บันทึกคน (อยาก) ทาเกษตร # 3
ชาวนามือใหม่ กับนวัตกรรมการทานา (ต่ อ)

ครัง้ ที่แล้ วเราพูดถึงการทานาน ้าตม ครัง้ นี ้ลองมาดูการทานาแบบอื่นบ้ าง
นาน ้าตมเหมาะกับที่ราบลุ่ม มีน ้าดี สามารถตีเทือกปรับท้ องนาได้ แต่ถ้าเป็ นนาในที่ดอนหรื อบริ เวณที่ไม่มีน ้า
ต้ องอาศัยน ้าฝน ผืนนาเป็ นดินทราย แบบนี ้คงต้ องเปลี่ยนวิธีการทานา
การทานาในพื ้นที่ดอน มีสองแนวทางหลักๆ คือ การหว่านแห้ ง และการหยอดเมล็ดปลูก (แบบข้ าวไร่)
การหว่านแห้ งก็มีสองแบบอีกเช่นกัน คือ หว่านสารวย 1 (หว่านข้ าวเปลือกลงในดินเพื่อรอฝนตกลงมา) และ
หว่านคราดกลบ2 (มีการไถดะและไถแปรก่อนหว่านข้ าว จากนันจึ
้ งไถกลบอีกรอบ)
เช่นเดียวกับการทานาน ้าตม การทานาในพื ้นที่ดอนทุกวันนี ้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างมาช่วยชาวนา
หว่ านข้ าว...ให้ เป็ นแถว
การหว่านแห้ ง ไม่ว่าแบบสารวยหรื อแบบคราดกลบ ข้ าวที่ หว่านจะกระจายทั่วแปลงนา ข้ อดีของการหว่าน
แบบนี ้คือทางานง่าย หว่านไปให้ ทวั่ เดี๋ยวเดียวเป็ นอันเสร็ จ แต่ข้อเสียคือ จะต้ องเจอกับปั ญหาวัชพืชในนา และ ข้ าวจะ
แย่งกันเจริญเติบโตทาให้ ผลผลิตต่าลง
จึงเป็ นที่มาของแนวคิดการหว่านข้ าวให้ เป็ นแถว มีระยะห่างเป็ นช่วงๆ เหมือนการหยอดเมล็ดปลูก เพียงแต่
ต้ องการทางานให้ เร็วขึ ้นสาหรับพื ้นที่นากว้ างๆ
ซึง่ ปั จจุบนั มีการคิดค้ นนวัตกรรมเครื่ องทุน่ แรงหว่านข้ าวแห้ งออกมาหลายแบบ โดยเฉพาะแบบที่ใช้ ตอ่ พ่วงกับ
เครื่ องจักรกล เช่น รถไถเดินตาม หรื อ รถไถนัง่ ขับ รวมถึงเครื่ องมือหว่านข้ าวแห้ งแบบอื่นๆ
กลุ่มแรก เครื่ องมือต่อพ่วงรถไถนา
เป็ นเครื่ องมือที่พ บเห็นได้ ทั่วไป มี การผลิตและจ าหน่ายโดยบริ ษัทห้ างร้ านต่างๆ มักมี รูปร่ างหน้ าตาและ
หลักการทางานคล้ ายๆ กัน
หัวใจการทางาน คือ ใช้ การหมุนของฟั นเฟื องที่ลากไปกับผืนนาเป็ นกลไกในการเปิ ดปิ ดภาชนะบรรจุเมล็ด
พันธุ์ ให้ หล่นลงมาตามแรงโน้ มถ่วง โดยอาจจะมีคนั ไถเปิ ดร่องอยู่ข้างหน้ า เมื่อเมล็ดพันธุ์ตกลงมาแล้ ว ก็จะมีตวั คราด
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กลบดินตามหลังอีกที ซึ่งเครื่ องมือตัวหนึ่งมักจะมีชดุ การปล่อยเมล็ดไม่น้อยกว่า 4 ชุด ทาให้ สามารถหยอดเมล็ดพันธุ์
ข้ าวได้ คราวละ 4 แถว ขึ ้นไป เครื่ องลักษณะนี ้สามารถนาไปใช้ หยอดเมล็ดพันธุ์อื่นๆ ได้ ดีอีกด้ วย เช่น ข้ าวโพด ถัว่
เครื่ องมือกลุ่มนี ้มีการจาหน่ายในราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น สาหรับเกษตรกรที่มีรถไถเดินตามหรื อรถไถ
นัง่ ขับเป็ นของตัวเอง การหาซื ้อมาใช้ งานสาหรับการเพาะปลูกในพื ้นที่กว้ างๆ ก็เป็ นทางเลือกที่นา่ สนใจ

(ที่มาของรูป http://www.tsmsci.com/wp-content/uploads/2015/09/เครื่ องหยอดข้ าวแห้ ง-5-ถัง1.jpg)

(ที่มาของรูป http://changthongkk.blogspot.com/p/sohkcid.html)

กลุ่มที่สอง เครื่ องมือที่ดดั แปลงเข้ ากับรถไถนา
เป็ นเครื่ องมือที่เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ของชาวนาเอง ไม่ต้องลงทุนซื ้อเครื่ องมือมาต่อพ่วง แต่เอาสิ่งของที่
มีอยูแ่ ล้ วในบ้ านมาประกอบติดตังเข้
้ ากับรถไถนา
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หลักการทางาน มักเลียนแบบเครื่ องมือในกลุ่มที่หนึ่ง หรื อไม่ก็ ใช้ ประโยชน์จากการหมุนของล้ อรถไถนาที่เดิน
เป็ นตัวปล่อยให้ เมล็ดข้ าวตกลงในนา
เครื่ องมือกลุม่ นี ้ แม้ วา่ ประสิทธิภาพการทางานอาจจะด้ อยกว่ากลุ่มที่หนึ่งไปบ้ าง แต่ก็เป็ นเครื่ องมือที่เกิดจาก
ความสร้ างสรรค์โดยไม่ต้องเสียสตางค์ไปซื ้อหามาใช้ งาน

(ที่มาของรูป http://www.hugkaset.com/2015/08/15/เครื่ องหยอดข้ าวแบบใหม่/)

นอกจากนี ้ บางคนอาจนาเครื่ องทุ่นแรงหยอดข้ าวนาน ้าตม (ส่วนใหญ่เป็ นประเภทใช้ แรงเหวี่ยงช่วยสะบัดให้
เมล็ดข้ าวหลุดออกมา) มาใช้ กบั การทานาที่ดอนได้ อีกด้ วย
หยอดข้ าวไร่ ..แบบไม่ ต้องก้ ม
ในพืน้ ที่เชิงเขาหรื อพืน้ ที่ทาไร่ นา้ มีจากัดต้ องอาศัยนา้ ฝนเป็ นหลัก การปลูกข้ าวด้ วยวิธี หยอดเมล็ดปลูก ที่
เรี ยกว่าการปลูกข้ าวไร่ เป็ นวิธีการปลูกข้ าวที่คนนิยมและสอดคล้ องกับลักษณะพื ้นที่
การหยอดเมล็ดข้ าวมีสองแบบ คือ หยอดเป็ นหลุม (หาไม้ มากระทุ้งดิน หยอดเมล็ดแล้ วกลบดิน) และ หยอด
เป็ นแถว (ใช้ ไม้ หรื อคราดขีดเป็ นแถว โรยเมล็ดข้ าว แล้ วกลบดิน) แต่ไม่ว่าจะหยอดแบบไหน งานหนักของคนปลูกคือ
การก้ มๆ เงยๆ เพื่อหยอดเมล็ดข้ าว
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หากเป็ นภูมิปัญญาของการปลูกข้ าวไร่ ภาคใต้ เครื่ องมือที่ใช้ ปลูกข้ าวไร่ (คนใต้ เรี ยกหนาข้ าว) คือ ไม้ สกั และ
กระบอกหนาข้ าว ไม้ สักคือไม้ ยาวเหลาปลายให้ มนเพื่อใช้ กระทุ้งดินให้ เป็ นรู ส่วนกระบอกหนาข้ าว ทาจากไม้ ไผ่ไว้
สาหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ถือลงไปหยอดในหลุม
ปั จจุบนั มีการคิดค้ นเครื่ องมือ หยอดเมล็ดพันธุ์ในไร่แบบไม่ต้องก้ มให้ ปวดหลังหลายรู ปแบบ ส่วนใหญ่ใช้ กับ
การหยอดเมล็ดข้ าวโพด ถัว่ แต่สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั การปลูกข้ าวไร่ได้ ดี
แบบที่หนึ่ง เครื่ องหยอดแบบใช้ แรงมือบีบ
เครื่ องมือแบบนี ้มีลกั ษณะเป็ นท่อคล้ ายเสียม และมีอุปกรณ์สาหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว มีกลไกเปิ ดปิ ด (โดย
การใช้ แรงมือบีบเป็ นตัวบังคับเปิ ดปิ ดกลไกนี ้) ให้ ข้าวหล่นลงไปยังปลายเสียมด้ านล่าง รวมทังมั
้ กออกแบบให้ สามารถ
ตังกลไกเปิ
้
ดปิ ดให้ เปิ ดกว้ างหรื อแคบ เพื่อกาหนดจานวนเมล็ดพันธุ์ที่หล่นลงมา

(ที่มาของรูป http://tawee686.blogspot.com/2013/03/blogpost.html)

(ที่มาของรูป http://www.chiangraifocus.com/forums/
index.php?topic=662738.0)

แบบที่สอง เครื่ องหยอดแบบให้ แรงกดหรื อกระทุ้ง
เครื่ องมือแบบนี ้คล้ ายแบบที่หนึ่ง เพียงแต่วิธีการเปิ ดปิ ดให้ เมล็ดพันธุ์หล่นลงมาจะใช้ แรงกดหรื อการกระทุ้ง
แทนการใช้ มือบีบ ส่วนใหญ่มกั คิดตังอุ
้ ปกรณ์เปิ ดปิ ดไว้ ที่ปลายเสียม เมื่อดันท่อไปข้ างหน้ าจะเป็ นการบังคับลิ ้นเปิ ดให้
เมล็ดพันธุ์หล่นออกมา เมื่อดึงท่อกลับมาที่เดิมตัวสปริ งก็จะดันลิ ้นให้ ปิดดังเดิม เครื่ องมือแบบนี ้เกษตรกรรู้จกั กันในชื่อ
ว่า “แจ๊ บ (JEB)” เข้ าใจว่าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ JAB แปลว่ากระทุ้ง
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(ที่มาของรูป
http://www.kasetvirul.com/index.php?lay=
show&ac=cat_show_pro_detail&pid=87142)

(ที่มาของรูป
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=119114.0)

แบบที่สาม เครื่ องหยอดแบบใช้ การหมุนปล่อยเมล็ด
เครื่ องมือแบบนี ้ก็ ยงั คล้ ายกับแบบที่หนึ่งและที่แบบสอง เพียงแต่ใช้ วิธีการหมุนคันหมุนเป็ นการเปิ ดให้ เมล็ด
พันธุ์ หล่นลงมา โดยการหมุนหนึ่ง รอบจะทาให้ เมล็ดพันธุ์ หล่นมาหนึ่ง ครั ง้ เครื่ องมือลักษณะนี ส้ ่วนใหญ่ เป็ นการ
ประดิษฐ์ ขึ ้นใช้ เอง (ต่างจากแบบที่หนึ่งและที่สอง ที่มีการผลิตจาหน่ายตามเว็ บไซต์ ราคาตังแต่
้ หลักร้ อยบาทไปจนถึง
หลักพันบาท)

(ที่มาของรูป https://www.youtube.com/watch?v=K94WBLRFxLk)
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จัดการหญ้ า แบบไม่ ใช้ สารเคมี
ไม่ว่าจะเป็ นการหว่านข้ าวแบบเป็ นแถวหรื อการหยอดข้ าวไร่ สิ่ง ที่ต้องพบเจอเหมื อนกันคือปั ญหาวัช พื ช
เนื่องจากการทานาในที่ดอนไม่สามารถเอาน ้าเข้ ามาช่วยควบคุมหญ้ าได้ เหมือนนาในที่ล่มุ ชาวนาที่ต้องการปลูกข้ าว
โดยไม่ใช้ สารเคมีจงึ ต้ องหานวัตกรรมแบบต่างๆ มาช่วยจัดการเรื่ องนี ้
แบบแรก ตัดหญ้ าพร้ อมข้ าวร่วมกับการใช้ พืชคลุมดิน
เป็ นวิธีการจัดการหญ้ าโดยการบริ หารจัดการแปลงนาในแนวทางเกษตรธรรมชาติ ที่ใช้ ประโยชน์จากระบบ
นิเวศในแปลงนา ร่วมกับลักษณะการเจริญเติบโตของหญ้ าและข้ าว
ขันแรก
้
สาหรับพื ้นที่นาที่สามารถขังน ้าไว้ ได้ ก่อนทาการเพาะปลูกข้ าว ให้ ทาการทดน ้าแช่ในนาไว้ ในช่วงที่มี
น ้าไหลบ่าผ่านแปลง เพื่อให้ วชั พื ชอายุยืนตาย หรื อจะปล่อยปลาให้ กินหญ้ าอื่นๆ ก็ยิ่งดี หากมีเวลาก็เดินถอนวัชพืชที่
ยังตายไม่หมดออกไปจากแปลงนา
·
พอน ้าลดลง ก็หว่านข้ าว ถั่ว งา พร้ อมกันไปเลย (ข้ อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน ระบุว่าการปลูกพืชตระกูลถั่ว
ได้ แก่ ถัว่ พุม่ หรื อ ถัว่ พร้ า อัตราเมล็ด 8 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ (เลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้ อมกับหว่าน
ข้ าวในนาหว่านข้ าวแห้ งเพื่อให้ ถั่วเจริ ญเติบโตพร้ อมกับต้ นข้ าวใน ช่วงที่นา้ ยังไม่ขังในนา ถ้ านา้ ไม่ขังหรื อดินไม่ชืน้
เกินไป ถัว่ จะเจริญเติบโตได้ ประมาณ 45-50 วันให้ ไขน ้าเข้ าที่นา ถัว่ จะตายเน่าสลายให้ ธาตุอาหารพืชอินทรี ยวัตถุแก่
ดินและต้ นข้ าว)
ช่วงแรกจะมีหญ้ าอายุสนขึ
ั ้ น้ ปนกับข้ าว ถั่ว งา ไม่ต้องกังวล ปล่อยให้ หญ้ าโตไปพร้ อมข้ าว พอผ่านไปสัก 2
เดือนหลังหว่านข้ าว หญ้ าส่วนใหญ่จะเริ่มออกดอก แต่ข้าวกาลังอยู่ในช่วงแตกกอ ให้ ใช้ เครื่ องตัดหญ้ าสะพายหลัง ตัด
หญ้ า ปนถัว่ ปนข้ าว ตัดสูงประมาณ 4-6 นิ ้วจากพื ้นดิน
หลังจากนันข้
้ าวจะแตกยอดใหม่และเติบโตสูงขึ ้นมาคลุมหญ้ า ส่วนหญ้ าจะตายไปได้ เอง (เพราะหญ้ าที่ออก
ดอกแล้ วจะอยู่ในช่วงที่อ่อนแอที่สุด หญ้ าหมดแรงแล้ ว หากโดนตัดช่วงนี ้จะตายลงไป แต่ข้าวอยู่ในช่วงกาลังแตกกอ
เมื่อโดนตัดจึงเติบโตได้ ดีกว่า)
หลังจากนันไม่
้ ต้องทาอะไร รอเกี่ยวอย่างเดียว หรื อ พื ้นที่ไหนที่พอจะควบคุมระดับน ้าในนาได้ ให้ ปล่อยน ้าเข้ า
ขังในนา เพื่อให้ ถวั่ งา ย่อยสลายกลายเป็ นปุ๋ยให้ กบั ข้ าว จะทาให้ ข้าวอุดมสมบูรณ์ ให้ ผลผลิตดี โดยแทบไม่ต้องใส่ป๋ ยุ
เข้ าไปในนาเลย (ข้ อมูลจาก ดร.แสวง รวยสูงเนิน ค้ นจากเว็บไซต์ https://www.gotoknow.org/posts/145607)
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แบบที่สอง ใช้ น ้าหมักชีวภาพ
การประยุกต์ใช้ สารชีวภาพในการปรับปรุงบารุงดินและป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช เป็ นแนวทางที่ใช้ กนั อยู่ทวั่ ไป
ซึ่งสารชีวภาพเหล่านี ้สามารถใช้ ควบคุมการเจริ ญเติบโตของวัชพืชในนาข้ าวได้ จึงมีการคิดค้ นสูตรส่วนผสมของน ้า
หมักชีวภาพที่ใช้ กบั วัชพืชในนาข้ าวหลากหลายสูตร จากข้ อมูลของเว็บไซต์รักบ้ านเกิด (www.rakbankerd.com ) มี
การรวบรวมวิธีการกาจัดวัชพืชในนาข้ าวไว้ หลายสูตร เช่น
- การใช้ จลุ ินทรี ย์หน่อกล้ วยสูตรกาจัดหญ้ าวัชพืช ในปริ มาณ 40 ลิตร/ไร่ ฉีดพ่นในนาข้ าวที่มีน ้าประมาณ 10
เซนติเมตร ก่อนปลูกข้ าวประมาณ 7-10 วัน (http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=3780&s=tblplant)
- สูตรยาคุมหญ้ าสาหรับใช้ ในข้ าวนาหว่าน ทาจากจุลินทรี ย์หน่อกล้ วย น ้าส้ มสายชู เหล้ าขาว และกากน ้าตาล
(http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=5663&s=tblrice)

- ใช้ น ้าหมักเหง้ าสับปะรด อัตรา 2.5 - 3 ลิตร ต่อน ้าเปล่า 200 ลิตร ใช้ คลุมหญ้ าวัชพืชในนาข้ าวก่อนหว่าน
หรื อฉีดพ่นควบคุมหญ้ าในนาข้ าวก่อนข้ าวงอก (http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=3810&s=tblplant)
- สูตรนา้ หัวผักกาดคุม หญ้ า ในอัตรา 20 ซี ซี ต่อนา้ 20 ลิตร ใช้ ในนาข้ าวเมื่ อข้ าวยัง เล็กเพื่ อควบคุม การ
เจริญเติบโตของหญ้ าในนาข้ าว (http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=1052&s=tblrice)
แบบที่สาม ใช้ เครื่ องมือช่วยจัดการหญ้ า
ในพื ้นที่ที่ไม่สามารถเก็บกับน ้าได้ หากปลูกข้ าวให้ เป็ นแถวเป็ นแนว เช่น ทานาหว่านแห้ งด้ วยเครื่ องหว่าน หรื อ
การหยอดข้ าวให้ เป็ นแถว การจัดการหญ้ าก็จะทาได้ ง่ายขึ ้น เครื่ องมือพื ้นฐานคือการใช้ จอบถางไปตามร่องระหว่างต้ น
ข้ าว แต่ในพื ้นที่กว้ างๆ การซื ้อรถไถหญ้ ามาใช้ แม้ จะทางานได้ รวดเร็ วแต่เป็ นค่าใช้ จ่ายที่สงู เราจึง ต้ องหาเครื่ องมือมา
ช่วยทุน่ แรงในราคาไม่แพง ซึง่ มีสองประเภท ดังนี ้
- ประเภทแรก อุปกรณ์ที่ใช้ แรงคน
หรื อ เครื่ องมือดายหญ้ า รู้ จกั กันในชื่อ วีดเดอร์ (Weeder tools) เป็ นเครื่ องมือที่มีการคิดค้ นขึ ้นมา
นานแล้ ว แต่ก่อนจะทาด้ วยไม้ เนือ้ แข็ง จนกระทัง่ ทาด้ วยโลหะที่ทนทานมากขึน้ หลักการของเครื่ องมือ คือ การดัน
เครื่ องไปบนพื ้นดินเพื่อให้ ตวั ใบมีด ลูกกลิ่งหรื อใบเฟื องที่ติดอยู่กบั เครื่ องทาการถาก พรวนและถอนหญ้ าขึ ้นมา หรื อ
เพื่อ หมุนกดหญ้ าให้ จมลงในนา (กรณีมีน ้า) เครื่ องจัดการหญ้ าแบบนี ้มีทงชนิ
ั ้ ดที่ใช้ กบั ข้ าวไร่ (ดินทราย) และ ข้ าวนา
(ดินเหนียว น ้าตม) อยู่ที่การออกแบบชุด ใบมีด ลูกกลิ่งหรื อใบเฟื องให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน สามารถยืนทางานได้
(มักมีด้ามจับยาว หรื อมีลกู ล้ อติดตังช่
้ วยผ่อนแรง) มีทงแบบที
ั้
่ทางานได้ ทีละแนว และแบบที่ทางานได้ พร้ อมกันหลาย
แนว (มักออกแบบเป็ นชุดของลูกกลิ่งหรื อใบเฟื องให้ หมุนไปตามร่องนาหรื อร่องสวน)
7

หากลองค้ นข้ อมูลในอินเตอร์ เน็ต จะพบเครื่ องมือหลากหลายแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

(ที่มาของรูป https://thegrowingseason.files.wordpress.com/2013/09/ugm-weeders.jpg)

(ที่มาของรูป https://cartsandtools.com/wpcontent/uploads/Basket_weeder_Carts_and_Tools.jpg)

(ที่มาของรูป
http://c.shld.net/rpx/i/s/i/spin/image/
spin_prod_1028451412?hei=245&
wid=245&op_sharpen=1&qlt=85)

(ที่มาของรูป http://www.diytoolstation.com/wpcontent/uploads/2015/08/High-Wheel-Cultivator0-1.jpg)

(ที่มาของรูป
http://www.psmlawnmowers.co.uk/
images/ww/product/BMS/35020_
rotary_hand_spiker-zi.jpg
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(ที่มาของรูป
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com
/564x/f6/82/5f/f6825f40424e26ad29f7
5e9418c24a7e.jpg)

- ประเภทที่สอง อุปกรณ์ที่ตดิ ตังกั
้ บเครื่ องตัดหญ้ า ตัวอย่างเช่น

“หมุนแหลก” เป็ นอุปกรณ์ตดิ ตังกั
้ บเครื่ องตัดหญ้ า
สะพายบ่าอีกเช่นกัน โดยเปลี่ยนหัวเกียร์ เครื่ องตัดหญ้ า
เป็ นอุปกรณ์ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับชุดพรวนหญ้ าขนาดเล็ก
ติดท้ ายรถไถ มีผลิตและจาหน่ายจานวน 3 รุ่น หัวขนาด
26 – 28 ม.ม. จานวน 7-9 ฟั น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก
https://www.facebook.com/SricharoenTS/)

“อีแหวก” เป็ นชุดใบมีดที่ตดิ ตังกั
้ บเครื่ องตัดหญ้ า
สะพายบ่า ช่วยถากดายกาจัดวัชพืช ในแปลงปลูก ใน
สวน ในไร่ ในร่อง บนเนิน เป็ นงานวิจยั ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
และ ได้ รับรางวัลงานวิจยั ระดับชาติ จากงานอารักขาพืช
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 11 ชุดอุปกรณ์มีแบบ 6 ใบมีด และ ใบมีด
3 ใบ (ได้ รับอนุสิทธิบตั รเลขที่ 1303000742 ดูข้อมูล
เพิ่มเติมจาก
https://www.youtube.com/watch?v=fJuItKfgmIc)

มองนวัตกรรมผ่ านมุมมองเกษตรกรรมยั่งยืน
การคิดค้ นและปรับใช้ นวัตกรรมต่างๆ ในการทานาที่ดอนทังสองแบบข้
้
างต้ น หากมาคิดในกรอบเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน จะได้ ความสัมพันธ์ดงั นี ้
นาหว่ าน แบบเป็ นแถว
บริบทการผลิต
การทานาในพื ้นที่ดอน
ความต้ องการ
ต้ องการทานาหว่านแบบประหยัดเวลาและ
แรงจูงใจ หรื อ ปั ญหา แรงงาน โดยจัดการวัชพืชง่ายกว่านาหว่าน
ที่นามาสูก่ ารคิดค้ น แบบทัว่ ไป
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ปลูกข้ าวหยอด แบบไม่ ก้ม
การทานาในพื ้นที่ดอน ที่สงู (ข้ าวไร่)
ต้ องการทานาในพื ้นที่ลาดชัน ใช้ น ้าน้ อย
จัดการวัชพืชได้ ง่ายกว่านาหว่านแบบทัว่ ไป
และป้องกันนกมาจิกกินข้ าวได้ ดีกว่าการ

นาหว่ าน แบบเป็ นแถว
ต้ นทุนที่มีอยู่
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ /
วิศวกรรมศาสตร์
การสร้ างสรรค์
ประยุกต์ ปรับใช้
ผสมผสานเทคโนโลยี
เครื่ องจักรเครื่ องมือ
เทคโนโลยี

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร
ประสิทธิภาพ

ความคุ้มค่า

ความยัง่ ยืน

สามารถไถพรวนและปรับพื ้นที่นาให้ เรี ยบ
เสมอกันได้
การปลูกข้ าวเป็ นแถว ทาให้ ง่ายต่อการ
จัดการวัชพืช
การหาเครื่ องมือสาหรับทุน่ แรงในการนา
เมล็ดข้ าวไปหยอดในนา
และเครื่ องทุน่ แรงการกาจัดวัชพืช
- การต่อพ่วงกับรถไถเดินตาม
- กลไกระบบล้ อและเพลา
- เครื่ องตัดหญ้ าสะพายบ่า
- นวัตกรรมอุปกรณ์หยอดข้ าวพ่วงรถไถนา
- นวัตกรรมเครื่ องมือจัดการวัชพืช (ใช้ แรง
คน/ใช้ ร่วมกับเครื่ องตัดหญ้ าสะพายบ่า)
- ทางานได้ คอ่ นข้ างรวดเร็ว
- การควบคุมวัชพืชค่อนข้ างยุง่ ยากกว่านา
หว่านน ้าตมที่ควบคุมระดับน ้าได้
จาเป็ นต้ องมีอปุ กรณ์ชว่ ย
- ผลผลิตข้ าวดีกว่านาหว่านทัว่ ไป
- เหมาะกับการทานาในพื ้นที่กว้ างๆ
- ต้ นทุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่มากนัก
สามารถเก็บไว้ ใช้ ได้ หลายปี
- ต้ นทุนค่าแรงงานค่อนข้ างน้ อย
เป็ นวิธีการทางานแบบหนึง่ ที่ตอบโจทย์
ชาวนาในเรื่ องของการลดต้ นทุนและแรงงาน
การปลูกข้ าว (ในพื ้นที่ดอน) และเหมาะกับ
ชาวนารุ่นใหม่ที่สนใจการทานาแต่ยงั มี
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ปลูกข้ าวหยอด แบบไม่ ก้ม
หว่านเมล็ดลงไปบนพื ้นดินโดยตรง
มีการไถพรวนในระดับหนึง่ แต่ไม่จาเป็ นต้ อง
เรี ยบเสมอกัน
การปลูกข้ าวให้ มีระยะห่างสม่าเสมอทาให้
ข้ าวแตกกอดีและจัดการวัชพืชง่าย
การหาวิธีเพื่อทุน่ แรงและเวลาในการหยอด
ข้ าว และเครื่ องทุน่ แรงการกาจัดวัชพืช
- กลไกคานดีดคานงัดและการประยุกต์ใช้
สปริง
- กลไกระบบล้ อและเพลา
- เครื่ องตัดหญ้ าสะพายบ่า
- นวัตกรรมอุปกรณ์หยอดข้ าวไร่
- นวัตกรรมเครื่ องมือจัดการวัชพืช (ใช้ แรง
คน/ใช้ ร่วมกับเครื่ องตัดหญ้ าสะพายบ่า)
- ค่อนข้ างใช้ เวลาในการปลูกข้ าว
- จาเป็ นต้ องมีอปุ กรณ์ชว่ ยกาจัดวัชพืชในไร่
ข้ าว
- สามารถปลูกข้ าวในพื ้นที่ลาดชันได้

- ต้ นทุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่มากนัก
(สามารถประดิษฐ์ ใช้ ได้ เอง)
- มีต้นทุนค่าแรงงานพอสมควร
เป็ นการทางานที่สอดคล้ องกับลักษณะพื ้นที่
ลาดชัน ช่วยทุน่ เวลาและแรงงานในการ
หยอดข้ าว

นาหว่ าน แบบเป็ นแถว
ข้ อจากัดเรื่ องการใช้ แรงงาน

ปลูกข้ าวหยอด แบบไม่ ก้ม

การจัดการวัชพืชเป็ นปั จจัยสาคัญของการทานาในพื ้นที่ดอนหรื อพื ้นที่ไร่ หากพื ้นที่เพาะปลูกมี ไม่มากนักการ
ใช้ แรงงานคนเพียงอย่างเดียวก็อาจจัดการได้ (มักอาศัยการขอแรงเอามื ้อกัน) แต่ถ้าเป็ นพื ้นที่ขนาดใหญ่หากว่าเราไม่
ต้ อ งการใช้ ส ารเคมี ก าจัด วัช พื ช แล้ ว การใช้ ร ะบบการเพาะปลูก แบบเป็ นแถวเป็ นแนว หรื อ แบบที่ มี ระยะห่า งที่
สม่าเสมอ ร่วมกับการเอาเครื่ องมือทุน่ แรงแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ก็เป็ นทางออกที่ดีสาหรับเกษตรกรที่มีแรงงานและ
เวลาจากัด
นอกจากนี ้ การเข้ าใจสภาพพื ้นที่ ดินฟ้าอากาศ และการเลือกใช้ พนั ธุ์ข้าวที่เหมาะสมก็นบั เป็ นปั จจัยสาคัญ
ของการปลูกข้ าวในที่ดอนหรื อไร่ให้ ได้ ผลผลิตที่ดีมีคณ
ุ ภาพ
แน่นอนว่า “พันธุ์ข้าวพื ้นบ้ าน” คือหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ และดูจะยิ่งมีความสาคัญมากขึ ้นในสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอันใกล้ นี ้
+++++++++++++++++++++

1

การหว่านสารวย การหว่านวิธีนี ้ชาวนาจะต้ อง เริ่ มไถนาเตรี ยมดินตังแต่
้ เดือนเมษายน ซึง่ มีการไถดะ และไถแปร แล้ วเอาเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่ได้ เพาะให้ งอกหว่าน ลงไปโดยตรง ปกติใช้ เมล็ดพันธุ์1-2 ถัง/ไร่ เมล็ด พันธุ์ที่หว่านลงไปบางส่วนจะตกลงไปอยูต่ ามซอก ระหว่าง
ก้ อนดินและรอยไถ เมื่อฝนตกลงมา ทาให้ ดิน เปี ยกและเมล็ดที่ได้ รับความชื ้น ก็จะงอกขึ ้นมาเป็ นต้ น กล้ า การหว่านวิธีนี ้ใช้ เฉพาะใน
ท้ องที่ที่ฝนตกตามฤดูกาล (ข้ อมูลจากเวปไซต์สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
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การหว่านคราดกลบหรื อไถกลบ ในกรณีที่ดินมีความชื ้นอยูบ่ ้ างแล้ ว และเป็ นเวลาที่ฝนจะเริ่มตกตาม ฤดูกาล ชาวนาจะปลูกข้ าวแบบ
หว่านคราดกลบหรื อ ไถกลบ โดยชาวนาจะทาการไถดะและไถแปร แล้ วเอา เมล็ดพันธุ์ที่ยงั ไม่ได้ เพาะให้ งอกจานวน 1-2 ถัง/ไร่ หว่าน
ลงไปทันที แล้ วคราดหรื อไถ เพื่อกลบเมล็ดที่หว่าน ลงไปอีกครัง้ หนึง่ เนื่องจากดินมีความชื ้นอยูแ่ ล้ วเมล็ด ก็จะเริ่มงอกทันทีหลังจาก
หว่านลงไปในดิน วิธีนี ้ดูเหมือนว่าจะดีกว่าวิธีแรก เพราะเมล็ดจะงอกทันทีหลังจากที่ ได้ หว่านลงไป นอกจากนี ้ การตังตั
้ วของต้ นกล้ าก็
ดีกว่า วิธีแรกด้ วย เพราะเมล็ดที่หว่านลงไปถูกดินกลบฝั งลึก ลงไปในดิน (ข้ อมูลจากเวปไซต์สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
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