แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
๑. เรื่อง การทานาอินทรีย์
๒. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้

นายธีรวัฒน์

พันธุมาศ

วันเดือนปีเกิด ๑ เมษายน ๒๕๑๕
หมายเลขบัตรประชาชน ๓ ๓๔๑๓ ๐๐๑๗๒ ๘๒ ๙
ที่อยู่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๖ บ้านนาผาง ตาบลห้วย อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ ๓๗๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๑๗๙๙๐๕
๓. ความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่า หรือวิกฤตต้มยากุ้ง ภาคธุรกิจเกิดปั ญหา มีการปิด
กิจการปลดคนงาน ลดค่าจ้าง ลดเวลาทางาน เพื่อลดรายจ่ายและความอยู่รอดของบริษัท ทาให้มีแรงงานตก
งานมากมายทั้งแรงงานเดิมและที่จบการศึกษาใหม่

กระผมก็เป็นหนึ่งในแรงงานเหล่านั้น ถึงแม้จะไม่ถูก

ปลดออกจากงานแต่ก็ถูกลดเวลาทางานอาทิตย์ละ ๓ วัน และในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมออยู่ที่เราจะมองเห็น
และนามาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า
คืนวันที่ ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๔๐ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้
พระราชทานพระบรมราโชวาทและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่พสกนิกรในการดาเนินชีวิต ให้มีความสุข
อย่างยั่งยืน และกระผมได้เริ่มศึกษาการทาเกษตรอินทรีย์จากแหล่งต่างๆ และตัดสินใจลาออกจากงานและ
กลับมาทาการเกษตรอินทรีย์ ในภูมิลาเนาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สากล
ในปี ๒๕๔๕ และในปี ๒๕๔๘ ได้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร ภายใต้ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน ชื่อ “ วิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาผาง “ โดยการส่งเสริมของสานักงานเกษตรอาเภอปทุมราชวงศา กรม
ส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบันทางานอาสาและเป็นวิทยากรด้านเกษตร
๔. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ
การทานาอินทรีย์ให้ได้การรับรองมาตรฐานสากล
การทาเกษตรอินทรีย์นั้น ก็เหมือนกับการทางานต่างๆทุกงานนั่นแหละ มันจะลาบากก็ตอนเริ่มแรกที่
เราจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยปฏิบัติจนเป็นความเคยชินและเราไม่รู้ที่จะเริ่มต้นยังไงเอาละครับเรามาเริ่มกันเลย
เริ่มต้นขั้นแรก เราเริ่มที่ตัวเราครับ ดูตัวเราเองว่ามีอะไรบ้าง สะสางตัวเอง เอาความคิดที่เป็นตัวถ่วง
ออกไป เช่น ยาก ทาไม่ได้หรอก เปลี่ยนมาเป็น ลองดูไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้ ทุกอย่างในโลกเป็นไปได้เสมอ
ทุกอย่างมีเริ่มต้น มีแก้ไข ไม่มีอะไรดีที่สุด และที่สาคัญนะครับคุณต้องเชื่อในสิ่งที่ทา ทาในสิ่งที่เชื่อ ( รู้สึก
คล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะ แฮะๆ )

ขั้นที่ สอง ศึกษาหาความรู้ในการทาจากแหล่งต่างๆ และ สารวจทรัพยากร หรือทุน ของเราครับว่าเรา
มีอะไรบ้างที่จะมาเป็นปัจจัยการผลิตของตนเอง ถ้าภาษาวิชาการท่านเรียกวิเคราะห์ ( SWOT ) ครับ อย่าเพิ่งว่า
บ้านะครับ ทานาอะไรต้องทา SWOT ด้วยเกิดมาทานาตั่งแต่เกิดก็ไม่เห็นต้องทาเลย ( บางคนอาจจะถามว่า
SWOT นี่มันคืออะไร เป็นตัวยังไง ฮา ) ถ้าไม่SWOT ก็ไมไม่ใช่ Smart Farmer สิครับ แฮ่ๆ ล้อเล่นครับ จริงๆ
แล้ว การวิเคราะห์( SWOT )เป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการที่จะดาเนินกิจกรรมทุกอย่างครับ อย่างสุภาษิตท่านว่า รู้
เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไงครับ ( เพราะถ้ารู้ว่าจะแพ้เราก็ไม่รบครับ )
ขั้นที่สาม ลงมือทา
ทาอันแรก ทาใจ บางท่านอาจจะติดว่าทานามาตั่งแต่เกิดจะให้เลิกใช้ปุ๋ยเคมี แล้วมันจะได้กินเหรอ
หนี้สินก็ยิ่งเยอะอยู่ พูดแล้วเครียด กินเหล้าดีกว่า ฮา เรื่องนี้ผมขอแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับ เรามารู้เบื้องต้น
ก่อนครับ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ได้ทานปุ๋ยนะครับ แต่เขาจะกินธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโต และพืชทุกชนิด
ก็ใช้ธาตุอาหารในการบารุง และไอ้ธาตุอาหารนี้แหละมันมาจาก 2 ทาง คือ
1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ เช่นตามป่าเขาพืชผัก ไม้ผล ไม่มี
ใครไปใส่ปุ๋ยเคมีให้แต่ก็ได้ผลผลิต และเป็นผลผลิตที่มีความปลอดภัยด้วย
2. เกิดจากการสังเคราะห์ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อสกัดเอาธาตุอาหารให้ได้มาก และนาไปใช้
ให้ตรงจุดตามต้องการ สามารถควบคุมได้ แต่ปัจจุบันเราเริ่มรู้แล้วว่าโลกเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยความสมดุลย
แล้ว แต่มนุษย์เรามาแยกส่วนออกเพราะคิดว่าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น การทาเกษตรอินทรีย์ ก็คือ การทาเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการทาการเกษตร
การทานาอินทรีย์มีขั้นตอนอย่างไร ก็ลองดูกัน ( อันนี้ผมเขียนจากประสบการณ์ที่ทานะครับ )
ระยะเตรียมดิน
หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็เริ่มเตรียมดินต่อเลยครับ โดยการไถกลบฟาง โดยก่อนไถกลบฟางก็สาดน้าหมัก
ก่อนเพื่อการย่อยสลายฟางข้าวและเพิ่มจุลินทรีย์ และหว่านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดลงไปด้วย ช่วงเตรียมดินนี้ถ้าเรา
มีวัสดุปรับปรุงดินเราก็ใส่ไปพร้อมกันเลย เช่น ปูนขาว โดโลไมล์ ฯลฯ เฮ่ยมากขนาดนี้จะทาไหวเหรอ
ผมใช้วิธีนี้ครับ ใช้รถเกษตร ( แต๊กๆ) เอาถังน้า 200 ลิตรจานวน 4 ถัง ขึ้นรถใส่น้าหมักในถังทุกใบ นาวัสดุ
ปรับปรุงดินขึ้นรถ แล้วก็ขับไปตามทุ่งนา อีกคนก็สาดน้าหมักและวัสดุปรับปรุงดินลงแปลงนา ใช้เวลา แค่ 2
ชั่วโมงเสร็จการสาดน้าหมักแล้วครับ
ระยะตกกล้า
อันนี้สุดยอดเลยครับ คนส่วนมากยอมแพ้เลยเพราะกล้าถอนยากมากเลย เลยถอดใจนาปุ๋ยมาใส่เสร็จเลย

เริ่มจากเตรียมแปลงกล้า เราก็ไถดะ ทิ้งไว้ 15 วัน และไถแปร คราดทาเทือก ที่ผมทาแปลงกล้านั้นผมจะใช้
ปุ๋ยหมักใส่ตอนคราดเสร็จเพื่อให้ปุ๋ยหมักอยู่ด้านบนและเพิ่มแกลบดิบด้วย แปลงกล้า 2 งานใช้ปุ๋ย หมัก 300
กิโลกรัม แกลบดิบ 100 กิโลกรัม
นาเมล็ดพันธุ์ดีมา ( ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับ หรือไม่ก็ดูการรับรองจากกรมการข้าวครับ ) มาทา
ความสะอาดและคัดเมล็ดโดยการแช่น้านาเมล็ดที่ลอยน้าทิ้งให้หมด อย่าเสียดายครับเพราะอะไรที่ไม่เต็มมันจะ
เป็นปัญหาในภายหลัง และไม่ควรแช่ทั้งกระสอบนะครับจะทาให้การงอกไม่ดี แล้วนามาเพาะให้งอก เพื่อ
เตรียมหว่านกล้า การดูแลรักษาก็พ่นน้าหมักที่มีนั่นแหละ ส่วนผมใช้น้าหมักมูลสุกรสาดพ่นทุก 7 วัน
การทาปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
ส่วนผสม
๑. แกลบดิบ

๑๐๐ กิโลกรัม

๒. ปุ๋ยคอก

๑๐๐ กิโลกรัม

๓. รา

๒๕ กิโลกรัม

๔. อี.เอ็ม

๒ ช้อนโต๊ะ

๕. กากน้าตาล
วิธีหมัก
นาส่วนผสมทั้งหมดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วรดด้วยน้าที่ผสมจุลินทรีย์และกากน้าตาลให้มีความชื้น
ประมาณ 70 % หมักไว้ 15-1 เดือน โดยกลับกองปุ๋ยหมักเพื่อระบายความร้อนและเมื่อกองปุ๋ยเย็นจึงนาไปใช้ได้
ปริมาณไร่ละ 400-600 กิโลกรัมต่อไร่ นะครับ
อุแม่เจ้า ที่นา 20 ไร่ ต้องทาถึง 8,000 กิโลกรัม ทาไม่ไหวหรอก ?
อย่าเพิ่งถอดใจครับ ทาปุ๋ยหมักอย่างไรให้ได้มากครับ เริ่มต้นเอาปุ๋ยคอกเกลี่ยที่พื้นหนาประมาณ 10 เซนติเมตร
ชั้นที่ 2 ใส่แกลบดิบหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ชั้นที่3 ใส่รา ใครมีอะไรจะใส่มากกว่านี้ไม่ผิดกติกาครับ เช่น
ฟาง ใบไม้ ปูนขาว แกลบดา ฯลฯ เสร็จแล้วใช้น้าที่ผสมจุลินทรีย์และกากน้าตาลรดแล้วใช้รถไถนาเดินตาม
หรือแทรคเตอร์ก็ได้ใช้ผานพรวนไถไปมาให้เข้ากัน แล้วหมักไว้ กลับกองปุ๋ยเหมือนวิธีแรกนั่นแหละ ใช้เวลา
ประมาณ 1 วัน ได้เป็น 10,000 กิโลกรัมเลยครับ
บางท่านอาจจะถามว่า ทาไมต้องหมักปุ๋ย ? ใส่เลยไม่ได้หรือ ?
ใส่เลยก็ได้เหมือนกันครับ แต่ ประโยชน์ที่ได้จะแตกต่างกันดังนี้ครับ
1. เป็นการเพิ่มปริมาณปุ๋ยหมักให้ได้มากขึ้น
2. เป็นการช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร

3. ทาลายเมล็ดหญ้าที่ติดมากับมูลโค – กระบือ
4. เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับมูลสัตว์
ระยะเตรียมดินและปักดา
แล้วนาไปใส่แปลงนาช่วงไถดะจะดีที่สุด เพราะปุ๋ยหมักเมื่อใส่ลงแปลงนาแล้วจุลินทรีย์ก็จะทา
กิจกรรมย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทั้งต้นหญ้า เศษอินทรียวัตถุต่างๆ ให้เป็นธาตุอาหาร เมื่อเราปักดาธาตุอาหารก็
พร้อมที่จะให้ต้นพืชนาไปใช้ได้เลยครับ หรือถ้าใครมีปุ๋ยหมักเหลื่อจะใส่อีกครั้งก็ไม่ว่ากันครับ
เมื่อต้นกล้าอายุได้ 25 วัน ก็สามารถนาไปปักดาได้ อายุต้นกล้าขนาดนี้จะทาให้อัตราการแตกกอดีที่สุด
นะครับจะทาให้เราใช้ต้นกล้าลดลง การปักดาจะใช้ 1-2 ต้นต่อกอ ระยะห่าง 30 ซม. จะใช้เมล็ดพันธุ์ 2-3
กิโลกรัมต่อไร่ นาดาปกติจะใช้ 5-7 กิโลกรัมต่อไรนาหว่าน 15-25 กิโลกรัมต่อไร่ เราลดต้นทุนได้เห็นๆนะครับ
การดูแลรักษา
ใช้น้าหมักมูลสุกรฉีดพ่น ( เอาที่คอกตัวเองไม่ได้ซื้อครับ ) ร่วมกับน้าหมักสมุนไพรไล่แมลง แถว
บ้านใบสะเดาและใบยูคาลิปตัสเป็นวัตถุดิบหลัก ฉีดพ่นทุกเดือนเพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์ทางใบ ฉีดช่วงตอนเช้าและ
ตอนเย็นเพราะปากใบพืชจะเปิดครับจะเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนการทาน้าหมักก็มีการทาดังนี้ครับ
น้าหมักมูลสุกร
ส่วนผสม
1. มูลสุกรสด

2 กิโลกรัม

2. น้าสะอาด

100 ลิตร

3. กากน้าตาล

1 ลิตร

4. จุลินทรีย์

10 มิลลิลิตร

วิธีหมัก
นามูลสุกรห่อด้วยผ้าพลาสติกเขียว ( ผ้าแยงเขียว ) แล้วนาลงถังหมัก ใส่กากน้าตาล จุลินทรีย์ หมัก
ไว้ 7-15 วัน สามารถนาไปใช้ได้ โดยเจือจางกับน้าสะอาด 1 ต่อ 20 สาด พ่น
สมุนไพรไล่แมลง
ส่วนผสม
1. ใบสะเดาหรือเมล็ดสะเดาบด

1 กิโลกรัม

2. ใบยูคาลิปตัส

1 กิโลกรัม

3. ตระไคร้หอม

1 กิโลกรัม

4. กากน้าตาล

1 ลิตร

5. จุลินทรีย์

20 มิลลิลิตร

6. น้า

10 ลิตร

วิธีทา
นาส่วนผสมมาสับเป็นชิ้นเล็ก แล้วนาลงถังหมัก ( หรือจะต้มเพื่อสกัดสารสมุนไพรก่อนก็ได้ ) แล้วนา
กากน้าตาล จุลินทรีย์ และใส่น้าให้ท่วมสมุนไพร หมักไว้ 7-15 วันก็สามารถนาไปใช้ได้โดยเจือจาง 1 ต่อ 20
ฉีด พ่น ราด รด ที่สาคัญนะครับต้องฉีดพ่นก่อนพบนะครับเพราะมันคือสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในหารป้องกันและ
ขับไล่นะครับ
การกาจัดวัชพืชในแปลงนา
จากการใช้วิธีเขตกรรม ในการเตรียมแปลงนาการไถกลบตอซัง การปลูกปุ๋ยพืชสด( ใบจะคลุมหญ้า )
การไถดะในระยะก่อนหญ้าออกดอก การหมักปุ๋ยก่อนใส่ การให้น้า ทาให้ลดอัตราการเกิดของหญ้าได้แล้ว ถ้า
ยังเกิดหญ้าก็จะใช้อุปกรณ์ในการถอนหญ้าคือ เครื่องถอนหญ้าตรามือครับ ใช้มือถอนแล้วนาหญ้าที่ได้ไปเลี้ยง
สัตว์( วัว-ควาย ) หรือนาไปหมักปุ๋ยก็ได้ครับ
ระยะเก็บเกี่ยว
จะเก็บเกี่ยวช่วงระยะพลับพลึง ตากฟ่อน 2 แดด แล้วนามาเก็บในยุ้งฉาง นวดแล้วเก็บไว้ใน ในภาชนะที่
อากาศถ่ายเทเช่นในยุ้งฉาง กระสอบป่าน เป็นอันเสร็จการทานาอินทรีย์ ไม่ยากใช่ใหมครับ
แต่ ถ้าเราจะรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ต้องเพิ่มขั้นตอนเข้าไปอีกดังนี้ครับ
1. ติดต่อหน่วยงานที่ตรวจรับรองเพื่อขอรับการตรวจ หน่วยราชการก็มี กรมวิชาการเกษตรครับ ถ้า
เอกชนก็มีมาตรฐาน มกท. และมาตรฐานต่างประเทศเยอะแยะครับ แต่ของเอกชนจะต้องจ่ายเงินค่า
รับรองครับ อันนี้ผมแนะนาให้ไปสมัครร่วมกับกลุ่มที่เขาดาเนินกิจกรรมด้านนี้อยู่แล้วดีกว่าครับ
2. เข้ารับการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
3. บันทึกการทานาทุกขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ( การรับรองเขารับรองกระบวนการนะครับ
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ )
4. มีเจ้าหน้าที่ตรวจแปลงเข้ามาตรวจกระบวนการทานา ซึ่งระบบเขาจะเรียก การตรวจ ICS ( ตรวจสอบ
ภายใน )
5. มี่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับรองมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง อันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรวจรับรองอีกชั้นหนึ่งครับ ถึงจะเป็นเกษตรอินทรีย์ที่สามารถส่งออกได้
ตามกฏหมายครับผม

งานที่ภาคภูมิใจ
- ประสานงานโครงการพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
- วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
- วิทยากรการเกษตร
๕. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้
๕.๑ การผลิต การทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ , การทาน้าหมักชีวภาพ , การทาฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต, การ
ทาเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล
๕.๒ การตลาด การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

การสร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์ราคาสูงกว่าตลาด ๑๐% การ

ทาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
๖. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดาเนินชีวิต การเสาะแสวงหาความรู้ การมีภาคี
เครือข่ายในการทางาน
๗. แนวคิดในการทางาน
ให้รกั ในงานที่ทา ศึกษาหาความรู้ให้รู้จริง นาปัจจัยที่มีมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด และพึ่งตนเองมาก
ที่สุด เริ่มจากง่ายไปหายาก
๘.หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
ให้ทาอาชีพเกษตรอย่างมืออาชีพ อย่าทาการเกษตรเพียงเพราะเป็นอาชีพ
๙. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้ )
สานักงานเกษตรอาเภอปทุมราชวงศา
******************************************

