ข่าวประจาวัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
ชาวนายุค 4.0! เกษตรกรเมืองช้างหันปลูกข้าว“นาถุง”ได้ผลผลิตสูงไร้ปลอมปนเป็นอินทรีย์ 100%
สุรินทร์- สหกรณ์ วัน วัน วัน เมืองช้าง นากลุ่มสมาชิกเกษตรกรหันปลูกข้าว“นาถุง” นวัตกรรมการทานาแบบใหม่
ของชาวนาไทยยุค 4.0 เผยลองผิดลองถูกมา 3 ปีจนประสบผลสาเร็จ ระบุตอบโจทย์ทุกข้อ ทั้งได้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการทานา
ทั่วไปถึง 2-3 เท่าตัว ใช้พื้นที่น้อยปลูกได้ทุก แห่ง ลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ตัดปัญหาข้าวปลอมปน และเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์
100% คุณภาพสูง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สหกรณ์ วัน วัน วัน จากัด บ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้
ประสบผลส าเร็จ ในการทานาข้าวปลอดการปลอมปนและเป็นข้ าวอินทรีย์100% ซึ่ง เป็นการทานาที่ไม่เหมือนใคร โดย
น.ส.ณชณฆ์ ตรงใจ ผู้ ก่ อตั้ ง กลุ่ ม วั น วั น วั น และที่ ปรึ ก ษาสหกรณ์ ก ารเกษตร วั น วั น วัน จ ากั ด ได้น าสมาชิก ในกลุ่ ม
ปรับเปลี่ยนการทานาแบบทั่วไป มาเป็นการ “ทานาถุง” และจากการลองผิดลองถูกกว่า 3 ปี จนประสบผลสาเร็จ ในการ
เพาะปลูก ได้ผลผลิตต่อไร่มากกว่าการทานาทั่วไป ถือเป็นนวัตกรรมการทานาแบบใหม่ของชาวนาไทยยุค 4.0
สาหรับการขั้นตอนการ “ทานาถุง”ไม่ยุ่งยาก ใส่ดินลงไปในถุงดาหนาไม่เจาะรูขนาด 9 คูณ 18 นิ้ว ปากกว้าง 12 นิ้ว
ที่เตรียมไว้ โดยใส่ดินเกือบเต็มถุงเผื่อดินยุบ ปากถุงพับให้แข็ง ดินที่ใช้เป็นดินจากทุ่งนา หรือดินที่มีสารอาหารธรรมชาติ หาก
ไม่มีให้ใช้ดินผสมกากมะพร้าว จากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพที่ทางสหกรณ์ผลิตขึ้นเองแล้วคลุกให้เข้ากัน
จากนั้นนามาใส่ถุงที่เตรียมไว้แล้วนาเมล็ดข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ผ่านการคัดอย่างดี หยอดลงไปถุงๆ ละ 3 เมล็ด ใช้เวลา
3 วัน เมล็ดข้าวจะงอกขึ้นมา 3 ต้นต่อถุง ทิ้งไว้ 15 วัน เมื่อเมล็ดงอกจึงรดน้าและนาไปวางไว้ที่กลางแจ้ง ประมาณ 20 วัน แล้ว
เติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไป เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เร็ว
พร้อมหมั่นดูแลน้าในถุงที่ปลูกต้องให้แช่สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร อย่าให้เยอะเกินไป โดยต้นข้าวจะแตกก่อ
เติบโตดีมากและดูแลง่าย ใช้พื้นที่ปลูกได้ทุกแห่งแม้แต่บริเวณที่ว่างหน้าบ้าน เป็นการทาการเกษตรนวัตกรรมใหม่ ด้วยการ
หยอด ดา เพาะ และปลูกในถุง ส่วนระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 4 เดือน เช่นเดียวกับการทานาข้าวทั่วไป
น.ส.ณชณฆ์ ตรงใจ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม วัน วัน และที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จากัด กล่าวว่า กลุ่ม วัน วัน วัน
เริ่มต้นจากการรวมเครือญาติ และผู้ที่รักในการปลูกข้าว คือชาวนาที่ต้องการปลดแอกชีวิตตัวเองและปลูกข้า วโดยไม่ใช้สารเคมี
จากที่เราได้มีการลองผิดลองถูกในหลายรูปแบบ ทั้งนาหว่าน นาดา นาโยน นาหยอด และทาการเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด จน
ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องข้าวปลอมป่นได้ ซึ่งในบ้านเรากาลังเป็นปัญหาทาให้คุณภาพผลผลิตตกต่า รวมไปถึงการ
ใช้สารเคมีมากขึ้น และ ปัญหาแมลงศัตรูพืช
ทางกลุ่มเลยลองมาปลูกข้าวโดยใช้ภาชนะในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นถัง บ่อปูน บ่อซีเมนต์ หรือภาชนะที่เลิกใช้
แล้ว จนที่สุดมาหยุดที่ “ข้าวนาถุง” ซึ่งข้าวนาถุงประโยชน์ คือ แก้ปัญหาข้าวปลอมป่นจากสายพันธุ์อื่นได้100 % ซึ่งที่เห็นเป็น
การปลูกข้าวนาถุงเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว และเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ ประโยชน์ที่ 2 คือ เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์

สามารถทาได้เลย และประโยชน์ที่ 3 คือ เหมาะสาหรับผู้ที่มีพื้นที่นาน้อย ที่ดินน้อย บ้านอยู่ในเมือง สามารถปลูกหน้าบ้าน
แทนไม้ดอกไม้ประดับได้ ถือว่าเป็นการทานาข้าวที่ประหยัดและลดต้นทุนเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดีมาก
น.ส.ณชณฆ์ กล่าวต่อว่า ขั้นตอนการปลูกข้าวนาถุง ถือว่าง่ายมาก ขั้นตอนแรกคือการเตรียมถุง ซึ่งเป็นถุงดาหนาไม่
เจาะรู ต้องสั่งจากโรงงานโดยตรงเป็นถุงที่ใช้สาหรับชาต้นไม้โดยตรง จากนั้นให้เตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ ซึ่ งทางกลุ่มได้ใช้เมล็ด
พันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิ กข 105 เพราะอัตราการงอกสูงถึง 98% จากที่ทดลองมา และทางกลุ่มมีปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิต โดยไม่ใช้สารเคมีเลย
การปลูกเราสามารถใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกได้เลยและปลูกโดยการเพาะต้นอ่อนแล้วนามาปลูกลงในถุง 1 ถุง ใช้เมล็ดพันธุ์
แค่ 1-3 เมล็ดเท่านั้น ประหยัดเป็นอย่างมาก ซึ่งข้าวที่ปลูกทั่วไป เช่น นาหว่านปกติใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่
นาดา 10 กิโลกรัม นาหยอด 8 กิโลกรัม แต่นาถุงที่ทาอยู่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 3 ขีดเท่านั้น ประหยัดมาก กลุ่มวันวันวัน ได้
มีการทดลองปลูกข้าวนาถุงมาแล้ว ปีนี้เป็นปีที่ 3 ปีนี้ถือเป็นปีที่ดี ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มได้ผ่านการเข้าประกวดข้าวได้รับรางวัลทั้ง
ระดับประเทศและระดับจังหวัดมาแล้ว ปีนี้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้ เข้ามาร่วมดูและประเมินการผลิต
ข้าวนาถุงได้อย่างชัดเจน
สาหรับผลผลิต ใช้พื้นที่ปลูก 1 ไร่ต่อ 4,000 ถุง 1 ถุงได้ผลผลิตประมาณ 2-3 ขีด ซึ่งหมายความว่า 1ไร่ จะได้ผลผลิต
ประมาณ 800-1200 กิโลกรัม ต่างจากทั่วไปผลผลิตข้าวหอมมะลิอยู่ที่ไร่ละ 400 กิโลกรัม เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามา
ศึกษาดูงานได้ที่สหกรณ์ วันวันวัน จากัด บ้านนาสาม ตาบลนาบัว อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
นายธนาบูรณ์ สุขปัญญา ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กล่าวว่า เห็นได้ว่าการปลูกข้าวในกระถาง หรือใน
ถุง ได้ข้าวที่บริสุทธิ์ ซึ่งทางสหกรณ์ วัน วัน วัน ได้มีการทดลองปลูกข้าวนาถุงจนประสบผลสาเร็จ ซึ่งนอกจากจะได้ผลผลิตที่
สูงขึ้นแล้ว จะได้ข้าวที่มีคุณภาพและปลอดสารเคมีอย่างแท้จริงด้วย
สาหรับสหกรณ์ วัว วัน วัน จากัด นอกจากดาเนินการปลูกข้าวถุงและปลูกข้าวปลอดสารพิษ หรือข้าวอินทรีย์ได้รับ
รางวัลชนิดเลิศทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง แล้ว ยังดาเนินการทาการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วย โดยมีการแบ่งพื้นที่ทาการเกษตรอย่างลงตัว ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการ
อนุรักษ์ป่าในพื้นที่ (ผู้จัดการออนไลน์ 09082560)

