏิบัติและสามารถนำไปสูEการใช&ประโยชนUกับกลุEมเปeาหมายผู&ใช&ประโยชนU

โดยตรงกับชุนชนอยEางยั่งยืน กองประเมินผลและจัดการความรู&การวิจัย สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหEงชาติ (วช.) จึงได&จัดทำคูEมือ”เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุU

ข&าวสำหรับการปลูกข&าวแบบนาน้ำตม” สำหรับใช&เปLนคูEมือประกอบในการฝiกอบรม

เพื่อการถEายทอดเทคโนโลยี โดยให&ความรู&เกี่ยวกับสEวนประกอบ/หลักการทำงานของ

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม  ป@จจัยสำคัญในการปลูกข&าวด&วยเครื่อง

หยอดเม็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม รวมไปถึงขั้นตอนของการปลูกข&าวโดยใช&เครื่อง

หยอดเม็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม สำหรับใช&เปLนสื่อเพื่อการเผยแพรEองคUความรู&/

เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับการปลูกข&าวแบบนาน้ำตม เพื่อการเข&าถึง

ประชาชนและประชาสังคมอยEางแพรEหลาย อันจะกEอให&เกิดการลดต&นทุนการทำนา 

เกิดการพึ่งพาตนเองของประเทศทางด&านเทคโนโลยีที่สามารออกแบบและพัฒนาได&เอง

ในประเทศ  ซึ่งจะสามรถทำให&ประเทศลดการนำเข&าเทคโนโลยีจากตEางประเทศ และ

ยังนำไปสูEการพัฒนาศักยภาพของชาวนาไทยเพื่อการแขEงขันและพึ่งพาตนเองอยEาง

ยั่งยืนตEอไป  

        

 ไพโรจนU  นะเที่ยง 

            หัวหน&าโครงการ 

มีนาคม 2558 

 



3 

 
 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 

 
เรื่อง         หน,า 

 

คำนำ………………………………………………………………………………………………………………1 

สารบัญ……………………………………………………………………………………………………………3 

แนวคิด/หลักการ…………………………………………………………………….……………………….4 

จุดมุEงหมายของการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม…………………..7 

ประโยชนUของการปลูกข&าวด&วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม…………….7 

วิธีการปลูกข&าวโดยทั่วไป.............................................................................................8 

เทคโนโลยีที่ใช&สำหรับการปลูกข&าวในป@จจุบัน……………………………………………………..13 

ความสำคัญของการปลูกข&าวด&วยเครื่องฯ......................................................................17 

สEวนประกอบ/หลักการทำงาน…………………………………………………………………………..18 

การใช&งาน....................................................................................................................22 

Commented [Y1]: จดัตวัเลขใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกนั  



4 

 
การบำรุงรักษา.............................................................................................................25 

ป@จจัยสำคัญของการปลูกข&าวด&วยเครื่องหยอดเม็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม……………25 

ขั้นตอนของการปลูกโดยใช&เครื่องหยอดเม็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม…………………….27 

จุดเดEน/ข&อดี/ข&อจำกัด………………………………………………………………………………………34

ประสิทธิภาพ...............................................................................................................36 

จุดคุ&มทุนและระยะคืนทุน…………………………………………………………………………………38 

ข&อเสนอแนะสำหรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ..................................................................42 

เอกสารอ&างอิง..............................................................................................................47 

ภาคผนวก....................................................................................................................38 

ก. ผลการติดตามการเจริญเติบโตของข&าวที่ทำการปลูกโดยใช&……………..39 

เครื่องหยอดเม็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม  

ข. แบบติดตามการเจริญเติบโตของข&าว...................................................47 

เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ<ข>าว 

สำหรับการปลูกข>าวแบบนาน้ำตม 

 

แนวคิด/หลักการ 

 การปลูกข&าวในประเทศไทยมีหลายรูปแบบขึ้นอยูEกับป@จจัยหลักอยูE 2 

ประการที่ใช&เปLนพื้นฐานในการกำหนดวิธีการปลูกข&าวและเลือกใช&พันธุUข&าวให&เหมาะสม

ในการเพาะปลูกคือ สภาพภูมิอากาศและสภาพน้ำในพื้นที่เพาะปลูก การปลูกข&าวนาดำ

จะปลูกในพื้นที่ที่มีฝนตกหรือมีน้ำทEวม พื้นที่สามารถกักเก็บน้ำได&ดีเพราะต&องขังน้ำ 5-

50 เซนติเมตร การปลูกข&าวแบบนาดำนาที่นิยมใช&มีสองวิธีการคือ การดำนาโดยใช&

แรงงาน เปLนการปลูกข&าวโดยเพาะเมล็ดให&งอกและเจริญเติบโตในระยะหนึ่งแล&วย&ายไป
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ปลูกในอีกที่หนึ่ง สEวนการดำนาโดยใช&รถดำนา เปLนวิธีการที่ชาวนาใช&เพื่อปลูกข&าว

ประมาณ 20 %  สEวนใหญEจะจ&างผู&ประกอบการที่มีรถดำนา การปลูกข&าวด&วยรถดำนา

สามารถที่จะแก&ป@ญหาข&าววัชพืช (ข&าวดีดข&าวเด&ง) มีประสิทธิภาพสูง สามารถดำนาได& 

15-20 ไรE/วัน ซึ่งชEวยลดป@ญหาการใช&แรงงาน ข&าวดีด  ข&าวปน ลดวัชพืช ทำให&ลดการ

ใช&สารเคมีกำจัดวัชพืชในนาข&าว สEวนการปลูกข&าวนาหวEานจะแบEงเปLนหวEานแห&งหรือ

หวEานสำรวย และหวEานน้ำตมหรือหวEานข&าวงอก โดยการปลูกข&าวนาหวEานจะปลูกใน

พื้นที่ที่มีฝนตกตามฤดูกาล อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ ในการทำนาหวEานจะใช&พันธุUข&าว

ตามความเหมาะสมเชEนถ&าเปLนที่ลุEมน้ำลึกก็ใช&พันธุUขึ้นน้ำ ซึ่งในป@จจุบันเกษตรกรนิยมใช&

เครื่องหวEานพEนเมล็ดข&าวแบบติดเครื่องยนตUสะพายหลัง ต&นกำลังขนาด 3 แรงม&าอัตรา

การทำงาน 5-8 ไรE/ชั่วโมง ซึ่งสามารถหวEานข&าวได&อยEางรวดเร็ว ลดเวลา แรงงาน ความ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล&าลงได& แตEการใช&เครื่องพEนหวEานเมล็ดข&าวประสบกับป@ญหาใน

หลายๆด&าน เชEน ต&นทุนสูงเนื่องจากต&องใช&เมล็ดพันธุUข&าวในอัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไรE 

ต&องมีการพEนยาคุมหญ&ากEอนการหวEาพEนเมล็ดข&าว ต&องใช&ปุsยมากขึ้นเนื่องจากต&นข&าวมี

ความแออัดจึงไมEตอบสนองตEอปุsยทำให&ต&นข&าวไมEสมบูรณU ไมEมีระยะหEางระหวEางต&นข&าว

จึงต&องสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับมากขึ้นเนื่องจากต&นข&าวไมEมีการถEายเทอากาศและไมE

การสEองผEานของแสงระหวEางต&นข&าวทำให&ต&นข&าวไมEแข็งแรง อีกทั้งยังเกิดโรคระบาย

และแมลงทำลายได&งEาย อีกทั้งประสบกับป@ญหาข&าววัชพืช (ข&าวดีดข&าวเด&ง) ตามมา  

จากป@ญหาดังกลEาวจึงทำให&เกิดการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าว

สำหรับนาน้ำตมขึ้นมาเพื่อแก&ป@ญหาที่เกิดขึ้นจากการทำนาอยEางเดิมทั้งที่เปLนแบบนาดำ

และนาหวEาน ซึ่งจะสEงผลทำให&การปลูกข&าวเปLนไปได&อยEางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำนา

และลดป@ญหาในด&านต&นทุนการทำนาเนื่องมาจากป@ญหาคEาจ&างแรงงาน และราคาเมล็ด

พันธุUข&าวที่สูงมากขึ้นอยEางมากในป@จจุบัน โดยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำ

ตม เปLนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยศูนยUการเรียนรู&ชุมชนแหEงมหาวิทยาลัยราชภัฎ
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อุตรดิตถUรEวมกับนายประเทือง ศรีสุข เจ&าของอูEประเทืองวังแดง3 ตั้งอยูEเลขที่ 217/3 

หมูE 3 อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถU ซึ่งผลจากการนำเทคโนโลยีเครื่องหยอดข&าว

สำหรับนาน้ำตมกับแปลงนาสาธิต ในฤดูการทำนาปu 2555 พบวEาการปลูกข&าวด&วย

เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมเปLนวิธีการที่มีผลกระทบที่สำคัญ

ตEอการเพิ่มศักยภาพของชาวนาในด&านการพัฒนากระบวนการทำนาที่สามารถลด

ต&นทุนการผลิตและยังชEวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาของชาวนาได&เปLนอยEางดี 

คุณสมบัติเดEนที่สำคัญของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวนาน้ำตม คือ สามารถหยอดได&ครั้ง

ละ 10 แถว  ขนาดความกว&าง 2 เมตร กลEองบรรจุเมล็ดพันธุUข&าวสามารถบรรจุได&น&อย

กวEา 25 กิโลกรัม ประสิทธิภาพในการหยอดข&าวได&ประมาณ 30 ไรEตEอวัน (กรณีที่ทำ

การหยอดในลักษณะพื้นที่นาปกติหรือนาไมEหลEม หากนาหลEมประสิทธิภาพจะลดลง

เหลือ 25 ไรEตEอวัน) ต&นทุนคEาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท น้ำมันเบนซิน 91 สำหรับ

ขับเคลื่อนเครื่องยนตUขนาด 5.5 แรงม&า มีอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ย 600-700 ตEอวัน ตEอ

การปลูกข&าว 30 ไรE การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนา

น้ำตมมีผลทำให&ต&นข&าวที่งอกขึ้นหลังจากการหยอดแล&วจะมีการเจริญเติมโตอยEางเปLน

แถวเปLนแนวภายในระยะเวลา 20 วัน เหมือนการปลูกข&าวแบบป@กดำ จึงทำให&ต&นข&าวมี

ระยะหEางระหวEางแถวที่เหมาะสมมีผลทำให&ต&นข&าวแตกกอดี และลำต&นมีความแข็งแรง

เนื่องจากต&นข&าวไมEต&องพักฟxyนเพราะไมEบอบช้ำเหมือนกับการปลูกข&าวแบบนาดำ จึงทำ

ให&ประหยัดทั้งเวลาและต&นทุนในการทำนาเนื่องจากไมEต&องมีการเพาะกล&าต&นข&าว โดย

สามารถลดต&นทุนคEาเตรียมดินและคEาจ&างสำหรับการถอดกล&าต&นข&าว โดยมีต&นทุนคEา

ปลูกข&าวด&วยการใช&เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม เพียงไรEละ 150 ถึง 200 

บาทตEอไรEเทEานั้น การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำ

ตมยังชEวยทำให&สามารถประหยัดเมล็ดพันธุUและปุsยมากกวEาการปลูกข&าวแบบนาหวEาน 

เนื่องมีระยะหEางระหวEางแถวหEาง 20 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดข&าวที่
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หยอดตEอจุดใช&เพียง 5 – 10 เมล็ด ซึ่งเปLนระยะที่เหมาะสมทำให&ต&นข&าวไมEแออัดและไมE

แยEงอาหารกันมีผลทำให&ต&นข&าวแข็งแรงกวEานาหวEานและสามารถลดอัตราการใช&เมล็ด

พันธุUข&าว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข&าวแบบการหวEานพEนจะต&องใช&เมล็ดพันธุUข&าว

ในอัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไรE แตEการใช&เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม

เกษตรกรจะใช&เมล็ดพันธุUข&าวปลูกเพียง 6-10 กิโลกรัม/ไรEเทEานั้น(กรณีการปลูกข&าวใน

ฤดูการทำนาปu สEวนการปลูกข&าวนอกฤดูอาจต&องใช&เมล็ดพันธุUข&าวเมขึ้นเปLน 12-15 

กิโลกรัมตEอไรE) แตEปริมาณผลผลิตข&าวเปลือกที่เกษตรได&รับกลับไมEมีความแตกตEางกัน

กับการปลูกข&าวด&วยวิธีการหวEานซึ่งใช&เมล็ดพันธุUในอัตราที่สูงกวEา แตEเงื่อนไขสำหรับ

ของการปลูกข&าวด&วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมให&มีประสิทธิภาพที่ดี

จะต&องมีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและใช&ปุsยตามคEาการวิเคราะหUดิน จากการ

นำเทคโนโลยีเครื่องหยอดข&าวสำหรับนาน้ำตมกับแปลงนาสาธิตมีผลทำให&เกษตรกร

สามารถลดต&นทุนการผลิตได&ถึงไรEละ 1,200 ถึง 1,400 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ปลูกข&าวแบบนาดำ และเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข&าวแบบนาหวEานสามารถลด

ต&นทุนได&ถึงไรEละ 800 ถึง 1,000 บาท ซึ่งเปLนผลมาจากการปลูกข&าวด&วยเครื่องหยอด

ข&าวสำหรับนาน้ำตมสามารถที่จะลดป@จจัยการผลิต อันได&แกE การใช&เมล็ดพันธุUข&าวให&

น&อยลง การใช&ปุsยที่ลดลงเนื่องจากต&นข&าวมีระยะหEางระหวEางกอที่เหมาะสมทำให&มีการ

ตอบสนองตEอปุsยและมีการเจริญเติบโตที่ดี การใช&สารกำจัดศัตรูพืชกับต&นข&าวที่ลดลง

เนื่องจากต&นข&าวมีการถEายเทอากาศและการสEองผEานของแสงระหวEางกอได&ดี ทำให&ต&น

ข&าวแข็งแรง อีกทั้งยังเกิดโรคระบายและแมลงน&อย การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่อง

หยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมชEวยมีผลชEวยทำให&แปลงนาโปรEง แดดสEองทั่วถึง 

อากาศถEายเท ต&นข&าวแตกหนอใหมEได&ดีกวEาการปลูกข&าวแบบนาหวEาน การปลูกข&าว

ด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมทำให&แปลงนาโปรEงและมีชEอง

มีผลทำให&แมลงศัตรูพืชไมEมีที่หลบซEอนอาศัยเหมือนนาหวEาน จึงชEวยให&ประหยัด
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สารเคมีปราบศัตรูพืชอัตรา ผลผลิตของการใช&เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าว

สำหรับนาน้ำตมสามารถให&ผลผลิตเฉลี่ยไมEน&อยกวEา 800-1,000 กิโลกรัม/ไรE ที่ระดับ

ความชื้นของข&าวเปลือกที่ประมาณ 29-30เปอรUเซ็นตU 

 
จุดมุ?งหมายของการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุFข,าวสำหรับนาน้ำตม 

 1. เพื่อถEายทอดเทคโนโลยีเครื่องหยอดเม็ดพันธุUข&าวสำหรับการปลูก

ข&าวแบบนาน้ำตมสูEกลุEมเกษตรกร ทำนาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลEางด&วยรูปแบบการ

จัดการความรู&แบบมีสEวนรEวมระหวEางเจ&าของเทคโนโลยี นักวิชาการแลกลุEมเกษตรกรทำ

นาที่ปลูกข&าวแบบนาน้ำตมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลEาง 

  2. เพื่อสร&างคุณคEาให&กับนวัตกรรมเครื่องจักรกลการทำนาซึ่งเปLน

เทคโนโลยีที่คิดค&นโดยคนไทยเพื่อกEอให&เกิดเปLนแนวทางในการพึ่งพาตนเองของชาวนา

ทางด&านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการทำนาและแก&ป@ญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค

เกษตรกรรม  

 3. เพื่ อพัฒ นากระบวนการทำนาโดย เน& นการใช& เทค โน โลยี

เครื่องจักรกลการทำนาที่คิดค&นโดยคนไทยด&วยการใช&รูปแบบการถEายทอดเทคโนโลยี

ผEานกระบวนการจัดการความรู&เพื่อขยายผลความสำเร็จสูEกลุEมชาวนาเครือขEายในเขต

พื้นที่ภาคเหนือตอนลEาง เพื่อการลดต&นทุนการผลิตและพัฒนาศักยภาพด&านการแขEงขัน

สามารถนำไปสูEความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรชาวนา 

 

ประโยชนFของการปลูกข,าวด,วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุFข,าวสำหรับนาน้ำตม 

1. ทำให&ต&นข&าวที่งอกขึ้นหลังจากการหยอดแล&วจะมีการเจริญเติมโตอยEาง

เปLนแถวภายในระยะเวลา 20 วัน เหมือนการปลูกข&าวแบบป@กดำ จึงทำให&ต&นข&าวมี
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ระยะหEางระหวEางแถวที่เหมาะสมมีผลทำให&ต&นข&าวแตกกอดี และลำต&นมีความแข็งแรง

เหมือนการทำนาดำ 

2. ทำให&ต&นข&าวไมEต&องพักฟxyนเพราะไมEบอบช้ำจากการป@กดำต&นกล&า ประหยัด 

ทั้งเวลาและต&นทุนในการทำนาเนื่องจากไมEต&องมีการเพาะกล&าต&นข&าว โดยสามารถลด

ต&นทุนคEาเตรียมดินและคEาจ&างสำหรับการถอดกล&าต&นข&าว 

3. ทำให&สามารถประหยัดเมล็ดพันธุUและปุsยมากกวEาการปลูกข&าวแบบนา

หวEาน เนื่องจากต&นข&าวมีระยะหEางระหวEางแถวหEาง 20 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร 

จำนวนเมล็ดข&าวที่หยอดตEอจุดใช&เพียง 5 – 10 เมล็ด ซึ่งเปLนระยะที่เหมาะสมทำให&ต&น

ข&าวไมEแออัดและไมEแยEงอาหารกันทำให&ต&นข&าวแข็งแรงกวEานาหวEาน สามารถลดอัตรา

การใช&เมล็ดพันธุUข&าว ซึ่งวิธีการหวEานซึ่งต&องใช&เมล็ดพันธุUข&าวในอัตรา 25-30 กิโลกรัม/

ไรE แตEการใช&เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมเกษตรกรจะใช&เมล็ดพันธุUข&าว

ปลูกเพียง 6-10 กิโลกรัม/ไรE 

4. ทำให&แปลงนาโปรEง แดดสEองทั่วถึง อากาศถEายเท ต&นข&าวแตกหนอใหมEได&

ดีกวEาการปลูกข&าวแบบนาหวEานทำให&แปลงนามีชEองมีผลทำให&แมลงศัตรูพืชไมEมีที่หลบ

ซEอนอาศัยเหมือนนาหวEาน ให&ประหยัดสารเคมีปราบศัตรูพืช 

5. อัตราผลผลิตของการใช&เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำ

ตมสามารถให&ผลผลิตเฉลี่ยไมEน&อยกวEา 800-1,000 กิโลกรัม/ไรE ที่ระดับความชื้นของ

ข&าวเปลือกที่ประมาณ 29-30เปอรUเซ็นตU  

 
วิธีการปลูกข,าวโดยทั่วไป 

การทำนา  หมายถึง  การปลูกข&าว  การปลูกข&าวในประเทศไทยแบEงออกได&

เปLน 3 วิธีด&วยกัน ดังนี้  

1.การปลูกข,าวไร?  
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หมายถึง การปลูกข&าวบนที่ดอนและไมEมีน้ำขังในพื้นที่ปลูก ชนิด 

ของข&าวที่ปลูกเรียกวEาข&าวไรE พื้นที่ดอนสEวนมาก เชEน เชิงภูเขามักจะไมEมีระดับคือสูงๆ 

ต่ำๆ จึงไมEสามารถไถเตรียมดินและปรับระดับได&งEาย ๆ  เหมือนกับพื้นที่ ราบ 

เพราะฉะนั้น ชาวนามักจะปลูกแบบหยอด  โดยขั้นแรกทำการตัดหญ&าและต&นไม&เล็ก

ออก ทำความสะอาดพื้นที่ที่จะปลูก แล&วใช&หลักไม&ปลายแหลมเจาะดินเปLนหลุมเล็กๆ 

ลึกประมาณ 3-4 เซนติเมตร ปากหลุมมีขนาดกว&างพอที่จะหยอดเมล็ดพันธุUข&าวลงไปได& 

5-10 เมล็ดหลุมนี้มีระยะหEางกันประมาณ  25  เซนติเมตร  จะต&องหยอดเมล็ดพันธุU

ทันทีหลังจากที่ได&เจาะหลุม หลังจากหยอดเมล็ดพันธุUแล&วจะใช&เท&ากลบดินปากหลุม 

เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดได&รับความชื้นก็จะงอกและเจริญเติบโตเปLนต&นข&าว เนื่องจากที่

ดอนไมEมีน้ำขังและไมEมีการชลประทาน  การปลูกข&าวไรEจึงต&องใช&น้ำฝนเพียงอยEางเดียว 

พื้นดินที่ปลูกข&าวไรEจะแห&งและขาดน้ำทันทีเมื่อสิ้นฤดูฝน ดังนั้น การปลูกข&าวไรEจะต&อง

ใช&พันธุUที่มีอายุเบา  โดยปลูกในต&นฤดูฝน  และแกEเก็บเกี่ยวได&ในปลายฤดูฝน การปลูก

ข&าวไรEชาวนาจะต&องหมั่นกำจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวัชพืชมากกวEาที่ลุEม เนื้อที่ที่

ใช&ปลูกข&าวไรEในประเทศไทยมีจำนวนน&อยและมีปลูกมากในภาคเหนือ  ภาคใต& และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลางปลูกข&าวไรEน&อยมาก  

2. การปลูกข,าวนาดำ  

             การปลูกข&าวในนาดำ เรียกวEา การป@กดำ ซึ่งวิธีการปลูก

แบEงออกได&เปLนสองขั้นตอน ได&แกE การตกกล&าในแปลงขนาดเล็กและขั้นตอนของการ

ถอนต&นกล&าเอาไปป@กดำในนาผืนโดยเริ่มจาก 

1) การเตรียมดิน ต&องทำการเตรียมดินให&ดีกวEาการ 

ปลูกข&าวไรE โดยมีการไถดะ การไถแปร และการคราด ปกติการไถและคราดในนาดำ

มักจะใช&แรงวัว ควาย หรือแทรกเตอรUขนาดเล็ก ที่เรียกวEา ควายเหล็กหรือไถยนตUเดิน

ตาม ทั้งนี้เปLนเพราะพื้นที่นาดำนั้นได&มีคันนาแบEงกั้นออกเปLนแปลงเล็กๆขนาด 1-2 
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ไรE  คันนามีไว&สำหรับกักเก็บน้ำหรือปลEอยน้ำทิ้งจากแปลงนา นาดำจึงมีการบังคับระดับ

น้ำในนาได&พอสมควร กEอนที่จะทำการไถต&องรอให&ดินมีความชื้นพอที่จะไถได&เสียกEอน 

ปกติจะต&องรอให&ฝนตกจนมีน้ำขังในผืนนาหรือไขน้ำเข&าไปในนาเพื่อทำให&ดินเปuยก การ

ไถดะ คือ การไถครั้งแรกเพื่อทำลายวัชพืชในนาและพลิกกลับหน&าดิน  แล&วปลEอยทิ้งไว&

ประมาณ  1 สัปดาหU  จึงทำการไถแปร ซึ่งหมายถึง การไถเพื่อตัดกับรอยไถดะ ทำให&

รอยไถดะแตกออกเปLนก&อนเล็กๆจนวัชพืชหลุดออกจากดิน การไถแปรอาจไถมากกวEา

หนึ่งครั้งทั้งนี้ขึ้นอยูEกับระดับน้ำที่อยูEในแปลงนา ตลอดถึงชนิดและปริมาณของวัชพืช

เมื่อไถแปรแล&วก็ทำการคราดได&ทันที  การคราด คือ การคราดเอาวัชพืชออกจากผืนนา 

และทำการปรับพื้นที่นาให&ได&ระดับเปLนที่ราบเสมอกันด&วย นาที่เปLนที่ราบต&นข&าวจะ

ได&รับน้ำเทEาๆกันและสะดวกแกEการไขน้ำเข&าออก 

 

 

2) การตกกล,า หมายถึง การเอาเมล็ดไปหวEานให&งอก 

และเจริญเติบโตขึ้นมาเปLนต&นกล&าเพื่อเอาไปป@กดำ การตกกล&าสามารถทำได&หลายวิธี

ด&วยกันประกอบด&วย 

2.1) การตกกล,าในดินเปZยก จะต&องเลือกหา 

พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณUของดินดีเปLนพิเศษ สามารถปeองกันนกและหนูที่จะเข&า

ทำลายต&นกล&าได&เปLนอยEางดี  และมีน้ำพอเพียงกับความต&องการ การเตรียมดินก็มีการ

ไถดะ ไถแปรและคราดดังได&กลEาวมาแล&ว แตEต&องยกเปLนแปลงสูงจากระดับน้ำในผืนนา

นั้น ประมาณ  3  เซนติเมตร  ทั้งนี้ เพื่อไมEให&เมล็ดที่หวEานลงไปจมน้ำและดินจนเปuยก

ชุEมอยูEเสมอ ถ&าจะให&ดียิ่งขึ้นควรแบEงแปลงนี้  ออกเปLนแปลงยEอยขนาดกว&าง  50 

เซนติเมตร และมี ความยาวขนานไปกับทิศทางลม ระหวEางแปลงเว&นชEองวEางไว&สำหรับ

เดินประมาณ 30 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อลดแรงระบาดของโรคที่จะเข&าไปทำลายต&น
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ข&าว  เชEน โรคไหม& สEวนเมล็ดพันธุUที่เอามาตกกล&าจะต&องเปLนเมล็ดที่สมบูรณU  ปราศจาก

เชื้อโรคตEาง ๆ  ด&วยเหตุนี้จะต&องทำความสะอาดเมล็ดพันธุUเสียกEอน โดยแยกเอามา

เฉพาะเมล็ดที่สมบูรณU และเอาเมล็ดที่ไมEสมบูรณUซึ่งมีน้ำหนักเบากวEาปกติทิ้งไป การ

คัดเลือกเอาเมล็ดที่สมบูรณUอาจทำได&โดยเอาเมล็ดพันธุUไปใสEในน้ำเกลือที่มีความ

ถEวงจำเพาะ 1.08  ซึ่ งเตรียมไว& โดยเอาน้ ำสะอาด 10  ลิตรผสมกับ เกลือแกง

หนัก  1.7  กิโลกรัม เมล็ดที่ไมEสมบูรณUจะลอยสEวนเมล็ดสมบูรณUนั้นจมลงไปที่ก&นของ

ภาชนะเอาเมล็ดที่ต&องการตกกล&าใสEถุงผ&าไปแชEน้ำนาน  12-24  ชั่วโมง แล&วเอาขึ้นมา

วางไว&บนแผEนกระดานในที่ที่มีลมถEายเทได&สะดวก  และเอาผ&าหรือกระสอบเปuยกน้ำ

คลุมไว&นาน 36-46  ชั่วโมง ซึ่งเรียกวEา“การหุ&ม”หลังจากได&หุ&มเมล็ดไว& 36-48  ชั่วโมง

แล&วเมล็ดข&าวก็จะงอก จึงเอาไปหวEานลงบนแปลงกล&าที่ได&เตรียมไว& กEอนที่จะหวEาน

เมล็ดลงบนแปลงกล&าควรใสEปุsยพวกที่ให&ธาตุไนไตรเจน  และฟอสฟอรัสเสียกEอน  และ

ใช&ไม&กระดานลูบแปลงเพื่อกลบปุsยลงไปในดิน ปกติใช&เมล็ดพันธุUจำนวน 50-80 

กิโลกรัม/เนื้อที่แปลงกล&า 1 ไรEเมื่อต&นกล&ามีอายุครบ 25-30 วันนับจากวันหวEานเมล็ด

ต&นกล&าก็จะมีขนาดโตพอที่จะถอนเอาไปป@กดำได&เปLนวิธีที่นิยมใช&ในประเทศไทย 

 

 

2.2) การตกกล,าในดินแห,ง ในกรณีที่ชาวนา 

ไมEมีน้ำเพียงพอสำหรับการตกกล&าในดินเปuยก ชาวนาอาจทำการตกกล&าบนที่ดอนซึ่งไมE

มีน้ำขัง โดยเอาเมล็ดพันธุUที่สมบูรณUซึ่งยังไมEได&เพาะให&งอกไปโรยไว&ในแถวที่เป|ดเปLนรEอง

เล็กๆ ขนาดยาวประมาณ 1 เมตร จำนวนหลายแถว แล&วกลบดินเพื่อปeองกันนกและ

หนู หลังจากนั้นก็รดน้ำด&วยบัวรดน้ำวันละ 2-3ครั้งเมล็ดจะงอกขึ้นมาเปLนต&นกล&า

เหมือนกับการตกกล&าในดินเปuยก ปกติใช&เมล็ดพันธุUจำนวน 7-10 กรัม/แถวที่มีความ

ยาว 1 เมตรและแถวหEางกันประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากโรยเมล็ดและกลบดิน
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แล&ว ควรหวEานปุsยพวกที่ให&ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอัตราต่ำลงไปด&วย การตก

กล&าในดินแห&งจะไมEทำให&ต&นกล&าที่มีอายุมากกวEา40 วันมีปล&องที่ลำต&น เหมาะสำหรับ

การตกกล&าที่ต&องรอน้ำฝนสำหรับป@กดำ 

2.3) การตกกล,าแบบดาปก การตกกล&าแบบ 

นี้เปLนที่นิยมทำกันมากในประเทศฟ|ลิปป|นสU ขั้นแรกทำการเตรียมพื้นที่ดินและแปลง

กล&า ซึ่งเหมือนกับการตกกล&าในดินเปuยกหรือจะเปLนที่ดอนเรียบก็ได& แล&วใช&กาบของต&น

กล&วยตEอกันเปLนกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ&าขนาดกว&าง 1 เมตร และยาวประมาณ 1.5 

เมตร วางลงบนพื้นที่ที่ได&เตรียมไว&  ตEอจากนั้นเอาใบกล&วยที่ไมEมีก&านกลางวางเรียง เพื่อ

ปูเปLนพื้นที่ ในกรอบนั้น ให&เอาด&านลEางของใบหงายขึ้น และไมEให&มีรอยแตกของ

ใบ  เพราะฉะนั้นใบกล&วยที่ปูพื้นนั้นจะต&องวางซ&อนกันเปLนทอด ๆ  แล&วเอาเมล็ดพันธุUที่

สมบูรณU  ซึ่งได&เพาะให&งอกแบบการตกกล&าในดินเปuยก โรยลงไปในกรอบที่เตรียมไว&

นี้ โดยใช&เมล็ดพันธุUหนัก 3 กิโลกรัม/เนื้อที่ 1 ตารางเมตร ดังนั้น  เมล็ดพันธุUที่โรยลงไป

ในกรอบจะซ&อนกันเปLน 2-3  ชั้น หลังจากโรยเมล็ดแล&ว จะต&องใช&บัวรดน้ำชนิดรูเล็ก

มาก รดลงในกรอบที่โรยเมล็ดนี้วันละ  2-3  ครั้ง ในที่สุดเมล็ดก็จะเจริญเติบโตขึ้นมา

เปLนต&นกล&า ต&นกล&าแบบนี้อายุประมาณ10-14วัน ก็พร&อมที่ใช&ป@กดำได& การที่จะเอาต&น

กล&าไปป@กดำไมEจำเปLนต&องถอนต&นกล&าเหมือนกับวิธีอื่น ๆ  เพราะรากของต&นกล&าเกาะ

กันแนEน  ระหวEางต&น  และรากก็ไมEได&ทะลุใบกล&วยลงไปในดิน  ฉะนั้น ชาวนาจึงทำการ

ม&วนใบกล&วยแบบม&วนเสื่อโดยมีต&นกล&าอยูEภายในการม&วนก็ควรม&วนหลวมๆ  ถ&าม&วน

แนEนจะทำให&ต&นกล&าเสียหายได&  เมื่อถึงแปลงป@กดำก็จะคลี่มันออก แล&วแบEงต&นกล&าไป

ป@กดำ  การตกกล&าวิธีนี้อาจเหมาะกับการทำกล&าซิมในภาคเหนือ (การทำกล&าซิม คือ 

การเอาต&นกล&าที่มีอายุ 10-14 วัน ไปป@กดำในนา โดยป@กดำถี่และป@กดำกอละหลาย ๆ 

ต&น หลังจากกล&าซิมมีอายุได& 20 วัน ก็พร&อมที่จะถอนไปป@กดำตามปกติ) 
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  3) การป[กดำ  เมื่อต&นกล&ามีอายุประมาณ 25-30 วัน 

จากการตกกล&าในดินเปuยกหรือการตกกล&าในดินแห&ง  ก็จะโตพอที่จะถอนเอาไปป@กดำ

ได&  สำหรับต&นกล&าที่ได&มาจากการตกกล&าแบบดาปกนั้น  ในเมืองไทยยังไมEเคยปฏิบัติ 

ควรจะต&องเอาไปซิมแบบชาวนาในจังหวัดเชียงรายเสียกEอนจึงเอาไปป@กดำได&  เพราะ

ต&นกล&าขนาด 10-14 วันนั้น อาจมีขนาดเล็กเกินไปที่จะใช&ป@กดำในพื้นที่นาของเรา ซึ่งมี

น้ำขังมาก ขั้นแรกให&ถอนต&นกล&าขึ้นมาจากแปลงแล&วมัดรวมกันเปLนมัดๆตัดปลายใบทิ้ง 

ถ&าต&นกล&าเล็กมากไมEต&องตัดปลายใบทิ้ง  สำหรับต&นกล&าที่ได&มาจากการตกกล&าในดิน

เปuยก  จะต&องล&างเอาดินที่รากออกเสียด&วยแล&วเอาไปป@กดำในพื้นที่นาได&เตรียมไว& 

พื้นที่นาที่ใช&ป@กดำควรมีน้ำขังอยูEประมาณ  5-10 เซนติเมตร เพราะต&นข&าวอาจจะถูก

ลมพัดจนพับลงได&ในเมื่อนานั้นไมEมีน้ำอยูEเลย ถ&าระดับน้ำในนานั้นลึกมาก ต&นข&าวที่ป@ก

ดำอาจจมน้ำในระยะแรก และทำให&ต&นข&าวต&องยืดต&นมากกวEาปกติจนมีผลให&แตกกอ

น&อยการป@กดำที่จะให&ได&ผลิตผลสูง จะต&องป@กดำให&เปLนแถวเปLนแนว และมีระยะหEาง

ระหวEางกอมากพอสมควร การป@กดำโดยทั่วไปมักใช&ต&นกล&าจำนวน  3-5 ต&นตEอกอ 

ระยะปลูกหรือป@กดำจะต&องมีระยะหEางระหวEางกอและระหวEางแถวประมาณ  25 

เซนติเมตร  

3.การปลูกข,าวนาหว?าน   

เปLนการปลูกข&าวโดยเอาเมล็ดพันธุUหวEานลงไปในพื้นที่นา 

ที่ได&ไถเตรียมดินไว&การเตรียมดินก็มีการไถดะและไถแปรปกติชาวนาจะเริ่มไถนา เพื่อ

ปลูกข&าวนาหวEานตั้งแตEเดือนเมษายน  เนื่องจากพื้นที่นาสำหรับปลูกข&าวนาหวEานไมEมี

คันนากั้นแบE งออกเปLนผืนเล็กๆ จึงสะดวกแกEการไถด&วยรถแทรกเตอรUขนาด

ใหญE  อยEางไรก็ตาม ยังมีชาวนาอีกจำนวนมากที่ใช&แรงวัวและควายไถนา  การปลูกข&าว

นาหวEานมีหลายวิธีด&วยกัน เชEน การหวEานสำรวย  การหวEานคราดกลบหรือไถกลบ การ

หวEานหลังขี้ไถ และการหวEานน้ำตม 
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3.1) การหว?านสำรวย การหวEานวิธีนี้ชาวนาจะต&องเริ่ม 

ไถนาเตรียมดินตั้งแตEเดือนเมษายน  ซึ่งมีการไถดะ และไถแปร แล&วเอาเมล็ดพันธุUที่

ไมEได&เพาะให&งอกหวEานลงไปโดยตรง  ปกติใช&เมล็ดพันธุU  1-2  ถัง/ไรE  เมล็ดพันธุUที่

หวEานลงไปบางสEวนจะตกลงไปอยูEตามซอก ระหวEางก&อนดินและรอยไถ เมื่อฝนตกลงมา 

ทำให&ดินเปuยกและเมล็ดที่ได&รับความชื้น ก็จะงอกเปLนต&นกล&า การหวEานวิธีนี้ใช&เฉพาะ

ในท&องที่ที่ฝนตกตามฤดูกาล 

3.2) การหว?านคราดกลบหรือไถกลบ ในกรณีที่ดินมี 

ความชื้นอยูEบ&างแล&ว และเปLนเวลาที่ฝนจะเริ่มตกตามฤดูกาล ชาวนาจะปลูกข&าวแบบ

หวEานคราดกลบหรือไถกลบ โดยชาวนาจะทำการไถดะและไถแปร แล&วเอาเมล็ดพันธุUที่

ยังไมEได& เพาะให&งอกจำนวน 1-2 ถัง/ไรE หวEานลงไปทันที แล&วคราดหรือไถ เพื่อกลบ

เมล็ดที่หวEานลงไปอีกครั้งหนึ่ง   เนื่องจากดินมีความชื้นอยูEแล&ว เมล็ดก็จะเริ่มงอกทันที

หลังจากหวEานลงไปในดิน  วิธีนี้ดูเหมือนวEาจะดีกวEาวิธีแรก เพราะเมล็ดจะงอกทันที

หลังจากที่ได&หวEานลงไป  นอกจากนี้ การตั้งตัวของต&นกล&าก็ดีกวEาวิธีแรกด&วยเพราะ

เมล็ดที่หวEานลงไปถูกดินกลบฝ@งลึกลงไปในดิน 

3.3) การหว?านน้ำตม   การหวEานแบบนี้นิยมใช&ในพื้นที ่

ที่มีการชลประทานอยEางสมบูรณUแบบ และพื้นที่นาเปLนผืนใหญE มีคันนากั้น การเตรียม

ดินก็เหมือนกับการเตรียมดินสำหรับนาดำ ซึ่งมีการไถดะไถแปรและคราด  เพื่อจะได&

เก็บวัชพืชออกไปจากนาและปรับระดับพื้นที่นา แล&วทิ้งให&ดินตกตะกอนจนเห็นวEาน้ำใส 

และน้ำในนา  ไมEควรลึกกวEา 2 เซนติเมตร จึงเอาเมล็ดพันธุUจำนวน 1-2 ถัง/ไรE ที่ได&

เพราะให&งอกแล&วหวEานลงไป เมล็ดก็จะเจริญเติบโตเปLนต&นข&าวและโผลEขึ้นมาเหนือน้ำ 

มีการเจริญเติบโตอยEางข&าวอื่นๆ ตามปกต ิ  
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เทคโนโลยีที่ใช,สำหรับการปลูกข,าวในป[จจุบัน 

1. เครื่องพ?นหว?านเมล็ดข,าว 

 การหวEานข&าวเปLนขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งเกษตรกรให&ความสำคัญ

และพิถีพิถันในการดำเนินการมาก กรมวิชาการเกษตรได&พัฒนาเครื่องพEนสารเคมีแบบ

ติดเครื่องยนตUให&สามารถใช&ในการพEนหวEานเมล็ดข&าวได& โดยมีจุดเดEนที่เครื่องสามารถ

หวEานข&าวได&อยEางรวดเร็ว ลดเวลา แรงงาน ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล&าลงได& เมล็ดข&าวที่

หวEานมีความสมาเสมอมากขึ้น อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถนำเครื่องไปใช&ในการหวEานปุsย

เม็ดได&คุณลักษณะที่สำคัญของเครื่องพEนหวEานเมล็ดข&าว ที่สำคัญประกอบด&วย ต&นกำลัง

เครื่องพEนหวEานเมล็ดข&าวใช&เครื่องยนตUขนาด 3 แรงม&าเปLนต&นกำลัง อัตราการทำงาน 5-

8 ไรE/ชั่วโมง ความ สามารถหวEานเมล็ดข&าว(ข&าวแห&งหรือข&าวงอก) ปุsยเม็ด และ

สามารถใช&พEนสารเคมีได& ข&อจำกัด ไมEควรใช&กับข&าวที่สกปรก หรือข&าวที่มีรากรากเกิน 

3-5 เซนติเมตร ทั้งนี้สถาบันวิจัยเกษตรและวิศวกรรมได&ทำการพัฒนาเครื่องพEนหวEาน

สารเคมีให&สามารถใช&พEนหวEานเมล็ดข&าวได&ซึ่งสามารถใช&กับการปลูกข&าวแบบหวEานนา

น้ำตมและการหวEานข&าวแห&ง(หวEานสำรวย) ทำให&ประหยัดแรงงานและเมล็ดพันธุU การ

กระจายเมล็ดสม่ำเสมอสามารถหวEานข&าวงอก 5-8 ไรE/ชั่วโมง และ 10-12 ไรE/ชั่วโมง 

สำหรับการหวEานข&าวแห&ง 
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ภาพที่ 1 ลักษณะของเครือ่งพEนหวEานเมล็ดข&าวและการใช&งาน 

2. เครื่องดำนา 

 การป@กดำเปLนขั้นตอนที่ต&องใช&แรงงานมาก ดังนั้นสถาบันวิจัย

เกษตรและวิศวกรรม จึงได&นำต&นแบบเครื่องดำนาแบบตEางๆจากตEางประเทศมาทดสอบ

และปรับปรุงเพื่อให&เหมาะสมกับสภาพแวดล&อมทั่วๆไปในประเทศ เครื่องดำนาที่นำมา

เปLนต&นแบบมีทั้งแบบใช&แรงงานคนและเครื่องยนตUเปLนต&นกำลัง สำหรับเครื่องดำนา

แบบใช&แรงงานคนป@กดำครั้งละ 4-5 แถว ระยะแถว 30 เซนติเมตร มีขีดความสามารถ

ในการทำงาน 1.5 ไรE/วัน/คน สำหรับเครื่องดำนาแบบใช&เครื่องยนตUเบนซินขนาด 3 

แรงม&า ป@กดำครั้งละ 4 แถว ระยะแถว 30 เซนติเมตร ใช&กล&าแบบเพาะในกระบะเปLน

แผEน ความสามารถในการทำงาน 6 ไรE/วัน ข&อจำกัดของเครื่องดำนาทั้งสองแบบคือ 

ต&องมีการควบคุมระดับน้ำในแปลงนา และการเตรียมกล&าโดยการเพาะในถาดสำหรับ



18 

 
การป@กดำทั้งสองแบบจะเห็นวEายุEงยาก และมีราคาแพงจึงไมEได&รับความนิยมจาก

เกษตรกร สำหรับหนEวยงานของรัฐที่มีหน&าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุUข&าวจำหนEายแกE

เกษตรกร เชEน ศูนยUขยายพันธุUพืช หรือสถาบันวิจัยข&าวให&ความสนใจเครื่องป@กดำแบบ

ใช&เครื่องยนตUเพราะนอกจากจะสามารถลดแรงงานคนแล&วการป@กดำด&วยเครื่องยังชEวย

ให&การคัดแยกเมล็ดพันธุUปลอมปนออกไปได&งEาย 

 

            
 

ภาพที่ 2 เครื่องดำนาแบบใช&แรงงานคน         ภาพที ่3 เครื่องดำนาแบบใช&เครื่องยนตU 

เครื่องหยอดข,าวแห,ง 

 สถาบันวิจัยเกษตรและวิศวกรรมได&รEวมกับโรงงานผลิตเครื่องหยอด

เมล็ดข&าวเอกชนทำการออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดข&าวแห&งแบบโรยเปLนแถวแบบ 

7 แถว และ 11 แถว เพื่อทดแทนการปลูกข&าวแบบการหวEานสำรวย การปลูกข&าวโดย

ใช&เครื่องหยอดข&าวแห&งทำให&การเจริญเติบโตของข&าวเปLนแถว สะดวกในการควบคุม

ศัตรูพืชและงEายตEอการเก็บเกี่ยว ข&าวที่ปลูกด&วยเครื่องหยอดจะทนตEอความแห&งแล&งได&

ดีกวEาการปลูกโดยวิธีหวEาน เนื่องจากเครื่องเมล็ดข&าวแห&งจะมีตัวเป|ดรEองทำให&เมล็ดไหล
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ลงในร&องดินมีผลทำให&รากต&นข&าวจะได&รับความชื้นในดินได&มากกวEาวิธีหวEานเมล็ดที่ทำ

ให&เมล็ดอยูEบนดินซึ่งมีความชื้นน&อยกวEา สามารถหยอดข&าวได&ประมาณวันละ 30-40 

ไรE/วัน 

 
ภาพที ่4 เครื่องหยอดข&าวแห&งติดรถแทรกเตอรU 

 
ภาพที่ 5 เครื่องหยอดข&าวแห&งติดรถไถนาเดินตาม 

 

ความสำคัญของการปลูกข,าวด,วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุFข,าวสำหรับนาน้ำตม 

 การปลูกข&าวของชาวนาไทยสEวนใหญEจะมีลักษณะวิธีการปลูกข&าว

แบบนาดำเปLนหลัก โดยวิธีการปลูกข&าวแบบนาดำนี้จะเริ่มจากการนำเมล็ดพันธุUข&าวที่

ต&องการปลูกไปแชEลงในน้ำ แล&วจึงนำมาหวEานลงในแปลงนาสำหรับเพาะต&นพันธุUข&าว 
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ซึ่งเรียกวEากระบวนการตกกล&า และหลังจากที่ต&นกล&าข&าวที่เพาะเอาไว&เจริญเติบโตจน

ได&อายุและขนาดที่เหมาะแล&วจึงทำการถอนต&นกล&าข&าวนั้นขึ้นมาจากแปลง แล&วจึงจะ

สามารถนำต&นกล&าที่ได&ไปเปLนต&นพันธุUสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งเรียกขั้นตอนนี้วEาการ

ดำนา  แตEเนื่องจากการปลูกข&าวด&วยวิธีการดำนานี้มีข&อจำกัดในด&านต&นทุนคEาแรงงานที่

สูง เนื่องจากในทุกขั้นตอนของการปลูกข&าวแบบนาดำนี้จะต&องใช&แรงงานคนเปLนอยEาง

มาก เริ่มตั้งแตEในขั้นตองการหวEานเมล็ดพันธุUข&าวเพื่อเพาะต&นกล&า  ขั้นตอนของการ

ถอนต&นกล&าจากแปลงเพาะรวมไปจนถึงขั้นตอนของการนำต&นกล&าไปปลูกลงในแปลงนา 

จึงเปLนผลให&ต&นทุนในการทำนาแบบนาดำนี้สูงและเปLนต&นทุนที่สำคัญในการปลูกข&าวใน

ป@จจุบัน  อีกทั้งการปลูกข&าวแบบนาดำนี้ยังทำให&เสียเวลาและมีขั้นตอนที่ยุEงยากหลาย

เนื่องจากมีหลายขั้นตอน จากข&อจำกัดดังกลEาวข&างต&นของวิธีการทำนาแบบนาดำจึงทำ

ให&เกิดความลEาช&าในการปลูกข&าวและที่สำคัญยังกEอให&เกิดป@ญหาที่เกี่ยวกับต&นทุน

คEาแรงงานที่สูง จึงเปLนวิธีการปลูกข&าวที่ไมEเหมาะสมกับกับยุคสมัยป@จจุบันที่มีอัตรา

คEาจ&างแรงงานสูงและเกิดป@ญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมอยEางรุนแรง 

ซึ่งจากป@ญหาดังกลEาวจึงทำให&ผู&ประดิษฐUมีแนวคิดที่จะสร&างเครื่องหยอดเมล็ดข&าว

สำหรับนาน้ำตมขึ้นมาเพื่อแก&ป@ญหาที่เกิดขึ้นจากการทำนาแบบนาดำอยEางเดิม  ซึ่งจะ

สEงผลทำให&การปลูกข&าวเปLนไปได&อยEางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำนาและลดป@ญหาใน

ด&านต&นทุนการทำนาเนื่องมาจากป@ญหาคEาจ&างแรงงานที่สูงมากขึ้นในป@จจุบัน โดยศูนยU

การเรียนรู&ชุมชนแหEงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถU รEวมกับนายประเทือง ศรีสุข 

เจ&าของอูEประเทืองวังแดง  3 ตั้งอยูEเลขที่ 217/3 หมูE 3 อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถU  

 

 

 

ส?วนประกอบ/หลักการทำงาน 
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 การประดิษฐUเครื่องหยอดเมล็ดข&าวสำหรับนาน้ำตม ประกอบไปด&วย

สEวนโครงสร&างด&านหน&าของตัวเครื่องที่ใช&เปLนแทEนสำหรับวางกลEองโลหะที่ทำจากแผEน

โลหะขึ้นรูปจำนวนสองกลEองติดตั้งอยูEที่ด&านข&างทั้งสองข&างของตัวเครื่องเพื่อใช&สำหรับ

บรรจุและปลEอยเมล็ดข&าวให&ตกลงที่ด&านลEางขณะใช&งาน โดยมีชEองให&เมล็ดข&าวไหลลงสูE

ทEอกลมที่สามารถปรับให&เมล็ดข&าวไหลลงช&าหรือเร็วได& โดยที่ด&านบนของตัวกลEองนี้จะมี

ฝาที่สามารถป|ด-เป|ดได&โดยใช&บานพับโลหะเปLนกลไกในการทำงาน  ซึ่งพื้นที่ด&านในของ

กลEองด&านหน&าตัวเครื่องนี้จะแบEงพื้นที่ออกเปLนสองสEวนคือ สEวนบนจะเปLนชEองวEางรูป

กรวยทรงเหลี่ยมเพื่อใช&เปLนชEองทางสำหรับใสEเมล็ดข&าวที่จะนำไปหยอด และสEวนที่

ด&านลEางของจะเปLนชEองทางสำหรับลำเลียงเมล็ดข&าวไปสูEชุดลูกหยอดซึ่งมีลักษณะเปLน

ทEอกลวงที่ทำจากวัสดุพลาสติกซึ่งมีการเจาะรูลักษณะเปLนรูเรียวเอาไว&โดยรอบตัว

แกนเพลาทEอกลวงนี้ในทิศทางตามแนวเส&นรอบวงของตัวทEอไว&เปLนทางออกของเมล็ด

ข&าว โดยระยะหEางของรูที่ เจาะจะเปLนตัวกำหนดระยะหEางในการหยอดเมล็ดข&าว  

โครงสร&างสEวนตรงกลางของตัวเครื่องจะใช&สำหรับเปLนแทEนวางเครื่องยนตUขนาด 5.5 

แรงม&าเพื่อใช&เปLนต&นกำลังในขับเคลื่อนชุดลูกหยอดและล&อหน&าทั้งสองล&อให&หมุนโดยใช&

วิธีการสEงกำลังด&วยระบบโซEและสายพานรEวมกัน เพื่อใช&ในการขับชุดลูกหยอดที่อยูEใน

สEวนของกลEองโลหะที่อยูEด&านหน&าให&หมุนไปข&างหน&าเพื่อตักและปลEอยเมล็ดข&าวเมื่อทำ

การหยอด และยังใช&เปLนตัวสEงกำลังให&กับแกนเพลาขับที่อยูEด&านลEางข&างหน&าของ

ตัวเครื่องให&หมุนขับล&อหน&าทั้งสองล&อให&ขับเคลื่อนไปข&างหน&าเมื่อมีการใช&งาน โดยจะมี

สEวนชุดควบคุมการบังคับเลี้ยวและชุดควบคุมการหมุนของชุดลูกหยอดเปLนลักษณะของ

คันโยกยึดติดกับแกนเหล็กลักษณะรูปตัวยูที่ติดอยูEกับตัวเครื่องหยอดที่ตำแหนEง

ด&านหลังของเครื่องยนตUต&นกำลัง โครงสร&างสEวนด&านหลังของตัวเครื่องจะใช&สำหรับเปLน

สEวนของที่นั่งสำหรับผู&ควบคุมบังคับเครื่องขณะที่ใช&งาน ซึ่งติดตั้งที่นั่งเอาไว&จำนวนหนึ่ง

ที่นั่งสำรับคนขับและมีชุดล&อหลังติดอยูEกับแกนเพลาที่ยึดติดกับเหล็กปะกับทั้งสองด&าน 
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โดยชุดโครงสร&างด&านหลังนี้จะติดตั้งอยูEบนโครงสร&างเหล็กและจะเชื่อมตEอกับชุด

โครงสร&างด&านหน&าของตัวเครื่องด&วยสลักเกลียวที่ทำจากแกนเหล็กที่สามารถหมุนได&ใน

ทิศทาง180 องศา เพื่อประโยชนUในการบังคับการเลี้ยวของเครื่องหยอดเมล็ดข&าวขณะที่

ใช&งาน ความมุEงหมายของการประดิษฐUนี้คือการจัดให&มีเครื่องหยอดเมล็ดข&าวสำหรับนา

น้ำตมที่สามารถทำให&การปลูกข&าวเปLนไปได&อยEางรวดเร็ว  ลดขั้นตอนการทำนาและลด

ป@ญหาในด&านต&นทุนการทำนา รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกวEาการทำนา

แบบดำนา  

 

 

 

 
 

ชุดคันโยบังคับเลี้ยว ชุดคันโยบังคับการปล5อยเมล็ดข:าว 

เครื่องยนต>ต:นกำลัง 
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ภาพที่ 6 สEวนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม 

 

 กล5องบรรจุเมล็ดพันธ>ข:าว 

ชุดเกียร>และระบบส5งกำลัง 
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ภาพที่ 7 รูปแบบ/ขนาด/สัดสEวนของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม 

(ด&านหน&า) 
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ภาพที่ 8 รูปแบบ/ขนาด/สัดสEวนของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม 

(ด&านข&าง) 

 
 

ภาพที่ 9 รูปแบบ/ขนาด/สัดสEวนของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม 

(ด&านบน) 
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ภาพที่ 10 สEวนประกอบสำคัญของชุดลูกหยอดของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวฯ 

 
 

ภาพที่ 11 รูปแบบ/ขนาดของรูเรียวในลูกหยอดของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวฯ 

 

 



27 

 
การใช,งาน 

สำหรับขั้นตอนการใช&งานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม 

ผู&ใช&ต&องปฎิบัติตามขั้นตอนดังตEอไปนี้ 

 

1. เริ่มจากเมื่อทำการติดเครื่องยนตUแล&วเครื่องยนตUจะสEงกำลังไปยังชุดเกียรU

ทดกำลัง  

2. จากนั้นเมื่อดึงคันโยกชุดควบคุมการบังคับเลี้ยวมาทางด&านหลังทั้งสองตัว

พร&อมๆกันจะทำให&ชุดทดเกียรUทดกำลังสEงกำลังเพื่อไปขับมูเลEที่เชื่อมยึดติดกับแกนเพลา

เหล็กล&อหน&าที่ติดอยูEที่ปลายแกนเพลาเหล็กเพื่อทำให&เกิดการขับเคลื่อนไปข&าหน&า โดย

แกนเพลาล&อหน&านี้จะทำเปLนชุดแยกออกจากกันเพื่อจะใช&ในการบังคับล&อหน&าให&เกิด

การหมุนพร&อมกันในกรณีที่ทำการขับเคลื่อนไปข&างหน&า  

 

 

 

 

 

 

 
 

ชุดคันโยบังคับเลี้ยว(ล:อซ:าย) ชุดคันโยบังคับเลี้ยว(ล:อขาว) 
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3. หากต&องการบังคับเลี้ยวไปทางด&านซ&ายหรือด&านขวามือก็จะใช&วิธีการดึง

คันโยกชุดควบคุมการบังคับเลี้ยวเพียงข&างเดียว โดยหากที่ดึงคันบังคับเลี้ยวที่อยูE

ทางด&านซ&ายมือของผู&บังคับเลี้ยวก็จะทำให&ล&อหน&าด&านซ&ายเกิดการหมุนเพียงด&านเดียว

ก็จะเปLนการบังคับเลี้ยวไปทางขาว  หากดึงคันบังคับเลี้ยวที่อยูEทางด&านขาวมือของผู&

บังคับเลี้ยวก็จะทำให&ล&อหน&าด&านขวาเกิดการหมุนเพียงด&านเดียวก็จะเปLนการบังคับ

เลี้ยวไปทางซ&าย  

4. เมื่อต&องการทำการหยอดเมล็ดข&าวก็จะเริ่มจากการนำเมล็ดข&าวเปลือกไป

ใสEไว&ในกลEองบรรจุเมล็ดพันธุUข&าวซึ่งเปLนชุดหยอดเมล็ดข&าวที่ติดตั้งอยูEในสEวนด&านหน&า

ของโครงสร&างโดยการเป|ดฝาจากนั้นทำการป|ดฝาครอบให&สนิท   

 

 
5. ทำการดึงคันโยกมาทางด&านหลังทั้งสองตัวพร&อมๆกัน จะทำให&ชุดทดเกียรU

ทดกำลังสEงกำลังไปขับจานโซEที่ติดกับแกนเพลาที่เชื่อมยึดติดอยูEกับชุดลูกหยอดที่ติด

ตั้งอยูEทางด&านหน&าของตัวเครื่องหมุนไปพร&อมๆกัน ซึ่งก็จะทำให&รูเรียวหมุนไปเพื่อทำ

การตักเมล็ดข&าวเปลือกที่ได&ใสEไว&ในกลEองโลหะ จากนั้นเมื่อรูเรียวทำการบรรจุเมล็ดข&าว

จนเต็มหลุมของรูเรียว แล&วจากนั้นเมื่อชุดลูกหยอดหมุนตEอไปก็จะถูกแผEนเหล็กเรียบ

ปาดเมล็ดข&าวเปลือกสEวนเกินออกไปเพื่อให&เมล็ดข&าวเปลือกอยูEเฉพาะที่ภายในหลุมของ

การนำเมล็ดพันธุ>ข:าวใส5ลงไปในถังบรรจ ุ
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รูเรียวเทEานั้น โดยที่แผEนเหล็กเรียบจะมีตัวสปริงกดเปLนตัวกดให&แผEนเหล็กเรียบนี้แนบ

สนิทกับผิวของชุดลูกหยอดอยูEตลอดเวลา จากนั้นเมื่อชุดลูกหยอดหมุนผEานไปจากแผEน

เหล็กเรียบก็จะหมุนตEอไปจนถูกแผEนเหล็กเรียบที่อยูEด&านหน&ากดเพื่อประคองไมEให&เมล็ด

ข&าวเปลือกที่อยูEภายในรูเรียวหลุดลEวงลงมากEอนถึงจังหวะหยอด จากนั้นเมื่อชุดลูก

หยอดหมุนผEานพ&นระยะความยาวของแผEนเหล็กเรียบก็จะทำให&สEวนของรูเรียวอยูEใน

ตำแหนEงที่จะทำการปลEอยให&เมล็ดข&าวเปลือกที่อยูEในรูเรียวหลุดรEวงลงสูEพื้นในลักษณะ

หลEนเปLนจุดๆ และจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกวEาจะใช&งานเสร็จสิ้นการใช&งาน  

6. หากต&องการที่จะทำการควบคุมชุดลูกหยอดให&ใช&งานเฉพาะชุดใดชุดหนึ่งก็

ให&ใช&วิธีการควบคุมคันโยกเพียงด&านเดียว ซึ่งหากต&องการให&ชุดลูกหยดด&านซ&ายทำงาน

ก็เพียงดึงคันโยกด&านซ&ายมือมาข&างหลังเพียงตัวเดียว และหากต&องการให&ชุดลูกหยด

ด&านขวาทำงานก็เพียงดึงคันโยกด&านขวามือมาข&างหลังเพียงตัวเดียวก็จะเปLนการ

ควบคุมการใช&งานของเครื่องหยอดตามความต&องการของผู&ใช&งาน   

 

 

 

 

 
การบำรุงรักษา 

 การใช&งานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม ที่สร&างขึ้นนี้ เปLน

เทคโนโลยีที่ออกแบบโดยใช&ระบบกลไกที่ไมEซับซ&อน ซึ่งมีหลักการและวิธีการใช&งาน

ชุดคันโยบังคับการปล5อยเมล็ดข:าว 

(กล5องบรรจุด:านขาว) 

ชุดคันโยบังคับการปล5อยเมล็ดข:าว 

(กล5องบรรจุด:านซ:าย) 
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เหมือนกับการทำงานของรถไถนาแบบเดินตามเพื่อให&เกษตรกรสามารถนำไปใช&งานได&

งEายรวมไปถึงการบำรุงรักษา/ซEอมแซมได&ด&วยตัวเอง โดยวิธีการบำรุงรักษาเครื่องหยอด

เมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม มีดังตEอไปนี้ 

1. ควรทำความสะอาดเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมหลังจาก

การใช&งานแล&วทุกครั้ง โดยเฉพาะในสEวนของโครงสร&างที่เปLนโลหะจะต&องไมEมีโคลนหรือ

เศษดินติดอยูEเนื่องจะทำให&เกิดสนิมที่โครงสร&างเหล็ก การทำความสะอาดโดยการใช&น้ำ

แรงดันฉีดโคลนหรือเศษดินติดอยูEออกหลังจาการใช&งาน 

2. ควรมีการหลEอลื่นจุดตEางๆของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม

กEอนการนำไปใช&งาน โดยเฉพาะสEวนของแกนเพลาและแบริ่งที่มีการหมุนเพื่อปeองกัน

ความเสียหายจากการใช&งาน 

3. กEอนสตารUทเครื่องยนตUทุกครั้งต&องตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหลEอลื่นทุกครั้ง 

4. หลังจาการใช&งานเครื่องทุกครั้งต&องนำเอาเมล็ดพันธุUข&าวที่เหลือออกจากถัง

บรรจุให&หมดเพื่อปeองกันการปะปนของเมล็ดพันธุUข&าวในการหยอดครั้งตEอไป ควรทำ

ความสะอาดชุดถังบรรจุและลูกหยอดด&วยการใช&ลมเป}าแรงดันสูงเพื่อเป}าไลEเศษและสิ่ง

สกปรกออกโดยหลีกเลี่ยงการใช&น้ำทำความสะอาดในสEวนนี ้

 

ป[จจัยสำคัญของการปลูกข,าวด,วยเครื่องหยอดเม็ดพันธุFข,าวสำหรับนาน้ำตม  

 สำหรับป@จจัยสำคัญที่ทำให&การปลูกข&าวด&วยการใช&เทคโนโลยีเครื่อง

หยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมได&ผลดี ประกอบด&วยสิ่งที่เกษตรกรทำนาต&องให&

ความสำคัญดังตEอไปนี ้

  1.การเตรียมแปลงนา  
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เปLนขั้นตอนแรกของการดำเนินการเปLนขั้นตอนที่มี

วัตถุประสงคUเพื่อปรับสภาพของดินให&เหมาะสมตEอการงอกและการเจริญเติบโตของข&าว 

การทำลายวัชพืช โรคพืช และแมลงศัตรูพืชบางชนิด อีกทั้งยังเปLนการเพิ่มความอุดม

สมบูรณUให&แกEดินจากการไถกลบฟางข&าวและวัชพืช  ด&วยการไถดะลึกประมาณ 15-18  

ซม. พลิกกลับดินไว&ตากไว&  เพื่อให&ดินชั้นลEางได&รับออกซิเจนจากอากาศและเปLนการ

ทำลายวัชพืช  เชื้อโรคพืชและไขEหรือตัวอEอนของแมลงศัตรูบางชนิดทิ้งไว& 1-2  สัปดาหU 

แล&วทำการไถแปร 1- 2 เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาใหมE  และยEอยดินให&มีขนาดเล็กลง  

จากนั้นจึงคราด  2-3  ครั้ง  เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากนา และยEอยดินให&มีขนาดเล็กลง

อีกเพื่อปรับระดับพื้นนาให&สม่ำเสมอ  แล&วจึงปลEอยให&น้ำทEวมขังให&ดินเปLนเทือกไมEแข็ง

หรือเหลวเละจนเกินไปพอเหมาะกับการหยอดข&าว เพราะเทือกที่แข็งเกินไปจะป@กดำ

ลำบากหรือแห&งเร็วทำให&เมล็ดที่หวEานไว&งอกลงดินไมEได& สEวนเทือกที่เหลวเลาะเกินไปจะ

ทำให&เมล็ดข&าวที่หวEานจมลงในเทือกและเนEาตายได&  

  2.การปรับเทือกนา  

ควรทำการปรับให&เรียบและปลEอยน้ำออกจนหมดเหลือ 

แตEเลน การปลูกข&าวด&วยการใช&เครื่องหยอดข&าวสำหรับนาน้ำตม ต&องปรับหน&าดินหรือ

ลูบเทือกให&เรียบที่สุด ไมEมีแอEงน้ำขังและควรแบEงเปLนแปลงยEอยๆหน&ากว&างประมาณ 3-

5 เมตร โดยมีรEองระบายน้ำระหวEางแปลงเพื่อเปLนรEองสำหรับระบายน้ำให&ไหลออกได&

ระหวEางแปลง   

  3.การเตรียมเมล็ดพันธุFข,าว  

เมล็ดพันธุUข&าวที่จะนำมาปลูกด&วยเครื่องหยอดเมล็ดข&าว 

สำหรับนาน้ำตมนั้นสามารถใช&ได&กับทุกๆพันธุUข&าว แตEที่สำหรับจะต&องมีการนำเมล็ด

พันธุUข&าวที่จะปลูกแชEน้ำทิ้งไว&อยEางน&อย 1 คืน เพื่อให&เมล็ดพันธุUข&าวที่รากเริ่มงอกยาวไมE

เกิน 5 มิลลิเมตร ซึ่งจะเหมาะสมกับการปลูกด&วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนา
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น้ำตมมากที่สุดและใช&เมล็ดพันธุUข&าวที่รากเริ่มงอกยาวไมEเกิน 5 มิลลิเมตร บรรจุใสEถัง

หยอดเพียงไรEละ 15 กิโลกรัม  

  4.การหยอดเมล็ดพันธุFข,าว  

การปลูกข&าวด&วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำ 

ตมจะมีผลทำให&ต&นข&าวที่งอกขึ้นมีลักษณะเปLนแถวเปLนแนวเหมือนการปลูกด&วยวิธีการ

ป@กดำ โดยมีระยะหEางระหวEางแถวเทEากับ  20 X 15 เซนติเมตร และสามารถปรับระดับ

เมล็ดพันธุUข&าวให&ลงในจุดหยอดได&พร&อมกันตั้งแตE 6-10 เมล็ดหรือมากกวEา แตEไมEควร

เกินนี้เนื่องจากจะทำให&สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุUข&าว 

 

จุดเด?น/ข,อดี/ข,อจำกัด 

 จากการเก็บรวบรวมข&อมูลผลที่เกิดขึ้นจากการใช&เทคโนโลยีเครื่องหยอด

เมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม สามารถสรุปถึงจุดเดEน/ข&อดี/ข&อจำกัดตEางๆดังตEอไปนี้ 

1. คุณสมบตัิเดEนที่สำคัญของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวนาน้ำตม  

คือ สามารถหยอดได&ครั้งละ 10 แถว ขนาดความกว&าง 2 เมตร กลEองบรรจุเมล็ดพันธุU

ข&าวสามารถบรรจุได&น&อยกวEา 25 กิโลกรัม ประสิทธิภาพในการหยอดข&าวได&ประมาณ 

30 ไรEตEอวัน (กรณีที่ทำการหยอดในลักษณะพื้นที่นาปกติหรือนาไมEหลEม หากนาหลEม

ประสิทธิภาพจะลดลงเหลือ 25 ไรEตEอวัน) ต&นทุนคEาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน

เบนซิน 91 สำหรับขับเคลื่อนเครื่องยนตUขนาด 5.5 แรงม&า มีอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ย 

600-700 ตEอวัน ตEอพื้นที่การปลูกข&าว 30 ไรE  

2. การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับ 

นาน้ำตมทำให&ต&นข&าวที่งอกขึ้นหลังจากการหยอดแล&วจะมีการเจริญเติมโตอยEางเปLน

แถวเปLนแนวภายในระยะเวลา 20 วัน เหมือนการปลูกข&าวแบบป@กดำ จึงทำให&ต&นข&าวมี

ระยะหEางระหวEางแถวที่เหมาะสมมีผลทำให&ต&นข&าวแตกกอดี และลำต&นมีความแข็งแรง 
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3. การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับ 

นาน้ำตมมีผลทำให&ต&นข&าวไมEต&องพักฟxyนเพราะไมEบอบช้ำจากการป@กดำต&นกล&า มีผลทำ

ให&เกิดการประหยัดทั้งเวลาและต&นทุนในการทำนาเนื่องจากไมEต&องมีการเพาะกล&าต&น

ข&าว โดยสามารถลดต&นทุนคEาเตรียมดินและคEาจ&างสำหรับการถอดกล&าต&นข&าว โดยมี

ต&นทุนคEาปลูกข&าวด&วยการใช&เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม เพียงไรEละ 

150 ถึง 200 บาทตEอไรEเทEานั้น 

4. การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับ 

นาน้ำตมชEวยทำให&สามารถประหยัดเมล็ดพันธุUและปุsยมากกวEาการปลูกข&าวแบบนา

หวEาน ระยะหEางระหวEางแถวหEาง 20 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดข&าวที่

หยอดตEอจุดใช&เพียง 5 – 10 เมล็ด ซึ่งเปLนระยะที่เหมาะสมทำให&ต&นข&าวไมEแออัดและไมE

แยEงอาหารกันทำให&ต&นข&าวแข็งแรงกวEานาหวEานสามารถลดอัตราการใช&เมล็ดพันธุUข&าว 

ซึ่งจากเดิมจะใช&วิธีการหวEานซึ่งต&องใช&เมล็ดพันธุUข&าวในอัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไรE แตE

การใช&เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมเกษตรกรจะใช&เมล็ดพันธุUข&าวปลูก

เพียง 6-10 กิโลกรัม/ไรEเทEานั้น(กรณีการปลูกข&าวในฤดูการทำนาปu สEวนการปลูกข&าว

นอกฤดูอาจต&องใช&เมล็ดพันธุUข&าวเมขึ้นเปLน 12-15 กิโลกรัมตEอไรE เมื่อเปรียบเทียบกับ

การปลูกข&าวด&วยการหวEานปริมาณผลผลิตข&าวที่เกษตรได&รับกลับไมEมีความแตกตEางกับ

การปลูกข&าวด&วยวิธีการหวEานซึ่งใช&เมล็ดพันธุUในอัตราที่สูงกวEา แตEสำหรับการปลูกข&าว

ด&วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมให&มีประสิทธิภาพที่ดีจะต&องมีการ

จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และใช&ปุsยตามคEาการวิเคราะหUดิน  

5. การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดข&าวสำหรับนาน้ำตม 

กับแปลงนาสาธิตมีผลทำให&เกษตรกรสามารถลดต&นทุนการผลิตได&ถึงไรEละ 1,200 ถึง 

1,400 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข&าวแบบนาดำ และเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ปลูกข&าวแบบนาหวEานสามารถลดต&นทุนได&ถึงไรEละ 800 ถึง 1,000 บาท ซึ่งเปLนผลมา
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จากการปลูกข&าวด&วยเครื่องหยอดข&าวสำหรับนาน้ำตมสามารถที่จะลดป@จจัยการผลิต 

อันได&แกE การใช&เมล็ดพันธุUข&าวให&น&อยลง การใช&ปุsยที่ลดลงเนื่องจากต&นข&าวมีระยะหEาง

ระหวEางกอที่เหมาะสมทำให&มีการตอบสนองตEอปุsยและมีการเจริญเติบโตที่ดี การใช&สาร

กำจัดศัตรูพืชกับต&นข&าวที่ลดลงเนื่องจากต&นข&าวมีการถEายเทอากาศและการสEองผEาน

ของแสงระหวEางกอได&ดี ทำให&ต&นข&าวแข็งแรง อีกทั้งยังเกิดโรคระบายและแมลงน&อย  

6. การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับ 

นาน้ำตมชEวยมีผลชEวยทำให&แปลงนาโปรEง แดดสEองทั่วถึง อากาศถEายเท ต&นข&าวแตก

หนอใหมEได&ดีกวEาการปลูกข&าวแบบนาหวEาน 

7. การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับ 

นาน้ำตมทำให&แปลงนามีชEองมีผลทำให&แมลงศัตรูพืชไมEมีที่หลบซEอนอาศัยเหมือนนา

หวEาน จึงชEวยให&ประหยัดสารเคมีปราบศัตรูพืช 

8. อัตราผลผลิตของการใช&เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าว 

สำหรับนาน้ำตมสามารถให&ผลผลิตเฉลี่ยไมEน&อยกวEา 800-1,000 กิโลกรัม/ไรE ที่ระดับ

ความชื้นของข&าวเปลือกที่ประมาณ 29-30เปอรUเซ็นตU (ทั้งนี้ขึ้นอยูEกับเมล็ดพันธUข&าวที่ใช& 

การดูแลรักษาในชEวยระยะที่ต&นข&าวเจริญเติบโต รวมไปถึงการใช&วิธีการเก็บเกี่ยวที่มี

ประสิทธิภาพ)  

9. เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมที่นำไปใช&มีอัตรา 

การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่คEอนข&างสูง โดยเฉพาะเมื่อนำไปใช&กับพื้นที่ๆลักษณะพื้นที่นา

เปLนนาหลEม (ดินมีการยุบตัวสูง) เพราะจะต&องเรEงเครื่องยนตUมากทำให&มีผลตEออัตราการ

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น  

 

ประสิทธิภาพ  
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 จากการเก็บรวบรวมข&อมูลด&านต&นทุนการผลิตของเกษตรกรทำนาที่ปลูกข&าว

ด&วยวิธีการดำนาและการหวEานด&วยเครื่องพEนหวEานเมล็ดข&าว เมื่อทำการประมาณการ

เปรียบเทียบอัตราคEาใช&จEายตEอการทำนา 1 ไรE แล&วพบวEาการปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยี

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมสามารถทำให&เกิดการลดต&นทุนการทำนาได&

ในสEวนตEางๆดังตEอไปนี้  

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต,นทุนการปลูกข,าวในพื้นที่ 1 ไร? ด,วย

เทคโนโลยีเครื่องปลูกข,าวสำหรับนาน้ำตมกับการปลูกข,าวด,วยวิธีการอื่นๆ 

รายการค?าใช,จ?ายในการ

ดำเนินงานปลูกข,าว 

การดำนา เครื่องหยอด

เมล็ดพันธุFข,าว 

เครื่องหวEาน

พEน 

การเตรียมดิน    

- ไถ  ป@�น 2 ครั้ง 400 400 400 

- หมักยาฆEาหอย 110 110 110 

- ซักรEอน้ำ - 50 50 

เมล็ดพันธุFข,าวปลูก    

- เมล็ดพันธุU 160 240 600 

- การปลูก 1,140 150 40 

- ฆEาคุ&มหญ&า วัชพืช - 160 160 

- ปุsย 46-0-0 ครั้งที่ 1 425 300 425 

- ปุsย 16-16-0ครั้งที่ 2 375 300 375 

- ปุsย 46-0-0    แตEงหน&า  170 - 170 

ปราบศัตรูพืช    

- ยาฆEาแมลง 300 200 300 
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- ฮอรUโมน 150 150 150 

- สารจับใบ 150 150 150 

เก็บเกี่ยว (คEาจ&างรถเกี่ยวข&าว) 450 450 450 

รถบรรทุก (ขนสEงไปยังโรงสี) 140 140 140 

รวมต,นทุนการทำนา 3,970 2,800 3,520 

 

ที่มา : บทความวิจัยเรื่อง”ผลจากการใช&เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับ

การปลูกข&าวแบบนาน้ำตม”(ไพโรจนU นะเที่ยง : 2556) ตีพิมพUในวารสารการวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชน ปuที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556  

 

จุดคุ,มทุนและระยะคืนทุน 

 การวิเคราะหUด&านเศรษฐศาสตรUของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำ

ตม โดยคำนวณหาต&นทุนการใช&งานเครื่อง จุดคุ&มทุน และระยะเวลาคืนทุนของการใช&

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมเปรียบเทียบกับการหวEานโดยใช&แรงงานคน 

เมื่อคิดวEาเกษตรกรทำนาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม ในราคา 

120,000 บาท ผลการวิเคราะหUด&านเศรษฐศาสตรUสามารถสรุปได&ดังนี้ 

ต,นทุนการใช,งานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุFข,าวสำหรับนาน้ำตม ใช&ข&อมูล

ตEอไปนี้ในการคำนวณ 

1. ราคาเครื่อง(P)   = 120,000 บาท 

2. อายุการใช&งาน (N)  = 10 ปu 

3. มูลคEาซาก (S)   = 0 บาท 

4. อัตราดอกเบี้ย (r)  = 15% ตEอปu 
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5. คEาซEอมแซมและบำรุงรักษา(R&M) = 1.2% ของราคาเครื่อง 

/100 ชั่วโมงการทำงาน 

(จาก Hunt,1976)  = 0.012x120,000/100  

=          14.40 บาท/ชั่วโมง 

6. คEาน้ำมันเชื้อเพลิง(F)  = เครื่องหยอดข&าวใช&น้ำมัน

เฉลี่ยวันละ 700 บาท (สามารถทำงานได& 30 ไรE/วัน โดยทำงานวันละ 8 

ชั่วโมง)ใช&น้ำมันเบนซิน 91 ราคาลิตรละ 38 บาท โดยมีอัตราการกิน

น้ำมันวันละ 18 ลิตร/วัน คิดเปLน 2.25 ลิตร/ชั่วโมง  จึงมีอัตราการใช&

น้ำมันเทEากับ 2.25x38 = 85.5 บาท/ชั่วโมง 

7. คEาน้ำมันหลEอลื่น(O)  =   10% ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

=   0.1x85.8 = 8.55 บาท/ชั่วโม 

8. คEาแรงงานคนขับ(Lo)  =  250 บาท/วัน (8 ชั่วโมง/วัน) 

9. คEาแรงงานคนเติมเมล็ด(L1) =  0 บาท/วัน (ปฏิบัติงาน 1 คน

ไมEใชEคนเติมเมล็ด) 

10. ความสามารถในการทำงานของเครื่อง   = 30 ไรE/วัน หรือเฉลี่ย 3.75 

ไรE/ชั่วโมง 

จากสมการที่ 3 D  =  (P-S)/N  = (120,000-0)/10 = 12,000 บาท/ปu 

จากสมการที่ 4 I  = [(P+S)/2](r/100)  = [(120,000+0)/2](15/100) 

    = 900 บาท/ปu 

แทนคEา D และ I ในสมการที่ 2  Fc= D + I   = 12,000+900  

=  12,900  บาท/ปu 

แทนคEาตEางๆในสมการที1่ 

 Ac   =   (Fc/A) + (1/Ct)[R&M + F + O + Lo + L1]   
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  = (12,900/A)+(1/30)[14.40+85.5+8.55+250+0] 

  = (12,900/A)+0.03[358.45] 

  = (12,900/A)+11.83……………………………………………สมการที่ 5 

 การคำนวณหาคEาต&นทุนของการใช&งานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนา

น้ำตม ทำได&โดยการแทนคEาพื้นที่การใช&งานเครื่องตEอปu (A) ลงในสมการที ่5  

 

1. การคำนวณหาต,นทุนการหว?านเมล็ดพันธุFโดยการใช,แรงงานคน 

จากผลการสำรวจพบวEา แรงงาน 1 คน สามารถทำการหวEานเมล็ดพันธุU 

ข&าวได&พื้นทีป่ระมาณ 1.5 ถึง 2 ไรEตEอชั่วโมง (คEาเฉลี่ย = 1.75 ไรEตEอชั่วโมง) คEาจ&าง

คนงานหวEานไรEละ 40 บาท/ไรE ดังนั้นจึงสรุปได&วEาการหวEานเมล็ดพันธุUข&าวโดยใช&

แรงงานคน = 40 บาท/ไรE 

 2. การคำนวณหาจุดคุ,มทุนในการใช,งานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุFข,าว

สำหรับนาน้ำตม 

 การคำนวณหาจุดคุ&มทุนในการใช&งานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับ

นาน้ำตม สามารถคำนวณด&วยการแทนคEาต&นทุนการหวEานโดยใช&แรงงานคน 40 บาท/

ไรE ลงในสมการที่ 5 แล&วจึงคำนวณหาคEา A ออกมาได&ดังนี้ 

 Ac = (12,900/A)+11.83 

 40 = (12,900/A)+11.83 

 A = 12,900/(40-11.83) 

  = 12,900/28.17 

  = 457.93  ไรE/ปu 
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 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได&วEาจุดคุ&มทุนของการใช&งานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุU

ข&าวสำหรับนาน้ำตมมีคEาเทEากับ 457.93 ไรE/ปu เมื่อเปรียบเทียบกับการหวEานด&วย

แรงงานคน 

 3.  การคำนวณระยะเวลาคืนทุนในการใช,งานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุFข,าว

สำหรับนาน้ำตม 

 ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period, PBP) คือ ชEวงระยะเวลาจากการ

เริ่มลงทุนถึงเวลาที่ผลประโยชนUสุทธิ (Net Benefits) ของการใช&งานเครื่องหยอดเมล็ด

พันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมมีคEาเทEากับการลงทนุ คำนวณได&จากสมการดังนี้ 

 

ระยะเวลาคืนทุน =            จำนวนเงินลงทุน   

       ผลประโยชนUสุทธ ิ– ต&นทุนแปรผัน 

 

ผลประโยชนUสุทธ ิ = ผลประโยชนU – ต&นทุนการใช&งานเครื่อง (ไมEรวมคEาเสื่อมราคา) 

ผลประโยชนU = พื้นที่ๆทำการหยอดข&าว (ตEอเดือน) x คEารับจ&างหยอดข&าว (ตEอไรE) 

ต&นทุนการใช&งานเครื่อง (ต&นทุนแปรผัน) 

 = ดอกเบี้ย + คEาซEอมแซมบำรงุรักษา + คEาน้ำมันเชื้อเพลิง  

  + คEาน้ำมันหลEอลื่น + คEาแรงงานคนขับรถหยอด+คEาโสหุ&ย 

การคำนวณระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period, PBP) ของการใช&งาเครื่อง

หยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม สามารถคำนวณด&วยการแทนคEาจากจำนวนเงิน

ลงทุนในสEวนที่เกี่ยวกับเครื่องหยอดข&าวที่กำหนดราคาไว&ที่ 120,000 บาท จากนั้นจึงทำ

การคำนวณตามสูตรการหาระยะเวลาคืนทุน ออกมาได&ดังนี้ 

 

เมื่อกำหนดให& 
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1. เงินลงทุน(คEาเครื่องหยอดข&าว) ราคาเครื่องละ120,000  บาท 

2. ผลตอบแทนจากการใช&งานเครื่องหยอดข&าว (เฉลี่ยตEอปu) โดย 

กำหนดให&เครื่องหยอดข&าวมีชEวงระยะเวลาในการทำงาน = 3 เดือนตEอปu (กำหนดตาม

ชEวงฤดูการทำนาปuละ 3 ครั้ง) 

3. อัตราการทำงานของเครื่องหยอดข&าวประมาณ 25 ถึง 30 ไรE 

ตEอชั่วโมง ดังนั้นเมื่อคิดโดยเฉลี่ยแล&วเครื่องหยอดข&าวจะทำงานประมาณ 27 ไรEตEอ

ชั่วโมง (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมงตEอวัน , เดือนละ 20 วัน , ปuละ 3 เดอืน ) 

4. อัตราคEาจ&างรถหยอดข&าว  = 150 บาทตEอไรE 

ดังนั้นเครื่องหยอดข&าวสามารถทำงานได&   

=    27 x 20  =  540  ไรEตEอเดือน 

5. อัตราผลตEอแทน(รายได&จากการใช&เครื่องหยอดข&าว)  

เมื่อคิดตEอเดือนจะมีรายได&    =  540 x 150 =  81,000    บาท 

เมื่อทำงานครบ 3 เดือนจะมีรายได&  =  81,000 x 3 = 243,000  บาท 

6. การคำนวณหาต&นทุนการใช&งานเครื่องหยอดข&าว(ต&นทุนแปร 

ผันตEอเดือน) ประกอบด&วย 

6.1 คEาดอกเบี้ย15% ตEอปu    =  75       บาท 

6.2 คEาซEอมแซม/บำรุงรักษา(R&M) 1.2% ของราคาเครื่อง  =  2,304   บาท

6.3 คEาน้ำมันเชื้อเพลิง    =  13,680 บาท 

6.4 คEาน้ำมันหลEอลื่น 10% ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง =  1,368   บาท 

6.5 คEาแรงงานคนขับ (วันละ 250 บาท)   =  5,000   บาท 

6.6 คEาโสหุ&ย (คิดที่วันละ 500 บาท)   =  10,000 บาท 

 

ดังนั้นต&นทุนคEาใช&จEายในการใช&งานเครื่องหยอดข&าวตEอเดือนจึงคิดเปLน 
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75+2,304+13,680+1,360+5,000+10,000  =  32,427  บาทตEอเดือน 

 

ระยะเวลาคืนทุน  =       120,000  

     81,000 - 32,427   

= 2.47 เดือน 

ดังนั้นจึงสรุปได&วEาเกษตรกรที่นำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม 

(กรณีที่นำไปรับจ&างหยอดข&าว) จะมีระยะเวลาการคืนทุนเทEากับ 2.47 เดือน หรืออาจ

กลEาวได&วEาระยะเวลาเพียง 1 ฤดูกาลของการทำนาจะทำให&เกษตรกรสามารถถึง

จุดคุ&มทุนเมื่อเทียบกับราคาเครื่องหยอดข&าวที่มีราคาเทEากับ 120,000 บาท 

 

ข,อเสนอแนะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ 

 เพื่อทำให&การปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับการ

ปลูกข&าวแบบนาน้ำตม เปLนไปได&อยEางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งในด&านของการลด

ต&นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยสามารถสรุปข&อเสนอแนะเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการปลูกข&าวด&วยการใช&เครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับการปลูก

ข&าวแบบนาน้ำตม ดังนี้ 

 

1. เนื่องจากการปลูกข&าวด&วยเทคโนโลยเีครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าว 

สำหรับการปลูกข&าวแบบนาน้ำตม สามารถลดต&นทุนการทำนาได&เนื่องจากสามารถทำ

ให&เกษตรกรใช&เมล็ดพันธุUข&าวปลูกเพียง 6-10 กิโลกรัม/ไรE แตEทั้งนี้เกษตรกรทำนาต&อง

เลือกใช&เมล็ดพันธุUที่มีคุณภาพประกอบกันด&วยเพื่อให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช&

งานเทคโนโลยเีครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าว 
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2.เมล็ดพันธุUข&าวที่จะนำมาปลูกด&วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าว

สำหรับนาน้ำตมจะต&องมีการนำเมล็ดพันธุUข&าวที่จะปลูกแชEน้ำทิ้งไว&อยEางน&อย 1 คืน

เพื่อให&เมล็ดพันธุUข&าวที่รากเริ่มงอกยาวไมEเกิน 5 มิลลิเมตรซึ่งจะเหมาะสมที่สุด และ

จะต&องนำเมล็ดพันธุUพึ่งลมเพื่อลดความชื้นกEอนนำไปหยอดด&วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุU

ข&าวสำหรับการปลูกข&าวแบบนาน้ำตม 

3. การนำเทคโนโลยเีครื่องหยอดเมล็ดพันธุUข&าวสำหรับการปลูกข&าว 

แบบนาน้ำตม ไปใช&งานให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะเหมาะสมกับแปลงนาที่ได&ระดับ มี

ระบบการจัดการระบายน้ำที่ดี และแปลงนานั้นสามารถควบคุมระดับน้ำในแปลงนาได&  
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ภาคผนวก ก. 

ผลการติดตามการเจริญเติบโตของข,าวที่ทำการปลูกโดยใช,เครื่องหยอด

เม็ดพันธุFข,าวสำหรับนาน้ำตม ตามระยะการเจริญเติบโตของข&าวในระยะตEางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระยะที่  1. การเตรียมแปลงนาและการปรับเทือกนาด&วยการไถดะลึก

ประมาณ 15-18 ซม. พลิกกลับดินไว&ตากทิ้งไว& 1-2  สัปดาหU แล&วทำการไถแปร 1- 2 

เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาใหมE  และยEอยดินให&มีขนาดเล็กลง  จากนั้นจึงคราด  2-3  ครั้ง  

เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากนา และยEอยดินให&มีขนาดเล็กลงอีกเพื่อปรับระดับพื้นนาให&

สม่ำเสมอ  แล&วจึงปลEอยให&น้ำทEวมขังให&ดินเปLนเทือกไมEแข็งหรือเหลวเละจนเกินไป 

จากนั้นทำการปรับให&เรียบและปลEอยน้ำออกจนหมดเหลือแตEเลน การปลูกข&าวด&วยการ

ใช&เครื่องหยอดข&าวสำหรับนาน้ำตม ต&องปรับหน&าดินหรือลูบเทือกให&เรียบที่สุด ไมEมีแอEง
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น้ำขังและควรแบEงเปLนแปลงยEอยๆหน&ากว&างประมาณ 3-5  เมตร  โดยมีรEองระบายน้ำ

ระหวEางแปลงเพื่อเปLนรEองสำหรับระบายน้ำให&ไหลออกได&ระหวEางแปลง   

 

ระยะที่ 2. การหยอดข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเม็ดพันธุUข&าวสำหรับนา

น้ำตม การเตรียมเมล็ดพันธุUข&าวที่จะนำมาปลูกด&วยเครื่องหยอดเมล็ดข&าวสำหรับนาน้ำ

ตมจะต&องมีการนำเมล็ดพันธุUข&าวที่จะปลูกแชEน้ำทิ้งไว&อยEางน&อย 1 คืน เพื่อให&เมล็ดพันธุU

ข&าวที่รากเริ่มงอกยาวไมEเกิน 5 มิลลิเมตร ซึ่งจะเหมาะสมกับการปลูกด&วยเครื่องหยอด

เมล็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตมมากที่สุดและใช&เมล็ดพันธุUข&าวที่รากเริ่มงอกยาวไมEเกิน 5 

มิลลิเมตร บรรจุใสEถังหยอดเพียงไรEละ 15 กิโลกรัม  

 
 

การหยอดข&าวด&วยเทคโนโลยีเครื่องหยอดเม็ดพันธุUข&าวสำหรับนาน้ำตม 

ระยะที่ 3. เมื่อต&นข&าวอายุ 7 วัน ต&นข&าวระยะนี้จะเริ่มเจริญเติบโตและเริ่ม

แตกใบออกจากเมล็ด ซึ่งในระยะนี้เกษตรได&ทำการปลEอยน้ำเข&าแปลงนาเปLนครั้งแรก

เพื่อให&น้ำแกEต&นข&าวที่กำลังเริ่มเจริญเติบโต ซึ่งในระยะนี้ต&องควบคุมระดับน้ำให&
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เหมาะสมและไมEให&ทEวมต&นข&าว โดยในระยะนี้ต&นข&าวมีความสูงประมาณ 4-5 

เซนติเมตร จากระดับพื้นดิน  

 

  
 

  
 

แสดงการเจริญเติบโตของต&นข&าวในระยะ 7 วัน 
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ระยะที่ 4. ระยะของต&นข&าวในระยะที่ต&นข&าวมีอายุ 20 วัน ในระยะนี้ต&นข&าว

เริ่มเจริญเติบโตโดยมีลักษณะสำต&นสูงประมาณ 10 ซ.ม. เกษตรกรสามารถใสEปุsยยูเรีย

ลงไปในแปลงนาข&าวได&เพื่อเรEงใบและเรEงการแตกกอของต&นข&าว  

 

 
 

 
 

แสดงการเจริญเติบโตของต&นข&าวในระยะ 20 วัน 
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ระยะที่ 5. ระยะของต&นข&าวในระยะที่ต&นข&าวมีอายุ 1 เดือน ในระยะนี้ต&นข&าว

เริ่มมีการเจริญเติบโตและเริ่มมีการแตกกอ (มองเห็นแถวต&นข&าวเปLนแนวคล&ายกับการ

ดำนา) ความสูงประมาณ 15 ซ.ม. 

 

 
 

 
 

แสดงการเจริญเติบโตของต&นข&าวในระยะ 1 เดือน 
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ระยะที่ 6. ระยะต&นข&าวมีอายุ 2 เดือน ในระยะนี้ต&นข&าวมีการแตกกอๆละ 6-

8 ต&น/กอ(ข&าว 1 เมล็ด) ต&นข&าวสูงจากพื้นดินประมาณ 60 เซนติเมตร และความสูงของ

แตEละกอเสมอกัน ใบเขียวและไมEมีโรคแรละแมลงมารบกวน (ยังไมEได&ใสEปุsย) เมื่อนับ

จำนวนต&นข&าวตEอพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีจำนวนต&นข&าว 36 ต&นตEอพื้นที่  1 ตารางเมตร  

    
 

แสดงการเจริญเติบโตของต&นข&าวในระยะ 2 เดือน 

 

ระยะที่ 7. ระยะต&นข&าวในระยะที่ต&นข&าวมีอายุ 2 เดือน 15 วัน ในระยะนี้ต&น

ข&าวสูงประมาณ 100 เซนติเมตร การแตกกอของต&นข&าว 6-8 ต&น/ข&าว1เมล็ด ข&าวในนา

เริ่มตั้งท&องและออกรEวง มีเกสรอยูEในระยะของการสร&างแปeงของเมล็ดข&าว ต&นข&าว

สมบูรณU ลักษณะใบเขียวต&นตั้ง มีเมล็ดประมาณ 150-180 เมล็ด/รEวง (ในระยะนี้

เกษตรกรควรมีการทำการกำจัดข&าววัชพืช(ข&าวดีด-ข&าวเด&ง)  
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แสดงการเจริญเติบโตของต&นข&าวในระยะ 2 เดือน 15 วัน 

 

ระยะที่ 8. ระยะที่ต&นข&าวมีอายุ 3 เดือน ในระยะนี้ต&นข&าวแข็งแรงดี(ต&นข&าว

ไมEล&ม) โดยที่ต&นข&าวบริเวณด&านข&างคันนาเริ่มเหลือง สEวนบริเวณสEวนกลางแปลงนายัง

เขียวอยูE จำนวนเมล็ดข&าวตEอรEวงโดยเฉลี่ย 150-180 เมล็ด/รEวง  ในระยะนี้เริ่มมีหนอกอ

กัดทำลายต&นข&าว เกษตรกรเริ่มมีการระบายน้ำออกจากแปลงนาเพื่อให&ดินแห&งพร&อมที่

จะเก็บเกี่ยว  
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แสดงการเจริญเติบโตของต&นข&าวในระยะ 3 เดือน  

ระยะที่ 9. ระยะที่ต&นข&าวมีอายุ 120  วัน (ระยะเก็บเกี่ยว) ในระยะนี้ต&นข&าว

มีจำนวนเมล็ดข&าวตEอรEวงโดยเฉลี่ย 150-180 เมล็ด/รEวง ซึ่งผลผลิตข&าวเปลือก เฉลี่ย

แล&วคิดเปLน 900 กิโลกรัม/ไรE ที่ความชืน้ของเมล็ดข&าวที่ประมาณ  29-30 เปอรUเซนตU  

 

  
 

แสดงการเจริญเติบโตของต&นข&าวในระยะ 120 วัน (ระยะของการเก็บเกี่ยว) 
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ภาคผนวก ข. 

แบบติดตามการเจริญเติบโตของข,าว 
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แบบบันทึกข,อมูลเพื่อใช,ในการเก็บรวบรวมข,อมูลตามระยะการเจริญเติบโตของต,น

ข,าวตามช?วงระยะเวลาที่ปลูกด,วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุFข,าวสำหรับการปลูกข,าว

แบบนาน้ำตม 

 

พื้นที่นาแปลงของนาย/นาง/นางสาว............................................................................... 

หมูEบ&าน.....................................................................ตำบล............................................. 

อำเภอ.................................................... จังหวัด............................................................ 

ขนาดของพื้นที่แปลงนา...........................ไรE.......................งาน 

พันธุUข&าวปลูกที่ใช&......................................................................... 

  

ครั้ง

ที่ 

วันที่

เก็บ

ข,อมูล 

ช?วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของ

ต,นข,าว 

ผลที่

เกิดขึ้น/

ข,อสังเกต 

หมายเหต ุ

1  เริ่มหยอดข&าว   

2  ระยะต&นข&าวเติมโต 20 วัน   

3  ระยะต&นข&าวเติมโต 1 เดือน   
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4  ระยะต&นข&าวเติบโต 2 เดือน   

5  ระยะต&นข&าวเติบโต 2 เดือน 15 วัน   

6  ระยะต&นข&าวเติมโต 3 เดือน   

7  ระยะต&นข&าวเติมโต 120 วัน (เก็บ

เกี่ยว) 

  

  

หมายเหต ุ: ชEวงระยะเวลาการเจริญเติบโตของต&นข&าวในแบบบันทึกข&อมูล

เปLนการเก็บรวบรวมข&อมูลตามระยะการเจริญเติบโตของต&นข&าวพันธุUพิษณุโลก2  


