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เอกสารเพื
อ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี


สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

    
การหมักดินแปลงนา

พ่อบุญจันทร์ ตันสิน เกษตรกรทำนาอยูท่ บ่ี า้ นนาม่วง

43 ม.10 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
34160 โทรศัพท์ 087-248-0746 ผู้ผ่านการบ่มเพาะ
การทำนาจากเดิมที่ทำนาแบบใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี
ผลผลิตอยูท่ ่ี 250 กิโลกรัม/ไร่ ได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารไปใช้
ปุย๋ อินทรีย์ ใช้วสั ดุธรรมชาติในท้องถิน่ พวกแกลบ รำ
มูลสัตว์ มาหมักกับน้ำหมักจุลนิ ทรียเ์ ป็นปุย๋ ใช้เอง ทำนา
แบบธรรมชาติจดั การฟาง ตอซังข้าวทีเ่ กีย่ วเสร็จไม่เผา
ฟางข้าวแต่ให้นำกลับไปเป็นปุ๋ย ผลจากการอุตสาหะ
คิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำนาแบบธรรมชาติไม่ใช้
สารเคมี ผลผลิตข้าวได้ถงึ 1,248 กิโลกรัม/ไร่

การเตรียมพันธุ์ข้าวและคัดเลือกพันธุ์ข้าว
คัดเลือกพันธุข์ า้ วให้เหมาะสมกับพืน้ ทีน่ า เมล็ดข้าว
มีความสมบูรณ์ทม่ี าจากต้นข้าวทีส่ มบูรณ์

การเตรียมพื้นที่ทำนา
การเตรียมคูคนั นา สูง 50-70 ซม. ความหนา 60-70
ซม. เพือ่ เก็บกักน้ำคัดนาควรจัดใส่ทอ่ ระบายน้ำเพือ่ ระบาย
น้ำได้ง่าย ในช่วงแรกของการปักดำไม่ควรให้ระดับน้ำสูง
มากกว่า 10 ซม. เพราะต้นข้าวยังไม่แข็งแรงพอ ถ้าน้ำมาก
อาจทำให้ต้นข้าวเน่าได้ ปรับพื้นที่หนึ่งคันนาให้มีระดับพื้นที่
เสมอกัน

หลังฤดูเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนธันวาคม พื้นที่นายังมี
ฟางข้าวให้หว่านปุย๋ อินทรียล์ งในแปลงนา โดยคิดเฉลีย่ 200
กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นพ่นจุลินทรีย์ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:10
ให้ทั่วแปลงนาแล้วไถกลบตอซัง ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ขึ้น
อยูก่ บั ปริมาณฟางข้าวในนา จุลนิ ทรียจ์ ะช่วยย่อยสลายฟาง
ข้าวให้เปือ่ ย ทำให้ดนิ ร่วนซุยเป็นอาหารของข้าวต่อไป ช่วง
เดือนพฤษภาคมก่อนการทำนาปีครั้งใหม่ให้หว่านปุ๋ยใน
แปลงนา 100-200 กิโลกรัม/ไร่ แล้วไถกลบอีกครัง้

การเตรียมหมักเมล็ดพันธุ์ข้าว
นำน้ำจุลินทรีย์มาหมักเมล็ดข้าว โดยให้น้ำจุลินทรีย์
ท่วมเมล็ดข้าว หากมีเมล็ดข้าวฟูน้ำ
ให้เก็บออกให้หมดควรแช่เมล็ดข้าว
ประมาณ 2-3 วัน แล้วนำขึน้ จากน้ำ
มาพักไว้สกั 1 วัน แล้วนำมาหว่านใน
แปลงที่เตรียมไว้

การทำนาดำแบบกสิกรรมธรรมชาติ
การปักดำกล้าข้าว (เดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม)
ในช่วงก่อนปักดำให้ขังน้ำไว้ในที่นาเพื่อจะทำให้ดินนิ่ม
ดินแข็งแรง ง่ายในการไถดำ ควรเก็บกักน้ำเอาไว้ ซึง่ มีราย
ละเอียดดังนี้
1. พอถึงเวลาดำนาให้ปล่อยน้ำที่ขังออกจากคันนา
ให้เหลือประมาณ 10-15 ซม. อย่าให้มากหรือน้อยจนเกินไป
2. ไถและคราดที่นาให้ร่วนซุยแล้วนำต้นกล้ามาปัก
ดำ ระยะห่างของกล้าอยูท่ ป่ี ระมาณ 35-40 ซม. เพือ่ ให้แตก
กอได้ดี และใช้ตน้ กล้ากอละ 2-3 ต้นกล้า
3. เมือ่ ปักดำได้ประมาณ 15 วัน นำจุลนิ ทรียไ์ ปผสมน้ำ
พ่นต้นข้าวในนา เพือ่ กระตุน้ เชือ้ จุลนิ ทรียท์ ห่ี ว่านตอนเตรียม
ดินและจะทำให้ตน้ ข้าวแข็งแรง เติบโต ทนต่อศัตรูขา้ ว

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต

ดินมีปญ
ั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

4. คอยหมั่นดูแลต้นข้าวและดูแลระดับน้ำอย่าให้
ขาดในนาข้าว หมั่นกำจัดไม่ให้วัชพืชขึ้นในนาข้าว และพ่น
จุลนิ ทรียท์ กุ ๆ 20 วัน จนถึงข้าวตัง้ ท้อง จึงงดการพ่นจุลนิ ทรีย์
แต่ยังคงรักษาระดับน้ำในคันนาอย่าให้ขาด
5. เมื่อข้าวแก่พอสมควรก็ปล่อยน้ำออกจากคันนา
และเตรียมเก็บเกี่ยวต่อไป

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ข้าวแตกกอ (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)
หลังปักดำประมาณ 15-20 วัน ข้าวแตกกอให้ฉดี พ่น
ด้วยน้ำจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักพืช สีเขียว (น้ำแม่) เช่น
ผักบุง้ หน่อกล้วย หรือหน่อไม้ ทีม่ ฮี อร์โมนช่วยในการยืดตัว
ของพืช อัตราส่วนน้ำแม่ 2-3 ช้อนแกง กากน้ำตาลครึง่ แก้ว
น้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นได้ 1 ไร่ ช่วยทำให้ขา้ วแตกกอ
ได้เร็วขึน้ โดยฉีดพ่น 15-20 วัน ฉีดอยู่ 2-3 ครัง้

ก่อนข้าวตัง้ ท้อง (สิงหาคม-กันยายน)
ฉีดพ่นด้วยจุลนิ ทรียห์ มักจากผลสุกของพืช (น้ำพ่อ) เช่น
มะละกอ แตงโม ฟักทอง ฯลฯ เพือ่ บำรุงต้นข้าวให้ออกเมล็ด
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ มีนำ้ หนักดี อัตราส่วนน้ำพ่อ 2-3 ช้อนแกง
กากน้ำตาลครึ่งแก้ว น้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นได้ 1 ไร่
ทำให้คอรวงแข็งแรงไม่หกั ข้าวสมบูรณ์เต็มเมล็ดมีนำ้ หนักดี
จะใช้ฉดี พ่นอยู่ 1-2 ครัง้ ในช่วงนี้

ข้าวออกรวง (เดือนพฤศจิกายน)

การเก็บเกีย่ ว (ปลายพฤศจิกายน-ธันวาคม)
การเก็บเกี่ยวให้สังเกตจากเมล็ดข้าวจะสุกทั้งรวง
แต่ใบข้าวจะเขียว เนือ่ งจากมีการระบายอาหารไปใช้ ให้ทำ
การเกี่ยวผึ่งแดด 2-3 วัน จึงทำการมัดแล้วขนมาเก็บไว้
ในที่ร่ม จากนั้จึงทำการนวดด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักร
บรรจุในภาชนะ
ที ่ ส ะอาดไม่ ม ี
การปลอมปน
จากข้ า วพั น ธุ ์
อื ่ น ๆ หรื อ สิ ่ ง
แปลกปลอม
อื่นๆ เพื่อเก็บ
ไว้บริโภคและ
จำหน่าย

การทำนาหว่านแบบกสิกรรมธรรมชาติ
การหว่านข้าวพร้อมกับถั่ว

ช่ ว งต้ น เดื อ นพฤษภาคมจะทำการหว่ า นปุ ๋ ย แล้ ว
ไถกลบเหมือนเดิม ซึ่งจะเป็นการให้ปุ๋ยในดินและช่วยกำจัด
หญ้าที่คงค้างอยู่บางส่วน เมื่อถึงวันที่ 20 พ.ค. ให้ทำการ
หว่านข้าวลงไปในแปลง 7 กิโลกรัม/ไร่ และไถกลบ จากนัน้
ให้นำถัว่ 10 กิโลกรัม/ไร่ มาทำการหว่านให้ทว่ั และคราดดิน
ให้เสมอกัน ถัว่ กับข้าวจะชิงกันเจริญเติบโตจนถัว่ สูงกว่าข้าว
และเมือ่ ถัว่ ออกดอกให้ทำการตัดทิง้ ถัว่ และข้าวจนเหลือความสูง
จากพื้นดินเพียง 5 ซม. ซึ่งจะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง
ถั่วถึงจะออกดอก เป็นช่วงที่มีธาตุอาหารในถั่วมากที่สุด
และความสูงของต้นถั่วที่เจริญเติบโตก็จะเป็นตัวคุมหญ้า
หลังจากตัดเสร็จจนเหลือ 5 ซม.จากพื้นดิน เศษซาก
ต้นถัว่ และต้นข้าวก็ให้ปล่อยระเนระนาดอยูใ่ นแปลงนาโดยไม่
ต้องนำออก จากถัว่ 10 กิโลกรัมจะได้ตน้ ถัว่ ทีต่ ดั เพือ่ เป็นปุย๋
2,400-2,600 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อผ่านไป 7 วันหลังจากตัด
ต้นข้าวจะสูงขึ้นถึง 20 ซม. กลีบใบต่างๆ จะมีความเขียว
แข็งแรง หากน้ำมาก็สามารถปล่อยน้ำเข้านาได้เลย ผ่านไป
1-2 เดือน ความสูงของต้นข้าวจะสูงถึง 1-1.30 เมตร

ระยะช่วงข้าวเป็นน้ำนมให้ระบายน้ำออกจากแปลง
เพราะระยะนีป้ ริมาณน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว
แล้ว หากไม่ปล่อยน้ำออกจะทำให้เก็บเกีย่ วลำบาก เมล็ดข้าว
จะลีบเป็นจำนวนมาก รวงข้าวจะกรอบแห้งหักง่าย โรคแมลง
ระบาด หากปล่อยน้ำออกในช่วงนี้ เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าวจะสูง
กว่าปล่อยน้ำให้ขงั ในแปลงนา ซึง่ ประสบการณ์ทส่ี งั เกตเห็น
ได้จากแปลงนาทีม่ คี วามสูงต่ำทีแ่ ตกต่างกัน บริเวณแปลงนา
ที่สูงไม่มีน้ำท่วมขังช่วงก่อนเก็บเกี่ยวจะให้ผลผลิตข้าวที่
คุณภาพดีกว่า แปลงนาทีต่ ำ่ มีนำ้ ขังในแปลงนาก่อนเก็บเกีย่ ว
นอกจากนีก้ ารปล่อยน้ำออกในช่วงนีจ้ ะทำให้ขา้ วหอม การมี
น้ำมากเกินไปเวลานำไปสีจะ
ทำให้มีข้าวหักมากและข้าว
หมายเหตุ ในเรือ่ งการเตรียมแปลงนา การเขตกรรมการใส่ปยุ๋
จะกรอบเร็ ว ในทางกลั บ
จะเหมือนกับนาหว่านทุกอย่าง ต่างกันแค่ในส่วนของการ
กันกรณีที่ระบายน้ำออกเร็ว
หว่านข้าวและหว่านถั่ว
เกิ น ไปมั ก จะทำให้ ค อรวง
ข้อมูล : จาก วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 10/2549
ขาดข้าวจะไม่กรอบ

www.ldd.go.th

เกษตรกรบ้านม่วง จ.อุบล ทำนาแบบธรรมชาติได้ 1,248 ก.ก./ไร่

