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พ่อบุญจันทร์ ตันสิน เกษตรกรทำนาอยู่ท่ีบ้านนาม่วง
43 ม.10 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
34160 โทรศัพท์ 087-248-0746 ผู้ผ่านการบ่มเพาะ
การทำนาจากเดิมที่ทำนาแบบใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี
ผลผลิตอยู่ท่ี 250 กิโลกรัม/ไร่ ได้ปรับเปล่ียนวิธีการไปใช้
ปุย๋อนิทรยี ์ ใช้วัสดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน พวกแกลบ รำ
มูลสตัว์ มาหมักกับนำ้หมักจุลินทรย์ีเป็นปุย๋ใช้เอง ทำนา
แบบธรรมชาตจัิดการฟาง ตอซงัข้าวท่ีเก่ียวเสรจ็ไม่เผา
ฟางข้าวแต่ให้นำกลับไปเป็นปุ๋ย ผลจากการอุตสาหะ
คิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำนาแบบธรรมชาติไม่ใช้
สารเคม ีผลผลติข้าวได้ถึง 1,248 กิโลกรัม/ไร่

การเตรียมพันธุ์ข้าวและคัดเลือกพันธุ์ข้าว
คัดเลือกพนัธุข้์าวใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีน่า เมล็ดข้าว

มีความสมบูรณ์ท่ีมาจากต้นข้าวท่ีสมบูรณ์

การเตรียมพื้นที่ทำนา
การเตรียมคคัูนนา สูง 50-70 ซม. ความหนา 60-70

ซม. เพ่ือเก็บกักน้ำคัดนาควรจดัใส่ทอ่ ระบายนำ้เพ่ือระบาย
น้ำได้ง่าย ในช่วงแรกของการปักดำไม่ควรให้ระดับน้ำสูง
มากกว่า 10 ซม. เพราะต้นข้าวยังไม่แข็งแรงพอ ถ้าน้ำมาก
อาจทำให้ต้นข้าวเน่าได้ ปรับพื้นที่หนึ่งคันนาให้มีระดับพื้นที่
เสมอกัน

    

การทำนาดำแบบกสิกรรมธรรมชาติ
 การปักดำกล้าข้าว (เดือนมถุินายน-กรกฎาคม)

ในช่วงก่อนปักดำให้ขังน้ำไว้ในที่นาเพื่อจะทำให้ดินนิ่ม
ดินแขง็แรง ง่ายในการไถดำ ควรเกบ็กกันำ้เอาไว ้ ซ่ึงมีราย
ละเอียดดังนี้

1. พอถึงเวลาดำนาให้ปล่อยน้ำที่ขังออกจากคันนา
ให้เหลอืประมาณ 10-15 ซม. อยา่ให้มากหรือนอ้ยจนเกนิไป

2. ไถและคราดที่นาให้ร่วนซุยแล้วนำต้นกล้ามาปัก
ดำ ระยะหา่งของกลา้อยูท่ีป่ระมาณ 35-40 ซม. เพ่ือใหแ้ตก
กอได้ดี และใชต้้นกลา้กอละ 2-3 ต้นกลา้

3. เม่ือปักดำได้ประมาณ 15 วัน นำจุลินทรีย์ไปผสมน้ำ
พ่นต้นข้าวในนา เพ่ือกระตุน้เช้ือจุลินทรย์ีท่ีหว่านตอนเตรยีม
ดินและจะทำใหต้้นขา้วแข็งแรง เติบโต ทนตอ่ศตัรูข้าว

การหมักดินแปลงนา
หลังฤดูเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนธันวาคม พื้นที่นายังมี

ฟางข้าวให้หวา่นปุย๋อนิทรย์ีลงในแปลงนา โดยคดิเฉลีย่ 200
กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นพ่นจุลินทรีย์ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:10
ให้ทั่วแปลงนาแล้วไถกลบตอซัง ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ขึ้น
อยูกั่บปรมิาณฟางข้าวในนา จุลินทรย์ีจะช่วยยอ่ยสลายฟาง
ข้าวให้เป่ือย ทำใหดิ้นร่วนซยุเปน็อาหารของขา้วต่อไป ช่วง
เดือนพฤษภาคมก่อนการทำนาปีครั ้งใหม่ให้หว่านปุ ๋ยใน
แปลงนา 100-200 กิโลกรมั/ไร่ แลว้ไถกลบอกีครัง้

การเตรียมหมักเมล็ดพันธุ์ข้าว
นำน้ำจุลินทรีย์มาหมักเมล็ดข้าว โดยให้น้ำจุลินทรีย์

ท่วมเมล็ดข้าว หากมีเมล็ดข้าวฟูน้ำ
ให้เก็บออกให้หมดควรแช่เมล็ดข้าว
ประมาณ 2-3 วัน แล้วนำข้ึนจากนำ้
มาพักไว้สัก 1 วัน แล้วนำมาหวา่นใน
แปลงที่เตรียมไว้

เกษตรอนิทรยี ์ฟ้ืนผนืดนิ ฟ้ืนชวีติ เพ่ิมคณุภาพ เพ่ิมผลผลติ
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ดนิมปัีญหา ปรึกษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

เกษตรกรบา้นมว่ง จ.อุบล ทำนาแบบธรรมชาตไิด้ 1,248 ก.ก./ไร่

หมายเหต ุ ในเร่ืองการเตรียมแปลงนา การเขตกรรมการใส่ปุย๋
จะเหมือนกับนาหว่านทุกอย่าง ต่างกันแค่ในส่วนของการ
หว่านข้าวและหว่านถั่ว

ข้อมลู : จาก วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบบัที ่10/2549

การทำนาหว่านแบบกสิกรรมธรรมชาติ
การหว่านข้าวพร้อมกับถั่ว

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจะทำการหว ่านปุ ๋ยแล้ว
ไถกลบเหมือนเดิม ซึ่งจะเป็นการให้ปุ๋ยในดินและช่วยกำจัด
หญ้าที่คงค้างอยู่บางส่วน เมื่อถึงวันที่ 20 พ.ค. ให้ทำการ
หว่านข้าวลงไปในแปลง 7 กิโลกรัม/ไร่ และไถกลบ จากน้ัน
ให้นำถ่ัว 10 กิโลกรัม/ไร่ มาทำการหวา่นใหท่ั้วและคราดดนิ
ให้เสมอกนั ถ่ัวกับข้าวจะชิงกันเจริญเติบโตจนถัว่สูงกว่าข้าว
และเม่ือถ่ัวออกดอกให้ทำการตัดท้ิงถ่ัวและข้าวจนเหลือความสูง
จากพื้นดินเพียง 5 ซม. ซึ่งจะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง
ถั่วถึงจะออกดอก เป็นช่วงที่มีธาตุอาหารในถั่วมากที่สุด
และความสูงของต้นถั่วที่เจริญเติบโตก็จะเป็นตัวคุมหญ้า

หลังจากตัดเสร็จจนเหลือ 5 ซม.จากพื้นดิน เศษซาก
ต้นถ่ัวและต้นข้าวก็ให้ปล่อยระเนระนาดอยูใ่นแปลงนาโดยไม่
ต้องนำออก จากถ่ัว 10 กิโลกรมัจะไดต้้นถัว่ทีตั่ดเพ่ือเปน็ปุย๋
2,400-2,600 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อผ่านไป 7 วันหลังจากตัด
ต้นข้าวจะสูงขึ้นถึง 20 ซม. กลีบใบต่างๆ จะมีความเขียว
แข็งแรง หากนำ้มาก็สามารถปลอ่ยนำ้เข้านาได้เลย ผ่านไป
1-2 เดือน ความสงูของตน้ขา้วจะสงูถึง 1-1.30 เมตร

4. คอยหมั่นดูแลต้นข้าวและดูแลระดับน้ำอย่าให้
ขาดในนาข้าว หมั่นกำจัดไม่ให้วัชพืชขึ้นในนาข้าว และพ่น
จุลินทรีย์ทุกๆ 20 วัน จนถึงข้าวต้ังท้อง จึงงดการพ่นจุลินทรีย์
แต่ยังคงรักษาระดับน้ำในคันนาอย่าให้ขาด

5. เมื่อข้าวแก่พอสมควรก็ปล่อยน้ำออกจากคันนา
และเตรียมเก็บเกี่ยวต่อไป

ข้าวแตกกอ (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)
หลงัปกัดำประมาณ 15-20 วัน ข้าวแตกกอใหฉ้ดีพ่น

ด้วยน้ำจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักพืช สีเขียว (น้ำแม่) เช่น
ผักบุง้ หนอ่กลว้ย หรอืหนอ่ไม ้ทีมี่ฮอรโ์มนชว่ยในการยดืตัว
ของพืช อตัราส่วนนำ้แม่ 2-3 ช้อนแกง กากน้ำตาลครึง่แก้ว
นำ้สะอาด 20 ลติร ฉดีพ่นได ้ 1 ไร่ ช่วยทำใหข้้าวแตกกอ
ได้เร็วข้ึนโดยฉดีพ่น 15-20 วัน ฉดีอยู ่2-3 ครัง้

ก่อนขา้วต้ังทอ้ง (สิงหาคม-กันยายน)
ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์หมักจากผลสุกของพืช (น้ำพ่อ) เช่น

มะละกอ แตงโม ฟักทอง ฯลฯ เพ่ือบำรงุต้นข้าวให้ออกเมลด็
ทีอ่ดุมสมบรูณ ์ มีนำ้หนกัดี อตัราสว่นนำ้พ่อ 2-3 ช้อนแกง
กากน้ำตาลครึ่งแก้ว น้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นได้ 1 ไร่
ทำใหค้อรวงแขง็แรงไม่หัก ข้าวสมบรูณ์เต็มเมล็ดมีน้ำหนกัดี
จะใชฉ้ดีพ่นอยู ่1-2 ครัง้ในชว่งนี้

ข้าวออกรวง (เดือนพฤศจกิายน)
ระยะช่วงข้าวเป็นน้ำนมให้ระบายน้ำออกจากแปลง

เพราะระยะน้ีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว
แล้ว หากไม่ปล่อยน้ำออกจะทำใหเ้ก็บเก่ียวลำบาก เมล็ดข้าว
จะลีบเป็นจำนวนมาก รวงข้าวจะกรอบแห้งหักง่าย โรคแมลง
ระบาด หากปลอ่ยนำ้ออกในชว่งนี ้ เปอรเ์ซน็ตต้์นขา้วจะสงู
กว่าปลอ่ยนำ้ให้ขังในแปลงนา ซ่ึงประสบการณท่ี์สังเกตเห็น
ได้จากแปลงนาทีมี่ความสงูต่ำท่ีแตกต่างกัน บริเวณแปลงนา
ที่สูงไม่มีน้ำท่วมขังช่วงก่อนเก็บเกี่ยวจะให้ผลผลิตข้าวที่
คุณภาพดีกว่า แปลงนาทีต่่ำมีน้ำขังในแปลงนากอ่นเกบ็เก่ียว
นอกจากนีก้ารปลอ่ยนำ้ออกในชว่งน้ีจะทำใหข้้าวหอม การมี
น้ำมากเกินไปเวลานำไปสจีะ
ทำให้มีข้าวหักมากและข้าว
จะกรอบเร็ว ในทางกลับ
กันกรณีที่ระบายน้ำออกเร็ว
เกินไปมักจะทำให้คอรวง
ขาดข้าวจะไม่กรอบ

การเกบ็เกีย่ว (ปลายพฤศจกิายน-ธนัวาคม)
การเก็บเกี ่ยวให้สังเกตจากเมล็ดข้าวจะสุกทั ้งรวง

แต่ใบข้าวจะเขียว เน่ืองจากมีการระบายอาหารไปใช ้ ให้ทำ
การเกี่ยวผึ่งแดด 2-3 วัน จึงทำการมัดแล้วขนมาเก็บไว้
ในที่ร่ม จากนั้จึงทำการนวดด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักร
บรรจุในภาชนะ
ที ่สะอาดไม่ม ี
การปลอมปน
จากข้าวพันธุ ์
อื ่นๆ หรือสิ ่ง
แปลกปลอม
อื่นๆ เพื่อเก็บ
ไว้บริโภคและ
จำหน่าย
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