
องค์ความรู้ในการปฏบัิติงาน (KM) 

เร่ือง การผลิตขา้วปลอดภยัใหมี้ผลผลิตสูงแต่ตน้ทุนต ่า ของ Smart Farmer ดา้นการผลิตขา้ว (นายคนอง ปะทิ)   
         เพื่อพฒันาเป็นขา้วอินทรียคุ์ณภาพของอ าเภอท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน 
เจ้าของความรู้ช่ือ นางเฉลิมพร  ล านอ้ย 
ต าแหน่ง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ 
สังกดั ส านกังานเกษตรอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 
ความหมายของข้าวอนิทรีย์ 
                 ขา้วอินทรีย ์(Organic Rice)เป็นขา้วท่ีไดจ้ากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ ซ่ึงเป็นวธีิการผลิตท่ีหลีกเล่ียง
การใชส้ารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ  เป็นตน้วา่  ปุ๋ยเคมี  สารควบคุมการเจริญเติบโต   
สารควบคุมและก าจดัวชัพืช  สารป้องกนัก าจดัโรค  แมลงและสัตวศ์ตัรูขา้วในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหวา่ง
การเก็บรักษาผลผลิต  หากมีความจ าเป็นแนะน าใหใ้ชว้สัดุจากธรรมชาติ  และสารสกดัจากพืชท่ีไม่มีพิษต่อคน
หรือไม่มีสารพษิตกคา้งปนเป้ือนในผลผลิต  ในดินและในน ้า  ในขณะเดียวกนัก็เป็นการรักษาสภาพแวดลอ้ม  ท า
ใหไ้ดข้า้วท่ีมีคุณภาพดี  ปลอดภยัจากสารตกคา้งท่ีเป็นอนัตราย  ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีสุขอนามยัและคุณภาพชีวติท่ี
ดีข้ึนเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจและเช่ือถือในระบบการผลิตและผลิตภณัฑ ์  
จึงจ าเป็นตอ้งผา่นการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยตรวจสอบท่ีไดม้าตรฐาน(กรมการขา้ว,  2554) 
  
หลกัการผลติข้าวอนิทรีย์ 
                 การผลิตขา้วอินทรียเ์ป็นระบบการผลิตขา้วท่ีไม่ใชส้ารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด ไดแ้ก่ปุ๋ยเคมี  สาร
ควบคุมการเจริญเติบโต  สารควบคุมและก าจดัวชัพืช  สารป้องกนัก าจดัโรค  แมลงและสัตวศ์ตัรูขา้ว  ตลอดจน
สารเคมีท่ีใชร้มเพื่อป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูขา้วในโรงเก็บ เป็นตน้  การผลิตขา้วอินทรียน์อกจากจะท าใหไ้ดผ้ล
ผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภยัจากสารพิษแลว้  ยงัเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและเป็นการ
พฒันาการเกษตรแบบยัง่ยนือีกดว้ย 
                การผลิตขา้วอินทรียเ์ป็นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเนน้เร่ืองของธรรมชาติเป็นส าคญั ไดแ้ก่  การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ  เพื่อการผลิตอยา่งย ัง่ยนื เช่น  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืช
หมุนเวยีน  การใชปุ๋้ยอินทรียใ์นไร่นาหรือจากแหล่งอ่ืน  ควบคุมโรค  แมลงและสัตวศ์ตัรูขา้วโดยวธีิผสมผสานท่ี
ไม่ใชส้ารเคมี  การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมมีความตา้นทานโดยธรรมชาติ  รักษาสมดุลของศตัรูธรรมชาติ 
การจดัการพืช  ดิน  และน ้า  ใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของตน้ขา้ว เพื่อท าใหต้น้ขา้วเจริญเติบโต 
ไดดี้  มีความสมบูรณ์แขง็แรงตามธรรมชาติ  การจดัการสภาพแวดลอ้มไม่ใหเ้หมาะสมต่อการระบาดของ
โรค  แมลง  และสัตวศ์ตัรูขา้ว เป็นตน้  การปฏิบติัเช่นน้ีก็สามารถท าใหต้น้ขา้วท่ีปลูกใหผ้ลผลิตสูงในระดบัท่ีน่า
พอใจ(กรมการขา้ว,  2554) 
 



วธีิการผลติข้าวอนิทรีย์ 
                 การผลิตขา้วอินทรียน์ั้นมีขั้นตอนการปฏิบติัเช่นเดียวกบัการผลิตขา้วโดยทัว่ไป  แต่ไม่มีการใชส้ารเคมี
สังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต  ดงันั้นจึงมีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี(กรมการขา้ว,  2554) 

1.  การเลือกพื้นท่ีปลูก 
2.  การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว 
3.  การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
4.  การเตรียมดิน 
5.  วธีิปลูก 
6.  การจดัการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
7.  ระบบการปลูกพืช 
8.  การควบคุมวชัพืช 
9.  การป้องกนัก าจดัโรค แมลง และสัตวศ์ตัรูพืช 
10.  การจดัการน ้า 
11.  การเก็บเก่ียว   การนวด  และการลดความช้ืน 
12.  การเก็บรักษาขา้วเปลือก 
13.  การสี 
14.  การบรรจุหีบห่อเพื่อการคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กว่าจะมาเป็น Smart farmer  ด้านการผลติข้าวของนายคนอง ปะท ิ 

 นายคนอง ปะทิ อยูบ่า้นเลขท่ี 218 หมู่ท่ี 5 บา้นยู ้ต  าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เป็นบุตรของ
นายศรีนวล ปะทิ ไดท้  าการเกษตรมาโดยตลอด ในอดีตไดท้  านาขา้วท่ีมีสารเคมีมาโดยตลอด ในช่วงปี พ.ศ.2548 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2548 ผูใ้หญ่บา้นไดค้ดัเลือกใหลุ้งคนองเป็นอาสาสมคัรเกษตร , อาสาประมง และ

 



อาสาในเขตปฏิรูปท่ีดิน จงัหวดัน่าน แลว้ทางหน่วยงานก็ไดส่้งไปอบรมศึกษาดูงานต่างจงัหวดั ท าใหไ้ดรั้บความรู้
จากการไปดูงานจึงน าความรู้ท่ีไดรั้บ น ามาปรับใชใ้นพื้นท่ีของตนเอง หลงัจากใชส้ารเคมีมานาน ลุงคนองจึง
เร่ิมท าปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยน ้าหมกัอินทรียชี์วภาพไวใ้ชใ้นพื้นท่ีทางการเกษตรของตวัเอง ซ่ึงการในนาขา้วในปีแรก
ผลผลิตลดลงมาก แต่ลุงคะนองก็ไม่ทอ้ ก็ท  าต่อเป็นปีท่ี 2 ผลผลิตขา้วก็ยงัไม่ดีข้ึน แต่ลุงคะนองก็ยงัไม่ลดความ
พยายามท่ีตอ้งใชน้ ้าหมกัต่อในปีท่ี 3 ซ่ึงลุงคะนองไดมี้โอกาสไปอบรมท่ีจงัหวดัยโสธร ขา้พเจา้ก็ไดรั้บความรู้จาก
การอบรม และไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนท่ีเขา้ร่วมอบรมดว้ยกนั โดยน าเทคนิคของท่ีอ่ืนลองมาปรับใชใ้นนา
ขา้วของตนเอง ซ่ึงก็มีความเปล่ียนแปลงในนาขา้วไปในทางท่ีดีข้ึนคือ ตน้ขา้วเปล่ียนสี ดินจากดินเหนียวเป็นดิน
ร่วนซุย ผลผลิตก็ดีข้ึนมาอยา่งเห็นไดช้ดัเจน และลุงคนองก็เลือกการท านาโดยยดึหลกัแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง ตั้งแต่วนันั้นมาโดยตลอด รวมถึงการอยูก่ารกินในครอบครัวก็เช่นกนัยดึหลกัตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 

 

 

  

   

 

วธีิการท านาปลอดสารพิษของลุงคะนองนั้น ไดล้องผดิลองถูกมาจนเป็นท่ีพอใจและมีอยูมี่กินไม่
เดือดร้อน ซ่ึงมีขั้นตอนเร่ิมจากการเตรียมดินหลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ใหไ้ถดินตากไวอ้ยูป่ระมาณ 1 เดือน แลว้
เอาแกลบแก่หรือร าหยาบลงประมาณ 1 เดือน แลว้ไถกลบอีกคร้ัง แลว้รอจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ตั้งแต่วนัท่ี 
10 มิถุนายน เป็นตน้ไป ก็เร่ิมเก็บน ้าไวใ้หเ้ตม็ท่ี และวนัท่ี 10 มิถุนายน ลงถงัใกลถึ้งเวลาลงปลูกตั้งแต่วนัท่ี 12-20 
กรกฎาคม ท าการเทือกคราดไว ้2 วนั ถึงจะปลูกโดยวธีิด านาลงแขก เพราะใหดิ้นอยูต่วั หลงัจากปลูกได ้7 วนั ตน้
ขา้วตั้งตวัแลว้ ถึงจะลงปุ๋ยอินทรีย ์1 ไร่ ต่อ 100 กิโลกรัม หลงัจากการใหปุ๋้ยอินทรียไ์ดป้ระมาณ 10-15 วนั ลงน ้า
หมกัชีวภาพ 5 ลิตร ต่อน ้า 200 ลิตร ผสมแลว้เอาใส่บวัเดินรดตามคนันาให้รอบนา ต่อมาพอตน้ขา้วเร่ิมตั้งตวัได้
ประมาณ 75 วนั ก็ลงน ้าหมกัอีกท่ี พอเขา้ช่วงระยะขา้วตั้งทอ้ง ก็ลงน ้าหมกัคร้ังสุดทา้ยก็จะไดผ้ลผลิตท่ีดี 
ขา้วปลอดสารพิษ กินปลอดภยั ปลอดโรค ชีวติปลอดภยัจากสารเคมี และมีความสุขในการท าการเกษตร 

  



  

เกณฑ์การพจิารณาให้คะแนนในการคัดเลอืก Smart farmer  ดา้นการผลติขา้ว  

1. ตน้ทุนการผลิตต่อไร่     15    คะแนน    

2. ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่     15    คะแนน 

3. รายไดจ้ากการผลิตรวม     10    คะแนน 

4. คุณภาพมาตรฐานขา้ว     20    คะแนน 

5. บทบาทหนา้ท่ีในชุมชนดา้นขา้ว/จิตอาสา/การสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดความรู้ฯ  20  คะแนน 

6. การบริหารจดัการฟาร์ม/สินคา้    20    คะแนน 

  โดยคณะกรรมการประกวดเกษตรกรปราดเปร่ืองดา้นการผลิตขา้วระดบัจงัหวดั ไดด้ าเนินการคดัเลือก
เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอภูเพียง อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอบา้นหลวง รวมจ านวน 10 ราย 
โดยเกษตรกรท่ีมีผลการประกวด ไดก้ าไรสุทธิสูงสุด 3 ราย (พิจารณาจากผลผลิตขา้วต่อไร่สูง ตน้ทุนการผลิตขา้ว
ต่อไร่ต ่า ผลผลิตขา้วไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน) จะไดรั้บโอกาสในการจดัท าแปลงขยายผลเพื่อการเรียนรู้ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของศูนยว์ิจยัขา้ว/ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว ในพื้นท่ีรับผดิชอบ ติดตามความกา้วหนา้และใหค้  าปรึกษา ทั้งน้ี 
การจดัท าแปลงขยายผล เพื่อเป็นตวัอยา่งใหเ้กษตรกรรายอ่ืนในจงัหวดัไดศึ้กษาดูงาน ตลอดจนน าเทคนิค วธีิการ
ปฏิบติัท่ีดีมีประสิทธิภาพไปเป็นแบบอยา่งในการท านาต่อไปแบ่งเป็น 
  อนัดบัท่ี 1 จดัท าแปลงขยายผลเพื่อการเรียนรู้ขนาด 3 ไร่ 

อนัดบัท่ี 2 จดัท าแปลงขยายผลเพื่อการเรียนรู้ขนาด 2 ไร่ 
อนัดบัท่ี 3 จดัท าแปลงขยายผลเพื่อการเรียนรู้ขนาด 1 ไร่ 

 
  คณะกรรมการประกวดฯ ไดร่้วมด าเนินการออกติดตามและใหค้  าปรึกษา แก่เกษตรกรท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกเขา้ร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีผา่นมาดว้ย เพื่อให้เกษตรกร
เขา้ใจในวธีิการบนัทึกขอ้มูลตน้ทุนการผลิต โดยทางจงัหวดัจะไดถ้อดบทเรียนน าไปจดัท าชุดขอ้มูลองคค์วามรู้
กระบวนการผลิตขา้วของเกษตรกรเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
  ทั้งน้ี การสร้างเกษตรกรไทยใหเ้ป็นเกษตรกรปราดเปร่ืองเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองการผลิตขา้ว เป็นการเนน้
ส่งเสริมเกษตรกรท่ีปลูกขา้วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่า และผลก าไรสูงสุด โดยเนน้ใหล้ดจ านวนการใช้

  



สารเคมีนอ้ยลงเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและผลผลิตมีคุณภาพ อนัถือเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 
  ผลการตดัสินการประกวดคณะกรรมการระดบัจงัหวดัไดพ้ิจารณาการผลิตขา้วของลุงคนอง ปะทิ วา่มี
ตน้ทุนการผลิตขา้วเป็นเงิน 5,037 บาท/ไร่ เป็นเงินทั้งหมด (5 ไร่)  25,185 บาท  มีผลผลิตท่ีไดรั้บทั้งหมด 3.92 ตนั 
ผลผลิตเฉล่ีย 784 กิโลกรัม/ไร่ ราคา ณ วนัท่ีเก็บเก่ียว 20 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นรายได ้78,400 บาท และมีบริหาร
จดัการฟาร์มท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่า และผลก าไรสูงสุด เป็นอนัดบัหน่ึงของจงัหวดัน่าน ซ่ึงจะมีการ
ถอดบทเรียนน าไปจดัท าชุดขอ้มูลองคค์วามรู้กระบวนการผลิตขา้วของเกษตรกรเพื่อเผยแพร่ต่อไป  
  ในส่วนลุงคนอง ปะทิ หลงัจากไดรั้บการคดัเลือกอนัดบั 1 ก็มีความยนิดี และพร้อมท่ีจะถ่ายทอด 
องคค์วามรู้ต่างๆ ในการผลิตขา้วปลอดภยัใหก้บับุคคลภายนอกท่ีสนใจ และมีความตั้งใจจะผลิตขา้วอินทรีย์
คุณภาพและผลิตเป็นเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อไปในอนาคต 
 


