
การท านา หรือการปลูกข้าว
การท านาปลูกข้าวท่ัวๆไป มี 3 วิธีหลักใหญ่ๆ คือ การท านาด า การท านาหว่าน การท านาหยอด ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนท่ีของแต่ละที 

เช่นพื้นที่สูง พื้นที่ลุ่ม พื้นที่น้ าลึก และสภาพน้ า เช่นเขตช่วงหน้าน้ าฝน เขตอยู่ตดิกับชลประทาน สภาพอากาศและสังคม เช่น มีแรงงานในการท า
นาหรือไม่มแีรงงาน สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น มีเงินทุนท่ีใช้ลงทุนมากหรอืน้อย

การท านาด า
   เป็นวิธีการท านาท่ีมกีารน าเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ (แปลงกล้า) 
ให้งอกเป็นต้นกล้า แล้วถอนต้นกลา้ไปปกัด าในนาที่เตรียมไว้ และมีการดูแลรักษาจนให้
ผลผลิต การท านาด านิยมในพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานเพียงพอ
  การเตรียมดิน
        การเตรียมดินส าหรับการท านา ตอ้งค านึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น น้ า ภูมิอากาศ 
ลักษณะพื้นท่ี ตลอดจนแบบวิธีการท านา และเครื่องมือการเตรยีมดนิท่ีแตกต่างกัน
การเตรียมดินแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ

1. การไถดะ และไถแปร
 - การไถดะคือ การไถพลิกหนา้ดนิครั้งแรกเพื่อก าจัดวัชพืช และตากดินให้แห้ง
 - การไถแปร คอืการไถครั้งท่ีสองโดยไถขวางแนวไถดะ เพื่อย่อยดินและคลุกเคล้า
ฟาง วัชพืช ฯลฯ ลงไปในดินการไถ ไถด้วยแรงงานสัตว์ เช่น วัว ควาย รถไถเดิน
ตาม รถแทรกเตอร์

การไถดะและไถแปร

2. การคราดหรือใช้ลูกทุบ คือการก าจัดวัชพืช ตลอดจนการท าให้ดนิแตกตัว และ
เป็นเทือกพร้อมท่ีจะปักด าได้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีท าต่อจากข้ันตอนที่ 1 และขัง
น้ าไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้มีสภาพดินที่เหมาะสมในการคราด การใช้ลูกทุบหรือเครือ่ง
ไถพรวนจอบหมุน(Rotary)

ข้อควรระวังในการเตรียมดิน
        1. ควรปล่อยให้ดินนามีโอกาสแห้งสนิท เป็นระยะเวลานานพอสมควร 
และถา้สามารถไถพลิกดินล่างขึ้นมาตากใหแ้ห้งได้กจ็ะดยีิ่งข้ึน ถ้าดินเปียกน้ า
ติดต่อกันโดยไม่มีโอกาสแห้ง จะเกดิการสะสมของสารพิษ เช่นแก๊สไข่เน่า 
(ไฮโดรเจนซลัไฟด์) และกรดอินทรยี์ เป็นต้น ซึ่งถ้าสารเหล่านี้มีปริมาณมากก็จะ
เป็นอันตรายต่อรากข้าวได ้
        2. ควรมีการหมักฟาง หญา้รวมทั้งอินทรียวัตถุเพื่อให้สลายตัวสมบูรณ์ 
ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังการไถเตรียมดิน เพื่อให้ ดินปรับตัวอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าว และสามารถปลดปล่อยธาตอุาหารที่จ าเปน็
ออกมาให้แก่ต้นขา้ว
        3. ดินกรดจัดหรือดินเปรี้ยวจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างต่ า (pH ต่ ากว่า
4.0) ควรขังน้ าไว้อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนปักด าข้าว เพื่อให้ปฏิกิรยิาต่างๆ 
ตลอดจนความเป็นกรดของดินลดลงสู่สภาวะปกติ และค่อนข้างเป็นกลางเสียกอ่น 
ดินกลุ่มนี้ถา้มีการขังน้ าตลอดปี หรือมีการท านาปีละ 2 ครั้ง ก็จะเปน็การลด
สภาวะความเป็นกรดของดิน และการเกิดสารพิษลงได้ ซึ่งจะท าให้ผลผลิตของ
ข้าวสูงขึ้น

การคราดหรือใช้ลูกทุบ

นาที่สูง

นาที่ลุ่ม



  - การแช่และหุม้เมล็ดพันธ์ุ น าเมล็ดข้าวท่ีได้เตรยีมไว้บรรจุในภาชนะเช่นตะกร้าไมไ้ผ่สาน 
กระสอบปา่นหรือ ถุงผ้า ไปแช่ในน้ าสะอาด นานประมาณ 12-24 ช่ัวโมง จากน้ันน าเมลด็พันธ์ุ
ขึ้นมาวางบนพ้ืนท่ีน้ าไม่ขัง และมีการถา่ยเทอากาศดี น ากระสอบปา่นชุบน้ าจนชุ่มมาหุ้มเมล็ด
พันธุ์โดยรอบ รดน้ าทุกเช้าและเยน็ เพื่อรักษาความชุ่มชื้น หุ้มเมล็ดพันธ์ุไว้นานประมาณ 30-48 
ช่ัวโมง เมล็ดข้าวจะงอกขนาด “ตุม่ตา”
 (มียอดและรากเล็กนอ้ยโดยรากจะยาวกว่ายอด) พร้อมทีจ่ะน าไปหว่านได้
 ในการหุ้มเมล็ดพันธ์ุนั้น ควรวางเมล็ดพันธ์ุไว้ในท่ีร่ม ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และขนาดของกอง
เมล็ดพันธ์ุต้องไม่โตเกินไป หรือบรรจุถุงขนาดใหญ่เกินไป เพ่ือไม่ให้เกิดความร้อนสูงในกองหรือ
ถุงข้าว เพราะถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเมล็ดพันธ์ุข้าวจะตาย ถ้าอุณหภมูิพอเหมาะข้าวจะงอกเร็ว 
และสม่ าเสมอกนัตลอดทั้งกอง 
        - การตกกล้า การตกกลา้มหีลายวิธีการ ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ เช่น
การตกกลา้บนดินเปียก (ท าเทือก) การตกกลา้บนดินแห้ง และการตกกล้าใช้กับเครื่องปักด าขา้ว

การตกกล้า
        การเตรียมต้นกลา้ให้ไดต้้นที่แข็งแรง เมื่อน าไปปกัด ากจ็ะได้ขา้วท่ี
เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และมีโอกาสให้ผลผลิตสูง ต้นกล้าที่แข็งแรงดตี้องมีการ
เจริญเติบโตและความสูงสม่ าเสมอท้ังแปลง มีกาบใบสั้น มรีากมากและรากขนาด
ใหญ่ ไมม่ีโรคและแมลงท าลาย 
        - การเตรียมเมลด็พันธ์ุ ต้องเป็นเมล็ดพันธ์ุที่บริสุทธ์ ปราศจากสิ่งเจือปน มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง (ไมต่่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์) ปราศจากการท าลายของโรค
และแมลง
      

        - การหว่านเมล็ดพันธ์ุ ปล่อยน้ าแปลงกลา้ให้แห้ง ท าเทือกใหร้าบเรียบสม่ าเสมอ น าเมล็ดพันธ์ุที่เพาะงอกดีแล้วมาหว่านให้กระจายสม่ า 
เสมอตลอดแปลง ควรหว่านเมล็ดพันธุ์ตอนบ่ายหรือตอนเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดตอนเที่ยงซึ่งมีความร้อนแรงมาก อาจท าให้เมล็ดข้าวตายได้
        - การให้น้ า ถ้าตกกลา้ไม่มากนัก หลังจากหว่านเมล็ดพันธ์ุแล้วหนึ่งวัน สาดน้ ารดให้กระจายทั่วแปลง ประมาณ 3-5 วัน กล้าจะสูงพอที่
ไขน้ าเขา้ท่วมแปลงได้ แต่ถ้าตกกลา้มาก ไมส่ามารถท่ีจะสาดน้ ารดได ้ให้ปล่อยน้ าหลอ่เลี้ยงระหว่างแปลงย่อย ประมาณ 3-5 วัน เมื่อต้นกล้าสูง
จึงไขน้ าเข้าท่วมแปลง และค่อยเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ ตามความสูงของต้นกล้าจนน้ าท่วมผิวดินตลอด ให้หล่อเลี้ยงไว้ในระดับลึกประมาณ 5-10 
เซนติเมตร จนกว่าจะถอนกลา้ไปปักด า
        - การใส่ปุ๋ยเคมี ถ้าดินแปลงกล้ามีความอุดมสมบูรณ์สูง กลา้งามดีกไ็ม่จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ย เพราะจะงามเกินไป ใบจะยาว ต้นอ่อน ท าให้
ถอนแล้วต้นขาดง่ายและตั้งตัวได้ช้าเมื่อน าไปปกัด า แต่ถา้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ให้ใส่ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมฟอสเฟต (16-20-0) อัตรา
ประมาณ 25-40 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่หลังหว่านเมล็ดพันธ์ุแล้วประมาณ 7 วัน หรือเมื่อสามารถไขน้ าเข้าท่วมแปลงได้แล้ว (ดูรายละเอยีดใน
เรื่องการใส่ปุ๋ยแปลงกลา้)
        - การดูแลรักษา ใช้สารป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวตามความจ าเป็น

  การตกกล้าในสภาพเปียก หรือการตกกล้าเทือก เป็นวิธีที่ชาวนาคุ้นเคย
กันดี การตกกลา้แบบน้ีจะต้องมีน้ าหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ การดูแลรักษาไม่
ยุ่งยากและความสญูเสียจากการท าลายของศัตรขู้าวมีน้อย มขีั้นตอนการ
ปฏิบัติดังนี้
        - การเตรียมดิน ปฏิบัติเช่นเดียวกับแปลงปักด า แต่เพิ่มความ
พิถีพิถันมากขั้น ในการเก็บก าจัดวชัพืช และปรับระดับเทือกให้ราบเรียบ
สม่ าเสมอ 
        - การเพาะเมล็ดพันธ์ุ ปฏิบตัิตามขั้นตอนของการเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
การแช่และหุ้มเมล็ดพันธ์ุ โดยใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 50-60 กรัมต่อตาราง
เมตร หรอืประมาณ 80-90 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้กลา้ส าหรับปักด าได้
ประมาณ 15-20 ไร ่
      

ตกกล้าในสภาพเปียก

ตกกล้าในสภาพเปียก

ตกกล้าในสภาพเปียก

นาที่ลุ่ม
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  การตกกล้าในสภาพดนิแห้ง การตกกล้าโดยวธีินี ้ควรกระท าเมื่อฝนไมต่กตามปกติ และไมม่ีน า้เพียงพอท่ีจะท าเทือกเพื่อตกกล้าได้ 
แตม่ีน า้พอท่ีจะใช้รดแปลงกล้าได้ มีวิธีการปฏิบตัิดงันี ้
        - การเตรียมดิน เลอืกแปลงที่ดอนน า้ไมท่ว่ม มีการระบายน า้ดี อยูใ่กล้แหลง่น า้ที่จะน ามารดแปลง ท าการไถดะตากดินให้แห้ง แล้ว
ไถแปร คราดดินให้แตกละเอียด เก็บวชัพืชออก ปรับระดบัดินให้ราบเรียบ 
        - การตกกล้า ท าได้ 4 แบบคือ
 1. การหวา่นข้าวแห้ง หวา่นเมลด็พนัธุ์ลงในแปลงโดยตรง โดยไมต้่องเพาะเมลด็ให้งอกก่อน ใช้อตัราเมลด็พนัธุ์เช่นเดียวกบัการ
ตกกล้าเทือก คอืประมาณ 80-90 กิโลกรัมตอ่ไร่ แล้วคราดกลบเมลด็พนัธุ์ให้จมดินพอประมาณ อยา่ให้จมมาก เพราะจะท าให้เมลด็งอก
ช้าและโคนกล้าอยูล่กึท าให้ถอนยาก
 

    การปักด า ควรท าเป็นแถวเป็นแนวซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการก าจดัวัชพืช การใส่ปุ๋ย การพ่นยาก าจัดโรคแมลง และยังท าใหข้้าวแต่ละกอ
มีโอกาสไดร้ับอาหารและแสงแดดอย่างสม่ าเสมอกัน ส าหรับระยะปกัด านั้นข้ึนกับชนิดและพันธ์ุข้าว
 อายุกลา้ การใช้กล้าอายุที่เหมาะสม จะท าให้ขา้วตั้งตัวเร็ว แตกกอได้มาก และให้ผลผลิตสูง อายุกลา้ที่เหมาะสมส าหรับปักด า ข้ึนอยู่
กับชนิดและพันธ์ุข้าวดังนี้
 - พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาปรัง เช่นพันธุ์ สุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 ควรใช้กล้าที่มีอายุประมาณ 20-25 วัน
 - พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาปี เช่น เหลืองประทิว123 ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 ปทุมธาน6ี0 ควรใช้กล้าที่มีอายุประมาณ 
25-30 วัน
 ระดับน้ าในการปักด า ควรมีระดับน้ าในนาน้อยที่สุด เพียงแค่คลุมผิวดิน เพื่อป้องกันวัชพืชและประคองต้นข้าวไว้ไม่ให้ลม้ การควบคุม
ระดับน้ าหลังปักด าก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะระดับน้ าลึกจะท าให้ต้นข้าวแตกกอน้อย ซึ่งจะท าใหผ้ลผลิตต่ า ควรควบคุมให้อยู่ในระดับลึก
ประมาณ 1 ฝ่ามือ (10 เซนติเมตร)

       

  2. การหวา่นข้าวงอก เพาะเมลด็ให้งอกขนาดตุม่ตา (วธีิการเพาะ
เช่นเดียวกบัการตกกล้าเทือก) อตัราเมลด็พนัธุ์เช่นเดียวกบัการหวา่นข้าวแห้ง 
ควรหวา่นตอนบา่ยหรือเย็น หวา่นแล้วคราดกลบและรดน า้ให้ชุ่มทนัทีหลงัการ
หวา่น
 3. การตกกล้าแบบกระทุ้งหยอดข้าวแห้ง หรือวิธีการซิมกล้า เป็น
วิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพนาดอนอาศยัน า้ฝน โดยการไถพรวนดินให้ดินร่วน 
เพื่อก าจดัวชัพืชและสะดวกตอ่การงอกของเมลด็ จากนัน้ใช้ไม้กระทุ้งหยอด
เมลด็ลงหลมุ แล้วใช้ดินหรือขีเ้ถ้าแกลบกลบเมลด็เพื่อป้องกนัสตัว์เลีย้งหรือ
แมลง มาคุ้ยเขี่ย หลงัจากนัน้จึงถอนกล้าจากแปลงกล้านีไ้ปปักด าในแปลงปักด า 
ซึง่คิดเป็นอตัราเมลด็พนัธุ์ทีใ่ช้ในการปักด าตอ่พืน้ท่ี 1 ไร่ ต้องใช้เมลด็พนัธุ์
ประมาณ 12-15 กิโลกรัมตอ่ไร่
4. การตกกล้าส าหรับใช้กบัเคร่ืองปักด า
       

การใส่ปุ๋ยแปลงปักด า
- การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 
 : ข้าวไวต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ในวันปัก
ด าหรือก่อนปักด า 1 วัน แล้วคราดกลบ (หรือใส่ปุ๋ยหลังจากปักด าไม่เกิน 15 วัน เมื่อ
ต้นข้าวตั้งตัวได้แล้ว) หากไม่มีปุ๋ย 16-16-8 ให้ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟตสูตรตา่งๆ 
เช่น 16-20-0, 18-22-0, 20-20-0 และ 18-46-0 แทนได้โดยใส่อัตรา 20-25 กิโลกรัม
ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่
 : ข้าวไมไ่วต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 30-35 กิโลกรัมต่อไร่ในวัน
ปักด าหรอืก่อนปักด า 1 วัน แล้วคราดกลบ (หรือใส่ปุ๋ยหลังจากปักด า 15 วัน เมื่อต้น
ข้าวตั้งตัวได้แล้ว) หากไมม่ีปุ๋ย 16-16-8 ให้ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟตสูตรตา่งๆ เช่น 
16-20-0, 18-22-0, 20-20-0 และ 18-46-0 แทนได้โดยใส่อัตรา 30-35 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซยีมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่
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ใสปุ่๋ ยครัง้แรกในวนัปักด าหรือหลงัปักด า
ไมเ่กิน 15 วนั



การใส่ปุ๋ยอินทรีย์
 ควรไถกลบตอซังขา้วภายหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการไถดะควรใส่วัสดุอินทรีย์เพื่อบ ารุงดิน เช่นมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก เป็นต้น อัตราทีแ่นะน า
คือ 600 กิโลกรัม น้ าหนักแห้งต่อไร่ โดยใส่ในแปลงนาเมื่อไถดะ ก็จะเป็นการไถกลบวัสดุอินทรยีไ์ปด้วย
       

  - การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2
 : ข้าวไวต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรอืปุ๋ย
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระยะก าเนดิช่อดอก หรือ 
30 วันก่อนข้าวออกดอก
 : ข้าวไมไ่วต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 40 กิโลกรัมตอ่ไร่ ที่ระยะก าเนิดช่อดอก 
หรือ 30 วันก่อนข้าวออกดอก

ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว 
 - การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1
 : ข้าวไวต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟตสูตรต่างๆ เช่น 16-20-0, 18-22-0, 20-20-0 และ 18-46-0 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ในวันปักด าหรือก่อนปักด า 1 วัน แล้วคราดกลบ (หรอืใส่ปุ๋ยหลังจากปักด าไม่เกิน 15 วัน เมื่อต้นข้าวตั้งตัวได้แล้ว)
: ข้าวไมไ่วต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟตสูตรตา่งๆ เช่น 16-20-0, 18-22-0, 20-20-0 และ 18-46-0 อัตรา 30-35 กิโลกรัมต่อไร่ ใน
วันปักด าหรือก่อนปักด า 1 วัน แลว้คราดกลบ (หรือใส่ปุ๋ยหลังจากปกัด าแล้วไม่เกิน 15 วัน เมื่อต้นข้าวตั้งตัวได้แล้ว)
- การใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 2
 : ข้าวไวต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรอืปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
(21-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระยะก าเนิดช่อดอก หรือ 30 วันก่อนข้าวออกดอก
 : ข้าวไมไ่วต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ 
ที่ระยะก าเนิดช่อดอก หรือ 30 วันก่อนข้าวออกดอก

4

ใสปุ่๋ ยแตง่หน้าในระยะข้าวก าเนดิช่อดอก

การท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เองมูลสัตว์ซ่ึงเป็นปุ๋ยอนิทรียช์นิดหนึง่

 ในพื้นที่ท่ีมีฝนมาเร็วและฝนต้นฤดไูม่ทิ้งช่วงนาน ควรปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนฤดูการท านา เพื่อบ ารุงดิน เช่น โสน ถั่วเขียว ปอเทือง ถั่ว
พร้า ถ่ัวพุ่ม เป็นต้น โดยเมือ่ดินมีความช้ืนเพียงพอ ให้หว่านเมล็ดพืชตระกูลถั่วเหล่านี้ในอัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบกอ่นปักด า 15-20 
วัน ควรก าหนดการปลูกพืชตระกลูถั่วให้พร้อมที่จะไถกลบได้ในระยะออกดอก   

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ เทศบาลต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรอืง จังหวัดหนองบัวล าภู 39180 
โทร. 042-003255 โทรสาร. 042-003253

นางสาวรัชฎาภรณ์  เทพอินทร์ เขยีน
1 สิงหาคม 2560


