บันทึกคน (อยาก) ทาเกษตร # 2
ชาวนามือใหม่ กับนวัตกรรมการทานา (นา้ ตม)

เข้ าสูห่ น้ าฝน...ถึงเวลาทานา
แต่จะทานาแบบไหน หากคนที่เคยทานามาก่อนก็คงตอบได้ ไม่ยากอะไรเพราะทามาอยู่ทกุ ปี แต่สาหรับ
มือใหม่ที่ไม่เคยทานา การจะเริ่มต้ นลงมือ คงต้ องคิดไตร่ตรองกันสักหน่อย
คาถามแรกๆ คือ นาของเราเป็ นนาแบบไหน นาที่ลมุ่ นาที่ดอน นาที่สงู (ข้ าวไร่) นาขันบั
้ นได ฯลฯ เพราะนา
แต่ละแบบมีเทคนิคและเครื่ องไม้ เครื่ องมือแตกต่างกันไป
คาถามที่ตามมา เราใช้ น ้าจากไหน มีแหล่งน ้าเป็ นของตัวเอง (มีสระน ้า มีบอ่ บาดาล ฯลฯ) ใช้ น ้าชลประทาน
หรื อ ใช้ น ้าฝนตามดดูกาลเป็ นหลัก
และ คาถามอื่นๆ เช่น เราจะปลูกข้ าวอะไร ปลูกเพื่อกิน เพื่อขาย หรื อ เพื่อไปแปรรูป เป็ นต้ น
เมื่อตอบคาถามเบื ้องต้ นได้ แล้ ว ค่อยมาเลือกวิธีการทานากัน
หากเป็ นแต่ก่อน วิธีการทานาก็มกั จะเป็ นไปตามบริบทของพื ้นที่ เช่น นาลุม่ มีน ้าดี ก็มกั ทานาดาหรื อนาหว่าน
น ้าตม หากเป็ นนาดอนใช้ น ้าฝนเป็ นหลักก็อาจเป็ นการนาหว่านแห้ ง ถ้ าเป็ นข้ าวไร่ก็ใช้ วิธีหยอดเมล็ดปลูก
แต่เดี๋ยวนี ้มีวิธีการทานาแบบใหม่ๆ ที่เรี ยกว่าเป็ นนวัตกรรมสาหรับชาวนาหลายแบบด้ วยกัน ซึง่ วันนี ้เรามาคุย
เรื่ องการทานาในที่ลมุ่ กันก่อน
เมื่อสังคมเปลี่ยน นาก็ต้องปรับ
การทานาดากับนาที่ลมุ่ เป็ นของคูก่ นั เพราะชาวนาในสมัยก่อนรู้วา่ การทานาดาได้ ผลผลิตดี ดูแลง่าย แต่นา
ดาก็ต้องใช้ แรงงานมากด้ วย ไหนจะเตรี ยมแปลงตกกล้ า ถอนกล้ า ปั กดา ซ่อมข้ าว จิปาถะ แต่ก็ไม่เป็ นปั ญหา เพราะยัง
มีวฒ
ั นธรรมการลงแขกกันอยู่ อีกทังต่
้ างคนก็ยงั ปลูกข้ าวพื ้นบ้ านที่มีความหลากหลาย ทาให้ ช่วงเวลาการปลูกต่างกัน
จึงหมุนเวียนช่วยกันทานาได้
แต่สมัยนี ้การทานาดากลายเป็ นเรื่ องหนัก เพราะปลูกข้ าวพันธุ์เดียวกันต้ องปลูกพร้ อมๆ กัน ไม่มีใครช่วยใคร
ได้ ชาวนาก็อายุมาก ลูกหลานก็ไม่ได้ อยูช่ ว่ ยทานา สุดท้ ายก็ต้องจ้ างคนมาตกกล้ า ดานา เพิ่มต้ นทุนเข้ าไปอีก
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ทานาดาได้ ข้าวมากก็จริง แต่เมื่อทายากขึ ้น ต้ นทุนสูง ชาวนาในที่ลมุ่ ก็เลยเปลี่ยนการทานาเป็ นแบบนาหว่าน
น ้าตมกันเกือบหมด
แต่นาหว่านน ้าตมก็มีข้อเสีย เพราะมักเจอปั ญหาวัชพืชในนา สุดท้ ายก็เลยหันมาใช้ สารเคมีคมุ หญ้ า
กลายเป็ นปั ญหาสุขภาพ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมตามมามากมาย
แม้ เขาจะรู้ดีวา่ การทานาดาแบบเดิมๆ แบบไม่ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
สารเคมี จะทาให้ ได้ ข้าวที่ดีมีความปลอดภัย จะกินก็
ดี จะขายก็ง่าย แต่เมื่อแรงงานหายาก จ้ างเขาก็แพง หลายคนเลยลังเลใจ
โชคดีที่ปัจจุบนั มีการคิดค้ นวิธีทานาแบบเหนื่อยน้ อยลง ได้ ข้าวมากขึ ้น แต่ลงทุนต่า และไม่ต้องใช้ สารเคมี ที่
กลายเป็ นนวัตกรรมให้ ชาวนามืออาชีพและชาวนามือใหม่ ได้ เอาไปปรับใช้ กนั
นาโยนกล้ า1 นาดาแบบไม่ ต้องก้ มดา
นาโยนกล้ าเป็ นยังไง หลายคนคงรู้จกั กันแล้ ว เพราะมีคนนามาใช้ กนั มากขึ ้น มีการสอนกันตามแหล่งเรี ยนรู้
ปราชญ์ชาวบ้ าน และมีการเผยแพร่ผา่ นสื่อต่างๆ มากมาย
ความน่าสนใจของนาโยนกล้ าคือ เราสามารถทานาดาโดยไม่ต้องเสียเวลาทาแปลงตกกล้ า ไม่ต้องถอนกล้ า
ไม่ต้องก้ มดานาให้ ปวดหลัง แถมทานาได้ เร็วกว่านาดาทัว่ ไปหลายเท่านัก
แต่นาโยนกล้ าก็มีขนตอนเพิ
ั้
่มขึ ้น ต้ องลงทุนซื ้อถาดเพาะกล้ านาโยนในปี แรก (ถ้ าเก็บรักษาดีๆ ก็ใช้ ซ ้าได้ อีก
หลายปี ) ต้ องเสียเวลาเอาเมล็ดข้ าวมาหยอดในถาดเพาะ เป็ นงานที่ต้องใช้ สายตาและความละเอียดทีเดียว
และข้ อด้ อยอีกอย่าง คือ ระยะห่างระหว่างต้ นข้ าวจะไม่เป็ นระเบียบ เป็ นแถวเป็ นแนวเหมือนการทานาดา ข้ าว
จะถี่จะห่างแค่ไหน ขึ ้นกับคนโยน ว่าโยนให้ กระจุกหรื อกระจายตัวทัว่ แปลงนา
หากคนโยนกล้ า โยนได้ ดี กระจายตัวสม่าเสมอ ก็เชื่อว่าผลผลิตข้ าวที่ได้ นา่ จะมากกว่านาดาทัว่ ไป เพราะกล้ า
ที่นามาโยนมีอายุน้อย รากไม่ถกู กระทบกระเทือน จึงแตกกอออกรวงดีกว่านาดา
สาหรับเครื่ องมือที่มีการคิดค้ นเพื่อช่วยในการทานาโยนกล้ า ที่เด่นๆ คือ เครื่ องมือช่วยทาถาดเพาะกล้ า เพราะ
ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนที
้
่ใช้ เวลามากที่สดุ อย่าลืมว่าถาดเพาะกล้ าขนาด 35x60 ซม. มีหลุมเล็กๆ อยู่ถึง 434 หลุม การที่
จะเอาดินมาใส่ แล้ วหยอดเมล็ดข้ าวลงไปในแต่ละหลุมแล้ วเอาดินปิ ดทับหน้ าอีกที เป็ นงานที่หนักหนาทีเดียว
จึงมีคนคิดค้ นนวัตกรรมเพื่อทุน่ แรงในหลายแนวทาง
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แนวทางแรก การคิดนวัตกรรมที่เป็ นเครื่ องมือ เช่น เครื่ องช่วยหยอดเมล็ดลงถาด หรื อ เครื่ องโรยดินและโรย
เมล็ดในขันตอนเดี
้
ยว
เครื่ องโรยข้ าวโรยดินสาหรับนาโยน

แหล่งที่มาของข้ อมูล : มานัส ไชยรัตน์. สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2559
เรี ยบเรี ยงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์ เจ้ าหน้ าทีศ่ นู ย์ประสานงานร่วมด้ วยช่วยกันสานึกรักบ้ านเกิดจ.เชียงราย
สืบค้ นเพิ่มเติมได้ จาก http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=7854&s=tblrice

แนวทางที่สอง ไม่คดิ เครื่ องมือใหม่ แต่คิดวิธีการหยอดเมล็ดแบบใหม่ โดยการนาดินมาผสมกับเมล็ดพันธุ์
ข้ าวแล้ วโรยลงไปในถาดพร้ อมกัน

แหล่งที่มาของข้ อมูลและภาพ เวปไซต์เกษตรพอเพียง.คอม
สืบค้ นเพิ่มเติมได้ จาก http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=73279.48
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ไม่วา่ จะเป็ นแนวทางไหน ก็ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ ไม่มากก็น้อย อยูท่ ี่ว่าเราจะเลือกแบบไหน
แน่นอนว่าแบบแรกต้ องหาเครื่ องมือมาใช้ (อาจประดิษฐ์ ใช้ เอง หรื อ ซื ้อหามาก็ตาม) ส่วนแบบที่สองก็ยงั ต้ องลงมือ
ผสมดินใส่ลงไปในถาดด้ วยตนเอง แต่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากนัก
ชอบแบบไหนก็ลองเลือกใช้ กนั ดู
นาปาเป้า2 ปลูกข้ าวต้ นเดียวด้ วยการโยน
การทานาปาเป้าข้ าวต้ นเดียว ดูไปแล้ วก็คล้ ายกับการทานาแบบโยนกล้ า แต่ให้ ผลผลิตสูงกว่าการทานาโยน
กล้ าทัว่ ไป
ที่เป็ นอย่างนี ้ เพราะนาปาเป้าเป็ นนวัตกรรมการทานาที่ตอ่ ยอดจากการทานาโยนกล้ า โดยการนาหลักการ
ปลูกข้ าวต้ นเดียว (SRI) มาประยุกต์ใช้
แต่ก็นนแหละ
ั้
จะทานาปาเป้าได้ ต้ องมีความพิถีพิถนั กว่าการทานาทัว่ ไปหลายอย่าง เช่น การเตรี ยมถาด
เพาะกล้ าก็ต้องหยอดข้ าวหลุมละ 1 เมล็ดเท่านัน้ เพื่อให้ ได้ ต้ มุ กล้ าข้ าวต้ นเดียว
และขันตอนที
้
่ยากกว่าคือการเอากล้ าที่เพาะไปโยนลงในนา ที่ต้องให้ มีระยะห่างระหว่างต้ นเท่ากับ 30 x 30
ซม. หรื อ 40 x 40 ซม. ให้ ได้ จึงเป็ นที่มาของชื่อการทานาว่า “ปาเป้า” เพราะต้ องใช้ การปาให้ ตรงเป้า ไม่เหมือนกับนา
โยนกล้ าที่โยนให้ กระจายทัว่ กันก็พอ
การปาเป้าต้ นกล้ า จึงเป็ นงานหนัก ที่หลายคนถอดใจ แต่ก็ไม่เกินความสามารถของชาวนายุคใหม่ ที่คิดค้ น
นวัตกรรมมาช่วยทุ่นแรง
ในเรื่ องของการหยอดข้ าวลงหลุมละเมล็ด ก็มีคนคิดเครื่ องมือที่ชื่อว่า ว่า “Single Rice Seed Seeder
Version2 : สังวาลย์พฒ
ั นา" ซึง่ พัฒนาขึ ้นโดยคุณสังวาลย์ หนึง่ ในสมาชิกเครื อข่ายชาวนาวันหยุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ https://www.facebook.com/WeekendFarmerNetworks/videos/634538666616654/)
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ส่วนประกอบหลักของเครื่ องมือทาจากแผ่นอะคลีลิก เจาะด้ วยเครื่ องยิงเลเซอร์ 2 แผ่นประกบกัน มีกลไกเลื่อน
สาหรับปิ ดเปิ ดให้ รูตรงกัน เมื่อนาเมล็ดข้ าวมาโรยด้ านบนแล้ วทาการเขย่าเกลี่ยให้ ตกลงไปตามร่องที่เจาะไว้ จากนัน้
เปิ ดกลไกให้ รูของแผ่นอะคลีลิกตรงกันเมล็ดข้ าวก็จะตกลงมายังถาดหลุดเพาะกล้ าด้ านล่างที่ใส่ดนิ เตรี ยมไว้ จากนัน้
นาถาดเพาะกล้ าออกมาโรยดินปิ ดทับหน้ าเป็ นอันเรี ยบร้ อย
สาหรับการทุน่ แรงทุ่นเวลาในการปาเป้าต้ นกล้ า มีการคิดค้ นในสองแนวทางคือ
แนวทางแรก ใช้ วิธีตีตารางในผืนนาเพื่อกาหนดจุดปาเป้า ด้ วยเครื่ องมือที่ชื่อว่า “เครื่ องช่วยตีตาราง Roller
Planting Marker” ตีตารางแล้ วก็หิ ้วตุ้มกล้ าข้ าวต้ นเดียวลงไปปาให้ ตรงกับจุดที่กาหนดไว้ ได้ เลย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก วีดีโอเรื่ อง ตีตารางนา ปาเป้า ชาวนาวันหยุด@ ชัยนาท-1
https://www.youtube.com/watch?v=qXdExA2uSf8

แต่เครื่ องมือตัวนี ้จะทางานได้ ดี ผืนนาต้ องเรี ยบเสมอกัน ไม่ให้ มีจดุ ที่เป็ นแอ่ง และทาการระบายน ้าออกให้
เหลือแต่ผิวนาที่เป็ นเลน จึงจะทาให้ รอยที่เครื่ องมือลากผ่านไปมีความเด่นชัด อีกอย่างระยะห่างระหว่างตุ้มข้ าวจะ
สม่าเสมอหรื อไม่ขึ ้นกับคนปาเป้าอยูด่ ี
แนวทางที่สอง ใช้ เครื่ องมือที่ชว่ ยหย่อนกล้ าข้ าวลงในนาโดยตรง (โดยใช้ แรงคน)

ที่มา : https://www.facebook.com/people/นานาวิถี-สุโขทัย/100007277800662
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เครื่ องมือนี ้มีข้อดีกว่าเครื่ องช่วยตีตาราง เพราะมีความแม่นยากว่า และสามารถปาเป้ากล้ าให้ เสร็จในขันตอน
้
เดียว สามารถใช้ งานได้ กบั พื ้นที่ที่ไม่เรี ยบได้ แต่ข้อจากัดคือ ต้ องทางานพร้ อมกันหลายคน (คนลาก คนปาเป้า) จึง
เหมาะกับการทานาที่มีการลงแขกช่วยเหลือกัน
นาหยอดนา้ ตม3 เมื่อนาดาผสมกับนาหว่ าน
นาหยอดน ้าตม เป็ นการปลูกข้ าวเป็ นแถวเป็ นแนว ทาให้ ข้าวแตกกอดี จัดการวัชพืชได้ ง่ายกว่านาหว่าน แถม
ทางานได้ เร็ว ไม่ต้องมีการตกกล้ า ถอนกล้ า ปั กดา กล้ าไม่ช ้าเหมือนนาดา ทาให้ ต้นทุนต่าลง
กลายเป็ นลูกครึ่งนาดากับนาหว่าน ที่กาลังได้ รับความนิยมกันมาก
จะทานาหยอดน ้าตม ต้ องเตรี ยมที่นาเหมือนกับการทานาหว่านน ้าตม คือ ต้ องเรี ยบตีเทือกให้ สม่าเสมอ และ
ต้ องควบคุมระดับน ้าได้
แต่การทานาหยอดน ้าตมก็มีขนตอนที
ั้
่ใช้ เวลาพอสมควร คือ การหิ ้วถังใส่เมล็ดพันธุ์ข้าว ลงไปทยอยหยอดใน
นาให้ เป็ นแถวเป็ นแนวมีระยะห่างสม่าเสมอ การทาแบบนี ้แม้ จะเหนื่อยน้ อยกว่าการปั กดา แต่ก็นบั ว่าเป็ นงานที่หนัก
พอสมควร ต้ องก้ มๆ เงยๆ เช่นเดียวกับการดานา
จึงเป็ นที่มาของการคิดค้ นนวัตกรรมเครื่ องทุน่ แรงหยอดข้ าวนาน ้าตมขึ ้นมากันหลายรูปแบบ ซึง่ หลักการ
พื ้นฐานของเครื่ องมือเหล่านี ้ พอจะแบ่งออกได้ เป็ นสองกลุ่ม
กลุ่มแรก เครื่ องมือที่ใช้ แรงโน้ มถ่วงในการปล่อยข้ าวให้ ตกลงไป
หัวใจของเครื่ องมือคือใช้ กลไกอะไรก็ได้ ในการเปิ ดปิ ดรูเพื่อให้ เมล็ดข้ าวหล่นลงมาตามแรงโน้ มถ่วง หากรูใหญ่
ข้ าวก็ตกลงมามาก หากรูเล็กก็ตกลงมาน้ อย (แต่ถ้าเล็กเกินไปข้ าวก็อาจติดขัดไม่ตกลงมา)
จังหวะการเปิ ดปิ ดกลไกก็มีผลกับการทางาน เพราะ เวลาเอาเครื่ องลงไปลากในนา ถ้ าเปิ ดปิ ดถี่ๆ ข้ าวที่หยอด
จะมีระยะห่างระหว่างกอน้ อย ถ้ าเปิ ดปิ ดห่างกัน ระยะห่างระหว่างกอก็มากขึ ้น ส่วนระยะห่างระหว่างแถวขึ ้นกับการ
วางตาแหน่งของอุปกรณ์บรรจุข้าวแต่ละชุดมีระยะห่างมากน้ อยเพียงใด
กลุ่มที่สอง เครื่ องมือที่ใช้ แรงเหวี่ยงช่วยสะบัดให้ เมล็ดข้ าวหลุดออกไป
หัวใจของเครื่ องมือนี ้คือ ใช้ การหมุนของวัสดุที่บรรจุพนั ธุ์ข้าวไว้ แล้ วทาการเจาะรูให้ ข้าวหล่นออกมา เมื่อ
ตาแหน่งของรูถกู เหวี่ยงลงมาด้ านล่าง ยิ่งเหวี่ยงแรงเท่าไร ก็จะยิ่งดันให้ เมล็ดข้ าวหลุดออกมามาก
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ขนาดและรูปทรงของรูมีผลต่อจานวนข้ าวที่หลุดออกมา เช่นเดียวกับระยะห่างแต่ละรูก็มีผลต่อความห่างของ
จุดที่ปล่อยข้ าวออกมา ส่วนระยะห่างระหว่างแถวขึ ้นกับการวางตาแหน่งของอุปกรณ์บรรจุข้าวแต่ละชุดมีระยะห่าง
มากน้ อยเพียงใด
ที่ต้องระวังคือ ยิ่งความสูงของปลายท่อหรื อรู อยูส่ งู จากผืนนามากแค่ไหน โอกาสที่เมล็ดข้ าวจะกระจัดกระจาย
ก็มากยิ่งขึ ้น และหากต้ องการให้ ระยะห่างสม่าเสมอ ควรหมุนอุปกรณ์ในอัตราเร็วที่คงที่
หากลองไปสืบค้ นในเวปไซต์ ตัวอย่างของเครื่ องมือแต่ละกลุม่ มีดงั นี ้
เครื่ องมือที่ใช้ แรงโน้ มถ่วงในการปล่อยข้ าว
เครื่ องมือที่ใช้ แรงเหวี่ยงช่วยสะบัดเมล็ดข้ าว

http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=3658247

http://upic.me/i/r4/09-04-13-08-09-12.jpg

http://www.matichon.co.th/online/2014/11/14153452521415345337l.jpg

http://upic.me/i/w8/rimg0005_resize.jpg

https://i.ytimg.com/vi/gr2SwAZgBY8/mqdefault.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu177/changdee199/DSC_0022.jpg
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มองนวัตกรรมผ่ านมุมมองเกษตรกรรมยั่งยืน
การคิดค้ นและปรับใช้ นวัตกรรมต่างๆ ในการทานาน ้าตมทังสามรู
้
ปแบบข้ างต้ น หากมาคิดในกรอบเกษตรกรรมยัง่ ยืน จะได้ ความสัมพันธ์ดงั นี ้
บริบทของระบบการผลิต
ความต้ องการ แรงจูงใจ
หรื อ ปั ญหาที่นามาสูก่ าร
คิดค้ น
ต้ นทุนที่มีอยู่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ /
วิศวกรรมศาสตร์
การสร้ างสรรค์ ประยุกต์
ปรับใช้ ผสมผสาน
เทคโนโลยี
เครื่ องจักรเครื่ องมือ
เทคโนโลยี
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

นาโยนกล้ า
การทานาในพืน้ ทีร่ าบลุ่ม
ต้ องการทานาดาแบบประหยัดแรงงาน

นาปาเป้า
การทานาในพืน้ ทีร่ าบลุ่ม
ต้ องการเพิ่มผลผลิต และ สามารถ
ควบคุมวัชพืชได้ ง่าย

นาหยอดนา้ ตม
การทานาในพืน้ ทีร่ าบลุ่ม
ต้ องการทานาแบบประหยัดเวลาและ
แรงงาน โดยจัดการวัชพืชง่ายกว่านา
หว่านน ้าตม
มีระบบชลประทาน/ควบคุมระดับน ้าใน มีระบบชลประทาน/ควบคุมระดับน ้าใน มีระบบชลประทาน/ควบคุมระดับน ้าใน
นาได้
นาได้
นาได้
การปลูกข้ าวด้ วยต้ นกล้ าอายุน้อยๆ ทา การปลูกข้ าวต้ นเดียว (SRI) ทาให้ ได้ ผล การปลูกข้ าวเป็ นแถว ทาให้ ง่ายต่อการ
ให้ ข้าวแตกกอดี
ผลิตข้ าวสูงกว่าการดานาทัว่ ไป
จัดการวัชพืช
การหาวิธีเพื่อทุน่ แรงและเวลาในการ
การหาวิธีเพื่อทุน่ แรงและเวลาในการ
การหาเครื่ องมือสาหรับทุ่นแรงในการนา
เตรี ยมถาดเพาะกล้ านาโยน
เตรี ยมตุ้มข้ าวต้ นเดียว และ การช่วยเพิ่ม เมล็ดข้ าวไปหยอดในนา
ความสะดวกในการนาไปปาเป้าในนา
- ถาดเพาะกล้ าข้ าว
- ถาดเพาะกล้ าข้ าว
- กลไกระบบล้ อและเพลา
- กลไกระบบล้ อและเพลา
- กลไกระบบล้ อและเพลา
- การต่อพ่วงกับรถไถเดินตาม
- นวัตกรรมเครื่ องโรยดินโรยเมล็ด
- นวัตกรรมเครื่ องหยอดข้ าวลงหลุมละ - นวัตกรรมอุปกรณ์หยอดข้ าวน ้าตม
- นวัตกรรมกระบวนการเตรี ยมถาดเพาะ เมล็ด
(แบบแรงโน้ มถ่วง/แบบแรงเหวี่ยง)
กล้ า
- นวัตกรรมอุปกรณ์ตีตารางในนา
- นวัตกรรมอุปกรณ์หย่อนกล้ าข้ าวลงนา
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บริบทของระบบการผลิต
นาโยนกล้ า
ประสิทธิภาพ
- ทางานได้ คอ่ นข้ างรวดเร็ว
- หากควบคุมระดับน ้าได้ ดีจะป้องกัน
ปั ญหาวัชพืชในแปลงนาได้
- สามารถใช้ กบั การทานาแปลงใหญ่ๆ
ได้
ความคุ้มค่า
- ต้ นทุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่มากนัก
สามารถเก็บไว้ ใช้ ได้ หลายปี
- ต้ นทุนค่าแรงงานน้ อยกว่าการจ้ าง
ดานา

นาปาเป้า
- เวลาที่ใช้ ในการปลูกข้ าวขึ ้นกับความ
ชานาญของชาวนา
- การควบคุมวัชพืชในนาทาได้ ง่ายที่สดุ
- เหมาะสมสาหรับพื ้นที่ที่ไม่ใหญ่นกั
หรื อสาหรับแปลงที่ใช้ ผลิตเมล็ดพันธุ์
- ต้ นทุนเครื่ องมือไม่มากนัก (สามารถ
ประดิษฐ์ ใช้ ได้ เอง) และอุปกรณ์สามารถ
เก็บไว้ ใช้ ได้ หลายปี
- ต้ นทุนค่าแรงงานค่อนข้ างสูงกว่านา
โยน แต่ผลผลิตที่ได้ รับมากกว่าด้ วย
เป็ นการทางานที่ลดขันตอนในการเตรี
้
ยม นับว่าเป็ นนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อ
แปลงเพาะกล้ าและปั กดา เหมาะกับ
รับมือกับปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
ชาวนาทัว่ ไปที่มีแรงงานจากัด และสนใจ โดยเฉพาะปั ญหาการขาดแคลนน ้า และ
การทานาที่เน้ นคุณภาพและให้ ผลผลิต ปั ญหาผลผลิตตกต่าจากสภาพ
สูงกว่าการทานาหว่าน
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

นาหยอดนา้ ตม
- ใช้ เวลาในการปลูกข้ าวน้ อยที่สดุ
- การควบคุมวัชพืชค่อนข้ างยุง่ ยากกว่า
นาดา จาเป็ นต้ องมีอปุ กรณ์ช่วย
- ผลผลิตข้ าวดีกว่านาหว่านน ้าตม
- เหมาะกับการทานาในพื ้นที่กว้ างๆ
- ต้ นทุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่มากนัก
(สามารถประดิษฐ์ ใช้ ได้ เอง)
- ต้ นทุนค่าแรงงานน้ อย

ความยัง่ ยืน

เป็ นวิธีการทางานแบบหนึง่ ที่ตอบโจทย์
ชาวนาในเรื่ องของการลดต้ นทุนและ
แรงงานการปลูกข้ าว และเหมาะกับ
ชาวนารุ่นใหม่ที่สนใจการทานาแต่ยงั มี
ข้ อจากัดเรื่ องการใช้ แรงงาน
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ไม่วา่ จะเป็ นการทานาน ้าตมแบบใด หัวใจสาคัญคือการเตรี ยมดินทาเทือก ปรับพื ้นที่นาให้ สม่าเสมอ และ
ระบายน ้าส่วนเกินออกจากนา แต่อย่าให้ ผิวดินแห้ ง อย่าให้ มีบริเวณน ้าขัง และสามารถควบคุมระดับน ้าในช่วงการ
ดูแลรักษาได้ หรื อไม่เพียงใด
การทานาหยอดน ้าตม เป็ นวิธีการแรกๆ ของชาวนามือใหม่ ที่ต้องการเริ่มต้ นทานาแบบลดการใช้ สารเคมีให้
น้ อยที่สดุ (ไม่ใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช) เนื่องจากทางานได้ เร็ว ใช้ แรงงานน้ อย
ส่วนนาโยน เป็ นการทานาที่ยกระดับความยากขึ ้นมาอีกหน่อย เพราะต้ องให้ ความสาคัญกับการเตรี ยมถาด
เพาะข้ าว เพื่อให้ ได้ ต้ มุ ข้ าวที่อายุเหมาะสมแข็งแรงดี แต่เมื่อถึงขันตอนเอาไปโยนในนา
้
ก็นบั ว่าเป็ นความสนุกสนาน
ชนิดหนึง่ ที่อาจชวนลูกหลานหรื อเพื่อนฝูงไปช่วยกันได้ เลย
แต่นาปาเป้า คงต้ องเป็ นชาวนาที่มีความชานาญพอสมควร เพราะต้ องให้ ความใส่ใจกับการเตรี ยมตุ้มข้ าวจาก
ข้ าวเมล็ดเดียว การนาตุ้มข้ าวไปวางในนาให้ มีระยะห่างที่ต้องการ และการควบคุมระดับน ้าในนาอย่างเหมาะสม แต่
เมื่อได้ ผลผลิตข้ าวออกมาคงทาให้ หลายคนหายเหนื่อยกันได้
เสน่ห์ของนวัตกรรมการทานาน ้าตมเหล่านี ้ คือ การใช้ ภมู ิปัญญาดังเดิ
้ มผสมผสานความคิดสร้ างสรรค์เพื่อ
พัฒนาระบบการปลูกข้ าวที่ลดต้ นทุน แรงงาน และความพยายามในการลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตร โดย
ผสมผสานข้ อเด่นของการทานาดาและนาหว่านเข้ าด้ วยกัน
นอกไปจากนี ้ เครื่ องทุ่นแรงหรื ออุปกรณ์ชว่ ยในการทานาที่มีการคิดค้ น ล้ วนเป็ นเครื่ องมือที่สามารถคิดค้ น
พัฒนาขึ ้นได้ ด้วยตัวชาวนาเอง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ขึ ้นกับการปรับใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ที่มีอยูร่ อบตัว จึงมีต้นทุนในการ
ประดิษฐ์ ไม่มากนัก ที่สาคัญเครื่ องมือดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือที่สามารถทางานด้ วยแรงคนเป็ นหลัก นับเป็ นเครื่ องมือที่
เหมาะสมกับชาวนาทุกคนที่ให้ ความสาคัญกับการผลิตข้ าวที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยสองมือของชาวนาเอง
+++++++++++++++++++++

1

นาโยนกล้ า คือ การปลูกข้ าวแบบโยนกล้ า (parachute) เป็ นการทานาแบบใหม่ที่เป็ นการผสมผสานกันระหว่างนาดา กับนาหว่านน ้า
ตม เป็ นวิธีการโยนตุ้มต้ นกล้ าที่เพาะไว้ แล้ วลงในแปลง ซึง่ สามารถนามาใช้ แทนการถอนกล้ าปั กดาด้ วยแรงงานคน และการปั กดาด้ วย
เครื่ องได้ เนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายทีต่ ่ากว่า แต่ได้ ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปั กดาด้ วยเครื่ อง หรื อด้ วยคน หรื อการหว่านน ้าตม ที่สาคัญ
คือสามารถควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะข้ าววัชพืชได้ (ดูเพิม่ เติมได้ ที่เวปไซต์รักบ้ านเกิดดอทคอม
http://store.rakbankerd.com/webboard/webboard_detail.php?topic_id=3750)
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2

นาปาเป้า จะมีความคล้ ายคลึงกับการทานาโยนกล้ า การทานาแบบปาเป้าจะมีความสะดวกและจากัดระยะต้ นข้ าวได้ ดีกว่า การดูแล
รักษาง่าย ซึง่ เป็ นการพัฒนามาจากการทานาโยนกล้ า การปาเป้าคือการนาต้ นกล้ าทีม่ ีอายุ 15 วัน หรื อมีความสูงประมาณ 12
เซนติเมตร ถอนต้ นกล้ าออกจากหลุมไปปาเป้า โดยต้ นกล้ าจะมีวสั ดุปลูกติดตามมาด้ วย ในการปาเป้าแต่ละครัง้ ใช้ ต้นกล้ า จานวน 1
หลุม แล้ วไปปาเป้าในแปลงนาที่เตรี ยมไว้ ให้ สม่าเสมอและกระจายไปทัว่ แปลงนา ควรให้ มีระยะห่าง ประมาณ 25x25 เซนติเมตร (ดู
เพิ่มเติมได้ ที่เวปไซต์เทคโนโลยีชาวบ้ าน http://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=3417)
3

นาหยอดน ้าตม หรื อ การปลูกข้ าวแบบเป็ นแถว (Straight Row Direct Seeding) โดยใช้ เครื่ องหยอดแถวข้ าวงอก (Rice Drum
Seeder) เป็ นการนาข้ อดีของการทานาดาและนาหว่านมาใช้ มีประโยชน์และข้ อดี คือ ลดขันตอน
้
ลดต้ นทุนการเพาะกล้ า ดานา
ข้ าวไม่ช ้าในขันตอนการย้
้
ายกล้ า ปั กดา ใช้ น ้าในการทานาน้ อยกว่านาดา ใช้ เมล็ดพันธุ์น้อยกว่านาหว่าน ต้ นข้ าวมีระยะห่างระหว่างต้ น
เหมือนนาดาเครื่ อง แตกกอได้ มาก ไม่แย่งอาหารกัน ได้ รับแสงแดดเต็มที่ ต้ นข้ าวไม่แข่งกันสูง โอกาศต้ นล้ มน้ อยลง จัดการหญ้ าวัชพืช
ได้ ง่าย ด้ วย เครื่ องพรวนดิน/กาจัดหญ้ า (Rotary Weeder) ลดการใช้ ยาฆ่าหญ้ า แปลงนามีสขุ อนามัยทีด่ ี โปร่ง โล่ง โรคพืช แมลงน้ อย
ลดการใช้ ยาฆ่าแมลง เดินตรวจแปลงนาได้ งา่ ย ต้ นข้ าวสมา่ เสมอทัว่ แปลงนา เติบโต ออกรวง เมล็ดข้ าวสุกสม่าเสมอพร้ อมกัน และ ลด
การสูญเสียในขันตอนการเก็
้
บเกี่ยว เมื่อเทียบกับนาหว่าน (ดูเพิ่มเติมได้ ที่เวปไซต์หม่อนไม้ ดอทคอม http://www.monmai.com/ทานา
แบบหยอดน ้าตม/)
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