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บาน นายปลิว แดงแมพูล

เทศบาลหัวดง
บานดานหวยใต ม.1

วัดหัวดง

แผนที่บานนายปลิว แดงแมพูล 86/1 หมู 6 ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2. ชนิดของดิน
กลุมชุดดินที่ 47 เนื้อที่ 50 ไร
ลักษณะโดยทั่วไปเนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินสีน้ําตาล สีเหลือง หรือแดง อาจพบจุดปะสีในดิน
ชั้นลาง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินชั้นเนื้อละเอียด มีสภาพเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา พื้นที่มี
ความลาดเอียง 15-25 %
3. ผลการวิเคราะหดิน
pH
LR
OM
P2O5
K2O

=
=
=
=
=

6.4
4.66
2
45

%
mg/kg
mg/kg

4. การใชที่ดิน
ปลูกไมผล เนื้อที่ประมาณ 50 ไรไดแก ทุเรียน ลางสาด ลองกองและมังคุด เปนสวนผสมผสาน
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5. ปญหาการใชที่ดิน
ปญหาการใชประโยชนที่ดิน โดยการปลูกทุเรียน ลางสาด ลองกอง และมังคุด ดินตื้นสภาพพื้นที่
สูง เปนลูกคลื่น ดินอุมน้ําต่ํา ความชื้นในดินต่ํา ดินมีการกัดกรอนในบริเวณที่มีความลาดชัน ซึ่งมีการใช
ปุยเคมี ปริมาณมากทําใหตนทุ นสูง หลังจากการใชปุยเคมีนานๆเนื้อดิ นจะแข็ง ดินแหง ดินแนน ดิน
กระดาง ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
6. การผลิตและการใชประโยชนปุยหมัก
6.1 การขับเคลื่อนในรูปกลุม
หลังจากที่ผลิตใชเองแลวไดผลดี มีเกษตรกรในหมูบานแมพูล หมู 6 ไดมาเห็นวิธีการทําและ
การนําไปใชก็ไดสอบถาม และขอคําแนะนําเพื่อที่จะนําไปทําใชเอง ตอมาไดมารวมกลุมกันผลิตในนาม
กลุ ม ปุ ย อิ น ทรี ย หมู 6 ตํ า บลแม พู ล ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี ส มาชิ ก กลุ ม จํ า นวน 60 คน มี ก ารผลิ ต ปุ ย หมั ก
อยางตอเนื่อง ปละประมาณ 60 ตัน โดยทําการขายใหกับสมาชิกกิโลกรัมละ 1 บาท เพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนของกลุม โดยสมาชิกทุกคนมารวมกันทําและนําไปใชในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เนื่องจาก
เนนการผลิตเพื่อใชในกลุมของตนเอง ปจจุบันสมาชิกในกลุมทุกรายใชปุยหมัก และตระหนักถึงการใชปุย
หมักเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหผลผลิตดีขึ้น ลดตนทุนการผลิต และมีความพึงพอใจ

6.2 การผลิตเอง
เมื่อกอนมีการใชปุยเคมีในสวนผลไมของตนเองปละ 500 กิโลกรัม ( 10 กระสอบ) ในพื้นที่ 50 ไร
ตอมาไดสังเกตจากตนไมที่ใชปุยหมักแลวมีการเจริญเติบโตดีใหผลผลิตก็ไมแตกตางกัน ก็ลดการใชปุยเคมี
จนถึงปจจุบันเลิกใชปุยเคมีมาแลวประมาณ 5 ป ทําการผลิตปุยหมักใชเอง และในสวนไมผลของตนเอง
โดยใชภูมิปญญาของชาวสวนดั้งเดิมซึ่งมักจะนําเปลือกผลไมตางๆ ไปใสโคนตนไม เพื่อเปนการปรับปรุง
บํารุงดิน เชน ไดนําเปลือกกาแฟ และเปลือกทุเรียน ในสวนมาใสโคนตน ไมผลตางๆ เพื่อใหยอยสลาย
กลายเปนปุยใหตนไม แตใชเวลานานกวาเปลือกเหลานี้จะยอยสลายตัว ตอมานายปลิว แดงแมพูล จึงไดมา
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เปนหมอดินอาสาประจําหมูบานก็ไดเริ่มนําสารเรง พด.1 ผลิตปุยหมัก มาชวยในการหมัก ทําใหยอยสลายได
เร็วขึ้น สามารถผลิตปุยหมักไดปละประมาณ 3 ตัน นําไปใชแลวไดผลดี แตไมเพียงพอตอมาไดมีการขยาย
การผลิ ต เพิ่มขึ้ นโดยหาวั สดุอื่น ๆ เช น ฟางขาว เปลือ กถั่ว ผั กบุ งที่เ หลือจากการผลิตเมล็ด พัน ธุ เปลือก
หอมแดง ในพื้นที่ใกลเคียง และขยายกําลังการผลิตไดปละประมาณ 20 ตันตอป เพื่อนําไปใชในสวนไม
ผลของตนเอง โดยไมมีการใชปุยเคมีเลยมาแลว 5 ป
การผลิตปุยหมัก พด. 1 ของลุงปลิว แดงแมพูน เนนการใชวัสดุที่มีในทองถิ่น เชนเปลือกผลไม
ทุเรียน กาแฟ และเปลือกถั่วลิสง ซึ่งหาไดงายมีในทองถิ่นใกลเคียง จึงเปนสูตรตามภูมิปญญาทองถิ่นของ
นายปลิว แดงแมพูล สูตรการผลิตปุยหมักมีรายละเอียดดังนี้
เปลือกไมผล เชน ทุเรียน กาแฟ หรือตนถั่วลิสง ตามฤดูกาล 1
ขี้ตระกรันออย (6 ตัน ราคา 1,500 บาท)
2
แกลบแดง
2
มูลสัตว
1
สารเรง พด. 1
น้ําหมักชีวภาพ (2 ลิตรตอน้ํา 500 ลิตร)
ทําการหมักเปนเวลา 45 วัน

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

7. การตอยอดปุยหมักดวยซุปเปอร พด.3
เคยทดลองใชปุยหมักที่เพาะเชื้อซุปเปอร พด. 3 แตปจจุบันไมไดใชเนื่องจากไมมีปญหาเรื่องรากเนา
โคนเนา
8. การเปนจุดเรียนรูและการรวมกลุม / การขยายผล
เริ่มตนจากการผลิตใชเอง นํามาใชแลวประสบผลสําเร็จ ผลไมมีผลผลิตสูงขึ้น ผลผลิตสวย ไมรวง
หลน แตกตางการใชปุยเคมีคือผลผลิตจะรวงมากกวา โดยเฉพาะเนื้อทุเรียนจะไมยุย มีคุณภาพดีกวา แตตอ ง
ใชเวลาประมาณ 3 ป ถึงจะเห็นผล เมื่อประสบความสําเร็จ ลุงปลิว แดงแมพูล จึงเปนที่ปรึกษาให
คําแนะนําและเปนผูถายทอดความรูในการผลิตปุยหมัก และในปจจุบันสามารถขยายการจัดตั้งกลุมเปนที่
ปรึกษาและใหคําแนะนําแกเกษตรกรในหมูที่ 2 ของตําบลแมพูล ตอมาไดขยายผลตอ ทั้ง 11 หมู ของตําบล
แมพูล และปจจุบันมี 6 หมูที่สามารถขยายกําลังผลิต และผลิตไดอยางตอเนื่อง คือ หมูที่ 2, 4, 5, 6, 7 และ
8 ในอนาคตจะพยายามขยายใหหมูบานที่เหลือสามารถเพิ่มกําลังผลิต และผลิตใหไดอยางตอเนื่องใหครบ
ทุกหมูบาน และปจจุบันไดแนะนําใหทุกหมูบานจัดตั้งกลุมทําปุยอินทรีย เปนจุดเรียนรู และเปนการเพิ่ม
รายไดใหแกเกษตรกร
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การขยายผลไปยังหมูอื่นๆ ในตําบลแมพูล
หลังจากที่ไดเปนหมอดินอาสาประจําตําบล เมื่อป 2546 แลว ก็ไดประสานกับหมอดินหมูบาน ทุก
หมู รวมกับสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ ที่เขาไปจัดตั้งกลุมเกษตรอินทรีย ทั้ง 11 หมูบาน ของตําบลแมพูล
และไดใหคําแนะนําวิธีการทําและการใชปุยหมัก และเปนที่ปรึกษาใหกับกลุมทุกกลุม และมี 6 กลุม คือ
กลุมเกษตรอินทรีย หมู 2, 4, 5, 6, 7 และ 8 ตําบลแมพูล ที่สามารถขยายกําลังการผลิตและผลิตไดอยาง
ตอเนื่องบางกลุมสามารถผลิตปุยหมักไดปละประมาณ 150 ตัน และบางกลุมไดนํา สารเรง พด.3 มาหมัก
รวมดวยหลังจากที่ไดปุยหมักมาแลว และบางกลุมสามารถจัดหาจานปนเม็ด เพื่อความสะดวกในการใช
และเมื่อเหลือจากสมาชิกแลวจึงจําหนาย เพื่อนํารายไดเขากลุม
การขยายผลกลุมเกษตรอินทรีย หมู 2
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การขยายผลกลุมเกษตรอินทรีย หมู 6

การขยายผลกลุมเกษตรอินทรีย หมู 7
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9. ผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Outcome)
1. รายไดเพิ่มขึ้น จากการทําสวนในพื้นที่ 20 ไร มีรายไดเฉลี่ยปละประมาณ 230,000 บาท
เดิมใชปุยเคมีจะมีรายจายตอปประมาณ 80,000 บาท แตหลังจากหยุดการใชปุยเคมีหันมาใช
ปุยหมักแลว รายได ก็ใกลเคียงกันขึ้น-ลงบางตามราคาผลผลิตในแตละป ลดตนทุนการผลิตได
ประมาณ 30,000 บาท ไมตองเสียคาใชจายในการซื้อปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช ทําใหได
กําไรเพิ่มขึ้น
2. ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นคือ ผลผลิตมีขนาดใหญขึ้น มีความสม่ําเสมอ และผลผลิตที่รวงหลน
นอยกวาการปลูกแบบใชปยุ เคมี
3. คุณภาพของผลผลิตดีขึ้น เนื้อทุเรียนจะไมยุย (ไมเปนปลารา)
4. สรางเครือขายการผลิตปุยหมักที่สามารถขยายผลและผลิตไดตอเนื่อง จํานวน 6 กลุม ภายใน
ตําบลแมพูล
10. ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
1. การปลูกไมผลแบบอินทรียมาแลว 5 ป ดินอุดมสมบูรณดขี ึ้น ไมแข็งกระดาง เหมือนแตกอนที่
ใชปุยเคมี
2. เกษตรกรในพืน้ ที่ตําบลแมพลู หันมาใชปยุ หมัก และรวมกลุมกันผลิตอยางแพรหลาย
3. ดินในตําบลแมพูลจะอุดมสมบูรณข้นึ เนือ่ งจากมีการใชปุยหมักในการปรับปรุงดินเปนจํานวน
มาก
4. เกษตรกรในพืน้ ที่ตําบลแมพลู รวมกลุมกับผลิตปุยหมัก เพื่อใชในสวนไมผล ทําใหลดตนทุน
การผลิต มีรายไดเพิ่มขึ้น
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แผนที่ภมู ปิ ระเทศ แสดงที่ตั้งบานของหมอดินอาสา ( )
นายปลิว แดงแมพูล บานเลขที่ 86/1 หมูที่ 6 ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
มาตราสวน 1:50,000
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แผนที่ภาพถายทางอากาศสี แสดงที่ตั้งบานของหมอดินอาสา ( )
นายปลิว แดงแมพูล บานเลขที่ 86/1 หมูที่ 6 ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
มาตราสวน 1:4,000
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9

แผนทีแ่ สดงกลุมชุดดิน บริเวณบานของหมอดินอาสา ( )
นายปลิว แดงแมพูล บานเลขที่ 86/1 หมูที่ 6 ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
มาตราสวน 1:25,000
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