เรืองเล่า
นางกนิษฐา จันใด
ผูสรางความมั่นคงของชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

“เกษตรอินทรียที่ยั่งยืน บนผืนดินบานศรีฐาน”

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ถ้ าเอ่ ยชื อ นายโจน จันใด ผูส้ ร้างตํานานบ้านดินหลายคนคงรู ้จกั ไม่มากก็นอ้ ย อดีตชาวบ้าน
ศรี ฐาน อําเภอป่ าติ(ว จังหวัดยโสธร ผูผ้ า่ นการเดินทางรอบโลกและกลับมาพร้อมประสบการณ์และ
ความรู ้มากมาย เรื0 องราวของเขาได้ถูกตีแผ่ถึงเรื0 องราวชีวติ ตลอดจนประสบการร์ ชีวติ และถูกนํามา
ถ่ายทอดออกมาทางสื0 อต่างๆ ตํานานบ้านดิน และเกษตรกรนักอนุรักษ์ ผูค้ ิดค้นและสรรค์สร้างแนว
ทางการทําการเกษตรธรรมชาติ เกษตรกรผูอ้ นุ รักษ์สายพันธุ์พืช ตลอดระยะเวลาเป็ นสิ บๆปี และ
เรื0 องราวที0จะเล่าต่อไปนี(ก็เป็ นบุคคลหนึ0งที0เคยร่ วมบุกเบิกและนําแนวคิดของนายโจน จันใด มาพลิก
ผืนดิน ณ บ้านศรี ฐานให้การเป็ นผืนดินที0อุดมสมบูรณ์ดว้ ยหลักการเกษตรอินทรี ย ์ ผลิตพืชอาหารด้วย
การเกษตรอินทรี ย ์ “แม่ฐา” นางกนิษฐา จันใด ผูพ้ ลิกผืนดินด้วยเกษตรอินทรี ย ์ ที0ยงั0 ยืน บนผืนดิน
บ้านศรี ฐาน
นางกนิษฐา จันใด คือน้องสาวที0คลานตามกันมา ของนายโจน จันใดและ เป็ นทั(งผูร้ ่ วมคิด ร่ ว
ทําและวางรากฐานการทําการเกษตรตามแนวทางการอนุ รักษ์ธรรมชาติ การเกษตรที0ไม่ตอ้ งใช้ยาฆ่า
แมลงการเกษตรที0ไม่ตอ้ งพึ0งพาปุ๋ ยเคมี การเกษตรที0อาศัยปั จจัยจากธรรมชาติลว้ น !!! แต่ส0ิ งที0ได้จาก
พี0ชายไม่ใช่มรดกในที0ดินและการทําการเกษตรอินทรี ย ์ เพราะสิ0 งที0มีค่ามากว่านั(นคือมรดกทาง
ความคิดที0ได้รับการปลูกฝังมาจากพี0ชาย การพึ0งพาตนเอง และเชื0อว่าความสุ ขที0แท้จริ งย่อมเกิดขึ(นได้
ด้วยการพึ0งพาตนเองให้ได้และทําชีวติ ให้ง่าย “ชีวติ มันเป็ นเรืองง่ าย ๆ ไม่ ต้องทําให้ มน
ั ยาก”
ปรัชญาชีวิตของผูพ้ ี0 และงอกงามขึ(นในใจของผูเ้ ป็ นน้องอย่างนางกนิษฐา

ก่อนจะมาเป็ นเกษตรอินทรีย์ ก็มที $งั ผิดและถูก
หลังจากที0พอ่ แม่ได้เสี ยชีวติ ลงและได้ทิ(งมรดกไว้คืนผืนนาที0แห้งแล้งรอสวรรค์เมตตา
ประทานนํ(าฝนเพื0อที0จะพลิกผืนดินให้กลับมาเขียวขจีอีกครั(ง ด้วยความคิดที0ไม่หยุดนิ0งและชอบ
ทดลองวิธีการใหม่ๆแนวคิดใหม่จากที0เคยได้พบได้เห็นและศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื0 อง ทําให้เกิด
แนวทางในการทํานาที0แตกต่างจากที0เคยปฏิบตั ิท( งั จากพ่อแม่ญาติพี0นอ้ งและชุมชน ทําให้เกิดคําถาม
จากชาวบ้านและการทักท้วงหรื อหาว่าบ้าไปเลยก็มี แต่แล้วระยะทางพิสูจน์มา้ กาลเวลาพิสูจน์คน
จากการลองถูกลองผิด ด้วยการริ เริ0 มทํานาโดยไม่ไถ การหว่านเมล็ดพันธุ์ธญ
ั พืชลงนาเป็ นปุ๋ ยพืชสด
การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยหมักทดแทนปุ๋ ยเคมี แม้ จันใดผูพ้ ี0 ได้ยา้ ยภูมิลาํ เนาตั(งหลักปั กฐาน ณ
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ความมุ่งมัน0 และแนวทางการปฏิบตั ิยงั อยูบ่ นพื(นฐานของปรัชญา
ชีวติ พึ0งตนเอง และความสุ ขที0ยง0ั ยืน แม่ฐาและคู่ชีวติ (นายบุญเชิด จันใด) ได้ช่วยกันพลิกพื(นดินที0เคย
แปดเปื( อยปุ๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลงให้กลายเป็ นผืนนาอินทรี ยส์ มบูรณ์แบบ ในปี 2543 โดยผ่านการ
รับรองจาก สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ (มกท.) พร้อมกับสมาชิกรายอื0นๆในหมู่บา้ นที0มีแนวคิด
ร่ วมกัน รวม 15 คน

มาได้ ถงึ ทุกวันนีเ$ พราะทุกคนร่ วมใจสามัคคี
ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มผูป้ ลูกข้าวอินทรี ย ์ มีจาํ นวน ทั(งหมด 35ราย และได้รับการรับรอง
มาตรฐานข้าวอินทรี ยท์ ( งั หมด (มกท.) โดยเป็ นสมาชิกภายใต้กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาตินาโส่ ตั(งแต่ ปี
2543 และได้จดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนอนุ รักษ์ธรรมชาติ เมื0อวันที0 29 มิถุนายน 2548 โดยกลุ่มได้
เพิ0มกิจกรรมต่างๆเพื0อให้เกิดประสิ ทธิ และเพิ0มรายได้ให้กบั สมาชิกและเกิดประโยชน์ต่างๆให้กบั
ชุมชน ได้แก่กิจกรรมการผลิตข้าวอินทรี ย ์ ,การแปรู ปข้าวอินทรี ย(์ ข้าวกล้อง),การตั(งโรงงานผลิตปุ๋ ย
อินทรี ยช์ ีวภาพ,การขายสิ นค้าเบ็ดเตล็ดและกิจการปั( มนํ(ามันในชุมชนโดยสมาชิกแต่ละรายสับเปลี0ยน
หมุนเวียนกันมาให้บริ การจําหน่ายสิ นค้าทุกวัน ซึ0 งในส่ วนตัวของนางกนิษฐาและสามีได้เข้ามามี
บทบาทตั(งแต่มีการก่อตั(งและมีส่วนร่ วมมาโดยตลอด และเป็ นที0ประจักษ์ให้เห็นเป็ นรู ปธรรมในการ
ดําเนินชิ วติ ทั(งในด้านส่ วนตัวและส่ วนรวม และทําให้เห็นถึงความสามัคคีที0เกิดขึ(นของครอบครัวจัน
ใดและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรี ฐาน

วันข้ างหน้ าเราจะไปด้ วยกัน
ทุกวันนี(นางกนิษฐา จันใดพร้อมสามียงั ทํางานทั(งในด้านการประกอบอาชีพการเกษตรที0เป็ น
เกษตรอินทรี ยท์ ( งั หมดและสามารถพึ0งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจทั(งในด้านเศรษฐกิจ ,ความสุ ขมวล
รวมและภาคสังคม ปั จจุบนั ที0นาของนางกนิษฐา จันใด ได้เป็ นที0ศึกษาดูงานและเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ครอบครัวที0มีความสุ ขอย่างยัง0 ยืนบนพื(นฐาน
การดํารงชี วติ ที0พ0 ึงตนเองโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยัง0 ยืนจากอดีตสู่ ปัจจุบนั
และอนาคตแม้โลกและสังคมจะเปลี0ยนแต่ปรัชญาการใช้ชีวติ และแนวคิดที0ไม่เคยหยุดนิ0งจะนําพา
ครอบครัวจันใดของนางกนิษฐา จันใดและสามีเดินไปข้างหน้าด้วยความมัน0 คงอย่างยัง0 ยืนและไม่หมัน0
ไหวต่อสังคมและความเจริ ญของวัตถุนิยมที0ไม่เคยหยุดนิ0งเช่นกัน

ภาคผนวก ก

ประวัตแิ ละข้ อมูลการทําการเกษตร
ประวัติ นางกนิษฐา จันใด
- อายุ 42 ปี เกิดวันที0 18 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2513
- ที0อยูป่ ั จจุบนั 76 หมู่ที0 8 ตําบลศรี ฐาน อําเภอป่ าติ(ว จังหวัดยโสธร
- การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรี ยนศรี ฐานกระจาย
ศึกษา อําเภอป่ าติ(ว จังหวัดยโสธร
- สถานภาพของครอบครัว สมรสกับนายบุญเชิด จันใด มีบุตร 2 คน
1. นายวรายุทธ จันใด
2. ด.ช. ศราวุธ จันใด
ข้ อมูลทางการเกษตร พื(นที0ทาํ การเกษตรทั(งหมด 32 ไร่ แบ่งเป็ น
- พื(นที0ทาํ นา 21 ไร่ (ปลูกพืชอายุส( ันหลังฤดูกาลทํานา 5 ไร่ )
- พื(นที0ทาํ สวนยางและปลูกมันสําปะหลังแซม จํานวน 8 ไร่
- ขุดบ่อเลี(ยงปลาและเก็บกักนํ(าไว้ใช้ประโยชน์ จํานวน 2 ไร่
การประกอบอาชี พทางการเกษตร
- ปลูกข้าวอินทรี ยท์ ( งั หมด 28 ไร่
- ปลูกพืชอายุส( ันหลังการเก็บเกี0ยวข้าว ได้แก่ แตงโม,แตงไทย,ถัว0 ลิสง,แตงกวา,งา
หอมแบ่ง,กระเทียม,มันเทศ จํานวน 5 ไร่
- เลี(ยงโคเนื( อ จํานวน 7 ตัว
- เลี(ยงปลา ในบ่อนํ(า จํานวน 2 บ่อ
- เลี(ยงสัตว์ปีกได้แก่ ไก่พ(ืนเมือง จํานวน 20 ตัว และเป็ ดเทศ 15 ตัว
- ทําสวนยางพารา จํานวน 8 ไร่ และปลูกมันสําปะหลังแซมตามร่ องยางพารา
ความคิดริเริมและความพยามฟันฝ่ าอุปสรรคในการสร้ างผลงาน
- ทําการเกษตรอินทรี ย ์ เลิกการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีในการป้ องกันกําจัดโรค แมลงศัตรู พืช
- มีความคิดริ เริ0 มในการพัฒนาการทําสารไล่แมลง
โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ0นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
- รวมกลุ่มสมาชิกที0มีแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ0 งแวดล้อมจัดตั(งเป็ นกลุ่ม
อนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีสมาชิก 35 คน สมาชิกส่ วนใหญ่เป็ นชาวชุมชนศรี ฐานและ
ชุมชนใกล้เคียง คือตําบลกระจาย

- เป็ นผูน้ าํ ในการผลิตพืชอินทรี ย ์
- เป็ นผูน้ าํ ในการผลิตนํ(าหมักชีวภาพและคิดค้นส่ วนผสมใหม่ ๆ มาทดลองใช้ในแปลงไร่
นา
- วางระบบระบายนํ(า เข้า-ออก พื(นที0ปลูกข้าวเพื0อเก็บกักไว้ใช้หรื อระบายนํ(าออกได้ใน
กรณี น( าํ ท่วม
- ปลูกพืชปุ๋ ยสดเพื0อไถกลบบํารุ งดินหลังฤดูการเก็บเกี0ยว
- จัดทําแปลงเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ ยสด เพื0อเป็ นตัวอย่างแก่เกษตรกรทัว0 ไป
- ดําเนินชี วติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรโดยใช้หลักความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้ กันที0ดี ในการประกอบอาชีพและความเอื(ออาทรต่อกัน
นําไปสู่ สังคมและชุมชนอันจะเป็ นเสมือนรากฐานของชีวิตมีความเข้มแข็งและ
เจริ ญรุ่ งเรื อง เกิดความมัน0 คงยัง0 ยืนในการประกอบอาชีพต่อไป
ผลงานและความสํ าเร็จของผลงานทั$งปริมาณและคุณภาพ ตลอดระยะเวลาทีปฏิบัติงานและความ
ยังยืนในอาชี พในอาชี พ
- ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ผลผลิตเฉลี0ย 655 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที0ผลผลิตข้าวทั(ง
หมู่บา้ นเฉลี0ย 481 กิโลกรัม/ไร่ (พื(นที0ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ จํานวน 18ไร่ อีก 3 ไร่ ปลูก
ข้าวเหนียวเพื0อบริ โภค)
- ได้รับการรับรองผลผลิตข้าวอินทรี ยจ์ าก มกท.
- นําผลผลิตข้าวอินทรี ยจ์ าํ หน่ายให้กบั กลุ่มเกษตรกรนาโส่ อําเภอกุดชุม บางส่ วนสี เป็ น
ข้าวกล้องเพื0อจําหน่ายในชุมชน
- ปลูกพืชผักผสมผสาน ตามหลักกินพืชที0ปลูก ปลูกพืชที0ดิน เป็ นการลดรายจ่ายพอเหลือ
จากการบริ โภคในครัวเรื อน นําไปจําหน่ายในชุมชนเป็ นการเพิ0มรายได้
ตารางแสดงต้ นทุนการผลิตพืชและรายได้ จากการทําการเกษตรทีสํ าคัญ ปี 2555
กิจกรรรม

1. ทํานา
2. ปลูกพืชอายุส$ ั นหลัง
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ความยังยืนในอาชี พและการขยายผล
- ดําเนินการเกษตรอินทรี ยม์ าแล้ว 13ปี (ปี 2543) โดยขั(นตอนแรกดําเนิ นการที0นาแล้ว
ขยายผลสู่ พืชไร่ พืชผักอื0น ๆ
- การจําหน่ายผลผลิตข้าวอินทรี ยท์ ี0ผลิตนําไปจําหน่ายให้กบั กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส่
ในราคาที0สูงกว่าตลาดทัว0 ไป
บางส่ วนสี เป็ นข้าวกล้องจําหน่ายในชุมชนและตลาด
อําเภอป่ าติ(ว
- ปั จจุบนั มีเกษตรกรในตําบลศรี ฐาน ให้ความสนใจในการทํานาอินทรี ย ์ ซึ0 งนอกจาก
ช่วยลดต้นทุกการผลิตแล้วผลผลิตที0ได้ยงั ขายได้ราคาสู งกว่าข้าวชนิดอื0น
- เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ นใจเข้ามาเรี ยนรู ้ โดยได้ถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ การลองผิด
ลองถูกให้แก่ผเู ้ ข้ามาเรี ยนรู ้ ได้แก่ กลุ่มโรงเรี ยนชาวนาคุณธรรม กสิ กรรมไร้สารพิษ
เศรษฐกิจพอเพียง
- เป็ นการทํานาแบบพึ0งพาตนเอง ไม่พ0 ึงพาสารเคมี ทําให้สภาพดินและสภาพแวดล้อมคืนสู่
สมดุลย์ธรรมชาติ ผลผลิตเพิ0มขึ(นเรื0 อย ๆ ต้นทุนการผลิตลดลง สุ ขภาพแข็งแรง
ความเป็ นผู้นําและการเสี ยสละเพือประโยชน์ ส่วนรวมในด้ านต่ าง ๆ
- ร่ วมจัดตั(งกลุ่มอนุ รักษ์ธรรมชาติบา้ นศรี ฐาน
- ทําหน้าที0เลขาฯกลุ่มสตรี สหกรณ์หมอนขิดตําบลศรี ฐาน
- วิทยากรเรื0 องการทําเกษตรอินทรี ย ์
- เป็ นวิทยากรและผูน้ าํ เที0ยวบ้านดิน
- จัดตั(งกลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพใช้เองในกลุ่มและจําหน่ายแก่ผสู ้ นใจ
- ผูน้ าํ แนวทางการทําเกษตรอินทรี ยโ์ รงเรี ยนชาวนาคุณธรรมกสิ กรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจ
พอเพียง
- ผูน้ าํ การป้ องกันกําจัดศัตรู พืช โดยผลิตนํ(าหมักไล่แมลงโดยใช้พืชสมุนไพรที0มีในท้องถิ0น
เช่น ข่า ตะไคร้ หางไหล ใบยูคาลิปตัส
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
- ทําพื(นที0การเกษตรโดยเหลือบางส่ วนเป็ นป่ าไม้ตามธรรมชาติ เพื0อสร้างสมดุลให้ ระบบ
นิเวศน์
- การปรับปรุ งบํารุ งดิน มีการไถกลบตอซังหลังฤดูการเก็บเกี0ยวข้าวทุกปี
- ปลูกปุ๋ ยพืชสดเพื0อไถกลบ บํารุ งดิน
- ทําแปลงพันธุ์พืชปุ๋ ยสด เพื0อใช้ในฤดูการผลิตต่อไปโดยไม่ตอ้ งซื( อ
- ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก ในการบํารุ งดินและเพิ0มธาตุอาหารแต่ตน้ ข้าว
- มีการเก็บเศษฟางไว้คลุมดิน เพื0อป้ องกันการถูกชะล้างของหน้าดิน รวมถึงรักษาความชุ่ม
ชื(นในดิน เพิ0มอินทรี ยว์ ตั ถุในดิน
- เลิกใช้ปุ๋ยเคมีโดยเด็ดขาด ปี พ.ศ. 2543
- การป้ องกันกําจัดโรคแมลงศัตรู พืช โดยใช้น( าํ หมักใช้เอง

ภาคผนวก ข

แบบสรุปขอมูลแปลงประกวดผลผลิตขาวนาป ปการผลิต 2555/56
1.ชื่อ-นามสกุล นางกนิษฐา จันใด โทรศัพทมือถือ 088-0782278
2.สถานที่ปลูกข'าว บ'านศรีฐาน ตําบลศรีฐาน อําเภอป.าติ้ว จังหวัดยโสธร
3.สถานะ 1. ผู'แทนเกษตรกร
2. อาสาสมัครเกษตรหมู8บ'าน
3. ประธานกลุ8มแม8บ'านหมู8ที่ 8 ตําบลศรีฐาน
4. ประธานกลุ8มตลาดสีเขียว อําเภอคําเขื่อนแก'ว
5. ผู'ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. เลขานุการกลุ8มอนุรักษธรรมชาติศรีฐาน
7. เลขานุการกลุ8มสตรีสหกรณจังหวัดยโสธร
4.ประกาศเกียรติคุณ
1. ป> 2552 ชนะเลิศอันดับ 1 เกษตรกรดีเด8นสาขาทํานา ระดับจังหวัด
2. ป> 2550 รับรางวัลเกษตรกรผู'ปลูกพืช จํานวน 100 ชนิด ใน 1 แปลง
3. ป> 2553 รับรางวัลผู'ผลิตอาหารปลอดภัย
4. ป> 2555 รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เกษตรกรผู'ปลูกข'าวต'นทุนต่ําสุด ระดับจังหวัด
5.พื้นที่นา
ทํานาอินทรีย 44 ไร8
6.ชุดดิน
ร'อยเอ็ด
7.การปรับปรุงบํารุงดิน มีการปลูกพืชบํารุงดินหลังเก็บเกี่ยวทุกครั้ง ได'แก8ถั่วเขียว,ถั่วพร'า,ถั่วพุ8ม,แตงโม
,แตงไท,
ฟCกทอง,งาดํา และใส8ปุDยคอกทํา และใส8น้ําหมักชีวภาพทุกป>
8. แหล8งน้ําที่ใช'เพาะปลูกข'าว น้ําฝน และน้ําจากคลองส8งน้ําด'วยไฟฟFา
9. พื้นที่ปลูกข'าวตาม ทบก. จํานวน 44 ไร8
10. พันธุข'าวที่ปลูก ข'าวขาวดอกมะลิ 105, กข 6
11.แหล8งผลิตพันธุข'าว คัดเมล็ดพันธุเอง (ข'าวอินทรีย)
12.อัตราเมล็ดพันธุต8อไร8 นาดํา 10 กก./ไร8 ,นาหว8าน 15 กก./ไร8
13.วิธีปลูก ทํานาดํา และนาหว8าน
14.ผลผลิตที่วัดได' ณ ความชื้น 25 เปอรเซ็นต 655 กก./ไร8
15.ต'นทุนการผลิต 5.28 บาท/กก.
16.กําไรสุทธิ 180,000 บาท
17. ปฏิทินการเพาะปลูกข'าว
พืชที่ปลูก/เดือนปลูก
ข'าว
-พักดิน/ปลูกพืชคลุมดิน
-ไถกลบกลบตอซัง/พืชคลุมดิน
-เตรียมดิน
-ตกกล'า
หว8าน/ปCกดํา
-ดูแลรักษา
-เก็บเกี่ยว
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18.ขั้นตอนการปลูก
18.1 การเตรียมดิน
ช8วงหน'าแล'ง ใส8ปุDยคอกแห'ง (มูลโค) 400 กก./ไร8/ป> และมีการไถกลบตอซังข'าว ปลูก
พืชบํารุงดิน
และคลุมดิน ได'แก8ถั่วพุ8ม,ถั่วพร'า,เปMนต'น
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ไถดะ
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ตกกล'า,หว8าน
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เริ่มปCกดํา
18.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ
-การคัดเมล็ดพันธุด'วยตนเอง โดยตัดพันธุปนทุกระยะ เก็บเกี่ยวด'วยแรงคน
-ระยะปCกดํา นําเมล็ดพันธุที่คัดไว'มาหมักไว'ให'แตกหน8อ ๒-๓ วัน แล'งค8อยนําไปตกกล'า
ส8วนที่นําไปหว8านในนา สามารถหว8านในแปลงนาที่เตรียมดินเรียบร'อยแล'ว
18.3 การปลูก/ดูแลรักษา /เก็บเกี่ยว
(1) ระยะกล'า ใช'น้ําหมัก ปุDยคอก รองพื้นก8อน หลังจากตกล'า 10 วัน ปล8อยน้ําเข'านา
ต'นกล'าอายุ 20 วัน ถอนเพื่อนําไปปCกดําต8อไป
(2) ระยะแตกกอ
- เตรียมดิน ใส8ปุDยคอก ปุDยอินทรีย และน้ําหมักรองพื้น ทําการไถแปรเพื่อปCกดํา
หรือหว8าน (หว8านสํารวย,ดําน้ําตม)
- ข'าวที่ปCกดําหรือหว8านมีอายุ 15 วัน ก็ทําการปล8อยน้ําเข'านา
- ฉีดพ8นน้ําหมักชีวภาพ ทุก 15 วัน
(3) ระยะออกดอก
- ตัดพันธุปน
- ฉีดพ8นน้ําหมัก และฉีดพ8นน้ําส'มควันไม'เพื่อปFองกันกําจัดแมลงศัตรูข'าว
(4) ระยะโน'มรวง
- ตัดพันธุปน รักษาระดับน้ําให'สม่ําเสมอ ประมาณ 5-10 ซม.
(5) ระยะเก็บเกี่ยว
- ระบายน้ําออกจากวันเก็บเกี่ยวก8อน 10-15 วัน (ช8วงวันที่ 25-30 ตุลาคม ป>
2555)
- เก็บเกี่ยวข'าวในระยะพลับพลึง (วันที่ 9 พฤศจิกายน ป> 2555)
18.5 การปฎิบัติการเก็บเกี่ยวผลผลิต
(1) การเก็บเกี่ยวใช'ทั้งแรงงานคน (เก็บไว'ทําเมล็ดพันธุ และใช'รถเกี่ยวนวด)
(2) ทําการตากข'าวให'ความชื้นไม8เกิน 15 % (ตาก 2-3 แดด)
(3) ขนย'ายข'าวโดยรถบรรทุก (ข'าวอินทรีย) ส8งโรงสีกลุ8มอนุรักษธรรมชาตินาโส8
อําเภอกุดชุม อําเภอป.าติ้ว จังหวัดยโสธร
(4) สุ8มตัวอย8างข'าว วัดความชื้น ณ สภาพแปลง

