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1. ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู
ระดับการศึกษา
สภาพครอบครัว
อาชีพ
เบอรโทรศัพท

นายพิษณุ อรรคนิวาส
หมอดินอาสาประจําหมูบาน
49 ป
บานเลขที่ 63/1 หมู 1 ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
สมรส มีบุตร 2 คน
ทํานา เนื้อที่ 20 ไร
087-8449278

หมอดินอาสาประจําหมูบาน “นายพิษณุ อรรคนิวาส” เปนเกษตรกรหนุมผูผานประสบการณและ
การเรียนรูการทําการเกษตรในสภาพพื้นที่ลุม ทองทุงงิ้วราย ซึ่งในอดีตประมาณป พ.ศ.2535 การทํานามีการ
ใชปุยเคมีและสารเคมีในปริมาณมหาศาล จนถึงจุดหนึ่งผลผลิตขาวเริ่มลดลง ดินเสื่อมสภาพ มีลักษณะแข็ง
กระดางนอกจากนี้ยังมีปญหาหนี้สินอยูถึง 450,000 บาท อีกทั้งตนเองมีอาการแพสารเคมีอยางรุนแรงจนตอง
เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล จึงเปนจุดเปลี่ยนของระบบการคิดอยางจริงจัง
หมอดิ น พิ ษ ณุ อรรคนิ ว าส เป น เกษตรกรที่ มี ค วามใฝ รู ใฝ ศึ ก ษาหาความรู อ ยู ต ลอดเวลา การ
ดําเนินงานมีการจดบันทึกขอมูลตางๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานของตนเอง ซึ่งจากการเก็บขอมูลดังกลาว
ทําใหเขารูวา ตนทุนการทํานาสูงสุดคือคาปุย รองลงมาคือคาพันธุขาวและคาเตรียมดิน ดังนั้นในป พ.ศ.2545
จึงริเริ่มรวมกลุมเกษตรกรขึ้นประมาณ 20 คน จัดตั้งกลุมเพื่อผลิตปุยและผลิตเมล็ดพันธุขาวใชเอง เพื่อเปน
การลดตนทุนการผลิต และทําใหคุณภาพชีวิตปลอดภัยจากสารเคมี โดยศึกษาหาความรูในดานการบริหาร
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กลุมในการผลิตปุยอินทรีย (ปุยหมัก) น้ําหมักชีวภาพประเภทตางๆ จนกระทั่งป พ.ศ.2549 ไดรับการ
สนับสนุนการกอสรางโรงงานปุยอินทรียชีวภาพ งบ CEO จากสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร กรมพัฒนาที่ดิน การ
ดําเนินงานจึงเขาสูระบบมาตรฐาน ชาวบานและเกษตรกรตางใหการยอมรับ จึงไดเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น
จนปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 132 คน
การจัดการพื้นที่ของตัวเองนั้น หมอดินพิษณุ อรรคนิวาส ใชเทคโนโลยีทางชีวภาพหลายๆ ดาน
นํามาประยุกตใชในพื้นที่ เชน การไถกลบตอซัง การใชแหนแดงเปนพืชปุยสด ใชปุยอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ
และการใชเชื้อไตรโคเดอรมา เปนตน รวมถึงการพัฒนาที่ดินโดยการปรับรูปแปลงนาใหมีแปลงขนาดใหญ
และสม่ําเสมอ มีการใชพื้นที่เต็มประสิทธิภาพ โดยการปลูกพืชผัก ไมผล และไมยืนตน บริเวณขอบคันนา
และเลี้ยงปลาในนาขาวเปนรายไดอีกทางหนึ่งดวย จนปจจุบันสภาพชีวิตความเปนอยูของหมอดินพิษณุ จัดวา
เป น บุ ค คลหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ว า ประสบความสํ า เร็ จ และเป น แบบอย า งในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมในพื้นที่ลุม
รางวัลที่ไดรับ
1. รางวัลเกษตรกรคนเกง จากสํานักงาน ธ.ก.ส
2. รางวัลเกษตรกรดีเดนสาขาทํานา จาก สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
3. ครูภูมิปญญา จาก ก.ศ.น.
4. พอดีเดน จากโรงเรียนวัดตนชุมแสง ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

รางวัลเกษตรกรคนเกง จากสํานักงาน ธ.ก.ส
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แผนที่บาน
พิกัด E 0651532 N 1799421
อ.เมือง

N

บานนายพิษณุ
อรรคนิวาส

แมน้ํานาน
ทางเขาวัด
ตนชุมแสง

สะพานขามแมน้ํานาน

ร.ร.วัดชุมแสง

อ.ตะพานหิน

วัดตนชุมแสงง

อบต.งิ้วราย

2. ชนิดของดิน
กลุมชุดดินที่พบในพื้นที่ 20 ไร คือ กลุมชุดดินที่ 4 ชุดดินชัยนาท ราชบุรี ทาพล สระบุรี และ
บางมูลนาก
3. ผลวิเคราะหดิน
ผลการวิเคราะหทางเคมีของดิน
คาความเปนกรดเปนดาง (pH)
ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail. P)
ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail. K)

=
=
=
=

5.6
2.0
17
90

%
mg/kg
mg/kg
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4. การใชที่ดิน
การใชที่ดินในพื้นที่ 20 ไร คือ ทํานา ปลูกผักชนิดตางๆ ตามคันนาประมาณ 2 ไร และปลูกไมผล
ไมยืนตน เชน มะดัน มะนาว มะมวง กลวย บางเล็กนอยนอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงปลาชนิดตางๆในนาขาวอีก
ดวย

5. ปญหาการใชที่ดิน
นาขาวจํานวน 20 ไร ของหมอดินพิษณุ อรรคนิวาส อยูในกลุมชุดดินที่ 4 ซึ่งเปนดินเหนียวถึงดิน
เหนียวจัดมาก มีน้ําทวมแชขังในชวงฤดูฝน ประมาณตั้งแตเดือนกันยายน ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน หลังจาก
นั้นทํานาปรังจนสิ้นเดือนสิงหาคม ซึ่งเหมือนน้ําทวมตลอดทั้งป เพราะใชน้ําทํานาปรัง มีชวงพักดินชวงขาว
รอน้ําหลอ และชวงทิ้งน้ํารอเกี่ยวขาวเพียงแค 10 ถึง 20 วันเทานั้น ทําใหโครงสรางของดินแนนมาก การไถ
พรวนยากลําบาก ประกอบกับมีการใชปุยเคมี ใชสารเคมีจํานวนมาก ทําใหดินเปนกรดอยางรุนแรง เมื่อมี
น้ําขังนานๆการแชขังของน้ํา เกิดการหมักสารอินทรียในสภาพขาดออกซิเจน เกิดสารพิษมีผลตอรากขาว
สงผลตอระบบการดูดกินธาตุอาหารของขาว ทําใหขาวชะงักการเจริญเติบโต เกิดปญหาเชื้อรา รากเนาโคน
เนา ใบลาย และอาจมีการสะสมของสารพิษจากการหมักในดิน
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6. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการดิน/แกปญหา
6.1 จากการสังเกตของหมอดินพิษณุ อรรคนิวาส พบวาที่นาของตนไมสม่ําเสมอมีปญหาตอการ
จัดการ จึงปรับพื้นที่นาใหมจากหลายๆแปลง ปรับรวมกันใหเปนแปลงที่มีขนาดใหญขึ้น แลวปรับพื้นที่ให
สม่ําเสมอกัน เทากับเปนการปรับรูปแปลงนาตามลักษณะที่ 1
6.2 เมื่อเริ่มตนการปรับปรุงบํารุงดินหรือการใหธาตุอาหารแกดิน หมอดินพิษณุ มีการศึกษาขอมูล
ความรู และไดรับคําแนะนําจากสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เรื่องการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหปริมาณธาตุ
อาหารในดิน จึงทําการเก็บตัวอยางดินทั้งหมดไปวิเคราะห เมื่อไดผลการวิเคราะหมาแลว จึงใสปุยตาม
คําแนะนํา เชน ขาดธาตุฟอสฟอรัส ก็ใสปุยตามคําแนะนํา ไมมีการใสธาตุอาหารอื่นไป เพราะจะเปนการใช
ปุยเกินความจําเปน อาจทําใหเกิดการสะสมของสารเคมีในดินได และเพิ่มตนทุนการผลิตโดยไมจําเปน

6.3 มีการผลิตขาวโดยลดการใชปุยเคมีและสารเคมี ทั้งระบบการผลิต ไดแก
6.3.1 ไถกลบตอซัง โดยการใชน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงพด. 2 ในอัตราสวน 200 ซีซี/น้ํา
20 ลิตร เทไหลไปตามน้ําขณะเปดน้ําเขานา หรือฉีดพนใหทั่วแปลง แลวใชรถตีฟางย่ําฟางใหจมลงดิน
6.3.2 ใชปุยพืชสด ซึ่งพื้นที่จะมีน้ําทวมขังเกือบทั้งป ดังนั้นการใชปุยพืชสด จึงเนนเรื่อง
ของแหนแดงและโสนเปนหลักเพราะปอเทือง หรือถั่วชนิดตางๆไมเหมาะสมกับพื้นที่น้ําทวมขัง
6.3.3 ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง ในการปรับปรุงดิน และเปนอาหารแกพืช ซึ่ง การทําปุย
อินทรียคุณภาพสูงนั้น ตองใชวัตถุดิบแตละชนิดที่มีธาตุอาหาร N P K สูงสุด มาหมักตามกระบวนการหมัก
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ที่ถูกตองใชจุลินทรีย พด.1 หมักกอน 1 เดือน ใชพด.3 และ พด.12 หมักตอ เมื่อใสลงในดินจุลินทรีย ในพด.
12 จะดึงไนโตรเจน ละลายฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ที่ตกคางในดินใหถูกนํามาใช และพนฮอรโมนจาก
รกหมู ในกระบวนการผลิตเพื่อเติมฮอรโมนและธาตุอาหารใหดินอีกทางหนึ่ง
สูตรปุยอินทรียคุณภาพสูง กรมพัฒนาที่ดิน ในการผลิต 100 กิโลกรัม ประกอบดวย
กากถั่วเหลือง
40 กิโลกรัม
รําละเอียด
10 กิโลกรัม
มูลสัตว
10 กิโลกรัม
หินฟอสเฟต
24 กิโลกรัม
กระดูกปน
8 กิโลกรัม
มูลคางคาว
8 กิโลกรัม

การผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงของโรงงานปุยฯ ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

7
สูตรน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2
สูตรที่ 1
รกหมู
กากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายแดง
นมเปรี้ยว
น้ํามะพราว
สารเรงซุปเปอรพด.2

2
1
1
10
1

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ขวด
กิโลกรัม
ซอง

ไขไกทั้งฟอง
นมสด
นมเปรี้ยว
ลูกแปงขาวหมาก
น้ํามะพราวออน
กลูโคส
สารเรงซุปเปอรพด.2

1
1
1
1
½
1
1

กิโลกรัม
ลิตร
ขวด
ลูก
กิโลกรัม
กระปอง
ซอง

สูตรที่ 2

การผลิตน้าํ หมักชีวภาพ
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การฉีดพนน้ําหมักชีวภาพในนาขาว
6.4 ภูมิปญญาของหมอดิน
6.4.1 การใชแหนแดงในนาขาว
แหนแดงมีคุณสมบัติเปนทั้งปุยพืชสด และปุยชีวภาพเนื่องจากในใบของแหนแดงมีสาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงิน (blue green algae) ชื่อ Anabaena azollae อาศัยอยูโดยดํารงชีวิตอยูรวมกันกับแหนแดง
แบบพึ่งพาอาศัยกัน สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได ความสัมพันธนี้ทําใหแหนแดงกลายเปนปุยพืชสด
ที่สําคัญ และมีศักยภาพสูงที่สามารถนํามาใชในระบบเกษตรพอเพียง เพื่อรวมกับการปลูกขาวทดแทนการใช
ปุยเคมีไนโตรเจน นอกจากนี้ยังสามารถลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาขาวเปนอยางดี
วิธีการเลี้ยงเพือ่ ขยายพันธุ
1. เลี้ยงในบอดินโคลน กระถาง และซีเมนต (คลายกับการเลี้ยงบัว)
2. เลี้ยงในบอธรรมชาติ โดยเลี้ยงในกระชัง
3. เลี้ยงในแปลงโดยตรง
แหนแดงขยายพันธุไดเร็วภายในเวลา 7 วัน
ผลวิเคราะหธาตุอาหารพืชในแหนแดง
N = 3.71 %

P = 0.25 mg/kg

K = 0.25 mg/kg
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การใชแหนแดงในนาขาว
1. เตรียมขยายพันธุแหนแดงในพื้นที่ 20 -25 ตารางเมตร เพื่อใชสําหรับพื้นที่เพาะปลูกขาว 1 ไร
2. รักษาระดับน้ําในนาขาวใหลึก 5 – 10 เซนติเมตร
3. ใชแหนแดงในอัตรา 50 – 100 กิโลกรัม/ไร ในวันที่ใสแหนแดงควรมีการใสปุยมูลสัตว (มูลไก) ที่
ใหธาตุฟอสฟอรัสอัตรา 3 กิโลกรัม/ไร
4. ใสปุยมูลสัตวอีกครั้งเมื่อแหนแดงมีอายุ 7 – 10 วัน

การขยายพันธุแ หนแดงในบอซีเมนต

การใชแหนแดงในนาขาว
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6.4.2 การผลิตเชื้อสดไตรโคเดอรมา
นําหัวเชื้อไตรโคเดอรมาจากศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก มาผลิตเชื้อสดไตรโค
เดอรมา สําหรับฉีดพนในนาขาว
วิธีการผลิต
1. หุงขาวแบบสุกๆดิบๆอัตราสวน ขาว 3 สวน น้ํา 2 สวน
2. ตักขาวรอนใสถุงรอน ถุงละประมาณ 2.5 ขีด
3. จากนั้นประมาณ 1 นาที เขี่ยเชื้อไตรโคเดอรมาประมาณ 0.5 ชอนชา ใสในถุง
4. รัดปากถุง เอาเข็มเจาะรูที่หัวถุงประมาณ 20 รู แลวบีบไลลมออกจากถุง นําไปวางในที่
รมที่มีแสงประมาณ 50 % ทิ้งไวประมาณ 7 วัน เชื้อเจริญเปนสีเขียวจึงนําไปใช
โดยนําไปฉีดในนาขาวทุกระยะการเจริญเติบโต โดยใชเชื้อไตรโคเดอรมา 1 กก./น้ํา 200
ลิตร จะปองกันกําจัด โรคเกี่ยวกับเชื้อรา โรคไหม โรครากเนาโคนเนา โรคกาบใบแหง
ถาใชกับพืชอื่น นําเชื้อไตรโคเดอรมาผสมกับปุยหมัก ในอัตราสวน ปุยหมัก 100 กก./เชื้อ 1
กก.คลุกเคลา หมักไว 3 วัน จึงนําไปใช

การผลิตเชื้อไตรโคเดอรมา
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7. ผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Outputs)
จากการมุงมั่นในการทํางานอยางขยันหมั่นเพียร ใฝศึกษา เรียนรูเพื่อการดําเนินชีวิตอยางชาญฉลาด
ทําใหหมอดินพิษณุ อรรคนิวาส ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรในพื้นที่ลุมของตนเอง จํานวน 20
ไร นั้น ผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมไดแก
1) สามารถลดการใช ปุ ย เคมี แ ละสารเคมี โดยทดแทนด ว ยปุ ย อิ น ทรี ย น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพ และ
เทคโนโลยีชีวภาพตางๆ
2) ดําเนินการปรับรูปแปลงนา ทั้งเพื่อขยายขนาดของแปลงใหใหญขึ้นและปรับระดับพื้นที่แปลง
นา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพื้นที่
3) ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช จากระบบพืชเชิงเดี่ยวที่ปลูกขาวอยางเดียว เปนการปลูกแบบ
หลากหลาย ทั้งนาขาว พืชผัก ไมผล และไมยืนตน รวมทั้งเลี้ยงปลาในนาขาว เพื่อสรางรายได
เพิ่ม
4) ดําเนินกิจกรรมการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการทําการเกษตรแบบลดการใชปุยเคมี
8. ผลสัมฤทธิ์( Outcome)
จากการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการใชปุยเคมีและสารเคมีเต็มรูปแบบ มาเปนการสาธิตแบบ
ลดการใชสารเคมี ตั้งแตป 2545 หมอดินพิษณุสามารถฟนฝาวิกฤตตางๆ ทั้งดานหนี้สินที่มีอยูถึง 450,000
บาท สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะดินเสื่อมโทรม โรคและแมลงระบาดอยางหนัก และวิกฤติจากสภาพรางกายที่
ไดรับสารเคมีสะสมในรางกายจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ปจจุบันหมอดินพิษณุ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรดินของตนเองในพื้นที่ 20 ไร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สรางรายได รักษาสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว
โดยในป 2552 มีกําไรสุทธิจากการทํานาถึง 52,000 บาท มีเครื่องมือ อุปกรณการเกษตรตาง ๆ ครบถวน เชน
รถไถนาคูโบตา 2 คัน รถไถนาเดินตาม 3 คัน รถบรรทุก 6 ลอ 1 คัน รถกระบะ 1 คัน และรถจักรยานยนต 2
คัน เปนตน โดยสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นไดแก
1) คุณภาพของดินดีขึ้น
2) สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตดีขนึ้
3) ผลผลิตพืชสูงขึ้น ขณะที่ตนทุนต่ําลง ทําใหเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น
4) พืชประสบปญหาการแพรระบาดของโรคและแมลงนอยลง
5) เป น ต น แบบของเกษตรกรในพื้ น ที่ แ ละที่ สนใจ หั น มาใช ปุ ย อิ น ทรีย น้ํ า หมั ก ชีว ภาพ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทดแทนปุยเคมีและสารเคมีกันมากขึ้น ในสภาพพื้นที่ลุมมีน้ําทวมขังเกือบตลอดทั้งป
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แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000
แสดงที่ตั้งบานนายพิษณุ อรรคนิวาส
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