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นายบุญตา เทียมเพ็ง
หมอดินอาสาประจําตําบลบ้านติ้ว
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ประถมศึกษาปีที่ 6
สมรส
ทํานาข้าว เลี้ยงสัตว์
นาข้าว 13 ไร่
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หมอดินบุญตา เทียมเพ็ง หมอดินอาสาประจําตําบลบ้านติ้ว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
เกษตรกรคนหนึ่งที่ผ่านระบบการทําการเกษตรแบบการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี จนถึงจุดที่สภาวะแวดล้อมถูก
ทําลายจนถึงขั้นวิกฤติ ผลผลิตข้าวกลับลดลง ทั้งปัญหาจากความเสื่อมโทรมของดิน ดินแน่นแข็งกระด้าง โรคและ
แมลงระบาดทําลายพืชผลเสียหายอย่างหนัก จนเกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว จึงตระหนักได้ว่าแนวทางการทํา
การเกษตรที่ดําเนินการอยู่ไม่น่าจะถูกต้องเหมาะสมอีกต่อไป

๒
ในปี พ.ศ.2547 หมอดินบุญตาและเพื่อนบ้านอีก 20 คน มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติภูหลวง เน้นให้รู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงทําการเกษตรแบบผสมผสาน
จากการเป็นผู้นําแนวทางการทําการเกษตรแบบลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีจนประสบความสําเร็จเป็น
ที่ประจักษ์ เกษตรกรในพื้นที่จึงมอบหมายให้หมอดินบุญตา เป็นผู้นําในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพใน
ชุมชน และได้ใช้ในพื้นที่จนประสบความสําเร็จอย่างมาก จนมีชื่อเสียงออกไปนอกพื้นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
หมอดินบุญตา เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มฯ ด้วยเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นําสูง มีความเสียสละ
มีหัวคิดก้าวหน้า ประกอบกับมีความสามารถหลากหลาย นอกจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในโรงงานของกลุ่มฯ แล้ว
หมอดินบุญตา ยังมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านของตนเอง เป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นในการทําการเกษตรแบบ
ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอย่างแท้จริง
2. ชนิดของดิน
พื้นที่ปลูกข้าวของนายบุญตา เทียมเพ็ง จําแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 15 เนื้อที่ 13 ไร่ ลักษณะโดยทั่วไป
มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา ดินล่างสีน้ําตาลหรือสี
เทาปนชมพูพบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีส กลุ่มชุดดินนี้เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือ
ค่อนข้างราบเรียบเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ําถึงปาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.5 ปัจจุบันบริเวณ
ดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทํานา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ําใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่าง ๆ หรือพืชไร่บางชนิด
จากผลการวิเคราะห์ดินในแปลงนาปัจจุบัน พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.7 ซึ่งเป็นกรด
เล็กน้อย ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) อยู่ในระดับปานกลางคือ ๒.05 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ (Avail.P) อยู่ในระดับปานกลาง คือ 19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
(Avail.K) ระดับปานกลาง คือ 36 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และความหนาแน่นรวมของดิน 1.406 g/cm3 ซึ่งอยู่ใน
ระดับปกติ
3. การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ทํานาปลูกข้าว เนื้อที่ 13 ไร่ พันธุ์ข้าว กข.6 และยาสูบ เบอร์เล่ย์ เป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกหลังเก็บ
เกี่ยวข้าว
4. ปัญหาการใช้ทดี่ ิน
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เป็นกรดจัด ความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหารพืชในดินต่ํา มีการใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณมากทําให้ต้นทุนสูง จากการใช้ปุ๋ยเคมีนานๆทําให้โครงสร้างดินเสีย
เมื่อดินแห้งดินจะแข็ง แน่นทึบ ข้าวแตกกอได้ยาก
5. การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก
จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตรมี ร าคาสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรม จึงทําให้เกิดแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้
หมดไป และก่อเกิดประโยชน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความประหยัด สร้างความสามัคคีใน
ชุมชนโดยการนําวัสดุเหลือใช้จากฟาร์ม ไร่นา ที่เคยเผาและทําลายทําให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์เหมือนเดิม

๓
ปี พ.ศ.2547 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านติ้วได้สนับสนุน ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมัก เกิดการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรตําบลบ้านติ้ว จํานวน 60 คน ประชุมคัดเลือกนายบุญตา เทียมเพ็ง เป็นประธาน โดยมีผู้นํา
หมู่บ้านและหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านเป็นกรรมการ คัดเลือกคณะทํางานรับผิดชอบในแต่ละด้าน
วางขั้นตอนวิธีการผลิตปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพขึ้น

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก
วัตถุดิบ จัดหาปุ๋ยคอก เศษพืช ฟางข้าว กากถั่ว วัสดุการผลิตปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพจากสมาชิกและ
เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ และขอสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
และสารเร่ง พด.7 จากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์

สมาชิกกลุ่มร่วมกันดําเนินการผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ดและน้าํ หมักชีวภาพ

๔

สมาชิกกลุ่มร่วมกันดําเนินการผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ดและน้าํ หมักชีวภาพ
ระบบการทํางานของกลุ่ม
1. สมาชิกในกลุ่มจะมาทํางานช่วยกัน โดยหัวหน้าทีม มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน และการปฏิบัติงานของ
สมาชิก
2. แต่งตั้งคณะทํางานและการดําเนินงานดังนี้
1) ด้านการจัดทําบัญชี มีหน้าทีจ่ ดั ทําบัญชีรายรับรายจ่าย
2) ด้านการเก็บรั กษาเงิน มีหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินรายรั บ รายจ่าย ให้ตรงตามบัญชี และเก็บ
รักษาเงิน
3) ด้านการตรวจสอบบัญชีการเงิน มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการจัดทําบัญชียอดการผลิต
และการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4) ผลิตน้ําหมักชีวภาพ สารสกัดสมุนไพรชีวภาพไล่แมลง โดยผลผลิตที่ได้จะดําเนินการจําหน่าย
ให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจในราคาย่อมเยา
5) การซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตปุ๋ยหมักจะดําเนินการโดยช่างสมาชิกกลุ่ม
ซ่อมแซมกันเอง
การบริหารจัดการ
1. กลุ่ มเกษตรอิน ทรีย์มีการบริ หารงานของกลุ่ม ในรูปของคณะกรรมการโดยมีการจั ดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีการระดมทุนทั้งจากสมาชิกและขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐโดย อบต.
บ้านติ้ว สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มประมาณ 40,000 บาท
5.1 การขับเคลื่อนในรูปกลุ่ม
กฎ/ระเบียบกลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรอินทรีย์
1. ภูมิลําเนา สมาชิกต้องมีภูมิลําเนาอยู่ใน ตําบลบ้านติ้ว
2. ความรับผิดชอบ สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องมีความรับผิดชอบในการดําเนินการผลิตร่วมกันทุกคน
โดยแบ่งผลผลิตที่ได้เฉลี่ยเท่ากันพร้อมทั้งแบ่งผลผลิตเข้ากลุ่ม เพี่อจําหน่ายเอาต้นทุนคืน
3. การแบ่งปันผลผลิต ปุ๋ยหมักอัดเม็ด ในแต่ละกอง แบ่งปันให้สมาชิกที่ร่วมผลิตเท่าๆกัน และแบ่งเข้า
กองกลาง 2 ส่วน ถ้าต้องการเพิ่มต้องซื้อตามราคาที่กําหนด (ปัจจุบันราคา 250 บาท/กระสอบ 50 กก.)

๕
4. การประชาสัมพันธ์ รับเชิญเป็นวิทยากรจากสถานศึกษา และหน่วยงานทั่วไปให้ความรู้การผลิต การ
ใช้ประโยชน์สารอินทรีย์ชีวภาพ และสาธิตการทําปุ๋ยหมัก กิจกรรมการดําเนินงานของกลุ่มเพื่อให้เกิดการขยาย
ผล

5.2 การผลิตใช้เอง
สมาชิกหลังจากที่ผลิตในกลุ่มแล้ว ได้ดําเนินการจัดหาวัสดุมาผลิตใช้เองในครัวเรือน เกิดการขยายผลสู่
ครัวเรือนและชุมชน เกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียง มีความสนใจได้สอบถามพร้อมขอคําแนะนํา และนําความรู้ที่
ได้ทําการผลิตปุ๋ยหมักขึ้นเองในครัวเรือนเพื่อใช้ในพื้นที่ไร่นาของตนเอง

๖

เนื่องจากการผลิตมุ่งเน้นเพื่อใช้ในกลุ่มและผลิตใช้ของตนเอง ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มทุกรายใช้ปุ๋ยหมัก
และตระหนักถึงการใช้ปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน รักษาสิ่งแวดล้อมทําให้ผลผลิตดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และ
มีความพึงพอใจขยายผลสู่สังคมและครัวเรือนเกษตรกร
6. ผลความสําเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ
6.1 สมบัติทางกายภาพ เนื้อดิน โครงสร้างดิน ก่อน/หลังดําเนินการ
คุณสมบัติทางกายภาพ
- โครงสร้างของดินในดินนาก่อนใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมีลักษณะค่อนข้างแข็งกระด้างหลังจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์
แล้วดินจะร่วนขึ้นเละเป็นหล่ม
- สีของดินในดินนาก่อนใช้ปุ๋ยอินทรียจ์ ะมีสีอ่อนหลังจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมีสีเข้มขึ้น
6.2 ความสําเร็จในการเผยแพร่
- ด้ า นเศรษฐกิ จ ต้ น ทุ น การผลิ ต ลดลง เกษตรกรมี ร ายได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนแข็ ง แกร่ ง
เกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ภาระหนี้สินจะค่อยๆหมดไป
- ด้านสังคม เกิดความรักความสามัคคี ความรับผิดชอบ ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาการ
ผลิต และช่วยเหลือสังคมชุมชน เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้รู้ถึงประโยชน์ของสารอินทรีย์และโทษของสารเคมี
อนุรักษ์และหวงแหนสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศตามธรรมชาติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกษตรกรลดการกําจัดวัสดุเหลือใช้จากไร่นา ด้วยวิธีเผาทําลายซึ่งทําให้สภาวะ
แวดล้อมเสียไป จากสิ่งไร้ค่าและสร้างปัญหา เกษตรกรสามารถประยุกต์วัสดุเหลือใช้จากไร่นา ปุ๋ยคอกทําให้เกิด
ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างคุ้มค่า ลดการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชด้วยการฉีดพ่นด้วยสารสกัด

๗
สมุนไพรป้องกันและขับไล่แมลง จากการใช้สารอินทรีย์ และสารชีวภาพจะทําให้เซลล์ของพืชแข็งแรงต้านทาน
โรคต้นพืชแข็งแกร่ง ใบของต้นข้าวจะตั้งตรงต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช
- ด้านชีวภาพ เกิดการอาศัยและเพาะขยายพันธุ์ของสัตว์ต่างๆในนาข้าว สัตว์น้ํา เช่น ปู ปลา กุ้ง เป็น
ต้น นกน้ํา เช่น นกกวัก นกกระยางแดง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ไส้เดือนดิน กบ เขียด เป็นต้น

6.3 รายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตจะมีต้นทุนต่ํา
เพราะลดรายจ่าย จากค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
อดีต ในหนึ่งฤดูเพาะปลูก พื้นที่นา 13 ไร่ ใช้ปัจจัยการผลิตหลัก เช่น
- ปุ๋ยเคมี 13 กระสอบ (ปัจจุบัน 46–0–0 ราคา 670 บาท/กระสอบ เป็นเงิน 8,710 บาท)
- สารเคมีป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช หอยเชอรี่ และวัชพืช 10,000 บาท
ปัจจุบัน การใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพจากกลุ่มและผลิตใช้เองจะช่วยลดต้นทุนลงมากในหนึ่งฤดู
เพาะปลูก พื้นที่นา 13ไร่ ใช้ปัจจัยการผลิตหลัก เช่น
- ปุ๋ยหมัก 26 กระสอบ ราคา 80 บาท/กระสอบ เป็นเงิน 2,080 บาท
- ปุ๋ยเคมี 3 กระสอบ (ปัจจุบัน 46–0–0 ราคา 670 บาท/กระสอบ เป็นเงิน 2,010 บาท)
- สารเคมีป้องกันกําจัด หอยเชอรี่ และวัชพืช 2,200 บาท
จากการหันมาใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากกลุ่มและผลิตใช้เอง สามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ย
ลงได้ประมาณ 53% และลดต้นทุนสารเคมีได้ถึง 78%

วัสดุนํามาใช้ทาํ ปุ๋ยหมัก
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วัสดุนํามาใช้ทาํ ปุ๋ยหมัก
-

ข้อมูลเพิม่ เติม
นายบุญตา เทียมเพ็ง อายุ 62 ปี อดีตเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตําบลบ้านติ้ว เป็นระยะเวลา 15 ปี
เป็นประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลบ้านติ้ว
ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยชีวภาพ
ประธานกลุ่มทําอิฐประสาน
ประธานกลุ่มทําเฟอร์นิเจอร์
ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตําบลบ้านติ้ว
ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงานหมู่บ้านมั่งมี ศรีสขุ จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มเครือข่ายทีผ่ ลิตและใช้ปุ๋ยหมักและน้าํ หมักชีวภาพ

- กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
ตําบลบ้านติ้ว หมู่ 5 และ หมู่ 11
จํานวน 55 ราย
ตําบลห้วยไร่ หมู่ 4 และ หมู่ 8
จํานวน 65 ราย
- กลุ่มปลูกผักหอมจีน บ้านหัวนาเลา หมู่ 5 ตําบลบ้านติ้ว จํานวน 16 ราย

๙

แปลงหน่อไม้ฝรั่งทีใ่ ช้ปุ๋ยหมัก

แผนทีบ่ ้านนายบุญตา เทียมเพ็ง
บ้านเลขที่ 17 หมูท่ ี่ 1 ตําบลบ้านติ้ว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงผลิตปุ๋ยหมักชุมชน
ไปตลาดบ้านติ้ว

โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว

อบต.บ้านติ้ว

ไปหล่มสัก
ห้วยขอนแก่น

บ้านนายบุญตา เทียมเพ็ง

N

๑๐

แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
แสดงที่ตั้งบ้านนายบุญตา เทียมเพ็ง

๑๑
แผนทีแ่ สดงกลุ่มชุดดิน
พืน้ ทีก่ ารเกษตรของนายบุญตา เทียมเพ็ง

๑๒
แผนทีแ่ สดงการใช้ประโยชน์พนื้ ที่การเกษตรของนายบุญตา เทียมเพ็ง

