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ค าน า 
 

เทคโนโลยีเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการ
น าองค์ความรู้จากการพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและกลุ่ มเป้าหมาย คือ 
เกษตรกรในพ้ืนที่ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ไปพร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการขยายผลให้กับ
เกษตรกรราย ทั้งในส่วนของจังหวัดและภูมิภาค และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันต่อไป 
ในปีงบประมาณ 2563 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ภำยใต้โครงกำรจัดกำร
ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนงบประมำณ
ด ำเนินงำนโครงกำร เรื่อง “กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเครื่องลดควำมชื้นเมล็ดพันธุ์ข้ำว
ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์” กิจกรรมโครงกำรได้มีกำรอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับ
ชุมชนดังกล่ำว ในกำรนี้คณะท ำงำนจึงได้จัดท ำ“คู่มือเครื่องลดควำมชื้นเมล็ดพันธุ์ข้ำว
ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์” ขึ้น เพ่ือเป็นองค์ควำมรู้ให้กับเกษตรกร เจ้ำหน้ำที่ และผู้ที่
สนใจ ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในพ้ืนที่ โดยได้รวบรวมและเรียบ
เรียงเนื้อหำตำมหลักวิชำกำร ซึ่งคู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหำหลักกำรสร้ำงเครื่อง
ลดควำมชื้นเมล็ดพันธุ์ข้ำวด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขั้นตอนกำรประกอบอุปกรณ์ และ
กำรดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องฯ 

หำกคู่มือที่จัดท ำขึ้นนี้มีข้อผิดพลำดประกำรใด ทำงคณะท ำงำนต้องขออภัย
มำ ณ ที่นี้ และยินดีน้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อติชมต่ำงๆ จำกทุกท่ำน เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้ถูกต้องและเหมาะสม สาหรับจัดท าในโอกาสต่อไป 

 
คณะท างาน 
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1. หลักการอบแห้ง 
การอบแห้ง คือ กระบวนการลดความชื้นซึ่งจะมีการถ่ายเทความร้อนและการ

ถ่ายเทมวลสารเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ความร้อนที่ท าให้น้ าระเหยออกจากวัสดุส่วนมาก
แล้วได้รับมาจากความร้อนสัมผัสของอากาศและการถ่ายเทความร้อนจะมีทั้งการน า
ความร้อน การพาความร้อน และ การแผ่รังสีแต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการถ่ายเทความ
ร้อนด้วยการพาความร้อนเป็นหลัก ซึ่งในการอบแห้งโดยทั่วไปมักอาศัยอากาศร้อนใน
การอบแห้ง ความร้อนจะถ่ายเทจากอากาศร้อนไปยังวัสดุซึ่งความร้อนส่วนใหญ่จะถูก
น าไปใช้ในการระเหยน้ า โดยของเหลวที่อยู่ภายในวัสดุจะเคลื่อนที่ออกมายังผิววัสดุ
โดย (Capillary Flow) ซึ่งเป็นผลมาจากแรงตึงผิว (Surface Force) ส่วนไอน้ าในวัสดุ
จะเคลื่อนที่เน่ืองจากความแตกต่างของความเข้มข้นของความชื้น (Vapor Diffusion) 
และความดันไอ (Partial Vapor of Pressure) ที่ความแตกต่างระหว่างไอน้ าในวัสดุ
กับอากาศร้อนถ้าผิวของวัสดุมีน้ าอยู่จ านวนมาก การลดลงของความเข้มข้นของไอน้ า
ที่ผิวก็จะคงที่ ส่งผลให้อัตราการอบแห้งคงที่ด้วย และเมื่อปริมาณน้ืาที่ผิวของวั สดุ
ลดลงมาก อุณหภูมิและความเข้มข้นของไอน้ าที่ผิวย่อมเปลี่ยนไปกล่าวคืออุณหภูมิ
ของวัสดุเพ่ิมขึ้นท าให้ความเข้มข้นของไอน้ืาในวัสดุลดลง ส่งผลให้อัตราการอบแห้ง
ลดลงความชื้นที่อยู่ระหว่างอัตราการอบแห้งคงที่และอัตราการอบแห้งลดลงเรียกว่า 
ความชื้นวิกฤต และอัตราการอบแห้งจะลดลงตลอดระยะเวลาการอบแห้ง จนกระทั่ง
ความดันไอของของเหลวในวัสดุมีค่าไม่แตกต่างกับความดันไอของอากาศแวดล้อมใน
การอบแห้ง ความชื้นที่จุดสุดท้ายนี้เรียกว่า ความชื้นสมดุล เป็นจุดที่ไม่มีการถ่ายเท
ความชื้นอีกต่อไป อัตราการอบแห้งแบ่งได้เป็น 2 ช่วง 
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1) ช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ การถ่ายเทความร้อนและมวล จะเกิดขึ้นที่ผิวนอกของ
วัสดุเท่านั้น น้ าจะเกาะอยู่ที่ผิวของวัสดุเป็นจ านวนมาก เมื่อเพ่ิมความเร็วลมที่ไหลผ่าน
วัสดุจะท าให้ฟิล์มอากาศนิ่งมีความหนาลดลง เป็นผลให้ความต้านทานต่อการไหลของ
ความร้อนและมวลลดลงด้วย เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศอบแห้งจะท าให้ความ
แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างที่ผิววัสดุและของกระแสอากาศที่ไหลอย่างอิสระมีมาก
ขึ้น เป็นผลให้การถ่ายเทความร้อนและมวลดีขึ้น 
2) ช่วงอัตราการอบแห้งลดลงการถ่ายเทความร้อนและมวล จะไม่จ ากัดอยู่เฉพาะที่ผิว
นอกของวัสดุเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นภายในผิวและเนื้อวัสดุด้วย เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิของ
อากาศอบแห้งจะท าให้ความแตกต่างของอุณหภูมิมีมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีผลให้
สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นมีค่าเพ่ิมขึ้นด้วย เมื่อลดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
อบแห้งจะเป็นผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนความชื้นเพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้น
เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิหรือลดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแล้วเป็นผลให้การถ่ายเทความ
ร้อนและมวลดีขึ้น เมื่อเพ่ิมความเร็วจะพบว่าความหนาของฟิล์มอากาศนิ่งมีค่าลดลง 
เป็นผลให้ความต้านทานลดลงเนื่องจากความต้านทานที่ฟิล์มอากาศมีค่าน้อยเมื่อ
เทียบกับความต้านทานตัวอ่ืน ดังนั้นจึงไม่มีผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนและมวล
มากนัก 
2. การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการอบแห้งผลิตภัณฑ์โดยใช้ความ
ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือระเหยน้ าจากผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปจะอาศัยการพา
ความร้อน (Convective heat transfer) การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพา
ความร้อนสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบการไหลตามธรรมชาติ 
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เอกสารอ้างอิง 
ชัยภัทร เนียมภู และเอกศักดิ์ ล้วนรอด. 2556. เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกส าหรับ 

เกษตรกรรายย่อย. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี. 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์. 2560. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ 
ข้าว มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4406-2560.  

          [ที่มา: https://www.acfs.go.th/standard/download/GAP_RICE- 
SEED_60.pdf] สืบค้น  เมื่อ 12  กันยายน 2562. 

สมชาต ิโสภณรณฤทธิ ์.2540 . การอบแหง้เมลด็พชืและอาหารบางประเภท, กรงุเทพฯ 
โครงการสง่เสรมิการสรา้งต ารา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Natural convection circulation) ซึ่งอาศัยแรงลอยตัวเนื่องจากการพาความร้อน 
และการไหลแบบบังคับอากาศ (Forced convection circulation) ซึ่งอาศัยแรงดัน
จากพัดลมในการพาความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังอาจแบ่งชนิดของการ
อบแห้งตามวิธีการรับรังสีโดยสามารถแบ่งได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบรับรังสีโดยตรง 
(direct) แบบรับรังสีโดยอ้อม (indirect) และแบบผสม (direct-indirect) 
3. หลักการท างานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

เมื่อมีรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบเข้าไปในตู้ (ซึ่งประกอบจากแผ่นโพลี
คาร์บอเนต) ไปยังผลิตภัณฑ์บางส่วนและตกกระทบพ้ืนของระบบอบแห้ง ท าให้
อุณหภูมิของห้องอบแห้งสูงขึ้น เกิดการถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุดิบที่ต้องการอบแห้ง 
เกิดการระเหยของน้ าในผลิตภัณฑ์ระเหยออกมาและถูกพัดลมดูดอากาศด้านหลังของ
ระบบอบแห้งดูดออกไปภายนอก อากาศแวดล้อมจะไหลผ่านช่องระบายอากาศ
ทางด้านหน้าเข้ามา ความชื้นของผลิตภัณฑ์จึงค่อยๆลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับ
พลังงานทั้งจากรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบโดยตรง และจากอากาศภายในห้องอบแห้ง 
ดังนั้นจึงท าให้ผลิตภัณฑ์แห้งเร็วกว่าการตากแดดโดยวิธีธรรมชาตินอกจากนี้ผลิตภัณฑ์
ยังไม่ถูกรบกวนจากพวก นก หนูแมลงต่างๆ และการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกต่างๆ 

 
ภาพที่ 1 หลักการท างานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

อากาศร้อนพาไอน้ าที่ระเหยออกไปด้านนอก
นอก 
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4. ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
4.1 การคดัเลือกพืน้ท่ีท าแปลงขยายพนัธุข์า้ว 

- พืน้ท่ีอยู่รวมกนัเป็นกลุม่ ติดตอ่กนัหรืออยูใ่กลเ้คียงกนั สะดวกในการดแูล  

  และตดิตามงาน 

- ตดิถนน การคมนาคมสะดวก 

        - มีแหลง่น า้ใชพ้อเพียงตลอดฤดกูารผลิต 

        - ดนิมีความอดุมสมบรูณ ์ไมอ่ยูใ่กลค้อกสตัว ์และบอ่เลีย้งปลา 
        - ไมเ่ป็นดินกรดจดั หรือดา่งจดั 

        - อยูใ่กลแ้หลง่รบัซือ้และโรงงานปรบัปรุงสภาพ 

4.2 การคดัเลือกเกษตรกร 
        - มีความสนใจ ตัง้ใจจริงและพรอ้มท่ีจะปฏิบตัิตามขัน้ตอนการผลิตเมล็ดพนัธุ์ 
        - ขยนั หมั่นตรวจถอนพนัธุป์นสม ่าเสมอ 

        - ซ่ือสตัยร์กัษาคณุภาพของเมล็ดพนัธุ ์ไมป่ลอมปนหรือลกัจ าหนา่ยเมล็ดพนัธุ ์
        - มีการรวมกลุม่ชว่ยกนัถอนพนัธุป์น 

        - มีพืน้ท่ีไมม่ากเกินไป จะไดมี้เวลาตรวจถอนพนัธุป์น 

4.3 การคดัเลือกพนัธุข์า้วท่ีจะผลิต 

        - เหมาะสมกบัพืน้ท่ีปลกูและระดบัน า้ 
        - เป็นพนัธุท่ี์เกษตรกรสนใจและนิยมปลกู 

        - ตา้นทานตอ่โรคและแมลงท่ีส าคญัในพืน้ท่ี 

        - หลีกเล่ียงพนัธุท่ี์ไมท่นทานตอ่สภาพอากาศในบางฤดู 
        - เป็นพนัธุข์า้วท่ีตลาดตอ้งการ 

8.5 ถ้าอุณหภูมิภายในตู้อบสูงเกินกว่า 60 องศาเซลเซียส ระบบจะส่งสัญญาณเตือน
ให้ผู้ใช้งานท าการปิดระบบและเปิดฝาครอบด้านข้างเพ่ือระบานความร้อน 
 
9. ประโยชน์ของเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
9.1 ลดการปนเปลือ้นของขา้วเปลือกเน่ืองจากการอบในตูน้ัน้จะไมมี่ฝุ่ นและมลูจาก 

9.2 ใชเ้วลาในการอบแหง้นอ้ยลงเม่ือเทียบกบัการตากแหง้ตามธรรมชาติ 
9.3 ลกัษณะสีของขา้วเปลือกดว้ยเครื่องลดความชืน้พลงังานแสงอาทิตยมี์คา่ความ 

      สวา่งของสีมากกว่าการตากแหง้แบบธรรมชาต ิ(ท่ีมา : การเทียบสีคา่ 
      มาตราฐานจากหนงัสือ The Munsell Book Of Color) 

9.4 ลดแรงงงานคนในการกบัขา้วท่ีตากแบบธรรมชาติ 
9.5 ความชืน้ของเมล็ดพนัธุข์า้วเปลือกท่ีไดต้ามมาตราฐานกรมการขา้ว 14-15% 
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7.5 หนา้จอจะแสดงผลอณุหภมูิและความชืน้ภายในเครื่องลดความชืน้เมล็ดพนัธุ์
ขา้วดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์โดยจะตัง้คา่อณุหภมูิในชว่ง 40-60 องศาเซลเซียลให้
พดัลมระบายความชืน้ออกจากระบบและความชืน้สมัพนัธท่ี์ 15% เพ่ือใหไ้ดเ้มล็ด
พนัธุท่ี์มีคณุภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 19 
 
8. วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
8.1 ท าความสะอาคแผ่นโพลีคาบอเนตก่อนท าการอบแห้ง 
8.2 เปิด-ปิดสวิทซ์ตามหมายเลขที่ติดไว้ที่เครื่องฯ 
8.3 เช็คตรวจอุปกรณ์ก่อนเริ่มท าการอบแห้งผลิตภัณฑ์  
8.4 ท าความสะอาดตะแกรงและเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์หลังการใช้งานทุกครั้ง 

4.4 การวางแผนการปลกูขา้ว 
        - หลีกเล่ียงการปลกูขา้วตา่งจากพนัธุเ์ดมิ เพ่ือลดปัญหาขา้วปนจากขา้วเรือ้ 

        - ก าจดัขา้วเรือ้ก่อนเปล่ียนพนัธุใ์หม่ 
        - หา้มปลกูขา้วพนัธุท่ี์ออ่นแอตอ่อากาศหนาวเย็น 

        - หลีกเล่ียงการปลกูขา้วในเดือนท่ีระยะเก็บเก่ียวตรงกบัช่วงฝนตกชกุ 

4.5 การเตรียมดนิ 

        - ก าจดัขา้วเรือ้ก่อนเปล่ียนพนัธุข์า้ว หรือเริ่มท าแปลงขยายพนัธุค์รัง้แรก  
โดยตากหนา้ดนิหลงัเก็บเก่ียวขา้วอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์แลว้ใชโ้รตารี่ย  ่า 
กลบตอซงั จากนัน้ระบายน า้ออกใหห้นา้ดนิแหง้ 2 สปัดาห ์จนขา้วเรือ้งอก  
จงึใชข้ลบุย ่า กลบขา้วเรือ้ หมกัไว1้-2 สปัดาห ์ก่อนคราด ท าเทือก ปลกู 

        - ปรบัพืน้นาใหเ้รียบสม ่าเสมอ ท ารอ่ง ระบายน า้ทกุ 4 เมตร 
4.6 การเตรียมเมล็ดพนัธุข์า้ว                                                            
        - ใชเ้มล็ดพนัธุข์า้วจากแหลง่ผลิตท่ีเช่ือถือได ้                         
        - สุม่เมล็ดพนัธุเ์พ่ือตรวจสอบ ขา้วปน และความงอกก่อนปลกู 

        - ใชเ้มล็ดพนัธุข์า้วในอตัรา 20 กิโลกรมัตอ่ไร ่ส  าหรบัปลกูแบบหวา่นน า้ตม  
และ 5 กิโลกรมัตอ่ไร ่ส  าหรบัปลกูแบบปักด าดว้ยคน และ 10 กิโลกรมัตอ่ไร ่ 
ส าหรบัปักด าดว้ยเครื่องปักด า 

4.7 วิธีการปลกูขา้ว 
- หวา่นน า้ตม เหมาะส าหรบัพืน้ท่ีอาศยัน า้ชลประทานท่ีขาดแคลนแรงงาน ท า
นาหลายครัง้ตอ่ปี ไมมี่การเปล่ียนพนัธุ ์โดยน าเมล็ดพนัธุข์า้วแชใ่นน า้สะอาด 

-5- -22- 



นาน1-2 ชั่วโมงน าข้ึนหุ้มอีก36-48 ชั่วโมจนเมล็ดงอกเป็นตุม่ตา คอ่ยน าไป
หวา่นในนาดว้ยมือหรือเครื่องหวา่นเมล็ด 

- ปักด า เหมาะส าหรับพ้ืนที่อาศัยน้ าฝน หรือมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าว เพ่ือป้องกัน

ปัญหาข้าวเรื้อ และกรณีที่มีเมล็ดพันธุ์จ ากัด แต่ต้องการขยายปริมาณมาก 

1. การตกกล้าในนาและปักด าด้วยคน ต้องก าจัดข้าวเรื้อในแปลงที่จะใช้ตกกล้า   

น าเมล็ดพันธุ์ข้าวแช่และหุ้มเช่นเดียวกับวิธีหว่านน้ าตมจนเมล็ดงอกเป็นตุ่ม

ตาจึงน าเมล็ดไปหว่านในนา รอจนกล้าอายุ20- 30 วัน ค่อยถอนกล้าแล้ว

น าไปปักด าในนาที่มีระดับน้ าไม่เกิน 10 เซนติเมตร 

2. การตกกล้าและปักด าด้วยรถด านา ต้องร่อนท าความสะอาดวัสดุเพาะกล้า

ก่อนน ามาใช้  เพ่ือป้องกันเมล็ดข้าวที่ติดมากับวัสดุเพาะ(ขี้เถ้าแกลบ) น า

เมล็ดพันธุ์ข้าวแช่และหุ้มเช่นเดียวกับวิธีหว่านน้ าตม  แต่ลดระยะเวลาหุ้มลง

เหลือ 24 ชั่วโมงจึงน าเมล็ดข้าวงอกไปโรยในกะบะอัตรา 200-250 กรัม(ข้าว

แห้ง)ต่อถาดแล้วหุ้มเมล็ดต่ออีก24ชั่วโมงค่อยน ากะบะไปเรียงในนาหรือลาน

เพาะกล้าคลุมกะบะด้วยซาแรนต่ออีก 3 วัน จึงเปิดซาแรนออกพอกล้าอายุ

ได้15–22วัน ค่อยน ากล้าออกจากถาดไปปักด าในนาที่ระบายน้ าออกหมด     

4.8 การควบคุมหอยเชอรี่ 
        - ปล่อยเป็ดกินช่วงเตรียมแปลง และใช้ตาข่ายดักจับขณะสูบน้ าเข้านา 
        - ใช้สารก าจัดหอยเชอรี่ขณะหมักเทือกก่อนหว่านข้าว 1-2 วัน 
         * นิโคซามาย 50 กรัมต่อไร่ 
         * เมทัลดีไฮด์ 150 กรัมต่อไร่ 

7.3 น าสายไฟจากกล่องควบคุมต่อเข้ากับแผงโซ่เซลล์ 

 
ภาพที่ 17 

7.4 เปิดสวิทซ์ 2 ตัว ดังนี้ ตัวที่ 1 ที่ด้านหน้าตู้กล่องควบคุม และตัวที่ 2 ที่ด้านใน
กล่องควบคุม 

 
ภาพที่ 18 

-6- 
-21- 



7. ขั้นตอนการใช้เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
7.1 น าข้าวเปลือกเมล็ดพันธุ์จ านวน 50 กิโลกรัมใส่บนตะแกรงเครื่องลดความชื้นเมล็ด
พันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ท าการเกลื่ยข้าวเปลือกให้สม่ าเสมอ ประมาณ 2-3 
เซนติเมตร  

 
ภาพที่ 15 

7.2 น าตะแกรงขึ้นวางบนชั้นของเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 
ภาพที่16 

         * สมุนไพรก าจัดหอยเชอรี่ 3 กิโลกรัมต่อไร่ 
        - ระดับน้ าในนาขณะใช้สารไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
4.9 การควบคุมวัชพืช 
        - ใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชให้ถูกต้อง 
           * ถูกกับชนิดของวัชพืช (ใบแคบ ใบกว้าง กก ) 
           * ถูกกับเวลาที่ใช้แล้วได้ผลดี (โดยนับจาก วันหว่านข้าว) 
           * ถูกอัตราที่สารนั้นก าหนด 
        - เปิดน้ าเข้านาหลังพ่นสารเคมี 3 วัน 
        - รักษาระดับน้ า 5 - 10 เซนติเมตร หลังก าจัดวัชพืช เพื่อป้องกันวัชพืชงอกอีก 

ครั้ง     
4.10 การจัดการน้ าในนาข้าว 
        - รักษาระดับน้ าให้เหมาะสมกับอายุข้าว 
           * ระยะกล้า 5 เซนติเมตร. 
           * ระยะแตกกอ 5 - 10 เซนติเมตร 
           * ระยะตั้งท้อง-ออกดอก 10 เซนติเมตร 
        - ระบายน้ าก่อนเก็บเก่ียว 
           * นาดินเหนียว 10 - 14 วัน /* นาดินทราย 7 วัน 
4.11 การใส่ปุ๋ยในนาข้าว 
        - ก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย 
        - ระดับน้ าขณะใส่ปุ๋ย 5 - 10 เซนติเมตร. 
        - ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับชนิดของดิน ชนิดและระยะการเจริญเติบโตข้าว 
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ก. ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง(ต้นเตี้ย)  
4.11.1 ดินเหนียว แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
     - ครัง้แรก ปุ๋ยสูตร16-20-0 หรือ18-22-0 หรือ20-20-0 อัตรา 25-35กิโลกรัม/ไร่ 
     - ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมต่อไร่ื หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต  
        อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
4.11.2 ดินร่วน และดินทราย แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
     - ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 - 35 กิโลกรัม/ไร่ 
     - ครั้ งสอง ปุ๋ยยู เรีย อัตรา10-15กิโลกรัมต่อไร่หรือแอมโมเนียมซัลเฟต  
        อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมต่อไร่ื 
ข. ข้าวไวต่อช่วงแสง(ต้นสูง) 

1. ดินเหนียว แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
     - ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-20-0หรือ18-22-0หรือ 20-20-0 อัตรา2 -25 กิโลกรัมต่อไร่ 
     - ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ื หรือแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา  
       10 - 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
2. ดินร่วน และดินทราย แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
    - ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา 20 - 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
    - ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรียอัตรา5 – 10 กิโลกรัมต่อไร่หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต  
      อัตรา 10 - 20 กิโลกรัมต่อไร่  
4.12 การตัดข้าวปน (เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) 
        การตรวจตัดข้าวปน เป็นวิธีการก าจัดต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ข้าวอ่ืนๆที่ปน
มากับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูก การเกิดพันธุ์ข้าวปนอาจเกิดจากเมล็ดที่ติดมากับ  

 
ภาพที่ 13 

 

ภาพที่ 14 
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ภาพที่ 11 

ขั้นตอนที่ 6 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แผงโซล่าเซลล์ เซนเวอร์ควยคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น และกล่องควบคุมอุปกรณ์ ดังภาพที่ 12-14 

 

ภาพที่ 12 

 

เครื่องจักรที่ใช้เก็บเกี่ยวมาจากแปลงที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่ืนๆ หรือจากการเปลี่ยนพันธุ์ข้าว
ที่ปลูก และคงมีเมล็ดพันธุ์ข้าวเดิมที่ตกเป็นข้าวเรื้อในนา       
วิธีการตรวจตัดข้าวปน แปลงปลูกข้าวควรท าร่องทางเดินไว้ส าหรับการลงตรวจแปลง
ไว้ด้วย การตรวจแปลงปลูกข้าวจะต้องลงตรวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบว่ามีข้าว
พันธุ์อ่ืนปน จะต้องตัดข้าวที่ปนนั้นออกทั้งต้น หรือทั้งกอถ้าข้าวแตกกอแล้ว การตัด
ข้าวปนให้ตัดถึงโคนต้น หรือใช้วิธีถอนทั้งกอ      
ขั้นตอนการตรวจข้าวปนส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สมควรลงตรวจตัด 
ข้าวปน 4-5 ครั้ง ตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว ดังนี้ 
        1.ระยะกล้า : ดูความแตกต่างของสีใบ ความสูง หรือเป็นโรค 
        2.ระยะแตกกอ : ดูความแตกต่างของความสูง สีของต้น และข้าวแดง 
        3.ระยะออกดอก : ดูเวลาออกดอกก่อน หรือหลังเปรียบเทียบกับพันธุ์ข้าวหลัก 

ที่ปลูก ดูสีของรวงที่ต่างออกไป ดูความสูงที่ต่าง จากข้าวที่ปลูก รวมทั้งทรง
กอที่ต่างกัน 

        4.ระยะโน้มรวง : ดูสีของเมล็ด ดูหาง รวมทั้งลักษณะของเมล็ดและรวงข้าวที่ 
ต่างกัน 

        5.ระยะก่อนเก็บเก่ียว : ตรวจดูต้นข้าวที่มีลักษณะแตกต่างออกไปอีกครั้งก่อน 
เก็บเก่ียว 

การตรวจตัดข้าวปนที่ดีจะท าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้สามารถผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ก าหนด ดังนี้ 
    -ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์ไม่ต่ ากว่า 95 % 
    -สิ่งเจือปนไม่เกิน 5 % 
    -ถ้ามี ข้าวแดง / ข้าวเหนียวปน ไม่เกิน 0.2 % 
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    -เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ผ่านการทดสอบความงอกจะต้องมีความงอกไม่ต่ ากว่า 85 % 
    -มีความชื้นเมล็ดพันธุ์ 14 %    
5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  คือการด ารง
ไว้ซึ่งความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์  (seed)  ให้ยาวนานออกไป  ฉะนั้น  ในการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์จึงมีปัจจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องหลายประการ  แต่โดยทั่วไปอาจสรุปได้  2  
ประการ  คือ 
5.1 ปัจจัยภายใน 

ชนิดของเมล็ดพันธุ์ (species)  เมล็ดแต่ละชนิดมีอายุการเก็บรักษาแตกต่าง
กันไปตามพันธุกรรม เช่น ข้าวเก็บได้นานกว่าถั่วเหลือง โครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ เช่น เมล็ดที่มีองค์ประกอบของแป้งจะเก็บไว้ได้นานกว่าเมล็ดที่
มีองค์ประกอบของไขมัน 
2.ปัจจัยภายนอก 
  อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพการเก็บและความชื้นของเมล็ด  เมล็ดจะ
เก็บรักษาไว้ได้อย่างปลอดภัยจะต้องมีความชื้นต่ า เมล็ดที่มีความชื้นสูงจะมีขบวนการ
เมตาโบลิซึมสูง นอกจากนี้โรคและแมลงจะเข้าท าลายได้ง่ายท าให้เสื่อม คุณภาพเร็ว 
เ ก็ บ ไ ว้ ไ ม่ ไ ด้ น า น แ ล ะ เ นื่ อ ง จ า ก เ ม ล็ ด เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ที่ เ รี ย ก ว่ า   
“ไฮโกรสโคปิก”  (hygroscopic)  คือสามารถรับหรือถ่ายเทความชื้นของตัวเองให้
สมดุลกับบรรยากาศภายนอก 

สภาพของที่เก็บรักษาควรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์  โรงเก็บเมล็ดพันธุ์จะต้องมีคุณลักษณะที่แตกต่างและพิเศษ 

 

ขั้นตอนท่ี 5 ตดัแผน่สังกะสีขนาด กวา้ง 120x  ยาว 170 xสูง 50 เซนติเมตร ติดรอบ
โครงสร้างเคร่ืออบฯดงัภาพท่ี 9-11 

 

ภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 10 
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ขั้นตอนที่ 3 ตัดเหล็ดกัลวาไนท์ขนาด 60 เซนติเมตร ใช้ท าเสาค้ าโครงหลังคา        
ดังภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 

ขั้นตอนที่ 4 ตัดแผ่นโพลีคาร์บอเนต ขนาด กวา้ง 120x  ยาว 170 xสูง 80 เซนติเมตร 
ดังภาพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 

กว่าโรงเก็บสินค้าทั่วๆไป  ด้วยเหตุที่ว่าเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตและจะต้องคงความมี
ชีวิตนี้ไว้ด้วย  โรงเก็บจึงต้องมีสภาพที่เหมาะสมมั่นคงแข็งแรงและสามารถป้องกันสิ่ง 
ต่างๆ ที่จะมากระทบและเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเมล็ดพันธุ์ได้โดยหลักการทั่วๆไป  
โดยสภาพของโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
1. พ้ืนที่จัดเก็บ  ควรราบเรียบสม่ าเสมอ  มั่นคง  แข็งแรง  สามารถทานน้ าหนักเมล็ด

พันธุ์ที่กดทับได้ 

2. ป้องกันน้ าได้  ดังที่ทราบกันดี  น้ าเป็นศัตรูที่ส าคัญที่สุดของเมล็ดพันธุ์ในระหว่าง

การเก็บรักษา  โรงเก็บจึงต้องสามารถป้องกันน้ าได้ไม่ว่าจะเป็นการสาดจากน้ าฝน  

การไหลท่วมจากภายนอก  หรือการซึมผ่านจากน้ าใต้ดิน 

3. มีการระบายอากาศที่ดี  การระบายอากาศให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทภายในโรง

เก็บเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดความร้อนและความชื้นสะสมภายในกอง

เมล็ดพันธุ์  โรงเก็บที่มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ  จะช่วยในการระบายอากาศได้ดี 

4. ป้องกันศัตรูได้  โดยเฉพาะนก หนู และแมลง  มักสร้างปัญหาเข้าท าลายเมล็ดพันธุ์

ในระหว่างการเก็บรักษาเป็นอย่างมาก โรงเก็บจึงควรสร้างอย่างแข็งแรงมิดชิด  

ปราศจากร่องและซอกแตกตามผนังอาคาร  อันท าให้ศัตรูต่างๆ นั้น  เคลื่อนย้าย

เข้าหรืออาศัยเป็นแหล่งหลบซ่อนได้ง่าย 

5. ความสะอาด  ความสะอาดของโรงเก็บและอาณาบริเวณเป็นสิ่งที่ต้องดูแลอยู่เป็น

ประจ า นอกจากจะช่วยลดอัตราการระบาดของศัตรูได้มากแล้ว  โรงเก็บที่สะอาด

ยังสร้างภาพพจน์ความมีคุณค่าต่อสินค้าเมล็ดพันธุ์แก่ผู้ได้พบเห็นด้วย 
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6. การบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ในโรงเก็บ เมื่อได้ก าหนดพ้ืนที่จัดเก็บและวิธีการเก็บ

รักษาแล้ว  การวางแผนควบคุมการจัดการต่อไปจะกระท าได้สะดวก  จากการ

ค านวณเพียงง่ายๆก็จะท าให้ทราบความสามารถในการบรรจุของโรงเก็บหนึ่งๆ  

และเมื่อทราบเป้าหมายแผนการผลิตในแต่ละฤดู ท าให้สามารถเตรียมการและ

ทราบสถานการณ์การเกบ็รักษาได้ล่วงหน้าค่อนข้างแน่นอน 

6. โครงการสร้างเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มี

ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

6.1 Solar cell ในการสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก ได้ก าหนดใช้ solar 

cell รุ่น Monocrystalขนาด 60 วัตต์  จ านวน 1 แผง 

6.2 พัดลมระบายความร้อน เป็นพัดลมที่มีขนาด 1.5x4.5 นิ้ว 4 สาย ใช้กับ

แรงดัน DC 12 โวลต์ จ านวน 2 ตัว 

6.3 เหล็กกัลวาไนท์ ขนาด 1.5 นิ้ว  

6.4 เซนเซอร์คอบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น จ านวน 1 ชุด 

6.5 แบตเตอรี่ LifePo4 จ านวน 1 ลูก 

6.6 ชุดกล่องควบคุมแผงโซล่าเซลล์และพัดลมระบายอากาศ จ านวน 1 ชุด 

7. ขั้นตอนการสร้างเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในการออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก ได้ออกแบบโครงสร้างให้มี

ขนาด กว้าง 120 cm. ยาว 170 cm. สูง 150 ซม. ด้านข้างของ Solarcell เป็น

ตัวรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ และมีพัดลมระบายอากาศไว้ช่วยระบาย ความชืน้ 

 

 
 

ภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 6 
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ภาพที่  3  

ขั้นตอนที่ 2 ท าการเชื่อมเหล็กตามขนาดที่ออกแบบไว้ ระยะห่างระหว่างชั้นที่ 1

และ2 ขนาด 50 เซนติเมตร ดังภาพที่ 4-6 
 

 
 

ภาพที่ 4 
 

Solarcell เป็นตัวรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ และมีพัดลมระบายอากาศไว้ช่วย

ระบาย ความชื้นออกจากข้าวไปยังภายนอก 
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ภาพที่ 2 แบบเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขัน้ตอนท่ี 1 น าเหล็กกลัวาไนย ์ขนาด 1.5 นิว้ มาวดัและตดัตามขนาด กวา้ง 120x  

ยาว 170 xสงู150 เซนตเิมตร. ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

1. โครงตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

2. ช่องระบายอากาศ 

3. ถาดส าหรับให้ตากเมล็ดพันธุ ์

4. หลังคาโพลีคาร์บอเนต 

5. พัดลมระบบอากาศ 

6. แผงโซล่าเซลล์ 

1.5 เมตร

ร 

1.2 เมตร 

1.7 เมตร

ร 
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