








 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนา
เกษตรอินทรียแหงชาติ ป 2560 - 2564 ซึ่งมีวิสัยทัศน “ประเทศไทยเปนผูนําในระดับ
ภูมิภาคดานการผลิต การบริโภค การคาสินคา และการบริการเกษตรอินทรีย 
ทีมี่ความยัง่ยนื และเปนท่ียอมรบัในระดับสากล” โดยมเีปาหมายในการเพิม่พืน้ทีแ่ละ
จํานวนเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย เพิ่มสัดสวนตลาดเกษตรอินทรียภายในประเทศ 
รวมทั้งยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานพัฒนาสูการรับรองตามมาตรฐาน 
ท่ีผานมาการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศไทยไดมีการขับเคลื่อนมาเปนลําดับ 
มีเกษตรกรที่มุ งมั่นทําเกษตรอินทรียทั้งที่เริ่มดวยตนเองและไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐและองคกรเครือขายตาง ๆ จนประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ และ
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องกระจายอยูในทุกภูมิภาค ทั้งรายเด่ียวและมีการรวมกลุม
เปนเครือขาย จนเกิดความเขมแข็งทั้งดานการผลิตและการตลาดสามารถเปนตัวอยาง
ใหกับผูท่ีสนใจอยากทําการเกษตรแบบอินทรีย รวมทั้งผูที่ไดลงมือทําเกษตรอินทรียแลว

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเรียนรูจาก
ประสบการณของผูที่ไดลงมือปฏิบัติจริงจนประสบความสําเร็จ จึงไดทําการศึกษา
ถอดบทเรียนเกษตรกรผู ผลิตเกษตรอินทรีย และผู ประกอบการเกษตรอินทรีย 
โดยไดสัมภาษณถึงแนวคิด จุดเริ่มตนที่ทําใหสนใจ และหันมาทําเกษตรอินทรีย ตลอดจน
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข รวมทั้งการรวมกลุมเปนผูประกอบการเพ่ือเชื่อมโยง
การตลาดทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนตัวอยางสําหรับผูสนใจในการทําเกษตรอินทรีย
ไดศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในแปลงของตนเอง และเปนแรงบันดาลใจ
ใหแกผูเริ่มตนทําเกษตรอินทรีย ไดมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหไปสูความสําเร็จ
เหมือนกับเกษตรกรตัวอยางที่ไดนําเสนอในเอกสารฉบับนี้

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรีย 
และผูประกอบการเกษตรอินทรีย ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ไดใหขอมูล
เพื่อประกอบการจัดทําเอกสารถอดบทเรียนการทําเกษตรอินทรียมา ณ โอกาสนี้ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

กันยายน 2560
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นางคำพรรณ นอยคำมี
นางศรีไพร คำมา
นางสมบัติ ริดจูงพืช
นายรังสันต เภารอด

นายโกศล สวางศรี

นางทัศนีย สุริยา
นายเจริญ ยกคำจู

นายจำแลง จันเอียด
นางวราภรณ กานตพีรยศ

นายวรรณัฏฐ บัวชื่น
นางสาวพิณทิพย ทองศรี
นายวิโส พรหมเดช
นายพงษศักดิ์ ชูจันทร

นายประจวบ เพชรบรรจบ
นางอาภรณ ธัญญพาณิชย
นางมาลี พันธวงศ
นางฟอง คงนุรัตน

นายพสิษฐ สุขเกษม
นางวสุกาญจน นุชทรัพยสุภากุล
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วิศวกรชาวนาอินทรีย

 จากอาชีพวิศวกรไฟฟาที่เคยรับเงินเดือนประจําใชชีวิตในเมืองหลวง ไดหันหลังใหกับอาชีพวิศวกร เดินทาง
กลับบานเดิมท่ีเชียงราย เพื่อมาดูแลพอแม พรอมกับผันตัวเปนเกษตรกรทํานาอินทรียเต็มตัว โดยมีแนวคิด “การทํา
เกษตรอินทรียตองไมหยุดนิ่ง แตตองเรียนรูและปรับตัวเพื่อใหเขากับยุคของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
โดยเนนพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และขับเคลื่อนดวยกลุมซึ่งไมไดเอาตัวรอดเพียงคนเดียว”

คิดไดคิดดีตองมุงสูอินทรีย

 ป 2550 เม่ือตัดสินใจกลับบานมาทํานาโจทยขอใหญ คือ จะทําอยางไรกับที่นาจํานวน 50 ไร 
ท่ีบรรพบุรุษไดทิ้งไวให ปแรกก็ลงมือทํานาทันที พอขายขาวไดผลตอบแทนนอยมาก จึงเริ่มหาหนทางใหม 
โดยการสรางมูลคาเพ่ิมนอกเหนือการจากขายขาวเปลือก ความคิดเรื่องอินทรียจึงเขามาโดยเฉพาะเรื่องราคา
ที่จะดีกวาการผลิตโดยใชสารเคมี

 ป 2553 จึงเริ่มปรับเปลี่ยนจากการผลิตขาวโดยใชสารเคมี เปนขาวปลอดภัยใชเวลา 2 ป จนมา
เปนอินทรียในที่สุด และเร่ิมชักชวนญาติและเพื่อนบานมาทํานาอินทรียดวยกัน ท้ังในดานการผลิตและตลาด 
โดยไดขอคําแนะนําจากสํานักงานเกษตรอําเภอเวียงปาเปา และศูนยวิจัยขาวจังหวัดเชียงราย ทําการผลิต

ขาวหอมมะลิ ขาวสุขภาพสีตาง ๆ ที่มีราคาแตกตางจากขาวทั่วไป ผลิตไดแตแลวก็ไมมีตลาดและผูบริโภคขาวอินทรีย
ยังมีนอย ขายไดเพียงในระดับหมูบาน และผูผลิตขาวอินทรียก็เร่ิมมีมากขึ้นในอีกหลายจังหวัด ตอมาป 2554 
เริ่มทําการตลาดขาวคุณภาพ ผลิตขาวสีดํา สีแดง และสีเหล็ก มีการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิต
ขาวกลองอินทรียเพ่ือสุขภาพตรา “ตาจุก” พรอมกับทําปจจัยการผลิตอินทรีย อาทิ ปุ ยหมักจากตอซัง 
นํ้าหมักชีวภาพ ปุยจากมูลไสเดือน การใชเชื้อไตรโคเดอรมาปองกันเชื้อรา และเชื้อบิวเวอเรียปองกันแมลง

ทํานาอินทรียแบบสบาย ๆ

 อาศัยประสบการณจากการเปนวิศวกร จึงนําเทคโนโลยีเครื่องจักรตาง ๆ  เขามาชวยในการผลิตและแปรรูป 
ทําใหงายตอการจัดการ รวมทั้งไมตองพึ่งพาแรงงานที่เริ่มขาดแคลนและคาแรงงานที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ บนที่นาจํานวน 
50 ไร จึงใชเพียงแรงงานตนเองและแรงงานจางประจําอีก 1 คน นอกนั้นเปนการใชเครื่องจักรตาง ๆ โดยมีรถไถ 
รถปลูกขาว เคร่ืองเพาะกลา เตาอบขาวเปลือก เครื่องสีขาว เครื่องแยกขาวเปลือก เครื่องรอนทําความสะอาดขาว 
และเครื่องบรรจุขาวสุญญากาศ

นายโกศล สวางศรี
ที่อยู : บานเลขที่ 188 ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท : 08 0845 7118
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตขาวกลองอินทรียเพื่อสุขภาพตรา “ตาจุก”
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 เมล็ดพันธุขาวที่ใชในการปลูกขาวอินทรีย ไดแก ขาวหอมมะลิ ขาวไรซเบอรี่ ขาวสันปาตอง โดยจะเปน
คนรวบรวมพันธุขาวจากสมาชิกในกลุมแลวคัดเลือกพันธุเก็บไว เพื่อเปนการปองกันขาวปลอมปน เมื่อถึงฤดูกาล
เพาะปลูก สมาชิกจะมายืมพันธุขาว เมื่อขายผลผลิตไดก็จะหักคาพันธุคืนจากสมาชิก สวนขาวหอมมะลิที่ซื้อจาก
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงราย จะเอามาลางดวยนํ้า 2-3 ครั้ง ใชปลูกและเก็บเมล็ดพันธุประมาณ 2 รอบ จึงจะซื้อใหม 
ไดผลผลิตขาวท้ังนาปและนาปรัง ไรละประมาณ 1 ตัน (ระดับความช้ืน 20-22%) ที่ผานมาพบวาปริมาณ
ผลผลิตขาวที่ไดจากการผลิตแบบอินทรียและการผลิตแบบใชสารเคมี ไมมีความแตกตางกัน แปลงนาอินทรีย
มีการทําแนวกันชน 2 ชั้น ชั้นแรกเปนแนวดินประมาณ 1.50 เมตร และชั้นที่สองเปนคูน้ําประมาณ 1.50 เมตร 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเกี่ยวขาวในระยะพลับพลึง ทําใหขาวสวย มีนํ้าหนัก นําไปแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม

การจัดการกลุมแบบพอใจทุกฝาย

 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตขาวกลองอินทรียเพ่ือสุขภาพ มีสมาชิกจํานวน 13 คน พื้นที่ประมาณ 
200-250 ไร โดยไมตองการขยายพ้ืนที่มากกวานี้ เพราะตองการใหความสําคัญเรื่องคุณภาพสินคา คุณโกศล
จะเขามาชวยดูแลกิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่องในทุกกระบวนการ นอกจากนี้สมาชิกภายในกลุมก็จะชวยดูแล
กนัเองดวย ซึง่ถอืเปนภาระหนาทีข่องสมาชกิทกุคนทีต่องรวมกนัรบัผดิชอบ การมเีครอืขายกลุมท่ีดทีาํใหขาวเปลอืก
อินทรียที่สงออกไมเคยถูกตีกลับจากลูกคา เปนการยืนยันไดถึงความซื่อสัตย และกระบวนการกลุมที่เขมแข็ง

ตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ไดรับ

 ผลผลิตขาวอนิทรียของกลุม สงออกไปจําหนายตลาดตางประเทศ
ถึงรอยละ 80 จึงตองทําใหไดมาตรฐานตามประเทศคูคา โดยในป 2558 
ไดขอรับการรับรองมาตรฐาน IFOAM และมาตรฐาน EU รวมทั้งได
ตราสัญลักษณฮาลาล ประเทศที่สงออกมีทั้งสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบ
ยุโรป และตะวันออกกลาง โดยนําเสนอสินคาผานเว็บไซตเมื่อมีลูกคา
ที่สนใจติดตอกลับมา จะสงสินคาตัวอยางใหดูเปนการสรางความ
มั่นใจแกลูกคา สวนที่เหลืออีกรอยละ 14 และรอยละ 6 จําหนาย
ตลาดในเชียงใหม และตลาดในกรุงเทพตามลําดับ

จิตสดใส รางกายแข็งแรงดวยเกษตรอินทรีย

 สิ่งที่ไดจากการทํานาอินทรีย สามารถสรางความมั่นใจใหกับ
ตนเองในแนวทางดังกลาว เพราะเกิดจากความรูสึกภายในที่อยาก
เปลี่ยนแปลง คิดกอนทํา ไมมุงตามกระแส ทําแลวเกิดความสุขและเผื่อแผความสุขแกทุกคน เผยแพรความรู
แกเพื่อนเกษตรกร ชวยกันใชองคความรูท่ีไดมาในการผลิตอาหารดี ๆ ใหกับผูบริโภค และอยูในส่ิงแวดลอมดี ๆ 
ทําใหโลกใบนี้นาอยูยิ่งขึ้น นอกจากผลิตขาวไวขายและกินแลว ยังไดปลูกผักพื้นบาน เลี้ยงไกกินไขเพื่อเปนอาหาร
โปรตีน โดยดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

✤

ผลิตภัณฑขาวอินทรียบรรจุถุง
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ปานอย เกษตรอินทรีย วิถีพื้นบาน

 ปานอย หรือ นางทัศนีย สุริยา ปจจุบันอายุ 60 ป เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่มีแรงบันดาลใจ

การทําเกษตรอินทรียดวยความเรียบงาย จากแนวคิดความพอเพียง นํามาสูความสุขของครอบครัวในวันน้ี และยังเปน

แรงบันดาลใจใหกับคนทั่วไปที่สนใจทําเกษตรอินทรียโดยเริ่มไดจากสิ่งงาย ๆ ใกลตัวและพื้นที่เล็กนอย เพียง 1 ไร 2 งาน

จุดเริ่มตนการเปนเกษตรกรอินทรีย

 จากเดิมเปนแมคาขายผัก กลวยแขก และไสกรอกปงในตลาดนัด ถึงแมจะมีรายไดพอสมควรแตก็ยังไมพอใช 

เนื่องจากการขายของมีตนทุนที่สูง และตองต่ืนเชา ทําใหสุขภาพไมคอยแข็งแรง พยายามเก็บหอมรอมริบจนสามารถซื้อที่ดิน

ที่อยูในปจจุบันเนื้อที่ 1 ไร 2 งาน ในชวงแรก ๆ ปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม ทุกชนิดที่อยากจะรับประทาน โดยมีแนวคิด

เพียงตองการลดรายจายในครอบครัว ป 2550 ปวยตองเขาโรงพยาบาลผาตัดเนื้องอก ในชวงที่พักรักษาตัวอยูที่บาน

ไดมีโอกาสรับฟงกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จึงเกิดความสนใจเปนอยางมาก เพราะมองวาสามารถเปนแนวทางเพื่อใหครอบครัวมีความสุขได ประกอบกับ

ที่ผานมามีแนวคิดในการพึ่งตนเองอยูแลว จึงเริ่มวางแผนขุดสระนํ้าในบริเวณบานกอน เมื่อไดขาวการรับสมัครอบรม

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยกลุมเกษตรกรรมยั่งยืน สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน จึงเขาไปสมัครและไดเขาฝกอบรม

เปนเวลา 3 วัน ซ่ึงในชวงที่เขาฝกอบรมน้ันไดรับความรูเก่ียวกับเกษตรอินทรีย การปลูกผักสวนครัว รวมถึงการวางแผน

ระบบเพาะปลูกเพื่อใหมีผลผลิตทั้งป ทําใหเกิดความเขาใจและมั่นใจในแนวทางที่เลือกมากยิ่งขึ้น

พื้นที่ เพียง 1 ไร 2 งาน แตทําการผลิตไดมากกวา 100 ชนิด

 หลังจากเขารับการอบรมไดนําความรูมาปฏิบัติอยางจริงจัง ท้ังการผลิตปุย สารกําจัดแมลงศัตรูพืช และฮอรโมน 

โดยใชแรงงานในครัวเรือน ไมไดจัดแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวนมากนักปลูกทุกอยางที่อยากปลูก ทั้งพืชผัก ผลไม ไมยืนตน 

ปลูกแบบผสมผสาน อาทิ หมาก มะมวง กระทอน มะนาว มะพราว ไผ กลวย สมโอ และฝร่ัง สวนพืชผักสวนใหญ

ปลูกผักพื้นบาน ไดแก ผักปรัง ผักเสี้ยว ผักหนาม ผักหวาน ชะอม พริก กระเพรา โหระพา ผักโขม ถั่วพู และผักที่ผูคน

บริโภคกันประจํา เชน ผักบุง และผักคะนา รวมไมตํ่ากวา 100 ชนิด ซึ่งการวางแผนการปลูกจะติดตามสภาพดินฟาอากาศ

และฤดูกาลเปนหลัก สําหรับแนวกันชนจากแปลงเพื่อนบานที่ใชสารเคมี ใชวิธีการปลูกกลวย และทําคูนํ้ารอบพื้นที่ เมื่อได

ผลผลิตสําหรับบริโภคในครัวเรือนมากพอแลวจึงนําไปแบงใหเพื่อนบาน จนมีความคิดที่จะขายสินคาเกษตรอินทรีย 

แตมีปญหาคือไมมีแหลงจําหนาย จึงไปปรึกษากับอาจารยจากมหาวิทยาลัยแมโจ จนไดเขาไปขายในตลาดสินคาเกษตรอินทรีย

ภายในมหาวิทยาลัย และที่นั่นเองเปนจุดเริ่มตนของเครือขายเกษตรอินทรียกลุมเล็ก ๆ ของปานอยและเพื่อน ๆ

นางทัศนีย สุริยา
ที่อยู : 137 หมู 2 บานปาลาน ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย
  จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท : 08 7305 3226
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เริ่มจากการใหจึงไดรับ

 นอกจากจะทําการเกษตรอินทรียแลว ปานอยยังเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ทุกครั้งท่ีไปโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพประจําตําบล จะนําผลผลิตจากที่บานไปฝากหมอ พยาบาล 

เจาหนาที่สาธารณสุข และผูที่ไปใชบริการ ซึ่งปานอยจะมีความสุขทุกครั้ง

ที่ไดนําพืชผักผลไมที่สะอาดปลอดภัยไปใหผูอื่น แตนานเขาผูที่ไดรับ

ของฝากเกดิความเกรงใจ ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตาํบล 

(รพ.สต.) จึงไดเสนอใหปานอยนําผลผลิตมาขาย ซึ่งไดแก ผักพื้นบาน 

ส มเขียวหวาน กลวย ในฤดูฝนก็จะมีผักบุ ง ผักคะนา กวางตุ ง 

ซึ่งชาวบานและเจาหนาที่ใหการตอบรับเปนอยางดีเพราะเปนสินคาท่ีมี

คุณภาพ ปลอดภัย ตอมาจึงมีเครือขายที่รูจัก จากที่ไปอบรมดวยกัน

เขามารวมขายดวย ซึ่งทางโรงพยาบาลไดสรางความมั่นใจกับผูบริโภค

ดวยการตรวจสารเคมีตกคาง และออกใบรับรองใหดวย ผลผลิตที่ได

เนนการขายในตลาดทองถิ่นใกลบาน ในแตละเดือนสามารถสรางรายได

จากพืชผัก ผลไม ไมยืนตน ทําใหมีรายไดไมตํ่ากวาเดือนละ 30,000 บาท 

หรือประมาณ 300,000 บาทตอป ในขณะที่มีตนทุนการผลิตนอยมาก

มาตรฐานเกษตรอินทรียพื้นฐาน

 สินคาเกษตรอินทรียที่ผลิต ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรียระดับทองถิ่น คือ มาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ 

(มอน.) ซ่ึงออกใหโดยสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน อยางไรก็ตามเนื่องจากเปนการขายในตลาดชุมชนที่ผูบริโภครูจัก

คุนเคยกันเปนอยางดี มีความเชื่อใจในคุณภาพ จึงไมจําเปนตองติดตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย

ทําแบบปานอย ทํานอย ไดมาก

 รูปแบบเกษตรอินทรียของปานอย เปนแบบทํานอย ไดมาก มีความมั่นคง ยั่งยืน ท้ังในแงรายได และสุขภาพ 

เปนรูปแบบที่นาสนใจ จึงเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูคนที่กําลังเริ่มตนทําเกษตรอินทรีย ที่มาขอคําปรึกษา สามารถยืนยันได

วาพื้นที่ผลิตไมจําเปนตองมากมาย สิ่งสําคัญอยูที่การผสมผสานใหลงตัวมากกวาจนเกิดเปนความภาคภูมิใจและสุขใจ

ที่ไดแบงปนประสบการณ ความรูที่สะสมมา ใหคนรุนใหมที่สนใจจะกาวเขามาในแนวทางนี้ ไดนําไปใชประโยชนและ

ขยายการทําเกษตรอินทรียใหมากขึ้น

แนวคิดการพัฒนาเกษตรอินทรีย

 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการชักชวนคนรูจักหรือผูสนใจ โดยใหเริ่มปลูกเพื่อการบริโภค สามารถพึ่งพา

ตนเองได เมื่อมีความมั่นคงพอสมควรแลวจึงเสริมสรางดานเศรษฐกิจ โดยมองถึงความตองการของตลาดดวย ปานอยจึง

เปนตัวอยางของเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง แบบบาน ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถทําได

แปลงปลูกพืชอินทรียผสมผสาน
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หมอดินอาสา สูเกษตรอินทรียดินและปุย

 จากประสบการณทํานาท่ีผานมา ราคาขาวไมแนนอน ปจจัยการผลิตราคาแพง ฝนฟาที่ไมตกตามฤดูกาล 
การเกิดโรคระบาด ผลผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง ทําใหมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ รวมทั้งมีการใชสารเคมีมาก
สงผลเสียตอสุขภาพ เมื่อตระหนักถึงสุขภาพและการทําการเกษตรแบบเดิม ทําใหเกิดแนวคิดถึงวิธีการลดตนทุน
การผลิตและอยากมีสุขภาพที่ดี โดยเมื่อป 2535 คุณเจริญไดรับเลือกเปนคณะกรรมการหมูบาน ทําใหมีโอกาส
ไปอบรมศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ ของหนวยงานราชการ และไดรับความรูเรื่องดินและสารอินทรียท่ีใช
ในการเกษตรตามแนวทาง “เกษตรอินทรีย” จากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม จากนั้นจึงความรูนํามาประยุกตใช
และปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรโดยไมใชสารเคมี ใชปุยและสารปองกันแมลงที่ผลิตเองตามธรรมชาติ จนประสบ
ผลสําเร็จและมีความมั่นใจในการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย

 ป 2549 เริ่มชักชวนสมาชิกในหมูบานที่สนใจทําการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย จํานวน 18 ราย รวมทํา

การเกษตรแบบอินทรียบนพื้นท่ีรกรางของโรงเรียน โดยแบงพ้ืนท่ีใหสมาชิกทําการเพาะปลูกรายละเทา ๆ กัน เพื่อปลูก
พืชผักสวนครัวประมาณ 50 ชนิด ปลูกหมุนเวียนตามฤดูกาลตลอดทั้งป มีการวางแผนการผลิตตามคุณลักษณะ
ของพืชผัก เชน ผักมีขนไมชอบฤดูหนาว เปนตน และมีการปลูกหมอน หญาแฝก วางแผนการใชนํ้า ผลิตปุยหมักทดแทน
ปุยเคมี ทําปุยนํ้าชีวภาพ โดยใชวัสดุเหลือใชในชุมชน และจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน “กลุมเกษตรอินทรีย
บานโพธิ์ทองเจริญ” เมื่อป 2550 และขอการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ปจจุบันมีสมาชิก 30 ราย

นายเจริญ ยกคําจู

ที่อยู : 105/3 หมูที่ 2 ตําบลเชิงดอย เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท : 08 6189 3655

โรงผลิตปุยชีวภาพ แปลงหมอนไหมอินทรีย
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รูปแบบเกษตรอินทรียที่ไมเหมือนใคร

 สินคาเกษตรอินทรียของสมาชิกสวนใหญเปน ขาว พืชผัก และผลไม แตตัวคุณเจริญกลับคิดตาง
โดยเลือกผลิตสินคาที่ไมเหมือนเกษตรกรอินทรียทั่วไป ไดแก การทําปุ ยอินทรียชีวภาพ ขายใหสมาชิก
ท่ีทําเกษตรกรอินทรีย ปลูกหญาขนขายคนเลี้ยงมา ปลูกหญาแฝกขายใหสถานีพัฒนาที่ดิน ปลูกหมอนขาย
ใหศูนยสุขภาพนําไปทําชาใบหมอน ทําใหมีรายไดทั้งป โดยมีรายไดสุทธิปละไมตํ่ากวา 800,000 บาท

 เดิมเคยปลูกหมอนเล้ียงไหมตั้งแตป 2550-2558 โดยรับไขไหมจากศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม มาเลี้ยงเพื่อขายเปนรังไหม เม่ือคํานวณแลวไดผลตอบแทนนอย 
จึงปรับเปลี่ยนจากการเก็บใบหมอนเพื่อเลี้ยงตัวไหม เปนขายใบหมอนสดใหกับศูนยสุขภาพอําเภอสันปาตอง
เพื่อทําชาใบหมอน ในรอบ 1 ป สามารถตัดกิ่งหมอนไดประมาณ 7 ครั้ง มีรายไดสุทธิจากการขายใบหมอน
ประมาณ 114,300 บาทตอป

 ใชพื้นที่ 1 ไร 2 งาน ในการปลูกพันธุหญาแฝก โดยเริ่ม
ปลูกตั้งแตป 2549 โดยรับกลาพันธุ มาจากสถานีพัฒนาที่ดิน
นํามาปลูกเพ่ือยึดดินจากนั้นขยายเปนการปลูกเพ่ือขายพันธุใหกับ
กรมพัฒนาที่ดิน นําไปแจกจายใหแกเกษตรกร โดยจะขุดปละคร้ัง 
ประมาณ 300,000 ตน ขายราคาตนละ 0.25 บาท สวนหญาขน 
เดิมเปนวัชพืชที่เกิดเองตามธรรมชาติในนาขาว เม่ือป 2552 
มีผู เลี้ยงมาตองการหญาที่ไมใชสารเคมีใหกับมาจํานวน 4 ตัว 
จึงมาขอใหปลูกหญาขนเพื่อเปนอาหารมา คุณเจริญจึงไดแบง
พื้นที่นามาทําแปลงหญาขนประมาณ 2 งาน ทั้งนี้ การตัดหญา
จะแบงพื้นที่ออกเปนสวน ๆ หมุนเวียนตัดไดตลอดทั้งป โดยไดรับ
คาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท

สิ่งที่ไดจาการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรียทําใหสุขภาพดีขึ้น ลดตนทุนการผลิต และมีการผลิตสินคาที่หลากหลาย ทําให
มีรายได มีเงินใช โดยเช่ือวาทุกอยางที่ไดมาตองเริ่มจากตัวเองกอน ตองเรียนรู และลงมือปฏิบัติ ทดลอง
ปรับเปลี่ยนจนพบทางเลือกที่เหมาะสม

แปลงตนพันธุหญาแฝก
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ไดเวลาเกษตรอินทรียของตนเอง

 คุณชนะเคยมีประสบการณทํางานอยูในแปลงเกษตรอินทรียที่สวนปกาศิต จังหวัดเชียงใหม มานานถึง 
5 ป จนซึมซับความเปนอินทรีย เมื่อประมาณป 2549 ไดเวลาที่ตองทําดวยตนเอง ดวยความมุงมั่นคอย ๆ ทําไป
เรียนรูไป แกปญหาไป พรอมกับการใหความสําคัญในเรื่องการจัดการตลาด การแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม 
ทําใหมั่นใจมากข้ึนวาเกษตรอินทรียเปนทางเลือกที่ดีของชีวิตทั้งตอตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนที่มารวมกัน
ผลิต ประการสําคัญเปนการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัยใหแกผูบริโภค เปนการเกื้อกูลตอทุกกลุมคน

 กอนจะมาเปนเกษตรกรอินทรียเต็มตัวในวันนี้ คุณชนะไดผานประสบการณในอาชีพมาหลากหลาย อาทิ 
เปนทนายความ พนกังานบรษัิทประกนัชวีติ ผูชวยผูจดัการเหมอืงหนิปนู และมาทาํงานดานการเกษตรทีส่วนปกาศติ 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม แลวจึงออกมาเปนเกษตรกร เร่ิมจากการเชาสวนลําไยเพ่ือปรับมาเปนลําไยอินทรีย 
ควบคูไปกับการทําสวนของตนเอง โดยใชองคความรูที่เคยไดรับจากการทํางานที่สวนปกาศิต เชน การทําปุยหมัก 
สารไลแมลง นํ้าสมควันไม และศึกษาองคความรูใหม ๆ จากที่ผูรูและเครือขายตาง ๆ เพิ่มเติมอยูตลอดเวลา 
มีการแบงปนความรูใหกับสมาชิกในกลุม คุณชนะไดผลิตปุยอินทรียเพื่อจําหนายใหสมาชิกในกลุม และนอกกลุมดวย

 ในระยะแรก การทําเกษตรอินทรียมีปญหาเชนเดียวกับการเกษตรแบบอื่น ๆ เปนการเรียนรูและทดลอง
ทําโดยเฉพาะสวนลําไยอินทรียเน่ืองจากไมไดใชสารเคมีกระตุนการออกดอก ทําใหบางปไมไดผลผลิตเลย 
แตเนื่องจากระยะแรกทําการเกษตรควบคูไปกับการคาขายรานวัสดุการเกษตร และทําธุรกิจรับซื้อและจําหนาย
ผลผลิตเกษตร จึงทําใหสามารถอยูได สวนผลผลิตในระยะปรับเปล่ียนก็จําหนายในราคาสินคาปกติ มีรายได
จากสินคาเกษตรอินทรียไมมากนัก

กระบวนการผลิตที่ทําเองเกือบทุกอยาง

 พ้ืนที่การผลิต จํานวน 3 แปลง รวม 46 ไร ทําการผลิต
หลากหลาย ทั้งไมผล (ลําไย มะมวง มะขามปอม สมแขก กลวย 
สตรอเบอรี่ มะละกอ) พืชผัก (ผักสลัดชนิดตาง ๆ พริกขี้หนู 
มะเขือเทศ ถ่ัวฝกยาว บวบ มะระขี้นก) ผักสวนครัว (กะเพรา 
โหระพา แมงลัก มะกรูด มะนาว) เพื่อใหเปนแหลงอาหาร
ที่ครบถวน ปจจัยการผลิตที่ใชเกือบท้ังหมดไดทําขึ้นเอง อาทิ 
ปุ ยอินทรีย สารไลแมลง และฮอรโมนพืช โดยใชวัตถุดิบที่หาได

นายชนะ ไชยชนะ
ที่อยู : 141/1 หมู 3 บานปาปวย ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท : 08 9850 2474
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนผูผลิตผักและผลไมอินทรีย ตําบลบานโฮง

ผักสลัดอินทรีย
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ในทองถิ่นเปนหลัก รวมทั้งมีการเก็บเมล็ดพันธุพืชบางชนิดไวใชเอง และไดถายทอดความรูใหกับสมาชิกในกลุมดวย 
อีกทั้งยังไดมีการคิดคนและผลิตสินคาเกษตรอินทรียหลายชนิดที่ยังไมเคยมีใครทําได เชน กระเทียมอินทรีย 
สตอเบอรี่อินทรีย ซึ่งนําเขามาปลูกและเติบโตไดดีที่จังหวัดลําพูน สําหรับองคความรูที่ใชในการผลิต นอกจาก
ความรูเดิมที่ไดมาจากสวนปกาศิตแลว ยังไดมีการเรียนรูเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ มหาวิทยาลัย และเครือขาย
เกษตรอื่น ๆ โดยนําความรูตาง ๆ มาผสมผสาน ประยุกตใหดีขึ้น และพัฒนาตอยอดตอไป

การขอการรับรองมาตรฐาน ไมยากอยางที่คิด

 มีการขอรับรองเกษตรอินทรียแปลงลําไยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จนไดมาตรฐาน 
Organic Thailand ในป 2555 ปจจุบันเนนการผลิตแบบผสมผสานทั้งไมผลและพืชผัก โดยไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการขอการรับรองมาตรฐาน IFOAM จากสํานักงานพาณิชยจังหวัด โดยไดรับการรับรองมาตรฐาน
ดังกลาวในป 2560

ตลาดผลผลิตอินทรียที่หลากหลาย

 สินคาเกษตรอินทรียของกลุม ใชลูทางการตลาดในทุกระดับทุกประเภท ดังนี้ กระเทียม สวนใหญขายให
โรงงานลําปางฟูด จังหวัดลําปาง ซึ่งรับซื้อผลผลิตทั้งหมดเพราะเปนโรงงานที่ทําน้ําพริกแกง Organic และ
นอกจากน้ีแบงปนใหกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพที่สั่งจองลวงหนา โดยสามารถขายกระเทียมสดไดกิโลกรัมละ 
100 บาท ในขณะที่กระเทียมสดปกติราคากิโลกรัมละ 25 บาท สวนผักสลัด และผักสดตาง ๆ ที่สมาชิกรวมกัน
ผลิตในฟารม สวนใหญสงใหบริษัท อดัมส ออแกนิค จํากัด ซึ่งเชาบานและพื้นที่ในสวนของคุณชนะเปนจุดรวบรวม
ผลผลิตอินทรีย ในบริเวณอําเภอบานโฮง และอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จึงเปนขอไดเปรียบที่ผลผลิตในฟารม
ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการขนสง โดยบริษัทฯ จะนํารถหองเย็นมารอรับผลผลิตในทุกวันเสาร แลวนําไป
กระจายตอในจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งราคาที่จําหนายใหบริษัท อดัมส ออแกนิค 
เปนที่พอใจกันทั้งสองฝาย และทําการคามานาน 2-3 ปแลว ผักสดบางสวนที่เหลือจะจําหนายในตลาดระดับชุมชน 
สําหรับผลไมลําไยสดมีตลาดหลักที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง โดยบรรจุกลองละ 2 กิโลกรัมขายแกผูบริโภคโดยตรง 
ลําไยอินทรียบางสวนจะนําไปแปรรูปเปนลําไยอบกรอบ ซึ่งไดทดลองเดินเครื่องผลิตไประยะหนึ่งแลวมีผูบริโภค
สนใจจํานวนมากแตยังมีขอจํากัดในเรื่องกําลังการผลิต จึงกลาวไดวากลุมไมมีปญหาในเรื่องตลาดสําหรับกระจาย
สินคาเกษตรอินทรีย

 จากการตระหนักอยูตลอดเวลาถึงความสําคัญของการนําพาสินคาออกสูตลาดที่ไกลไปจากชุมชน ไปสู
ระดับจังหวัด และเมืองใหญตาง ๆ ทั่วประเทศ คุณชนะจะเปนตัวหลักในการจัดการเรื่องการตลาด โดยการเขาไป
หารือกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และสถานศึกษาตาง ๆ รวมถึงการเขาไปชวยเหลืองานราชการอยางตอเนื่อง 
ทําใหกลุ มไดรับโอกาสในการนําสินคาไปประชาสัมพันธใหผู คนจากที่ตาง ๆ ไดรู จัก จนบางรายกลายเปน
ลูกคาประจํา มีทั้งลูกคาผูบริโภคโดยตรง บริษัทและรานคาทุกประเภท
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กระบวนการกลุมเกษตรอินทรียแบบทําเอง

 การสรางกลุม คุณชนะเปนผู นําในการรวมกลุ มคนในชุมชนทําเปนวิสาหกิจชุมชนเพ่ือทําการผลิต
การตลาดสินคาอินทรีย ตองใชเวลานานพอสมควรในการชักชวนและทําความเขาใจกับเพื่อนบานและสมาชิก
มาทําเกษตรอินทรีย เพราะสวนใหญไมม่ันใจเรื่องรายไดและการผลิตแบบไมใชสารเคมีวาจะทําไดจริงหรือไม
ในระยะแรกจึงใชวิธีชักชวนเพื่อนสมาชิกไปรวมประชุม อบรม กับสวนราชการ ทําใหเพื่อนสมาชิกเร่ิมเขาใจ 
และปรับความคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรียมากขึ้น เปนการเปดโลกใหเห็นวาการคาขายสินคาเกษตรอินทรียยังมี
ลูทางอีกมาก และสมาชิกหลายคนเริ่มเรียนรูเรื่องการผลิตแบบอินทรีย

 นอกจากนี้ไดแบงพื้นที่ดินของตนเองใหสมาชิกวิสาหกิจฯ จํานวน 12 ราย เขามาทําการผลิตรวมกัน และ
ตั้งเปนโรงงานแปรรูป Freeze Dried ที่เพิ่งเปดดําเนินการ หลังจากที่ไดมุงมั่นมานาน 2 ป จนปจจุบันสามารถ
ผลิตผลไมอบกรอบไดหลายชนิด อาทิ ลําไย สตรอเบอรี่ มะมวง ฯลฯ และยังสรางเปนอาคารสํานักงาน สําหรับ
วางโชวสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ ของกลุมอีกดวย

 ปญหาและการแกปญหาของกลุม พอเริ่มมีกิจกรรมการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ตองใชเงินทุน
เพื่อซ้ือเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักร และสรางโรงงาน โดยตองหาแหลงเงินกู ซึ่งสมาชิกบางรายไมเห็นดวยและ
ลาออกจากกลุม เพราะไมตองการเปนหนี้ แตอยางไรก็ตามยังมีคนใหมที่เริ่มเห็นลูทางเขามาทดแทน ปจจุบัน
กลุมมีสมาชิก 12 คน ทําการกูเงินรวมกัน จํานวน 2 ลานบาท เพื่อทําโรงงานระบบ Freeze Dried

สิ่งที่ไดจากเกษตรอินทรีย

 สมาชิกและกลุมมีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายไดที่สามารถดูแลครอบครัว รวมถึงไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน และ
จะเปนฐานอาชีพแกลูกหลานในอนาคต ในการขยายและสืบทอดการทําเกษตรอินทรีย และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตอไป 
โดยทุกขั้นตอนของกิจกรรมตองมาจากการประชุมพูดคุยตกลงใหเขาใจในหลักการรวมกัน

✤

โรงงานแปรรูปผลผลิตระบบ Freeze Dried
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ความเปนมาและแรงจูงใจในการทําขาวอินทรีย

 คุณกาจ ปญญาหลา เกษตรกรทํานาขาวอินทรีย แหง “ทุงลอ" เริ่มอาชีพทํานาชวยเหลือพอแมหลังจากที่
จบมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนเวลานานสิบป จนกระทั่งป 2532 เพื่อนบานไดมาชักชวนใหปรับเปลี่ยนจากการ
ทํานาขาวโดยใชสารเคมีเปนขาวอินทรีย ภายใตการสงเสริมของบริษัท นครหลวงคาขาว จํากัด ซึ่งมองเห็นวา
ผลิตภัณฑอินทรียกําลังเติบโตไดดีในตลาดยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี จึงไดรวมมือกับโรงสีเชียงใหมไชยวิวัฒน 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีความรูเรื่องขาวแบบครบวงจร บุกเบิกขาวอินทรียในไทยเพื่อสงออกและไดเขามาประสานงาน
กับเครือขายเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือโดยเลือก “ทุงลอ” พื้นที่รอยตอระหวางเชียงรายกับพะเยา ใหเปน
พื้นนาขาวหอมมะลิอินทรียพันธุ กข15 และ ขาวดอกมะลิ 105 โดยมีทีมงานจากศูนยวิจัยขาวเชียงราย เขาไป
ใหความรูเก่ียวกับมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มเติม รวมถึงนําผลการศึกษาวิจัยไปใชในพื้นที่ จนทุงลอกลายเปน
ผืนนาขาวหอมมะลิอินทรียผืนใหญ ประมาณ 6,000 ไร เกษตรกร 200 ครอบครัว แบงเปน 4 กลุม

 คุณกาจ ปญญาหลา ประธานกลุมขาวอินทรียบานศรีจอมแจง เปนหนึ่งในสี่กลุ มดังกลาวมีสมาชิก 
41 ครอบครัว พื้นที่รวมประมาณ 1,400 ไร ใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 2 ป 
อยางไรก็ตามในชวงปรับเปลี่ยนเพื่อเขาสูระบบอินทรีย ตนทุนการผลิตก็ยังไมลดลง เนื่องจากตองปรับวิธีการผลิต
จากที่เคยเผาตอซัง มาเปนการจางรถไถใหญไถกลบตอซัง และผลผลิตในระยะแรกก็ลดลงจากที่เคยใชปุยเคมี 
แตสิ่งท่ีเห็นไดชัดในเวลา 2 ปตอมา คือ ดินมีความรวนซุย หลังจากนั้นเกษตรกรในกลุมเริ่มไดเรียนรู เรื่อง
การนําขี้วัว ข้ีควาย และข้ีไก ที่มีอยูภายในหมูบานมาทําปุยหมัก เริ่มนําเมล็ดพืชปุยสดปอเทืองมาหวานในนาขาว 
แลวไถกลบเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน จนในที่สุดเกษตรอินทรียบนพื้นนาทุงลอไดขอการรับรองมาตรฐาน

ระบบการทํานาอินทรีย

 จากป 2535 ถึง 2537 จากผืนนาของตนเอง 20 ไร ที่ปรับเปลี่ยนมาเปนขาวอินทรีย ยังมีการลงแขกเอาแรง
ชวยกันภายในกลุมยอย ตอมาในป 2538 มีการขยายพื้นท่ี โดยเชาพื้นที่นาจากแปลงขางเคียงเพื่อปลูกขาว
แบบอินทรียเพิ่มเปน 60 ไร ใชวิธีการทํานาหวานสํารวยเพ่ือรอนํ้าฝนตามธรรมชาติ ปจจุบันนาอินทรียใชพันธุ
ขาวหอมมะลิ 105 และพันธุ กข15 ในพื้นที่ 60 ไร ไดผลผลิตขาว 33,000 กิโลกรัม เฉลี่ยไรละ 550 กิโลกรัม 
(ความชื้น 15%) ราคาขาวเปลือกเฉลี่ย 12.65 บาท/กิโลกรัม ลงทุนไปทั้งหมด (ทั้งเงินสดและไมเปนเงินสด) ประมาณ 
270,400 บาท ขายขาวได 417,450 บาท ไดกําไร 147,050 บาท ในระยะเวลา 6 เดือน หรือกําไรไรละ 2,450 บาท

นายกาจ ปญญาหลา
ที่อยู : 78 หมูที่ 1 บานศรีจอมแจง ตําบลหงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
โทรศัพท : 08 9561 6316
สังกัดกลุม : ขาวอินทรียบานศรีจอมแจง
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เคล็ดลับการทํานาอินทรียแบบไมปดปง

 การทํานาขาวหอมมะลิใหไดผลผลิต 550 กิโลกรัมตอไร ไดทํามาจนเริ่มอยูตัว ดินสะสมความอุดมสมบูรณ
ขึ้นเรื่อย ๆ เคล็ดลับงาย ๆ ที่ใชในทุกป คือ การใชรถไถใหญแบบจอบหมุนเพื่อไถกลบตอซังในเดือนธันวาคม
ของทุกป ตากดินท้ิงไวประมาณ 1 เดือน แลวจึงนําปุยหมักซึ่งทําเองใสในชวงนี้ (สูตรปุยหมักประกอบดวย ขี้วัว 
แกลบดิบ กากนํ้าตาล หัวเชื้อ พด.) เดือนเมษายน ใชรถไถผาน 7 ไถพรวนยอยดิน เดือนพฤษภาคม เริ่มหวานสํารวย 
ใชเมล็ดพันธุ 20 กิโลกรัมตอไร และไถกลบเมล็ดรอจนถึงชวงฝนตก ขาวงอก คอยดูแลปริมาณนํ้า ใสนํ้าหมักชีวภาพ 
และดูแลรักษาอื่น ๆ เชน การตัดหญาคันนา จนถึงระยะเก็บเกี่ยว

คูคาที่ยาวนาน และราคาที่ไดรับ

 ผลผลิตขาวเปลือกที่ไดขายใหกับบริษัท ทอปออรกานิกโปรดักสแอนด
ซัพพลายส จํากัด คูคาประจําทีซ่ื้อขายมานานนับ 20 ป นําไปแปรรูปและจัดจําหนาย 
ในการรับซื้อขาวเปลือกอินทรียเนนเปอรเซ็นตขาวสารเปนหลัก ตองไดตนขาว
เริ่มตนที่ 37% จะไดราคากิโลกรัมละ 12 บาท บวกเพิ่มคาพรีเม่ียมสําหรับ
เกษตรกรที่เขารวมเปนสมาชิกทําการปลูกขาวแบบอินทรียกับบริษัทฯ กิโลกรัมละ 
0.20 บาท และบวกเพิ่มคาบริหารจัดการอีก 0.25 บาทตอกิโลกรัม

สิ่งที่ไดจากการทําขาวอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรียอาจจะไมเห็นผลในระยะสั้น แตเมื่อเปรียบเทียบในระยะยาว คําตอบสุดทายคือ
เกษตรอินทรีย ซ่ึงมีลักษณะเดน คือ การอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมใหสมบูรณ ทําให
หวงโซอาหารที่ถูกทําลายกลับฟนคืนมา ไดแก แหลงอาหารจากธรรมชาติ เชน กุง หอย ปู ปลา กบ และนก ฯลฯ 
สิ่งสําคัญที่สุดของเกษตรกรที่ทําการเกษตรอินทรีย คือ “ทําอยางไรจึงจะลดตนทุนการผลิต และผลผลิตขายได
ในราคาสูงกวาของตลาด”

✤

แปลงนาขาวหอมมะลิอินทรีย “ทุงลอ”
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จากเกษตรปลอดสารเคมีสูเกษตรอินทรีย

 คุณชฎาภรณ ทําการเกษตรโดยไมใชสารเคมีอยูแลว แตมีแนวคิดที่จะทําใหการผลิตมีมูลคาสูงขึ้น โดยเริ่ม
จากการผลิตขาวใหไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งในป 2556 คุณชฎาภรณไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกของกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูผลิตพืชอินทรียตําบลหาดกรวด ซึ่งมีสมาชิกจํานวน 62 ราย และไดผานการรับรองตามมาตรฐาน
ขาวอินทรียจากกรมการขาว ในป 2557

 ชวงปรับเปลี่ยนการผลิต คุณชฎาภรณ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไดภายใน 1 ป เนื่องจาก
ทําการเกษตรโดยไมใชสารเคมีอยูกอนแลว โดยในชวงแรกของการปรับเปลี่ยน ผลผลิตจะลดลง จําเปนตองใช
ความอดทนในชวงที่ดินกําลังปรับสภาพ แตในปตอมาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งชวงเวลาดังกลาวไดมี
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาสนับสนุนชวยเหลือ อาทิ กองสงเสริมการเกษตร เทศบาลตําบล หาดกรวด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ คอยใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการปลูก ดูแลรักษาใหไดตามมาตรฐาน ซึ่งทางเทศบาลไดมีนโยบาย
สงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ปลูกขาวอินทรียเพิ่มขึ้น มีการเชื่อมโยงตลาดโดยสงผลผลิตขาวอินทรียใหกับ บริษัท 
เดอะสุขขะเฮาสไทยแลนด จํากัด จังหวัดเชียงใหม สําหรับการแปรรูปสงออกไปตางประทศ

นางสาวชฎาภรณ คงเพชรศักดิ์
ที่อยู : 43/1 หมู 7 ตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
โทรศัพท : 08 1181 3787
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนผูผลิตพืชอินทรียตําบลหาดกรวด

ลงแขกปกดําแปลงนาอินทรีย
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 กระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย   จะเริ่ม
เพาะปลูกในเดือนสิงหาคม โดยเริ่มปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด
ปอเทือง แลวจึงเริ่มปลูกในแปลงนาแบบนาดํา โดยใชตนกลา
อายุ 25 วัน ซ่ึงชวงปลูกจะดูแลรักษาโดยใสปุยอินทรียขี้คางคาว 
และปรับสภาพนํ้าในแปลงนาโดยใชจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ 
EM (Effective Microorganism) ใสถังเจาะรูใหคอย ๆ หยดลงนํ้า 
กรณีที่มีศัตรูพืชรบกวน คุณชฎาภรณจะใชเช้ือจุลินทรียในการกําจัด 
ทั้งน้ี ในทุกปกอนที่จะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก บริษัท เดอะสุขขะเฮาส 
(ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทคู ค าจะจัดใหมีการประชุม
สมาชิกกลุม เพื่อทําบันทึกขอตกลง โดยกําหนดราคาขาวเปลือก
ความชื้นไมเกิน 15% ไวที่กิโลกรัมละ 20 บาท เมื่อผานการตรวจสอบ
คุณภาพผลผลติแลวสมาชกิแตละรายจะขายไดราคาไมเทากนัขึน้อยูกบั
คุณภาพ ภายใตหลักเกณฑ/เงื่อนไขที่บริษัทกําหนดไว

มาตรฐานการรับรองและการจําหนายผลผลิต

 ในพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิแดงจํานวน 4 ไร ไดผลผลิตประมาณ 790 กิโลกรัมตอไร และไดขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตขาวอินทรียจากกรมการขาว โดยไดยื่นเอกสารผานเทศบาลตําบลหาดกรวด เพื่อรวบรวม
เอกสารสงใหกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยไมเสียคาใชจาย 
รวมถึงไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหรัฐอเมริกา หรือ USDA ท้ังนี้ คุณชฎาภรณไดนําผลผลิต
ท่ีไดสงใหกับบริษัท เดอะสุขขะเฮาส (ไทยแลนด) จํากัด ที่ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม สําหรับการแปรรูปสงออก
ไปยังประเทศสิงคโปร จีน และฮองกง โดยใหเกษตรกรทําการผลิตภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขของบริษัท และ
ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดชวยกํากับดูแล รวมทั้งสงผลผลิตไปตรวจสอบจากหองปฏิบัติการ (LAB) ของ
มหาวิทยาลัยแมโจ และการตรวจสอบแปลงจากศูนยเมล็ดพันธุขาวแพรอีกดวย

สิ่งที่ไดจากการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรียทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ขายผลผลิตไดราคาสูง ตนทุนการผลิตตํ่า มีตลาดรับซื้อแนนอน 
สุขภาพรางกายแข็งแรง ครอบครัวมีกิจกรรมทํารวมกันมากขึ้น และมีความสุขในการดําเนินชีวิต

✤

การดูแลแปลงนาอินทรียที่กําลังเจริญเติบโต
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เกษตรปลอดสารเคมี ปลอดภัยตอสุขภาพ ลดตนทุนการผลิต

 คุณคําพรรณ มีจุดมุงหมายในการทําเกษตรเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมถึง
ตองการลดตนทุนการผลิต เนื่องจากเห็นวาการทําเกษตรอินทรีย ตนเองสามารถทําปุยอินทรียใชเองได จึงมีแนวคิด
ท่ีจะผลติขาวทีป่ลอดสารเคมไีวบรโิภคเอง ถามเีหลอืจงึคอยนาํไปจําหนาย โดยไดเริม่ปลกูขาวไรซเบอรีอ่นิทรยีตัง้แต
ป 2557

 เริ่มปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก โดยนําองคความรูที่ไดจากการอบรมที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ตําบลคอรุม และกลุ มผลิตสารปราบศัตรูพืชปลอดสารพิษ (ศพก. ผักขวง) 
ในการทํานํ้าหมักปราบศัตรูพืชปลอดสารเคมี เชน นํ้าหมักจุลินทรียหนอกลวย นํ้าหมักจุลินทรียเปลือกสับปะรด 
นํ้าหมักสะเดา ฮอรโมนรกหมู และฮอรโมนไข เปนตน มาใชในการผลิต นอกจากนี้ ยังมีเจาหนาที่จากกรมการขาว
มาใหความรูในการทําเกษตรอินทรียเพิ่มเติมดวย

 เสนทางการผลิตในรูปแบบอินทรีย เริ่มจาก
ปรับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณรอบแปลงนา 5 ไร ทําคันดิน
สูงขึ้นประมาณเกือบหนึ่งเมตร พรอมทั้งปลูกปอเทือง
และไม ยืนต นไว รอบแปลงเพ่ือทําเป นแนวกันชน 
ปองกันสารเคมีจากแปลงเพ่ือนบาน แลวปลูกขาว
ไรซ  เบอรี่ โดยเริ่มเพาะปลูกในช วงเดือนสิงหาคม 
กอนทําการเพาะปลูกจะปลูกปอเทืองเพื่อเปนปุยพืชสด
สําหรับปรับปรุงดิน เมื่อปอเทืองมีอายุ 50-60 วันแลว
จึงไถกลบ หลังจากนั้นจึงใชปุยหมักหวานตอนไถแปร 
และใชเครื่องหยอดขาวนาแหง โดยใชเมล็ดพันธุขาว
ที่คัดแยกพันธุขาวอินทรียที่เก็บไวมาใชเพาะปลูก ในระหวางการเจริญเติบโตของตนกลา ดูแลรักษาโดยใชนํ้าหมัก
จุลินทรียหนอกลวย น้ําหมักจุลินทรียเปลือกสับปะรดเพื่อปรับสภาพนํ้า ใชฮอรโมนไขและฮอรโมนจากรกหมู 
ฉีดบํารุงทุก 15 วัน และในชวงขาวออกรวงจะใชสารไลแมลงที่ผลิตจากสะเดา สารสกัดนํ้าสมควันไม ฉีดพรอม
เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อฆาเพลี้ย 1 ครั้ง เมื่อถึงชวงเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน จะเก็บเกี่ยวโดยใชรถเกี่ยวนวด 
หลังจากนั้นนํามาตากแดดเปนเวลา 1-2 วัน เพื่อใหเหมาะสมตอการเก็บรักษาและทําใหมีคุณภาพดี

นางคําพรรณ นอยคํามี
ที่อยู : 204/1 หมู 6 ตําบลผักขวง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
โทรศัพท : 08 1727 2198
สังกัดกลุม : กลุมผลิตสารปราบศัตรูพืชปลอดสารพิษ (ศพก.ผักขวง)

ดูแลแปลงนาขาวไรซเบอรี่อินทรีย
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 การจําหนายผลผลิต คุณคําพรรณจะนําขาวเปลือกมาแปรรูปเปนขาวสาร บรรจุถุงจําหนายกิโลกรัมละ 
70 บาท ผูสนใจจะมาซื้อท่ีบานเองโดยเฉพาะชวงเทศกาล และสงใหกับโรงเรียนในชุมชนกิโลกรัมละ 60 บาท 
เฉพาะชวงเปดเทอมในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ บางสวน
จําหนายเปนขาวเปลือกใหพอคาคนกลางไปแปรรูป 1 ครั้งตอป ในชวงแรกของการผลิตขาวไรซเบอรี่อินทรีย 
ขายขาวเปลือกไดราคากิโลกรัมละ 20 บาท ขณะที่ปจจุบันมีการผลิตกันมากขึ้นทําใหราคาขายลดลงอยูที่
กิโลกรัมละ 16 บาท

ขอคิดเห็นจากการทําเกษตรอินทรีย

 ในการทําเกษตรอินทรีย ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่องจากหนวยงาน เพื่อเปนการสราง
ความม่ันใจใหแกเกษตรกร ตั้งแตการจัดหาปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การดูแลรักษา การแปรรูปสินคา 
บรรจุภัณฑ และหาชองทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต

✤

แปลงนาขาวไรซเบอรี่อินทรีย
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 เมื่อป 2553 มูลนิธิศุภนิมิตร อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ มีโครงการสงเสริมอาชีพใหกับ
ครอบครัวเด็ก จัดใหผูปกครองไปอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ของนายอัษฎางค สีหาราช โดยเห็นวาการทําเกษตรอินทรียมีผลดี
ตอสุขภาพ จึงเปนจุดเร่ิมตนและตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตพืชอินทรียตําบลหาดกรวด 
ซึ่งมีสมาชิกจํานวน 62 ราย จนถึงปจจุบัน

กาวเขาสูเสนทางปรับเปลี่ยนการผลิต

 ดวยขอจํากัดของคุณศรีไพรในเรื่องพื้นที่ทําการเกษตรท่ีมีจํานวนไมมาก จึงมีแนวคิดที่จะทําการผลิตเพื่อ
ใหไดมูลคาสูง โดยเมื่อป 2554 กองสงเสริมการเกษตร เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
ไดส งเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ทําการปลูกขาวอินทรีย เพื่อนําผลผลิตสงใหกับ บริษัท เดอะสุขขะเฮาส 
(ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดเชียงใหม ใชในการแปรรูปสงออกไปยังประเทศสิงคโปร จีน และฮองกง โดยกําหนด
ใหเกษตรกรทําการผลิตภายใตหลักเกณฑ/เงื่อนไขของบริษัท และใหเทศบาลตําบลหาดกรวดชวยกํากับดูแล 
จึงเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณศรีไพรปรับเปลี่ยนการผลิตโดยตัดสินใจสมัครเขาเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน
ผูผลิตพืชอินทรีย ในป 2556 และไดขอรับการรับรองมาตรฐานการผลิตขาวอินทรียแบบกลุม มกษ. 9000 ของ
กรมการขาว ในป 2557

การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 ปจจุบันปลูกขาวหอมมะลิแดง บนพื้นที่ 3 ไร ใชพันธุขาวที่เก็บไวเอง (โดยเลือกเก็บรวงขาวที่มีความ
อุดมสมบูรณ นํามาตากแดดเพื่อลดความชื้น แลวใสถุงเก็บไว) จะซ้ือพันธุขาวจากบริษัทเมื่อจําเปน โดยเคยทดลอง
ปลูกเปรียบเทียบระหวางพันธุขาวที่เก็บไวเองกับพันธุขาวที่ซื้อมาจากบริษัท พบวา เมล็ดพันธุที่เก็บไวเองมีการ
แตกกอดีกวาพันธุขาวท่ีซื้อมาจากบริษัท ในการเพาะปลูกมีการใชสารชีวภัณฑที่ไดรับจาก เทศบาลตําบลหาดกรวด 
พรอมทั้งนํ้าหมักจุลินทรียหนอกลวย และฮอรโมนไขที่ทําเองไวใชในนาของตนอีกดวย

นางศรีไพร คํามา
ที่อยู : 207/1 หมู 6 ตําบลผักขวง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
โทรศัพท : 08 7198 4490
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนผูผลิตพืชอินทรียตําบลหาดกรวด
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แปลงขาวไรซเบอรี่อินทรียชวงแตกกอ

 คุณศรีไพรเร่ิมเพาะปลูกขาวในเดือนสิงหาคม 
โดยมีขั้นตอนเริ่มจากนําซังขาวโพดเลี้ยงสัตวที่หมัก
ทับถมไวมาหวานใหท่ัวแปลง แลวไถกลบ จากนัน้ทาํการ
เพาะกลาในแผง ใหตนกลามีอายุประมาณ 12–18 วัน 
จึงจะสามารถนําไปปลูกได ซึ่งกอนการปลูกขาวนั้น 
ตองมีการไถดะ ไถแปร และมีการปนเทือก แลวจึง
ทําการโยนกลาขาวที่เพาะไว โดยใชแรงงานในครัวเรือน 
สําหรับการดูแลรักษา จะใส ปุ ยอินทรีย   1 ครั้ ง 
ฉีดพนฮอรโมนไขทุก 10 วัน โดยเวนระยะตอนออกรวง
ประมาณ 15 วัน และเมื่อมีนํ้าไหลเขาแปลงนา จะนํา
จุลินทรียหนอกลวยใสขวดเจาะรูใหคอย ๆ หยดลงนํ้า 
และหยดเปนระยะ ๆ ใหทั่วแปลงนา ขาวที่ปลูกจะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน โดยใชรถเกี่ยวนวด (ทั้งนี้จะตอง
เอาขาวที่ตกคางในรถเกี่ยวนวดออกใหหมดกอนเพื่อปองกันการปนเปอน โดยใชวิธีแยกขาวท่ีเกี่ยวนวดตอจาก
แปลงขาวทั่วไปออกจากผลผลิตขาวอินทรีย) จากนั้นนําขาวท่ีเกี่ยวไดไปตาก 1-2 แดด บางสวนทยอยสีแปรรูป
จําหนายใหแกเพื่อนบานบริเวณใกลเคียงในราคาสูงกวาขาวทั่วไป เพราะไดรับความเชื่อถือในกระบวนการผลิต
วามีความปลอดภัยจริง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแลวตองมีการไถกลบตอซังทันที เพื่อปองกันไฟไหมแปลงนา 
ซึ่งจะทําใหดินเสื่อมสภาพ โดยไดมีการแบงเก็บขาวบางสวนไวสําหรับทําพันธุในปตอ ๆ ไปดวย

ผลผลิตจากนาแปลงเล็ก

 ผลผลิตขาวเปลือกสวนใหญจะถูกบรรจุใสถุง ๆ ละ 30 กิโลกรัม พรอมมีเอกสารการจดบันทึกกิจกรรม
การผลิตตั้งแตเริ่มตนปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว จัดสงไปยังบริษัท เดอะสุขขะเฮาส (ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดเชียงใหม 
ผลผลิตทั้งหมดตองผานการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยแมโจ โดยผลผลิตที่ผานการตรวจสอบคุณภาพบริษัท
จะรับซื้อท้ังหมด ซึ่งทุก ๆ ป กอนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก บริษัทจะจัดประชุมสมาชิกกลุม เพื่อทําบันทึกขอตกลง 
โดยมีการกําหนดราคาขาวเปลือกความชื้นไมเกิน 15% ไวที่กิโลกรัมละ 20 บาท เมื่อผานการตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิตแลว สมาชิกแตละรายจะไดราคาท่ีไมเทากันข้ึนอยูกับคุณภาพ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่บริษัทกําหนด

สําเร็จได เพราะใจรัก

 จากเดิมท่ีมีแนวคิดเพียงอยากผลิตเพื่อใหไดมูลคาสูง สู การปรับเปล่ียนแนวคิดมาทําเกษตรอินทรีย 
เนื่องจากสงผลดีตอสุขภาพ ทําใหปจจุบันคุณศรีไพรสามารถขายผลผลิตไดในราคาที่สูง ชวยลดตนทุนการผลิต 
และทําใหสุขภาพแข็งแรงขึ้น ทั้งนี้ ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จได คือ การมีใจรักที่จะผลิตสินคาอินทรีย 
ครอบครัวใหความรวมมือ และมีความขยัน เนื่องจากการผลิตขาวอินทรียตองอาศัยการดูแลมากกวาและ
บอยครั้งกวาการปลูกขาวโดยทั่วไป

✤
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การปรับเปลี่ยนการผลิต

 จุดเริ่มตนเกิดจากมีปญหาดานสุขภาพเริ่มมีอาการแพสารเคมี จึงตองการปลูกขาวโดยไมใชสารเคมีไว
บริโภคเองภายในครอบครัวเปนหลัก และที่เหลือจึงจําหนาย ตอมาเห็นวาสินคาเกษตรอินทรียกําลังเปนที่ตองการ
ของผูรักสุขภาพ เปนสินคาที่มีโอกาสในการจําหนาย จึงปรับเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวมากขึ้น โดยเริ่มทําครั้งแรกป 2551 
เริ่มตนจากการผลิตขาวแบบปลอดภัย ผานการรับรองมาตรฐาน GAP หลังจากนั้นหันมาทําเกษตรอินทรีย 
โดยผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ของกรมการขาวในป 2556

 ปญหาอุปสรรคที่พบในชวงระยะปรับเปลี่ยน คือ มีขาวปน ขาวดีด ขาวเดง ซึ่งเกิดจากการไมไดไถหมัก
เพื่อยอยสลายเศษวัชพืชที่ตกคางมากอนทําเกษตรอินทรีย ทําใหไดผลผลิตนอย เมื่อเขาอบรมศึกษาขอมูลจาก 
ศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ศพก.) ตําบลคอรุม ไดนําวิธีมาปฏิบัติใชจริง ปจจุบันตนขาว
สูงเสมอกันสามารถแกปญหาขาวปน หรือขาวดีดขาวเดงไดสําเร็จ อีกทั้งยังไดปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น

การเขารวมกลุม

 คุณสมบัติ ไดเขารวมเปนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลคอรุม และไดเขารวมกับกลุมในการเรียนรู
การทําเกษตรอินทรีย เชน การทํานํ้าหมักสมุนไพร นํ้าหมักจุลินทรีย และฮอรโมนไข รวมถึงเขารวมเปนสมาชิก
กลุมเกษตรอินทรียบานกองโค เพื่อรวมกลุมแปรรูปขาวไรซเบอร่ีบรรจุถุง จําหนายภายในหมูบานและพ้ืนที่
ใกลเคียงโดยวางจําหนายสินคากับรานคาที่รูจักกัน ในชวงที่ผานมาผลผลิตของกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลคอรุม
เพิ่มมากขึ้น การระบายสินคาของกลุมชาลงทําใหสมาชิกไดรับเงินลาชาตองรอเวลาหลายเดือน ทางกลุมจึง
หาทางแกไขโดยขอยื่นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM เพื่อใหมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
โดยสามารถสงขาวอินทรียของกลุมไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ

นางสมบัติ ริดจูงพืช
ที่อยู : 82/1 หมู 3 ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
โทรศัพท : 09 3359 8306
สังกัดกลุม : กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลคอรุม และกลุมเกษตรอินทรียบานกองโค
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การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 สินคาเกษตรอินทรียที่ผลิตในปจจุบันคือขาวไรซเบอรี่ ในพ้ืนที่ 17 ไร เริ่มจากการเก็บเมล็ดพันธุขาว
ใสกระสอบปาน เพื่อจะหลีกเลี่ยงการใชกระสอบปุยเพราะเปนพลาสติก โดยเร่ิมทําการเพาะปลูกในชวง
เดือนสิงหาคม และปลอยนํ้าเขานาครั้งแรกหลังจากปกดําขาวไปแลว 2 อาทิตย พรอมกับใสนํ้าหมักจุลินทรีย
สังเคราะหแสง ฉีดสารสะเดา ฮอรโมนไข ฉีดบิวเวอเรีย ฉีดเชื้อราไตรโคเดอรมา เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในชวง
เดือนพฤศจิกายน โดยใชรถเกี่ยวนวด (ทั้งนี้จะตองเอาขาวที่ตกคางในรถเกี่ยวนวดออกใหหมดกอนเพื่อปองกัน
การปนเปอน ซ่ึงปกติเมล็ดขาวจะยังคงมีความชื้นสูง จึงตองตากแดด 2-3 วัน เพื่อใหมีความชื้นอยูในระดับ
เหมาะสมตอการเก็บรักษา และทําใหขาวมีคุณภาพดี หลังจากนั้นจึงจะนําขาวเปลือกไปสีกับโรงสีที่กลุมเกษตรอินทรีย
บานกองโค ตามที่ทําขอตกลงกันไว

มาตรฐานการรับรองและการจําหนายผลผลิต

 คุณสมบัติ ไดยื่นขอรับใบรับรองเกษตรอินทรียจากกรมการขาว
ตั้งแต ป   2551 ผ านการตรวจประเมินและได รับใบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียเมื่อป 2556 ผลผลิตที่ไดจะจําหนาย
เปนขาวเปลือกใหกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลคอรุม ปละ 1 ครั้ง 
และขายขาวสารแปรรูปใหกับกลุมเกษตรอินทรียบานกองโคนําไป
บรรจุถุงจําหนายไดราคาประมาณ 50 บาทตอกิโลกรัม นําไป
ฝากขายกับรานคาที่รูจักกัน เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงมีลูกคา
ผูสนใจบางสวนมาซื้อที่บาน โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตาง ๆ

ขอคิดเห็นจากการทําเกษตรอินทรีย

 ปจจุบันมีการผลิตขาวไรซเบอรี่มากขึ้น ซึ่งผู บริโภคเอง
ก็ไมไดคํานึงถึงคุณภาพวาเปนอินทรียแทหรือไม จึงทําใหราคา
ขาวไรซเบอรี่อินทรียขายไดในราคาที่ไมตางจากขาวทั่วไป ดังนั้น 
ในการผลิตเกษตรกรควรมีแหลงจําหนายหรือตลาดที่แนนอนกอน 
และควรมีการออกแบบถุงหรือบรรจุภัณฑที่สวยงามเพื่อสราง
ความนาสนใจในสินคา

✤

ขาวไรซเบอรี่อินทรียของกลุม
เกษตรอินทรียบานกองโค
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การปรับเปลี่ยนเพื่อทําเกษตรอินทรีย

 คุณรังสันต เริ่มปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียเพราะราคาสินคาเกษตรอินทรียสูงกวาราคาสินคา
เกษตรทั่วไป โดยเร่ิมทําเกษตรอินทรียตั้งแตป 2553 โดยผลิตขาวพันธุไรซเบอรี่ ซึ่งไดการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียจากกรมการขาวเมื่อป 2555 ในชวงการปรับเปลี่ยนคุณรังสันตไดรับองคความรู ในการทํา
การเกษตรอินทรียจากเจาหนาที่กรมการขาว รวมถึงหัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลคอรุมไดใหการดูแล และ
ใหคําแนะนําแนวทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมถายทอดใหสมาชิกไดนําไปปฏิบัติ ซึ่งการเขารวมเปนสมาชิกกลุม
ทําใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการอบรมในเรื่องการทําเกษตรอินทรียในขั้นตอนตาง ๆ อาทิ การทํา
ฮอรโมนนม ฮอรโมนไข จุลินทรียหนอกลวย ปุยคอก สารชีวภาพ ซึ่งสมาชิกในกลุมไดรวมกันทําทั้งดานแรงกาย 
แรงใจ และเงิน รวมทั้งเกิดการรวมกลุมกันขายผลผลิตอยางเปนระบบ

 การเขารวมเปนสมาชิกกลุม ทําใหเกิดความม่ันคง เขมแข็งในการตอรองดานราคา หากสมาชิกทุกคน
ทําตามกฎระเบียบของกลุมก็จะทําใหเกิดความรักความสามัคคีในกลุม รวมถึงไดเรียนรูในการเปลี่ยนแปลง เชน 
เมื่อตลาดขาวไรซเบอรี่ มีผูแขงขันมากขึ้น ทางกลุมก็จะมีการผลิตขาวพันธุอื่นเพื่อเพิ่มรายได เชน ขาวพันธุทับทิม
ชุมแพ เปนตน

 คุณรังสันต ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยยกรองดินรอบแปลงนา แลวปลูกปอเทืองและไมยืนตนอื่น ๆ 
เปนแนวกันชนรอบคันนา ใชระยะเวลา 2 ปในชวงการปรับเปลี่ยน จึงไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
มกษ.9000 จากกรมการขาว

การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 ปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่ใชในแปลงขาวอินทรีย ไดมาจากสมาชิกในกลุมรวมกันทํา โดยคุณรังสันตเริ่มปลูกขาว
ในเดือนสิงหาคม โดยกอนปลูกจะนําฟางท่ีหมักไวมาหวานในแปลงนาใหทั่วแลวไถกลบเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 
ใสปุยคอก และทําเทือก ปลอยนํ้าเขานาครั้งแรกเมื่อปกดําขาวไปแลว 2 อาทิตย พรอมกับใสนํ้าหมักจุลินทรีย
สังเคราะหแสง ในชวงการเจริญเติบโตของตนขาวจะดูแลรักษาโดยใชนํ้าหมักจุลินทรียผสมกับฮอรโมนนมหรือ
ฮอรโมนไข รวมถึงใสปุยคอก ฉีดสารสะเดา ฉีดบิวเวอเรีย และฉีดเชื้อราไตรโคเดอรมา จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวในชวง

นายรังสันต เภารอด
ที่อยู : 52/3 หมู 3 ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
โทรศัพท : 08 9039 7127
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนตําบลคอรุม (ศพก.)
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เดือนตุลาคม โดยจางรถเกี่ยวนวด (ทั้งนี้จะตองเอาขาวที่ตกคางในรถเกี่ยวนวดออกใหหมดกอนเพื่อปองกัน
การปนเปอน โดยใชวิธีแยกขาวที่เกี่ยวนวดตอจากแปลงขาวทั่วไปออกจากผลผลิตขาวอินทรีย) เมื่อเก่ียวขาวแลว 
จะตากไวประมาณ 2 วัน เพื่อลดความชื้นไมใหเกิน 15%

มาตรฐานการรับรองและการจําหนายผลผลิต

 ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจาก
กรมการขาว โดยเจาหนาที่จากกรมการขาวจะให
คําแนะนําพรอมตรวจประเมินเปนระยะ ๆ ในสวน
ของการจําหนายผลผลิตนั้น ใชวิธีการขายขาวเปลือก
ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลคอรุม โดยกลุมจะทํา
การแปรรูปเปนขาวสารเพื่อขายในนามของกลุม

ขอคิดเห็นจากการทําเกษตรอินทรีย

 “การทําเกษตรอินทรีย ตองมีตลาดรองรับ” 
ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธทําความเขาใจถึงขอดี
ของการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียแกผูบริโภค เพื่อ
สนับสนุนใหตลาดสินคาเกษตรอินทรียกวางขวางมากขึ้น 
และมีตลาดรองรบัสนิคาเกษตรอนิทรยีของเกษตรอยาง
ตอเนื่อง

✤

ขาวไรซเบอรี่อินทรียของกลุม
วิสาหกิจชุมชนตําบลคอรุม
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ทํานาอินทรีย เพื่อบริโภคเองและเพื่อขาย

 เมื่อหลายปกอนคุณพสิษฐ ทํานาแบบใชสารเคมีปลูกขาวไวจัดจําหนายเพียงอยางเดียว ไมเคยเก็บขาว
ที่ปลูกไวบริโภคเองในครัวเรือน ตองซื้อขาวสารมาบริโภค ชวงหลังสถานการณราคาสินคาเกษตรตกตํ่า โดยราคาขาว
มีราคาลดตํ่าลงมาก สงผลใหรายจายในครัวเรือนมากกวารายรับ ตองกูยืมเงินเพื่อมาใชจายในครัวเรือน ภาระหนี้สิน
จึงเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก รวมถึงเห็นอันตรายจากสารเคมีที่เกิดข้ึนกับคนรอบขาง จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนมา
ทําเกษตรอินทรีย โดยเริ่มตนจากการปลูกขาวไรซเบอรี่อินทรียเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนและเพื่อจําหนาย

 ชวงเริ่มปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย ไดศึกษาดวยตนเองโดยหาขอมูลจากสื่อออนไลน และหนังสือ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย แลวจึงคอย ๆ เริ่มตนวางแผนการผลิต วางแผนการปรับปรุงบํารุงดิน
ใหเหมาะสม แกปญหาดินดวยการคลุมดินดวยวัตถุตาง ๆ เพื่ออนุรักษดินและนํ้า และรักษาความชื้นในดิน 

นายพสิษฐ สุขเกษม
ที่อยู : 285/20 หมูที่ 8 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
โทรศัพท : 09 6849 8597
สังกัดกลุม : บริษัท ชาวบาน ออรแกนิค จํากัด

แปลงเพาะกลานาอินทรีย
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มีการจัดการพื้นที่โดยปลูกตะไครและไมยืนตน เพื่อ
เปนแนวกันชนปองกันสารพิษจากภายนอก รวมถึง
ไมเผาตอซัง ฟางขาว และเศษวัสดุอินทรียในแปลงนา 
เพราะจะเปนการทําลายอินทรียวัตถุและจุลินทรีย
ในดินที่มีประโยชน สวนเมล็ดพันธุขาวจะสั่งซื้อมาจาก
กลุมวิสาหกิจชุมชน ศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ขาวลุงบุญมี) โดยในชวง
การเพาะปลูกจะไมใช สารเคมีสังเคราะหทุกชนิด 
ขาวไรซเบอรี่ ที่ปลูกในพื้นที่ 30 ไร ไดผลผลิตประมาณ 
600 กิโลกรัมตอไร

ตลาดและมาตรฐานอินทรียที่ไดรับ

 คุณพสิษฐ ไดขอการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย IFOAM จาก มกท. และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
Organic Thailand สําหรับผลผลิตขาวไรซเบอรี่ 
แปรรูปเปนขาวสารบรรจุถุงแบบสูญญากาศ ขนาด 1 กิโลกรัมจําหนายใหกับบริษัท ชาวบาน ออรแกนิค จํากัด 
ซึ่งเปนกลุมที่คุณพสิษฐเปนสมาชิกอยู รวมถึงบรรจุภัณฑแบบอื่น ๆ ตามคําสั่งของผูซื้อ

สิ่งที่ไดจากการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรียทําใหตนเองและครอบครัวมีรายไดที่มั่นคงมากขึ้น เนื่องจากลดภาระคาใชจายเรื่อง
การซื้อปุยเคมี สารเคมีเพื่อกําจัดแมลง รวมถึงสารเคมีกระตุนตาง ๆ โดยหันมาทําเองโดยวิธีธรรมชาติ และลดภาระ
คาใชจายเรื่องคารักษาพยาบาล เพราะสุขภาพแข็งแรงขึ้น อีกทั้งกระแสการบริโภคเพื่อรักษาสุขภาพมีแนวโนม
เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ จึงเปนโอกาสที่จะทําการตลาดไดไมยาก ทั้งนี้ คุณพสิษฐตองการใหภาครัฐและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเขามามีบทบาทในการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียใหมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่ององคความรู นวัตกรรม 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ อาทิ งานวิจัยดานเมล็ดพันธุขาวอินทรียใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงสรางความแตกตาง
ดานราคาของผลผลิตที่ไดจากการทําเกษตรอินทรียใหสูงกวาผลผลิตท่ีไดจากการทําเกษตรแบบทั่วไป เพื่อกระตุน
ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบอินทรียเพิ่มมากขึ้น

“แรงจูงใจของการทําเกษตรอินทรีย คือ ราคาของผลผลิตที่ไดตองสูงกวาการทําเกษตรแบบทั่วไป”

✤

ไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงดิน
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรอินทรีย ดวยการรับรองแบบมีสวนรวม

 คุณวสุกาญจน นุชทรัพยสุภากุล มีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาเร่ืองหนี้สินใหกับตัวเองและผูอื่น มีการ
รวมตัวกันเพื่อแกไขปญหา ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย รศ.ดร.มานิตย สิงหทองชัย หัวหนาโครงการ
วิจัย ไดมาวิจัยโครงการแนวทางการพัฒนาเครือขายตลาดสีเขียวในกระบวนการโลจิสติกสและโซอุปทาน สินคา
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียจังหวัดนครสวรรค ดวยความตั้งใจเดิมและแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาเรียนรู
ในกระบวนการทํางานวิจัยทุกข้ันตอน ทําใหไดพบทางออกในการแกไขปญหาเรื่องหนี้สิน ซึ่งกระบวนการเรียนรูนี้
เปนความอยากรูอยากเห็นของตนโดยศึกษาจากตําราหรือส่ือตาง ๆ จากที่ไมมีความรูทางดานนี้มาก ศึกษา
จนกระทั่งสามารถวางแผนและวิเคราะห การลงทุน การขนสง การคาขาย การตลาด การติดตอคาขายเปน

 ตอมาไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานเกษตรอินทรียจากโครงการจากตนแบบ “สามพรานโมเดล” โดย
ใชระบบการรับรองเกษตรอินทรีย แบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System หรือ PGS) 
ที่มีการตกลงรวมกันระหวางผูผลิตและผูบริโภคในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ โดยอางอิงหลักเกณฑตามมาตรฐาน 
Organic Thailand จึงเปนแรงบันดาลใจและจุดเริ่มตนในการหันมาปลูกผักปราศจากสารเคมี ปจจุบัน สามารถ
ปลดหนี้ท่ีตัวเองมีอยูได ถึงแมผักปลอดสารพิษที่ตนเองปลูกนั้นจะจําหนายในราคาถูกก็ยังคงไดกําไร เนื่องจาก
ตนเองไมไดใชตนทุนในการผลิตอะไรมาก เพื่อผู บริโภคจะไดรับประทานผักในราคาถูกและปลอดภัย ทั้งนี้ 
คุณวสุกาญจนมีความตั้งใจไววาจะกาวเดินตามศาสตรแหงพระราชา ตามแนวทางการพัฒนาเครือขายตลาดสีเขียว 
ใหมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

 ในการปรับเปล่ียนการผลิต ตองเริ่มจากปรับ

เปลี่ยนแนวคิดของตนเอง โดยเล็งเห็นถึงโทษของสารเคมี
และสารพิษที่เปนอันตรายตอทั้งผู ผลิตและผูบริโภค 
โดยชวงที่เริ่มปรับมาเปนเกษตรอินทรียจะเปนชวงท่ีได
ผลผลิตนอย จึงหาแนวทางการแกไขโดยการปรับปรุงดิน 
ใชปุยหมัก โดยไดรับความรูและคําแนะนําจากมูลนิธิ
เกษตรอินทรียไทย กรมพัฒนาท่ีดิน และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ซึ่งองคความรูที่ไดรับเมื่อนํามาปฏิบัติ
แลวพบวาชวยใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น สามารถนําไปจัด
จําหนายสรางรายไดใหกับตนเองเพิ่มขึ้น

นางวสุกาญจน นุชทรัพยสุภากุล
ที่อยู : 9 หมูที่ 10 ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
โทรศัพท : 06 1395 7811
สังกัดกลุม : กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนา

ตนกลาผักอินทรีย
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การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 ปลูกพืชผักแบบผสมผสานหลากหลายชนิด 
ได แก   คะน า  ผักบุ  ง  ผักกวางตุ  ง  มะเขือพวง 
มะเขือเจาพระยา มะขาม โดยมีวิธีการปลูก คือ เริ่ม
จากเมล็ดที่นํามาปลูกจะหาซ้ือจากรานขายเมล็ดพันธุ
ท่ัวไป โดยนําเมล็ดมาลางนํ้าประมาณ 3 ครั้ง เพ่ือ
ขจัดสารเคมีที่คลุกเมล็ด แลวจึงนํามาปลูก วิธีการปลูก
จะนําเมล็ดมาหยอดหลุมละประมาณ 3-4 เมล็ด 
ไมใชวิธีการหวานเมล็ด ซึ่งวิธีการดังกลาวจะชวย

กําหนดระยะหางระหวางตนและคํานวณเมล็ดท่ีใชไปได 
โดยเมื่อเก็บเกี่ยวแลวคุณวสุกาญจนจะเก็บไวเพื่อบริโภค
สวนหนึ่ง สวนที่เหลือจึงนําไปจัดจําหนาย

ตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ไดรับ

 ผลผลิตผักไดรับการรับรองมาตรฐานการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS) โดยขายผลผลิตสงใหกับ
รานอาหารแมศจี จังหวัดนครสวรรค และคลินิกหมอมะเร็ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

การปลูกผักอินทรียทําใหเกิดความสุขทางใจ ทางกาย 
และไดใกลชิดกับธรรมชาติ

 การทําเกษตรอินทรียทําใหมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ โดยทางกาย หมายถึง ไมตองเสี่ยงกับ
สารพิษท้ังตอนปลูกและตอนเก็บมารับประทาน สวนทางใจ หมายถึง การมีโอกาสไดใกลชิดกับธรรมชาติที่
ปลอดสารเคมี แลวยังรู สึกภาคภูมิใจที่ปลูกผักปลอดสารพิษใหผู บริโภคไดรับประทานผักที่ถูกและปลอดภัย 
สอดคลองกับหลักการดําเนินชีวิตของตนเอง ทั้งนี้ คุณวสุกาญจนตองการใหภาครัฐสนับสนุนในการเพิ่ม
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบอินทรีย ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น รวมถึงตองการใหภาครัฐหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของเขามาใหคําแนะนําและฝกอบรม เพื่อเพ่ิมพูนความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียอยาง
ตอเนื่อง

✤

แปลงผักอินทรีย การเก็บเกี่ยว และผลผลิต
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 คุณพรชัย ไดทําการเกษตรโดยการปลูกขาวแบบใชสารเคมีมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อป 2549 เปนชวง
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ทําใหใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางมาก ผลที่ตามมาอยางเห็นไดชัด คือ สุขภาพ
ของตนเองมีปญหา จึงเปนจุดที่ทําใหคิดปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบอินทรีย

 จากความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตมาเปนเกษตรแบบอินทรีย จึงเริ่มศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการทํา
เกษตรอินทรีย จนไดมีโอกาสเขารวมกับเครือขายผูผลิตขาวอินทรีย ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ที่จัดตั้ง
โดยศูนยวิจัยและฝกอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล การเขารวม
โครงการดังกลาว ทําใหไดรับการอบรมเรื่องกระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบใชสารเคมีมาเปนแบบอินทรีย 
และไดพบวามีเพ่ือนเกษตรกรที่อยูในจังหวัดเดียวกันมีความตั้งใจในการปรับเปล่ียนการผลิตเหมือนกัน จึงได
รวมกันจัดตั้งกลุ มขาวพันธุ พื้นเมืองจังหวัดนครสวรรคขึ้น (จํานวนสมาชิก 22 คน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

นายพรชัย คงพิรุณ
ที่อยู : 198 หมูที่ 5 ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค
โทรศัพท : 08 0688 1024
สังกัดกลุม : ขาวพันธุพื้นเมืองจังหวัดนครสวรรค

รวมกลุมผลิต แลกเปลี่ยนเรียนรู
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ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตขาวแบบอินทรียของเครือขายผูผลิตขาวอินทรีย โดยสมาชิกของ
กลุมขาวพันธุพื้นเมืองจังหวัดนครสวรรค บางสวนยังอยูในชวงระหวางการปรับเปลี่ยนการผลิต แตทุกคนก็เห็นพอง
ตองกันวา “จะไมรีบรอนในการปรับเปลี่ยน แตจะใหความสําคัญเรื่องสมาชิกทุกคนตองมีความรู ความเขาใจ
ในเรื่องการทําเกษตรอินทรียกอน”

การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 สินคาที่ทําการผลิตในปจจุบัน คือ ขาวพันธุ
พ้ืนเมืองจังหวัดนครสวรรค ในพื้นท่ี 9 ไร ไดผลผลิต
จํานวน 650 กิโลกรัมตอไร และกระบวนการผลิต
จะเปนไปตามมาตรฐานการผลิตขาวอินทรียแบบมี
สวนรวมของศูนยวิจัยและฝกอบรมบึงบอระเพ็ด ซึ่งได
กําหนดรายละเอียดเร่ืองเมล็ดพันธุ การเตรียมแปลง 
การปลกูและการดแูลรักษา การเกบ็เกีย่วและการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวไวอยางชัดเจน

มาตรฐานการรับรองและการจําหนายผลผลิต

 คุณพรชัย ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนมาตรฐานการรับรอง
ระดับทองถ่ินที่ศูนยวิจัยและฝกอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดตั้งขึ้น ปจจุบันผลผลิตสวนใหญจําหนายในตลาดชุมชนทองถิ่น และตามงานแสดงตาง ๆ เชน OTOP ตลาดนัด 
และมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเขามารับซื้อผลผลิตบางสวนบางเปนครั้งคราว

เกษตรกรตองมีความรู และความเขาใจเรื่องการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรียนอกจากจะทําใหตนทุนการผลิตลดลงแลว ยังทําใหคุณภาพชีวิตของตนเองและ
คนในครอบครัวดีขึ้น ปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย คือ ความรูและความเขาใจ
เรื่องการทําเกษตรอินทรีย ทั้งนี้ คุณพรชัยตองการใหภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของเพิ่มการประชาสัมพันธ
สินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทย ใหเปนที่รู จักมากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ และเปนที่ปรึกษา
ในเรื่องการทําเกษตรแบบอินทรียอยางละเอียด เพื่อเกษตรกรที่มีใจรักในการทําอินทรียจะไดมีกําลังใจในการ
พัฒนาเกษตรอินทรียตอไป

✤

ไถกลบพืชปุยสดเพื่อปรับปรุงดิน
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 ครอบครัวของคุณถนอมชัย ประกอบอาชีพทํานามาต้ังแตบรรพบุรุษ มีการใชปุยเคมีและสารเคมีการเกษตร
มาโดยตลอด จนมาถึงชวงที่ราคาปุยเคมีและสารเคมีเกษตรปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับชวงดังกลาวราคาขาว
ท่ีขายไดมีความผันผวน จึงมีความคิดท่ีจะลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพทดแทนปุยเคมี 
นอกจากนี้ ทางครอบครัวยังเล้ียงควายเปนจํานวนมาก จึงตองการฟางขาวที่ปราศจากสารเคมีสําหรับใชเปน
อาหารควาย จากเหตุผลดังกลาวจึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาทําเกษตรอินทรียอยางจริงจัง โดยเริ่ม
จากการผลิตปุยอินทรียเพื่อใชเอง สวนพันธุ ขาวในปแรกของการปรับเปลี่ยนใชเมล็ดขาวพันธุดีที่ไดมาจาก
ศูนยเมล็ดพันธุขาว พอเริ่มเขาสูปที่ 2 จึงใชเมล็ดพันธุขาวที่เก็บไวจากรุนแรกมาเพาะปลูก ทั้งนี้ คุณถนอมชัย
ไดรับการอบรมวิธีการผลผลิตเมล็ดพันธุจากศูนยเมล็ดพันธุขาว และสํานักงานเกษตรอําเภอธาตุพนม รวมถึง
ไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบานหนองสะโน ซ่ึงมีสมาชิกจํานวน 168 ราย โดยกลุม
มีกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การรับซื้อขาวเปลือกจากสมาชิก การอบรมเพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย 
รวมถึงมีเจาหนาที่ภาครัฐ ไดเขามาใหถายทอดองคความรู และเยี่ยมเยียนกลุม

กระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 กิจกรรมหลักคือการทํานาอินทรียดวยวิธีทําแบบนาหยอด หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในปกอน จะปลอย
ฟางขาวและตอซังไวในนาเพื่อเปนอาหารควาย โดยปลอยใหควายแทะเล็มในแปลง ทําใหไดปุยจากมูลควายอีกดวย 
พอใกลถึงฤดูกาลทํานาจึงนําปุยคอกไปหวานแลวไถกลบ ไถดะ ไถแปร และตีปน ซึ่งการไถหลายรอบจะชวย
กําจัดวัชพืชใหกลายเปนปุยพืชสด และตองปรับใหพื้นนาสมํ่าเสมอเพื่อสะดวกในการควบคุมระดับนํ้า และทําให
ตนขาวมีความสูงเทากัน โดยเร่ิมหยอดเมล็ดขาวประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน เม่ือเขาสู
ฤดูฝนเมล็ดขาวก็จะงอก จะตองคอยควบคุมระดับนํ้าในนาและดูแลเรื่องวัชพืช โรค และแมลงศัตรูขาว

 หลังจากสมาชิกปลูกขาวเรียบรอยแลว จะมีการประชุมรวมกัน เพื่อจัดทําขอมูลดานการผลิตจากสมาชิก
แตละคน เชน ขนาดพื้นที่นาอินทรีย ชนิดขาว และระยะเวลาเก็บเกี่ยว สําหรับนํามาวางแผนการเก็บเกี่ยวรวมกัน 
และกอนเก็บเกี่ยวจะรวมกันตรวจการปนเปอนทุกครั้งเพื่อใหไดผลผลิตตามมาตรฐานที่กําหนดไว สวนการสีขาว
จะสีขาวของสมาชิกในกลุมสมาชิกใหหมดในคราวเดียว เพื่อลดการปนเปอนโดยใชโรงสีอินทรียขององคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) นครพนม

นางสาวถนอมชัย ศิริณกร
ที่อยู : 2 หมู 6 บานหนองสะโน ตําบลดอนนางหงส อําเภอธาตุพนม
 จังหวัดนครพนม
โทรศัพท : 08 1054 3575, 08 7855 5861
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบานหนองสะโน
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การรับรองมาตรฐานและการจําหนายผลผลิต

 ปจจุบันคุณถนอมชัยปลูกขาวอินทรีย 2 ชนิด คือ ขาวหอมมะลิ 105 และขาวเหนียว กข6 ซึ่งไดรับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM และ Organic Thailand โดยขายผลผลิตใหกับกลุม เนื่องจาก
กลุมมีนโยบายท่ีชัดเจนในเร่ืองของการตลาดนําการผลิต มีการทําสัญญาซื้อขายขาวลวงหนากับโรงพยาบาล
นครพนม บริษัท ไบโอพาเน็ค ดีเวลลอปเมนท ประเทศไทย จํากัด และบริษัท สนุกออแกนิคฟารม จํากัด 
นอกจากนี้ยังนําไปจําหนายตามงานแสดงสินคาตาง ๆ อาทิ งานโอทอปซิตี้ เมืองทองธานี หรืองานประจําป
ของจังหวัดนครพนม เปนตน

ความสําเร็จเริ่มตนจากใจและมีจิตใจที่เขมแข็ง

 ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย คือ ตองมีใจรักและมีจิตใจที่เขมแข็ง เกษตรกร
บางคนพอเห็นตนขาวไมสมบูรณก็อยากจะใสปุ ยเคมี เพื่อทําใหตนขาวอุดมสมบูรณขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้น 
เกษตรกรจึงตองมีใจมุงม่ันและคํานึงถึงผลที่ตามมาจากสารเคมีใหมาก รวมถึงเกษตรกรรุนใหมท่ีตองการทํา
เกษตรอินทรียตองมีความตั้งใจจริง มีการคิดคนและนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เขามาชวยใน
การพัฒนาการผลิต รวมท้ังชวยขยายตลาดใหมีความหลากหลาย ทั้งตลาดภายในประเทศและการสงออกไป
จําหนายยังตางประเทศ

✤

ปลูกไมยืนตนเปนแนวกันชนปองกันการปนเปอนของสารเคมีจากแปลงอื่น
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 คุณนิ่มอนงค เคยประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนมานานถึง 29 ป ไดเห็นการเจริญเติบโต
ของบริษัท แตตัวเองกลับไมมีความมั่นคงในอาชีพแตอยางใด จึงไดตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อมาทํานาสานตอ
จากบรรพบุรุษ เนื่องจากมีที่นาอยูแลวและไมมีใครทํานา โดยเมื่อป 2554 ไดเร่ิมตนฟนฟูท่ีนา พรอมกับศึกษาดูงาน
เกษตรอินทรีย และเริ่มทําเกษตรอินทรียแบบจริงจังในป 2557 โดยเริ่มตนจากทําคันกั้นนํ้าสูง 50 เซนติเมตร 
กวาง 1 เมตร ตามหลักเกษตรอินทรีย และนําความรูจากหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กลุมปุยเบญจกุลซึ่งทําหัวเชื้อนํ้าหมัก กลุมดาวลอมเดือน และ
กรมพัฒนาชุมชน เปนตน จึงไดทดลองทํานํ้าหมักเอง โดยใชหอยเชอรี่ในนาขาวมาทํานํ้าหมักและไดฉีดพน
ในนาขาว ซ่ึงไดผลตอบแทนเปนที่นาพอใจ ผลผลิตขาวอินทรียที่ไดมีความหอม นุม อรอยกวาขาวท่ีปลูก
โดยใชสารเคมี รวมทั้งยังชวยลดตนทุนการผลิต และทําใหระบบนิเวศสมบูรณขึ้นอีกดวย

การปรับเปลี่ยนสูการทํานาอินทรีย

 ในชวงแรกของการปรับเปลี่ยนมาทํานาอินทรีย 
ตนขาวเจริญเติบโตชามาก ผลผลิตลดต่ําลง แตมีขอดี 
คือ ตนทุนในการผลิตขาวลดลง คุณภาพขาวที่ไดดีขึ้น 
และยังทําใหมีสุขภาพดีขึ้น จึงเปนแรงจูงใจใหคุณนิ่มอนงค
ทํานาอินทรียตอไป มีการดูแลรักษาแปลงนาเปนอยางดี
สงผลใหในปตอมาผลผลิตคอย ๆ เพิ่มขึ้นอยางเห็นได
ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงนาขาวขางเคียง ดินมีความ
อดุมสมบรูณเพิม่ขึน้ ตนขาวไมลม มปีลา มกีบ มไีสเดือน 
และความหลากหลายทางธรรมชาติอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

 คุณนิ่มอนงคทํานาแบบนาดํา ในปแรกไดยืมพันธุ
ขาวมาปลูก โดยปลูกขาว 2 ชนิด คือ ขาวหอมมะลิ 105 
ซึ่งไดพันธุขาวจากหนวยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และขาวไรซเบอรี่ ไดพันธุมาจากมหาวิทยาลัย

นางนิ่มอนงค แกวไพศาล
ที่อยู : 280 หมู 4 บานหวยไห ตําบลบานคอ อําเภอโพนสวรรค จังหวัดครพนม
โทรศัพท : 08 1482 0809
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

โรงสีขาวของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ตําบลแกงครอ
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เกษตรศาสตร วิทยาเขตเกษตรกําแพงแสน ใชปุ ยและน้ําหมักที่ทําจากวัตถุดิบในไรนา จนเมื่อเขาสู ปที่ 2 
จึงเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ โดยทําการคัดเมล็ดพันธุ ดวยตนเอง ในการคัดเลือกพันธุ ขาวท่ีใชปลูกจะพิจารณาจาก
ความตองการของตลาดเปนอันดับแรก

 ซ่ึงตอมาไดเขารวมเปนสมาชิก กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีสมาชิกจํานวน 
50 ราย ทางกลุมมีกิจกรรมผลิตนํ้าหมักชีวภาพ และผลิตสารไตรโคเดอรมา เพื่อใชภายในกลุมและจําหนายเปน
รายไดเขากลุม กลุมรับซ้ือขาวเปลือกจากสมาชิกนํามาสีเปนขาวสารเพื่อจําหนาย โดยใหราคาสูงกวาโรงสีทั่วไป 
โดยไดนําขาวสารที่ไมไดคุณภาพอยางเชนขาวหักและขาวเม็ดทอนมาเพิ่มมูลคา อาทิ นํามาบดเปนแปงทําขนม 

และอีกสวนหนึ่งจะทําเปนขาวพอง ซึ่งทําวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

มาตรฐานการรับรองและการจําหนายผลผลิต

 คุณนิ่มอนงคไดขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM โดยไดรับการสนับสนุนจากเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนครพนม ในการวาจางบริษัท ไบโออะกริเสิรช ไทยแลนด จํากัด เปนผูตรวจรับรองมาตรฐาน Bioagricert 
accredited by IFOAM และมีชองทางในการจําหนาย คือ โรงพยาบาลโพนนาแกว โรงพยาบาลโพนสวรรค 
ซุมขายของเกษตรและสหกรณนครพนม โดยจําหนาย 1 คร้ังตอสัปดาห และนําออกงานแสดงสินคาในโอกาสตาง ๆ 
ซึ่งจะมีประมาณ 2-3 คร้ังตอเดือน รวมถึงไดเปดชองทาง Delivery สําหรับลูกคาประจําในจังหวัดนครพนม 
โดยที่ลูกคาไมตองเสียคาสง และคุณนิ่มอนงคยังรับจางผลิต เชน ขาวฮางงอกหอมมะลิ สงออกตางประเทศ 
ขาวกลองหอมมะลิเพื่อขายในเว็บไซต Lazada เปนตน

ความสําเร็จในมุมมองของคุณนิ่มอนงค

 การทําเกษตรอินทรียก็เหมือนการทําธุรกิจ การจะลงมือทําเพียงแค 1-2 วันคงยังไมประสบความสําเร็จ 
ตองมีการลงมือทําอยางมุงมั่น ตั้งใจ และตอเนื่อง สักวันตองประสบความสําเร็จอยางแนนอน ซึ่งอาจตองอาศัย
เวลาประมาณ 1-3 ป โดยการปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียในชวงปแรกอาจจะไดผลผลิตนอยลง แตตนทุน
การทํานาก็ลดลง แตหากเราทําเกษตรอินทรียอยางตอเนื่องผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นทุกป ๆ ฉะนั้น ขาวอินทรีย
ไมตองขายราคาแพงก็ได

✤

ผลิตภัณฑจากขาวอินทรียในรูปแบบตางๆ
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 คุณเหลง ทํานาโดยไมใชสารเคมีการเกษตรมาตั้งแตบรรพบุรุษ ใชแรงงาน 
2 คน คือ ตนเองและภรรยา จนเมื่อป 2552 แปลงนาขางเคียงไดใชสารเคมีจําพวก
ยาฆาหญาจํานวนมาก และสารเคมีเหลาน้ันก็ปนเปอนเขามาในนาขาวของคุณเหลง 
ซึ่งเชื่อวาเปนสาเหตุที่ทําใหภรรยาคุณเหลงเกิดอาการเจ็บปวย มีอาการแขนขาออนแรง 
ไมสามารถเดินเองได จนบุตรชายตองพาไปรักษาตัวท่ีกรุงเทพฯ เปนเวลา 1 เดือน 
จึงหายเปนปกติ ตอมาจึงปรึกษากับเพื่อนบานและญาติที่มีท่ีนาใกลเคียงกันให
ปรับเปลี่ยนการทํานามาเปนแบบอินทรีย โดยยกตัวอยางการเจ็บปวยของภรรยา
ใหเพื่อนบานและญาติ เห็นโทษของการใชสารเคมี และใหมาสมัครเปนสมาชิกกลุม
ผลิตขาวอินทรียดวยกัน ซึ่งเพื่อนบานและญาติก็เห็นความสําคัญดังกลาวและรวม
สมัครเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวอินทรียบานฝงแดง ซึ่งปจจุบัน
มีสมาชิกจํานวน 40 ราย

เขาสูเสนทางการปรับเปลี่ยนการผลิต

 ชวงปแรกไดรวมกับเพ่ือนสมาชิกกลุมทําปุยอินทรียโดยใชสูตรกองทัพไทย และเสริมสรางองคความรู
ของตนเองดวยการศึกษาหาขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ การเขารวมอบรมจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง
การศึกษาดูงานกับผูที่ทําเกษตรอินทรียที่ประสบความสําเร็จ

นายเหลง ศรีสุโน
ที่อยู : 98 หมู 2 บานฝงแดง ตําบลฝงแดง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท : 09 8919 2956
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวอินทรียบานฝงแดง

ทํานาอินทรียดวยวิธีปกดํา โดยใชแรงงานในครัวเรือน
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 การจัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูก เริ่มจากการเตรียมดิน ไถกลบวัชพืชและตอซังหลังจากเก็บเกี่ยวรอบแรก 
ทําปุยอินทรียและนํ้าหมักไวใชในไรนาของตนเอง จากนั้นเริ่มทําแปลงตนกลา โดยเริ่มจากการหวานเมล็ดขาว
ตามปกติ ในปแรกนําพันธุขาวอินทรียมาจากเกษตรอําเภอธาตุพนม และปตอมาไดเก็บเมล็ดพันธุเอง หลังจาก
การปกดําจะปลอยนํ้าโคลนออกจากนา แลวปลอยนํ้าใหมใหสูงประมาณ 2 นิ้ว เพ่ือใหทวมตนหญา หลังจากปกดํา
ประมาณ 1 สัปดาห จึงใสปุยอินทรียท่ีผลิตเองโดยใชวิธีพิจารณาวาตนขาวสมบูรณหรือไม ถายังไมคอยสมบูรณก็จะ
ฉีดพนนํ้าหมักหนอกลวยเพิ่มเติม และในชวงระยะขาวตั้งทองจะฉีดพนฮอรโมนไขเพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักเมล็ดขาวอีก
ประมาณ 3 ครั้ง ใชวิธีดูแลรักษาไรนาตามธรรมชาติ เชน ใชฝกคูณ ฝกฉําฉา และเครือแตมปูน ทุบรวมกันแลวโยนลง
ที่นาตอนมีนํ้าขัง ถามีปูมากัดกินตนขาว จะใสเครือแตมปูนและเม็ดมะขามลงไปในนาขาว เพื่อเปนอาหารของป ู
เมื่อปูอิ่มก็จะไมกัดกินตนขาว สําหรับการกําจัดหอยเชอรี่ในนาอินทรียนั้น ใชวิธีเลี้ยงเปดไลทุงในนาขาว เพื่อใหเปด
กินหอยเชอรี่เปนอาหาร เปนตน การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใชแรงงานคน แลวนําไปนวดดวยรถนวดขาวของตนเอง 
ปจจุบันไดปลูกขาวอินทรียจํานวน 4 ชนิด คือ ขาวไรซเบอรี่ ขาวหอมมะลิ 105 ขาวเหนียว กข6 และขาวมันปู 
ซึ่งผลผลิตขาวเปลือกจะขายใหกับกลุม โดยกลุมจะทยอยขายขาวของสมาชิกเมื่อมีคําสั่งซื้อ

มาตรฐานการรับรองและการจําหนายผลผลิต

 คุณเหลงไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป (EU) โดยขอผานสหกรณชุมชนเกษตรอินทรีย
นครพนม จํากัด ซึ่งมีคุณศักดา มณีรัตน เปนผูจัดระบบเกษตรอินทรีย มีการจางบริษัท ไบโออะกริเสิรช (ไทยแลนด) 
จํากัด เปนผูตรวจรับรอง การจําหนายผลผลิต ในสวนของขาวเปลือกจะขายใหกับกลุม โดยในชวงแรกทางกลุมได
ทําการตลาดโดยแจกขาวอินทรียใหชิมทั้งตําบล ถาใครสนใจก็มาซื้อกับกลุม แตปจจุบันมีรานจําหนายสินคาในแบรนด 
“ขาวคุณแม (KHAO KHUN MAE)” ที่กรุงเทพฯ สวนการแปรรูปจะทําดวยตัวเองเทานั้น สินคาแปรรูป ประกอบดวย 
จมูกขาวไรซเบอรี่ผง ขาวฮางงอก นํ้าขาวไรซเบอรี่ สบูเซรั่ม ขาวตมจมูกขาวฮาง นํ้าขาวกลอง เปนตน สวนใหญ
ลูกคาจะโทรสั่งซ้ือทางโทรศัพท เนนการประชาสัมพันธโดยอาศัยการออกงานแสดงสินคา อาทิ งานโอทอปซิตี้
ที่เมืองทองธานี งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเปนโครงการจําหนายสินคาบริเวณขางทําเนียบรัฐบาล รวมถึง
การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน

ขอคิดเห็นจากการทําเกษตรอินทรีย

 เกษตรกรรุนใหมตองมีการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตขาวใหไดปริมาณท่ีมากขึ้น เพราะเกษตร
อินทรยียงัมโีอกาสทางการตลาดอกีมาก แตตองมีการเชือ่มโยงส่ือสารระหวางผูซือ้ ผูขาย และผูผลติ ใหดใีหเกิดความ
เขาใจกัน

✤

ผลิตภัณฑขาวอินทรีย
ที่นําไปออกรานจําหนาย

ในโอกาสตางๆ
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 จากการที่เปนกํานันตําบลยอดชาด รวมถึงสังเกตวิถีชีวิตของชาวนาในอดีต พบวาชาวนามีรางกายแข็งแรง 
และอายุยืนกวาชาวนาในยุคปจจุบัน เมื่อพิจารณาลึกลงไปพบวา คนสมัยกอนทํานาโดยไมใชสารเคมี และบริโภค
ขาวท่ีไมมีสารเคมีปนเปอนเปนอาหารหลัก จึงทบทวนวิธีการทํานาของตนเอง พบวาพื้นที่นาของตนอยูในพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมในการปลูกขาวระดับปานกลาง และในทองถิ่นเองก็มีวัตถุดิบท่ีสามาถนํามาใชในการผลิต
ขาวอินทรียไดอยางสะดวกและไมตองเสียคาใชจายสูง อาทิ วัตถุดิบในการทําปุยคอก หรือสมุนไพรสําหรับ
กําจัดศัตรูพืช ทําใหตนตั้งใจปรับเปลี่ยนมาทํานาอินทรียเพื่อรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเหมือนอยางชาวนาในอดีต 
และยังมีผลพลอยไดเรื่องตนทุนการผลิตที่ลดลงดวย

กาวเขาสูเสนทางปรับเปลี่ยนการผลิต

 เริ่มตนการปรับเปลี่ยนในป 2542 โดยขอคําแนะนําจากเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอวังยาง ซึ่งได
แนะนําใหเขารวมโครงการไถกลบตอซัง โดยใหเกษตรกรรวมกลุมจํานวน 30 คน แลวใหเงินสนับสนุนในการ
ไถกลบตอซัง รวมถึงทางสํานักงานเกษตรอําเภอไดเปดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทํานาขาวอินทรีย คุณทูลลา
จงึไดทดลองปฏบิตัติาม โดยเริม่จากการใชปุยคอกมลูววั
ควายที่เล้ียงในชุมชนแทนปุยเคมี ผลปรากฏวาดินใน
นาขาวเริ่มมีความอุดมสมบูรณขึ้นเรื่อย ๆ ในชวง
ระยะปรับเปลี่ยน 3 ปแรกนั้น ราคาขาวที่ขายได
ยังไมแตกตางจากราคาขาวทั่วไป แตก็ไมเคยคิดยอทอ 
ยังปฏิบัติตามคําแนะนําจากเจาหนาที่ของรัฐที่มาให
องคความรูในการเพิ่มผลผลิตและอดทนรออยางใจเย็น
จนระบบนิเวศทางธรรมชาติปรับเขาสู สมดุล ทําให
ไดผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน คุณภาพขาวดีข้ึนและขายขาว
ไดราคาดีขึ้น 

นายทูลลา แพงคําฮัก
ที่อยู : 6 หมู 2 บานยอดชาด ตําบลยอดชาด อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท : 08 2855 5360
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนขาวกลองงอกยอดชาด

พื้นที่ปลูกขาวอินทรีย
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 ประกอบกับในตําบลมีการรวมกลุมขาวอินทรียตําบลยอดชาด มีสมาชิกจํานวน 30 ราย เพื่อดําเนิน
กิจกรรมรวมกันทั้งการผลิตและการตลาด เนื่องจากทางกลุ มไมมีเงินทุนเพียงพอในการรับซื้อขาวเปลือก
จากสมาชิก จึงใชวิธีรับคําสั่งซื้อ (Order) จากลูกคาแลวมาแจงแกสมาชิกเพื่อรวบรวมใหเทากับยอดสั่งซื้อ 
การรับคําสั่งซื้อจะพิจารณาวาขาวของสมาชิกจะมีผลผลิตชวงไหน ทางกลุมก็จะวางแผนการขายและการแปรรูป

กระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 ใชวิธีการทํานาแบบนาดํา ชวงแรกไดรับเมล็ดพันธุขาวจากศูนยเมล็ดพันธุขาวสกลนคร (ตอมาใชวิธี
คัดพันธุเอง โดยเดินสํารวจชวงใกลเวลาเก็บเกี่ยว พิจารณารวงขาวที่สมบูรณแลวทําเครื่องหมายไว เมื่อเกี่ยวขาว
แลวนํามานวดและตีดวยมือเก็บเฉพาะเมล็ดบรรจุกระสอบพรอมเขียนปายกํากับวาเปนเมล็ดเพื่อใชทําพันธุ) 
เม่ือดํานาเสร็จจะปลอยนํ้าโคลนออกจากนาแลวปลอยนํ้าใหมสูงใหทวมตนหญา และในชวงขาวแตกกอจะเก่ียว
ใบขาวออกบางสวนเพ่ือปองกันตนขาวลม แลวใสนํ้าหมักหอยเชอรี่ ชวงขาวตั้งทองฉีดนํ้าหมักผลไมรสเปรี้ยว
ผสมยาคูลท เมื่อถึงชวงเกี่ยวขาวจะใชแรงงานคน นํามานวดและสีดวยเครื่องสีขาวของตนเอง

 ปจจุบันคุณทูลลาปลูกขาวไรซเบอรี่ ขาวหอมมะลิ 105 และขาวเหนียว กข6 ที่ไดรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียโดยการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครพนม ในการวาจางบริษัท ไบโออะกริเสิรซ 
(ไทยแลนด) จาํกดั เปนผูตรวจรบัรองมาตรฐาน ผลผลติทีเ่ปนขาวเปลอืกจะนําไปขายใหกลุมเพ่ือใหกลุมบรหิารจดัการ

สินคาตอไป ในขณะเดียวกันจะมีผลผลิตบางสวนท่ีนํามา
แปรรูปเปนสินคาที่หลากหลาย เชน จมูกขาวไรซเบอรี่ผง 
ขาวฮางงอก ขาวกลอง เปนตน สําหรับสินคาที่แปรรูป
แลวจะทําการตลาดดวยตัวเอง

ความสําเร็จในมุมมองของคุณทูลลา

 การทําเกษตรอินทรียใหประสบความสําเร็จนั้น 
นอกจากองค ความรู ที่ ได สั่ งสมถ ายทอดมาตั้งแต 
บรรพบุรุษแลว ประสบการณตรงและความรูที่ไดจาก
การอบรมจากหนวยงานที่เกี่ยวของก็เปนสิ่งสําคัญ
ในการนํามาประยุกตใชในการทําการเกษตรอินทรีย 
โดยสิ่งท่ีไดรับจากการทําเกษตรอินทรีย  นอกจาก
จะทําใหสุขภาพดีข้ึน และตนทุนการผลิตลดลงแลว 
ยังมีส วนในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไวใหลูกหลานในอนาคตอีกดวย

✤

ผลิตภัณฑขาวอินทรีย
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย
ไบโออะกริเสิรช
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 ในอดีต คุณธีระ ทํานาโดยใชสารเคมีมาตลอด เนื่องจากตองการใหขาวมีผลผลิตมาก จนกระทั่งเมื่อป 2550 
ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุยเคมีมีราคาสูงขึ้นมาก จึงมีแนวคิดท่ีจะลดตนทุนการผลิต ประกอบกับนึกถึงคําสอน
ของบรรพบุรุษที่เคยปลูกฝงไววาขาวที่ใสปุยเคมีจะแข็งไมอรอย แตหากเปนขาวอินทรียจะมีความออนนุมและ
มีกลิ่นหอม หากรับประทานเปนประจําจะมีสุขภาพดี ตนจึงไดเริ่มศึกษาขอมูลและเริ่มทดลองทําปุยหมัก 
ซ่ึงขณะน้ันลูกชายไดนําความรูเรื่องการทําปุยหมักจากมหาวิทยาลัยแมโจมาทดลองทํา โดยนําปุยหมักมาอัดเม็ด
เปนปุยอินทรียอัดเม็ดและทดลองใสในนาขาวของตนเอง ปรากฏวาไดผลผลิตเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง ตอมา
ไดมีการปรับปรุงสูตรปุยอินทรียอยางตอเนื่อง จนทําใหม่ันใจวาปุยอินทรียที่ผลิตเองสามารถทดแทนปุยเคมีได 
จึงทําเกษตรอินทรียเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

กาวเขาสูเสนทางปรับเปลี่ยนการผลิต

 คุณธีระ ทําเกษตรอินทรียชวงแรกเริ่มจากใชปุยหมักอัดเม็ดที่ตนเองและลูกชายไดทดลองทํา เมื่อเปรียบ
เทียบกับที่นาแปลงใกลเคียงก็พบวาตนขาวที่ใชปุยอินทรียจะมีความแข็งแรง สวนแปลงนาขาวขางเคียงที่ใชปุยเคมี
กลับพบวาตนขาวไมแข็งแรง ในชวงปรับเปลี่ยนคุณธีระไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทิพมนต 
มีสมาชิกจํานวน 33 ราย ซึ่งกลุมจะมีการรับซื้อผลผลิตขาวเปลือกจากสมาชิก โดยใหราคาสูงกวาโรงสีทั่วไป กลุมจะ
บรหิารจดัการขาวของสมาชิกโดยเมือ่ไดรับคาํสัง่ซือ้จากลกูคามาแลว ทางกลุมจะแจงแกสมาชกิเพือ่รวบรวมใหเทากบั
ยอดสัง่ซ้ือ ทางกลุมมกีารวางแผนการขายและการแปรรปู อีกทัง้ยงัมกีารสงเสรมิและพฒันาองคความรูใหแกสมาชกิ 
โดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอธาตุพนม เขามาใหความรูอยางสมํ่าเสมอ

นายธีระ ดวงลําพันธ
ที่อยู : 41 หมู 4 บานโพนสวาง ตําบลฝงแดง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท : 08 7227 7637
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนบานทิพมนต

รับรางวัล Success Award จากการเขารวมโครงการคูปองวิทย ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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กระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 การทํานาอินทรียของคุณธีระใชวิธีการทํานาหวาน โดยเริ่มจากไถกลบวัชพืชและตอซัง กอนฤดูกาลเพาะปลูก
เล็กนอย จากนั้นหวานปุยอินทรียรองพ้ืนผสมกับผลราชพฤกษหรือฝกคูณ เพื่อลดปญหาในเรื่องแมลงศัตรูพืช 
จากนั้นรอนํ้าฝนใหตนขาวงอก พอตนขาวสูงประมาณ 1 คืบ ปลอยนํ้าเขาทวมตนขาวในระดับครึ่งลําตน 
เพื่อกําจัดวัชพืช และทําปุยพืชสด พอชวงที่ขาวแตกกอก็จะฉีดพนนํ้าหมักสูตรกําจัดแมลงผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา
หรือราเขียวเพื่อปองกันเชื้อรา และรอจนขาวต้ังทองก็จะตรวจเช็คใสปุยอินทรียเพ่ิมเฉพาะบริเวณท่ีตนขาวไมสมบูรณ 
และฉีดฮอรโมนไขเพื่อเพิ่มนํ้าหนักเมล็ดขาว เมื่อถึงชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต คุณธีระจะใชรถเกี่ยวนวดขาวจางเหมา 
โดยใหทําความสะอาดกอนทําการเก็บเกี่ยวใหเรียบรอย และแยกขาวที่ไดจากการเกี่ยวนวดขาว 5-6 กระสอบแรก
ออกมา เนื่องจากสวนใหญจะเปนขาวที่มีการปนเปอน จึงเก็บไวจําหนายเปนขาวทั่วไป

 ปจจุบันคุณธีระปลูกขาวไรซเบอรี่ ขาวหอมมะลิ 105 และขาวเหนียว กข6 ที่ไดรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย IFOAM และผลผลิตขาวเปลือกทั้งหมดจะนําไปขายใหกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทิพมนต เพื่อให
กลุมบริหารจัดการสินคาตอไป อีกทั้งคุณธีระยังไดรับมาตรฐาน GMP ในสวนของสินคาแปรรูปซ่ึงประกอบดวย 
จมูกขาวไรซเบอรี่ผง ขาวฮางงอก นํ้าขาวไรซเบอรี่ และขาวกลอง เปนตน ซึ่งสินคาท่ีแปรรูปแลวจะทําการตลาด
ดวยตัวเอง

การจําหนายผลผลิต

 จําหนายผลผลิตผานกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทิพมนต โดยกลุม
มีชองทางจําหนายสินคาหลายชองทาง อาทิ การออกงานแสดงสินคา 
การรับคําสั่งซื้อทางโทรศัพท ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกคาเกาจากงานแสดงสินคา 
เชน กองทัพไทย รานขายขาวสารที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
และจังหวัดระยอง เปนตน จัดสงรานคาประจําภายในจังหวัดนครพนม 
อาทิ ซุมสินคาโอทอปหนาหางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครพนม รานคา
ประชารัฐ (บานสอง) โรงพยาบาลนครพนม รานเทรดเดอร รานสัตนาคราช 
(รานสินคาโอทอป)

ปจจัยสําคัญในการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรียตองมีการวางแผนเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร
อยางคุมคา เชน การนํามูลสัตวเล้ียงมาทําเปนปุยหมักอินทรีย เปนตน 
นอกจากน้ีตัวเกษตรกรเองก็ตองมีใจรัก ขยัน และอดทน เพราะการทํา
เกษตรอินทรียตองอยูกับส่ิงปฏิกูลไมวาจะเปนมูลสัตว หนอน และกลิ่นเหม็น 
ซึ่งลวนแลวแตเปนวัตถุดิบในการทําเกษตรอินทรียทั้งสิ้น

✤

ออกรานเพื่อจําหนาย
สินคาเกษตรอินทรียของกลุม

ในโอกาสตาง ๆ
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แนวคิดในการเปลี่ยนมาทํานาอินทรีย

 คุณสัญญา เปนเกษตรกรท่ีเคยมีความเชื่อวาการทํานาโดยใชสารเคมีจะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น และรายไดเพิ่ม
มากขึ้น จนกระทั่งไดมีโอกาสไปชวยพอของตนที่เปนหมอดินอาสา ทําการทดลองหวานถั่วพรา เพื่อเปนพืชปุยสด
ในแปลงนาขาว โดยถั่วพราเปนพืชที่กรมพัฒนาที่ดินไดเขามาสงเสริมใหปลูกเพื่อเปนพืชปุ ยสด เนื่องจาก
มีธาตุไนโตรเจนสูง โดยถั่วพรามีลักษณะลําตนแข็งแรง มีระบบรากลึก ทําใหสามารถขึ้นไดดีทั้งในสภาพดินเหนียว
และดินกรด ซึ่งจากการทดลองดังกลาวทําใหคุณสัญญาไดพบวา ถั่วพรามีสวนชวยทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ
สามารถปลูกขาวไดงามโดยไมตองใชปุยเคมีเลย ทําใหเสียคาใชจายในการเพาะปลูกนอยมาก ชวยลดตนทุนในการ
ผลิตได จึงเปนจุดเริ่มตนของความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบไมใชสารเคมีอีกตอไป

การปรับเปลี่ยนและเรียนรูการทําเกษตรอินทรีย

 การปรับเปล่ียนมาทําเกษตรอินทรีย จําเปนตองอาศัยองคความรูจากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
ในการปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย คุณสัญญาจึงไดเขารวมเปนสมาชิกของกลุมเกษตกรทํานา นาโส (ชมรมรักษ
ธรรมชาติ) และกลุมผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม ซึ่งมีจํานวนสมาชิก 50 ราย โดยไดเรียนรูการเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํานาจากการใชสารเคมีเปนเกษตรอินทรีย เชน การปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด ปุยชีวภาพ และการทําปุยหมักชีวภาพ 
ซึ่งสามารถลดตนทุนการผลิตได สงผลใหเกิดองคความรูในการทํานาอินทรียเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ การรวมตัวเพื่อ
ทํากิจกรรมของสมาชิกในชวงแรก ๆ ก็มีปญหาอยูบาง เชน สมาชิกบางรายไมสามารถเขารวมกิจกรรมของกลุมได 
หรือเขารวมลาชากวาเวลาที่กําหนด สงผลตอการดําเนินกิจกรรมภายในกลุม ไมวาจะเปนการประชุม ปรึกษาหารือ 
หรือแลกเปลี่ยนองคความรูภายในกลุม สมาชิกภายในกลุมจึงตกลงแกไขปญหาโดย หากมีการนัดทํากิจกรรมกลุม
จะตองมีการแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาอยางนอยเจ็ดวัน เพื่อใหการอบรมและประชุมแลกเปลี่ยนองคความรู
เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การทํานาแบบเกษตรอินทรีย

 การทํานาอินทรียเปนการนําองคความรูที่ไดจากการอบรมและขอแนะนําจากการแลกเปลี่ยนองคความรู
ภายในกลุมผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคมมาปฏิบัติใชใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง โดยเริ่มจากการยกแนวคันนา

นางสาวสัญญา กําทองดี
ที่อยู : 26 หมู 12 ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โทรศัพท : 08 0732 0742
สังกัดกลุม : ชมรมรักษธรรมชาตินาโส และกลุมผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม
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พ้ืนท่ีปลูกขาวหอมมะลิใหสูงข้ึนกวาปกติ แลวปลูกขาวเหนียวลอมรอบ เพ่ือปองกันพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ
ของตนจากท่ีนาใกลเคียงซ่ึงยังคงทําการเกษตรแบบใชสารเคมี โดยขาวเหนียวที่ปลูกเพื่อเปนแนวกันชนดังกลาว 
เม่ือผลผลิตออกมาจะไมถือวาเปนขาวอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สําหรับวิธีการปลูกขาวอินทรียของตน ไดลงมือทําตามแนวทางเกษตรอินทรียทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนถึง
เก็บเกี่ยว โดยใชวิธีปกดําและดูแลระดับนํ้าในนาขาวอยางสมํ่าเสมอ คอยกําจัดแมลงดวยนํ้าหมักชีวภาพ โดยตอง
ทําต้ังแตเริ่มมีแมลง เน่ืองจากหากปลอยใหมีการระบาดมากจะกําจัดไดยาก สําหรับการเก็บเก่ียวจะเก็บเกี่ยว
ในระยะพลับพลึง และตากแดดเพ่ือลดความชื้นใหตํ่ากวา 14 เปอรเซ็นต กอนนําไปเก็บในยุงฉาง จากนั้นจึง
นําออกมาแปรรูปเปนขาวสารขายรวมกับเพื่อนสมาชิก

การรับรองมาตรฐาน และการจําหนายผลผลิตเกษตรอินทรีย

 ปจจุบันคุณสัญญา ปลูกขาวในพื้นท่ี 26 ไร โดยแบงออก
เปน ขาวหอมมะลิ 105 จํานวน 5 ไร ผลผลิต 450 กิโลกรัมตอไร 
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียโดยระบบการรับรองแบบมีสวนรวม 
หรอื PGS ทีใ่หการสงเสรมิแนะนําจากเจาหนาทีข่องสาํนักงานปฏิรปู
ที่ดิน โดยนําผลผลิตสงใหกับกลุมซึ่งมีโรงสีเพื่อทําการแปรรูป และ
มีลูกคาเจาประจําเขามารับซื้อถึงกลุ ม สวนพื้นที่ที่เหลือปลูก
ขาวเหนียวไดผลผลิต 250 กิโลกรัมตอไร เนื่องจากยังไมผานการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จึงเก็บผลผลิตสวนใหญไวสําหรับ

บริโภคภายในครัวเรือน และบางสวนจึงนําไปจําหนายในตลาดชุมชน
และพื้นที่ใกลเคียง

เกษตรอินทรียตองเริ่มจากมีใจที่อยากทํา 
มีความเขมแข็ง หมั่นจดบันทึกกิจกรรม

 การทําเกษตรอินทรียต องเร่ิมจากมีใจที่อยากทําและ
ทําแบบคอยเปนคอยไป โดยระยะแรกเริ่มทําเกษตรอินทรีย 
เพื่อใหไดมาตรฐานเกษตรอินทรียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ในพื้นที่ประมาณ 4-5 ไร ซ่ึงปริมาณผลผลิตนอยกวาที่คาดหวัง 
ประกอบกับราคาขาวอินทรียไมแตกตางจากขาวที่ปลูกดวยสารเคมีมากนัก แตดวยจิตใจที่เขมแข็งจึงอดทน
ทําอยางตอเนื่อง จนในวันนี้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวดีขึ้น มีความสุข
ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ มีความภาคภูมิใจที่ตนเองไดเปนสวนหนึ่งในการผลิตอาหารปลอดภัยสูสังคม และ
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดมสมบูรณ

✤

โรงสีขาวของชมรมรักษธรรมชาติ
แหลงจําหนายผลผลิตขาวอินทรีย
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แนวคิดในการปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย

 คุณดวงสมร เคยตกอยูในสภาพเดียวกับชาวนาทั่วไป คือ ไมมีเงินใหเหลือเก็บ เพราะเมื่อคํานวณตนทุน
ที่ตองซื้อสารเคมีแลวแทบจะไมมีเงินเหลือเลย เนื่องจากทําเกษตรแบบใชปุยเคมีมานาน และราคาปุยเคมีก็มี
แนวโนมปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองหันกลับไปสูการทําเกษตรแบบผสมผสานดวย
ระบบอินทรีย โดยคาดหวังวาจะชวยลดตนทุนการเพาะปลูกได รวมถึงตองการใหครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยไดบริโภคขาวที่ปลูกเองโดยปราศจากสารเคมี

แนวทางการทําเกษตรอินทรีย

 ป 2558 ไดเร่ิมทํานาอินทรียในพ้ืนท่ี 5 ไร เพ่ือผลิตขาว และปลูกพืชผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ซึ่งชวงที่เริ่มทําใหม ๆ ไดทําตามความรูที่ตัวเองมี เปนการทําแบบใชภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งคุณดวงสมรสังเกตวา
ชวงนั้นดินขาดความอุดมสมบูรณมาก เนื่องจากการสะสมของสารเคมีเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหผลผลิตท่ีได
ยังไมเปนที่นาพอใจ แตขาวไมมีโรคและแมลงมารบกวน

 ตอมาไดมีโอกาสเขารวมเปนสมาชกิของ “ชมรมรกัษธรรมชาตนิาโส” ทําใหไดเขารวมกจิกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและกิจกรรมอื่น ๆ ของชมรม อาทิ การทําปุยชีวภาพ การทําน้ําหมักชีวภาพ และปุยพืชสด จากถั่วพรา 
ปอเทือง และตอซังขาว รวมถึงวิธีการดํานาตนเดียว ซึ่งวิธีนี้จะทําใหขาวแตกกอมากกวาวิธีปกติ เพราะตนขาว
จะไมแยงอาหารแขงกันเอง ผลผลิตที่ไดจึงมากกวาการปลูกดวยวิธีปกติ นอกจากนี้ยังชวยลดการใชน้ํา ลดตนทุน
การผลิต และทําใหตนขาวแข็งแรง ตานทานโรคและแมลงมากขึ้นอีกดวย องคความรูที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรมกลุมทั้งดานการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การย่ืนขอใบรับรองเกษตรอินทรีย และเร่ือง
การตลาด ทําใหสามารถนํากลับมาประยุกตใชในไรนาของตนเองได เชน การทํานํ้าหมักสมุนไพรเพื่อชวยไลแมลง
ศัตรูพืชในนาขาว เปนตน

 ปจจุบันไดปลูกขาวแบบอินทรียจํานวน 14 ไร แบงออกเปน ขาวหอมมะลิ 105 จํานวน 7 ไร และ
ขาวเหนียว กข6 จํานวน 7 ไร และปลูกผักอินทรียหลังนา เชน ตนหอม ผักชีจีน ผักชีลาว ผักกาด และพริก 
เปนตน

นางดวงสมร ไชยปญญา
ที่อยู : 39 หมู 6 ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โทรศัพท : 08 0088 3478
สังกัดกลุม : ชมรมรักษธรรมชาตินาโส
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การขอการรับรองมาตรฐาน และการจําหนายผลผลิตเกษตรอินทรีย

 แปลงนาอินทรีย ไดรับการรับรองมาตรฐานแบบมีสวนรวม หรือ PGS (Participatory Guarantee 
Systems) โดยการแนะนําสงเสริมจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และตอยอดรับรองมาตรฐาน IFOAM 
จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) โดยยื่นขอรับรองมาตรฐานผานกลุมชมรมรักษธรรมชาตินาโส

 ปจจุบันคุณดวงสมร จะขายเฉพาะขาวหอมมะลิ 105 ใหกับชมรมรักษธรรมชาตินาโส ปละ 1 ครั้ง และ
บางสวนเก็บไวบริโภคเองในครัวเรือนและไวทําเมล็ดพันธุในปตอไป

การทําเกษตรอินทรีย ตองเริ่มจากชอบและสมัครใจ

 จุดสําคัญที่เริ่มตนทําเกษตรอินทรีย คือ “ความชอบและความสมัครใจ แลวจึงคอย ๆ ปรับเปลี่ยน” 
โดยการทําเกษตรอินทรียจําเปนตองทําตามขั้นตอน ขอกําหนดของหลักการทําเกษตรอินทรียทั้งหมด ตองทํา
การบันทึกทุกวัน ถาหากวันไหนลืมก็ใหกลับมาบันทึกใหมใหครบ เม่ือปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครัด 
ในท่ีสุดผลผลิตก็จะสามารถขายไดราคาดี สงผลใหคนในครอบครัวและคนที่บริโภคสินคามีสุขภาพแข็งแรง
และปลอดภัย คุณดวงสมรไดใหทัศนะวา “การทําเกษตรอินทรีย หากไมมีความมานะ อดทน ก็ยากที่จะ
ประสบความสําเร็จ”

✤

ปลูกขาวอินทรียโดยวิธีการปกดํา
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กาวแรกของการปรับเปลี่ยนเปนขาวอินทรีย

 จากประสบการณที่ผานมา คุณนันตาทํานาขาวแบบใชสารเคมีทําใหมีตนทุนการผลิตสูง มีผลกระทบตอ
รายไดของครอบครัว อีกทั้งการใชสารเคมีจํานวนมากทําใหเกิดปญหาสุขภาพจนทําใหหันมาสนใจที่จะทํา
เกษตรแบบไมใชสารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต รักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอม ขณะที่คิดจะทดลองทําเกษตรแบบ
ไมตองพ่ึงพาสารเคมีอยูน้ันทางสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อทําเกษตร
อินทรียพอดี คุณนันตาจึงไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกของโครงการ จึงเปนกาวแรกของการทําเกษตรแบบอินทรีย

เสนทางการเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย

 ภายหลังจากเขารวมโครงการของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไดมีโอกาสเรียนรูและ
ทดลองทําเกษตรแบบอินทรีย และสามารถพิสูจนไดวาการทําเกษตรแบบไมใชสารเคมีก็ไดผลผลิตที่ไมแตกตาง
จากการใชปุยเคมี ทําใหเกิดความมั่นใจในการปรับเปล่ียนการผลิตมาเปนแบบอินทรียมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ
ชวยลดตนทุนการผลิตและมีความปลอดภัยตอสุขภาพอีกดวย ในเวลาตอมา ไดมีโอกาสเขารวมเปนสมาชิก
กลุ มเกษตรกรโพนงาม ซึ่งมีสมาชิกจํานวน 20 ราย ไดเขารวมทําปุ ยอินทรีย ทํานาอินทรียดวยตนกลา
ตนเดียวดวยอายุกลาเพียง 15–20 วัน และสมาชิกกลุมยังชวยกันดํานาและเกี่ยวขาว หรือที่เรียกวาการลงแขก 
โดยการลงแขกดํานาและเกี่ยวขาว ชวยลดตนทุนการจางแรงงานและเครื่องจักร สรางความรักใครสามัคคี
รวมแรงรวมใจเปนหนึ่งเดียว

 การเขารวมกิจกรรมทําปุยอินทรีย ทําใหสามารถผลิตปุยอินทรียไวใชเอง วัตถุดิบในการทําก็หาไดจาก
ในพื้นที่ เชน หอย และไขหอยเชอรี่ ขี้วัว ขี้ไก ฟางขาว เปนตน ผลจากการใชปุยอินทรียทําใหตนขาวติดรวงมาก 
ทนทานตอโรคแมลง และมีลําตนแข็งแรง อีกท้ังระบบนิเวศเริ่มกลับสูความอุดมสมบูรณ เกิดสิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น 
อาทิเชน ไสเดือน หอย ปู ปลา กบ และเขียด เกิดแหลงอาหารจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามการทํา
เกษตรอินทรียของกลุ มสมาชิกไดประสบปญหาปริมาณปุ ยอินทรียและแหลงนํ้าไมเพียงพอตอการเพาะปลูก 
จึงรวมกันขอคําแนะนําจาก ส.ป.ก. และไดรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาโดยการใชปุยหมัก ปุยพืชสด 
และการไถกลบตอซัง รวมทั้งการขุดสระนํ้าเพิ่มเพื่อใหมีนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูก

นางนันตา ทองสะอาด
ที่อยู : 60 หมู 7 ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โทรศัพท : 08 8357  0378
สังกัดกลุม : เกษตรกรโพนงาม
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กระบวนการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย

 พื้นที่การผลิตขาวอินทรียมี 2 แปลง รวม 40 ไร แบงเปน ขาวหอมมะลิ 105 พื้นที่ 30 ไร และขาวเหนียว 
กข 6 พื้นที่ 10 ไร กระบวนการผลิตเริ่มจากการเลี้ยงดิน โดยปลูกพืชตระกูลถั่วใหเปนปุยพืชสด แลวจึงไถดะ
และไถแปร จากนั้นทําการไถคราดเพื่อใสปุยอินทรีย แลวจึงไถกลบ และทําการหวานเมล็ดขาว โดยชวงที่ไถกลบ
จะใชปุยขี้วัว 15 ตัน รวมกับปุยอินทรียอัดเม็ด 20 กระสอบ ซึ่งมีคาใชจายเพียง 7,200 บาท แตกตางจากที่เคยใช
ปุยเคมีซึ่งมีคาใชจายประมาณ 30,000 บาท มีการยกแนวคันดินรอบแปลงนาสูงประมาณครึ่งเมตรแลวปลูกหญา
เปนแนวกั้นตามคันนา พรอมกับปลูกไมยืนตนผสมผสานเพื่อเปนแนวกันลมและปองกันสารเคมีจากพ้ืนที่ขางเคียง 
โดยพืชยืนตนที่ปลูกจะเปนลักษณะพึ่งพิงไมแยงอาหารกันเอง

 สําหรับเมล็ดพันธุขาวอินทรีย ส.ป.ก. นําเมล็ดพันธุขาวมาแจกจายปแรกเทานั้น หลังจากนั้นสมาชิก
จะตองเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกในรอบปตอไป ดานการดูแลรักษา สมาชิกจะมีปุยอินทรีย ปุยหมัก และปุยพืชสด
ของตนเองอยูแลว แตถาปริมาณไมเพียงพอตอการเพาะปลูก จะซื้อปุยอินทรียจากโครงการ สําหรับการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต สมาชิกใชวิธีเก็บเกี่ยวดวยมือ และมีรถคัดแยกขาวแตละชนิดใหชัดเจน ในกระบวนการนวดจะแยกขาว 
5-10 กระสอบแรกออกเนื่องจากอาจปนเปอนจากขาวที่ตกคางอยูในเครื่องนวด

การขอรับรองมาตรฐาน และการจําหนายผลผลิต

 ขาวหอมมะลิ 105 และขาวเหนียว กข6 ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ภายใตระบบการรับรองแบบมีสวนรวม หรือ PGS (Participatory 
Guarantee Systems) และปจจุบันคุณนันตาไดสมัครเปนสมาชิก
กลุ มเกษตรกรทํานานาโส   เพื่อเตรียมขอรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเพ่ิมเติม ไดแก มาตรฐาน IFOARM จากสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) มาตรฐานเกษตรอินทรีย Bio Swiss 
ของประเทศสวิตเซอรแลนด มาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรป 

โดยผลผลิตขาวอินทรียจะนําไปจําหนายที่โรงสีขาวของชมรมรักธรรมชาติ 
หรือกลุ มเกษตรกรทํานา นาโส ซึ่งกลุ มจะมีการประชุมเพื่อกําหนด
ราคาขายและแจงใหสมาชิกรับทราบลวงหนา

ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย

 ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย คือการที่มีหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขามา
สนับสนุน โดยเฉพาะการทําปุยอินทรียและการทํานํ้าหมักไวใชเอง ตลอดจนใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจ
ใหเกษตรกรอยางตอเนื่อง “ทําใหเกษตรกรเกิดความพยายามไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค และต้ังใจปฏิบัติ
อยางจริงจัง มีจิตใจหนักแนนไมกลับไปใชสารเคมีอีกตอไป” และทําใหเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่
ตนทําอยู เนื่องจากการทําเกษตรอินทรียไมเพียงแตทําใหผลผลิตมีความปลอดภัยเพื่อสงตอใหผูบริโภคเทานั้น 
แตยังมีสวนชวยทําใหระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณอีกดวย

✤

โรงเก็บเศษวัสดุทางการเกษตร
เพื่อผลิตปุยอินทรีย
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จุดเริ่มตนเริ่มตนชีวิตแบบเกษตรอินทรีย

 ที่ผานมาคุณสุขบัณไดทําการเกษตรแบบดั้งเดิม คือ ใชปุยเคมีและสารเคมีในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช
เปนหลัก และทําการเกษตรอยางขาดความรูและการจัดการที่ดี ทําใหดินเกิดความเสื่อมโทรมและตองใชปุยเคมี
และสารเคมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหไดผลผลิตเทาเดิม สงผลใหมีคาใชจายสูงตามไปดวย จึงเปลี่ยนแนวคิดมาทําเกษตร
อินทรีย เนื่องจากตองการลดตนทุนการผลิต ประกอบกับการทําเกษตรแบบอินทรียจะไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม จึงคอย ๆ ปรับเปลี่ยนมาใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพ ทําใหดินกลับมา
อุดมสมบูรณอีกครั้ง

เลิกเคมีกาวสูอินทรียเต็มรูปแบบ

 ป 2557 เปนปแรกที่ไดเริ่มปลูกขาวอินทรีย 6 ชนิด คือ ขาวหอมมะลิ 105 ขาวไรซเบอรี่ ขาวเหนียวดํา 
ขาวเหนียว (เลาแตก) ขาวหอมมะลิแดง และขาวเหนียว กข 6 ในชวงปแรก ๆ ไดผลผลิตขาวอินทรียไมมากนัก 
จึงเขารวมอบรมกับหนวยงานเกษตรอําเภอและสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อนําองคความรู
มาปรับใช อาทิ เร่ืองการทํานํ้าหมักชีวภาพเพื่อใชในที่นา การทําปุยหมักชีวภาพ ซึ่งสงผลใหไดผลผลิตขาว
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเขารวมกับกลุมขาวอินทรียเพื่อสรางเครือขายและเพิ่มชองทางการตลาด ทําให
สามารถแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม อาทิ การเก็บเมล็ดพันธุขาว การทํานํ้าหมักชีวภาพ การตอนกิ่งพันธุไม 
รวมไปถึงการศึกษาดูงานตาง ๆ ซึ่งไดนําองคความรูที่ไดรับมาปรับใชกับการทําเกษตรของตนเอง

กระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 การผลิตขาวอินทรียเริ่มจากการจัดพื้นที่โดยยกคันดินสูงประมาณครึ่งเมตร พรอมปลูกไมยืนตนเปน
แนวกันชน เพื่อปองกันไมใหสารเคมีที่ปะปนมากับนํ้าจากบริเวณใกลเคียงไหลเขาสูพื้นท่ีตนเอง จากนั้นทําการคัด
เมล็ดพันธุขาวอินทรียที่เก็บเองเพื่อเตรียมเพาะปลูก และทําปุยพืชสด ปุยอินทรีย ปุยนํ้าหมักชีวภาพตามที่เกษตร
อําเภอ และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดแนะนําและสนับสนุนสารเรง พด. ตาง ๆ ดานแหลงนํ้าในการ
ทํานา ใชนํ้าฝนเปนหลัก และเสริมดวยนํ้าบาดาลเพื่อใหมีนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูก พืชผัก สําหรับการเก็บเกี่ยว
ขาวอินทรียนั้น ใชวิธีการลงแขก เนื่องจากไมตองการใหมีขาวชนิดอื่นปลอมปน หลังการทํานาไดมีการปลูกพืชผัก
ชนิดตาง ๆ อาทิ หอมแดง ซึ่งมีการผลิตแบบอินทรียเชนเดียวกัน

นางสุขบัณ พันเพ็ชร
ที่อยู : 32 หมู 12 ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โทรศัพท : 09 3430 6246
สังกัดกลุม : ผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม
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การขอรับรองมาตรฐาน และการจําหนายผลผลิต

 ผลผลิตขาวไดรับการรับรองมาตรฐานภายใตระบบการรับรองแบบมีสวนรวมหรือ PGS (Participatory 
Guarantee Systems) และอยูระหวางการขอรับรองมาตรฐาน IFOAM จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย 
(มกท.) ซึ่งผลผลิตที่ไดทั้งหมดจะเนนจําหนายดวยตนเองภายในชุมชนหรือหมูบานใกลเคียง โดยเนนกลุมผูรักษาสุขภาพ
ที่นิยมบริโภคขาวอินทรีย และจําหนายขาวจํานวน 4 ครั้งตอเดือน ในชวงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ

บทเรียนสําคัญจากการทําเกษตรอินทรีย

 หลักการสําคัญในการทําเกษตรอินทรียคือ 
ตองไมมีการใชสารเคมีใด ๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต 
เพ่ือความปลอดภัยต อทั้งผู ผลิตเองและผู บริโภค 
อีกท้ังยังสามารถช วยลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
มูลค าให กับผลผลิต รวมถึงตัวเกษตรกรเองก็ยัง
เกิดความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งที่ไดรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เมือ่เริม่ปรบัเปลีย่น
เขาสู ระบบเกษตรอินทรีย ควรทดลองปรับเปลี่ยน
ในพื้นท่ี 4-5 ไร ก อน เพื่อเป นการศึกษาเรียนรู 
การบริหารจัดการตามหลักเกษตรอินทรีย และตองมี
ความมุงม่ันตั้งใจในการปรับเปลี่ยนจะทําใหสามารถ
ทําเกษตรอินทรียไดอยางตอเนื่อง เมื่อมีการเรียนรู 
และประสบการณแลวจึงคอยปรับเปลี่ยนมาทําเกษตร
อินทรียเต็มพื้นที่ เมื่อทําเกษตรอินทรียแลวไมตอง
กังวลถึงเรื่องตลาด เพราะถึงแมวาสินคาเกษตรอินทรีย
จะมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาเกษตรที่ใช 
สารเคมี ก็ยังมีผู บริโภคอยู สวนหนึ่งใหความสําคัญ
ในการเลือกซื้อสินคาเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพ

ของตนเอง และมีแนวโนมจะมีกลุมผูบริโภคสินคาเกษตร
อินทรียเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

✤ หอมแดงอินทรียพืชปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวขาว
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 คุณคําตัน ไดทําการเกษตรตามความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษวาการทํานาใหไดผลดีนั้นจําเปน
ตองใชปุยเคมีและยาฆาแมลง ทําใหตัวเองและคนในครอบครัวมีปญหาดานสุขภาพ และปญหาเรื่องตนทุนการผลิตสูง 
จนเมื่อไดเขารวมอบรมวิธีทํานาแบบลดตนทุนดวยการทํานาอินทรียกับสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จึงเปนจุดเปลี่ยนทําใหหันมาสนใจการทํานาอินทรีย ประกอบกับไดมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนบาน จึงตัดสินใจ
เขารวมเปนสมาชิกกลุมประชารัฐขาวอินทรีย ตําบลโพนงาม (บานคําไหล) ซึ่งมีจํานวนสมาชิก 50 ราย ทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาประสบการณการทําเกษตรอินทรียเรื่อยมา

เสนทางการพัฒนาความรูในการทําเกษตรอินทรีย

 ในระยะเร่ิมแรกของการทําเกษตรอินทรีย ประสบปญหาผลผลิตที่ไดนอยจนไมเพียงพอตอการบริโภค
ภายในครอบครัว อีกทั้งในระยะเริ่มแรกปริมาณปุยคอกก็มีไมพอเพียงกับพื้นที่ทางการเกษตร จึงปรึกษากับเพื่อน
สมาชิกกลุมประชารัฐขาวอินทรีย ตําบลโพนงาม (บานคําไหล) และคนพบวิธีแกไขปญหา คือ การรวมกันทําปุยพืชสด 
ปุยหมัก และนํ้าหมัก โดยใชวัชพืชท่ีมีอยูในทองทุงไรนา อีกทั้งยังไดเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญของหนวยงานที่เก่ียวของ 
สงผลใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และไดเรียนรูวา “ปญหา คือ พลังใหเราเปนคนกลา ขอเพียงแคอยายอมแพ” 
การเขารวมเปนสมาชกิของกลุมประชารัฐขาวอนิทรยี ทําใหตนไดเรยีนรูการทาํงานรวมกบัผูอืน่ไดดี การแกไขปญหา
รวมกันดวยการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกขาวใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งคุณคําตันไดลงมือปฏิบัติตาม
คําแนะนําหรือแนวทางท่ีไดตกลงรวมกันอยางเครงครัด ทําใหผลผลิตจากการทําเกษตรอินทรียเปนที่นาพอใจ 
สามารถลดตนทุนการผลิต และยังชวยเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว

กระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 การผลิตขาวอินทรีย เริ่มจากการคัดเมล็ดพันธุ ขาวพันธุตาง ๆ และทําความสะอาดโดยแยกเมล็ดพันธุ
ไวสองสวน คือ เก็บไวทําพันธุและใชเพาะปลูก สําหรับการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย 
ตองทําแนวกันชนเพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีจากพื้นที่ใกลเคียง โดยการยกคันนาและปลูกไมยืนตนหลายชนิด 
เชน ตนสน และตนกระถิน เพื่อลอมรอบพื้นที่ของตนเองไว จากนั้นเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกดวยการใชปุยคอก

นายคําตัน สายรัตน

ที่อยู : 10 หมู 16 ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สังกัดกลุม : ประชารัฐขาวอินทรีย ตําบลโพนงาม (บานคําไหล)
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หรือปุยอินทรียที่ผลิตข้ึนเองหรือซื้อจากกลุมผูผลิตที่ผานการรับรองมาตรฐาน เมื่อดําเนินการเพาะปลูกแลว 
จะตองคอยดูแลบอนํ้าในไรนาเพื่อไมใหขาดนํ้า และคอยกําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ หากสังเกตเห็นแมลงศัตรูพืช
ระบาด จะใชสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช

 ปจจุบันมีผลผลิตขาวอินทรีย  3 ชนิด ประกอบดวย ขาวหอมมะลิ 105 ขาวเหนียวแดง และ
ขาวพันธุ กข6 ซึ่งไดขอการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) โดยผลผลิตทั้งหมด
ไดขายใหกับกลุมประชารัฐขาวอินทรีย สําหรับการตั้งราคาขาวเปลือกจะมีการประชุมกลุมกอนฤดูการผลิต
เพื่อกําหนดราคาขาวเปลือก ซึ่งแยกเปนผลผลิตขาวเปลือกจากระยะปรับเปลี่ยน และผลผลิตขาวเปลือกอินทรีย
ที่ผานการรับรองมาตรฐานจาก มกท. เรียบรอยแลว

จิตใจที่เขมแข็งจะเปนพลังในการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรียทําใหไดเรียนรูวา “การมีจิตใจเขมแข็ง มุงมั่น ในชวงระยะเวลาปรับเปลี่ยน 
เปนส่ิงสําคัญที่กอใหเกิดความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย” ทั้งนี้ เนื่องจากชวงเริ่มตนของการปรับเปลี่ยน
ทําใหผลผลิตไมเปนท่ีนาพอใจนัก แตเมื่อทําเกษตรอินทรียอยางตอเนื่องโดยใชวิธีการปรับปรุงบํารุงดินจากปุยอินทรีย 
และการกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชดวยนํ้าหมักอินทรีย จะสงผลใหดินมีความอุดมสมบูรณและผลผลิตที่ไดเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้น การทําเกษตรอินทรียตองกลาลองกลาเสี่ยง ตองลงมือทําอยางจริงจัง ซึ่งคุณคําตันเห็นวาการทํา
เกษตรอินทรียไมไดยากอยางที่หลาย ๆ คนคิด และท่ีสําคัญยังเปนระบบท่ีปลอดภัยทั้งตอตนเอง ผูบริโภค และ
สิ่งแวดลอม เกิดความคุมคาอยางแนนอน สิ่งที่อยากจะฝากถึงเพื่อนเกษตรกรคนอื่น ๆ ใหรวมกันคิด คือ “ทําไม
ยังอยากใชสารเคมี ทั้งที่สารเคมีเหลานั้น ทําใหเกิดอันตรายทั้งตอตัวเอง ผูอื่น และสภาพแวดลอม”

✤

ปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อผลิตพืชอินทรีย
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ทําเกษตรแบบอินทรียเพื่อตอบโจทยของตัวเอง

 หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คุณประดิษฐไดเขาไปหางานทําที่กรุงเทพ จนเวลาผานไป
เกือบ 20 ป เก็บเงินสะสมไดสวนหนึ่ง จึงคิดอยากกลับมาอยูบานเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีโจทยที่
ตั้งไวกับตนเองวาทําเกษตรอยางไรจึงจะเกิดความยั่งยืน จึงเร่ิมศึกษาขอมูลจากอินเตอรเน็ต จนพบวาการทํา
เกษตรแบบธรรมชาติโดยไมใชสารเคมีเลย จะทําใหเกิดความย่ังยืนทั้งดานการเกษตรและความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม เมื่อศึกษาขอมูลไดระยะหนึ่งแลวจึงเริ่มลงมือทํา โดยเริ่มจากการบริหารจัดการเงินที่มีอยูออกเปน 
2 สวน สวนแรกเก็บไวเพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับลูก และอีกสวนหนึ่งนํามาลงทุนดานการเกษตร

 เมื่อมีเงินทุนสําหรับทําการเกษตรแลว จึงพูดคุยกับเพื่อนเกษตรกรที่มีความมุงม่ันในการทําเกษตร
แบบอินทรียประมาณ 20 ราย รวมตัวกันเปนเครือขายผูผลิตผักอินทรียเมืองเกาพัฒนา (สมาชิกจํานวน 20 ราย) 
เพื่อรวมกันวางแผน ศึกษาและคนควาเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย ต้ังแตการปรับปรุงบํารุงดิน การทํา 
ปุ ยหมักไวใชในเครือขาย และตอไปหากมีความพรอมมากขึ้นจะทําการขยายเครือขายและรับสมัครสมาชิก
เพ่ือดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทําเกษตรอินทรียใหมากยิ่งขึ้น อาทิ การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคาของสมาชิกกลุม

กระบวนการผลิตเกษตรอินทรียในพื้นที่กวา 15 ไร

 ในป   2552 ได  เริ่มต นปรับเปลี่ยนมาทํา
เกษตรแบบอินทรีย  โดย สํารวจพื้ นที่ สํ าหรับทํ า
เกษตรอินทรีย   ซึ่ งพบว าพื้นท่ีทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกมีลําหวยธรรมชาติไหลผาน ทิศเหนือ
ติดปาชุมชนท่ีไมมีการใชสารเคมีอีกทั้งเปนปาอนุรักษ
ตามระบบนิ เวศวิทยา ทํ า ให พื้ นที่ ทั้ งสามทิศมี
แนวกันชนจากธรรมชาติ ยกเวนทางทิศใตซึ่งติดกับ
พื้นที่ทําการเกษตรของเพื่อนบานจึงปลูกไผและไมยืนตน
อ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวกันชน รวมทั้งไดขุดสระไวเพื่อ
กักเก็บนํ้าสําหรับใชในการเพาะปลูก

นายประดิษฐ ศิริธรรมจักร 
ที่อยู : 29 หมู 6 ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 08 7690 8083
สังกัด : เครือขายผูผลิตผักอินทรียเมืองเกาพัฒนา

ปลูกพืชโดยจัดระบบนิเวศใหเกื้อกูลตอกัน
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 วิธีการเพาะปลูกจะใชวิธีเปนการปลูกแบบผสมผสาน 
บนพื้นท่ีประมาณ 15 ไร มีทั้งขาวเหนียว กข6 ขาวหอมมะลิ 
และพืชผักผลไมอีกหลายชนิด เชน ผักหวานปา ไผเล้ียง ขา ตะไคร 
ถั่วลิสง มะกรูด กลวยนํ้าวา กระเจียว และแกวมังกร เปนตน 
โดยในระยะแรกเปนเรื่องที่คอนขางยากเนื่องจากไมเคยทําเกษตร
มากอน แตดวยความมุงมั่นตั้งใจและไมทอ แกไขปญหาโดยการ
ขอคําแนะนําจากผูรูหลาย ๆ ทาน รวมถึงศึกษาคนควาหาขอมูล
ดวยตนเอง มีการทดลองปฏิบัติตามคําแนะนําตาง ๆ พรอมจดบันทึก
ไวอยางเครงครัด ทําใหผานชวงเวลานั้นมาได โดยใชเวลาในการ
ศึกษาและคอย ๆ ลงมือทําเกือบ 3 ป ทุกอยางจึงเริ่มลงตัวและ
เร่ิมมีรายไดจากการขายผลผลิต เปนรายไดที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง
เรื่อย ๆ มาจนถึงปจจุบัน

ตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ไดรับ

 คุณประดิษฐไดขอรับการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร 
ผลผลิตที่ไดสวนใหญจําหนายภายในชุมชน ซ่ึงไดรับการตอบรับจากผูบริโภคดีมาก ทั้งนี้ หากชวงใดที่ผลผลิตออกมา
เปนจํานวนมากจะจําหนายใหกับพอคาคนกลาง โดยยึดหลักการวา “ไมมีการผูกขาดวาจะขายใหกับพอคาคนกลาง
เพียงคนใดคนหนึ่ง แตจะขายใหกับทุกคนที่ตองการผลผลิต” คุณประดิษฐเนนใหทุกคนไดบริโภคผลผลิตของตนเอง 
ถาหากเมื่อใดมีผูตองการซื้อผลผลิตของตนมากแตผลผลิตมีนอยก็จะทําการแบงใหไดเทา ๆ กัน

การทําเกษตรอินทรียไมใชเรื่องยาก แตตองใชความพยายาม
และความมุงมั่นตั้งใจ

 ปจจุบันไรของคุณประดิษฐ ไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
(ศพก.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําใหมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง เพราะไดมีโอกาสถายทอดประสบการณ
ที่สั่งสมมาจากการทําเกษตรอินทรียใหแกผูที่สนใจเขามาเรียนรู ที่ผานมาพบวาการทําเกษตรอินทรียไมใชเรื่องยาก 
แตเปนเรื่องที่ตองใชความพยายามและความมุงมั่นตั้งใจ ใหเวลากับการทําการเกษตร เพราะกวาผลผลิตจะออกมา
ใหเราไดนั้นทุกอยางตองใชเวลา และสําคัญที่สุด คือ “ใจของเรา ตองสูอยาทอแท”

 กอนจะทําเกษตรอินทรียตองถามใจตัวเองวาพรอมแลวหรือยังที่จะปรับเปลี่ยน ซึ่งตามหลักการของ
การทําเกษตรแบบผสมผสานจะไมใชการลงมือทําทีละอยาง แตเราสามารถลงมือทําพรอมกันไดทุกอยาง เพียงแต
ตองมีการวางแผนวาสิ่งไหนควรลงมือทํากอน เพราะการทําการเกษตรพืชแตละชนิดจะมีฤดูกาล ฉะนั้น การศึกษา
คนควาและการสอบถามจากผูรูจะทําใหเราเกิดขอผิดพลาดนอยลง และกาวไปสูความสําเร็จไดเร็วขึ้น

✤

แปลงปลูกถั่วลิสง
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จากอาชีพทนายความ มาเปนเกษตรกรอินทรีย

 คุณสมควรทําอาชีพทนายความมา 7 ป จนวันหนึ่งไดพบวาสิ่งที่ตนทําอยูยังไมเขากับวิถีชีวิตที่ตนเอง
ตองการ จึงไดเริ่มศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชทานไวเพื่อเปนแนวทางการดําเนินชีวิตใหแกปวงชนชาวไทย มาปรับใชในชีวิตของตนเอง จึงไดกลับมา
เริ่มตนทําการเกษตรท่ีบาน แตก็ไดพบวาคนในครอบครัวมีปญหาสุขภาพ ซึ่งเกิดจากความเชื่อวาการทําเกษตร
ตองใชสารเคมี และยังพบวาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สภาพดินไมดีหนาดินเสื่อม ตองใชเงินลงทุนในการ
เพาะปลูกสูง เมื่อมีโอกาสไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย จึงไดนําความรูจากการอบรมมา
ทดลองปลูกฝรั่งและพืชชนิดอื่น ๆ ในป 2550

 หลังจากปรับเปล่ียนมาทําเกษตรอินทรียแลว พบวาใชตนทุนในการทําเกษตรนอยลง สุขภาพของคน
ในครอบครัวดีขึ้น คุณภาพอากาศและสิ่งแวดลอมดีขึ้น มีรายไดที่มั่นคงขึ้น ตอมาจึงรวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้ง
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียและปลอดภัยตําบลทากระเสริมขึ้น โดยกลุมมีสมาชิกจํานวน 35 ราย แนวคิด
เดียวกัน คือ “การทําเกษตรอินทรียจะทําใหเกษตรกรและผูบริโภคไดบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยไรสารเคมี 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดีขึ้น เมื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดีก็จะทําใหผลผลิตออกมาดี สงผลใหมีรายได
ที่มั่นคง” ทั้งนี้ การทําเกษตรอินทรียไมใชเพียงแคการทําเกษตรโดยไมใชสารเคมีเทานั้น แตการทําเกษตรอินทรีย
ตองใชความอดทน ความมุงมั่น ใสใจในทุก ๆ ขั้นตอน แมในระยะแรกจะมีปญหาอุปสรรคก็ตองหมั่นศึกษาหาความรู
และนวัตกรรม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหผลผลิตดียิ่งขึ้น

เกษตรอินทรียแบบผสมผสานบนพื้นที่กวา 3 ไร กอใหเกิดรายไดตลอดป

 เริ่มตนจัดการพื้นที่โดยนอมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมมาประยุกตใช โดยแบง
พื้นที่สําหรับทํานา ขุดบอนํ้า ทําไรนาสวนผสม อาทิ ไผเลี้ยง หวาย หมาก ขา ฝรั่ง มะพราวนํ้าหอม กลวยนํ้าวา 
มะมวง และกลวยหอมทอง และเล้ียงสัตว พยายามทําทุกอยางใหผสมผสานและมีความเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
ทําใหพืชผักและผลไมที่ปลูกดวยวิธีสลับกัน ใหผลผลิตอยางตอเนื่อง กอใหเกิดรายไดตลอดท้ังป โดยมีหนวยงาน
ภาครัฐเขามาชวยดูแลและใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ อาทิ การเพิ่มแนวกันชนลอมรอบพ้ืนที่ทําเกษตรอินทรีย 
เนื่องจากแนวกันชนเดิมยังไมเพียงพอตอการปกปองสารเคมีจากพื้นที่ติดกันของเพื่อนบาน จึงยกแนวดินใหสูงขึ้น
พรอมปลูกตนกลวยและตนกระถินลอมรอบอีกชั้นหนึ่ง

นายสมควร พันธัง
ที่อยู : 88 หมู 9 ตําบลทากระเสริม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 08 1775 4889
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียและปลอดภัย ตําบลทากระเสริม
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 การทําเกษตรอินทรียในระยะแรกมีอุปสรรคอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตฝรั่ง เนื่องจากผลผลิต
แบบเกษตรอินทรียมักจะไมสวยงามเหมือนการทําเกษตรแบบใชสารเคมี จึงหาทางแกไขปญหาโดยศึกษาหาขอมูล
และขอคําแนะนําจากผูรูหรือผูเช่ียวชาญเพิ่มเติม คุณสมควรไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่เกษตรอําเภอ
ในการใหคําแนะนําและอบรมใหความรูตาง ๆ จนทําใหปจจุบันผลผลิตออกมาดูสวยงามนารับประทานมากยิ่งขึ้น

ตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ไดรับ

 คุณสมควรไดขอรับการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย มกษ. 9000 จากกรมวิชาการเกษตร 
โดยในชวงแรกไดนําผลผลิตไปขายในตลาดนัดชุมชนแถวหมูบาน แตก็ไดราคาที่ไมแตกตางกับผลผลิตท่ีทําการ
เกษตรแบบใชสารเคมี ดังนั้น กลุมจึงไดจัดตั้งกรรมการเพื่อดูแลเรื่องตลาด ทําใหมีการวางแผนดานการตลาด
อยางเปนระบบมากขึ้น มีการขยายตลาดเพิ่มขึ้นเนนการเจาะตลาดระดับกลางขึ้นไป และมีการตอบรับที่ดีจาก
ผูบริโภคเพิ่มขึ้น สามารถสรางความแตกตางดานราคาใหสูงขึ้นจากเดิมได ปจจุบันสงผลผลิตใหกับโรงพยาบาลนํ้าพอง
เปนหลัก

การทําเกษตรแบบอินทรีย ไมไดใหผลประโยชนเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น

 การพอใจในสิ่งที่มี ทําใหรูจักแบงปนใหกับผูคนรอบขาง ทําใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และมีความยินดี
ที่มีผู สนใจท้ังจากหนวยงานราชการหรือเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงเขามาศึกษาดูงาน ประโยชนที่เกิดจาก
การทําเกษตรอินทรียนอกจากทําใหมีความสุขกับการใชชีวิตในทุก ๆ วัน และยังไดรับประทานอาหารที่ปลอดภัยแลว 
ยังมีสวนชวยใหธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดีขึ้น

✤

แปลงฝรั่งอินทรีย เลี้ยงโคเนื้อและสัตวปกผสมผสาน
เพื่อเกื้อกูลกันภายในฟารม
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ทําเกษตรเคมีตั้งแตเด็กจนลมปวย

 เพราะเกิดในครอบครัวชาวนา คุณออนสีจึงใชชีวิตคลุกคลีอยู ในแปลงนามาโดยตลอด และไดเริ่ม
ชวยครอบครัวทําไรออยตั้งแตจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งการทําไรออยของคุณออนสีนั้น เปนการทําแบบ
ใชสารเคมีอยางเขมขนข้ึนมาเร่ือย ๆ จนกระทั่งเกิดปญหาดานสุขภาพถึงข้ันตองเขาโรงพยาบาลอยูเปนระยะ
เวลาหนึ่ง หลังจากท่ีไดรับการรักษาจนหายดีแลว จึงมาคิดทบทวนและตั้งใจอยางแนวแนวาตอไปจะทําเกษตร
แบบไมใชสารเคมีอีกตอไป ถึงแมจะมีรายไดนอยลงก็ตาม จึงไดหยุดปลูกออยและขายที่ดินทั้งหมด เนื่องจาก
เปนที่ดินที่มีการปนเปอนของสารเคมี โดยหลังจากขายท่ีดินไปแลวคุณออนสีก็ไดซื้อที่ดินแหงใหม แลวเริ่มปรับปรุง
พื้นที่ทําการเกษตรของตัวเองตั้งแตป 2542 เปนตนมา

พลิกฟนผืนแผนดินที่มีแตหินกอนใหญ ๆ ใหเปนขุมทรัพยที่เลี้ยงดูครอบครัว
ไดอยางยั่งยืน

 ในระยะแรกของการปรับที่ดินแหงใหมตองใชความมุงมั่นมาก เนื่องจากเปนที่ดินที่ยังไมเคยผานการ
ทําเกษตรมากอนเลย มีลักษณะเปนที่ดินภูเขา จึงเริ่มปลูกไผชนิดตาง ๆ อาทิ ไผตงจีน ไผเลี้ยง ไผหมาจู รวมกับ
สะเดา และขาวเหนียว กข 6 ในชวงเวลาดังกลาวยังไดเข ารับการอบรมการทําเกษตรแบบอินทรีย ที่ทาง
สภาเกษตรกรจงัหวดัขอนแกนไดจดัข้ึน รวมถงึไดไปศึกษาดงูานทีศู่นยศึกษาการพฒันา
ภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ทําใหเกิดความรูความเขาใจ
เปนอยางมาก หลังกลับจากอบรม จึงไดเริ่มลงมือปฏิบัติทันที ดวยความมุงมั่น
ที่จะพัฒนาตนเองและครอบครัวใหทําเกษตรแบบอินทรียใหได

 คุณออนสีไดการจัดการพื้นที่เพาะปลูกของตนตามแนวทฤษฎีใหม โดย
ยดึหลกั “ตัง้ดนิใหเปนนาย คอื สวรรคบนดนิ คนหาทรพัยในดนิ พลกิแผนดนิใหเปน
ทอง มองการณไกล ทําดินใหมีคา ปลูกปาใหมีราคา ตอบแทนคุณแผนดิน ประกาศ
สงครามกับสารเคมี” แบงพื้นท่ีทําการเกษตรออกเปน 4 สวน โดยสวนแรกสําหรับ
ขุดสระกักเก็บนํ้า สวนที่สองใชสําหรับการปลูกขาวเพื่อบริโภคภายในครอบครัว 
สวนท่ีสามสําหรับปลูกไผ และไมผลไมยืนตน สวนที่สี่เปนพื้นที่สําหรับใชปลูกสราง

นายออนสี เทศสนั่น
ที่อยู : 51 หมู 2 ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 08 5134 4596
สังกัดกลุม : เกษตรอินทรียภูเวียง (ไรเทศสนั่น)

ลดพื้นที่นาเพื่อขุดบอ
เลี้ยงปลาเพิ่มเติม
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ท่ีอยูอาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว และยุงฉาง โดยเนนการปลูกพืชไรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 21 ไร อาทิ ปลูกไผ
ชนิดตาง ๆ มะละกอ ขาว และเลี้ยงสัตว เชน ไกไข และปลา เปนตน ตอมาจึงมีแนวคิดทําสวนดอกไมและที่พัก 
เพื่อทําเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (Home Stay) ปจจุบันมีนักทองเที่ยวจากทั่วสารทิศมาพักแรม รวมถึง
มีเกษตรกรและผูสนใจดานการเกษตรมาศึกษาดูงานอยางสมํ่าเสมอ

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา

 การทําเกษตรอินทรีย ในระยะแรกจะมีอุปสรรคเปนอยางมากในเรื่องของความสวยงามของผลผลิต 
เม่ือเทียบกับผลผลิตโดยทั่วไปแลว ผลผลิตของตนเองสู ไมไดเลย จึงแกไขปญหาโดยการศึกษาและคนควา
หาขอมูลแลวลงมือทดลองทําและปรับปรุงจนผลผลิตเปนที่ยอมรับของผูบริโภค และปญหาเรื่องผลิตสินคาไมตรง
กับความตองการของตลาด โดยที่ผานมาพบวาตลาดมีความตองการปลามาก จึงไดปรับลดพื้นที่จากการปลูกพืช
เปลี่ยนมาขยายสระนํ้าเพื่อเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้น

ตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ไดรับ

 คุณออนสีไดขอรับการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย มกษ. 9000 จากกรมวิชาการเกษตร 
โดยผลผลิตจากพืชไรจะนําไปขายในชุมชนและตลาดนัดทั่วไป บางสวนก็นํามาสงขายที่ตลาดบางลําภู อําเภอเมือง
ขอนแกน ราคาสินคาอินทรียที่ไดก็ไมแตกตางจากที่ทําแบบท่ัว ๆ ไปมากนัก สําหรับผลผลิตจากปลาจะนําไป
ขายที่ตลาดในอําเภอเวียงเกา และสงใหโรงงานทําปลาสม ทําใหรายไดจากการขายปลาเปนรายไดหลัก
ของครอบครัวจนถึงปจจุบัน

ทําเกษตรอินทรียตองตั้งใจ มุงมั่น แลวลงมือทํา

 คุณออนสีไดใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพ โดยเห็นวาหากสุขภาพดี รางกายก็จะแข็งแรง สามารถ
ประกอบอาชีพได ทําใหมีรายไดตามมา การทําเกษตรอินทรียทุกวันนี้ไมใชเรื่องยาก เพียงแคมีความตั้งใจ 
มุงมัน่ แลวลงมอืทาํ ความสําเร็จกจ็ะตามมา ความสาํเร็จอาจมาชา แตหากทาํสาํเรจ็แลว ความมัน่คงก็จะเกดิขึน้กบัเรา 
เพราะธรรมชาติจะชวยสรางสมดุลใหกับสิ่งแวดลอม “สิ่งแวดลอมดี อาหารดี อากาศดี สุขภาพดี แคนี้แหละ
ชีวิตมนุษย” การจะทําอะไรก็ตาม ขอแค
ใจของเรามุ งมั่น ปญหาและอุปสรรคจะ
เปนครท่ีูดทีีส่ดุ เปดใจใหกวางเกษตรอนิทรยี 
อาจจะรวยชา แตถารวยแลวจะรวยตลอด
ชีวิต รวยสุขภาพ รวยความสุข ทําเกษตร
อินทรียอยาทอแท ศึกษาคนควาเปนผูใฝรู
อยูตลอดเวลา ไมนานความสําเร็จก็จะเปน
ของเรา

✤

แปลงไผอินทรียชนิดตางๆ
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 ดวยครอบครัวมีอาชีพทําการเกษตรมาต้ังแตบรรพบุรุษ จึงมีความสนใจดานการเกษตรมาตลอด 
ประกอบกับมีพื้นฐานในดานทําการเกษตรอยูแลว เมื่อมีโอกาสจึงไดลาออกจากงานประจําเพื่อมาปลูกไผหวาน 
เพราะเล็งเห็นวาไผเปนพืชท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย รวมทั้งใชหนอเปนอาหารและเพื่อจําหนาย 
โดยไดศึกษาขอมูลจากอินเตอรเน็ต และเว็บไซดตาง ๆ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการทําการเกษตร และการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา เพื่อดึงดูดความสนใจใหผูบริโภคตองการสินคาของตนเองเพิ่มขึ้น และดวยความที่พื้นท่ี
ของตนเปนพ้ืนท่ีวางเปลาไมเคยมีการทําการเกษตรมากอน สภาพดินยังมีความอุดมสมบูรณมาก จึงมีแนวคิด
ทําการเกษตรแบบอินทรีย โดยปลูกไผหวานอินทรีย

กาวเขาสูการผลิต เพื่อการแปรรูป

 ในป 2542 ไดปรับพื้นที่วางเปลาจํานวน 17 ไร พรอมทําแนวกันชนปองกันสารเคมีจากพื้นที่ใกลเคียง 
โดยพื้นท่ีดานหนึ่งอยูติดกับลํานํ้าพองซ่ึงเปนแนวปองกันการปนเปอนจากสารเคมีตามธรรมชาติอยูแลว และ
พื้นท่ีอีกดานอยูติดกับถนนหลวงและพื้นที่เกษตรของเพื่อนบาน จึงไดทําแนวกันชนและรั้วคอนกรีตสูงประมาณ 
2 เมตร พรอมจัดสัดสวนในการปลูกไผหวานอินทรีย โดยในพื้นท่ี 17 ไร ไดผลผลิตหนอไมไผหวานประมาณ 
54,000 กิโลกรัมตอป สามารถทยอยเก็บไดทั้งปดวยเทคนิคการใหนํ้าและวิธีการเฉพาะ โดยไดขอรับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร ในชวงหนาฝน ไผหวานใหผลผลิต
จํานวนมากจนลนตลาด จึงนําบางสวนมาทําเปนหนอไมดอง สําหรับขายนอกฤดูกาล โดยหนอไมสดและ
หนอไมดองจะวางจําหนายบริเวณหนาไร มีการจราจรไปมาสะดวก

 สําหรับการแปรรูป ในชวงแรกไดนํามาเผาเปนถานไมไผแตไดราคาไมมากนัก จึงไดศึกษาหาทางเพิ่มมูลคา
ใหกับถานไมไผเปนผลิตภัฑอื่น ๆ รวมทั้งขอความชวยเหลือจากสํานักงานพัฒนาชุมชนเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ
และการแปรรูปเปนสินคา OTOP ผลผลิตที่มีการแปรรูปแลว ประกอบดวย ถานดูดกลิ่น ยาสีฟน ผงพอกหนา 
และสบูถานไมไผ โดยขอรับการรับรองคุณภาพจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยจําหนาย
ผานเว็บไซต และขายตามงานแสดงสินคา OTOP ตาง ๆ

นายอํานาจ จันทรสอง

ที่อยู : 74 หมู 7 ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 08 1261 1386
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อยาเพียงแตฝนแตจงลงมือทํา เพราะการลงมือทําคือครูที่ดีที่สุด

 คุณอํานาจใหขอคิดเห็นวา ยุคนี้เปนยุคที่ดิจิตอลมีบทบาทเปนอยางมากในทุกอาชีพทุกชวงวัย ดังนั้น 
โอกาสท่ีเราจะเขาถึงขอมูล และเขาถึงตลาดเปนเรื่องงาย การทําเกษตรอยาเพียงแตใชความรูดั้งเดิม ตองรูจัก
ศึกษาคนควาแลวลงมือทํา เพราะการลงมือทําคือครูที่ดีที่สุด และที่สําคัญอยากลัววาผลผลิตของเราจะ
ไมมีตลาดรองรับ เพราะตลาดมีอยูทั่ว ๆ ไป มีอยูรอบ ๆ ตัวเรา เพียงแคเราเขาใจแลวผลิตสินคาใหตอบสนอง
ตอความตองการของผูบริโภค รูจักใชความคิดสรางสรรคเพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ เพียงเทานี้เกษตรกร
ก็สามารถรวยได

✤

ผลิตภัณฑจากไผ
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แนวคิดในการปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย

 คุณนักสิทธิ์ อุนจิตร เปนเกษตรกรคนแรกที่ประสบผลสําเร็จในการทํานาแบบเกษตรอินทรีย (ขาวอินทรีย) 
ของกลุมฯ ไดคิดวิธีการทํานาแบบเกษตรอินทรีย โดยมีแนวคิดในเรื่องของ “สุขภาพ” เปนสําคัญ โดยเมื่อกอน
เคยทํางานเปนชางแอรที่กรุงเทพฯ เปนเวลาหลายป ตอมาลมปวยดวยโรคภูมิแพ รางกายออนแอไมสามารถ
ทํางานไดเต็มที่ จึงไดกลับมาอยูบานที่จังหวัดสุรินทร เพื่อรักษาตัว และในชวงที่กลับมาอยูบานนั้น เริ่มมีแนวคิดวา
จะทําอยางไรถึงจะทําใหสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวแข็งแรงมีสุขภาพดี และสรุปแนวคิดของตนเองวา
ตองเริ่มตนที่ “อาหาร” กอน สิ่งแรกที่คิดไดก็คือ การผลิตขาว เพราะเปนอาหารหลักและทุกครอบครัวของคนไทย
ตองรับประทานขาวจึงเริ่มศึกษาดวยตัวเองในเรื่องของการทําใหเปนขาวปลอดภัยโดยการทําแบบเกษตรอินทรีย

เริ่มตนผลิตขาวอินทรีย

 ในป 2549-2550 เปนชวงที่เริ่มลงมือทํา ซึ่งยังไมเห็นผลที่เปนรูปธรรมมากนัก ผลผลิตขาวลดลงมาก
จากท่ีเคยทําแบบใชสารเคมี ทําใหทอใจและไมอยากทําตอ ประกอบกับเกิดกระแสตอตานจากเพื่อนบาน 
วาทําวิธีการนี้ไมเห็นผลแนนอน เปนความคิดที่ไมมีทางเปนไปได จากการที่ถูกปรามาสดังกลาวทําใหเกิดความตั้งใจ
มุงมั่นที่จะตองทําใหได และตั้งใจวาจะตองทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง จึงไดทําตอไป

 ในป 2551 ซึ่งเปนระยะที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น โดยใชวิธีบํารุงดินดวยการไถกลบตอซัง และปลูกพืชบํารุงดิน
ในนาขาว เชน ถั่วพรา และปอเทือง จากการที่ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ และเขามาสนับสนุน
ปจจัยดังกลาว ทําใหเร่ิมปรากฏผล สภาพของดินนาเริ่มเปลี่ยนจากการจับกันเปนกอนแข็งและแหงมาก กลับมี
ความชุมชื้นและพบวามีไสเดือนอาศัยอยูในดินเพ่ิมมากขึ้น มีหญาเขียวปกคลุมทั่วไปในพื้นที่นา และท่ีสําคัญ
ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจากชวง 1-2 ปที่ผานมา

 ปญหาอุปสรรคในการทําเกษตรอินทรีย เร่ิมมีปญหาตั้งแตคิดจะลงมือทําแลว ปญหาขอแรก คือ เกิด
กระแสตอตานของคนในครอบครัวและเพื่อนบาน คิดวาการทํานาโดยวิธีน้ีไมมีทางสําเร็จ เสียเวลา และไมคุมคา 
ปญหาอีกประการตอมา คือ ท่ีนาของเพื่อนบานโดยรอบมีการทํานาแบบใชสารเคมี ทําใหอาจเกิดการปนเปอน
ของสารเคมีที่มากับนํ้า จึงหาวิธีการแกไขปญหาโดยทําแนวกันชน ยกคันนาใหสูงกวาระดับปกติเพื่อไมใหน้ํา

นายนักสิทธิ์ อุนจิตร
ที่อยู : 136 หมู 1 ตําบลคอโค อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
โทรศัพท : 08 1937 7309
สังกัดกลุม : กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทฤษฎีใหม
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จากภายนอกไหลเขาแปลงนาของตน และคอยดูแลอยางใกลชิด โดยตั้งใจวาจะทํานาแบบอินทรียใหสําเร็จ
และเปนที่ยอมรับของคนในครอบครัวและเพื่อนบานใหได

 ในป 2552-2559 หลังจากทํานาอินทรียมา 9 ปแลว มีการลงมือปฏิบัติตามที่ไดรับคําแนะนําอยางถูกวิธี 
รวมท้ังประสบการณจากการเรียนรูในชีวิตจริง ทําใหปจจุบันประสบผลสําเร็จเปนที่ยอมรับของคนในครอบครัว
และเพื่อนบาน มีขาวปลอดภัยสําหรับบริโภค สุขภาพรางกายแข็งแรงตามที่ตนเองไดตั้งใจเอาไว สามารถ
ขายขาวไดในราคาที่สูงกวาขาวที่ปลูกแบบเคมีทั่วไป

 ปจจุบันทําการเพาะปลูกขาวแบบอินทรียในพื้นที่ 34 ไร โดยแบงออกเปน ขาวหอมมะลิ 105 จํานวน 
20 ไร ที่เหลืออีก 14 ไร เปนขาวพันธุอื่น ๆ อาทิ ขาวไรซเบอรี่ ขาวเหนียวกลองแดง ขาวพื้นเมืองปะกาอําปล 
ขาวพื้นเมืองเนียงกวง ขาวเหนียวพื้นเมือง และขาวมะลินิล

การรวมกลุมเพื่อทําเกษตรอินทรีย

 เมื่อประสบผลสําเร็จจนเปนที่ยอมรับของเพื่อนบานแลว คุณนักสิทธ์ิไดชักชวนเพื่อนบานใหหันมา
เพาะปลูกขาวอินทรีย ในเวลานั้นก็มีเพื่อนบาน 2-3 คนใหความสนใจและเริ่มทําตาม ซึ่งตนเองก็ใหคําแนะนํา
และวิธีการในการเพาะปลูกขาวอินทรีย ตามประสบการณท่ีไดปฏิบัติมาและเกิดผลสําเร็จ และมีบทบาท
ในการเปนผู นํารวบรวมและจัดตั้งกลุ มเพื่อรองรับสิทธิและผลประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ เชน เปนผู นํา
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตพันธุขาวอินทรีย กลุมผูผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย และในปจจุบันเปนหัวหนากลุม 
“วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรทฤษฎีใหม” ซึ่งในปจจุบันกลุมฯ ประสบผลสําเร็จคอนขางมาก ขยายผลจากการผลิต
ขาวอินทรีย จนกระทั่งแปรรูปเปนผลิตภัณฑ และขยายตลาดไดเพิ่มขึ้น

พื้นที่ปลูกขาวแบบเกษตรอินทรีย
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การรับรองมาตรฐาน และการจําหนายผลผลิตเกษตรอินทรีย

 กลุมไดขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียระดับทองถิ่น และไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
สุรินทร (มกสร.) จึงทําใหเกิดพลังในการเพาะปลูกขาวอินทรีย โดยไดขยายเนื้อท่ีเพาะปลูกและชนิดของขาวอินทรีย
เพิ่มขึ้น ไดแก ขาวหอมมะลิ 105 ขาวไรซเบอรี่ ขาวเหนียวกลองแดง ขาวมะลินิล เปนตน รวมทั้งไดขอการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียระดับประเทศ และมาตรฐานเกษตรอินทรียของตางประเทศ ไดแก IFOAM EU และ 
Bio Suisses ของประเทศสวิสเซอรแลนด

 ในปจจุบันนําผลผลิตขาวเปลือกอินทรียที่ผลิตไดรอยละ 70 ขายใหกับสหกรณเกษตรอินทรียกองทุน
ขาวสุรินทร สวนอีกรอยละ 30 เกษตรกรบริหารจัดการเอง โดยเก็บไวทําเมล็ดพันธุ และแบงขายใหกับสมาชิก
ในกลุมฯ อกีสวนหนึง่นาํมาแปรรปูเปนขาวสารออกจาํหนายใหกบัผูบรโิภคในจงัหวดัและตางจงัหวดั ไดแก ขาวหอมนลิ 
ขาวกลอง ขาวเหนียว และขาวไรซเบอรี่ เปนตน และนําผลผลิตไปขายท่ีตลาด อตก. กรุงเทพฯ เดือนละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้ก็ยังรวมกับหนวยงานภาครัฐเดินทางไป Road Show สินคาตามตางจังหวัดดวย สวนผลิตภัณฑ
แปรรูปภายในกลุม ไดแก จมูกขาวกลองงอก โจกขาวกลอง จะนําไปจําหนายที่ตลาดของกลุม ซึ่งที่ตั้งอยู 
หนาสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร

ขอคิดที่ไดจากการทําเกษตรอินทรีย

 ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ คือ ตองมีใจรัก มีความอดทน มองถึงความสุขท่ีจะสงใหกับผูอื่นไดรับและ
การมีสุขภาพดี

✤

ผลิตภัณฑแปรรูปภายในกลุม
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แนวคิด จุดมุงหมายในการทําเกษตรอินทรีย

 คุณสามัญ บุญยอย หรือที่เรียกกันทั่วไปวาลุงเล็กเปนขาราชการบํานาญของสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสุรินทร ท่ีผันตัวเองมาเปนเกษตรกรเต็มตัว ในการเพาะปลูกขาวแบบอินทรีย ในชวงที่รับราชการ
มีภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการในเรื่องของการทําเกษตรอินทรียในระดับจังหวัด ซึ่งในชวงขณะนั้น
การทําเกษตรอินทรียถูกกําหนดเปนวาระแหงชาติ และจากการท่ีไดคลุกคลีและสัมผัสกับสถานที่จริง การผลิตจริง
ของเกษตรกรที่รักในการทําเกษตรอินทรีย จึงทําใหเกิดจุดเปลี่ยนความคิดวาพื้นที่นาของตนเองก็มีพรอม จึงเริ่ม
ลองทําเกษตรอินทรียโดยคิดเพียงวาทําเลน ๆ  ทําเปนงานอดิเรก และเปนการออกกําลังกาย ตอมาไดทําแบบจริงจัง
มากขึ้น จนไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของตางประเทศ

การผลิตเกษตรอินทรีย

 ป  2550-2551 เป นปแรกท่ีเริ่มปลูกข าว
หอมมะลิอินทรีย โดยไดลงมือทํากับภรรยาเพียง 2 คน 
ตั้งแตการผลิตจนถึงการเก็บเก่ียว ในพื้นที่คอนขางมาก 
ผลผลิตที่ไดลดลงจากที่เคยไดเปนตัน ในป 2552-2553 
เปนชวงของการปรับเปลี่ยนวิธีการทําขาวอินทรีย โดย
หนัมาดแูลเอาใจใสอยางเครงครัดมากข้ึน และเขารบัการ
อบรมเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย เชน การปรับปรุง
บํารุงดิน ใสปุยคอกผสมแกลบ และปลูกพืชตระกูลถั่ว 
ไดแก ถั่วพรา ถั่วเขียว เปนปุยพืชสด การผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวอินทรีย มีการจดบันทึกกิจกรรมในแปลงเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐาน ทําใหไดผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้น

 ป   2554-2555 ได สมัครเข าเป นสมาชิก
กลุ มเกษตรกรทฤษฎีใหมคอโค และไดเขารับการ
อบรมจากกรมการขาวโดยขั้นตอนแรก ใหจัดทําขอมูล

พื้นฐานของแปลงนาที่ทําเกษตรอินทรีย ไดแก แผนที่นา 
จดบันทึกกระบวนการผลิตในการทําแตละขั้นตอน

นายสามัญ บุญยอย
ที่อยู : 303 หมูที่ 16 ตําบลคอโค อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
โทรศัพท : 09 1803 8275
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทฤษฎีใหม

การปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย
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อยางเครงครัด ซึ่งผลผลิตขาวเปลือกที่ไดนําไปจําหนายใหกับ
สหกรณเกษตรอินทรีย กองทุนข าวสุรินทร  ป  2556-2558 
ได รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย   IFOAM จากสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท.) และป 2559 ไดรับการรับรอง 
มาตรฐานเกษตรอินทรียสวิสเซอรแลนด (Bio Suisses) และ
มาตรฐานเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป (EU) ปจจุบันลุงเล็กปลูก
ข าวอินทรีย  ในพื้นที่ จํานวน 65 ไร  ส วนใหญเป นขาวขาว
หอมมะลิ 105 จํานวน 35 ไร ที่เหลือเปน ขาวหอมมะลิแดง 
ขาวหอมนิล และขาวไรซเบอร่ี ในป 2560 ลุงเล็กยังแบงพื้นที่ 
10 ไร เพื่อปลูกแตงโมอินทรีย ซึ่งเปนแนวคิดในการขยายประเภท
สินคาเกษตรอินทรีย นอกเหนือจากขาวอินทรีย

การจําหนายผลผลิต

 ผลผลิตส วนใหญขายเป นข าวเปลือกให  กับสหกรณ
การเกษตรกองทุนขาวอินทรียสุรินทร และอีกสวนจะนํามาแปรรูป
เปนขาวสารและผลิตภัณฑภายใตแบรนด “บอบุญ-ออแกนิค” 
จําหนายประจําที่บาน และตามที่หนวยงานราชการไดเชิญให
เขารวมจําหนายสินคา รวมถึงขายตามตลาดผลผลิตอินทรีย เชน 
เมืองทองธานี หางสรรพสินคา และบูธที่ทางราชการจัดหาให

ขอคิดที่ไดจากการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรีย ตองมีใจรัก เนนสุขภาพ เปนสําคัญ

✤

ผลิตภัณฑที่แปรรูปจากขาวอินทรีย
ภายใตแบรนด บอบุญออแกนิค
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 คุณรัฐไท พงษศักดิ์ เปนเกษตรกรคนแรกที่ประสบความสําเร็จในการผลิตผลไมในรูปแบบอินทรียของกลุม 
โดยมีแนวคิดในเรื่องของ “สุขภาพ” เปนสําคัญ ในอดีตเคยทําการเกษตรแบบใชสารเคมีมากอน ซึ่งการใชสารเคมี
ไดสงผลใหสุขภาพของคุณรัฐไทไมดี มีอาการปวดหัวบอย บางครั้งปวดหัวมากจนถึงขั้นทํางานไมได จึงไป
ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยพบวามีสารเคมีตกคางในเสนเลือด อยูในกลุมที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัย 
คุณรัฐไทจึงหันกลับมาสนใจในเรื่องสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวเปนหลัก ประกอบกับในป 2544 
เปนชวงผลไมลนตลาด ทําใหราคาผลผลิตตกตํ่า จึงคิดศึกษาเรื่องการทําเกษตรอินทรียอยางจริงจัง

การทําเกษตรอินทรียตองยืนหยัด มุงมั่น ไมยอมแพ

 ในป 2545 ไดไปอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตําบลหนองบอนแดง 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสูระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยประธานศูนยฯ คือ อาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร หรือ อาจารยยักษ ไดใหองคความรูในเรื่องการทํา
การเกษตรมากมาย เชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฅนหวงแผนดิน ฅนรักษน้ํา ฅนรักษสุขภาพ ฅนมีน้ํายา 
และฅนรักษแมธรณี ซึ่งเปนการทําสมุนไพรไลแมลงและปุยหมัก รวมถึงปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ทําให
คุณรัฐไทสามารถนําความรูกลับมาประยุกตใชที่สวนของตนเอง โดยเริ่มตนจากการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นท่ีสวน
ซ่ึงมีสภาพดินเสื่อมโทรม ดินจับตัวเปนกอนแข็ง และมีความแหงของเม็ดดิน พรอมทั้งคิดหาวิธีปรับเปลี่ยนเพื่อ
หยุดการใชสารเคมี 100% โดยนําความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
มาทดลองทําในสวนจํานวน 17 ไร โดยปลูกมังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง และลําไย

 การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตในชวงแรกตองลมลุกคลุกคลานบาง เพราะผลผลิตลดลงคอนขางมาก 
แตดวยคุณรัฐไทเปนคนยืนหยัด มุงมั่น และไมยอมแพ พยายามปรับเปลี่ยนลองผิดลองถูกมา 15 ป หมั่นศึกษา
หาความรู เขารวมการอบรมและดูงานในสถานที่ตาง ๆ มีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ไมยอมหยุดนิ่ง ทําตัวเปนนํ้า
ไมเต็มแกว โดยไดรับคําแนะนําจากหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ ในเรื่องขององคความรูในการทําเกษตรอินทรีย 
และการศึกษาดูงานในแปลงเกษตรอินทรียตาง ๆ

นายรัฐไท พงษศักดิ์
ที่อยู : 5 หมูที่ 2 ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท : 06 3226 2251
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบานปถวี
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การจัดตั้งกลุมเพื่อผลิตสินคาเพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ โดยวิถีธรรมชาติ

 ในป 2550 ชาวบานในหมูบานปถวีจึงมีการรวมกลุมจัดตั้งเปน “วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพ
บานปถวี” โดยแนวความคิดของกลุม คือ ผลิตสินคาเพ่ือสุขภาพ ปลอดสารพิษ โดยวิถีธรรมชาติ รวมถึงสินคา
ที่ผลิตโดยคํานึงถึงการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน ซึ่งสินคาเหลานี้เริ่มเปนที่สนใจของผูบริโภคยุคใหม
มากขึ้น ผูบริโภคที่หวงใยในสุขภาพ ใสใจที่จะเลือกสรรทางเลือกใหม ๆ ใหกับตนเองและครอบครัว มีสมาชิก
เร่ิมตนจํานวน 50 คน โดยกลุมมีการตั้งกฎ ระเบียบ หนาที่ความรับผิดชอบของแตละคน มีการเก็บเงินออม 
และมีเงินปนผลคืนใหสมาชิกทุกป มีการรวมกันผลิต ปุยหมัก แบงกันใชภายในกลุม รวมกันขายผลผลิต มีการ
วางแผนการดําเนินงานของกลุมทุกระยะ 5 ป และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกลุมทุกป วางแผน
การตลาดรวมกัน คาดการณผลผลิตของกลุมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมไปถึงการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคา และมีการเชื่อมโยงกับสํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรีเรื่องการตลาด มีการไปศึกษาดูงาน
กลุมอื่น ๆ ที่ประสบความสําเร็จเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

สรางกลยุทธ “ชม ชิม ชอป ผลผลิตทางการเกษตร ผลไมสด สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ”

 คุณรัฐไทไดขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย Organic Thailand และในป 2555 ไดรวมกับเพื่อนสมาชิก
กลุมสรางกลยุทธ “ชม ชิม ชอป ผลผลิตทางการเกษตร ผลไมสด สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ” เปดให
นักทองเท่ียวมากินฟรีในสวนผลไมอินทรีย  และขายหนาสวนสําหรับซื้อติดมือกลับบาน ซึ่งตอนแรกก็มี
ความกังวลวาจะมีนักทองเที่ยวหรือไม แตเมื่อเวลาผานไปจนถึงปจจุบันมีปริมาณนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกป 
ซ่ึงมีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ นอกจากนี้ ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ยังมีบริการสงผลไมอินทรียทางไปรษณีย
ใหแกลูกคาเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกไมตองเดินทางมาถึงสวน

 ปจจุบัน คุณรัฐไทสงผลไมไปจําหนายยังตางประเทศ โดยการดําเนินการผานกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร
เพ่ือสุขภาพบานปถวี มีตลาดที่เปนแหลงใหญ ไดแก จีน ญี่ปุ น และประเทศแถบตะวันออกกลาง สัดสวน
ประมาณ 60% ที่เหลือขายใหพอคาคนกลางในทองถิ่นและตลาดชุมชนในสัดสวนประมาณ 15% เปดสวน

ใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเชิงเกษตร ในสัดสวนประมาณ 10% ขายไปยังตางจังหวัดในสัดสวนประมาณ 10% และ
ตลาด ธกส. จันทบุรี ในสัดสวนประมาณ 5% โดยตั้งราคาใหสูงกวาผลไมใชสารเคมีประมาณ 5-10 บาท/กิโลกรัม

✤

พื้นที่ปลูกพืชผสมผสาน
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 ในอดีตคุณโกมินทร สินทวีทรัพย เคยทําการเกษตรแบบใชสารเคมี สงผลใหมีปญหาสุขภาพ เปนโรคภูมิแพ 
มีอาการแพ ผ่ืนข้ึนตามผิวหนัง เนื่องจากยาฆาหญาท่ีตนเองฉีด ตอไดมารูจักกับประธานมูลนิธิปญญาสากล 
ซ่ึงประธานมูลนิธิฯ ไดแนะนําใหกินยาสมุนไพรเพ่ือขับสารพิษออกจากรางกายจนหายเปนปกติ และไดไป
ศึกษาหาความรู จากมูลนิธิปญญาสากลในเรื่องการทําการเกษตรไรสารพิษ กับการรักษาชีวิตดวยธรรมชาติ 
ซึ่งมีหลักการสําคัญในการพัฒนาภูมิปญญาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเริ่มตนจากการผลิตอาหาร
ที่สะอาด การสงเสริมทําเกษตรอินทรีย สรางแนวคิดในการปองกันและลดภัยพิบัติจากปญหาสิ่งแวดลอม มลพิษ 
ตอสุขภาพและชีวิตของประชาชน ทําใหคุณโกมินทรหันกลับมาใสใจเรื่องสุขภาพของตนเองและคนใน
ครอบครัวมากยิ่งขึ้น

กาวเขาสูเสนทางการปรับเปลี่ยน

 เริ่มปรับเปล่ียนการทําการเกษตรแบบใชสารเคมีแบบเดิม มาเปนเกษตรแบบอินทรียอยางจริงจังตั้งแต
ป 2536 โดยเร่ิมจากการทําสวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย ดวยวิธีศึกษาดวยตนเองมีการลองผิดลองถูก และ
ใชวิธีทางธรรมชาติที่ปลอดจากสารเคมี ตอมาไดรับคําแนะนําจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระตาง ๆ ในเรื่อง
ขององคความรูในการทําเกษตรอินทรีย ทําใหมีการสะสมความรูดานเกษตรอินทรียมาเรื่อย ๆ อีกทั้งไดมีโอกาส
ในการรวมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในแปลงเกษตรอินทรียในพื้นที่ตาง ๆ ทําใหไดเรียนรูวิธีผลิตปุยมูลไก 
ปุยมูลนกกระทาสําหรับใชเอง ปุยมูลคางคาวซึ่งเปนปุยทางใบ ฮอรโมนจากไขไกที่ชวยในการขยายและบํารุง
ดอกและผล รวมทั้งปลาหมักมาใชทดแทนปุยเคมีและสารเคมีในการปราบศัตรูพืชและวัชพืช

 จากการที่คุณโกมินทรไดประสบกับปญหาดานแรงงานขาดแคลนและหายาก คุณโกมินทรจึงไดนํา
นวัตกรรมทางการเกษตรมาใชทดแทนแรงงานคน อาทิ การใชเครื่องมือที่ประยุกตจากเครื่องกวนไขไก
ทําขนม มาเปนเครื่องกวนแบบสวานไฟฟามากวนฮอรโมนไขไกใหเขากัน ในถังหมักฮอรโมนขนาด 200 ลิตร และ

ไดเรียนรูวิธีการอยูรวมกับธรรมชาติ โดยใชธรรมชาติจัดการธรรมชาติ เชน ในสวนเกษตรอินทรียโดยสวนมาก
จะมีมดแดงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ทําใหชวงเวลาเก็บผลผลิต มดแดงจะรบกวนอยางมาก แตก็จะไมไปทําลาย
มดแดง เนื่องจากมดแดงมีประโยชน คือ ชวยกินเพลี้ยแปง เพลี้ยหอย และหนอน สวนพวกมดคันและมดตาแฉะ 
ที่ชอบมายึดใบไปทํารัง ก็แกปญหาโดยใชนํ้าขี้เถาหรือสารสะเดา ไลมดและแมลงพวกนี้

นายโกมินทร สินทวีทรัพย

ที่อยู : 35 หมูที่ 6 ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
โทรศัพท : 08 1377 5664
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การรับรองมาตรฐาน และการจําหนายผลผลิตเกษตรอินทรีย

 บนพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย 42 ไร คุณโกมินทร
ไดปลูกมังคุด ลองกอง เงาะ และทุเรียน โดยขอการ
รับรองมาตรฐาน Organic Thailand และปจจุบัน
สงผลไมไปขายทั้งในและตางประเทศ เปนการขายสง
ทั้งหมด (ยกเวนการสงออกไปจําหนายยังประเทศ
เยอรมนี ตองซื้อขายผานพอคาคนกลาง) โดยขายให 
The Mall Group ซึ่งคุณโกมินทรจะขนสงสินคาไปให
ดวยตนเอง และในสวนที่ขายใหกับโรงงานแปรรูปมังคุด 

เพ่ือนําไปแปรรูปเปนไวนมังคุดอินทรียและมังคุดอินทรียผง
เพื่อสงออกไปจําหนายที่ประเทศเยอรมนีนั้น ทางโรงงาน
จะเขามารับซื้อถึงสวน

สิ่งสําคัญในการทําเกษตรอินทรีย

 ปจจัยที่ทําใหคุณโกมินทรประสบผลสําเร็จ คือ ตองเปนคนขยัน อดทน ไมหยุดนิ่ง ไมยอทอกับปญหาอุปสรรค
ใด ๆ และใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพความปลอดภัยทั้งของเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค

✤

หมักปุยอินทรียเพื่อใชในสวนผลไม
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ทําเกษตรอินทรียสําหรับผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

 จากอดีตที่ทําอาชีพเปนเภสัชกรที่บริษัทยารักษามะเร็งแหงหนึ่ง คุณไพบูลย สลักฤทัย ตองรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรือ่งสุขภาพผูปวยเปนหลกั โดยตองเดนิทางไปตรวจสุขภาพของผูปวยในพืน้ทีต่าง ๆ  จึงไดรับรูวาประชาชน
ในประเทศไทยปวยเปนโรคมะเร็งเปนจํานวนมาก สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากบริโภคอาหารที่มีสารพิษตกคางอยู 
ซ่ึงมีขอมูลวาเกษตรกรผูผลิตจะมีสารพิษตกคางในรางกายประมาณ 30% แตผูบริโภคจะมีปริมาณมากกวานั้น 
คุณไพบูลยจึงตัดสินใจไปเจาะเลือดเพ่ือตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ปรากฏพบสารเคมีตกคางในเสนเลือด อยูใน
กลุมท่ีมีความเส่ียงและไมปลอดภัย เมื่อเปนเชนนั้นจึงเริ่มคิดที่จะปลูกผักและผลไมอินทรียไวเพื่อบริโภคเอง 
เนื่องจากเริ่มรูสึกไมปลอดภัยในชีวิต เพราะขนาดตนเองทํางานดานสุขภาพ ยังตรวจพบสารเคมีในเสนเลือด

การปรับเปลี่ยนบนพื้นที่ 13.5 ไร

 เนื่องจากไมมีพื้นฐานความรูดานการเกษตรเลย เพราะเรียนจบทางดานเภสัชกรรมมากอน คุณไพบูลยและ
ภรรยาจึงอาศัยเวลาชวงวันหยุดวันเสาร-อาทิตย กอนที่จะลาออกจากบริษัทฯ ทําการศึกษาและเรียนรูแนวทาง
การทําเกษตรอินทรีย ซึ่งในชวงแรกครอบครัวของตนไมมีใครเห็นดวย เพราะไมรูวาจะประสบความสําเร็จหรือไม 
แตคุณไพบูลยก็ใชความมุงมั่นและตั้งใจจริงในการทําเกษตรอินทรีย จึงมองหาทําเลในการทําสวนผักและ
ผลไมอินทรียที่จังหวัดจันทบุรี โดยตองการพื้นที่ที่มีแหลงนํ้าเพียงพอสําหรับทําการเกษตรและนํ้าไมทวม จนกระทั่ง
เจอพื้นท่ีที่ถูกใจซึ่งเดิมเปนสวนเงาะที่ใชสารเคมีในการผลิต หลังจากที่ซื้อสวนแลวคุณไพบูลยก็เริ่มสานตอความ
ตั้งใจในการทําเกษตรอินทรีย โดยติดตอขอความรู และความ
ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐใหเขามาแนะนําเรื่องการทําเกษตร
อินทรีย และนําตัวอยางดินและนํ้าในพื้นที่ไปตรวจ ใชระยะเวลา
ประมาณ 2 ป ในการเตรียมพื้นที่และปรับเปลี่ยนจากสวนที่เคยใช
สารเคมีเปนสวนในรูปแบบอินทรีย ผลผลิตในชวงปแรกจะลดลง 
เน่ืองจากตนเงาะตองปรับสภาพจากเดมิทีเ่คยไดรบัปุยเคมมีาเปนปุย
อินทรีย แตเมื่อเขาปที่สองผลผลิตก็เพิ่มขึ้น ดวยการไดรับคําแนะนํา

จากหนวยงานทีเ่กีย่วของ และปราชญชาวบานในเรือ่งขององคความรู
ในการทําเกษตรอินทรีย โดยคุณไพบูลยไดนําความรูมาปรับใชใน
พื้นที่สวนของตนเองทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

นายไพบูลย สลักฤทัย

ที่อยู : 18 หมูที่ 2 ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท : 08 1651 8815

บอนํ้าสําหรับใชในการเกษตรของไร
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 ปจจุบันสวนผลไมและสวนผักแบบเกษตรอินทรียในพื้นท่ี 13.5 ไร แบงออกเปนสวนผลไมจํานวน 
13.2 ไร ปลูกเงาะ ทุเรียน ลองกอง และมังคุด สวนที่เหลือจํานวน 0.3 ไร เปนสวนผักที่ปลูกแบบผสมผสาน
หลากหลายชนิด ประกอบดวย ผักบุง ถั่วฝกยาว และมะเขือเทศ เปนตน โดยผลผลิตทั้งหมดไดรับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย Organic Thailand สวนไดรับการดูแลรักษาตามวิถีธรรมชาติ โดยคุณไพบูลย
จะเนนการใชวัตถุดิบที่หาไดจากในสวนของตนมาทําเปนปุยและไลแมลง อาทิ ใชนํ้าสมควันไมในการไลแมลง 
ผลิตปุยหมักและปุยคอกใชเอง โดยใชวัตถุดิบจากมูลสัตวประเภทมูลคางคาว มูลแกะ มูลไก และมูลเปด ใชควบคู
ไปกับปุยอินทรียที่หนวยงานภาครัฐแนะนําวามีความนาเชื่อถือได

 คุณไพบูลยยังไดเปดสวนของตนเองเปนโฮมสเตย “บานไรจามจุรี” มีการเลี้ยงแกะ ไกไข และเปด 
ซ่ึงนอกจากจะนํามูลของสัตวเลี้ยงเหลานั้นมาเปนปุยแลว ยังเลี้ยงเพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย สามารถ
ใหอาหารและถายรูปคูกับแกะได สวนหญาที่เปนอาหารของแกะก็จะใชหญาท่ีเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่สวน
รวมถึงไก ไข และเป ด นอกจากจะเก็บไข เพื่อบริโภคภายใน
ครอบครัวแลว ในชวงเชายังเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวไดเก็บไขไก
และไขเปดอินทรีย รวมถึงพืชผักตาง ๆ นําไปประกอบอาหาร
รับประทานเองได ทําใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบาน
อยางแทจริง สวนวิธีการเล้ียงเปดก็จะทํากรงเลี้ยงแบบเคลื่อนที่
ไปเรื่อย ๆ เพ่ือใหเปดเหยียบหญาในสวนใหตายชวยลดแรงงาน

เร่ืองการตัดหญาในสวน การเลี้ยงแกะจะมีเวลาปลอยใหแกะออกมา
กินหญาในสวนเชนกัน

การจําหนายผลผลิต

 คุณไพบูลยวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนการตลาด มีการเปดเฟซบุกบานไรจามจุรีเพื่อ
เปนการประชาสัมพันธใหคนที่รักสุขภาพไดรับรูถึงประโยชนของผักและผลไมอินทรีย สําหรับชองทางการตลาด 
คือ เปดขายที่สวนบานไรจามจุรี และจําหนายใหแกโรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี 2 แหง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทบุรี และโรงพยาบาลสิริเวช โดยบางสวนก็จะสงไปจําหนายที่รานอาหารในกรุงเทพฯ สวนตลาดตางประเทศ
จะจําหนายผานผูที่ทําตลาดผักสงออกไปทางยุโรป

สิ่งที่ไดจากการทําเกษตรอินทรีย

 ส่ิงที่สามารถพิสูจนดวยตนเองหลักจากเริ่มทําการเกษตรแบบอินทรีย และบริโภคผลผลิตที่ไดจาก
สวนอินทรียของตัวเอง คือ เมื่อตนป 2560 คุณไพบูลยไดไปเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารเคมีในเลือด ผลปรากฏวา
ไมพบสารเคมีตกคางในเสนเลือดแลว จึงเชื่อมั่นไดวาการทําเกษตรอินทรียจะทําใหผูบริโภคไดบริโภคอาหาร
สุขภาพท่ีปลอดภัยจริง สําหรับปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ คือ เกษตรกรท่ีทําอินทรียตองนําเรื่องของ
สุขภาพเปนตัวตั้ง พรอมทั้งมีใจรัก มีความอดทน มีความเพียรพยายาม มีการเรียนรูจากปราชญชาวบานหรือผูรู 
รวมถึงตองศึกษาดูงานในพื้นที่จริง แลวนํามาทดลองปฏิบัติจริงในไรนาของตัวเอง จึงจะประสบความสําเร็จได

✤

ผักอินทรียปลูกเพื่อบริโภคเองและ
ขายใหแกนักทองเที่ยว
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อาหารปลอดภัย ชวยปองกันโรค และรักษาโรค

 คุณศิวพร เอ่ียมจิตกุศล เปนคนกรุงเทพฯ โดยกําเนิด สมรสและมีบุตรสาว 1 คน เดิมมีธุรกิจสวนตัว
คาขายวสัดกุอสรางและใชชีวติอยูในเมอืงมาโดยตลอด จนเมือ่มีปญหาโรคภยัไขเจบ็มารมุเรา ปวยเปนโรคภูมแิพทาํให
ตองเสยีคารกัษาพยาบาลเดอืนละหลายพนับาท นอกจากนีย้งัประสบกบัปญหาเวลารบัประทานผกัทีมี่การปนเปอน
สารเคมีมาก ๆ เชน คะนา จะมีอาการอาเจียน ภายหลังยังตรวจพบกอนเนื้อบริเวณหนาอกอีกดวย ในชวงป 2549 
เปนชวงที่มีปญหาสุขภาพเขามารุมเราเพิ่มมากขึ้น แตดวยไดยินพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยูบอยครั้ง ประกอบกับชวงเวลาดังกลาวบุตรสาวสําเร็จการศึกษาแลว 
คุณศิวพรจึงตัดสินใจยายออกจากกรุงเทพฯ เพื่อไปใชชีวิตทําการเกษตรที่จังหวัดจันทบุรีในที่ของตนเองจํานวน 
30 ไร และตั้งชื่อสวนวา “สวนกานตธิดา” โดยที่สามีและบุตรสาวยังคงอยูที่กรุงเทพฯ

ทําการผลิตแบบใหธรรมชาติฟนฟูดวยตัวเอง

 สําหรับการเร่ิมตนทําเกษตรอินทรียนั้น คุณศิวพรเริ่มตนโดยที่ไมมีความรูเรื่องการเกษตรมากอนเลย 
เพราะเรียนจบคณะสถาปตยกรรมศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตก็ไดตัดสินใจท่ีจะเลือกทําเกษตร
แบบอินทรียเปนเปาหมายหลัก ซ่ึงในชวงแรกมีปญหาใหแกไขตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องความอุดมสมบูรณ
ของดินที่อยูในข้ันไมดีนัก เนื่องจากพื้นท่ีเดิมใชปลูกมันสําปะหลังมาอยางโชกโชน สงผลใหดินเสื่อมคุณภาพ 
คุณศิวพรจึงเนนเรื่องการปรับปรุงดินใหกลับมามีความอุดมสมบูรณภายใตแนวคิด “ตองทําดินใหมีคุณภาพดีที่สุด
เหมือนกับดินในปา” แลวจึงจัดระบบนิเวศในสวนใหมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะชวยใหตนไมเจริญเติบโต
ไดอยางแข็งแรง

 หลังจากปรับสภาพแวดลอมของสวนแลว จึงเริ่มปลูกทุเรียนจํานวน 200 ตน ในเน้ือที่ 4-5 ไร โดย
คุณศิวพรไดนํารายไดจากการขายผลผลิตทุเรียนมาลงทุนปลูกเงาะ มังคุด ลองกอง พืชผักสวนครัว และทํานา
ปลูกขาว ในรอบตอไปเรื่อย ๆ โดยทําแบบคอยเปนคอยไป แตตอมามีความคิดวาควรจะเลี้ยงวัว เปด และหาน 
เพ่ือชวยกินหญาที่รกในสวน และนํามูลมาทําเปนปุย ปรากฎวาการนําเอาสัตวเลี้ยงเขามาอยูผสมผสานในสวน
มีสวนชวยทําใหระบบนิเวศดีขึ้นมาก สังเกตไดจากผลไมและใบไมท่ีรวงหลน มีทั้งนกมาถายมูล เกิดกระบวนการ
ยอยสลายเปนอินทรียวัตถุ ทําใหคุณศิวพรสามารถตอบโจทยไดวาธรรมชาตินั้นมีอะไรอีกมากมายที่ยังไมเห็น 
“เราเพียงแคปลอยใหธรรมชาติฟนตัวของมันเอง อยาเอาสารเคมีใสเขาไป อยาเอายาฆาหญาใสเขาไป 
ก็จะเกิดระบบนิเวศที่ดี”

นางศิวพร เอี่ยมจิตกุศล

ที่อยู : 91 หมูที่ 8 ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท : 08 9028 3042
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การรับรองมาตรฐานและการจําหนายผลผลิต

 คณุศวิพรไดแบงพืน้ทีก่วา 30 ไร สาํหรบัทาํสวนผลไมทีม่ทีัง้ทุเรยีน เงาะ มงัคุด ลองกอง กลวยไข และปลูกผกั
อีกหลากหลายชนิดไมวาจะเปนผักบุง ถั่วฝกยาว บวบ ผักกาด คะนา ผักชี แตงกวา และพริกขี้หนู เปนตน รวมถึง
ยังทํานาขาวที่เดิมตั้งใจจะผลิตเพียงเพื่อบริโภคภายในครอบครัว ซึ่งสวนคุณศิวพรไดรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร และเนื่องจากคุณศิวพรมีการทําเกษตรอินทรียอยางจริงจัง 
ทางสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จึงไดคัดเลือกใหเขาไปเปนผู แทนประกวดสวนอินทรียระดับ
ประเทศไทย และไดรับการคัดเลือกใหเปนสวนเกษตรอินทรียดีเดนระดับประเทศ ในป 2553 ผลผลิตของ
คุณศิวพรไดจําหนายใหแกเลมอนฟารมในสัดสวนประมาณ 40% หางสรรพสินคาท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต 
ประมาณ 40% โรงพยาบาลภายในจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพฯ และตลาดสีเขียวประมาณ 20%

ผลไดจากการทําเกษตรอินทรียที่มากกวาตัวเงิน

 รายไดจากการทําเกษตรอินทรียมีไมมากนัก เมื่อเทียบกับตอนที่คุณศิวพรทําธุรกิจสวนตัวอยูในกรุงเทพฯ 
แตสิ่งท่ีคุณศิวพรไดรับนอกเหนือจากเงิน คือ ความภาคภูมิใจ ความรู สึกถึงการใชชีวิตที่มีคุณคามากยิ่งขึ้น 
การไดกินอยูนอนหลับอยางสบาย หายใจมีอากาศบริสุทธิ์ ไดเห็นธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี และการที่ไมตอง
เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเดือนละหกพันกวาบาท รวมถึงโรครายที่คุณศิวพรเผชิญอยูนั่นคือ กอนเนื้อ
ที่พบก็มีขนาดเล็กลง และไดหายไปในที่สุด สําหรับปจจัยที่ทําใหคุณศิวพรประสบผลสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย 
คือ “การนอมนําพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติ” อีกท้ังใหความสําคัญกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความเอื้ออาทรตอลูกจาง
ผูใชแรงงาน รักตนเองและผูอื่น ปลูกในสิ่งที่ตนเองและผูอื่นกินแลวมีสุขภาพรางกายแข็งแรง

 “อยาใชเงินเปนตัวตั้ง ใหนําความสุขใจเปนตัวตั้ง จะชวยใหมีความสุขที่แทจริงและยั่งยืน”

✤

สวนผักและผลไมอินทรียแบบผสมผสาน
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 จากอดีตขาราชการที่ผันตัวมาเปนเกษตรกร เจาของ “ไรทนเหนื่อย” บนเนื้อที่ 64 ไร ในอําเภอโคกสําโรง 
จังหวัดลพบุรี ดวยความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ประกอบกับความรูที่ไดจากการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี
และโท และการทํางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองสารพิษตกคางในอาหาร จึงเกิดเปนแรงบันดาลใจในการผลิตพืช
ที่ไมมีสารพิษตกคาง เพื่อใหผูบริโภคไดรับประทานพืชผักที่มีคุณภาพดี

กระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิต

 คุณสมหมาย เร่ิมตนการทําเกษตรอินทรีย โดยเริ่มจากการศึกษาองคความรูจากหนวยงานราชการตาง ๆ 
และนําความรูที่ไดรับมาปรับใชกับพื้นที่ของตน เริ่มแรกศึกษาคุณสมบัติดินในไร พบวา ดินมีคุณสมบัติเปนดาง 
มีลักษณะเปนดินลูกรังและอยูในสภาพขาดอินทรียวัตถุ การปรับปรุงดิน จึงเปนสิ่งแรกที่ตองเริ่มทําเพื่อใหดิน
มีสภาพดีขึ้น โดยนําปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสด มาใชในการปรับปรุงดิน โดยเฉพาะปุยพืชสด ทางไรไดทดลอง
ปลูกปอเทืองที่ไดเมล็ดพันธุมาจากกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงชวยใหดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มมากขึ้น แตดวยความคิดที่วา 
การพ่ึงพาหนวยงานราชการเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ ตองพึ่งตนเองเปนหลักใหไดกอน ประกอบกับ
การศึกษา พบวาพืชแตละชนิดมีความหลากหลายของธาตุอาหารที่แตกตางกันไป จึงควรใชพืชหลากหลายชนิด
ในการทําปุยพืชสดเพื่อใหไดธาตุอาหารครบถวน และจากการทดลองก็พบวาวัชพืชตามไรนาเปนสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับการทําปุยพืชสด

 ทางไรไดใชปุยพืชสดบํารุงดินมาโดยตลอด โดยหลังจากปลูกผัก ใชฟางขาวคลุมบนแปลงใหหนา หลังจาก
นั้นจะไมถอนวัชพืชอีกเลยจนกระทั่งถึงเวลาเก็บผลผลิต เมื่อเก็บผักเสร็จในแปลงจะเหลือเพียงเศษฟาง และตนผัก
ที่เหลือ จึงไถกลบแลวรดดวยนํ้าหมักจุลินทรีย เพื่อใหเกิดการยอยสลายใหกลายเปนอินทรียวัตถุเร็วขึ้น ทิ้งไว
ประมาณ 7-15 วัน สามารถปลูกผักรุนตอไปได

 นอกจากข้ันตอนปรับปรุงดิน ยังมีอีกขั้นตอนที่ทําควบคูกันและสัมฤทธิ์ผล คือ การจัดการระบบนิเวศ
เก่ียวกับแมลง ไมวาจะเปนแมลงกินพืช หรือแมลงกินแมลง โดยจะไมถอนวัชพืชซึ่งเปนพืชทองถิ่น ทําใหแมลง
ที่คุนเคยกับพืชชนิดนั้นมีอาหารที่ชอบใหกิน เมื่อแมลงกินวัชพืชอิ่ม ก็จะไมไปรบกวนผักในแปลง เมื่อแมลงกินพืช
แพรพันธุก็จะเปนอาหารใหกับแมลงที่กินแมลงดวยกันเอง ธรรมชาติในแปลงเกิดความสมดุล นอกจากนี้ ยังงดใช
สมุนไพรในการกําจัดศัตรูพืช เพราะพืชมีพิษเมื่อพนเคลือบผักทําใหผักดูดซึมสารพิษสะสมไวในตน เปลี่ยนผัก
ใหมีรสชาติขม และมีกลิ่นเหม็น แตใชระบบหวงโซอาหาร ระหวางแมลงศัตรูธรรมชาติกับแมลงศัตรูพืชตลอด
ทั้งปลูกพืชอาหารธรรมชาติของแมลง เชน ผักเซียน ผักโขม ผักตําลึง และอื่น ๆ ใหแมลงกิน ทําใหลดการทําลาย
ผลผลิตลงได

นางสมหมาย หนูแดง
ที่อยู : 19 หมูที่ 8 บานพุนํ้าทิพย ตําบลหนองแขม อําเภอโคกสําโรง
 จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท : 09 0435 8768
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การเพาะปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย

 คุณสมหมายไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตตาง ๆ ไดแก เมล็ดพันธุปอเทือง สําหรับเปนวัตถุดิบทํา
ปุยพืชสด และผลิตภัณฑจุลินทรีย จากสํานักงานพัฒนาท่ีดินลพบุรี เปนตน ท้ังนี้ ในการเพาะปลูกดังกลาวตองมี
การทําแนวกันชนเพ่ือปองกันสารพิษจากพ้ืนที่ภายนอก มีการพัฒนาคุณภาพดินโดยการไถพรวนซากพืชสด 
การคลุมฟางบนรองปลูก การใหนํ้า และการเพิ่มจุลินทรียในดิน

 สําหรับผลผลิตของไรทนเหนื่อย ปจจุบันมีผลผลิตพืชผักรวมทั้งสิ้น 19 ชนิด อาทิ เชน ผักคะนา ผักบุง 
กะหลํ่าปลี บรอคโคลี่ ผักกาดหอม แครอท ถั่วฝกยาว โดยผลผลิตไดรับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand 
และมีการตรวจติดตามเพื่อรับรองมาตรฐานตอเนื่องอยางสมํ่าเสมอ

ตอยอดผลผลิตจากไร สู “รานไรทนเหนื่อยออรแกนิคคาเฟ”

 ผักอินทรียของทางไร มีทั้งการจําหนายในไร มีพอคาคนกลางมารับซื้อไปขายที่ตลาดทองถิ่นในเขต
จังหวัดลพบุรี มีการสงขายตามหางรานทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีการนําผลผลิตไปจําหนายท่ีโรงพยาบาลโคกสําโรง 
ทุกวันอังคาร ในชวงเชาถึงเท่ียง โรงพยาบาลอําเภอเมืองลพบุรีทุกวันพุธในชวงเชาถึงเท่ียง และตลาดนัดเคแลนด 
ใกลขนสงโคกสําโรงทุกวันพฤหัสบดีในชวงบายถึงเย็น สวนในเมืองลพบุรี คุณขันติ หนูแดง ลูกชายของคุณสมหมาย
ไดเปดรานชื่อ “ไรทนเหนื่อยออรแกนิคคาเฟ” ตั้งอยูหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี เพื่อเปนพื้นที่
จําหนายผลผลิตสดใหมของทางไรสําหรับผูที่สนใจ

นอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช

 ตลอด 20 ปที่ผานมา ปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จได คือ การมีใจรัก และความซื่อสัตยในการผลิต 
ไรทนเหนื่อยสรางรายได สรางชื่อเสียงและรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ เกษตรกรดีเดน ดานการปลูกพืชอินทรีย
จากกรมวิชาการเกษตร ปราชญเกษตร 72 ป จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน ประกอบกับการนอมนํา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชในการดําเนินชีวิต 
ทําใหทุกวันนี้มีความสุข มีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และในอนาคตมีแผนที่จะสรางที่พักรองรับประชาชนทั่วไป
ที่จะเขามาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และสรางใหเปนแหลงทองเที่ยวใหมของอําเภอโคกสําโรงตอไป

✤

พืชผักอินทรีย
ในไรทนเหนื่อย

ไดรับการดูแลอยางใกลชิด
จากคุณสมหมาย

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรอินทรีย72



จุดมุงหมายในการทําเกษตรอินทรีย

 ดวยพิษภัยของสารเคมีเกษตร ซึ่งสงผลโดยตรงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม และสะสมตกคางอยูในพืชผัก 
ผลไม อันเปนบอเกิดแหงโรคภัยมากมาย อีกทั้งปุยเคมียังสงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น คุณโสรสจึงมีแนวคิด
ที่จะทําเกษตรอินทรีย โดยปจจุบันคุณโสรสเปนเจาของแบรนดผลผลิตเกษตรอินทรียที่ชื่อวา “ไรภูธารธรรม”

กาวเขาสูเสนทางปรับเปลี่ยนการผลิต

 ประสบการณในการทําเกษตรผานมาเกือบ 40 ป ทําใหคุณโสรสตระหนักวาการทําเกษตรแบบใชสารเคมี
เปนรูปแบบการเกษตรที่ไมมีความปลอดภัย จึงเริ่มตนจากการเปล่ียนแนวคิดของตนเองเปนอันดับแรก ขณะที่อยู
ในชวงปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต ไมวาจะปลูกพืชชนิดใด ผลผลิตที่ไดจากการผลิตมีจํานวนลดลง สิ่งที่ตอง
ปรับปรุงเปนอันดับตอมา คือ ความอุดมสมบูรณของดิน คุณโสรสทําการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใชองคความรู
จากปราชญเกษตรตาง ๆ เชน การใสปุยหมักบํารุงดิน เม่ือดินมีคุณภาพดีขึ้น ทําใหไดผลผลิตปริมาณมากขึ้น 
สามารถนําผลผลิตที่ไดไปจําหนายในราคาที่สูงกวาราคาทั่วไป

การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 ไรภูธารธรรมมีพ้ืนที่มากกวา 20 ไร ผลิตพืชผักและผลไมหลากหลายมากกวา 50 ชนิด อาทิ ชะอม 
ตนหอม ผักหวานปา ฟกทอง กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ มะเขือมวง มะกรูด ผักกาดขาว 
ผักกวางตุง กลวย มะมวง รวมถึงปลูกออยและอัญชันไวทําพันธุดวย ซึ่งผลผลิตของไรท้ังหมดไดรับการรับรอง
มาตรฐาน Organic Thailand

นายโสรส ไตรอุดม
ที่อยู : 48/2 หมูที่ 5 ซอย 6 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท : 09 1115 6421
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปขาวบานบอเงิน

พื้นที่ทําการเกษตรของไรภูธารธรรม
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จากไรสูมือผูบริโภค

 ผลผลิตจากไรภูธารธรรม วางจําหนายทั้งภายในไร และจําหนายในตลาดทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
รวมถึงนําไปวางจําหนายที่ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดี 
สัปดาหที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ตั้งแตเวลาเชาถึงเที่ยง และวางขายที่ตลาดนัดหนาที่วาการอําเภอเมืองลพบุรี 
วันอังคาร และวันศุกร ในชวงเวลาบายสองถึงหนึ่งทุม

“ความซื่อตรงตอลูกคา” นําพาสูความสําเร็จ

 ดวยความต้ังใจของคุณโสรสที่ตองการปลูกผักผลไมที่สะอาด เพื่อใหผู บริโภคไดรับประทานอาหาร
ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และไดยึดถือความซื่อตรงตอผูบริโภค รวมถึงการนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใชในการดําเนินชีวิต จึงทําใหคุณโสรสประสบความสําเร็จ
ไดในทุกวันนี้

✤

ผลผลิตของไรภูธารธรรม
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แนวคิด จุดมุงหมายในการทําเกษตรอินทรีย

 คุณรัตนา มาจากครอบครัวแพทยทหาร หลังเกษียณอายุราชการก็มีแนวคิดมาใชชีวิตแบบพอเพียง
และผลิตพืชผักรับประทานเอง โดยทําเกษตรอินทรียปลอดสารเคมีทุกชนิด และเริ่มศึกษาวิธีการทําเกษตรอินทรีย 
รวมทั้งรับการถายทอดองคความรูจากสวนราชการตาง ๆ หลายหนวยงาน ปจจุบันเปนเจาของแบรนดของตัวเอง
โดยใชชื่อวา “สวนคุณหมอเกษตรธรรมชาติ” ทําการผลิตเกษตรอินทรียบนพื้นที่ 3 ไรเศษ ประกอบดวยพืชผัก
ผลไมหลากหลายชนิด อาทิ มะละกอ บวบ ตะไคร ผักชี คะนา กวางตุง หอมแบง ผักบุงจีน ผักสลัด ถั่วฝกยาว 
กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก มะเขือเทศ พริก ชะอม มะขามเปร้ียว กลวยหอม พริกไทย และมะนาว ซ่ึงทุกชนิดไดรับ
การรับรองมาตรฐาน Organic Thailand

การปรับเปลี่ยนการผลิต

 จุดเริ่มตนของการปรับเปลี่ยนการผลิต เมื่อเริ่มเขามาบุกเบิก
ที่ดินซึ่งเปนปารกราง เดิมซื้อทิ้งไวเมื่อ 20 ปที่แลว พ้ืนดินเปนหิน
มีตนไมที่ใชประโยชนไมได ลักษณะดินเก็บนํ้าไมอยู จึงเริ่มดวยการ
แบงพื้นที่เพื่อปลูกไมยืนตน เชน สัก มะคา ยางนา ประดู ตะแบก 
เสลา และอินทนิล เพื่อใหได ร มเงาและพื้นที่ปลูกไมผล เช น 
มะมวง มะละกอ มะขาม มะยม ขนุน ฝรั่ง และชมพู  รวมทั้ง
พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานเอง เชน พริก มะนาว 
หอม กระเทียม ผักสลัด กลวยนํ้าว า กล วยหอม ตอมาเมื่อ
เกษียณอายุราชการ จุดมุ  งหมาย คือ เดินตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สามารถอยูไดโดยไมพึ่งปจจัยภายนอกใหมากนัก เมื่อผานมา 7 ป 
คุณรัตนาไดเริ่มเรียนรูและศึกษาจากศูนยฝกอบรมตาง ๆ อาทิ เรื่องดิน นํ้า การทําปุยหมัก ปุยนํ้า รวมถึงการอบรม
วิธีการทําเกษตรธรรมชาติของมูลนิธิ MOA ไทย จังหวัดลพบุรี และศูนยเรียนรูหนวยสงครามพิเศษหวยกระแทก
จังหวัดลพบุรี ศูนยเรียนรูตาง ๆ อีกทั้งไปดูงานตามโครงการพระราชดําริในจังหวัดสระบุรี และจากการศึกษาเรียนรู
จากแหลงตาง ๆ ไดนําความรูมาปรับใชในการผลิตพืชผักภายในไร

 เมล็ดพันธุพืชท่ีใชปลูก ในชวงแรกสั่งซื้อมาจากมหาวิทยาลัยแมโจ และโครงการหลวง และในระยะตอมา
เริ่มเก็บเมล็ดพันธุ เองและเพาะเมล็ดพันธุเพ่ือใชในแปลง เริ่มทําปุ ยหมักโดยใชวัสดุที่มีในสวน เชน ใบไม 
เศษหญาที่ตัดจากแปลง ทําปุยนํ้าโดยใชเศษวัสดุจากผักและหยวกกลวย ผลิตสารไลแมลงจากใบสะเดาและ
บอระเพ็ด การเตรียมดิน เริ่มจากปรับปรุงดินดวยการปลูกถ่ัวเขียว และปอเทือง ปญหาที่พบในแปลงเกษตรอินทรีย
คือแมลงรบกวน

นางรัตนา ภัคโชตานนท
ที่อยู : 4/46 หมูที่ 3 ถนนนเรศวร ซอย 4 ตําบลปาตาล อําเภอเมือง
 จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท : 08 1926 8294
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การขอการรับรองมาตรฐาน

 “มาตรฐานและการรับรอง” เปนสิ่งจําเปนสําหรับการคาขายสินคาเกษตรอินทรีย เพราะจะทําใหผูบริโภค
ม่ันใจในพืชผักที่ผลิตขึ้น คุณรัตนาไดขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  Organic Thailand จาก
กรมวิชาการเกษตร โดยเริ่มแรกเจาของฟารมเห็ดขจรวิทย แนะนําและพาไปพบเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร จังหวัดลพบุรี เพื่อขอคําแนะนําในการผลิตเกษตรเกษตรอินทรีย รวมทั้งกระบวนการในการขอรับ
การรับรองมาตรฐาน โดยเจาหนาที่ไดแนะนําใหปลูกกลวยเปนแนวกันชนซึ่งก็ปลูกอยูแลว สวนดานขางไรก็มีตนไม
ใหญลอมรอบ เชน สัก มะคา ลอมรอบอยูแลว พื้นที่ดานหลังติดกับเกษตรกรที่ทําพืชไรใชสารเคมี เจาหนาที่ไดแนะนํา
ใหปลูกกลวยกับตนไมใหญเปนแนวกันชน สําหรับเรื่องนํ้าที่ใชในแปลง มีบอพักนํ้าโดยการสูบนํ้าบาดาลมาเก็บไว
ในบอ ซึ่งเจาหนาที่ไดเขามาตรวจประเมินเปนระยะรวมทั้งเก็บตัวอยางผลผลิตพืชไปตรวจอยางสมํ่าเสมอ

การจําหนายผลผลิต

 คุณรัตนา จําหนายผลผลิตหลายชองทาง เชน การขายปลีกซึ่งมีคนมาซื้อที่ไร และขายตลาดทองถิ่น 
ในเขตจังหวัดลพบุรี รวมทั้งขายสงใหพอคาท่ีมารับซื้อถึงไรเพื่อนําไปขายปลีกใหกับกลุ มออกกําลังกาย
สวนสุขภาพเจาฟา และบางสวนนําไปจําหนายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา รวมถึงที่โรงพยาบาลพระนารายณ
มหาราช จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแตเชาถึงเท่ียง และ โรงพยาบาล
อานันทมหิดล สัปดาหละครั้ง

แนวคิดในการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรียจะตองมีใจรัก และมีความมุงมั่น อดทน เพื่อผลิตพืชผักที่ปลอดภัยไวรับประทานเอง 
และแบงปนใหคนที่รักไดรับประทานแลว ที่เหลือยังสามารถสรางรายได ทําใหครอบครัวมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีปลอดภัยจากสารเคมี มีความเปนอยูที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

✤

พืชผักผลไมหลากหลายชนิดของสวนคุณหมอเกษตรธรรมชาติ

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรอินทรีย76



แนวคิด จุดมุงหมายในการทําเกษตรอินทรีย

 อาจารยเชาววัช จบการศึกษามหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื มอีาชพีรบัราชการเปนอาจารยสอนอยูทีว่ทิยาลยัเทคนคิลพบรุ ีพลกิผนัชวีติจากวศิวกร
และอาจารยมาเขารวมเปนสมาชิกเครือขายกสิกรรมไรสารพิษละโวธานี จังหวัดลพบุรี ศึกษาการทําเกษตรแบบ
อินทรีย เรียนรูเรื่องการผลิตปุยอินทรียเพื่อใชแทนปุยเคมี

 เริ่มจับธุรกิจเกษตรอินทรียเมื่อป 2548 ซึ่งกอนหนานั้นไมเคยสนใจเรื่องเหลานี้มากอน แตดวยความที่
รับประทานอาหารมังสวิรัติมานานถึง 26 ป ถึงจุด ๆ หนึ่งจึงตั้งใจปลูกพืชผักปลอดสารพิษไวกินเอง โดยใชองคความรู
ที่ไดจากการศึกษาและทดลองปฏิบัติดวยตนเอง โดยทําการเพาะปลูกบนพื้นที่ประมาณ 10 ไร ใชระยะเวลา
ประมาณ 1 ปทําการปลูกพืชตาง ๆ ปรากฏวาไดผลดีทําใหมีคนมาขอศึกษาดูงาน จึงเปดเปนศูนยถายทอดความรู
การทําเกษตรอินทรีย พรอมทั้งจําหนายผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปพืชผล และจําหนายปุยอินทรียที่คิดสูตรขึ้นเอง

การปรับเปลี่ยนการผลิต

 เริ่มทําเกษตรอินทรียเมื่อป 2548 โดยเริ่มจากทําปุยอินทรียสําหรับใชในแปลง และผลิตเพื่อจําหนาย
ใหผูที่สนใจการทําเกษตรปลอดสารพิษ โดยเปดเปนบริษัทช่ือบริษัทกสิกรรมไรสารพิษละโวธานี จํากัด พรอมทั้ง
ใหความรูกับผูท่ีสนใจ โดยเปดศูนยเรียนรูกสิกรรมไรสารพิษละโวธานีในปเดียวกัน ในชวงระยะปรับเปลี่ยนไดมี
การศึกษาหาความรูจากแหลงตาง ๆ เกี่ยวกับการทําเกษตรปลอดสารพิษ พรอมกันนี้ไดทดลองใชเองซึ่งไดผลเปนที่
นาพอใจ

 ในระยะเริ่มแรกของการทําเกษตรอินทรีย สังเกตเห็นวาชาวบานสวนใหญยังยึดติดอยูกับการใชสารเคมีเกษตร 
จึงไดจัดตั้งศูนยเรียนรู เกษตรไรสารพิษละโวธานี เพื่อใหความรูกับชาวบานและหนวยงานท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ซ่ึงตอมามีผูสนใจเปนจํานวนมาก เนื่องจากศูนยฯ คอย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทําเกษตร
ใหกับผู สนใจจากเกษตรเคมี 100% ปรับเปนเกษตรปลอดสารพิษ และสุดทายปรับเปนเกษตรอินทรีย ซึ่ง
ทุกการเปลี่ยนแปลงดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป ผลผลิตท่ีไดทางศูนยฯ ไดเปดเปนรานคาจําหนายเอง โดยคิด
ราคาตํ่ากวาหรือเทากับทองตลาด และเมื่อฐานการผลิตเริ่มมากขึ้น มีผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงดําเนินการขอการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ทําใหสามารถขยายตลาดไดเพิ่มขึ้นตามไปดวย

นายเชาววัช หนูทอง
ที่อยู : 134/2 หมูที่ 2 ตําบลทาวุง อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท : 08 0666 3311
สังกัดกลุม : เครือขายกสิกรรมไรสารพิษละโวธานี
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ขอมูลดานการผลิต

 ปจจุบัน อาจารยเชาววัชปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย  
บนพื้นที่รวม 12 ไร จํานวน 52 ชนิดพืช ไดแก คะนา ผักกาดขาว 
กะหลํ่าดอก กวางตุงฮองเต ผักบุงจีน บวบ ผักชี ผักชีลาว ตั้งโอ 
กะหลํ่าปลี ผักกาดเขียว ขิง ชุนฉาย ขึ้นฉาย หัวไชเทา พริก 
มะเขือเปราะ มะเขือยาว กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง 
ผักกาดหอม ฟกทอง แฟง ขาวโพด นํ้าเตา ถั่วฝกยาว บรอกโคลี ่
ชมจันทร มะระจีน แตงโมออน มะรุม จิงจูฉาย ตะไคร กระเพรา 
โหระพา แมงลัก วอเตอรเครส พลูคาว มะเขือเทศ ถั่วอินคา 
ผักโขม มะละกอ มะนาว แครอท กระชาย แตงกวา แกนตะวัน 
ทานตะวัน งา ใบเตย มันเทศ และผักไชยา ผลผลิตทุกชนิด
ไดรับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand การจําหนายผลผลิต
จะมีบริษัทมารับซื้อถึงแปลง รวมถึงวางจําหนายที่ท็อปซุปเปอรมารเก็ต 
สาขาลพบุรี และรานคาเกษตรอินทรีย Organics farm outlet 
มีการรับออเดอรทางโทรศัพท และการจําหนายออนไลน ผานเครือขาย
สังคมออนไลน อาทิ E-mail, Facebook และ Line เปนตน

การเขารวมกลุม

 ปจจุบันศูนยเรียนรูเกษตรไรสารพิษละโวธานี มีการสงเสริม
เกษตรกรในพ้ืนที่เพื่อทําเกษตรอินทรีย โดยไดหาตลาดรองรับ
ผลผลิตที่จะเกิดข้ึนภายใตเข่ือนไขการประกันราคารับซื้อ ไดผล
ตอบรับเปนที่นาพอใจ ชวงแรกยังมีตลาดไมกวาง จึงเรงการ
ขยายตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสูตลาดในรอบถัดไป

แนวคิดในการทําเกษตรอินทรีย

 อาจารยเชาววชัเปนทัง้ผูปฏบิตัแิละเปนวทิยากรดานเกษตร
อินทรียและเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเห็นวาการทําเกษตรแบบ
ดังกลาวชวยรักษาสิ่งแวดลอม ลดตนทุนการผลิต เพิ่มมูลคาใหกับ
ผลผลิต และชวยทําใหสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภคปลอดภัย

✤

พืชผักอินทรีย และการจําหนาย
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จุดมุงหมายในการทําเกษตรอินทรีย

 เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย สําหรับบริโภคเองภายในครอบครัว เมื่อเหลือจึงจําหนายโดยเริ่มจากขาว ไขไก 
กลวย และผักสวนครัว รวมถึงการทําเกษตรอินทรียยังชวยลดตนทุนการผลิต เนื่องจากไมตองใชสารเคมีและปุยเคมี 
เกษตรกรสามารถทําปุยอินทรีย ทํานํ้าหมัก และทําจุลินทรียไวใชเอง โดยศึกษาองคความรูจากแหลงตาง ๆ

กาวเขาสูเสนทางเกษตรอินทรีย

 คุณชนะศึก ไดเริ่มตนทําเกษตรอินทรียเมื่อหาปที่แลว โดยเริ่มจากการทํานาขาวอินทรียแลวจึงคอย ๆ 
เพิ่มการผลิตสินคาเกษตรอยางอื่น เชน ฝรั่ง กลวย มะมวง และไขไก ซ่ึงการผลิตทุกอยางจะเริ่มจากการทําเพื่อ
บริโภคเองในครัวเรือนเมื่อเหลือจึงจําหนาย ในระยะปรับเปลี่ยนคุณชนะศึกไดเริ่มตนจากการเตรียมดิน การทํา
ปุยหมัก ฮอรโมน และจุลินทรียตาง ๆ ซึ่งตองใชแรงงานหนักมากแตก็จะใชเงินลงทุนนอยลง ตองใชเวลาและ
ความอดทนอยางยิ่ง ตองใจเย็น ๆ คอยเปนคอยไป ผลผลิตที่ไดก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ

 ปจจุบันคุณชนะศึก ปลูกขาวอินทรียในพ้ืนที่ 7 ไร แบงเปนขาวไรซเบอรี่ 2 ไร และขาวหอมมะลิ 5 ไร 
ปญหาและอุปสรรคที่พบในชวงการเพาะปลูก คือ ตองใชแรงงานจํานวนมากในการกําจัดวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช 
โดยไดขอคําแนะนําจากปราชญชาวบานในพื้นที่ รวมถึงหาความรูทางอินเตอรเน็ต และทดลองลงมือทําดวยตนเอง
จึงสามารถแกปญหาได

การเขารวมกลุม

 คุณชนะศึกเขารวมเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปขาวบานบอเงิน กลุมมีสมาชิกจํานวน 
7 คน ไดกําหนดวัตถุประสงครวมกัน คือ ตองการใหราคาและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น เกิดความรักความ
สามัคคีกันเขาใจกันในชุมชน ไมวาจะเกิดปญหาอะไรในการทํากิจกรรม กลุมจะไมทิ้งกัน ทุกคนจะรวมกันแกปญหา
อยางจริงจัง และจะรวมกันบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ ภายในกลุมใหเกิดความเขมแข็งตลอดไป

นายชนะศึก ทองประสม
ที่อยู : 87 หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ตรุ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท : 08 7408 2551
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปขาวบานบอเงิน
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การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 การผลิตในรูปแบบอินทรีย สิ่งสําคัญคือเรื่องของปุยและเมล็ดพันธุพืช ซ่ึงคุณชนะศึกไดผลิตปุยชีวภาพ 
และคัดเลือกเมล็ดพันธุไวใชเอง โดยไดรับการถายทอดองคความรูจากหนวยงานกรมการขาว ไดแก การคัดเลือก
พันธุ การตากลดความช้ืน และบรรจุกระสอบแยกสวนไวเปนอยางดี ขั้นตอนในการเพาะปลูกไมไดมีการปรับ
ขั้นตอนพิเศษอะไร เพียงแตไมใชสารเคมีทุกชนิด สําหรับโรคและแมลงศัตรูพืชในชวงแรกมีปญหา ตองทําใจ
และอดทน โดยศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ และนํามาทดลองทําดวยตนเองไดผลโดยไมยาก 
การดูแลรักษาแปลงเกษตรอินทรียก็ทําไดไมยาก เพียงแคเอาใจใสดูแลอยางสม่ําเสมอไมขี้เกียจ คุณชนะไดขอรับ
การรับรองมาตรฐาน Organic Thailand โดยผลผลิตขาวที่ไดจําหนายภายใตแบรนดชื่อ “นาคุณยา”

ความเห็นจากการทําเกษตรอินทรีย

 การทํานาอินทรียมีผลดีตอสุขภาพอยางมาก ผู ทําการ
เกษตรปลอดภัย คนกินปลอดภัย ปจจัยหลักที่ทําใหประสบ
ผลสําเร็จ คือ ความจริงใจไมหลอกลวง ไมเห็นแกเงิน โดยอยาก
ใหหนวยงานภาครัฐ สนับสนุนใหเกิดการทําเกษตรอินทรียในพื้นที่
ทําการเกษตรทั่ว ๆ ไปของจังหวัด และควรใหคําแนะนําในเรื่อง
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม คุณชนะศึกมีทัศนคติ
ในการทําเกษตรอินทรียวา “มีใจรัก ใจเย็น คอยเปนคอยไป 
สิ่งที่ได คือ ความสุข”

✤

ขาวบางสวนที่แปรรูปเพื่อขาย
ภายใตแบรนด “นาคุณยา”

แปลงนาขาวอินทรีย
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จุดพลิกผันมาทําการเกษตรแบบอินทรีย

 หลังจากจบการศึกษา คุณจําแลงไดเขามาทํางานในเมืองโดยเปนลูกจางของบริษัทเอกชน ไมเคยคิดวาจะมา
ทําอาชีพเกษตรกรรม แตตอมามีโอกาสไดกลับมาอยู ที่บ านเพื่อชวยพอตาซึ่งมีอายุมากและสุขภาพไมดี
โดยคุณจําแลงไมเคยทําการเกษตร แตเมื่อไดลงมือทําการเกษตรแบบใชสารเคมีดวยตัวเองกลับพบวาย่ิงทํา
ก็ยิ่งตองใชสารเคมีในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหสุขภาพไมคอยดีเจ็บปวยบอย จึงไดขอสรุปวาการทําเกษตร
แบบใชสารเคมีนอกจากจะสงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรกร ผูเพาะปลูกแลว ผลผลิตที่มีสารเคมี หรือสารพิษตกคาง
จะสงผลเสียตอลูกคาที่ซ้ือไปบริโภคอีกดวย ดังนั้น จึงตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรแบบทั่วไปมาทําการเกษตร
แบบอินทรีย เพื่อใชสําหรับบริโภคในครัวเรือนและเมื่อมีผลผลิตเหลือก็นําไปขายเพื่อใหคนอื่น ๆ ไดบริโภค
สินคาเกษตรที่มีความปลอดภัยดวย

ชวงเวลาแหงการเรียนรูและอดทน

 ประมาณป 2552 คุณจําแลงไดเริ่มปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกแบบใชสารเคมี มาสูวิถีการเกษตรแบบอินทรีย 
เริ่มจากการเตรียมพ้ืนที่ดวยการพักดินและไมใชสารเคมีใด ๆ ในชวงเวลาการพักดินจะปลอยใหมีหญาและวัชพืช
ขึ้นปกคลุมใหทั่วแลวจึงไถกลบ หลังจากนั้นจึงเริ่มปลูกพืชหลากหลายชนิดรวมกับตนหมามุยอินเดีย ผลผลิต
ออกมาไดในระดับดี เนื่องจากหมามุยอินเดียเปนพืชชนิดใหมจึงยังไมมีแมลงศัตรูพืชมารบกวนมากนัก คุณจําแลง
ใชชวงเวลาปรับเปลี่ยนนานถึง 3 ป นับเปนชวงเวลาที่ตองใชความพยายาม ความเอาใจใส รวมถึงตองใชความอดทน
คอนขางสูง ตองใสใจในการปรับปรุงโครงสรางดิน ใสธาตุอาหารในดินเพื่อทําใหดินมีความสมบูรณ เพื่อให
ไดผลผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงตองแสวงหาความรูตาง ๆ เพิ่มเติม อาทิ เรื่องการบริหารจัดการฟารมการเพาะปลูก
ในรูปแบบอินทรีย การพึ่งพาตนเองดานปจจัยการผลิตใหมากที่สุด

 กลุมมีสวนชวยเหลือในชวงระหวางการปรับเปลี่ยนอยางมาก เนื่องจากการเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมพืชอาหารสุขภาพหวยสวนพลู ซ่ึงมีจํานวนสมาชิก 8 คนนั้น ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทํากิจกรรม
รวมกัน อาทิ มีการเชิญเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
และกรมวิชาการเกษตร มาเปนวิทยากรใหความรูดานตาง ๆ มีการผลิตปุยหมักและสารชีวภัณฑที่พัฒนามาจาก
สิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนพืช สัตว หรือจุลินทรียรวมกัน ทําใหสมาชิกของกลุมมีความรูความเขาใจในระบบเกษตรอินทรีย
มากขึ้น มีเครือขาย และมีชองทางในการขยายตลาด สิ่งสําคัญที่ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จ คือ “สมาชิกตองมี
การพัฒนาตนเองไมหยุดนิ่งเสาะแสวงหาความรูใหม ๆ และมีความอดทนหนักแนน มีการพัฒนาดานจิตใจ 
สรางจิตสํานึกในการทําความเขาใจปญหารวมกัน”

นายจําแลง จันเอียด
ที่อยู : 65 หมู 6 ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท : 08 9832 0524
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชน กลุมพืชอาหารสุขภาพหวยสวนพลู
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กระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรียและการจําหนายผลผลิต

 คุณจําแลงทําเกษตรอินทรียในพ้ืนที่ 7 ไร ปรับพื้นที่โดยยกคันดินข้ึนประมาณครึ่งเมตรพรอมปลูกสน
เพื่อเปนแนวกันลมและปองกันสารเคมีจากพื้นที่ขางเคียง และเนนปลูกพืชอาหารสําหรับบริโภคเองภายใน
ครัวเรือนและขายสวนที่เหลือ โดยแบงพื้นที่ปลูกหมามุยอินเดีย ถ่ัวดาวอินคา มัลเบอรรี่ และเมล็ดเจีย 
ใชปุยหมัก ปุยคอก และสารชีวภัณฑที่ผลิตขึ้นเอง โดยในแตละขั้นตอนการปลูกจะปลอยใหธรรมชาติมีการเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน สวนการเก็บเกี่ยวสวนใหญใชแรงงานคนเพื่อรักษาคุณภาพของสินคา

การรับรองมาตรฐานและการจําหนายผลผลิต

 ไดขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร ผลผลิตที่ได
จําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรงเปนหลัก มีแหลงจําหนายที่สําคัญ ไดแก ตลาดเกษตรกรของจังหวัดราชบุรี 
โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยจะนําสินคาไปจําหนายสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือประมาณ 4 ครั้ง/เดือน 
รวมทั้งนําผลผลิตไปจําหนายใหแกผูบริโภคโดยตรงตามหนวยงานราชการที่เชิญมา นอกจากนี้ สํานักงานพาณิชย
จังหวัดและภาคเอกชน เขามาใหคําแนะนําและสนับสนุนเทคนิคการทําตลาดใหกวางขวางมากขึ้น โดยตั้งชื่อสินคา
ของตนเองวา “ไร 3 ธ เกษตรสามเชิง” และขายผานระบบออนไลน ซึ่งที่ผานมาไมเคยมีปญหาดานการจําหนาย

ขอคิดที่ไดจากการการทําเกษตรอินทรีย

 ความสําเร็จของคุณจําแลง คือ การที่ผลิตสินคาแลวมีผูบริโภคตอบรับ มีความพึงพอใจในสินคา และ
ยอมรับคุณภาพของสินคา ปจจัยหลักที่ทําใหประสบความสําเร็จ คือ มีการพัฒนาการผลิตอยางตอเนื่อง 
มีความซื่อสัตย มีอุดมการณและคุณธรรม ไมเอาเปรียบผูบริโภค รวมถึงมีจุดยืนในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย
ที่ชัดเจน

✤

ผลิตภัณฑ ไร 3 ธ เกษตรสามเชิงพื้นที่ปลูกพืชผสมผสาน
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จากเสนทางธุรกิจ สูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 คุณทิวาพร เติบโตในครอบครัวที่คอนขางมีฐานะดี ครอบครัวทําธุรกิจโรงสีและโรงแรม โดยเริ่มคลุกคลี
อยูในธุรกิจการโรงแรมมาระยะหน่ึง ตอมาไดตัดสินใจเขาทําสัมปทานเหมืองแรดีบุกที่หวยเตาดํา หลังจากได
สัมผัสกับความสวยงามจากธรรมชาติจนหลงเสนหปาดงพงไพรที่สมบูรณ ประกอบกับไดมีโอกาสรวมศึกษา
เรียนรูทางธรรมชาตินิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพรวมกับโครงการความรวมมือในการศึกษาวิจัย
หลายแขนง ทั้งการวิจัยเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนรอบปาเตาดํา การวิจัยเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โครงการเครือขายเฝาระวังปาเตาดํา ยิ่งทําใหมีความลึกซึ้งและผูกพัน
กับวิถีความเปนอยูแบบธรรมชาติมากขึ้น

 ตอมาในชวงเกิดภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ มีการขยายแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง
มากขึ้น มีการรณรงคเพื่อลดการพึ่งพิงการใชประโยชนจากปา และสนับสนุนใหชุมชนที่อยูรอบชายปาอุทยานแหงชาติฯ 
ในอําเภอไทรโยค และอําเภอสังขละบุรี ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ลดการใชปุยเคมีและสารเคมีการเกษตร 
ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย รวมถึงผลักดันใหเกิดศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติบานมะเรอยอ และ
ศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติทุงนางครวญ ซึ่งการทําเกษตรอินทรียพรอมนําแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช 
ชวยทําใหสิ่งแวดลอมดี คนมีสุขภาพดี มีความสุข และคนกับปาอยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

เสนทางการปรับเปลี่ยนการผลิต

 ระยะปรับเปลี่ยนเขาสูการทําเกษตรอินทรีย คุณทิวาพรไดเริ่มตนดวยการวางแผนที่ชัดเจน เนนปลูกพืช
หมุนเวียน และจัดการพื้นที่โดยเตรียมดิน ไถพรวนดิน ตากดินเพื่อทําลายเชื้อโรคและศัตรูพืช ยกรองแปลงปลูก 
รวมทั้งปลูกพืชสมุนไพรปองกันแมลงที่ขอบแปลง ใชสารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญ
กับเร่ืองน้ํา โดยตองตรวจสอบความชื้นในดินใหเหมาะสมกับความเจริญเติบโตของพืช พยายามเรียนรูเทคนิคใหม ๆ 
จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเฉพาะแหลงความรูที่ไดจากการปฏิบัติรวมกับกลุมเครือขาย โดยใชภูมิปญญาชาวบาน 
ในระยะแรกคุณทิวาพรไดรับคําแนะนําจากกลุมเครือขายเกษตรอินทรีย และกรมวิชาการเกษตร โดยนําปญหา
ตาง ๆ ที่ประสบจากการทํางานในแปลงไปนําเสนอเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดนํามาฝกปฎิบัติ
ในแปลงปลูกของตนเองจนสามารถชวยใหเกิดการวางแผน การบริหารจัดการการผลิตไดดีขึ้น

นางทิวาพร ศรีวรกุล
ที่อยู : 213 หมู 2 ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท : 08 1857 2500
สังกัดกลุม : เกษตรอินทรีย
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 คุณทิวาพรทําเกษตรอินทรียบนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร ประกอบดวยพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด 
อาทิ มะเขือเปราะ ถ่ัวฝกยาว แตงกวา ตะไคร มะเขือเทศ ผักกวางตุง คะนา กระเจี๊ยบแดง มะเขือยาว 
มะเขือพวง และกระเจี๊ยบเขียว ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนใหผลผลิตเพื่อนํามาบริโภค และเมื่อเหลือก็จะนําไป
ขายไดตลอดทั้งป โดยไดนําแนวคิดจากกลุมปฐมอโศกเกี่ยวกับการปลูกพืชเกษตรอินทรีย ท่ีใหเริ่มตนปลูกเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนและแบงจําหนายบางสวน

การรับรองมาตรฐาน และการจําหนายผลผลิต

 คุณทิวาพรไดขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร 
โดยมีบริษัท สวิฟท จํากัด เปนผูดําเนินการขอใบรับรองให พืชผักสวนครัวอินทรียที่ผลิตไดจะขายใหผูบริโภคโดยตรง
ท่ีตลาดเกษตรกรภายในจงัหวดั สงขายตามรานคาอาหารสขุภาพ และสงใหกบับรษิทั สวฟิท จาํกดั โดยกลุมเกษตรกร
จะมีการกําหนดราคารวมกัน มีการประชุมรวมกับเครือขาย และผูซื้อหรือบริษัทเอกชน โดยจะพิจารณาองคประกอบ
อื่น ๆ รวมดวย อาทิ คาบรรจุภัณฑ และมีการเทียบเคียงราคาสินคาอินทรียในตลาดอื่น ๆ

 นอกจากนี้ยังได  รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการจัดพื้นท่ีให จําหนาย
สินคาอินทรียโดยไมคิดคาใชจายซึ่งไดผลดีมาก สวนใหญสินคามีปริมาณไมเพียงพอกับผูซื้อ นอกจากนี้ยังมี
แหลงจําหนายสินคาอ่ืน ๆ ภายในจังหวัดกาญจนบุรี ไดแก ตลาดเกษตรกร หนาศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
ถนนคนเดิน (ขายทุกวันเสาร) ตลาดวัดใต รานขายอาหารสุขภาพ (Green กาญจน) ราน Farm Outlet ของ
วิสาหกิจชุมชน ตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรี ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานี และขายสงใหบริษัท สวิฟท จํากัด 
ซึ่งจะสงสินคาไปขายยังปลายทางทั้งตลาดภายในและตางประเทศ

การปลูกพืชผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในไร
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ตูอบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑแปรรูปของศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติ

สิ่งที่ไดจากการปลูกผักอินทรีย

 คุณทิวาพรไดเห็นการตื่นตัวของผูบริโภคที่มีความตองการสินคาเกษตรอินทรียมากขึ้น ในขณะที่ราคา
ก็มีแนวโนมสูงข้ึนดวย ภายใตเงื่อนไข “เกษตรกรตองรักษาคุณภาพของสินคาใหไดตามมาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรีย” สินคาอินทรียที่จะขายไปยังผูบริโภค และตลาดปลายทางทั้งภายในและตางประเทศ เรื่องการ
รับรองมาตรฐานมีสวนสําคัญในการกําหนดราคา อีกทั้งบรรจุภัณฑควรมีความประณีตและสรางสรรคที่หลากหลาย
เพื่อใหผูบริโภคเห็นความแตกตางจากสินคาทั่วไป ความคาดหวังในอนาคตของคุณทิวาพร คือ ภาครัฐควรให
การสนับสนุนใหมีธนาคารเมล็ดพันธุอินทรีย มีศูนยแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ มีรานคาหรือสถานที่สําหรับจําหนาย
ผลิตภัณฑอินทรียโดยเฉพาะ

✤
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 ในอดตีคณุพฒันพงษทาํการเกษตรเหมอืนเกษตรกรทัว่ ๆ  ไป คือ ปลกูพชืเกษตรแบบเชงิเดีย่ว ไดแก ขาวโพด
และพริก ซึ่งเปนการปลูกที่ตองใชสารเคมีเปนจํานวนมาก แตยิ่งปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนระยะเวลาติดตอกันยาวนาน
สภาพดินก็เสื่อมโทรม ศัตรูพืชก็ระบาดรุนแรงมากขึ้น ตองใชปุยวิทยาศาสตรและสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช
เปนจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เรียกวายิ่งทําก็ยิ่งขาดทุน และที่สําคัญการใชสารเคมีมาก ๆ 
ไดสงผลตอรางกายทําใหสุขภาพไมแข็งแรง มีโรคภัยไขเจ็บอยูเปนประจํา รวมถึงวิธีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทําใหมี
ความเสี่ยงในการผลิตและรายไดไมเพียงพอใชกับรายจายในครอบครัว จึงไดตัดสินใจหันมาทําการผลิตเกษตรอินทรีย
แบบผสมผสาน

กาวเขาสูเสนทางการปรับเปลี่ยนการผลิต

 เริ่มตนจากการเตรียมพื้นท่ี ซ่ึงโชคดีที่บางสวนของสวนเกษตรอยู ติดกับปาชุมชนที่มีระบบอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ไมมีการใชสารเคมีอยูแลว สวนในพื้นท่ีดานอื่นที่ไมติดกับปาชุมชน คุณพัฒนพงษ
ไดทําแนวกันชนโดยยกรองปลูกตนกลวยเพื่อใชเปนแนวปองกันสารเคมีจากพื้นที่ขางเคียง จากนั้นไดทําการ
ปรับปรุงโครงสรางดินโดยใสปุ ยอินทรีย ใสธาตุอาหารที่หมักทําเอง และใหนํ้าตามกําหนดระยะเวลาการ
ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณดวยวิธีเรียนรู  และการลงมือปฎิบัติตามคําแนะนําของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รวมถึงเครือขายเกษตรอินทรีย

 คุณพัฒนพงษไดเลือกทําการเกษตรอินทรีย
ประเภทไมยืนตนและไมผล ภายในพื้นที่ประมาณ 18 ไร 
โดยแบงพื้นท่ีเพาะปลูกไผรวก มะละกอ กลวยนํ้าวา 
มะมวงนํ้าดอกไม และฝร่ังกิมจู ในระยะปรับเปลี่ยน
เริ่มแรกไดผลผลิตไมดีนัก ทําใหตองศึกษาเรียนรูวิถี
การเกษตรแบบอินทรียดวยตัวเองมากยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ยังไดความรูเพ่ิมเติมจากหนวยงานภาครัฐ มีโอกาส
ไดไปดูงานของกลุมเครือขาย แลวนํามาปรับปรุงพัฒนา

เรียนรูดวยตนเอง เชน การดูแลปรับดินใหเหมาะแกการ

นายพัฒนพงษ มงคลกาญจนคุณ
ที่อยู : 119/1 หมู 4 ตําบลหนองเปด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท : 08 4527 6227
สังกัดกลุม : เกษตรธรรมชาติ

ขุดบอเพื่อเก็บกักนํ้าสําหรับใชในพื้นที่เพาะปลูก

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรอินทรีย86



ปลูกพืชโดยใชปุยพืชสด เชน ปอเทือง และปุยคอก 
การผลิตปุยนํ้าชีวภาพ และปุยหมักใชเองเพื่อลดตนทุน 
การปลูกหญาแฝกเพ่ือชะลอการไหลของนํ้าและ
ลดการพังทลายของหนาดิน ทําใหผลผลิตในแปลง
มีคุณภาพดีข้ึน โรคแมลงศัตรูพืชนอยลง โครงสรางดิน
สมบูรณมากข้ึน งดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ใชวิธี
การปลูกพืชคลุมดิน เช น ตะไครหอม ทําใหเกิด
ระบบนิเวศนที่ดี ตัวของผูผลิตเองก็สุขภาพแข็งแรงขึ้น 
ผูบริโภคไดรับประทานอาหารปลอดภัย

 การเขารวมเปนสมาชิกของกลุมเกษตรธรรมชาติ ทําใหมีโอกาสไดรวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การเขา
รวมประชุมที่มีหนวยงานราชการมาเปนวิทยากรใหความรูดานระบบเกษตรอินทรีย มีการจัดการดานการตลาด 
และการจําหนายผลผลิตรวมกันเปนกลุมทําใหมีอํานาจตอรองไดมากขึ้น และที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ การนํา
ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการศึกษาดูงานของกลุมเครือขาย มาปรับใชในการทําการเกษตรของตนเอง 
นอกจากนี้การทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกกลุม ทําใหเกิดความรักสามัคคี ซื่อสัตย และมีสุขภาพแข็งแรง

การรับรองมาตรฐานอินทรีย และการจําหนายสินคา

 การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย Organic Thailand ของคุณพัฒนพงษ มีบริษัท Natural 
Premium Food มาชวยอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐาน การจําหนายสินคาอินทรีย
ของกลุมนอกจากจะจัดสงใหกับบริษัท Natural Premium Food ตามคําสั่งซื้อเปนประจําประมาณเดือนละ 
4 ครั้งแลว ยังมีโอกาสไดนําสินคาเกษตรอินทรียไปเผยแพรแนะนําตามแหลงจําหนายอื่น ๆ ไดแก สวนราชการ
ท่ีจัดงาน OTOP ตลาดเมืองทองธานีในกรุงเทพ และสถานที่ทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการกําหนด
ราคาสินคา เกษตรกรจะคิดเปรียบเทียบราคาสินคาเกษตรอินทรียกับสินคาเกษตรท่ัวไป โดยคํานึงถึงตนทุนการผลิต 
แลวตั้งราคาท่ีเกษตรกรสามารถอยูได สวนการขายใหกับบริษัท Natural Premium Food บริษัทฯ จะเปน
ผูเสนอราคา ถาหากราคาตํ่าเกินไปเกษตรกรจะทําการตอรองราคา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝาย

 ความถี่ในการจําหนาย คือ จําหนายใหบริษัท Natural Premium Food จํากัด จํานวน 4 ครั้งตอเดือน 
ตลาดเกษตรอินทรีย 2 ครั้งตอเดือน ปญหาในการจําหนาย คือ สินคาเกษตรมีความเนาเสียงาย และบางครั้งบริษัทฯ 
ขอลดราคาสินคาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ปจจัยที่ทําใหการคาขายประสบผลสําเร็จ คือ ความซื่อสัตย 
ความจริงใจตอกัน

ภาคภูมิใจในความสําเร็จ

 ความสําเร็จที่ไดรับ คือ การไดเดินไปสูสิ่งที่คาดหวัง นั่นคือคนในชุมชนรักเกษตรอินทรีย เกษตรกรผูผลิต
และผูบริโภคมีสุขภาพแข็งแรง สรางระบบนิเวศที่ดี สงผลดีตอสุขภาพ ปจจุบันมีผูบริโภคตองการพืชอาหารอินทรีย
มากขึ้น แตผลผลิตมีไมเพียงพอ ปจจัยหลักท่ีทําใหการผลิตเกษตรอินทรียสําเร็จ “ตองนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนหลักสําคัญในการดําเนินการ” นอกเหนือจากความขยัน ชางสังเกต รักสุขภาพ โดยเกษตรอินทรีย
สามารถลดตนทุนการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตตํ่าสงผลใหเกษตรกรไดรับกําไรมากขึ้น

✤
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 จุดมุ งหมายทําเกษตรอินทรียของคุณมุขดา เอี่ยมเจริญ เกิดขึ้นเน่ืองจากครอบครัวมีประสบการณ
ผลิตพืชเชิงเดี่ยวทําใหตองใชสารเคมีมากข้ึนเรื่อย ๆ สงผลตอสุขภาพของครอบครัวที่พากันเจ็บปวย ในขณะที่
สภาพพ้ืนท่ีและสภาพอากาศในบริเวณตําบลเขาโจด จังหวัดกาญจนบุรี เหมาะสมกับการทําเกษตรอินทรีย 
ซึ่งสามารถชวยสรางอาหารที่ไมมีสารเคมีใหกับประชาชนผูบริโภคทั่วไป

กาวเขาสูเสนทางการปรับเปลี่ยนการผลิต

 จุดเริ่มตนจากการผลิตเชิงพาณิชยโดยปลูกมะนาวที่ตองใชสารเคมีทั้งปุ ยและยาปราบศัตรูพืช/วัชพืช 
เปนจํานวนมาก ตอมาเม่ือป 2537 จึงไดคิดและเริ่มปรับเปลี่ยนมาปลูกกลวยอินทรีย และในป 2541 มาปลูกผัก
อินทรียเพ่ิมเติมขึ้นมาเพราะคิดวาถาเราอยากใหตัวเองสุขภาพดีอาหารที่บริโภคตองไดจากธรรมชาติที่ไมตองพึ่ง
สารเคมี เรื่องแมลงศัตรูพืชก็ใชแมลงทําลายศัตรูพืชทางธรรมชาติ ไดแก ตัวห้ํา ตัวเบียน ในการกําจัด และ
หาความรูในการปรับปรุงบํารุงดิน การสังเกตลักษณะของพืชที่ขาดอาหาร และการหาสมุนไพรที่ไมเปนอันตราย
ตอคนมาปรับใชในพ้ืนที่เพาะปลูก โดยไดรับคําแนะนําจากผู รู ในกลุ มเกษตรอินทรีย และสํานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหทราบแนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย

รูปแบบเกษตรอินทรีย

 จะเนนพืชอาหารที่เปนพืชผักเปนหลัก โดยปลูก
ผสมผสานและสลับกันไป ระหวางผักคะนา กวางตุง 
ถั่ วฝ กยาว มะเขือเปราะ กะหลํ่ าปลี  หัวไชเท า 
ขมิ้นขาว และขมิ้นเหลือง โดยเริ่มจัดการพื้นที่เพาะปลูก
ดวยการยกรองดินแลวปลูกตนกลวยและไมยืนตนอื่น ๆ 
เพื่อดูดซับสารเคมีจากพื้นที่ใกลเคียงที่ยังทําเกษตร
แบบใชสารเคมี รวมถึงเปนแนวกันลมใหกับแปลงผัก
อินทรียอีกดวย สวนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย
สวนใหญไดมาจากกลุมเพ่ือนสมาชิก ผลิตปุยอินทรีย 

นางมุขดา เอี่ยมเจริญ
ที่อยู : 46 หมู 1 ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท : 08 7157 8171
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนผูผลิตเกษตรอินทรียเขาโจด
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และปุยจุลินทรียชีวภาพใชเอง ดานแหลงความรู ไดรับการอบรมและดูงานจากหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน 
แลวนํามาปฏิบัติดัดแปลงใหเขากับสภาพพื้นที่ และสภาพแวดลอมของตนเอง

มาตรฐานเกษตรอินทรียและการจําหนายผลผลิต

 เกษตรอินทรียของคุณมุขดา ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร โดยมีสินคาอินทรีย
จําหนายตามเกรดคุณภาพสินคา จําหนายใหกับตลาดผูบริโภค
ภายในจังหวัดกาญจนบุรีเดือนละประมาณ 8 คร้ัง จัดสงให
โรงพยาบาลพระบารมีเดือนละ 1–2 ครั้ง พอคาแมคาทั่วไป 
และบริษัท บลู ริเวอร จํากัด เขามารับซื้อสัปดาหละ 2 ครั้ง

 ด านราคาสินคาเกษตรกรจะมีส วนในการพูดคุยและ
กําหนดราคารวมกับกับกลุมเครือขายผูผลิตและบริษัท แตสินคา
ตองมีคุณภาพไดมาตรฐาน และไมตั้งราคาสินคาสูงเกินไปอยาง
ไมมีเหตุผล เพื่อเปนการไมเอาเปรียบผูบริโภค ดานการจําหนาย
สินคา พบวา สินคามีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการของ
ผูบริโภค เนื่องจากมีผูบริโภคตองการบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย
เพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่ไดจากการหันมาทําเกษตรอินทรีย

 ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียเปนที่ตองการของผูบริโภคมากขึ้น ทําใหมีกําลังใจในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
เพราะการทําเกษตรอินทรียจะทําใหเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภคมีสุขภาพแข็งแรง สรางความยั่งยืนของระบบนิเวศ 
ปจจัยหลักที่ทําคุณมุขดาประสบความสําเร็จ คือ “ความมุงมั่นในการทําเกษตรอินทรี ความมีอุดมการณ
ที่ตองการสรางแหลงอาหารที่ปลอดภัย ทําใหคนมีสุขภาพดี ปญหาอุปสรรคก็อาจจะมีบาง ตองมีความอดทน
และความพยายามเปนปณิธานตั้งตน”

 สิ่งที่คุณมุขดาตองการแนะนําใหแกผูสนใจปลูกพืชเกษตรอินทรีย คือ ตองมีความตั้งใจจริง เขาใจระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย แปลงเกษตรอินทรียตองมีแนวกันชน ระบบการไหลของนํ้าตองไมปนเปอนเคมี และ
ศึกษามาตรฐานเกษตรอินทรียใหเขาใจนําไปปฏิบัติได รวมถึงตองศึกษาชนิดของพืชตามฤดูกาลเพื่อไมใหเกิด
ความเสียหาย ควรมีการสังเกตและวิเคราะหธรรมชาติ ศึกษาใชความรูและภูมิปญญาดานการทําเกษตรอินทรีย 
รวมทั้งควรมีความพรอมดานเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณการเกษตรในระดับที่พอจะทําใหพึ่งพาตนเองได

✤

ผลผลิตอินทรียจําหนายทั้งผลสดและแปรรูป
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กาวเขาสูเสนทางเกษตรแบบอินทรีย

 จุดมุงหมายในการทําเกษตรอินทรีย เนื่องจากครอบครัวของคุณวราภรณ กานตพีรยศ มีแนวทางการ
ทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
เปนทุนเดิมอยูแลว ตอมาเมื่อภาครัฐมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และมีกลุมตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี เขามา
สนับสนุนเรื่องการผลิตเกษตรอินทรีย พรอมกับแหลงจําหนาย จึงไดปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย เริ่มจาก
ในป 2554 ไดเร่ิมปลูกผักแบบอินทรีย ไดแก ผักบุงจีน และพริกจินดา แตผลผลิตในระยะเริ่มแรกไมคอยดี
ผลิตไดเพียง 30% เนื่องจากยังไมเขาใจวิธีการปลูก และการวางแผนการผลิต จึงไดแสวงหาความรูจากการอบรม
ของหนวยงานราชการ เครือขาย และบริษัท ริเวอรแควอินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ในเรื่อง
การทําแนวกันชนใหหนาแนน เพื่อปองกันสารเคมี และวิธีการปองกันโรคพืชและแมลงรบกวน ซึ่งตอมาใน
ภายหลังยังสามารถนําองคความรูที่ไดมานี้ขยายไปยังเครือขาย และกลุมเกษตรอินทรียอื่น ๆ ทําใหสามารถ
เปนแปลงเกษตรอินทรียตัวอยางใหเกษตรกรและผูสนใจทั้งชาวไทยและตางประเทศศึกษาดูงาน เปนการสราง
รายไดใหแกครอบครัวไดอีกทาง โดยสิ่งสําคัญในการทําเกษตรอินทรียของตนเอง คือ ไมเผาขยะในแปลงปลูกพืช 
รวมทั้งปลูกตนไผและตนกลวยเปนแนวกันชนใหหนาแนนมากขึ้น

รูปแบบการทําเกษตรอินทรีย

 คุณวราภรณ เนนรูปแบบการปลูกพืชผักอินทรีย โดยมีการจัดการเนื้อที่ประมาณ 4 ไร ปลูกมะระจีน 
ถั่วฝกยาว บวบเหลือง แตงกวา แตงราน และ พริกจินดา ดานปจจัยการผลิตใชแนวทางพึ่งพาตนเองเปนหลัก 
โดยปจจัยการผลิต เชน ปุยอินทรีย (มูลวัว มูลไก นํ้าหมัก) และเมล็ดพันธุพืช ไดมาจากการรวมทําการผลิตกับ
กลุมสมาชิกเกษตรอินทรียหวยตนหาง ซึ่งมีสมาชิกจํานวน 5 คน และซื้อจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได เชน เมล็ดพันธุ
ผักสลัดซื้อจากมหาวิทยาลัยแมโจ

 ดานแหลงความรู ไดศึกษาจากศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย (โครงการเขาชะงุม) ศูนยปราชญเกษตรอินทรีย 
จังหวัดราชบุรี และจากหนวยงานของรัฐบาล (กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ธกส.) ความรูที่ได
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดผลมากประมาณ 90% สิ่งที่เกิดขึ้นทําใหเขาใจระบบเกษตรอินทรีย มีผลผลิต
เกษตรอินทรียมากข้ึน รายไดเพิ่มมากข้ึน สิ่งที่ไดเรียนรูเพิ่มเติม คือ ไดความรูมากขึ้นทําใหมีแนวความคิด
และสามารถผลิตพืชไดอยางตอเนื่อง

นางวราภรณ กานตพีรยศ
ที่อยู : 3/4 หมู 6 ตําบลอางหิน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท : 08 9010 2609
สังกัดกลุม : เกษตรอินทรียหวยตนหาง
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 “การเขารวมเปนสมาชิกของกลุมทําใหมีองคความรูที่หลากหลาย” คุณวราภรณเปนสมาชิกกลุมเกษตร
อินทรียหวยตนหาง ทําใหมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมอบรมความรูและการปฏิบัติดานการเพาะปลูก การใชปจจัย
การผลิต การวางแผนการผลิตเกษตรอินทรีย การประชุมรวมกับหนวยงานของรัฐ โดยทุกคนในกลุมจะมีโอกาส
ไดรวมกันวางแผนการผลิต และวางแผนการนําสินคาไปจําหนาย ผลที่ไดรับทําใหกลุมมีความรัก ความสามัคคี 
สามารถเดินหนาไปพรอมกัน ปจจัยที่ทําใหกิจกรรมสําเร็จ คือ การจัดการระบบเกษตรอินทรียที่เหมาะสม 
ทําใหสามารถมีสินคาเกษตรอินทรียจําหนายใหผูบริโภคไดมากขึ้น สินคาที่ผลิตไดตรงตามมาตรฐานที่กําหนด 
ประโยชนที่ไดจากการรวมกลุม คือ กลุมชวยสนับสนุนใหเกษตกรทั่วไปเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียไดมากขึ้น 
และยังสรางพลังและจุดมุงหมายที่เกื้อกูลใหสมาชิกทุกคนไดรับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย

มาตรฐานการรับรองและการจําหนายผลผลิต

 คุณวราภรณ ไดใบรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร Organic Thailand และมาตรฐาน IFOAM 
โดยมีทั้งที่ยื่นขอดวยตนเองและบริษัทผูรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรียของกลุมเปนผูดําเนินการขอใบรับรองมาตรฐาน
ให ผลผลิตที่ไดจะจําหนายที่ตลาดเกษตรกร และบริษัทเอกชนเขามารับซื้อเปนประจํา ไดแก บริษัท Natural 
Premium Food จํากัด และบริษัท Jupiter Logistics (Thailand) จํากัด โดยเกษตรกรและกลุมเกษตรกร
จะเปนผูกําหนดและเสนอราคา บริษัทมีรถมารับสินคาที่ฟารมเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากน้ียังมีพอคาตลาดในเมือง
มารับซ้ือผักอินทรียที่ฟารมดวย สวนที่เหลือนําไปขายดวยตนเองที่ตลาดเกษตรกร ประมาณเดือนละ 4 คร้ัง 
ซึ่งนอกจากจะไดขายสินคาแลวยังทําใหไดเพื่อนจากเครือขายของผูทําเกษตรอินทรียอื่น ๆ ทําให ไดความรู
ดานการพัฒนาเรื่องการบรรจุ และความรูดานตาง ๆ มากขึ้น

พื้นที่ปลูกพืชผักอินทรีย
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ความสําเร็จในมุมมองของผูที่ทําเกษตรอินทรีย

 ความสําเร็จที่ภูมิใจ คือ ไดทําเกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริใหเกิดผลไดจริง มีผูคนสนใจเขามา
ศึกษาเรื่องระบบเกษตรอินทรียในไรวราภรณ เปนจํานวนมาก การทําเกษตรอินทรียไดพิสูจนแลววาไดสงผลดี
ตอสุขภาพและรายไดของตนและครอบครัวทําใหมีฐานะดีขึ้น รวมถึงผูบริโภคก็จะไดรับพืชอาหารที่ปลอดภัย

 ปจจัยหลักที่ทําใหคุณวราภรณประสบความสําเร็จ คือ “การที่ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในตัวสินคาอินทรีย
ที่ผลิตจากไรวาเปนอินทรียแทไรสารเคมี เนื่องจากมีความซื่อสัตย ปฏิบัติตามแนวทางเกษตรอินทรีย
อยางเครงครัด ทําใหสงผลดีตอผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม”

✤

พื้นที่ปลูกพืชผักอินทรียไดรับการดูแลอยางใกลชิด
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แนวคิดจุดมุงหมายของกลุม

 สินคาเกษตรท่ีออกจากสวนตองเปนสินคาที่มีคุณภาพปลอดภัยและพัฒนาผลไมทุกชนิดบนเกาะพะงัน
ใหเปนผลไมอินทรียเพื่อใหเกาะพะงันเปนเมืองเกษตรอินทรีย

จากรองนายกเทศมนตรีสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 ปจจุบัน คุณวรรณัฎฐ ดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 
ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรมาตั้งแตบรรพบุรษ ตนเองก็มีความรักและสนใจในการทําเกษตรอยูแลวและ
ตองการสืบทอดมรดกที่พอแมใหไว อีกทั้งยังมีความคิดมาตลอดวาจะปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมี
มาเปนเกษตรแบบอินทรีย และมีเปาหมายวาสินคาเกษตรท่ีออกจากสวนตองเปนสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
จึงหาเวลาวางจากงานประจํามาดูแลบริหารจัดการการทําการเกษตรของครอบครัว

กาวเขาสูเสนทางปรับเปลี่ยนการผลิตเปนเกษตรอินทรีย

 หลังจากที่ตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตเปนเกษตรอินทรียแลว จึงเริ่มศึกษาอยางจริงจัง และ
เขาเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน เม่ือป 2554 เหตุผลที่ตัดสินใจเขารวมกลุม
เน่ืองจากสมาชิกในกลุมมีทัศนคติและแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตองการที่จะทําใหมะพราวซึ่งเปน
พืชดั้งเดิมและเปนสินคาที่เปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication: GI) ของเกาะพะงัน 
ใหกลายเปนพืชอินทรีย 100% และสวนมะพราวทุกแปลงจะตองมีใบรับรองมาตรฐานอินทรีย

 กลุมวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน มีสมาชิก 34 ราย เปนสมาชิกสามัญ 16 ราย สมาชิก
สมทบ 18 ราย การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมะพราวเขาสูการเปนอินทรียของคุณวรรณัฎฐคอนขางงาย
เนื่องจากพื้นที่ปลูกมะพราวทั้งหมดเปนพ้ืนที่ปลอยไวแบบธรรมชาติไมใชยาฆาหญาและปุยเคมี จึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนเปนการผลิตในรูปแบบอินทรียไดไมยากนัก

นายวรรณัฎฐ บัวชื่น
ที่อยู : 49 หมู 4 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท : 08 1477 5553
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน
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การผลิตและการจําหนาย

 คุณวรรณัฎฐ มีพื้นที่ทําการเกษตร 74 ไร โดยแบงพื้นที่เปนสวน ๆ สําหรับปลูกยางพารา 15 ไร 
ทําสวนผสมผสาน 15 ไร (ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ) และสวนมะพราว 44 ไร (เปนสวนมะพราวอินทรีย 4 ไร) 
สําหรับมะพราวอินทรียในพื้นที่ 4 ไร ใหผลผลิตประมาณ 3,500 ลูกตอป การบํารุงรักษาเนนใชอินทรียวัตถุ เชน 
ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ในการปรับปรุงบํารุงดิน ราคาขายมะพราวอินทรียหนาสวนเฉลี่ยลูกละ 10 บาท 
นอกจากขายผลสดแลว ยังสรางมูลคาเพิ่มโดยแปรรูปเปนน้ํามันมะพราวสกัดเย็นรวมกับกลุมเครือขาย และ
จําหนายผลิตภัณฑตามแหลงทองเที่ยวในเกาะพะงัน สรางรายไดใหกับสมาชิกกลุมเพิ่มขึ้น

ขอคิดเห็นในการทําเกษตรอินทรีย

 การผลิตมะพราวอินทรียกลาวไดวาแทบจะไมมีปญหา เพราะใชวิธีการผลิตแบบธรรมชาติอยู แลว 
เนนการผลิตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหไมวาจะ
เปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและฮอรโมนตาง ๆ เนนการใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 
และปุ ยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ ทําใหพืชมีความแข็งแรงสามารถตานทาน 
โรคและแมลง อีกทั้งนําภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนดวย ผลผลิตที่ไดจึงปลอดภัยจากสารพิษตกคาง
ปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค และไมทําลายสภาพแวดลอม

✤

สวนมะพราวอินทรีย
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 คุณพิณทิพย เคยประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ มากอน สาเหตุที่ตอง
ลาออกจากงานประจําเนื่องจากตองกลับมาดูแลพอแม ซึ่งสุขภาพไมคอยดี กอนจะลาออกจากงานประจํา
ก็ใชเวลานานในการคิดทบทวนวาถากลับมาอยูบานแลวจะประกอบอาชีพอะไร เพราะใชชีวิตแบบมนุษยเงินเดือน
มานานมาก โดยมองไมเห็นทางเลยวาถากลับมาบานอาชีพใดจะเหมาะสมกับตน และเม่ือตัดสินใจไดวา
จะประกอบอาชีพในภาคเกษตร ซึ่งเปนอาชีพที่พอแมเคยทํามากอน ประกอบกับมีที่ดินและสวนมะพราวที่ปลอย
ทิ้งรางเอาไวใหธรรมชาติดูแล ซ่ึงการที่ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาตินับเปนสิ่งที่ดี เพราะผลผลิตที่ไดจะเปน
ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ จึงตัดสินใจจะเดินหนาสูวิถีเกษตรเต็มตัว

กาวเขาสูเสนทางปรับเปลี่ยนการผลิต

 แนวคิดในการทําเกษตรอินทรีย คือ การทําเกษตรอินทรียเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถปฏิบัติไดจริง 
หลังจากที่ตัดสินใจประกอบอาชีพในภาคเกษตรแลว คุณพิณทิพยคิดที่จะผลิตมะพราวอินทรีย จึงมุ งมั่น
หาความรู เพิ่มเติม โดยเฉพาะความรู เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการสวน ระบบการผลิต และขั้นตอนการผลิต
อยางมืออาชีพ เพื่อใหผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาด

กระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 คุณพิณทิพยมีพ้ืนที่ปลูกมะพราวอินทรียทั้งหมด 9 ไร ใหผลผลิตประมาณ 10,000 - 15,000 ลูกตอป 
ราคาขายหนาสวนเฉลี่ยลูกละ 8-10 บาท ราคาเทากับมะพราวทั่วไป โดยมีพอคามารับซื้อที่สวนทั้งหมด หลังจาก
ผันตัวเองมาเปนเกษตรกรเต็มตัว และใชวิธีผลิตแบบใหธรรมชาติดูแลมาระยะหนึ่ง ไดมุงมั่นหาความรูเพิ่มเติม
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาด โดยพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต กระทั่ง
สามารถผานการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียในพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร ในขณะเดียวกันชาวสวนมะพราว
เกาะพะงันอีกหลายรายที่ตองการจะทําใหมะพราวซ่ึงเปนพืชดั้งเดิมของเกาะ เปนพืชอินทรียและเปนพืชที่
ไดรับ GI (สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร) จึงรวมจัดตั้งกลุมชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน เมื่อป 2554 และตนเองมาเขาเปน
สมาชิกของกลุมเมื่อป 2556

นางสาวพิณทิพย ทองศรี
ที่อยู : 77 หมู 1 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท : 08 3617 4888
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน
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ปญหาและอุปสรรคในการผลิตมะพราวอินทรีย

 ปญหาและอุปสรรคในการผลิตมะพราวอินทรีย คือ การผลิตและการจัดการสวนที่ตองรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ และหลีกเล่ียงการใชสารเคมีทุกชนิดตลอดทุกกระบวนการเพื่อตอสูกับศัตรูพืชและส่ิงแวดลอม 
ซึ่งตองใชเวลาและความพยายาม รวมถึงการใชความรูดานตาง ๆ ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ผสมผสานกับ
ภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนดวย

✤

สวนมะพราวอินทรียที่ไดรับ GI
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 คุณวิโส พรหมเดช ทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก โดยปลูกไมผลผสมผสานกับมะพราวมานาน 
เคยใชวิธีการผลิตแบบปลอยตามธรรมชาติ ใสปุ ยเคมีเปนบางครั้ง แตเนื่องจากการใชสารเคมีทําใหตนทุน
การผลิตสูงไมคุมกับการลงทุน และยังเปนการทําลายสุขภาพของผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม จึงไดหันมา
ผลิตมะพราวอินทรียในพื้นที่ 10 ไร อยางจริงจัง

กาวเขาสูเสนทางปรับเปลี่ยนการผลิต

 หลังจากที่ตัดสินใจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการผลิตแลว จึงเริ่มศึกษาและลงมือทําการเกษตรแบบอินทรีย
โดยการลดสารเคมีตาง ๆ และหันมาใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพแทน 
หลังจากลงมือทําแลวก็เห็นผลที่แตกตางอยางชัดเจน ท้ังเร่ืองของการลดรายจาย ดานคุณภาพของผลผลิต 
ดานสุขภาพของตนเองและผูบริโภค รวมถึงสภาพแวดลอมก็ดีขึ้นดวย ในทางตรงกันขามเพื่อนบานที่ทําเกษตร
โดยใชสารเคมี มีตนทุนการผลิตสูงมาก ถึงแมวาบางรายจะมีพื้นที่ทําเกษตรหลายไร แตเมื่อขายผลผลิตแลว
ก็ยังขาดทุน องคความรูในการผลิตแบบอินทรียของคุณวิโสไดมาจากประสบการณของตนเอง และมีเจาหนาที่
จากหนวยงานตาง ๆ เขามาแนะนําบาง

กระบวนการผลิตในรูปแบบอินทรีย

 คุณวิโส มีพื้นท่ีปลูกมะพราว 10 ไร ผลผลิตทั้งหมดเปนมะพราวอินทรีย ซึ่งไดรับมาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรีย Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกไมผลแบบผสมผสาน 
ไดแก ทุเรียน มังคุด และเงาะ จํานวน 5 ไร โดยจะเนนวิธีการผลิตตามธรรมชาติ ใชปุ ยหมัก ปุ ยคอก 
ซ่ึงปุยคอกไดมาจากวัวที่เลี้ยงไวในสวนมะพราว การเลี้ยงวัวนอกจากจะไดขี้วัวแลว วัวยังชวยกําจัดวัชพืชตาง ๆ 
ในสวนมะพราวดวย สิ่งที่ตองระวัง คือ การไดรับสารเคมีจากแหลงนํ้าที่ไมไดทําเกษตรอินทรียหรือจาก
สวนขางเคียง ผลผลิตมะพราวจะมีพอคาคนกลางเขามารับซ้ือถึงสวน หรือบางครั้งจะนําผลผลิตไปรวมกับเกษตรกร
รายอ่ืน ๆ แลวรอพอคาเขามารับซื้อ ความถี่ในการจําหนาย 50 วันตอครั้ง สําหรับผลผลิตอ่ืน ๆ อาทิ ผลไม 
จะจําหนายในพื้นที่ ราคาเปนไปตามฤดูกาลเทากับสินคาทั่วไปที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย

นายวิโส พรหมเดช
ที่อยู : 21 หมูที่ 4 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท : 08 9728 3442, 08 3634 0385
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน
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สิ่งที่ไดจากการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรียนั้น ปจจัยหลักไมใชสภาพดินสภาพนํ้าหรือสภาพแวดลอมอื่น ๆ แตอยางใด 
แตสิ่งท่ีเปนหัวใจของเกษตรอินทรียจริง ๆ คือ คนที่มีใจเปนอินทรีย เพราะการทําเกษตรอินทรียคือการปฏิเสธ
สารเคมีทุกชนิดท่ีจะมาปนเปอนในแปลง ถาหากคนที่ทําไมมีใจอินทรียแลวโอกาสท่ีจะแอบใชสารเคมีมีความ
เปนไปไดสูงทีเดียว คนที่จะทําเกษตรอินทรียไดสําเร็จสวนใหญจะมีใจหวงใยสุขภาพตน สุขภาพคนใกลตัว และ
สุขภาพของผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีจิตสํานึกในการฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวดวย 

✤

ผลมะพราวอินทรียที่พอคามารับซื้อถึงสวน
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จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบอินทรีย

 เนื่องจากการทําเกษตรที่ใชสารเคมี มีตนทุนในการผลิตสูง คุณพงษศักดิ์จึงปรึกษากับเพื่อน ๆ ที่ทําเกษตร
ดวยกันแลวเห็นวานาลองปรับมาทําการผลิตในรูปแบบอินทรียดู จึงเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตตั้งแต
ป  2555 หลังจากทําเกษตรอินทรีย แลวพบวาตนทุนในการผลิตลดลงเยอะมาก จึงไดรวมตัวกันจัดตั้ง
กลุมวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน เพ่ือทําเกษตรอินทรีย โดยคาดหวังวาการทําเกษตรอินทรีย
จะสงผลดีตอเกษตรกรและคนในชุมชน

กาวเขาสูเสนทางปรับเปลี่ยนการผลิต

 คุณพงษศักดิ์ ทําเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่ประมาณ 13 ไร โดยแบงเปนพื้นที่ปลูกมะพราวประมาณ 
10 ไร ซึ่งไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย จากกรมวิชาการเกษตร โดยจะดูแลรักษาแบบไมใชสารเคมีเลย 
มีการใชปุยหมักตามประสบการณของตนเอง และทําตามคําแนะนําของหนวยงานที่เขามาสงเสริมในพื้นท่ี 

นายพงษศักดิ์ ชูจันทร 
ที่อยู : 73/1 หมูที่ 5 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท : 08 5476 3713, 06 3214 5939
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน

ปลูกมะพราวเพื่อรักษาพื้นที่แตดั้งเดิม
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ผลผลิตมะพราวมีพอคามารับซ้ือที่สวน โดยราคาขายมะพราวเปนไปตามฤดูกาล ซึ่งมีราคาที่ไมคอยแตกตาง
จากสวนมะพราวท่ัวไปที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย แตดวยใจรักและประสบการณในการ
ปลูกมะพราวมานานตั้งแตเด็ก ทําใหคุนเคยกับมะพราว และเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ที่มีการกอสราง
รีสอรทและโรงแรมเพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับการทองเที่ยว ทําใหพื้นที่ปลูกมะพราวลดลงมาก คุณพงษศักดิ์จึงตั้งใจ
จะทําสวนมะพราวแบบอินทรียตอไป

ขอแนะนํา/ขอเสนอแนะ

 คุณพงษศักดิ์ใหขอคิดเห็นวาการผลิตแบบอินทรียจะทําใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาท่ีปลอดภัยจากสารเคมี 
ทําใหเกษตรกรมีแหลงจําหนายที่แนนอน ทําใหจําหนายผลผลิตไดในราคาที่เกษตรกรเองพอใจ ชุมชนและ
สิ่งแวดลอมไดรับอากาศที่ปลอดโปรงปราศจากสารพิษตาง ๆ สําหรับปญหาที่พบ คือ ขาดแคลนนํ้าในบางชวง
ของป นอกจากนี้ ยังฝากขอคิดเพ่ิมเติมตอผูสนใจการผลิตแบบอินทรียในระยะปรับเปลี่ยนวา กอนเริ่มผลิต
หรือจําหนายตองดูตลาดกอนวาราคาในทองตลาดหรือในหางเปนอยางไร แลวจึงมากําหนดราคาที่ไมตํ่ากวา
ราคาตามทองตลาด และเปนราคาที่เกษตรกรพอใจ

✤

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรอินทรีย100



จุดเริ่มตนสูการทําเกษตรอินทรีย

 เมื่อป 2540 คุณประจวบ เพชรบรรจบ ไดโคนสวนยางพาราเพ่ือปรับเปลี่ยนไปปลูกไมผลแบบผสมผสาน 
ท่ีเนนปลูกมังคุด โดยขอทุนจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ในชวงสามปแรก คุณประจวบ
ยังทําสวนแบบใชปุยเคมีและสารเคมี แตหลังจากที่มีหนวยงานราชการเขามาใหคําแนะนําเรื่องการทําเกษตร
แบบอินทรียซ่ึงเปนการทําเกษตรโดยไมตองใชสารเคมีเลย คุณประจวบจึงเกิดความสนใจ เนื่องจากสวนไมผล
ของตนอยูใกลกับบานมาก จึงกังวลวาหากยังใชสารเคมีในการเพาะปลูกอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว อีกทั้งการไมตองซื้อสารเคมีสําหรับการเพาะปลูกยังชวยลดตนทุนในการผลิตไดอีกดวย คุณประจวบ
จึงเริ่มทําเกษตรอินทรียมาตั้งแตป 2543 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลากวา 16 ป

นายประจวบ เพชรบรรจบ
ที่อยู : 56 หมูที่ 2 ตําบลอางทอง อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท : 08 9774 0520
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนบานเกาะเหรียง

โคนสวนยางพาราเพื่อปรับเปลี่ยนมาปลูกมังคุด
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 ชวงระยะเวลา 2-3 ปแรกที่มังคุดยังไมใหผลผลิต จะมีหนวยงานราชการเขามาบูรณาการและใหความรู
ในดานตาง ๆ แกสมาชิก พรอมทั้งมีปจจัยการผลิต อาทิ ปุ ยอินทรีย ที่นํามาใหแกสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ 
เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเกาะเหรียงที่คุณประจวบเปนสมาชิกอยูนั้น เปนกลุมการผลิตมังคุดแปลงใหญ
ของจังหวัดพัทลุง ทําใหคุณประจวบไดนําความรูที่ไดรับจากการถายทอดของเจาหนาที่มาใชทําปุยอินทรียและ
นํ้าหมักอินทรียจากเศษวัสดุเหลือใชในครัวเรือนเก็บไวใชในชวงมีเพลี้ยไฟกินยอดมังคุด พรอมทั้งไดรับคําแนะนํา
ใหปลูกผลไมแบบผสมผสานเพิ่มข้ึน คุณประจวบจึงไดปลูกกลวยนํ้าวา พรอมกับผลไมชนิดอื่น ๆ แซมในสวนมังคุด 
ซึ่งกลวยนํ้าวาใหผลผลิตดีมากและยังเปนที่ตองการของตลาด จึงเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง

การผลิตและการตลาดในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 ในพ้ืนที่  5 ไร   คุณประจวบปลูกมังคุดเป นพืชหลัก และผสมผสานดวยไม ผลชนิดอื่น ๆ เช น 
กลวยนํ้าวา เงาะ สมโอ ลองกอง สะตอ และระกํา เปนตน โดยไดขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จากกรมวิชาการเกษตร และขายผลผลิตใหแกวิสาหกิจชุมชนบานเกาะเหรียง พรอมทั้งทําการตลาดผานทางออนไลน
ควบคูไปดวย ซึ่งการขายผานทางออนไลนนั้น คุณประจวบจะแนบหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย
ที่ไดรับจากกรมวิชาการเกษตรไปใหลูกคาดวย ซึ่งทําใหขายมังคุดไดในราคาที่สูงกวาราคาทองตลาดทั่วไปประมาณ 
1.5 เทา ลูกคาสวนใหญอยูตางจังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ และเพชรบูรณ

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย

 เกษตรกรที่ทําเกษตรแบบอินทรีย ต องเป นคนใจเย็น 
มีความตั้งใจจริง มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบตอสังคม 
และความตระหนักถึงการลดตนทุนการผลิต รวมถึงตองไมเห็นแกตัว 
และเขากับคนในชุมชนไดเปนอยางดี

✤

รางวัลการผลิตพืชอินทรียดีเดน ป 2557

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรอินทรีย102



การผลิตขาวอินทรีย นอกจากจะสงผลดีตอสุขภาพ
ของตัวเกษตรกรเองแลวยังเปนผลดีตอสภาพแวดลอม

 คุณอาภรณ ธัญญพาณิชย เปนเกษตรกรที่อยูในระยะปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียเพราะตองการ
ลดตนทุนการผลิต และขายขาวใหไดราคาที่สูงกวาที่เคยไดรับ เนื่องจากราคาขาวที่คุณอาภรณ และเพ่ือนเกษตรกร
ขายปกติจะถูกกําหนดราคาโดยผูรับซื้อหรือโรงสี เกษตรกรเองก็จําเปนตองขายเพราะมีภาระคาใชจายเกี่ยวกับ
การผลิต อาทิ คาเตรียมดิน คาปุ ย และคาเกี่ยวขาว แมว าการผลิตขาวของเกษตรกรจะเปนการผลิต
ที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี มีขั้นตอนการปลูกอยางเปนระบบ แตราคาท่ีขายไดกลับเปนราคาของขาวที่ผลิต
โดยวิธีการทั่วไป และคุณอาภรณ ยังมีจุดมุงหมายของการทําเกษตรอินทรียอีกเร่ือง คือ ตองการพลิกฟนระบบนิเวศ
ใหกลับสูสภาพเดิมหลังจากที่มีการทํานาแบบการใชสารเคมีมานาน

 การรวมกลุ มชวยใหสมาชิกไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐไดงายข้ึน โดยหลังนํ้าทวม
เม่ือป 2550 ชวงนั้นเกษตรกรไมสามารถระบายผลผลิตขาวได คุณอาภรณจึงรวมตัวกับเพื่อนสมาชิกจัดตั้ง
กลุมเพื่อเรียกรองใหโรงสีรับซื้อขาว โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนหมูที่ 5 ซึ่งมีจํานวนสมาชิก 38 คน ไดรับงบประมาณ
ในการดําเนินการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต รวมถึงจัดจําหนายสินคาใหกับสมาชิกของกลุม โดยมีเจาหนาที่
จากสํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดพัทลุง เขามาสงเสริมใหมีการจัดทําปุยหมักอินทรียชีวภาพเพื่อใชในนาขาว 
และสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน กากนํ้าตาล โดโลไมท สาร พ.ด. และถังหมัก เปนตน เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกร
ทําปุยหมักไวใชเองในชวงปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย

 ทําเกษตรอินทรียชวยลดตนทุนการผลิต แตเดิมที่คุณอาภรณทําเกษตรแบบใชสารเคมี โดยใชปุยเคมี
ในปริมาณ 50 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตขาวที่ไดเฉลี่ยไรละ 800 กิโลกรัม แตเมื่อทําเกษตรอินทรีย ผลผลิตขาว
ที่ไดรับลดลงเหลือเฉล่ียไรละ 600 กิโลกรัม ถึงแมผลผลิตจะลดลงแตไมมีตนทุนดานการใชปุยและสารกําจัด
แมลงศัตรูพืช เพราะใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่นทําปุยอินทรียและนํ้าหมักอินทรียไวใชเอง

นางอาภรณ ธัญญพาณิชย
ที่อยู : 141 หมู 5 ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท : 08 6955 8140
สังกัดกลุม : วิสาหกิจชุมชนหมูที่ 5
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การผลิตขาวในรูปแบบอินทรีย

 ปจจุบันคุณอาภรณปลูกขาวสังขหยดในพื้นที่ 15 ไร ไดผลผลิตประมาณ 9 ตัน เฉลี่ย 600 กิโลกรัม
ตอไร และไดใบรับรองระยะปรับเปลี่ยนการทําเกษตรอินทรียจากกรมการขาว ซึ่งปริมาณผลผลิตขาวสังขหยด
ยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค

✤

โรงสีขาวอินทรีย กลุมวิสาหกิจชุมชน หมูที่ 5 ตําบลมะกอกเหนือ
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ลดภาระหนี้ตองทําขาวอินทรียเทานั้น

 เมื่อป 2542 ไดมีการตั้งกลุมกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พรอมทั้งหนวยงานราชการไดเขามาในพื้นที่
เพ่ือแนะนําการทําเกษตรอินทรีย และมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตตาง ๆ ซึ่งเปนชวงที่คุณมาลี กําลังคิดวิตก
กับปญหาการทํานาที่มีตนทุนสูง เมื่อไดรับคําแนะนําถึงแนวทางการผลิตที่ไมตองใชสารเคมีแตยังใหผลผลิต
ที่มีปริมาณและคุณภาพใกลเคียงอยางที่เคยผลิต จึงเกิดความสนใจและตัดสินใจทําเกษตรอินทรีย เพื่อลดตนทุน
การผลิตขาว

 คุณมาลี ใชเวลาประมาณ 2-3 ป ในการปรับสภาพดินใหปราศจากการปนเปอนของสารเคมี และ
ปรับสภาพดินใหเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของตนขาวอินทรีย  ในชวงแรก ๆ อัตราผลผลิตขาว
เฉลี่ยตอไรจะตํ่ามาก คือ ประมาณ 300 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงตองอดทนรอจนพนระยะการปรับตัวของดิน 

ผลผลิตขาวจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการเขารวมเปนสมาชิกของกลุมศูนยสาธิตวิสาหกิจชุมชนทาชางฟนฟูเศรษฐกิจ 
ทําใหมีรายไดจากการขายขาวสูงขึ้นกวาที่เคยทํามา สงผลใหปจจุบันคุณมาลีไมมีหน้ี ถือไดวาชีวิตประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางยิ่ง

 ปจจุบันในฤดูนาปจะปลูกขาวสังขหยด จํานวน 20 ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัมตอไร ผลผลิต
รวม 8 ตัน สวนในฤดูนาปรัง จะปลูกขาวไรซเบอรี่ จํานวน 20 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตรวม 8 ตัน 
โดยไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งรับรองโดยกรมการขาว และจําหนาย
ผลผลิตโดยผานกลุม ซึ่งขายไดราคาสูงกวาราคาทองตลาดท่ัวไป เนื่องจาก
กลุมมีตลาดแนนอนสามารถสงจําหนายไดตลอดท้ังป มีลูกคาเจาประจํา
ที่สั่งมาจากจังหวัดตรัง และรานคาในเครือเซ็นทรัล รวมถึงมีการขายผลผลิต
ผานทางออนไลน โดยจะแสดงหนังสือรับรองการทําเกษตรอินทรียที่ไดรับ
จากกรมการขาวแนบไปดวย ทําใหขายขาวไดราคาสูงกวาราคาในทองตลาด
ประมาณ 1.5 เทา

 คุณมาลี ไดใหขอคิดเห็นวา “เกษตรกรที่จะทําเกษตรอินทรีย
ต องมีความตั้งใจ และใสใจการผลิตทุกขั้นตอน” ซึ่งเม่ือผลิตแลว
มีใบรับรองก็ไมตองกลัวเรื่องการจําหนายผลผลิต เพราะกลุมสามารถ
บริหารจัดการผลผลิตได

นางมาลี พันธวงศ
ที่อยู : 56 หมูที่ 5 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท : 08 9978 1044
สังกัดกลุม : ศูนยสาธิตวิสาหกิจชุมชนทาชางฟนฟูเศรษฐกิจ

✤ ใบรับรองมาตรฐาน
การผลิตขาวอินทรีย
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ทําเกษตรอินทรียไมเนนขาย แตเนนบริโภคในครัวเรือนกอน

 เม่ือป 2552 คุณฟอง คงนุรัตน หรือปาฟอง ไดเขารวมเปนสมาชิกกลุ มธนาคารหมูบาน ทําใหได
เขารวมอบรมการผลิตปุยอินทรียเพื่อใชในแปลงเกษตร โดยสมาชิกตางเห็นตรงกันวาปจจุบันสภาพดินที่ทํานาขาวนั้น
ทํามาเปนเวลานานดินจึงเส่ือมสภาพและแข็งกระดาง เน่ืองจากมีการใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดหอยและปู
อยูเปนประจํา ผลผลิตที่ไดรับถึงแมจะไดมากแตก็มีตนทุนสูงไมคุมกับคาใชจาย และที่สําคัญอันตรายตอสุขภาพ 

 ปาฟองและเพ่ือนสมาชิกจึงเห็นตรงกันวาควรปรับเปล่ียนมาทําเกษตรอินทรีย เพื่อใหตัวเองไดบริโภค
อาหารปลอดภัย หรือถานําไปจําหนายก็จะทําใหผู ซื้อไดรับสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัยเชนเดียวกัน และ
ทําใหลดตนทุนการผลิตไดดวย เพราะการทําเกษตรอินทรียใชปุยหมักจากวัสดุเหลือใชในหมูบานหรือชุมชน 
ซึ่งปาฟองและสมาชิกกลุมขาวสังขหยดอินทรียบานโตระ จึงรวมกลุมกันเพื่อผลิตขาวสังขหยดอินทรีย โดยใชเวลา
ในการปรับเปลี่ยนประมาณ 2 ป แตเนื่องจากการทําเกษตรอินทรียในชวงแรกผลผลิตที่เกษตรกรไดรับจะนอยกวา
การผลิตแบบทั่วไปมาก และราคาที่เกษตรกรจําหนายก็ไมแตกตางจากการทํานาทั่วไป ทําใหมีเพื่อนเกษตรกรของ
ปาฟองหลายรายตัดสินใจหยุดการผลิตไป แตปาฟองไมหยุดผลิตเพราะมีเปาหมายหลัก คือ “การผลิตขาวเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน ตองมีความปลอดภัย”

การเขารวมกลุม

 ระยะแรกมีหนวยงานราชการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ใหเมล็ดพันธุขาว สถานี
พัฒนาท่ีดินใหวัสดุที่ใชทําปุยหมักและใหเมล็ดพันธุปอเทือง สําหรับปลูกในนาเพื่อไถเปนปุยพืชสด ซึ่งปจจุบัน
หนวยงานราชการยังสนับสนุนปจจัยในการผลิตอยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังใหความรูในดานตาง ๆ แกสมาชิกดวย 
อาทิ สถานีพัฒนาท่ีดินพัทลุงยังคงใหเมล็ดพันธุปอเทืองมาอยางตอเนื่อง โดยในป 2559 กลุมไดรับการสนับสนุน
เครื่องสีขาวขนาดเล็ก และลานตากขาว เพื่อนํามาใชรวมกันภายในกลุม

นางฟอง คงนุรัตน
ที่อยู : 70 หมูที่ 8 ตําบลตํานาน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท : 08 7899 0765
สังกัดกลุม : ขาวสังขหยดอินทรียบานโตระ
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กระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย

 ปจจุบันปาฟองปลูกขาวอินทรีย จํานวน 15 ไร แยกเปนขาวสังขหยด จํานวน 7 ไร ขาวเล็บนกพัทลุง 
จํานวน 5 ไร และขาวหอมราชินี จํานวน 3 ไร ทุกแปลงผลิตเปนขาวอินทรีย ผลผลิตที่ไดเฉลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัม
ตอไร รวมทั้งปผลิตไดประมาณ 6 ตัน โดยมีศูนยวิจัยขาวพัทลุง เปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการตรวจรับรอง
การผลิตขาวอินทรีย ไดแนะนําข้ันตอนวิธีการเก็บขาวเปลือก เพ่ือมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสงตรวจ
สารตกคาง สิ่งปนเปอนที่อยูในขาวเปลือก สําหรับการใหคําแนะนําแกผูสนใจที่จะทําการผลิตขาวอินทรียในฐานะ
ที่เปนผูผลิตขาวอินทรียมานานนั้นก็พยายามใหคําแนะนําชักชวนอยูเสมอ

การจําหนายผลผลิต

 กลุมขาวสังขหยดอินทรียบานโตระ เปนกลุมเล็ก ๆ จึงเนนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก 
ไมมีการรวบรวมผลผลิตสําหรับการวางจําหนาย แตถาสมาชิกรายใดจะจําหนายก็จะเปนการจําหนายดวยตนเอง
และกําหนดราคากันเอง สวนตลาดขาวจําหนายที่ตลาดนัดตนไผ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตลาดเกษตรกร
จังหวัดตรัง และสงไปจําหนายที่จังหวัดภูเก็ต ราคาที่จําหนายก็อยูในเกณฑดี แตจะมีขาวสังขหยดท่ีปลูก
โดยไมไดรับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียวางจําหนายในราคาที่ตํ่ากวา ทําใหผูบริโภคที่ไมทราบและไมเนน
เรื่องสุขภาพจะเปรียบเทียบราคาและซื้อขาวสังขหยดทั่วไปมากกวาขาวอินทรีย อนาคตของขาวสังขหยดอินทรีย 

ยังสามารถผลิตจําหนายไดตอไป คิดวาการทําขาวอินทรียจะทําตอไปแมวาทําเพ่ือบริโภคในครัวเรือนตนเองเทานั้น 
นอกจากน้ี สมาชิกของกลุมขาวสังขหยดอินทรียบานโตระ ซึ่งมีจํานวนสมาชิก 18 คน ยังสามารถจําหนาย
ขาวเปลือกใหกับกลุมอื่นที่เปนเครือขายและมีความตองการขาวเปลือก

 

ขาวกลองสังขหยดพัทลุง
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ขอคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย

 การทําเกษตรอินทรีย ไมจําเปนตองเนนการจําหนายเทานั้น โดยปาฟองมองวาการทําขาวอินทรีย
เพื่อบริโภคในครัวเรือน จะสงผลดีตอสุขภาพของตัวเองและครอบครัว ดังคํากลาวที่วา “ความไมมีโรคเปนลาภ
อันประเสริฐ”

✤
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สวนที่ 2
ผูประกอบการสินคาเกษตรอินทรีย



ดร.ตะวัน หางสูงเนิน

นางสุมณฑา เหลาชัย

นางสาวสมปอย จันทรแสง

นายพุทธไนย ตันมณี

นายเจษฐ นิ่มสุวรรณ

นางณัฐกานต วรรณทัศน

นายฐิติภัทร สุขเกษม

นายสฤษดิ์ โชติชวง

นายวิรัตน มุกดา

นางสายสุนีย เกื้อแกว
นายวุฒิชัย ผอมทอง

นายเริ่ม ชูรัตน
นายมั่น สามสี

นางสาวนงคลักษณ อัศวสกุลชัย
นายศักดิ์ดา ศรีมณีรัตน

พังงา

ชุมพร

ประจวบคีรีขันธ

เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี

ตราด

สระแกว

ชลบุรี
ราชบุรี

นครปฐม

สุพรรณบุรี

พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี
นครนายก

สระบุรี

ลพบุรี

นครสวรรค

ชัยนาท
อุทัยธานี

กำแพงเพชร
พิจิตร เพชรบูรณ

พิษณุโลก
สุโขทัย

ตาก

ลำพูน ลำปาง
แพร

อุตรดิตถ

นาน
พะเยา

เชียงราย

เชียงใหม

แมฮองสอน

นครราชสีมา
บุรีรัมย

สุรินทร
ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

อำนาจเจริญยโสธร
รอยเอ็ด

มหาสารคาม

ขอนแกน

ชัยภูมิ

กาฬสินธุ มุกดาหาร

นครพนม
สกลนครอุดรธานี

หนองบัวลำภู

เลย

หนองคาย
บึงกาฬ

กาญจนบุรี

นครศรีธรรมราช

สุราษฎรธานี

ระนอง

ภูเก็ต

ปตตานีสงขลาสตูล

นราธิวาส
ยะลา

พัทลุงตรัง

กระบี่
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เกษตรอินทรียที่เรียบงาย จริงจัง และจริงใจ

 พ้ืนเพเปนคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มาปกหลักในจังหวัดเชียงใหม ดวยดีกรีระดับปริญญาเอก
ดานการสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และการไดรวมทํางานวิจัยทั่วไป
และวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบโจทยและสรางความมั่นใจแกเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย จนไดบทพิสูจนแลววาโลกน้ี
ไมตองใชเคมี ไมตองลองผิด มีแตลองถูก เปนตนแบบเกษตรอินทรียที่เรียบงาย คิดแลวลงมือทําทันที 
เกษตรผสมผสาน ทํานา ทําสวน เลี้ยงปลา เปด และหมู โดยไมใชปุยเคมี แตจะใชปุยจากมูลสัตวที่เลี้ยงในฟารม 
และการปลูกไมผลหรือไมยืนตน เม่ือคิดจะปลูกวันนี้จะปลูกเองทันที ปลูกปนี้ โตปนี้ เปนการออมที่ใหผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตรที่สูงที่สุดในการลงทุนที่มีอยูในโลกมนุษยนี้

แรงบันดาลใจสานตอเกษตรอินทรียที่ยั่งยืน

 แรงบันดาลใจจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 “อยากใหทานทั้งหลายที่มีหนาท่ีและบทบาท จงชวยกันรักษาความพอมีพอกินนี้ไว
ใหลูกหลานเพียงเทานั้นก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ยั่งยืนสถาพรที่สุดสําหรับเรา” ทําใหไดสานตอการทําเกษตร
ผสมผสานดวยใจรัก ดวยความตั้งใจ และทําอยางมีความสุข เพื่อขอถวายเปนของขวัญแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 9 และผลงานจากการทําฟารมแหงนี้ไดรับโลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในฐานะสมาชิกองคกรเกษตรกรดีเดนระดับประเทศ และรับโลพระราชทานจากสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฐานะเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาอาชีพเกษตรกรรม มาถึงทุกวันนี้
ไดรับโลพระราชทานรวมแลว 5 ครั้ง

รวมกันทํารวมกันขาย

 การทําเกษตรอินทรียเพื่อชุมชน บนพื้นที่ 8 ไร อําเภอแมริม มีระบบนํ้าชลประทาน ใชผักบุงเปนแนวกันชน
ระยะ 170 เมตร โดยสงเสริมใหคนในพื้นที่และชุมชนรอบ ๆ ไดบริโภคสินคาเกษตรอินทรียกอน และทําการ
ปลูกพืชผสมผสาน เมื่อเหลือจากการบริโภคจึงแบงปนและทําการคา โดยการรวมกลุมเกษตรกรในระยะแรก
มีสมาชิก 3-4 คนเทานั้น ตอมามีสมาชิกเพิ่มถึง 200-300 คน โดยใชกระบวนการตรวจสอบกันภายในกลุม ตอมา
ลดลงเหลือ 100 กวาคน ในชวงมีนโยบายรับจํานําขาว

ดร.ตะวัน หางสูงเนิน
ชื่อสถานประกอบการ : เรนโบวฟารม
ที่อยู : ศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรีย Rainbow Farm
253/2 หมู 3 บานหวยนํ้าริน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท : 08 1680 5288
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 การผลิตของกลุม มีกิจกรรมสงเสริมการปลูกขาวเปนหลัก และมีการแปรรูปขาวอินทรียเปนอาหารเสริม 
ขาวผง ขาวกลอง นํ้ามันรําขาว มีการนําเครื่องจักรกลมาใช เชน เครื่องอบขาวใหมีความชื้นที่เหมาะสม
ท่ี 12.5-13% ทําใหสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดขาว และการจัดตั้งโรงสีขาว กลาวไดวาเปนการทํา
ขาวอินทรียเปนระบบแบบครบวงจร

 การตลาด เนนตลาดภายใน
และความยั่ งยืน  ด  วยกลยุทธ  
Make inside need เพื่อใหตลาด

ขาวอินทรียโตในจังหวัดเชียงใหมกอน 
ตลาดทีด่ทีีส่ดุคือการขายขาวอินทรยี
ในตลาดสด เมื่อขาวลนตลาดแลว
จึงสงออกไปจังหวัดอื่น และทําตลาด
ออนไลน มีขาวอินทรียขายภายใต
รานลูกอีสาน และมีบริษัทขาวไทย

จํากัด มีการฝกใหสมาชิกทําการตลาดรวมกันขายขาวไดทุกวัน จํานวนวันละ 1 ตัน เพราะมีผูประกอบการคาขาว
ที่เปนลูกศิษยแยกตัวออกไป 20 คน ทําเปน 20 แบรนดของตนเอง กลยุทธดานการตลาดของกลุม คือ การมีขาว
ทุกชนิดตามความตองการของลูกคาจากเครือขายเกษตรกร อนึ่งกิจกรรมที่ตองลงทุนสูงอาจจะไมเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร จึงมีการจาง outsource ในบางกิจกรรม เชน ในกิจกรรมการขนสง การบริการ
สีขาวแกสมาชิกท่ีไมมีโรงสีของตนเอง อีกทั้งการสงเสริมใหสมาชิกทําแผนการตลาดของตนเองเมื่อมีโอกาสหรือ
มีความพรอม โดยมีการดูแลในรูปเครือขายอยางตอเนื่อง เพื่อใหกาวสูการเปนผูประกอบการ ซึ่งจะไดผลตอบแทน
เพิ่มขึ้น

ตนแบบผูผลิต และผูประกอบการเกษตรอินทรีย

 จากป 2540 ไดทําฟารมเกษตรอินทรียเปนงานวิจัย ไดทุนจากบริษัท
โตโยตา ระยะแรกไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากแหลงทุนในประเทศญี่ปุน
และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เปน Rainbow Farm จนปจจุบันนี้ไมตองขอรับ
การสนับสนุนเงินทุนแลว เพราะสามารถเลี้ยงตัวเองได กลับกลายเปน
ผูใหแทน และเปนการใหอยางไมมีที่สิ้นสุด ไมวาจะเปนความรู ผลงานวิจัย
และประสบการณ เปนการใหปญญาเพ่ือนําไปพัฒนาตอยอดจากผูผลิต
เปนผูประกอบการ เพื่อชวยกันผลิตขาวอินทรีย แปรรูปและทําการตลาด 
ใหผู บริโภคในจังหวัดไดบริโภคขาวอินทรียกอน นับเปนการใหที่มีความสุข และสิ่งสําคัญเหนือกวาสิ่งอื่นใด
ยังคงทําหนาที่ดูแลเอาใจใสสมาชิกอยางตอเนื่อง ดวยการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา ไมวาจะเปนดานการผลิต 
การตลาด สงเสริมใหมผีูประกอบการรายใหม ๆ โดยผลักดันจากสมาชิกที่มีความพรอมใหผันตัวเองเปนผูประกอบการ
จนเปนผูประกอบการมืออาชีพตอไป

✤

ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวอินทรียของ Rainbow Farm
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กอนจะมาเปนวันนี้

 คุณณัฐกานต วรรณทัศน หรือครูกานต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ด บานสวนแมทะ
ลําปาง อดีตเปนขาราชการครูที่ลาออกกอนเกษียณ ดวยวัย 55 ป กอนจะมาเปนกลุมเพาะและแปรรูปเห็ดในวันนี้ 
เริ่มจากทางทองถ่ินไดพาไปศึกษาดูงานหลายพื้นที่ จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนากลุมใหเกิดขึ้นในชุมชน
ประกอบกับตัวเองรับประทานมังสวิรัติ และปลูกผักอินทรียไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนอยู แลว ในป 2547 
จึงเริ่มทําการเพาะเห็ดหลายชนิด เชน เห็ดนางฟา เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดโคนนอย เห็ดขอนขาว และเห็ดนางรม 
ลองผิดลองถูก สุดทายมาลงตัวที่เห็ดนางฟา ในชวงแรกจําหนายเปนเห็ดสด ไดราคาดี ระยะหลังปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
เริ่มมีคูแขง ทําใหผลิตผลลนตลาดขายไมคอยได จึงหันมาแปรรูปดวยการทอดและอบกรอบ

กิจกรรมการเพาะและแปรรูปเห็ด

 กลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบานสวนแมทะ ลําปาง ตั้งอยูบนเนื้อที่ 8 ไร มีสมาชิก 22 คน 
สมาชิกที่ใชแรงงานประจํา 15-18 คนตอวัน ไดคาจางรายวัน ๆ ละ 270-300 บาท ตามความสามารถของแตละคน 
มีโรงเพาะเห็ดนางฟารวมกัน 10 โรง ๆ ละ 8,000 กอน ปริมาณเห็ดสดที่ผลิตไดตอเดือนประมาณ 10,000 กิโลกรัม 
นําไปใชเพื่อการแปรรูปทั้งหมด และรับซื้อเห็ดสดสวนหนึ่งจากเครือขายตางอําเภอดวย มีการแปรรูปเห็ด
เปนหลากหลายผลิตภัณฑ เชน เห็ดสวรรค เห็ดสามรส เห็ดแดดเดียว เห็ดอบกรอบสมุนไพร ขาวเกรียบเห็ด 
และแหนมเห็ด เปนตน

 กลุมวิสาหกิจมี 2 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟา 
โดยทําเองทุกขั้นตอน เริ่มจากทําเชื้อเห็ด บรรจุกอนเชื้อเห็ด นึ่งกอนเชื้อเห็ด
เพื่อฆาเชื้อโรค เขี่ยเชื้อเห็ดลงในกอนขี้เลื่อยและการบมกอนเชื้อเห็ด แลวนําไป
วางในโรงเรอืนเปดดอก และการดแูลรกัษาใหนํา้วนัละ 2 ครัง้ และทยอยเกบ็
เห็ดเพื่อนํามาแปรรูปหมุนเวียนกันไปในแตละโรงเรือน กิจกรรมแปรรูปเห็ด 
ภายใตโรงงานที่ไดมาตรฐาน GMP โดยคัดเลือกดอกเห็ดเพื่อเปนวัตถุดิบ 
เริ่มจากการตัดแตง ลางทําความสะอาด ผสมเครื่องปรุงรส ทอด นึ่ง อบ 
(ตามชนิดของผลิตภัณฑ) และการบรรจุหีบหอเพื่อสงจําหนาย ในกระบวนการ
ทํางานกลุ ม ถามีปญหาจะตองรวมกันคิดแกไขอยู ตลอดเวลา ตองใช
ความอดทน และเติมเต็มความรูสึก ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน

นางณัฐกานต วรรณทัศน
ชื่อสถานประกอบการ : กลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ด
บานสวนแมทะลําปาง
ที่อยู : 72 หมู 3 บานแมวะ ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
โทรศัพท : 08 6448 1604

โรงเพาะเห็ดนางฟา
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เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมแบบไรของเสีย

 มีการนําองคความรูสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต คือ การนําเอากาซไนโตรเจนใสในถุงบรรจุภัณฑ 
และซีลปดปากถุง เพื่อปองกันไมใหผลิตภัณฑมีกลิ่นเหม็นหืนเร็ว เปนการยืดอายุของผลิตภัณฑไดนานขึ้น 
มีการใชตูอบโดมพลังงานแสงอาทิตย โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยในการ
ตากเห็ดและขาวเกรียบเห็ด รวมทั้งการทําฮอรโมนไข จุลินทรียหนอกลวย และสารไลแมลง (หมักจุลินทรียและ
ตะไครหอม) เพื่อใชในฟารม สําหรับกอนเชื้อเห็ดที่หมดอายุ ก็นํามาทําปุยหมุนเวียนกลับไปใชตอไป กลาวไดวา
ระบบทั้งหมดในฟารม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การตลาดและชองทางการจําหนายที่ไปไกลกวาลําปาง

 ลักษณะสินคาเปนอาหารขบเคี้ยว จึงตองทําการตลาดใหแกคนในชุมชนเมือง ผลิตภัณฑที่ผลิตได
จําหนายในหลายชองทาง ไดแก ริมปงซุปเปอรมารเก็ต เอเดน ออรแกนิคฟารมฮัท จังหวัดเชียงใหม เลมอนฟารม 
แม็กเวลู ฟูดแลนด ตลาดไท ท่ีกรุงเทพ และหางโลตัสเอ็กเพรสทั่วประเทศ โดยผูทําหนาท่ีเรื่องตลาดคือบุตรสาว
ที่อยูกรุงเทพ สวนการขนสงสินคาไปยังผูซ้ือ ใชบริการรถขนสงสินคาประจําจังหวัด กลุมมีรายไดจากการจําหนาย
ผลิตภัณฑตาง ๆ เดือนละไมตํ่ากวา 300,000 บาท

สิ่งที่ไดมากกวาสิ่งที่ตองการ

 จากระยะแรกของการเพาะเห็ดที่ตองการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ แตสิ่งที่ไดมากกวาที่ตั้งใจไวเดิม คือ 
การทําใหสมาชิกกลุมมีงานทํารวมกัน มีรายไดที่มั่นคง การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนความภาคภูมิใจ
ที่ไดเปนแหลงเรียนรูและถายทอดองคความรูใหแกชุมชนอื่นที่สนใจ

✤

ผลิตภัณฑเห็ดแปรรูปตูอบโดมพลังงานแสงอาทิตย
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กอนจะมาเปนวันนี้

 คุณฐิติภัทร สุขเกษม เริ่มตนทําการเกษตรภายใตครอบครัวที่ปลูกขาวมานานกวา 20 ป โดยปลูก
ขาวขาวแบบใชสารเคมี ทําใหมีคาใชจายในการซื้อปุยเคมี และสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชสูงขึ้นทุกป 
รายไดไมคุมกับการลงทุน และไมเพียงพอตอภาระคาใชจายภายในครัวเรือน จนตองไปกูหนี้ยืมสินเปนจํานวนมาก 
อีกทั้งเมื่อทําการเกษตรแบบใชสารเคมีไปไดสักระยะหนึ่งบิดาของตนก็มีปญหาสุขภาพ มีอาการหอบหืด ซึ่งคาดวา
เปนผลมาจากการใชสารเคมีในการเพาะปลูก คุณฐิติภัทรจึงตัดสินใจลดการใชสารเคมีในการปลูกขาว แลวคอย ๆ 
ปรับกระบวนการผลิตมาเปนแบบเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว รวมถึงลดตนทุนการผลิต
และลดภาระหนี้สินในครัวเรือน

กาวเขาสูบทบาทเปนผูประกอบการเกษตรอินทรีย

 ผลิตขาวขาวโดยไมใชสารเคมีและขายใหกับ
โรงสี แตประสบกับปญหาราคาขาวขาวตกตํ่า คุณฐิติภัทร
จึงยกเลิกผลิตขาวขาวหันมาผลิตขาวไรซเบอรี่อินทรีย
เพ่ือจําหนายเอง เพราะขาวไรซเบอรี่ทําการตลาดไดดี
กวาขาวขาว โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคที่ใหความสําคัญ
กับสุขภาพ ตอมาไดขอการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียกับหนวยตรวจรับรองตามมาตรฐาน IFOAM 
(International Federation of Organic Agriculture 
Movements) และขอการรับรองมาตรฐาน Organic 
Thailand จากกรมการขาว ทําใหสามารถจําหนายขาว
อินทรียไดในราคาที่สูงกวาขาวไรซเบอรี่ทั่วไป และ
เป นสินค าที่ตลาดมีความต องการสูงจึงมีผลผลิต
ไมเพียงพอสําหรับจําหนาย จึงจัดตั้ง “บริษัทชาวบาน 
ออร แกนิค จํา กัด”  ขึ้นมาเพื่อรวบรวมผลผลิต
จากเกษตรกรในชุมชนที่ปลูกขาวไรซเบอรี่อินทรีย ซึ่งใน
ปจจุบันมีสมาชิกกลุมลูกขายของบริษัทฯ จํานวน 12 ราย 
ท่ีผลิตขาวไรซเบอรี่อินทรียใหกับบริษัทของตนเอง
ตามมาตรฐาน IFOAM และ Organic Thailand

นายฐิติภัทร สุขเกษม
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชาวบาน ออรแกนิค จํากัด
ที่อยู : 285/20 หมูที่ 8 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
โทรศัพท : 08 1680 5288

ลานตากขาวของบริษัทชาวบาน ออรแกนิคฯ
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 โดยสมาชิกกลุ มลูกขายของบริษัทฯ ทั้งหมดตองทําสัญญากับบริษัทฯ และตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ในสัญญาการผลิตขาวไรซเบอร่ีอินทรียที่บริษัทฯ กําหนด ทั้งนี้ สมาชิกจะไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต
และคาตรวจรับรองแปลง สงผลใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ภาระหนี้สินลดลง มีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ทําให
เชื่อม่ันวาการทําเกษตรอินทรียจะไดราคาผลผลิตที่ดีกวาการทําการเกษตรทั่วไป มีตลาดรองรับสินคาที่แนนอน 
และยังเปนที่ตองการของผูบริโภค

การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย

 บริษัท ชาวบาน ออรแกนิค จํากัด จะรวบรวมขาวเปลือกไรซเบอรี่อินทรียประมาณ 300 ตันตอป 
จากสมาชิกกลุ มลูกขายที่ทําสัญญาการผลิตขาวอินทรียของบริษัทฯ และหากปใดมีปริมาณขาวจากสมาชิก
ไมเพียงพอจะใชวิธีรวบรวมจากเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่ผลิตขาวไรซเบอรี่ไดมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย 
Organic Thailand ที่อยูภายในจังหวัดนครสวรรค

 เงื่อนไขการรับซ้ือขาวอินทรียของบริษัทฯ มีดังนี้ (1) เกษตรกรตองปฏิบัติตามหนังสือสัญญาการผลิต
สินคาเกษตรอินทรียทุกขั้นตอน โดยจะทําสัญญากอนลวงหนา 2 เดือนกอนการเพาะปลูก ถาเกษตรกร
ไมปฏิบัติตาม เชน แอบใชสารเคมี ถ ามีการตรวจพบจะดําเนินการยกเลิกสัญญาทันที (2) ส่ิงเจือปน
ตองไมเกินมาตรฐานที่กําหนด (3) เกษตรกรที่เปนสมาชิกตองจําหนายผลผลิตใหแกบริษัททุกเมล็ด ยกเวน
มีการแจงใหทราบเปนกรณี ๆ และ (4) การจายเงินจะจายเปนเครดิตประมาณ 1 เดือน

ขาวเปลือกที่รวบรวมจากสมาชิกลูกขาย
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 ชองทางการจําหนายขาวไรซเบอรี่อินทรียของ
บริษัทฯ เปนลักษณะขายสง คือ บริษัทฯ จะนําขาวสาร
ไรซเบอรี่บรรจุเปนกระสอบฯ ละ 50 กิโลกรัม แลวสง
ใหพอคาคนกลางเพ่ือนําไปแบงบรรจุถุง ติดตราสินคา
ของพอคารายนั้นเอง เพื่อจําหนายตอไป

 แนวโน มความต องการข  าวอินทรีย ของ
บริษัท ชาวบาน ออรแกนิค จํากัด คือ ตองการขยาย
ตลาดขาวหอมมะลิอินทรียมาตรฐาน IFOAM โดย
บริษัทฯ จะสนับสนุนใหสมาชิกลูกขายของบริษัทฯ 
ผลิตข าวหอมมะลิธรรมศาสตร  ซึ่ งเป นพันธุ ข าว
ที่ปรับปรุงพันธุ มาจากขาวหอมดอกมะลิ 105 โดย
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลักษณะเฉพาะ

ของขาวหอมมะลิธรรมศาสตร คือ เปนขาวพันธุไมไวแสง มีความสูงไมเกิน 100 เซนติเมตร ไมลมงาย เก็บเกี่ยวสะดวก 
ทนทานตอโรคและแมลง สามารถใหผลผลิตไดสูงถึง 900 กิโลกรัมตอไร โดยยังคงรักษาคุณสมบัติความหอมนุม
ไดเชนเดิม และเพาะปลูกไดทุกฤดู ซึ่งถาสมาชิกทําไดก็จะสามารถผลิตขาวระดับพรีเมียมสงใหบริษัทฯ ไดตลอดทั้งป

เกษตรอินทรียไมใชแคทางเลือก

 คุณฐิติภัทร เห็นวา “การทําเกษตรอินทรียไมใชเกษตรทางเลือก แตเปนเกษตรทางรอดของผูผลิต 
ผูบริโภค ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” เนื่องจากการทําเกษตรอินทรียเปนการผลิตที่ปลอดสารเคมีทุกชนิด 
อาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู และสรางระบบนิเวศใหเหมาะสม
กับการผลิตพืชแตละชนิด สําหรับในดานเศรษฐกิจ ตลาดสินคาเกษตรอินทรียมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เนื่องจากกลุมผูบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากปจจุบัน
สินคาเกษตรอินทรียที่ผานการรับรองมาตรฐานมีไมเพียงพอตอความตองการของตลาด

 ขอเสนอแนะในฐานะผูประกอบการ คือ ภาครัฐควรสนับสนุนเรื่องสินเชื่อแกผูประกอบการที่ทําธุรกิจ
เกษตรอินทรีย เนื่องจากมีสวนชวยเช่ือมโยงดานการตลาดใหกับเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่งจะ
สงผลในการสนับสนุนใหมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมากขึ้น เปนผลดีตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมโดยรวม
ของประเทศ

✤

ขาวไรซเบอรี่อินทรียบรรจุรอจําหนาย
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รวมกลุมสรางพลังทําเกษตรอินทรีย

 คุณนงคลักษณ อัศวสกุลชัย ในฐานะผูแทนของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวตําบลบานผึ้ง ไดถายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนฯ โดยเริ่มจากป 2554 ไดมีการรวมตัว
ของสมาชิกกลุ มส งเสริมอาชีพ กลุ มแมบ านเกษตรกร และผู สนใจการปลูกข าวปลอดภัยจากสารพิษ
และการผลิตขาวอินทรียรวมกันจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวตําบลบานผึ้ง” เพื่อนําเทคโนโลยีการผลิต
และการแปรรูปเขามาทดแทนการผลิตแบบดั้งเดิม มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาแบบดั้งเดิมที่มุงเนนการผลิต
เพื่อจําหนายขาวเปลือกเพียงอยางเดียว ผลผลิตมีคุณภาพต่ํา ในขณะที่บางชวงมีผลผลิตลนตลาด ทําให
ราคาตกตํ่า สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนฯ จึงไดประชุมรวมกันเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตขาวใหม โดยใหเครือขาย
หันมาทํานาขาวแบบปลอดภัยปราศจากสารพิษเพื่อพัฒนาเปนการทํานาขาวอินทรียในที่สุด

การขับเคลื่อนธุรกิจสินคาเกษตรอินทรีย

 วิสาหกิจชุมชนฯ จะบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรียของสมาชิก โดยเริ่มจากการนําขาวสารไรซเบอรี่
บรรจุถุงมัดยางแลวนําไปจําหนายที่ตลาดคลองถม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อเวลาผานไปไดชวงหนึ่ง 
คุณนงคลักษณและเพื่อนสมาชิกไดมีแนวคิดที่จะทําตลาดภายใตแบรนดของวิสาหกิจชุมชนฯ จึงไดเขารวมอบรม
และศึกษาดูงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเริ่มทําการตลาดโดยไดรับการสนับสนุน
จากกระทรวงพาณิชย จนมีตราสินคาเปนของตนเองภายใตชื่อ “ขาวสุข”

 วิธีการรวบรวมสินคาของวิสาหกิจชุมชนฯ จะดําเนินการ
โดยรวบรวมสินคาจากสมาชิกในกลุมที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งการ
ตรวจสอบคุณภาพจะมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนตั้งแตลงตรวจแปลง
ถอนกลา ปกดํา การคัดเลือกพันธุ การสุมตรวจดิน จนถึงการเก็บเกี่ยวและ
คัดคุณภาพขาวใหไดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย จากนั้นจึงเก็บรวบรวม
ผลผลิตไวที่ยุงฉางของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานผึ้งในพื้นที่ 4 ไร โดยผลผลิต
ขาวที่กลุมรวบรวม คือ ขาวหอมดอกมะลิ 105 ขาวไรซเบอรี่ ขาวหอมนิล 
ขาวเหนียว มาตรฐานที่รับซื้อ คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM

นางสาวนงคลักษณ อัศวสกุลชัย
ชื่อสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวตําบลบานผึ้ง
ที่อยู : 138 หมู 10 ตําบลบานผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท : 08 1262 0474

ขาวไรซเบอรี่ภายใตชื่อ “ขาวสุข”
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การจําหนายผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน

 ชองทางการจําหนาย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จะทําการตลาดดวยตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เชน พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด กรมสงเสริมการสงออก เปนตน ตลาดที่ทางวิสาหกิจชุมชนฯ จําหนายในปจจุบัน ประกอบดวย ขาวเปลือก
จะสงสินคาผานเครือขายเกษตรอินทรียอีสาน จังหวัดรอยเอ็ด ขาวกลอง และขาวฮางงอก สงไปยังตลาดตางประเทศ 
ไดแก จีน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย สวนขาวกลอง ขาวฮางงอก ขาวผง ขาวเกรียบ สงตลาดภายในประเทศ 
ไดแก ตัวแทนจําหนาย เชน โรงพยาบาลนครพนม รานผลพลอยพอเพียง มูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
รานสะดวกซ้ือ รานอาหารเพ่ือสุขภาพ หางราน ศูนยโอทอป ในจังหวัดสุราษฎรธานี ระนอง และกรุงเทพฯ 
รวมถึงงานแสดงสินคาตาง ๆ อาทิ เมืองทองธานี งานโอทอป และสื่อสังคมออนไลน

แนวคิดของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวตําบลบานผึ้ง

 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวตําบลบานผึ้ง มีความคิดที่จะเพิ่มคุณภาพขาวโดยการทําขาวอินทรีย รวมถึง
สรางเครือขายเพื่อรวมกันผลิตขาวอินทรีย โดยในป 2558 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวตําบลบานผึ้งไดสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมขาวอินทรียในจังหวัดนครพนมได 28 วิสาหกิจ และกําลังจะขยายไปยังจังหวัดสกลนครและมุกดาหาร
ตอไป โดยมีขอแมวากอนที่ขาวจากเครือขายจะถูกสงไปใหลูกคาจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพจากวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปขาวตําบลบานผึ้งกอน นอกจากนี้ ทางกลุมยังมีการนําเอานวัตกรรมเขามาชวยเพื่อใหไดผลิตภัณฑ
ใหม ๆ มาจําหนายเพื่อเพิ่มรายได เชน การสกัดสารจากขาวเหนียวมาทําเซรั่มปลูกผม การทําแปงพัฟขาวหอมมะลิ 
นําไปจําหนายที่รานผลพลอยพอเพียง เปนตน

✤
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กาวเขาสูบทบาทผูประกอบการเกษตรอินทรีย

 ในป 2552 คุณศักดิ์ดา ศรีมณีรัตน ไดเริ่มตนทําเกษตรอินทรียจริงจัง และเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชน
พึ่งตนเองบานหนองสะโนในป 2554 และไดขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรป (EU) หลังจากนั้น
ในป 2556 คุณศักดิ์ดาไดเร่ิมเปนผูรวบรวมผลผลิตขาวอินทรีย เนื่องจากทางกลุมวิสาหกิจมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
และมีผลผลิตขาวเปนจํานวนมาก แตยังไมม่ันใจและไมทราบทิศทางตลาด ตอมาไดรูจักกับเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรียอีสาน ซึ่งเปนกลุมรวบรวมผลผลิตขาวอินทรียเพื่อสงออกมีเครือขายครอบคลุม 8 จังหวัด 
คือ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ บุรีรัมย ศรีสะเกษ รอยเอ็ด และยโสธร 
ซ่ึงทางเครอืขายวสิาหกิจชมุชนเกษตรอนิทรียอสีานไดยนืยนัวามตีลาดแนนอน คุณศักดิด์าจงึเขารวมในเครอืขายดวย 
จากนั้นไดรวบรวมสมาชิกและจัดตั้ง “สหกรณชุมชนเกษตรอินทรียนครพนม จํากัด” ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 
194 คน และเครือขายเกษตรอินทรีย 633 คน ครอบคลุมพื้นที่ 6 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอธาตุพนม 
อําเภอนาแก อําเภอปลาปาก อําเภอเรณูนคร และอําเภอวังยาง

การขับเคลื่อนธุรกิจสินคาเกษตรอินทรีย

 การผลิตของสหกรณชุมชนฯ ใชหลักสําคัญในการบริหาร คือ “ตลาดนํา” หมายความวา ตองมีคําสั่ง
ลูกคามากอนคอยนํามาวางแผนการผลิต

 การรวบรวมสินค า  ผลผลิตที่สหกรณชุมชนฯ รวบรวม ประกอบด วย ข าวเปลือกไรซ  เบอรี่ 
ขาวเปลือกหอมดอกมะลิ 105 และขาวเปลือกหอมมะลิแดง ซึ่งตองเปนสินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียจากสหภาพยุโรป (EU) มาตรฐานเกษตรอินทรียของสหรัฐอเมริกา (National Organic Program-NOP) 
และมาตรฐานเกษตรอินทรียของญี่ปุน (Japanese Agricultural Standard–Organic JAS mark)

 กระบวนจัดการสินคาเกษตรอินทรีย สหกรณชุมชนฯ รวบรวมขาวเปลือก บรรจุในกระสอบปาน 
โดยติดรายละเอียดขอมูลของสมาชิก เชน รหัสแปลง ชื่อ-นามสกุล ที่อยูของเกษตรกร เปนตน ไวที่หนากระสอบ 
แลวจึงขนสงขาวเปลือกไปโรงสีที่ไดกําหนดไว การแปรรูปเปนขาวสารของสหกรณจะใชโรงสี โดยแบงตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียที่ไดรับ คือ มาตรฐานเกษตรอินทรียสหรัฐอเมริกา (NOP) และมาตรฐานเกษตรอินทรียญี่ปุน (JAS) 
นําสงที่หางหุนสวนจํากัด โรงสีตั้งแซเยี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนโรงสีที่มีเครื่องดีดเมล็ดขาวจากสีของขาว

นายศักดิ์ดา ศรีมณีรัตน 
ชื่อสถานประกอบการ : สหกรณชุมชนเกษตรอินทรียนครพนม จํากัด
ที่อยู : 74 หมู 6 บานหนองสะโน ตําบลดอนนางหงส อําเภอธาตุพนม
 จังหวัดนครพนม
โทรศัพท : 08 1183 7955
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ที่แตกตาง และจะมีการแยกเคร่ืองสีระหวางเครื่องสี
ขาวเคมีกับขาวอินทรีย สวนที่ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย
สหภาพยุโรป (EU) จะนําสงบริษัท ยูนิเวอรแซลไรซ 
จํากัด เมื่อถึงโรงสีจะชั่ งนํ้าหนัก ขนส งเข าโรงสี
ผ  า น เ ซ็ น เ ซอ ร  ต ร ว จสอบสิ่ ง เ จื อ ปน  จ ากนั้ น
เขากระบวนการสี ผานเซ็นเซอรตรวจสี เพื่อคัดแยก
เมล็ดข าว และบรรจุ เพื่อรอส งขายตามคําสั่ ง ซ้ือ
ลวงหนาทางเรือขนสงสินคาตอไป

 เ ง่ือนไขการรับซื้อสินค า เกษตรอินทรีย  
สหกรณชุมชนฯ จะรับซื้อขาวจากสมาชิกในราคา
ที่สูงกวาโรงสีทั่วไปประมาณ 1-2 บาทตอกิโลกรัม โดย
กําไรที่ไดจากการขายขาวจะนําไปปนผลใหกับสมาชิก

แนวคิดของสหกรณชุมชน
เกษตรอินทรียนครพนม จํากัด

 ขาวอินทรียมีตลาดแนนอน เพราะผลผลิตยังไมพอกับความตองการตลาด โดยปจจุบันทางสหกรณ
ชุมชนฯ ผลิตไดเพียง 4,000 ตัน/ป ในขณะที่ตลาดมีความตองการ 20,000 ตัน/ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาขาวอินทรีย
มีตลาดรองรับแนนอน แตการทําเกษตรอินทรียทุกอยางตองเปนอินทรียทั้งหมด ตั้งแตเมล็ดพันธุขาว ปุย นํ้า 
การปลูก การแปรรูป การขนสง จนถึงมือผูบริโภค อีกทั้งการทํานาอินทรียเมื่อหมดฤดูทํานายังสามารถปลูก
พืชผักหลังนาหรือเลี้ยงสัตวในที่นาอินทรียเพื่อเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงผลผลิตเหลานี้ของสหกรณชุมชนฯ 
จะมีตลาดรองรับสินคาอยูแลว รวมทั้งยังสามารถตั้งราคาขายเองได เชน ไขไกอินทรีย ทางกลุมไดตั้งราคาฟองละ
หาบาทหาสิบสตางคก็ยังผลิตไมพอขาย เปนตน

 ขอเสนอแนะในการทําเกษตรอินทรียในมุมมองของคุณศักดิ์ดา คือ ตองทําดวยความใสใจผู บริโภค 
“ทาํขาวใหเปนยา ทาํนาใหเปนเนือ้นาบญุ” ตองมคีวามซือ่สตัยและการตรวจสอบภายในซึง่เปนหวัใจของคณุภาพ 
ทั้งนี้ การผลิตตองกําจัดสิ่งปลอมปนตั้งแตปจจัยการผลิต ในสวนของการขยายกําลังการผลิต ตองคํานึงถึงศักยภาพ
การผลิตและการตรวจรับรองมาตรฐาน

✤

การรวบรวมขาวอินทรียจากสมาชิก
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บริหารผลผลิตของกลุมรวมกับภาคเอกชน

 เริ่มตนจากการเปนเกษตรกรที่ทํานาแบบใชสารเคมีเรื่อยมาจนป 2545 มีเพื่อนมาชวนทําเกษตรอินทรีย 
โดยมีความคิดเห็นตรงกันวาถายังมีการใชสารเคมีอยูเรื่อย ๆ แบบนี้ ผลเสียก็จะตกอยูกับตัวเอง ทั้งสุขภาพ
ยํ่าแย ดินเสีย สิ่งแวดลอมเส่ือมสภาพ เกิดสารพิษสะสมในระบบนิเวศ และยิ่งตองใชสารเคมีในปริมาณ
เพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ ซึ่งทําใหตนทุนสูงมากขึ้น แตผลผลิตที่ไดกลับไดเทาเดิมหรือนอยกวา โรคแมลงตาง ๆ 
มากขึ้น ซึ่งต อมาเกษตรกรในหมู บ านจึงตกลงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ มผู ผลิตข าวอินทรีย  เพื่อสังคมและ
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโนนยาง จนเมื่อป 2554 หลังจากเหตุการณนํ้าทวมใหญ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด 
ได  เข ามาเป นผู  รับซื้อข าวอินทรีย  ให แก กลุ มเกษตรกรในอําเภอกุดชุม ภายใต กิจกรรมกระทิงแดง 
ขาวผูกใจ พรอมทั้งชักชวนมูลนิธิขาวขวัญใหมาชวยเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียใหแก
กลุมเกษตรกร

 คุณเริ่ม ชูรัตน ในฐานะผูแทนของกลุมผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม และกลุมวิสาหกิจชุมชนบานโนนยาง 
ไดถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการขาวอินทรียของกลุม โดยเริ่มจากกลุมไดมีการขับเคลื่อนงานรวมกับ
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก พัฒนาระบบการแปรรูปขาวอินทรียเพื่อจําหนายภายในประเทศ พรอมท้ัง
การรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับบริษัทกระทิงแดง จํากัด ในการรับซื้อผลิตผลขาวอินทรียของกลุม
ทุกฤดูกาลผลิต ดวยยอดสั่งซื้อประมาณกวา 60 ตัน

การขับเคลื่อนสูธุรกิจสินคาเกษตรอินทรีย

 กลุมผูผลิตขาวอินทรียเพ่ือสังคม และกลุมวิสาหกิจชุมชนบานโนนยาง ไดรวบรวมขาวหอมมะลิ 105 
จากสมาชิกแลวนํามาแปรรูปเปนขาวสาร บรรจุถุงสุญญากาศขนาด 1 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม โดยใช
ชื่อขาวตราดอกขาว และขาวบรรจุถุงในลักษณะขาวผสม 5 สายพันธุ ประกอบดวย ขาวกลองไรซเบอรี่ ขาวหอมนิล 
ขาวมะลิแดง ขาวลืมผัว และขาวหอมมะลิ ซึ่งขาวที่รับซื้อจากสมาชิกจะตองไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
Organic Thailand

นายเริ่ม ชูรัตน
ชื่อสถานประกอบการ : กลุมผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม และ
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโนนยาง
ที่อยู : 105 หมู 17 ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โทรศัพท : 08 5414 6422
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 ช องทางการจําหน ายข าวของกลุ ม  คือ ส วนหนึ่ ง
เปนไปตามขอตกลงของบริษัท กระทิงแดง และสวนที่เหลือ
จะขายผานสหกรณ Green net หรือขายตรงใหกับผู บริโภค
ในประเทศ โดยรวมออกรานตามที่หนวยงานภาคีจัดขึ้น รวมถึง
ขายปลีกในพื้นที่ผานตลาดนัดสีเขียว

เกษตรอินทรียสรางคุณธรรมในตัว
ไมเบียดเบียน คน และสิ่งแวดลอม

 การทําเกษตรอินทรีย   ส งผลให ผู ผลิตและผู บริ โภค
มีความปลอดภัยผลผลิตไมปนเป อนสารเคมี และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ราคาของสินคาเกษตรอินทรียสามารถขายได
ในราคาสูงกวาสินคาที่ผลิตโดยใชสารเคมี เปนปจจัยสําคัญที่จูงใจ
ใหสมาชิกทําการผลิตแบบอินทรีย และที่ผานมาสินคาของกลุม
จะเนนผูบริโภคที่หันมาใสใจอาหารเพื่อสุขภาพ

 ท้ังนี้  กลุ มได เสนอใหภาครัฐส งเสริมประชาสัมพันธ 
ดานการตลาดเพื่อใหผูบริโภคมีความเขาใจคําวาเกษตรอินทรีย 
และควรสงเสริมเรื่องการตลาด ใหเกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรีย
มีแหลงระบายผลผลิต เชน สงเสริมใหโรงพยาบาล หรือคายทหาร 
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรอินทรียมาเปนวัตถุดิบในการทําอาหาร
สําหรับคนไข หรือทหารในคายฝก เปนตน

✤

ขาวอินทรียบรรจุถุงพรอมสงขาย
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ทําเอง ขายเอง ลดการเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง

 เม่ือคุณมั่น สามสี เรียนจบช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ก็ออกจากโรงเรียนเพื่อมาชวยพอและแมทํานา ซึ่ง
นับเปนจุดเริ่มตนในการเรียนรูและสั่งสมประสบการณการทํานาจากชีวิตจริง หลักจากนั้นไดมีโอกาสเขามาทํางาน
เปนลูกจางรานขายของชําที่ในกรุงเทพฯ ทําใหไดเรียนรูเรื่องการทําธุรกิจรายยอย มองเห็นชองทางการประกอบ
อาชพีคาขาย จงึเดนิทางกลบับานเกดิและพบวาจากธรรมชาติท่ีเคยในนํา้มปีลา ในนามขีาวเริม่มีการเปล่ียนแปลงไป 
จํานวนปูปลาตามธรรมชาติลดนอยลงมากจนแทบไมมีใหเห็น อีกท้ังยังมีโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดทําลาย
ผลผลิตทางการเกษตรงายขึ้น ตนและเพื่อนชาวนาในพื้นที่จึงไดประชุมรวมกัน จนไดขอสรุปวาการทํานา
โดยใชสารเคมีทําใหดินแข็ง ขาดความอุดมสมบูรณ ผลผลิตลดนอยลง แตกลับมีตนทุนที่สูงข้ึน จึงชักชวนกัน
หวนคืนกลับสูการทําเกษตรอินทรียตามแบบบรรพบุรุษ

 จากประสบการณที่มีทั้งเรื่องการทําเกษตรและการทําธุรกิจ คุณมั่นจึงจัดตั้งกองทุนรานคาประจําหมูบาน 
ขึ้นมาภายใตแนวคิดของกองทุน “ทําเพื่อลดการถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลางและเปนการชวยเหลือเกื้อกูล
ระหวางสมาชิกของกองทุน” ตอมาชุมชนมีการรวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้ง “กลุมเกษตรกรทํานา นาโส” เพื่อ
สงเสริมการผลิตและรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่ผลิตขาวอินทรีย และมีการรวมลงทุนกับชุมชนทําโรงสีขาว
ชุมชน กําลังการผลิตขนาด 60 ตันตอวัน และเพื่อเปนการขยายฐานลูกคาไปสูตลาดตางประเทศ ทางกลุมจึงได
นําระบบมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียเขามาควบคุมการผลิต โดยขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียทั้งใน
สวนของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย (มกท.) ทั้งนี้ 
กลุมไดมาตรฐานขาวอินทรียมาตั้งแตป 2534 และมีการตรวจสอบรับรองอยางตอเนื่องทุกป

ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรียของกลุมอยางครบวงจร

 ปจจบุนักลุมเกษตรกรทาํนา นาโส ไดรวบรวมและรับซือ้ขาว
จากสมาชิกที่กลุมสงเสริมปริมาณกวา 4,000 ตัน/ป โดยมีเงื่อนไข
การรบัซ้ือ คอื ขาวทีส่มาชกินาํมาขายตองไดรบัการรบัรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรอินทรีย และตองมีความชื้นไมเกิน 15% โดยมีขั้นตอน 
คือ กอนการรับซื้อขาวเปลือกทุก ๆ ปจะมีการประชุมสมาชิกเพื่อ
กําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกรวมกัน พรอมทั้งจัดทําประกาศราคา

นายมั่น สามสี
ชื่อสถานประกอบการ : กลุมเกษตรกรทํานานาโส
ที่อยู : 57 หมู 2 ตําบล นาโส อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โทรศัพท : 0 4597 9825

โรงสีขาวกลุมเกษตรกรทํานานาโส
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รับซื้อ ตามเกณฑมาตรฐานกระทรวงพาณิชย ความชื้น คุณภาพขาว และจัดเตรียมกระสอบบรรจุภัณฑใหกับสมาชิก
เพื่อประกันความเสี่ยงในการปนเปอน

 เมื่อสมาชิกสงมอบขาวเปลือกตามระยะเวลาที่โครงการกําหนด เจาหนาท่ี
ฝายบัญชีจะช่ังนํ้าหนัก ตรวจคุณภาพ (ความชื้นไมเกิน 15%) ถามีความช้ืนเกิน
ใหสมาชิกนําไปตากลดความช้ืนกอน หลังจากนั้นเจาหนาท่ีจึงตรวจสอบรายชื่อ
ในทะเบียนที่ผานการรับรอง ตรวจบัตรสมาชิก และตรวจสอบปริมาณการผลผลิต
และนํ้าหนักที่สงมอบ แลวจึงจัดเก็บขาวเปลือกในฉางเก็บขาวเปลือก ตามแผนผัง
ที่วางไว ตามประเภทและมาตรฐานขาว ขาวปลอดสารพิษ ขาวปรับเปลี่ยน 
ขาวอินทรียมาตรฐานตาง ๆ อาทิ IFOAM, EU, COR แยกกองขาวชัดเจน และ
ฝายบัญชีจึงทําการบันทึกสตอกเพื่อเตรียมแปรรูปตอไป

 สําหรับโรงสีขาวของกลุมนั้น จะรับสีขาวท้ังของสมาชิกที่ปลูกแบบอินทรียและ
จากชาวนาที่ปลูกแบบใชเคมีทั่วไปเพื่อใหคุมกับกําลังการผลิต ภายใตวิธีการบริหาร
จัดการไมใหขาวอินทรียปนเปอนกับขาวที่ปลูกแบบเคมี

 ชองทางการจําหนายของกลุม คือ ตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ โดยตลาดภายในประเทศ
มีบางสวนที่กลุมขายเองโดยใชตรา “ทุงรวงทอง” โดยขายตามรานคาในเมือง เครือขายสหกรณการเกษตรในจังหวัด
จันทบุรี ขายตรงใหกับผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเขารวมกิจกรรมตลาดสีเขียว รวมถึงตลาดในเมือง
ยโสธรบรเิวณหนาศาลากลางจงัหวดั สวนตลาดตางประเทศทางกลุมจาํหนายใหสหกรณกรนีเนท จาํกดั เปนตวัแทน
สงออกไปยังประเทศเยอรมัน สวีเดน และอิตาลี

สิ่งที่ไดจากการทําเกษตรอินทรีย

 หลังจากพลิกชีวิตจากทํานาเคมีสูการทํานาอินทรีย ปจจุบัน
คุณมั่นและเพื่อนสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น มีรายได และ
ความมั่นคงในอาชีพ โดยคุณมั่นเชื่อวาจะสามารถรักษาอาชีพ
ของบรรพบุรุษไวสืบทอดใหลูกหลานตอไปไดอีกนาน และท่ีสําคัญ
การมีโรงสีขาวของชาวอําเภอกุดชุมมาเกือบ 10 ปนั้น เปนภาพ
สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานธุรกิจชุมชนที่มุงหวังใหชาวบาน
ที่เปนสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งดานรายได และสุขภาพ แตดวย
การทําเกษตรอินทรยีมข้ัีนตอนทียุ่งยาก คณุม่ันจงึตองการใหรฐับาล
มีนโยบายดูแลเกษตรกรผูทําเกษตรอินทรีย โดยดูแลตั้งแตการผลิต
จนถึงการตลาด เพื่อปองกันไมใหเกษตรกรบางสวนหันกลับไป
ทําการผลิตแบบเคมีอีก รวมถึงสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรท่ีทํา

การเกษตรแบบใชสารเคมีปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียเพ่ิมมากขึ้น

✤

ขาวอินทรียทุงรวงทอง

การจําหนายขาวอินทรีย
ของกลุมเกษตรกรทํานา นาโส
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ทําธุรกิจเกษตรอินทรียโดยไมเอาเงินและปริมาณผลผลิตเปนตัวตั้ง

 หลังจากจบปริญญาตรี คุณสุมณฑา ก็ตัดสินใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นฐานของความเชื่อวา
ในการทําเกษตร จะตองมีความเคารพตอพระแมโพสพ พระแมธรณี พระแมคงคา และแมผูใหกําเนิด รวมถึง
ในการทําการเกษตรของคุณสุมณฑาจะไมเอาเงินและปริมาณผลผลิตเปนตัวตั้ง แตจะเนนที่คุณภาพของผลผลิต 
เมื่อดําเนินการหาตลาดของตนเองไดสักระยะหนึ่งแลว คุณสุมณฑาจึงเริ่มจัดตั้ง “อารยะฟารม” ขึ้น โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อดําเนินการรวบรวมสมาชิกในชุมชนใหรวมกลุมกันเพื่อผลิตขาวอินทรีย

กาวเขาสูบทบาทผูประกอบการเกษตรอินทรีย

 แนวคิดสําคัญของอารยะฟารม คือ การสรางมูลคาใหกับขาวในระบบอินทรีย และพัฒนาคุณภาพขาว 
สรางเอกลักษณเฉพาะใหกับสมาชิกผูปลูกขาวอินทรียไดตระหนักถึงความปลอดภัย และการรับรองมาตรฐาน
ที่เปนระบบ โดยสิ่งสําคัญท่ีอารยะฟารมสนับสนุนใหกับเกษตรกร คือ การพัฒนาและปรับปรุงความหลากหลาย
ของพันธุ ขาว และพันธุ พืชอาหารทองถิ่น และสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุ มหรือสรางเครือขายที่เขมแข็ง 
ตองทําไปพรอม ๆ กันจึงจะเกิดพลัง โดยวิธีการจัดการแปลงของเกษตรกรแตละคนจะตองมีพันธุ พืชหรือ
มีเมล็ดพันธุเปนของตนเอง จากนั้นตองคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการจัดการแปลงนา

การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย

 อารยะฟารมใช วิธีการรวบรวมขาวเปลือก
จากแปลงนาของสมาชิกปละ 1 ครั้ง ประกอบดวย 
ขาวเปลือกจาวอินทรีย 240 ตัน ขาวเปลือกเหนียว
อินทรีย 10 ตัน และขาวพื้นบาน เชน ขาวไรซเบอรี่ 
ปริมาณ 10 ตัน โดยสินคาที่รับซื้อทั้งหมดจะตอง
ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย Organic Thailand 
โดยมเีง่ือนไขการรับซ้ือ คอื ตัง้ราคาลวงหนากอนการผลติ 
โดยขาวเปลือกอินทรียหอมมะลิ 105 จะใหราคาสูงกวา
ราคาตลาดทั่วไปกิโลกรัมละ 2-3 บาท สวนขาวอินทรีย

นางสุมณฑา เหลาชัย
ชื่อสถานประกอบการ : อารยะฟารม
ที่อยู : 108 หมู 18 ตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
โทรศัพท (มือถือ) : 09 6697 8057, 08 9274 8884

เครื่องสีขาวขนาดเล็กของฟารม
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ขาวอินทรียบรรจุถุงเพื่อรอการสงมอบแกลูกคา

พื้นบานชนิดสีดําและสีแดงจะประกันราคาขาวเปลือกท่ี 15-18 บาทตอกิโลกรัม ตามคุณภาพขาว เกษตรกร
ตองนําผลผลิตมาขายที่รานอารยะฟารม ทั้งนี้ ทางอารยะฟารมสงเสริมใหเกษตรกรใชเมล็ดพันธุที่มีการคัดเลือกเอง
ภายในกลุมและกําหนดใหสมาชิกเก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึง เนื่องจากจะทําใหเมล็ดมีคุณภาพที่ดี

 ชองทางการจําหนาย ปจจุบันลูกคาของอารยะฟารม ไดแก ผู บริโภคในเมือง ตัวแทนจําหนาย และ
รานคาปลีกทั้งในกรุงเทพและทั่วทุกภาคผานโครงการผูกปนโตขาว สวนลูกคาเปาหมายในอนาคต อารยะฟารม
จะขยายตลาดในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง รวมถึงธุรกิจโรงแรม รานคาสง รานคาปลีก รานโอทอป 
รานประชารัฐ และรีสอรทภายในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง

 แนวโนมความตองการสินคาเกษตรอินทรียของอารยะฟารม ในอนาคตตลาดมีความตองการขาวอินทรียเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงอารยะฟารมมีเปาหมายในการผลิตขาวกลองหอมมะลิ 105 และขาวขาวหอมมะลิ 105 ในปริมาณอยางละ 
100 ตัน ขาวซอมมือ (เหนียวดํา/แดง) ขาวกลองสีดํา ขาวกลองแดง และขาวกลองผสม ปริมาณอยางละ 20 ตัน 
โดยสินคาทั้งหมดจะตองไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย

แนวคิดของอารยะฟารมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย

 คุณสุมณฑา ใหความเห็นวา การทําเกษตรอินทรียเปนความประณีตเฉพาะ ตองมีระบบการพัฒนารวมกัน
ระหวางผูผลิต (ชาวนา) ผูแปรรูป (อารยะฟารม) และผูบริโภค โดยทั้งสามสวนจะตองมีการสื่อสารพูดคุยกันตลอด
เพื่อหาขอดีและขอเสีย นําไปสูการพัฒนารวมกัน เพื่อใหมีขาวอินทรียที่มีคุณภาพออกสูตลาด และผูบริโภคเขาถึง
ไดในราคาท่ีไมแพง ที่สําคัญตองเปนแหลงอินทรียจริง ๆ มีแปลงเกษตรใหดูและตรวจสอบไดตลอดป และในเรื่อง
ของพันธุขาว คุณสุมณฑาตองการใหชาวนาผูปลูกขาวกาวเดินตามบรรพบุรุษเพื่อรักษาวิถีชาวนาในแบบบรรพบุรุษไว 
ตองการใหมีการอนุรักษพันธุขาว โดยชาวนาตองเก็บพันธุขาวเอง และตองเก็บพันธุขาวที่หลากหลายสายพันธุ 
เพราะปจจุบันสภาพอากาศและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก การมีพันธุขาวที่หลากหลายจะชวยให
คัดเลือกสายพันธุที่เหมาะสมในแตละสภาพอากาศและสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ความเปนมาของสหกรณเกษตรอินทรียกองทุนขาวสุรินทร จํากัด

 คุณสมปอย จันทรแสง ในฐานะผู จัดการของสหกรณเกษตรอินทรีย กองทุนขาวสุรินทร จํากัด 
ไดถายทอดเรือ่งราวเกีย่วกบัการบรหิารจดัการสนิคาเกษตรอนิทรยีของสหกรณฯ โดยเริม่จากสหกรณเกษตรอนิทรยี
กองทุนขาวสุรินทร จํากัด ไดถือกําเนิดขึ้นจากความพยายามในการสรางระบบการคาท่ีเปนธรรม เพื่อสงเสริม
การพึ่งตนเองของเกษตรกรรายยอยผูผลิตขาวหอมมะลิเกษตรอินทรีย โดยยึดหลักการเบื้องตนวา “เมื่อมีการผลิต 
ก็ตองมีการทําตลาด”

 สําหรับตลาดทางเลือกจังหวัดสุรินทร มี  2 ระดับ คือ ตลาดต างประเทศ และตลาดทองถิ่น 
ในชวงแรกของการทําตลาดทองถิ่นจะใชชองทางการจําหนายกับโรงพยาบาล หนวยงานราชการ รานคาเล็ก ๆ 
จนสามารถพัฒนามาเปนตลาดนัดสีเขียว ซึ่งเปนศูนยกลางการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียจากผูผลิตถึงผูบริโภค
โดยตรง เนนการขายพืช ผัก ผลไม ตามฤดูกาลที่เกษตรกรปลูกเองในแปลงนา สิ่งสําคัญ คือ ตองเปนสินคาเกษตร
อินทรียเทานั้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการตลาดออกตรวจสอบคุณภาพสินคาของสมาชิกทุก 3 เดือน เพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภค

 ตอมาทางสหกรณฯ ตองการขยายตลาดไปสู ระดับประเทศและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ 

สหกรณฯ จึงตองไดขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย 
(มกท.) และการรับรองมาตรฐานการคาที่มีความเปนสากล เชน Claro, SCT โดยไดรับมาตรฐาน IFOAM, EU, 
USDA รวมถึงตองสามารถตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐานโรงสี โรงบรรจุภัณฑ
อยางเครงครัด และตองมีการบันทึกขอมูลใหสามารถตรวจสอบยอนหลังทุกขั้นตอน ตั้งแตแปลงนาจนถึง
กระบวนการแปรรูปได

 ในป 2550 สหกรณเกษตรอินทรียกองทุนขาวสุรินทร ไดทําการสงออกขาวหอมมะลิเกษตรอินทรีย
ไปสูตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย แลวประมาณ 100 ตัน นอกจากนี้ ทางจังหวัดสุรินทร เล็งเห็น
แนวโนมการเติบโตของตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย จึงไดผลักดันใหมีการพัฒนาสินคาโดยปรับรูปแบบใหทันสมัย 
แปรรูปเปนอาหารไดหลากหลายประเภท

นางสาวสมปอย จันทรแสง
ชื่อสถานประกอบการ : สหกรณเกษตรอินทรียกองทุนขาวสุรินทร จํากัด
ที่อยู : 88 หมู 7 บานทะนง ตําบลแกใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
โทรศัพท : 0 4404 0180
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ขาวอินทรียที่รวบรวมจากสมาชิก

สรางแบบแผนวิถีเศรษฐกิจที่เกษตรกรมีสวนรวม

 สหกรณ  เกษตรอินทรีย กองทุนข  าวสุรินทร   จํ ากัด เป นองค กรของเกษตรกรที่ดํ า เนินงาน
ในแนวทางเกษตรอินทรีย (เกษตรกรรมยั่งยืน) และระบบการคาที่เปนธรรม โดยมีการรับรองระบบการคา
ท่ีเปนธรรมจากองคกรการคาทีเ่ปนธรรมหรอื FLO และการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีนานาชาติ ระบบสหกรณ
กองทุนขาวสุรินทรเปนเสมือนสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธของชาวนารายยอยสุรินทร ไปสูผูบริโภคและพันธมิตร
ทั้งในยุโรปและอเมริกา รวมทั้งผูบริโภคภายในประเทศเอง สรางแบบแผนวิถีเศรษฐกิจที่เกษตรกรมีสวนรวม

 สหกรณฯ จึงนําเอาวิธีการ “การคาแบบเปนธรรม (Fair Trade)” มาใช โดยมีลักษณะของ
การเปนหุ นสวนทางการคา ซึ่งตั้งอยู บนพื้นฐานของการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ความโปรงใส และ
การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสรางใหเกิดความเสมอภาคทางการคา ชวยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
ทําใหเกิดเง่ือนไขทางการคาที่ดีข้ึน และชวยปกปองสิทธิของผูผลิตและลูกจางที่ดอยโอกาส โดยเฉพาะผูผลิต
และลูกจางในประเทศที่กําลังพัฒนา องคกร Fair Trade ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากผูบริโภค มีการดําเนิน
กิจกรรมในการสนับสนุนผู ผลิต การสรางความรับรู ใหกับสาธารณะและรณรงคเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ และวิถีปฏิบัติของระบบการคา ซึ่งเปนจุดหลักที่สหกรณเกษตรอินทรียกองทุนขาวสุรินทร จํากัด 
นําวิธีการดังกลาวมาใชในสหกรณฯ
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ผลิตภัณฑแปรรูปของสหกรณฯ

ขั้นตอนในการรวบรวมสินคาอินทรีย

 สหกรณเกษตรอินทรียกองทุนขาวสุรินทร จํากัด มีสมาชิกรวมทําเกษตรอินทรียทั้งหมดประมาณ 
200 ครัวเรือน เปนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกับสหกรณฯ มีหลักการทางความคิด คือ การทําเกษตร
ท่ียั่งยืน และดูแลสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและลูกคาที่บริโภคขาว สหกรณฯ จะซ้ือขาวเปลือกประมาณ 
500-600 ตันตอป จากสมาชิกที่ลงทะเบียนไว การแบงกลุมผลผลิตขาวที่รับซ้ือแบงเปน “ขาวปฐม” คือ ขาวที่
เกษตรกรแบงที่นาบางสวนทดลองทําเกษตรอินทรีย “ขาวมัธยม” คือ ผลผลิตขาวท่ีอยูในระยะปรับเปลี่ยนมาทํา
อินทรียแลว 1 ป “ขาวมหาวิทยาลัย” คือ ผลผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของ EU แลวสามารถ
สงไปยุโรปโดยตองทําเกษตรอินทรียมาแลว 24 เดือนขึ้นไป และ “ขาวดอกเตอร” คือ ผลผลิตที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย USDA สามารถสงไปสหรัฐอเมริกาโดยตองทําเกษตรอินทรียมาแลว 36 เดือนขึ้นไป

การจําหนายและแนวโนมความตองการสินคาเกษตรอินทรีย

 ปจจุบันสหกรณเกษตรอินทรียกองทุนขาวสุรินทร จํากัด สงสินคาไปจําหนายตางประเทศเปนสวนใหญ 
หรือประมาณรอยละ 80 ที่เหลืออีกประมาณรอยละ 20 จําหนายภายในประเทศ แนวโนมความตองการ
จากตางประเทศมีสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป เชน สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส เปนตน ซึ่งทางสหกรณ
เกษตรอินทรียกองทุนขาวสุรินทร จํากัด ไดมีขอตกลงทําการตลาดรวมกันในรูปแบบ Fair Trade อยูแลว รวมทั้ง
มีตลาดเพิ่มในอีกหลายประเทศในเอเชียที่ซื้อขายรวมกัน อาทิ สิงคโปร และฮองกง

แนวคิดของผูประกอบการตอธุรกิจเกษตรอินทรีย

 ธุรกิจเกษตรอินทรียเปนธุรกิจท่ีสามารถขยายตลาดไปไดอีก ในอดีตลูกคา 80-90% จะเปนลูกคา
จากตางประเทศ แตในปจจุบันผู บริโภคในประเทศเริ่มสนใจในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 
สงผลใหธุรกิจสินคาเกษตรอินทรียทั้งในและนอกประเทศสามารถขยายตัวไดอีก
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จุดเริ่มตนในการเปนผูประกอบการธุรกิจผลผลิตเกษตรอินทรีย

 คุณพุทธไนย ตันมณี ในฐานะผูแทนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตพืชสมุนไพรบานเกาะลอย ไดถายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนฯ ดังนี้ เริ่มตนจากเกษตรกรในหมูบาน
ตองออกไปรับจางแกะเปลือกกุงที่อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดคาจางเปนคาแรงขั้นตํ่า ตองออกจากบานแตเชา 
มีรถมารับออกไปทํางานพรอมกัน เวลากลับถาเกษตรกรบางรายตองทํางานลวงเวลา เกษตรกรคนที่ไมไดทําก็ตองอยูรอ
เพื่อขึ้นรถกลับมาพรอมกัน จึงมีความคิดอยากชวยเหลือเกษตรกร โดยท่ีคุณพุทธไนยเองมีความรูดานแพทยแผนไทย
อยูแลว จึงไดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตพืชสมุนไพรบานเกาะลอย” เพ่ือดําเนินการผลิตสมุนไพรอินทรีย
และแปรรูปท่ีเปนผลิตภัณฑอินทรียออกจําหนาย นับเปนการสรางงานสรางรายไดใหแกคนในชุมชน สงเสริม
การพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเกษตรกรในหมูบาน ที่ผานมาคุณพุทธไนย
เปนกําลังหลักในการผลิตสินคาแปรรูปอินทรีย ตั้งแตเริ่มตนการผลิตจนเก็บผลผลิตมาขายใหวิสาหกิจชุมชน 
และนําสมุนไพรมาแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเครื่องดื่มแบบนํ้าและแบบผง เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา และ
เพิ่มชองทางการตลาด

การรวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรีย

 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตพืชสมุนไพรบานเกาะลอย ดําเนินการ
วางแผนการผลิต ใหสอดคลองกับทิศทางของตลาด สนับสนุนองคความรู
ใหเกษตรกร และใหคําปรึกษาแนะนําและแกไขปญหาใหเกษตรกร พรอม
ลงตรวจเยี่ยมแปลง สุ มตรวจแปลง ประเมิน ติดตามระบบการผลิต 
ตรวจสอบสินคาใหไดมาตรฐานตามขอกําหนด

 การรับซื้อผลผลิตอินทรีย แบงเปน 2 ชองทาง ไดแก รับซื้อ
จากเกษตรกรในหมู บานที่เปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และรับซื้อจาก
สวนเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย Organic 
Thailand ภายในจังหวัดจันทบุรี โดยรับซื้อผลผลิตที่หลากหลาย เชน 
มังคุด สมอไทย และสมอพิเภก

นายพุทธไนย ตันมณี
ชื่อสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตพืชสมุนไพรบานเกาะลอย
ที่อยู : 36 หมู 12 บานเกาะลอย ถนนทรัพยเจริญ ตําบลแกงหางแมว
 อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท : 08 1984 2355, 08 1619 2766

นํ้าผลไมและสมุนไพรแปรรูป
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 การแปรรูปผลผลิต การแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียโดยควบคุม
การผลิตทุกขั้นตอนใหปลอดจากการปนเปอน และตองไมสูญเสียความเปนเกษตรอินทรีย กระบวนการแปรรูปนํ้าผลไม
และสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ใชกระบวนการแปรรูปท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และคงคุณคาทางโภชนาการและ
ทางยาไวใหมากที่สุด มีการใชภูมิปญญาดั้งเดิมมาประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม ใชเครื่องจักร
มาชวยในกระบวนการแปรรูป เพื่อเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ การผลิตมีประสิทธิภาพสูงและ
รวดเร็วขึ้น และลดตนทุนการผลิต ทําใหสงสินคาไดทันตามความตองการของลูกคา

 การจําหนายสินคา มีการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรอินทรียโดยในชวงตนฤดูกาล ซึ่งผลไมมีราคาสูง
ใชวิธีการจําหนายใหกับผูรับซื้อทั่วไป สําหรับชวงกลางฤดูกาลจนถึงปลายฤดูกาล ซึ่งเปนชวงที่ราคาผลผลิตตกตํ่า 
เนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาดจํานวนมาก ไดนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา สงจําหนายใหกับกลุมลูกคาที่รักสุขภาพ
และชื่นชอบอาหารอินทรีย โดยสวนใหญจะเปนกลุมลูกคาในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล สวนในพื้นที่จังหวัด
จนัทบรุจีะจาํหนายทีร่านจนัทรโภชนา รานฟารมสขุ รานมะลวิรรณ และสวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง อีกท้ังมีตัวแทนจําหนายทั่วทุกภาคของประเทศ โดยใชตราสินคาวา 
“พุทธรักษา” ทางกลุ มวิสาหกิจสามารถผลิตผลไมแปรรูปไดตลอดทั้งป เนื่องจากมีการเก็บวัตถุดิบไวโดย
การแชแข็ง

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย

 คุณพุทธไนย มีแนวคิดวาธุรกิจเกษตรอินทรียเปนที่ธุรกิจที่มีโอกาสขยายตลาดไปไดอีก เพราะในปจจุบัน
ผูบริโภคสนใจเร่ืองการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพมากขึ้น และที่ผานมารอยละ 80-90 จะเปนลูกคา
จากตางประเทศ แนวทางที่จะทําใหเกิดการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย คือ เกษตรกรตองมีการรวมกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑอินทรีย เพื่อสุขภาพทั้งผูผลิตและผูบริโภค เปนการเพิ่มมูลคาผลผลิต เพิ่มชองทางการตลาด และ
ทําใหเกษตรกรไมถูกพอคาคนกลางกดราคาสินคาเกษตรในชวงที่ผลผลิตออกกระจุกตัว

✤
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กาวเขาสูบทบาทผูประกอบการเกษตรอินทรีย

 คุณเจษฐ น่ิมสุวรรณ ในฐานะผูแทนของโรงสีไฟไทยสมบูรณ ไดถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขาวอินทรียของโรงสีไฟไทยสมบูรณ โดยเริ่มจากในอดีต ชวงท่ีสถานการณราคาขาวตกต่ํา สวนทางกับ
คาครองชีพ และตนทุนในการทํานาก็มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนมาปลูกขาว
แบบอินทรียเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากมีตนทุนที่ตํ่ากวาการปลูกแบบใชสารเคมี ประกอบกับทําใหผลผลิตที่ได
มีคุณภาพดี ปลอดภัยตอชีวิตผู ผลิตและผู บริโภครวมถึงสิ่งแวดลอมรอบขางดวย แตเกษตรกรสวนใหญ
ไมมีทักษะ ความถนัดในดานการตลาด และชองทางการจําหนายสินคา โรงสีไฟไทยสมบูรณจึงไดนําแนวคิด
ขางตนเขามาคัดเลือกกลุมเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการผลิตสินคาแบบอินทรีย ซ่ึงตองใชความเอาใจใสในการผลิต
เปนอยางมาก โดยรวบรวมเกษตรกรที่มีแนวคิดท่ีตรงกันมาสงเสริมทักษะการปลูกขาวแบบอินทรีย และชวยหา
ชองทางการจําหนายสินคาเพื่อใหเกษตรกรสามารถจําหนายสินคาไดปริมาณมากขึ้น

การขับเคลื่อนธุรกิจสินคาเกษตรอินทรีย

 โรงสีไฟไทยสมบูรณ ไดรวบรวมขาวอินทรียจากกลุมเกษตรกร โดยมีการสงเสริมองคความรูเพิ่มเติมให 
เชน จัดหาหนังสือที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย บทความทางอินเทอรเน็ต เปนตน และขอความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ กรมการขาว เพื่อเปนที่ปรึกษาดานขอมูลในการชวยเหลือเกษตรกรแกปญหา
ตาง ๆ เชน ปญหาโรคแมลงศัตรูขาว เปนตน รวมท้ังมีการลงสํารวจแปลงนาเพื่อติดตามผลลัพธรวมกับ
ทางเกษตรกร

 ปจจุบันโรงสีไฟไทยสมบูรณ มีสมาชิกจํานวน 7 ราย รวมพื้นที่ 150 ไร โดยกลุมนี้ไดผานการรับรอง
ตามมาตรฐาน Organic Thailand ในระยะปรับเปลี่ยน สืบเนื่องจากความสําเร็จของสมาชิกสงผลใหมีเกษตรกร
ใหความสนใจในแนวทางนี้เพิ่มขึ้น โดยมีเกษตรกรรายใหมอยูระหวางขอการรับรองมาตรฐานเพิ่มอีก 13 ราย 
รวมพ้ืนท่ีมากกวา 500 ไร โดยการพิจารณาเบื้องตนในการคัดเลือกเกษตรกรที่จะมาเปนผูผลิตขาวอินทรีย
จะพิจารณาจากขอมูลในอดีต เชน ผลผลิตที่เคยผลิตได เปนตน โดยในปจจุบันรับซื้อขาวอินทรียพันธุขาวไรซเบอรี่ 
และขาวหอมมะลิ

 เงื่อนไขการรับซื้อขาวของโรงสีไฟไทยสมบูรณ คือ จะรับซ้ือขาวอินทรียจากกลุมเกษตรกรที่ไดตกลงไว
ลวงหนา และมีการกําหนดปริมาณการรับซื้อและชวงเวลาการสงผลผลิตเพื่อใหไดขาวที่มีคุณภาพดี โดยรับซื้อ
เฉพาะขาวนาป แลวนําขาวเปลือกมาลดความชื้น เพื่อใหไดขาวเปลือกท่ีมีความชื้นเหมาะสม จากนั้นนําไปบรรจุ
ใสกระสอบแยกเปนของเกษตรกรแตละรายเพื่อใหงายตอการตรวจสอบกรณีที่สินคามีปญหา แลวจึงทยอย

นายเจษฐ นิ่มสุวรรณ
ชื่อสถานประกอบการ : โรงสีไฟไทยสมบูรณ
ที่อยู : 45 หมู 1 ตําบลสนามแจง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท : 08 6324 4157, 0 3647 1234
โทรสาร : 0 3647 1679
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ขาวอินทรียภายใตแบรนด “ลิ้นจี่”

นําขาวเปลือกเขาสูโรงสีขาวอินทรียโดยเฉพาะ และสีเปนขาวกลองบรรจุถุงขนาด 50 กิโลกรัม หรือถุงสุญญากาศ 
1 กิโลกรัม ตามยอดการสั่งซื้อ โดยการจางแรงงานทองถ่ินใหเปนผูบรรจุขาวเพ่ือสรางรายไดใหกับคนในพื้นที่ 
ทั้งนี้ โรงสีจะสีขาวในปริมาณตามยอดการสั่งซื้อเทานั้น เพื่อคงคุณภาพของขาวไวใหดีที่สุด

ชองทางการจําหนาย

 โรงสีไฟไทยสมบูรณ บริหารจัดการผลผลิตของสมาชิก
โดยจําหนายทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ สําหรับ
ตลาดภายในประเทศ แบงออกเปน 3 ชองทาง ไดแก รานคาสง 
เปนร านคาที่ ซ้ือสินคาจํานวนมากเพ่ือนําไปขายใหผู ค าปลีก
รายย อยขนาดเล็กทั่วไป เช น ร านขายของชําตามหมู บ าน 
แผงขายสินคาในตลาดนัดชุมชน จําหนายออนไลน เปนตน 
โดยโรงสีจะขายส งขนาดบรรจุถุงใหญ 50 กิ โลกรัม และ
ถุงสุญญากาศ 1 กิโลกรัม และรานคาปลีก เปนรานคาขนาดเล็ก
ที่อยูใกลโรงสี โดยจําหนายแบบถุงสุญญากาศขนาด 1 กิโลกรัม 
รวมถึงขายใหผูบริโภคโดยตรวจ ซึ่งกลุมนี้จะเปนกลุมที่มีขนาดเล็ก
และมีปริมาณการสั่งสินคาไมมาก โดยโรงสีจะจําหนายสินคา
ภายใตแบรนด “ลิ้นจี่” ซึ่งเปนตราสินคาของโรงสีไฟไทยสมบูรณ
เทานั้น

 สําหรับการขายนอกประเทศ จําหนายสินคาผานผูสงออก
หรือผูรวบรวมสินคาสงออก โดยบรรจุขนาดถุงใหญ 50 กิโลกรัม 
เทานั้น

เกษตรอินทรียในมุมมองของโรงสีไฟไทยสมบูรณ

 ปจจุบันแนวโนมความตองการสินคาเกษตรอินทรียมีกระแสตอบรับท่ีดีมาก โดยเฉพาะกลุมผูรักสุขภาพ 
สงผลใหตลาดเกษตรอินทรียยังมีแนวโนนในการเติบโตที่ดี ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรียตองมีใจรัก และ
ยึดมั่นในการทําอินทรียเปนสําคัญ ตองคํานึงถึงคุณภาพของผลผลิตที่ได เพราะการทําเกษตรอินทรียไมเพียง
แคชวยลดตนทุนในการเพาะปลูก แตยังชวยใหสิ่งแวดลอมโดยรวมไดรับการฟนฟู เนื่องจากไมมีการใชสารเคมี 
สงผลใหสุขภาพทั้งผูผลิตและผูบริโภคดีขึ้นอีกดวย

✤
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แนวคิดธุรกิจอินทรียของบริษัท บลูริเวอร โปรดักส จํากัด

 คุณวิรัตน มุกดา ในฐานะผูแทนของบริษัท บลูริเวอร โปรดักส จํากัด ไดถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรียของบริษัท บลูริเวอร โปรดักส จํากัด โดยเริ่มจากกระแสความตื่นตัวดานสุขภาพ
ท่ีตองการบรโิภคอาหารธรรมชาตใินตางประเทศโดยเฉพาะแถบสหภาพยโุรปและญีปุ่นมคีวามตองการบรโิภคอาหาร
ธรรมชาติ เกษตรอินทรียจึงเปนทางเลือกสําหรับการผลิตท่ียั่งยืน อีกทั้งยังมีตนทุนการผลิตต่ํา มีการใชภูมิปญญา
ของชาวบานในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียโดยไมใชสารเคมี ทําใหภาคเกษตรไดรับการมองอยางมีคุณคา บริษัทฯ 
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูผลิตใหสามารถขยายการผลิต มีตลาดรองรับ และเพื่อเปนแหลงรวบรวม
สินคาใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการสงออกสินคาเกษตรอินทรียใหเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป

กาวเขาสูบทบาทผูประกอบการเกษตรอินทรีย

 บริษัท บลูริเวอร โปรดักส จํากัด วางแผนรวบรวมสินคาเกษตรอินทรียตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ 
โดยมีการสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับความพรอมในการผลิต ขนาดพื้นที่ ระบบนํ้า และความถนัดของเกษตรกร 
รวมถึงชนิดพืชที่ปลูก ซึ่งแผนการผลิตของเกษตรกรกับแผนการตลาดของบริษัทฯ ตองมีความสอดคลองกัน
รวมถึงบริษัทฯ จะสนับสนุนความรูใหเกษตรกร ทั้งเรื่องระบบการผลิตเกษตรอินทรีย การรับรองมาตรฐาน
ใหคําปรึกษาแนะนําและแกไขปญหาตาง ๆ ใหแกเกษตรกร พรอมลงตรวจเย่ียมแปลง สุมตรวจแปลง ประเมิน 
ติดตามระบบการผลิต ตรวจสอบสินคาใหเปนไปตามขอกําหนดของบริษัทฯ เพื่อใหไดผลผลิตตามมาตรฐาน
ที่กําหนด สวนการขนสงทางบริษัทฯ จะมีรถหองเย็นรับสงสินคาถึงฟารมเกษตรกร แตหากเปนพื้นที่หางไกลมาก
จะมีจุดรถหองเย็นตั้งระหวางทาง เพื่ออํานวยความสะดวกแกเกษตรกรที่นําสินคามาสง หรือถาเกษตรกรสะดวก
ที่จะขนสงสินคามายังบริษัทฯ ดวยตัวเอง บริษัทฯ ก็จะจายเงินคาขนสงใหเกษตรกร

การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย

 เกษตรกรจะรวบรวมสินคาพืชผัก อาทิ ขมิ้นชัน ตะไคร กลวยนํ้าวา ขาวโพดฝกออน มะเขือเปราะ 
พริกจินดาเขียว มะนาว และผักบุงจีน สงใหบริษัทฯ พรอมทั้งทําการแจงรายการสินคา ประมาณอาทิตยละ 
2 ครั้ง เมื่อเกษตรกรสงสินคาใหบริษัทฯ โดยใชบิลใบมอบสินคาท่ีระบุชนิดสินคา นํ้าหนัก และราคาเรียบรอยแลว 

นายวิรัตน มุกดา
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บลูริเวอร โปรดักส จํากัด
ที่อยู : 453-454 ถนนกาญจนบุรี-บานโปง ตําบลปากแรด อําเภอบานโปง
 จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท : 09 8458 1413, 0 3221 0942
โทรสาร : 0 3222 1781
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ผักอินทรียที่บริษัทฯ รวบรวม

หลังจากนั้นบริษัทฯ จะตรวจสอบสินคาใหไดตามขอกําหนด โดยมีการสุมตรวจ สินคา ภาชนะบรรจุสินคา
เกษตรอินทรีย หากตรวจพบสินคามีความเสียหายที่เกิดจากเกษตรกร บริษัทฯ จะทําการแจงและสงสินคาคืน
ใหเกษตรกร โดยจายเงินตามจํานวนสินคาที่เหลือในอาทิตยถัดไป

 โดยมีเงื่อนไขการรับซื้อสินคาเกษตรอินทรีย คือ เริ่มแรกบริษัทจะตั้งราคามาตรฐาน กําหนดระยะ
เวลา 1 ป และในปตอไปจะทําการปรับราคาเพิ่มขึ้นใหแกเกษตรกรประมาณ 20-40% ทั้งนี้ ราคารับซื้อ
จะพิจารณาจากชนิดสินคา ความยากงายของการผลิต ตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดกลาง เชน ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดศรีเมือง เปนตน ทั้งนี้  บริษัทฯ ยังมีความตองการสินคา 
ขาวโพดฝกออน ตะไคร ขมิ้นชัน กระเจี๊ยบเขียว และมะเขือพวง อยางตอเนื่อง

 ปญหาที่เกิดจากการรับซื้อสินคาเกษตรอินทรียที่พบบอย คือ เรื่องมาตรฐานของสินคาที่มักจะเกิดจาก
ความไมเขาใจของเกษตรกรเร่ืองปจจัยที่นํามาใชในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย และคุณภาพเกรดของสินคา
ยังไมไดตามเกณฑ ซ่ึงบริษัทฯ ไดทําการแกไขโดยใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทําการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร 
เพื่อสุมตรวจ และประเมินสินคา หากพบสิ่งที่ดําเนินการไมถูกตอง เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะใหคําปรึกษาแนะนํา
ทันที เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเปนไปตามมาตรฐานขอกําหนดของบริษัทฯ รวมถึงรวมวางแผนการผลิตกับเกษตรกร
เพื่อใหผลผลิตของเกษตรอินทรียมีความตอเนื่อง

 สินคาเกษตรอินทรียของบริษัทฯ จะนําไปจําหนายที่ท็อปส ซุปเปอรมาเก็ตสํานักงานใหญ รานคาอาหาร
สุขภาพของจังหวัดกาญจนบุรี หางสรรพสินคาโรบินสันจังหวัดกาญจนบุรี และสงออกขา ตะไคร ขมิ้น และ
ใบมะกรูด ไปยังประเทศแถบสหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ สวิตเซอรแลนด เยอรมันนี รวมทั้งประเทศญี่ปุน 
สวนขาวโพดหวาน และผักบุง สงออกไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งสินคาที่สงออกจะเปนสินคาที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน IFOAM และ EU รวมถึงระบบรับรองของแคนาดา
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ธุรกิจเกษตรอินทรีย สามารถทําใหเศรษฐกิจดานการเกษตร
มีความฟนตัวและยั่งยืน

 แนวคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจเกษตรอินทรีย คือ สามารถทําใหเศรษฐกิจในภาคเกษตรฟนตัวและยั่งยืน 
ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าภาคการเกษตรไมขาดดุลการคา รวมถึงเกษตรอินทรียสงผลดีตอสุขภาพของเกษตรกร
และผูบริโภค ไมทําลายสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมองวาตลาดยังมีโอกาสขยายตัวสูง 
โดยเฉพาะตลาดตางประเทศยังมีความตองการมาก แตปริมาณสินคาเกษตรอินทรียปจจุบันมีไมเพียงพอ
ตอการจําหนาย

 ทั้งนี้ ความรูดานเกษตรอินทรียเปนสิ่งสําคัญ ตองใหเจาหนาท่ีและหนวยงานภาครัฐมีความรูความเขาใจ
เกษตรอินทรียที่ถูกตองมากขึ้น เกษตรกรควรมีความรูเรื่องการจัดการฟารม เรื่องปจจัยการผลิต และเมล็ดพันธุ
ตองไมใช GMO วิธีการใชสารชีวภัณฑ รวมทั้งควรสนับสนุนสงเสริมการผลิตสารชีวภัณฑที่มีคุณภาพ

✤

ผลิตภัณฑแปรรูปของบริษัทฯ

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรอินทรีย 137



 คุณสฤษดิ์ โชติชวง ในฐานะผูแทนของวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน ไดถายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรียของวิสาหกิจชุมชนฯ ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราว
เกาะพะงัน ไดจดทะเบียนการจัดตั้งกลุมเมื่อป 2554 โดยมีประธานกลุม คือ นายสฤษดิ์ โชติชวง ปจจุบัน
วิสาหกิจชุมชนฯ มีสมาชิก 60 ราย พื้นที่ปลูกมะพราวของสมาชิกรวมประมาณ 400 ไร มีสมาชิกกลุมที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 18 ราย พื้นที่ในการผลิตมะพราวอินทรียรวม 167 ไร กิจกรรม
ที่กลุมฯ ไดรวมกันดําเนินการ คือ การเพาะปลูกมะพราวสวน และรวบรวมผลผลิตเพื่อแปรรูปเปนมะพราวแหง
และนํ้ามันมะพราว โดยในรอบการผลิตหนึ่งปมะพราวจะใหผลผลิตประมาณ 90 ผลตอตน (พื้นที่ปลูกเฉล่ีย 
20 ตนตอไร) ลักษณะพิเศษของสินคาของกลุม คือ ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
Organic Thailand และไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications: GI) เมื่อวันที ่
25 ธันวาคม 2555

 อีกทั้ง สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ไดสรุปผลการประเมินศักยภาพ
ของกลุมฯ ในภาพรวมอยูในระดับดี โดยในปงบประมาณ 2560 สมาชิกกลุมและชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน
ยังไดเขารวมโครงการเกษตรแปลงใหญตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรวมกันบริหารจัดการผลผลิตมะพราวเกาะพะงัน
แบบครบวงจร และมีการรับสมาชิกกลุมฯ เพิ่มอีกรวมมีสมาชิก 60 ราย ซึ่งคาดวาจะผานการรับรองมาตรฐาน
การผลิตสินคาเกษตรอินทรียทั้งสิ้น 58 ราย

การบริหารจัดการสินคา

 กิจกรรมหลักของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ที่สมาชิกไดทํารวมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผลิต
เกษตรอินทรีย ซึ่งมีประธานกลุมเปนผูนําและผูประสานงานหลักระหวางสมาชิกและเครือขายในการถายทอด
เทคโนโลยี การผลิตและการแปรรูปสินคาอยูเปนประจํา นอกจากนี้สมาชิกกลุ มอินทรียบางรายยังรวมกัน
นําผลผลิตของตนเองมาแปรรูปเปนมะพราวแหงและนํ้ามันมะพราวสกัดเย็น โดยในการรวบรวมผลผลิตที่จะนํามา
แปรรูป จะตองผานการคัดเลือกและตรวจสอบผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยนําไปแปรรูปนํ้ามันมะพราวสกัดเย็น
ที่กลุมเกษตรกรเครือขายในพื้นที่ สําหรับผลผลิตสดของเกษตรกรสมาชิกจะแยกกันขายที่สวน โดยพอคาคนกลาง
จะเขามารับซื้อในสวนของเกษตรกรแตละราย มีราคารับซื้อและคาจางจัดเก็บผลผลิตเหมือนกันตามฤดูกาล 
ในขณะท่ีผลผลติแปรรปูสวนใหญจะนาํไปจาํหนายในตลาดหรอืสถานทีท่องเทีย่วภายในเกาะ และบางสวนเกษตรกร
จะนําไปขายนอกพื้นที่

นายสฤษดิ์ โชติชวง
ชื่อสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพราวเกาะพะงัน
ที่อยู : 49/1 หมู 2 ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท : 08 9593 1513
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แนวโนมความตองการสินคาเกษตรอินทรียของกลุม

 ปจจุบันความตองการใชมะพราวผลเพื่อการบริโภคโดยตรง
ในครัวเรือนมีแนวโนมลดลง โดยผูบริโภคนิยมซื้อกะทิกลองสําเร็จรูป
มากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกในการนําไปใชประกอบอาหาร
และหาซื้อไดงาย ในขณะที่ความตองการใชมะพราวในการแปรรูป
มีอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความตองการใชเนื้อมะพราวแหง
และกากมะพราวแหงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เพื่อเปนวัตถุดิบเขาโรงงาน
กะทิ ผลิตนํ้ามันมะพราว และอื่น ๆ ดังนั้น มะพราวอินทรีย
ของกลุมจึงเปนที่ตองการของตลาดและยังไมเพียงพอ เนื่องจาก
พื้นท่ีแหลงผลิตที่สําคัญมีแนวโนมลดลงไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะปาลมน้ํามันซึ่งใหผลตอบแทนเร็ว ท้ังนี้ 
เพื่อรักษาความม่ันคงทางดานอาหารของประชากรเกาะพะงัน 
และสนองความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้น กลุ มจึงไดกําหนด
เปาหมายขยายพื้นที่มะพราวอินทรียในเกาะพะงันใหได 1,500 ไร 
ภายในป 2564

แนวคิดของประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ตอธุรกิจ
เกษตรอินทรีย

 ในมุมมองของประธานวิสาหกิจชุมชนฯ มีความเห็น
ตอธุรกิจเกษตรอินทรียโดยทั่วไปวามีแนวโนมขยายตัวไดมากขึ้น 
โดยเฉพาะโอกาสจากการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ สําหรับอุดมการณและความคาดหวัง
ของกลุ ม คือ การทําสวนมะพราวอินทรียอยางยั่งยืน อนุรักษ
มะพราวพันธุ พื้นเมืองของเกาะพะงัน และผลักดันการตอยอด
สินคาใหมีมูลคาเพิ่ม และไดราคาสูงขึ้นดวยการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ

✤

ผลิตภัณฑมะพราวอินทรียแปรรูป
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รวมกลุมเพื่อแกปญหาราคาขาวตกตํ่า

 คุณสายสุนีย เกื้อแกว ในฐานะผูแทนของสหกรณการเกษตรแมบานภักดีรวมใจ จํากัด ไดถายทอด
เรื่องราวเก่ียวกับการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรียของสหกรณการเกษตรฯ โดยเริ่มจากทุกคนประสบกับ
ปญหาขายผลผลิตขาวไดในราคาที่ตกตํ่า จึงตองการรวมกลุมเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตและสรางพลังในการ
ตอรองดานราคาที่ปกติจะถูกกําหนดโดยผูรับซื้อหรือโรงสี ที่ผานมาเกษตรกรจําเปนตองขายเพราะมีภาระคาใชจาย
ในการลงทุน อาทิ คาเตรียมดิน คาปุย คาเกี่ยวขาว รวมถึงคาใชจายในครัวเรือนตาง ๆ เชน คาใชจายในการสงเสีย
ใหลูกเรียนหนังสือ สมาชิกสหกรณจึงมีความคิดท่ีจะบริหารจัดการผลผลิตและตองการกําหนดราคาขายกันเอง 
พรอมท้ังตองการสงเสริมใหสมาชิกทําเกษตรแบบอินทรียเพื่อปรับสภาพดินที่แข็งกระดางเสื่อมสภาพใหกลับมา
สู สภาพเดิม หลังจากที่มีการทํานาโดยใชสารเคมีมาเปนเวลานาน อีกท้ัง การทําเกษตรอินทรียยังชวยลด
ตนทุนการผลิต ทําใหสมาชิกสหกรณมีเงินเหลือเพื่อนํามาใชจายในครัวเรือน

การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย

 สหกรณการเกษตรฯ จะทําการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ จํานวน 50 คน และเครือขาย
ที่เกี่ยวของประมาณ 50 คน ในปริมาณ 600 ตัน/ป ผลผลิตที่รวบรวมประกอบดวย ขาวสังขหยด ขาวหอมปทุมธานี 
และขาวหอมนิล โดยผลผลิตที่รับซื้อทั้งหมดจะตองเปนผลผลิตที่ผานการรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย

 ในชวงของการปรับเปล่ียนการผลิต สหกรณการเกษตรฯ ไดรับซื้อผลผลิตขาวเปลือกจากสมาชิกเพื่อ
แปรรูปและสงจําหนาย โดยกลุมจัดซื้อในราคาที่สูงกวาราคาที่รับซื้อทั่วไปในทองตลาด ประมาณตันละ 300 บาท 
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ปจจุบันปริมาณผลผลิตขาวสังขหยดมีไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค 
อยางไรก็ตามการจําหนายสินคายังมีปญหา เนื่องจากขาวสังขหยดที่ผลิตทั่วไปมีราคาที่ต่ํากวา ทําใหเกิด
การเปรียบเทียบดานราคาขายระหวางขาวสังขหยดทั่วไปกับขาวสังขหยดอินทรีย

นางสายสุนีย เกื้อแกว
ชื่อสถานประกอบการ : สหกรณการเกษตรแมบานภักดีรวมใจ จํากัด
ที่อยู : 209 หมู 6 ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท : 09 3773 2115
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 ที่ผานมาศูนยวิจัยขาวพัทลุง กรมการขาว ไดเขามาแนะนําสมาชิกเรื่องการขอใบรับรองการทําขาวอินทรีย 
โดยแนะนําเกี่ยวกับการทําแนวกันชน เพื่อปองกันสารเคมีจากพื้นที่เพาะปลูกขางเคียงดวยวิธีการทําคันคูนํ้า
ลอมรอบแปลงนา รวมถึงการจัดการขาวพันธุ  โดยเริ่มตั้งแตการปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวและดูแลเก็บรักษา
ผลผลิตใหมีคุณภาพอยูเสมอ ปญหาเรื่องการขอรับใบรับรองที่พบไดบอยในพื้นที่ คือ บางปไดเกิดภาวะนํ้าทวม 
ทําใหเกิดการปนเปอนจากภายนอกแปลง ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของการประเมินตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย

ขอคิดเห็นตอธุรกิจเกษตรอินทรีย

 ควรมีการสงเสริมใหเกษตรกรมีความสนใจในการผลิตขาวอินทรีย เพราะนอกจากจะมีผลดีตอสุขภาพ
ของตัวเกษตรกรเองแลว ยังเปนผลดีตอสภาพแวดลอม ดินไมเสื่อมสภาพ ทําใหระบบนิเวศ กุง หอย ปู ปลา 
กลับมาอาศัยในนาขาว สามารถนํามาเปนอาหารและลดรายจายไดอีกชองทางหนึ่ง

✤

ผลิตภัณฑขาวอินทรียแปรรูป
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จุดมุงหมายของการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย

 เพ่ือใหเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมีแหลงซื้อปจจัย
การผลิต ซึ่งปกติไม มีจําหนายทั่วไปในทองตลาด หรือถามีราคาก็จะสูงและไมมีการแนะนําวิธีการใช  
จึงมีความคิดที่จะทําอะไรบางอยางเพื่อใหมีการจําหนายสินคาเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียเกิดขึ้นในพื้นที่

 ในอดีต คุณวุฒิชัย ผอมทอง ทํางานบริษัทเอกชน และมีโอกาสไดรับเชิญใหไปบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับ
การทําเกษตรอินทรียหลายคร้ัง ซ่ึงแตละครั้งมีคนสนใจเขารับฟงและตองการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
มาเปนเกษตรอินทรียจํานวนมาก ดังนั้น คุณวุฒิชัยจึงตัดสินใจทําธุรกิจเพื่อจําหนายปจจัยในการผลิตเกษตรอินทรีย
ภายใตชื่อ “ทรัพยฯ พัทลุงเกษตรอินทรีย” เพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกรและผูสนใจที่อยากทํา
เกษตรอินทรีย

การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย

 จากการท่ีจังหวัดพัทลุงเป นจังหวัดที่มี เกษตรกรใหความสนใจในการผลิตสินค าเกษตรอินทรีย 
เปนจํานวนมาก และภาครัฐก็ใหการสนับสนุนในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย บริษัทฯ จึงจัดหาปจจัยการผลิต อาทิ 
เมล็ดพันธุผักตาง ๆ ไดแก พริก มะเขือ ถั่วฝกยาว แตงกวา และผลิตภัณฑจุลินทรียเพ่ือการเกษตรตาง ๆ เชน 
จุลินทรียยอยสลายวัชพืช สารฟนฟูดินโวกาอินทรีย จุลินทรียเพ่ิมพลังดิน และอาหารเสริมพืชสูตรเขมขน 
จุลินทรียกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชตาง ๆ ปุยนํ้าชีวภาพ รวมถึงขี้ไสเดือน เพื่อทําเปนดินปลูก ถังฉีดพนขนาดตาง ๆ 
ซ่ึงลูกคาท่ีมาใชบริการสวนใหญเปนคนที่ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและมีบางรายที่ปลูกเพื่อนําผลผลิตจําหนาย 
โดยทางรานมีการแนะนําวิธีการปลูกและใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลาโดยไมคิดเงินเพิ่ม หากตองการจําหนายผลผลิต 
ก็สามารถแนะนําเครือขายให แตตองเปนผลผลิตที่ไดจากการผลิตตามคําแนะนําของทางรานทุกประการ

ปญหาอุปสรรคของการทําธุรกิจเกษตรอินทรีย

 ป จจุบันแม ว ามีโครงการจากหนวยงานภาครัฐให การสนับสนุนการผลิตสินค าเกษตรอินทรีย 
จากหลายหนวยงาน แตยังมีการจําหนายปจจัยการผลิตที่เปนสารเคมีในทองตลาดเปนจํานวนมากและหาซื้อไดทั่วไป 
เชน ปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สงผลใหการผลิตสินคาเกษตรอินทรียขยายตัวอยางชา ๆ จึงเห็นควร

นายวุฒิชัย ผอมทอง
ชื่อสถานประกอบการ : ทรัพยฯ พัทลุงเกษตรอินทรีย
ที่อยู : 203 หมู 2 ตําบลเขาเจียก อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท : 08 8790 0727
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ใหภาครัฐสงเสริมการทําเกษตรอินทรียในทุกชองทางโดยปลูกฝง ใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการทําเกษตร
อินทรีย จากวัยเด็กในชั้นเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา และสนับสนุนใหเกิดการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย
อยางจริงจังมีการประชาสัมพันธ มีการจัดตลาดสินคาเกษตรอินทรียในระดับพื้นที่ ควบคูกับการประชาสัมพันธ
ใหทราบถึงโทษของสารเคมีตกคางในผลผลิตเกษตรที่นํามาบริโภค

ขอคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจที่มีตอการทําเกษตรอินทรีย

 ปจจุบันมีผูสนใจทําการเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น ดังนั้น ปจจัยการผลิตจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ ผูประกอบการ
ควรคัดสรรปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ไมปนเปอนสารเคมี สงตอยังเกษตรกรหรือผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
ใหผลิตสินคาอินทรียที่มีคุณภาพ สงผลดีตอสุขภาพผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม

✤

ปจจัยการผลิตของทรัพยากร พัทลุงเกษตร
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ดําเนินการจัดทําโดย

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแกน

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎรธานี

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร






