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 นายบุญมี  สุระโคตร เกิดมาในครอบครัวชาวนาท่ีอาภพัพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ได ้๔ เดือน 

เป็นบุตรคนท่ี ๒ ของครอบครัว เร่ิมท านาตั้งแต่อาย ุ๘ ปี เน่ืองจากครอบครัวยากจน เรียนจบประถมศึกษาปีท่ี ๗ 

แลว้ก็ออกมาช่วยแม่และคุณตาท านากบัพี่ชาย และไดศึ้กษาต่อท่ีชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจากศูนยก์ารศึกษา

นอกโรงเรียน (กศน.) จนจบและได้สมรสกบันางมารีญา สุระโคตร (เม่ือ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖) จากนั้นได้

ประกอบอาชีพท านามาโดยตลอด  

 ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน  

การท านาของนายบุญมี สุระโคตร เป็นการท านาแบบอินทรียเ์ร่ิมจากลดการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้นอ้มน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชด้ว้ยการลดรายจ่าย ลดตน้ทุนการ

ปลูกข้าวควบคู่กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เร่ิมจากการไม่เผาตอซังและไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด  

(ปอเทืองและถัว่พร้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔) เม่ือปี พ.ศ.  ๒๕๔๗ ไดท้  าปุ๋ยหมกัอินทรียชี์วภาพใชใ้นนาเพื่อ

เพิ่มอินทรียวตัถุในดิน และไดส้ร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บา้นและบา้นใกลเ้คียง จ านวน ๔๗  ราย 

เม่ือวนัท่ี ๒๗  กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗  ระดมทุนได ้๖๐๘,๐๐๐ บาท เป็นทุนเร่ิมตน้ในการผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ 

และนอกจากน้ียงัได้คิดค้นวิธีการท าอาหารเสริมพืชชนิดน ้ าข้ึนมาใช้เองรวมถึงสกัดสารไล่แมลงด้วยพืช

สมุนไพรหลายชนิด ซ่ึงสามารถป้องกนัแมลงศตัรูพืชโดยเฉพาะเพล้ียต่างๆ และเช้ือราในนาขา้วเป็นอยา่งดี  ซ่ึง

ไดน้ าเอาภูมิปัญญาชาวบา้นและหลกัวชิาการจากนกัวชิาการมาปรับใช้เป็นองคค์วามรู้ในการท านา โดยการปรับ

ท่ีนาให้สม ่าเสมอเพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ เช่น มะม่วง ยู

คา และตน้ตะก ูรอบแปลงนาเพื่อใหเ้ป็นปอดหายใจและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงในการใชปุ๋้ยอินทรียไ์ดน้ าเอาแร่

 



        
 

ธาตุท่ีขาดมาเป็นส่วนผสมดว้ย เช่น ภูไมค์ ปูนมาร์ล และโดโลไมด์ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินท าให้

ได้ผลผลิตเพิ่มข้ึนจนประสบความส าเร็จ แนวคิดในการท านา นายบุญมี สุระโคตร ยึดหลกัการท านาแบบ

อินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีเพิ่มผลผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมกั ไถกลบตอซังข้าวและน า

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและส่ิงแวดล้อม 

เพื่อใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ชุมชน และความเป็นอยูข่องเกษตรกรท่ีดีข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต 

ผลงานและความส าเร็จของผลงาน   

นายบุญมี สุระโคตร เขา้ใจและมองถึงปัญหาการท านาอย่างเป็นระบบ ท าให้เขาตดัสินใจขุดแหล่งน ้ า

ส ารองในนาข้ึนเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตขา้วจากท่ีท านาไดเ้พียง ๑ คร้ังต่อปี ท าให้เขาประสบความส าเร็จใน

การเพิ่มจ านวนคร้ังในการท านา ท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน สามารถท านาไดถึ้งสองคร้ังในหน่ึงปี โดยในฤดูท านา

ปกติ 

จะท านาในพื้นท่ี ๒๒ ไร่ และในฤดูแลง้สามารถท านาไดอี้กคร้ังในพื้นท่ี ๕ ไร่ จากเดิมท่ีสามารถท าไดเ้พียงคร้ัง

เดียวต่อปี เพราะเป็นพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน นายบุญมี สุระโคตร ประกอบอาชีพท านาโดยเป็นการท านา

แบบอินทรีย ์เพื่อลดตน้ทุนการผลิต และยงัสามารถเพิ่มผลผลิต ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งไม่มีภาระหน้ีสิน

ใดๆ โดยท านาปีละ ๒ คร้ัง คือท านาปี ๒๒ ไร่  นาปรัง ๕ ไร่ ท านา ๓ ประเภท คือ นาด า, นาหวา่น และนาโยน 

ใชข้า้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ผลผลิตนาด า ๕๒๐ กก./ไร่  นาหวา่น ๕๐๐ กก./ไร่ และนาโยน ๕๔๐ กก./ไร่ ใน

ปี ๒๕๕๓ มีรายได้ทั้ งส้ิน ๑๔๔,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๕๒ มีรายได้ ๑๓๙,๕๐๐ บาท และปี ๒๕๕๑ มีรายได ้

๑๒๕,๖๐๐ บาท นอกจากนั้นยงัไดผ้ลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด และแปรรูปผลผลิตขา้วขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เป็นขา้ว

กล้อง และขา้วกลอ้งงอก จ าหน่ายให้แก่สมาชิกเกษตรกรในหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และต่างจงัหวดัจนเป็นท่ี

ยอมรับและติดตลาดในนามกลุ่มเกษตรกรเกษตรทิพย ์และขา้วตราลุงบุญมี นอกจากน้ียงัไดรั้บเชิญเป็นวิทยากร

บรรยายเร่ือง การผลิตขา้วอินทรีย ์การผลิตขา้วคุณภาพการแปรรูปขา้วเพื่อการคา้ ตามโรงเรียนและส่วนราชการ

ต่างๆ จนเป็นท่ียอมรับ 

ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ   

นายบุญมี สุระโคตร มีต าแหน่งในด้านสังคมและผูน้ าชุมชนมากมาย เช่น เป็นปราชญ์ชาวบา้นเร่ือง

เกษตรอินทรีย ์เป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (ส.อ.บ.ต). ต าบลดู่ เป็นกรรมการโรงเรียนหวายค าวิทยา 

และโรงเรียนบา้นกระเดาอุ่มแสง เป็นประธานศูนยข์า้วชุมชน ต าบลดู่ เป็นกรรมการกองทุนหมู่บา้นอุ่มแสง 

เป็นประธานกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต เป็นประธาน OTOP ระดบัอ าเภอราษีไศล เป็นรองประธาน OTOP 

เครือข่ายจงัหวดัศรีสะเกษ และเป็นท่ีปรึกษาผูว้่าราชการจงัหวดัศรีสะเกษ ด้านวิสาหกิจชุมชน เป็นประธาน

วสิาหกิจชุมชน เป็นอนุกรรมการวสิาหกิจชุมชนอ าเภอราษีไศล 



        
 

 นอกจากน้ียงัไดอุ้ทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยการเป็นวทิยากรประจ ากลุ่มเกษตรทิพย ์เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้ดา้นเกษตรอินทรียใ์หน้กัเรียน นกัศึกษา และประชาชนผูส้นใจทั้งในและนอกสถานท่ี 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 นาย บุญมี  สุ ระโคตร  ประกอบอา ชีพท านาโดย เน้นการท านาแบบอินท รีย์ เพื่ ออ นุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการท ากิจกรรมการเกษตรแบบเก้ือกูลกนัโดยการเพาะเห็ดฟางแบบ

โรงเรือนและใชว้สัดุเหลือใชจ้ากการเพาะเห็ดฟาง ซ่ึงเป็นปุ๋ยหมกัอยา่งดีน ามาใส่ในนาขา้ว และมีการปรับปรุง

บ ารุงดินซ่ึงแต่เดิมมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า โดยใชน้ ้าหมกัชีวภาพจาก พด.๒ และน ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตข้ึนเองฉีด

พ่นทัว่แปลงนา จ านวน ๒๒ ไร่ หวา่นเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด ปอเทือง และถัว่พร้า แลว้ท าการไถกลบตอซงัขา้ว 

การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ พด.๒ เพื่อช่วยในการยอ่ยสลายฟางขา้ว และเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน การหวา่นพืชปุ๋ยสด

เพื่อไวไ้ถกลบจะช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน และจะช่วยบ ารุงดินให้ดีข้ึน ท าให้ดินร่วนซุยไม่ยึดเกาะกนัแน่นท า

ใหเ้กิดช่องวา่งในดินเพิ่มอากาศในดินมากข้ึน  
 

และได้น าเอาดินท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในแปลงนาไปเพาะเล้ียงจุลินทรีย ์ดงัน้ี ดินสมบูรณ์ ๑ ส่วน ร าอ่อน ๑ ส่วน 

แกลบดิบ ๓ ส่วน ใบไผ ่๑ ส่วน และกากน ้ าตาล ๑ กก. ละลายน ้ า วิธีท  า น าเอาส่วนผสมทุกอยา่งผสมหรือคลุก

ใหเ้ขา้กนั แลว้รดดว้ยกากน ้ าตาลท่ีละลายน ้ าแลว้หมกัไวใ้นท่ีร่มและแดดส่องไม่ถึงทิ้งไว ้๑๕ วนั จึงน าปุ๋ยท่ีได้

ไปใส่ในแปลงนา และนอกจากน้ีไดร้ณรงคส์ร้างเครือข่ายภายในหมู่บา้น หมู่บา้นใกลเ้คียง ต าบลใกลเ้คียง ให้

ไถกลบตอซังขา้วและหวา่นพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์ดว้ย สืบเน่ืองจากการไถกลบตอซงัขา้ว

และหวา่นพืชปุ๋ยสดในแปลงนาท าให้ไม่ตอ้งใชปุ๋้ยเคมีในแปลงนาเลย และสมาชิกเครือข่ายก็ลดการใชปุ๋้ยเคมี

ไดเ้ป็นอยา่งดี และในการท านาไดป้ฏิบติัตามขนวนการโรงเรียนเกษตรกรทุกขั้นตอน และใชก้ารป้องกนัก าจดั

ศตัรูพืชแบบผสมผสานท าใหล้ดการใชส้ารเคมีเป็นอยา่งดี ท าใหดี้ต่อสุขภาพเกษตรกรและส่ิงแวดลอ้ม 
  

 

รางวลัหรือประกาศเกยีรติคุณทีไ่ด้รับ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๔   ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพท านา ประจ าปี ๒๕๕๔   

พ.ศ. ๒๕๕๕   บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

พ.ศ. ๒๕๕๗   - ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นปราชญเ์กษตร 72 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

                         - ไดรั้บรางวลัชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่นสาขาการปรับปรุงดิน ประจ าปี ๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘    - ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 หมอดินอาสาดีเด่น กรมพฒันาท่ีดิน  

                          ประจ าปี ๒๕๕๘   

http://202.29.57.15/student/login.php


        
 

                     - ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ครอบครัวร่มเยน็” เน่ืองในโอกาสวนัแห่งครอบครัว  

                    ประจ าปี ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  - ไดรั้บรางวลัทูตวทิยาศาสตร์ดา้นขา้ว จากสถาบนั IRRI ประเทศฟิลิปปินส์  

                       - ไดรั้บรางวลัครูภูมิปัญญาไทย รุ่นท่ี 8 ดา้นเกษตรกรรม 

                       - ไดรั้บรางวลั พอ่ดีเด่นแห่งชาติ 

 

ประวตัิบุตร – ธิดา โดยสังเขป 

บุตรชาย  

ช่ือ – สกุล   นายขจรรัฐ  สุระโคตร 

อายุ          ๓๓ ปี 

การศึกษา   วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๖-๓๒๒๘๙๕๓ 

E-mail     kasedtip@gmail.com 

ปัจจุบัน      เป็นบณัฑิตคืนถ่ิน ไดม้าช่วยสานต่อดา้นตลาดขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้และขา้วคุณภาพ ท่ี   

                           ชุมชน ผลิต ข้ึนและจ าหน่ายให้กบักลุ่มในราคาท่ีเป็นธรรมเพื่อให้สมาชิกเกษตรกร ท่ีตั้งใจ

ผลิตขา้วปลอดสารพิษและขา้วอินทรียมี์ก าลงัใจท่ี ผลิตขา้วคุณภาพและขา้วอินทรีย ์อย่างน้ี

ต่อไป 

 

บุตรสาว  

ช่ือ – สกุล   นางสาวเยาวรัตน์  สุระโคตร   

อายุ          ๓๒ ปี 

การศึกษา    ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเคมี มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

เบอร์โทรศัพท์  ๐๙๑-๐๑๙๙๘๘๗ 

E-mail      yaowarat๙๘๘๗@gmail.com 

ปัจจุบัน     เป็นบณัฑิตคืนถ่ิน ไดม้าช่วยสานต่อดา้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑจ์ากขา้วปลอด    

สารพิษและขา้วอินทรีย์ โดยการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มาพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้

เกิดรายไดเ้สริมต่อสมาชิกเกษตรกร 

 


