
ปราชญชาวนา  ภูมิปญญาขาวลมตอ       
“ลดตนทุน  ทุนเวลา  เพิ่มคากําไร” 

 
วรนุช  สีแดง 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี 3  จ.ระยอง 

 เมื่อมีโอกาสไดไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรผูปลูกขาวที่ตําบลพระอาจารย  อําเภอองครักษ  จังหวัด
นครนายก และไดพูดคุยกับ นายซูรุด  อาหมัด  ......เกษตรกรดีเดนสาขาทํานาในระดับเขตป 2549  ที่มีผลงาน
ดีเดนในการทํานา ดานการลดตนทุนการผลิตจากการเตรียมดินและลดการใชปุยเคมีดวยการใชปุยน้ําหมักและ
ปุยชีวภาพทดแทน  
เปดใจผูเขียน  
 ผูเขียนไดยินเรื่องราวของขาวลมตอซังมานาน และเคยอานศึกษาบาง  แตก็ไมไดสะดุดใจที่จะคนควา
เพิ่มเติม หรือเห็นดีเห็นงามกับการปลูกขาวดวยวิธีนี้   แตพอตองมาฟงเรื่องขาวลมตอซังของซูรุดแลว  นาสนใจ
เปนอันมากในยุคที่การทําอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่มีกรรมของเกษตรกร  เพราะตนทุนการผลิตที่สูงมาก
โดยเฉพาะน้ํามัน  เปนปจจัยจําเปนตออาชีพการเกษตรเปนอยางมาก 
 
 
                                                                                                                   นายซูรุด  อาหมัด เกษตรกรตนแบบ 
              ปลูกขาวลมตอซัง ต.พระอาจารย  
              อ. องครักษ  จ. นครนายก                                           
 
 
 
 
เปดอกคนทํานา.....เปนท่ีมา...ขาวลมตอ 
 ตั้งแตทํานามาเปนเวลานานและเห็นวาการทํานาที่ผานมานั้น ใชตนทุนการผลิตที่สูงมากเวลาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตบางครั้งก็ขาดทุน  บางครั้งมีกําไรนอยมากไมคุมคาการลงทุน ใครทํานาปลูกขาวขายสมัยกอนไมมีใคร
ไมเปนหนี้ ธกส.   จึงพยายามหาวิธีการที่จะชวยประหยัดตนทุนในการทํานา จนเมื่อป 2542  ก็มีเหตุบังเอิญได
สูบน้ําใสบอปลาซึ่งอยูหางไกล  การสูบน้ําจะตองไปผานพื้นที่นา จํานวน 20 ไร ซ่ึงตอนนั้นพื้นที่วางเพิ่งจะเก็บ
เกี่ยวขาวไป   ในการสูบน้ํามีน้ําบางสวนไหลลงไปในที่นานั้นดวย   หลังจากสูบน้ําไปแลว 7 วันก็เห็นตนขาว
ขึ้นเขียวแตกออกมาจากตอซัง ตอนแรกไมไดสนใจ  พอเวลาผานไปราว 20 วัน  เร่ิมมองเห็นตนขาวกอหนาขึ้น
เลยใสปุยเพื่อที่จะเก็บเอาไวใหวัวกิน      แตพอใสปุยขาวแตกกอหนางามขึ้นก็เลยตัดสินใจไมใหวัวกิน  และทํา
การใสปุยอีกหนึ่งครั้ง  ถึงเวลาก็เก็บเกี่ยวซึ่งใหเมล็ดขาวถึง 80 ถัง/ไร  และไดกําไรประมาณ 40,000 บาทจากที่
ไมไดคาดหวัง.....จึงคิดที่จะนํามาปรับใชเปนวิธีการใหมในการทํานาเพราะมีคาใชจายการผลิตนอยมาก ... ...ทาํ
นาลมตอมา 4 ป ทุกวันนี้ไมเปนหนี้แลว   แถมมีวัวมาเลี้ยงเพิ่มอีก 54 ตัว   



หวานครั้งเดยีวเก็บเก่ียวได 3 คร้ัง 
 นายซูรุด  อาหมัด  บอกกับเราวา ในการปลูกขาวลมตอซัง   คร้ังแรกจําเปนนาหวานน้ําตม หลังจาก
การเก็บเกี่ยวครั้งแรกแลวก็จะทําการนาบขาว คือการลมกอขาว  ทิ้งไวประมาณ 15 วัน เร่ิมปลอยน้ําเขาใน
ระดับปูคลานมองเห็นหลัง( ประมาณ 5 ซม. ) กอขาวก็จะเริ่มแตกกอขึ้นมาใหม  จึงเขาสูกระบวนการดูแลรักษา
ดวยการใสปุยเคมี 1 คร้ังสลับดวยปุยน้ําชีวภาพ  และแตงหนาดวยปุยยูเรียสุดทายอีกครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังนาบขาวประมาณ 7 -10 วัน  ขาวเร่ิมแตกกอใหม              
 
 
                                                                                          กอขาวที่แตกใหมหลังจากลมตอแลว กอแนน 
                                                                                                   และตนขาวสมบรูณมาจากการนาบขาวที่ด ี 
 ขาวลมตอ   มีดีท่ีลดตนทุน  ทุนเวลา 
 จากการที่เปนเกษตรกรที่หัวไว  ใจสู   ใฝรูและรอบคอบจึงไดมีการจดบันทึกขอมูลการทําขาวลมตอ
ซังไวมาตั้งแตเริ่มทําขาวลมตอป 46     เมื่อเห็นขอมูลการผลิตขาวลมตอแลว  บอกตรงๆวานาสนใจมาก  จาก
พื้นที่ปลูกขาว 35 ไร  ในชวง 1 ฤดูกาลของป 48/49  ขาวที่ปลูกพันธุสุพรรณบุรี  
    ตนทุน(บาท)  รายรับ(บาท)  กําไร(บาท)  
ขาวหวานนาน้าํตม (เมย.-สค.)     90,095        156,725      66,630 
ขาวลมตอครัง้ท่ี1(สค.-ธค.)     44,415     139,200      94,785 
ขาวลมตอครัง้ท่ี 2 (ธค.-มีค.)     44,245     125,677      81,432 
ขาวลมตอครัง้ท่ี 3 (มีค.-มิย.)     43,810     105,900      62,090 
รวม 1 ฤดูกาล      222,565      527,502     304,937 
ที่มา : ซูรุด  อาหมัด , เอกสารสรุปผลงานเกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทํานา , 2549  
 จะเห็นไดวาการทําขาวตอซังครั้งที่ 1  มีตนทุนการผลิตลดลงจากนาหวานน้ําตมประมาณรอยละ 50  
ซ่ึงมาจากคาเตรียมดิน  คาพันธุขาวและคาแรงหวานขาวที่หายไป    ในขณะเดียวกันรายไดลดลงเพียงรอยละ 
11.18  แตเมื่อมามองดูกําไร กลับเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 42.26     สําหรับการปลูกขาวลมตอซัง จํานวนการลมตอที่



เหมาะสมไมนาจะเกิน 3 คร้ัง เพราะวารายรับจะลดลงมาเรื่อยๆ (ลมตอซังครั้งที่ 3 กําไรนอยกวานาหวานน้ําตม
ครั้งแรก)     และเมื่อมองดูที่กําไรการทําขาวลมตอครั้งที่ 1 มีกําไรสูงสุดรองลงมาเปนการทํานาลมตอครั้งที่ 2    
ขาวนาหวานน้ําตมและขาวลมตอครั้งที่ 3 ตามลําดับ  
                                              ตนขาวจากลมตอซังครั้งที่1 เริ่มใหผลผลิต                                                       
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในเรื่องของการเวลา 1 ฤดูการผลิตของการปลูกขาวลมตอซัง 3 คร้ัง พื้นที่นา 35 ไร     นาขาวน้ําตมใช
ระยะเวลาประมาณ 141 วัน  และเมื่อรวมเวลาขาวลมตอครั้งที่ 1 ใชระยะเวลาประมาณ 101 วัน  ลมตอครั้งที่ 2 
ใชเวลา 98 วัน  ลมตอครั้งที่ 3 ใชระยะเวลา 89 วัน รวมใชเวลาทั้งสิ้น 429 วัน    มีรายไดรวม 527,502 บาท (มี
กําไร 304,937 บาท )  ในขณะเดียวกัน ถาลองเปรียบเทียบกับปลูกขาวนาป-นาปรังปกติ ในพื้นนา 35 ไรใน
ระยะเวลา 1 ป      ซ่ึงโดยทั่วไปประมาณปละ 2-2.5 ครั้ง (ทํานา 2 ป5คร้ัง) คาดวามีรายไดประมาณ  313,450 - 
391,125 บาท  มีตนทุนประมาณ   180,190 - 225,375  บาท   และมีกําไรรวมประมาณ  133,260 - 165,750 บาท    
กวาจะไดดี......มีปญหาใหแก 
 ในครั้งแรกของการจําหนายขาวลมตอใหโรงสี   ปญหาที่เจอ ณ ขณะนั้น คือ โรงสีไมยอมซ้ือขาว   
หรือถาจําเปนตองซื้อก็จะซื้อในราคาที่ถูกมาก เนื่องจากวาขาวที่มาจากการลมตอเมล็ดขาวไมเต็มเมล็ด   และ 
เมื่อสีขาวแลวกลายเปนที่เปอรเซ็นตการหักมาก    .....ซูรุดเกษตรกรตนแบบของขาวลมตอซังบานพระอาจารย
จึงพยายามหาที่มาของปญหาขาวไมเต็มเมล็ด  และในที่สุดก็พบวาสาเหตุมาจากการย่ําตอซังโดยใชรถไถลง
นาบขาวนั้น  ทําใหตอซังจะลมเฉพาะชวงปลายตอเทานั้น  สวนของโคนตอซังไมไดลมดวยยังคงตั้งตรง
เหมือนเดิม   เนื่องจากแรงกดทับไมพอ   และเมื่อปลอยน้ําเขาการแตกกอของขาวจะแตกกอจากสวนปลายของ
ตอซัง  ทําใหไดขาวตนเล็กไมสมบรูณ  สงผลใหขาวไมเต็มเมล็ดหรือลีบได..........เมล็ดขาวที่ไดจะสมบรูณก็
ตอเมื่อไดจากการกอขาวที่แตกจากโคนตอซังเทานั้น 
 
 
 
 
 



อุปกรณ ...เคร่ืองมือท่ีสําคัญ  นําสูความสําเร็จ 
 รถนาบขาวรุนซูรุดประดิษฐ   จึงไดถือกําเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มน้ําหนักของการนาบขาว
ใหมีแรงกดนาบพอสําหรับการลมโคนตอซัง  รถนาบขาวนี้ใชเครื่องยนตที่ชาวบานเรียกวาเครื่องยนตคูโบตา ที่
มีแรงของเครื่องมากกวาเครื่องยนตของรถไถเดินตาม ทําการเพิ่มน้ําหนักการกดทับโดยใชยางรถยนตเกาที่
ไมไดใชแลวที่ดัดแปลงแกนลอกลางที่เปนเหล็กขนาดใหญพอประมาณใหหมุนได จํานวนทั้งหมด 27 ลอ     
โดยที่ลอยางรถยนตนี้ใชแตเฉพาะยางวงนอกเทานั้น รถนาบขาวที่ประดิษฐนี้ไดดัดแปลงใหสามารถเลี้ยวซาย
ขวาใหทํางานไดคลองตัว  สามารถเดินหนาถอยหลังได  และมีที่นั่งสําหรับผูขับขี่ใหทํางานไดสะดวก  ในเขต
ตําบลพระอาจารยนี้ มี เพียง 1 คันเทานั้น   สําหรับราคาในการตอพวงที่นาบขาวนี้ ประมาณ 6,000บาท      การ
ทําขาวลมตอซังในปจจุบันมีสมาชิกที่รวมหัวจมทายประมาณ 30 ราย    และในปหนามีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น
อีกเนื่องจากเกษตรกรรอบขางเห็นผลสําเร็จ ประกอบกับการนาบขาวแตละครั้งเกษตรกรไมไดเพิ่มตนทุนมาก
เพราะวาซูรุดเองไมไดคิดคาใชจายในการนาบขาว จะมีแตเพียงคาใชจายที่เปนคาน้ํามันเล็กนอยเทานั้น  ซ่ึงเปน
ที่แนนอนวาในปหนารถนาบขาวอาจไมเพียงพอตอการใชงาน  ซูรุดจึงไดเตรียมแผนที่จะเพิ่มรถนาบขาวอีก 1 
คันสําหรับการทํานาในรอบปหนา   
 
 
 
                                                           โฉมหนารถนาบขาวรุนซูรุดประดิษฐ  
                                                                                          ที่มีประสิทธิภาพสูง   
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
                                            
 
   เครื่องพวงตอทายสําหรับนาบขาว   ที่ดัดแปลงใชยางรถยนตเกา จํานวน 27 เสน ยิ่งใชนานแรงกดทับยิ่งสูง 
เพราะวาเศษดินลงไปแทรกในวงลอยาง   คาตอเครื่องพวงนี้ตกราวๆประมาณ 6,000บาท 
 
สนใจติดตอไดที่ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง โทร.038-611578  สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครนายก โทร. 037-311289  สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ โทร.037-391295 

.............................................................................................. 



จดหมายขาวจดหมายขาว  
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง (สสข.3 รย.) 

 
 
. 
 
 
 
 
เรียน   คุณซูรุด  อาหมัด 

  ขอแสดงความยินดีที่ทานไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนเกษตรกรดีเดนสาขาทํานา
ของ  สสข.3 รย. สงเขาประกวดในระดับประเทศ     ซ่ึงคณะกรรมการตัดสินของ สสข.3 รย. ไดจัดทําบทความ
เรื่องปราชญชาวนา  ภูมิปญญาขาวลมตอ  สงตามสื่อตางๆแลว  และถาไดรับการตีพิมพจะแจงใหทราบ
ภายหลัง (บทความตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้) ถาทานมีขอมูลเพิ่มเติมหรือและแกไขประการใดขอให
ติดตอกลับที่กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต โทร. 308-615118  หรือ 01-8492947  และขอใหเตรียมความ
พรอมสําหรับการประกวดระดับประเทศตอไปดวย  คาดวาจะมีการตัดสินประมาณชวงเดือน ม.ค. – ก.พ. 
2550  ในการนี้ สสข.3 รย.  จะไดสงเจาหนาที่มาชวยในการเตรียมความพรอมในการประกวด ฯ ดังกลาว 

  ขอใหโชคดีไดเปนเกษตรกรดีเดนระดับประเทศและเพื่อไดมีโอกาสเขารับพระราชทานรางวัลฯ 

        ขอแสดงความนับถือ 

   กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  
                 

                             
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        


