ขอมูล ประวัติ และผลงานเกษตรกรดีเดน ประจําป 2552
สาขาที่ 8 สาขา “การผลิตและการใชสารสกัดชีวภาพ”

นายเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ
หมอดินอาสาประจําอําเภอบางกระทุม
อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
ดําเนินการโดย
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กรมพัฒนาทีด่ ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ขอมูล ประวัติ และผลงานเกษตรกรดีเดนเฉพาะสาขา ประจําป 2552
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สาขาที่ 8 สาขา “การผลิตและการใชสารสกัดชีวภาพ”

1. ชื่อ
ตําแหนง
ที่อยู

ระดับการศึกษา
สถานภาพครอบครัว
เบอรโทรศัพท

:
:
:

:
:
:

นายเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ
หมอดินอาสาประจําอําเภอบางกระทุม
บานเลขที่ 17/1 หมู 5 ตําบลบานไร อําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย 65110
มัธยมศึกษาปที่ 3
สมรส
08-1605-9097

N
วัดขวาง

แยกวัดขวางประมาณ
หลักกิโลเมตรที่25ของ
ทางหลวงสาย1063

ไปพิษณุโลก
แยกวังทอง

ทางหลวง
หมายเลข 1063

บ.แมเทียบ
2 กม.

ไปตากฟาทางหลวงหมายเลข 11

ทางหลวงชนบท
สายพล 4018

บานนายเฉลิม
รัตนะภานุกูลพันธ

ทางหลวงหมายเลข 1114 - แยกบางกระทุม
ไปตลาดบางกระทุม

ทางหลวงหมายเลข
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอบางกระทุม

แผนที่บานนายเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธุ บานเลขที่ 17/1 หมู 5 ต. บานไร อ. บางกระทุม จ. พิษณุโลก
2. ชนิดของดิน กลุมชุดดินที่ 7 เนื้อที่ 10 ไร
ลักษณะโดยทัว่ ไปเนื้อดินเปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล พบจุดประสีนา้ํ ตาลเขม สี
เหลืองหรือสีแดงปะปนอยูตลอดหนาตัดดิน มีน้ําขังที่ผิวดิน 3-4 เดือน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปน
กลาง มีความอุดมสมบูรณอยูใ นระดับปานกลาง
3. การใชที่ดิน
3.1 ไรนาสวนผสม 10 ไร (ที่ตั้งศูนยเรียนรูการพัฒนาทีด่ ินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)
ประกอบดวย
2

- สระน้าํ / รองสวน เนื้อที่ 4 ไร
- ไมผล เนื้อที่ 5 ไร
(สมเขียวหวาน กระทอน มะมวง ไผเลีย้ ง มะนาว มะพราวน้ําหอม)
- ที่อยูอาศัย / พืชผักสวนครัว เนื้อที่ 1 ไร
3.2 นาขาว 28 ไร
- พื้นที่ถอื ครอง 4 ไร
- พื้นที่เชา 24 ไร
4. ปญหาการใชที่ดิน
ดินขาดความอุดมสมบูรณ ดินแข็งไมรวนซุย สังเกตจากการปลูกพืชไมเจริญเติบโตแคระแกร็น
หรือโตเปนหยอมๆ แมจะใสปุยเคมีในปริมาณมากเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณไปแลวก็ตาม หรือภาษา
ชาวบานเรียกกันวา “ดินไมกินปุย”
5. การผลิตและการใชประโยชน จาก สารเรงซุปเปอร พด. 2 และสารเรง ซุปเปอร พด. 7
5.1 การผลิตและการใชประโยชน จากสารเรงซุปเปอร พด.2
นายเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธุ ไดใชหลักคิดในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ พด.2 โดยคัดเลือกวัตถุดิบ
ที่มีคุณคาทางอาหารสูงหาไดในทองถิ่น โดยคิดวาพืชก็เปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ตองการอาหาร ที่มีทั้ง
อาหารหลักและอาหารเสริม เชนเดียวกับมนุษย โดยเฉพาะพืชในชวงกอนและระหวางการตั้งทองหรือ
กําลังติดผลออนก็ตองการอาหารบํารุงเปนพิเศษ จึงจะทําใหผลผลิตสูง ซึ่งเกิดจากกระบวนการคิด การ
สังเกต การลองผิดลองถูกในสิ่งใหมๆ เพื่อที่จะไดถายทอดใหผูอื่นไดรูในสิ่งที่ถูกตองและไดทดลองมาดวย
ตนเองแลว ซึ่งสูตรน้ําหมักชีวภาพที่ นายเฉลิมฯ ทําจะเปนสูตรที่คิดขึ้นเองผสานกับการใชความรูที่ไดจาก
การอบรมตางๆจากการเปนหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้
สูตรที่ 1
สวนผสม
1. รกสุกร
30
2. กากน้ําตาล
10
3. สับปะรด
10
4. น้ํา
10
5. สารเรงซุปเปอรพด.2
1
หมักทิ้งไว 60 วัน แลวจึงนําไปใช
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กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ลิตร
ซอง

วิธีการใช
- ขาว เจือจางน้ําหมัก 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนครั้งที่ 1 เมื่อขาวมีอายุได 30 วัน ครั้งที่ 2
เมื่อขาวอายุได 45 วัน หรือกอนขาวตั้งทอง โดยการฉีดพนอาจผสมกับ น้ําหมักสมุนไพร พด. 7
ดวย ก็ได
- ไมผล เจือจางน้ําหมัก 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนตนพืช กอนออกดอกเพื่อชวยเรงตาดอก ทํา
ใหติดผลดก และชวงติดผลออน
สูตรที่ 2
สวนผสม
1. ปลา + หอยเชอรี่
40
กิโลกรัม
2. กากน้ําตาล
10
กิโลกรัม
3. น้ํา
10
ลิตร
4. สารเรงซุปเปอร พด.2
1
ซอง
หมักสวนผสมทั้งหมดทิ้งไว 60 วัน จึงนําไปใช
วิธีการใช
- ขาว เจือจางน้ําหมัก 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนครั้งที่ 1 เมื่อขาวมีอายุได 30 วัน ครั้งที่ 2 เมื่อ
ขาวอายุได 45 วัน หรือกอนขาวตั้งทอง โดยการฉีดพนอาจผสมกับ น้ําหมัก พด. 7 ก็ได
- มะมวง เจือจางน้ําหมัก 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนตนพืช กอนออกดอกเพื่อชวยเรงตาดอก
ทําใหติดผลดก และชวงติดผลออน
สูตรที่ 3 ( สรางและขยายทรงผลกระทอน)
สวนผสม
1. นมโคสด
2. หัวไชเทา สับละเอีอดคั่นเอาแตน้ํา
3. ยาคูล
4. เครื่องดื่มชูกําลัง ( กระทิงแดง หรือยี่หอใดๆก็ได)
5. แปงขาวหมาก
6. สารเรงซุปเปอร พด.2
หมักสวนผสมทั้งหมดทิ้งไว 45 วัน แลวจึงนําไปใช
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10 ลิตร
5 ลิตร
1 ขวด
1 ขวด
1 กอน
1 ซอง

วิธีการใช
- ใชเพื่อขยายทรงผลของกระทอนเพื่อใหไดทรงผลที่สวย รูปทรงใหญ กลมแบนเนื้อแนน โดยฉีด
พนเมื่อผลกระทอนขนาดเทาลูกปงปอง ในอัตราสวน 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนที่ตนและผล
กระทอน
สูตรที่ 4
สวนผสม
1. เศษผักผลไม
40
กิโลกรัม
2. กากน้ําตาล
10
ลิตร
3. น้ํา
10
ลิตร
4. สารเรงซุปเปอร พด.2
1
ซอง
วิธีการใช
- ขาว พืช ไมผล น้ําหมักชีวภาพ 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนตนพืชเพื่อชวยเรงการเจริญเติบโต
ของลําตน
- เรงการเจริญของรากพืช (ขาว) น้ําหมักชีวภาพ 20 -30 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร แชเมล็ดพันธุขาวปลูก
ทิ้งไว 1 คืน
- ผสมปุยอินทรียอัดเม็ด น้ําหมักชีวภาพ 20 ลิตร ตอน้ํา 200 ลิตร ฉีดพนระหวางการปนเม็ดปุย
นอกจากไมใหฝุนฟุงกระจายแลว ยังทําใหเพิ่มคุณภาพของปุยอินทรียอัดเม็ดอีกดวย
5.2 การผลิตและการใชประโยชนสารปองกันแมลงศัตรูพชื โดยสารเรงซุปเปอร พด.7
นายเฉลิม รัตนภานุกูลพันธุ ไดคิดสูตรน้ําหมักสมุนไพรที่เหมาะสมกับการใชไลแมลงศัตรูพืชแต
ละชนิด และใชภูมิปญญาชาวบานชวยในการกลั่นน้ําหมักสมุนไพรใหเปนสารบริสุทธิ์ ใชสะดวกและเก็บ
ไวไดนาน ดังนี้
สูตรที่ 1 ไลเพลี้ยกระโดดสีนา้ํ ตาล
สวนผสม
1. พืชสมุนไพร
- ใบยูคาลิปตัส
- ใบสะเดา
- บอระเพ็ด
- ตะไครหอม
2. กากน้ําตาล

5

30

กิโลกรัม

10

กิโลกรัม

3. น้ํา
50
ลิตร
4. สารเรงซุปเปอร พด.7
1
ซอง
หมักสวนผสมทั้งหมด 60 วัน จะไดน้ําหมัก ที่มีกลิ่นฉุน รุนแรง จะกลั่นกอนใชหรื อ
นําไปใชเลยก็ได
วิธีการใช
เจือจาง 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนชวงเพลี้ยกระโดดระบาด
สูตรที่ 2 สูตรฆาแมลงและหนอนมวนใบขาว
สวนผสม
1. หางไหลแดง
10
กิโลกรัม
2. หนอนตายหยาก
10
กิโลกรัม
3. กลอย
10
กิโลกรัม
4. ตะไครหอม
10
กิโลกรัม
5. กากน้ําตาล
10
กิโลกรัม
6. น้ํา
50
ลิตร
7. สารเรงซุปเปอร พด.7
1
ซอง
วิธีการใช
น้ําหมักชีวภาพ 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนบนตนพืช ถาน้ําหมักชีวภาพสัมผัสถูกตัว
หนอนโดยตรง ทําใหหนอนตาย
สูตรที่ 3 ไลหอยเชอรี่
สวนผสม
1. มะกรูดผาซีก
30
กิโลกรัม
2. กากน้ําตาล
10
กิโลกรัม
3. น้ํา
50
กิโลกรัม
4. สารเรงซุปเปอร พด.7
1
ซอง
วิธีการใช
นําน้ําสกัดสมุนไพรที่ได สาดลงในนาขาว แตค วรใชในขณะที่ มีปริมาณน้ํ าในนาสู ง
ประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร จะไดผลดี จะทําใหหอยไมสามารถกัดกินตนขาวได ซึ่งสันนิษฐานวาหอยเชอ
รี่อาจจะชาที่ปาก แตไมควรใชในปริมาณมากจะทําใหดินเปนดินกรด หรือสามารถใชผลมะกรูดสดผาครึ่ง
โยนลงไปในนา 1 ตารางวา ตอ 3 ผล ก็ไดผลดีเชนกัน
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วิธีการกลั่นน้ําหมักสมุนไพร พด.7

6. การขับเคลื่อนในรูปของกลุม
6.1 ประธานที่ปรึกษากลุมผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด ม. 5 ตําบลบานไร
6.2 ประธานกลุมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีเกษตร ม.5 ตําบลบานไร
6.3 วิทยากรหมอดินอาสาประจําอําเภอ ทีม่ ีสวนขับเคลื่อนกลุมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี
เกษตร ภายในอําเภอ
7. ผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ ( Output )
7.1 การยอมรับ
- สามารถผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพจําหนาย ทั้งในรูป พด.2 และพด.7
- ผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดจําหนาย
7.2 การรวมกลุม / การขยายผล
- นายเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธุ เปนผูมีสวนผลักดันและสงเสริมการจัดตั้งกลุมใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมีเกษตร
7.3 ผลผลิตเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกอนการใชสารสกัดชีวภาพ
- ผลผลิตเทาเดิม แตตนทุนการผลิตลดลงทําใหมีรายไดเพิม่ ขึ้น
- โครงสรางของดินดีขึ้น สังเกตไดจากดินมีความรวนซุยขึ้น พืชเจริญเติบโตสม่ําเสมอ
พบไสเดือนดินเพิ่มมากขึน้

7

7.4 ตนทุนการผลิตและรายได
กอน
- ขาว 60-80 กิโลกรัม ตอไร ตนทุน 4,000 บาทตอไร
- ไมผล ตนทุน 20,000 บาทตอป รายได 30,000 บาท ตอป
หลัง
- ขาว 60-80 กิโลกรัม ตอไร ตนทุน 1,500 บาท ตอไร
- ไมผล ตนทุน 10,000 บาท ตอป รายได 33,000 บาท ตอป
8. ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
8.1 โครงสรางดินดีขึ้น
8.2 ฟนฟูสมดุลระบบนิเวศและรักษาสิ่งแวดลอม
8.3 เกษตรกรปราศจากโรคภัยไขเจ็บและไมเกิดการปนเปอนจากสารพิษสูแหลงน้ําธรรมชาติ
8.4 ตนทุนการผลิตลดลง รายไดเพิ่มขึ้น

8

ผลงานหมอดินอาสานายเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ
สาขา “การผลิตและการใชสารสกัดชีวภาพ”

ศูนยเรียนรูดานการพัฒนาทีด่ ินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
หมู 5 ตําบลบานไร อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

9

การผลิตและการใชสารสกัดชีวภาพ

10

ผลิตภัณฑจากสารเรงซุปเปอร พด. 2 และสารเรงซุปเปอร พด. 7

นาขาวที่ใชสารสกัดชีวภาพ

ภาพเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของขาวที่ใชน้ําหมักชีวภาพและไมใชน้ําหมักชีวภาพ
นาขาวที่ไมใชน้ําหมักชีวภาพ

นาขาวที่ใชน้ําหมักชีวภาพ

11

การถายทอดงานดานการพัฒนาที่ดิน
เปนประธานทีป่ รึกษากลุมผลิตปุยอินทรียอ ัดเม็ด ม. 5 ตําบลบานไร

เปนวิทยากรหมอดินอาสาในการอบรมใหความรูดานการพัฒนาทีด่ ิน

12

แผนที่ภมู ปิ ระเทศ แสดงที่ตั้งบานของหมอดินอาสา ( )
นายเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ บานเลขที่ 17/1 หมูท ี่ 5 ตําบลบานไร อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
มาตราสวน 1:50,000

13

แผนที่ภาพถายทางอากาศสี แสดงที่ตั้งบานของหมอดินอาสา ( )
นายเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ บานเลขที่ 17/1 หมูท ี่ 5 ตําบลบานไร อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
มาตราสวน 1:4,000

14
14

แผนทีแ่ สดงกลุมชุดดิน บริเวณบานของหมอดินอาสา ( )
นายเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ บานเลขที่ 17/1 หมูท ี่ 5 ตําบลบานไร อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
มาตราสวน 1:25,000

15
15

