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เทคนิคการทำนาไรส้ารพิษ 100 ถังต่อไร่

“ช่วงปีแรกท่ีเราทำก็แย่หนอ่ย เพราะเรายงัไม่คอ่ย
ถนัดได้เรียนรู้อยู ่ที ่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
และอีกหลายท่ี ปีแรกปัญหาเร่ืองหญ้าเป็นปัญหาใหญ่เลย
หญ้ามันขึ้นรก เบียดข้าวหมด ข้าวมันโตไม่ทันหญ้า
ผลผลติก็เลยไดไ้ม่เต็มที ่ เร่ิมแรกก็ได้ผลผลติข้าวแค ่ 50
ถัง/ไร่ เราก็เร่ิมจากการไม่เผาฟาง นำฟางมาหมกั นำนำ้
จุลินทรีย์ไปหมักฟางเพ่ือให้มีการย่อยสลายเร็วข้ึน รวมท้ัง
เราก็ปรับสภาพดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักเองจากขี้เค้ก
ละอองขา้ว รำออ่น มูลเปด็ มูลไก ่และกใ็ช้แร่เพอรไ์รท์
มาช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ดิน มันทำให้ดินดีขึ ้นเรื ่อยๆ
ต่อมาผลผลิตก็เพ่ิมข้ึนเป็น 70 ถัง/ไร่ จนปัจจุบันอยู่ท่ี 100
กว่าถัง/ไร่ ทำไปนานๆ ปุย๋กจ็ะใชน้อ้ยลง โรคแมลงกไ็ม่มี
มารบกวน หญ้าก็น้อยลง เพราะการหมักฟางจะเกิดความ
ร้อนเป็นการฆ่าหญ้า ฆ่าเช้ือโรคไปในตัว เราจะทำนาหว่าน
การคุมหญ้าให้หมดไปต้องทำแบบนาดำ ตอนแรกเราใช้
ข้าวพันธุ ์หอมปทมุฯ ต่อมากเ็ปลีย่นเปน็พนัธุส์พุรรณบรีุ
ใช้เวลา 120 วัน ข้าวท่ีได้มีคุณภาพดีมาก โรงสีท่ีซ้ือข้าวไป
เขาก็บอกว่าเมล็ดข้าวแต่งดี ข้าวเต็มเม็ด ไม่เป็นท้องปลา
ซวิ ตอนทีข้่าวออกรวงกอ็องรวงแนน่ รวงใหญ ่ ต้นขา้ว
เขียวสดไมเ่หลอืง รากข้าวถอนไดง่้าย รากขาว แข็งแรง
มีรากในการดูดซึมอาหารมาก”  นายณรงค ์กล่าว

แต่การปลูกข้าวในพื ้นที ่ชลประทานแม้จะมีน้ำ
เพียงพอ ปลูกข้าวได้ปีละ 3 คร้ัง แต่ก็เป็นการใช้ดินอยา่ง
หักโหมหากมีการพักดิน ให้ปุ๋ยก็จะเป็นการช่วยให้ดินมี
การปรับตัวฟ้ืนฟูตัวเองข้ึนมาได้ รวมท้ังการเลือกช่วงเวลา
ในการทำนาทัง้ 3 คร้ัง ให้มีความเหมาะสมกเ็ป็นส่วนช่วย
ให้เกษตรกรมีระบบการบริการจัดการแปลงของตนเอง
ท่ีดีด้วย จากประสบการณก์ารทำนาของชมรมเพ่ือนช่วย

100 ถังต่อไร่ไม่ใช่เร่ืองยากค่อยปรับ
เป็นอินทรีย์ผลผลิตดีข้ึนตลอด

ณณรงค์ สิทธิพันธุ ์ เกษตรกรทำ
นาในพื้นที่ชลประทาน เจ้าของนา
ทุ่งโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เป็นเกษตรกรอีกผู้หน่ึงท่ีเป็นสมาชิก

เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งทำนาแบบ
เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 50 ไร่ ผลิตข้าวที่
ปลอดภัย ได้คุณภาพเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้
เห็นว่าแนวทางของเกษตรอินทรีย์นี้ เป็น
สิ่งที่ทุกคนควรมุ่งสู่รวมทั้งยังเป็นแปลงนา
เรียนรู ้ของทางชมรมเพื ่อนช่วยเพื ่อนที ่
อินทร์บุรี จังหวัดจันทบุรี

คุ
คุณณรงค์ สิทธิพันธุ์
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ดนิมปัีญหา ปรึกษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

เทคนิคการทำนาไรส้ารพิษ 100 ถังต่อไร่
เพื่อนจะแบ่งช่วงการทำนาออกเป็นช่วงดังนี้

คร้ังท่ี ระยะเวลาการปลูกข้าวท่ีเหมาะสม

การปลูกข้าวคร้ังท่ี 1 ควรปลูกต้นเดือนกรกฎาคม จะเก่ียวได้เดือนพฤศจิกายน จะได้ราคาดี โรคแมลงรบกวนน้อย
อากาศดี ผลผลิตเพ่ิม อากาศไม่หนาว ข้าวจะออกสมบรูณ์ดี

การปลูกข้าวคร้ังท่ี 2 ควรปลกูเดือนธนัวาคม จะเก่ียวเดือนมนีาคม อากาศไมร้่อน แมลงไม่มี เพราะอากาศ
ช่วงหนึง่หนาวเยน็ แมลงจะพกัตัว  ราคาขา้วจะแพงกว่าช่วงอืน่

การปลูกข้าวคร้ังท่ี 3 ควรปลกูถ่ัวบำรุงดินแล้วไถกลบในชว่งถ่ัวออกดอก ช่วงน้ีไนโตรเจนทีป่มรากถ่ัวจะสูง
จะช่วยบำรุงดินและพกัดินไปในตวั

มาตีดิน ย่ำทำเทือก แล้วทำการหว่านข้าวปลูกได้เลย
ในกรณีท่ีไม่รีบท้ิงไว้อีก 10-15 วัน จะมีหญ้าและเมล็ดข้าว
ทีต่กคา้งในนางอกขึน้มา ทำการกำจดัออก ต่อจากนัน้ให้
ทำเทือกและหว่านกล้า วิธีการนี้เป็นการช่วยลดจำนวน
หญ้าอีกทางหน่ึง
      ระยะเวลาการให้ปุ๋ยหลังจากหว่านกล้า

20-30 วันหลังจากหว่านกล้า  ช่วงน้ีให้เร่ิมปล่อยน้ำ
เข้าโดยผสมน้ำจุลินทรีย์เหมือนเดิม

30 วันหลังจากหว่านกล้า ใช้ปุ ๋ยอินทรีย์หรือ
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหว่านไร่ละประมาณ 25 กิโลกรัม

ข้อมลูจาก : การผลิตข้าวนาปรังอินทรีย์
ชมรมเพ่ือนชว่ยเพือ่น จ.สงิหบ์รีุ
วารสารเกษตรกรรมธรรมชาต ิ ฉบบัที ่ 10/2549

คุณณรงค์ สิทธพัินธุ ์ แนะนำวา่ข้อสำคญัเราจะ
ต้องไม่เผาฟางเพราะมันจะเป็นตัวปรับปรุงดินอย่างดี เป็น
การช่วยให้การทำนาง่ายข้ึน ควรจะทำการหมักฟางตลอด
ทุกปี เพ่ือให้ดินมีอินทรียวัตถุเพ่ิมข้ึน โดยปกตินาเคมีต้อง
ทำการไถดินถึง 4 รอบ แต่ทำนาแบบเกษตรอินทรีย์
ไถเพียง 2 รอบ ดินมีความร่วนง่ายต่อการไถ เป็นการช่วย
ให้การทำนามีความเหนือ่ยนอ้ยลง ประหยดัต้นทุนเพราะ
ปุ๋ยก็ทำใช้เอง เคร่ืองจักรทางการเกษตรระยะเวลาในการ
ใช้ก็น้อยลง

การทำนาอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักฟาง
(ประสบการณ์ชมรมเพ่ือนฯ)
การเตรียมเมล็ดข้าวปลูก
เมล็ดข้าวปลูกจะซื้อที่มีการคัดเมล็ดไว้เรียบร้อย

แล้วมาทำการแช่น้ำ 2 วัน 2 คืนในน้ำหมักชีวภาพ  5 ลิตร/
น้ำ 200 ลิตร ใช้ซีเมนต์บล็อคก่อขึ้นเพื่อแช่กระสอบ
ข้าวปลูก

การหมักฟางในนาข้าว
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ทำการกระจายฟาง

ข้าวให้ท่ัวแปลงนา ใช้ปุ๋ยหมักตักไปหว่านในนา โดยหว่าน
ลงบนฟางเลย เม่ือหวา่นเสรจ็ก็ทำการใช้รถลากวนไปมา
จากน้ันให้ทำการสูบน้ำใส่โดยผสมน้ำจุลินทรีย์ลงไปพร้อม
กับน้ำที่ปล่อยเข้าแปลงนา ปล่อยน้ำลงไปจนท่วมนา
โดยพืน้ที ่1 ไร่ใช้นำ้จุลนิทรยี ์5 ลติรผสมกบันำ้ 200 ลติร
และกากนำ้ตาล 5 กก. ทำการหมักฟางในนาทิง้ไว้ 15 วัน
เมื่อครบ 15 วันฟางข้าวจะมีการย่อยสลาย ให้นำรถ


