ประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเดนเฉพาะสาขา ประจําป 2553
สาขาที่ 8 สาขา “การผลิตและการใชสารสกัดชีวภาพ”
นายอํานวย มุงกลาง หมอดินอาสาประจําตําบลนาแขม
43 หมู 7 ตําบลนาแขม อําเภอเมือง จังหวัดเลย
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ประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเดนเฉพาะสาขา ประจําป 2553
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สาขาที่ 8 สาขา “การผลิตและการใชสารสกัดชีวภาพ”

1. ชื่อ -สกุล
ตําแหนง
ที่อยู
สถานภาพครอบครัว
ระดับการศึกษา
พิกัด

นายอํานวย มุงกลาง
หมอดินอาสาประจําตําบลนาแขม
43 หมูที่ 7 ตําบลนาแขม อําเภอเมือง จังหวัดเลย
สมรส
ประถมศึกษา
E 785202 N 1957958

2. ชนิดของดิน
กลุมชุดดิน 46 ชุดดินภูสะนา เนื้อที่ 35 ไร
ลักษณะโดยทั่วไปเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายและ
ปนเศษหินหรือลูกรัง สีดินเปนสีน้ําตาล สีน้ําตาลแก หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงจัดมาก
(pH 5.0-5.5) ความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติต่ํา
3. การใชที่ดิน มีรายละเอียด ดังนี้
- นาขาว เนื้อที่ 10 ไร
- มันสําปะหลัง เนื้อที่ 20 ไร
- ไมผล (มะมวง / มะพราว / สมโอ / ขนุน / กะทอน / กลวย) เนื้อที่ 4.5 ไร
- สระน้ํา เนื้อที่ 0.5 ไร
- ที่อยูอาศัย/พืชผักและสมุนไพร เนื้อที่ 0.5 ไร
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4. ปญหาการใชที่ดิน

ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีความเปนกรดจัด และมีเศษหินหรือลูกรัง

5. การผลิตและการใชประโยชนสารสกัดชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 และสารเรง พด.7
ในอดีตที่ผานมา จังหวัดเลยเปนจังหวัดที่มีอากาศหนาวเกือบตลอดทั้งป ดั่งคําขวัญที่วา “ เมืองแหง
ทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู ” เกษตรกรในจังหวัดเลยจึงนิยมการปลูกฝายมาก เนื่องจาก
ฝายเปนพืชที่ชอบอากาศคอนขางหนาวเย็น แตเนื่องจากฝายเปนพืชเศรษฐกิจที่มีโรคและแมลงศัตรูมาก
ดังนั้นเกษตรกรผูปลูกฝายจําเปนตองปองกันกําจัดดวยวิธีกล วิธีเขตกรรม วิธีทางชีวภาพ ใชพันธุตานทาน ใช
สารเคมี หรืออาจตองใชวิธีผสมผสาน คือ การนําวิธีการตั้งแต 2 วิธีขึ้นไปมาใชรวมกัน แตวิธีที่เกษตรกรสวน
ใหญนิยมใชเปนหลัก คือ การใชสารเคมีทางการเกษตรปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูฝาย ซึ่งใชปริมาณมาก
และมีความถี่ในการใชสูง ทําใหเปนอันตรายตอสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดลอม
นายอํานวย มุงกลาง หมอดินอาสาประจําตําบลนาแขม อําเภอเมือง จังหวัดเลย เปนเกษตรกรราย
หนึ่งที่มีการปลูกฝายมาก และเมื่อมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบหายใจ ซึ่งเปนผลมาจากการใชสารเคมีทาง
การเกษตรปริมาณมาก จึงหันมาใชสารสกัดชีวภาพ ไดแก จุลินทรียประสิทธิภาพสูงอีเอ็ม (EM)
ตอมา ป พ.ศ.2538 สมัครใจเขามาเปนหมอดินอาสาประจําหมูบานนาแขม และไดรับการฝกอบรม
ศึกษาดูงานการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2 และน้ําหมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7 จึงนํา
ความรูดังกลาวมาทดลองทําและใชเอง จนเห็นผลจริงวา สามารถใชน้ําหมักชีวภาพในการปรับปรุงดินและ
บํารุงพืชไดผลดี และจากการสังเกตพบวา น้ําหมักชีวภาพมีคุณสมบัติ กลิ่น สี คลายจุลินทรียประสิทธิภาพสูง
อีเอ็ม (EM) ดังนั้นจึงหันมาใชน้ําหมักชีวภาพทดแทน จากนั้นจึงมีการใชน้ําหมักชีวภาพและน้ําหมัก
สมุนไพรเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยการลองผิดลองถูก ทดลองทําทดลองใช และคอยๆ สั่งสมประสบการณ
การผลิตและการใชน้ําหมักชีวภาพรวมทั้งน้ําหมักสมุนไพรสูตรตางๆ จนทราบถึงสูตรที่ไดผลดีและอัตราใช
ที่เหมาะสมของน้ําหมักสมุนไพรที่ปองกัน (ไล) เพลี้ย และหนอนในฝาย นอกจากนี้ยังทราบถึงสูตรเรงการ
เจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตของพืช รวมทั้งอัตราการใชที่เหมาะสมของน้ําหมักชีวภาพ ไดแก ขาว
มันสําปะหลัง กะหล่ําปลี คะนา ผักกาด กวางตุง และพืชผักอีกหลายชนิดที่ปลูกบริโภคและจําหนายผลผลิต
ในชุมชน
จากความรูและประสบการณดังกลาวขางตน ชวยใหหมอดินอาสามีตนทุนการผลิตพืชลดลง
เนื่องจากใชปุยอินทรียไมวาจะเปนน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2 และน้ําหมักสมุนไพรจากสาร
เรง พด.7 ปุยหมักจากสารเรงซุปเปอร พด.1 ปุยพืชสด (ใชปอเทืองหวานหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลวไถกลบใน
ระยะออกดอก) จึงทําใหมีรายไดและผลกําไรเพิ่มขึ้น สงผลใหหมอดินอาสาและครอบครัวมีสภาพความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได โดยผลิตปุยอินทรียและสารสกัดชีวภาพใชเอง ลด
การใชปุยเคมีลง 80 เปอรเซ็นต นอกจากนี้แลวหมอดินอาสายังถายทอดความรูการผลิตปุยอินทรียและสาร
สกัดชีวภาพขยายผลสูเกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชน โดยจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทน/ลดการใช
สารเคมีทางการเกษตรขึ้นในบานนาแขม จํานวน 2 กลุม และหมูบานอื่นๆ ในตําบลนาแขม จํานวน 17 กลุม
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สูตรน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 และน้ําหมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7 ที่นายอํานวย
มุงกลาง ไดทําเปนสูตรที่คิดขึ้นเองและผสมผสานกับความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมตาง ๆ จากการเปนหมอ
ดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน มีรายละเอียดสูตรตาง ๆ ดังนี้
5.1 การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 จํานวน 500 ลิตร/ป
โดยมีรายละเอียดตอการผลิต 50 ลิตร ของสูตรตางๆ ดังนี้
1. สูตรเรงการเจริญเติบโต ดังนี้
หอยเชอรรี่
30
กิโลกรัม
สูตร1
กากน้ําตาล
30
กิโลกรัม
น้ํา
10
ลิตร
สูตร2

หนอกลวย
หนอไม
ยอดผักบุงน้ํา
กากน้ําตาล
น้ํา

40
40
40
10
10

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ลิตร

2. สูตรเพิ่มคุณภาพผลผลิต มีรายละเอียดตอการผลิต 50 ลิตร ดังนี้
กลวยสุก
10
กิโลกรัม
มะละกอสุก 10
กิโลกรัม
ฟกทอง
10
กิโลกรัม
สับปะรด
10
กิโลกรัม
กากน้ําตาล
10
กิโลกรัม
น้ํา
10
ลิตร
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การใชประโยชนจากน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 ในพืชทีป่ ลูก
1. นาขาว
- ระยะไถกลบตอซังขาว ใชน้ําหมักชีวภาพ สูตรเรงการเจริญเติบโต (สูตร 1 หรือ สูตร 2 ก็ได) อัตรา
5 ลิตร/ไร ฉีดพนตอซังขาวแลวไถกลบตอซัง ชวยใหตอซังยอยสลายเปนปุยบํารุงดินไดเร็วขึ้น
- ระยะไถเตรียมดิน ใชในระยะไถเตรียมดินกอนปกดํา อัตรา 25 ลิตร/ไร (ไมเจือจาง) โดยใสน้ํา
หมักชีวภาพในแกลลอน ขนาดบรรจุ 10 ลิตร หอยไวที่ปลายหางไถในขณะไถเตรียมดิน หมักทิ้งไว 15 วัน
จากนั้นคราดแลวใชน้ําหมักชีวภาพ สูตรเรงการเจริญเติบโต (สูตร 1 หรือ สูตร 2 ก็ได) อีกครั้ง อัตรา 25
ลิตร/ไร
- แชเมล็ดพันธุขาว ใชน้ําหมักชีวภาพ สูตรเรงการเจริญเติบโต (สูตร 1) เพื่อเรงการออกรากของ
พันธุขาวใหยาวและมีปริมาณรากมากขึ้นกวาการแชน้ําเปลา โดยเจือจางอัตรา 20 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร / เมล็ด
ขาว 20 กิโลกรัม แช 2 คืน แลวนําเมล็ดพันธุขึ้นจากน้ําที่แชตอนเย็น บมไว 3 คืน จึงนําไปหวานในแปลง
เพาะกลาตอไป
- ระยะหลังปกดํา/ขาวแตกกอ ใชน้ําหมักชีวภาพ สูตรเรงการเจริญเติบโต (สูตร 1 หรือ สูตร 2 ก็ได)
เพื่อเรงการเจริญเติบโต/การแตกกอของตนขาว อัตราที่ใช 5 ลิตร / ไร ฉีดพนในนาขาว
- ระยะขาวตัง้ ทอง/กอนออกรวง ใชน้ําหมักชีวภาพ สูตรเพิ่มคุณภาพผลผลิต เพื่อบํารุงการเจริญของ
เมล็ดขาว อัตราที่ใช 5 ลิตร / ไร ฉีดพนในนาขาว
จากการใชน้ําหมัก ชีวภาพฉีด พนในนาขาว พบว า ตนและใบขาวมี สีเ ขีย ว แข็งแรง ไมลมงาย
น้ําหนักรวงดี และเมล็ดขาวสวย เมล็ดเต็ม ไมลีบ รวมทั้งไดรับผลผลิตสูงขึ้น จากเดิม 370 กิโลกรัม/ไร เปน
625 กิโลกรัม/ไร (เพิ่มขึ้น 70%) นอกจากนี้แลวยังทําใหโครงสรางดินดีขึ้น ชวยฟนฟูระบบนิเวศวิทยาใน
แปลงนาขาว และสงผลดีตอสิ่งแวดลอม
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2. มันสําปะหลัง
- ระยะหลังการเก็บเกี่ยวหัวมันสําปะหลัง ใชน้ําหมักชีวภาพ สูตรเรงการเจริญเติบโต (สูตร 1 หรือ
สูตร 2 ก็ได) เจือจางกับน้ํา 1 ตอ 2 อัตราที่ใช 5 ลิตร / ไร ฉีดพนลงดิน ทําใหทอนพันธุมันสําปะหลังเกา (ที่
เหลือหลังขุดหัวมันแลว) ยอยสลายเร็วขึ้น เปนปุยชวยบํารุงดินไดอีกทางหนึ่ง
- แชทอนพันธุมันสําปะหลัง ใชน้ําหมักชีวภาพ สูตรเรงการเจริญเติบโต (สูตร 1 หรือ สูตร 2 ก็ได)
เพื่อเรงการออกรากของทอนพันธุใหยาวและมีปริมาณรากมากขึ้นกวาการแชน้ําเปลา อัตรา 20 ซีซี / น้ํา 20
ลิตร แชทอนพันธุ 1 คืน แลวบม 3 คืน จึงนําไปปลูกตอไป
- ระยะตนมันสําปะหลังอายุ 2-3 เดือน (หลังปลูก) ฉีดพนทางใบดวยน้ําหมักชีวภาพ สูตรเรงการ
เจริญเติบโต (สูตร 1 หรือ สูตร 2 ก็ได) เพื่อเรงการเจริญเติบโตของตนมันสําปะหลัง ฉีดพนทางใบ อัตรา
100 ซีซี/ น้ํา 200 ลิตร /ไร และคอยๆ ปรับอัตราเปน 200 ซีซี / น้ํา 200 ลิตร / ไร เมื่อตนมันสําปะหลัง
อายุ 3 เดือน (หลังปลูก) โดยฉีดพนทุก 10-15 วัน
- ระยะตนมันสําปะหลังอายุ 4-6 เดือน (หลังปลูก) ฉีดพนทางใบดวยน้ําหมักชีวภาพ สูตรเพิ่ม
คุณภาพผลผลิต เพื่อเรงการเจริญของหัวมันสําปะหลัง ฉีดพนลงดิน (เจือจางกับน้ํา 1 ตอ 1) อัตรา 125 ลิตร /
ไร ฉีดพนทุก 15 วัน (จนกระทั่งตนมันสําปะหลังสูงทวมศีรษะ ทําใหไมสะดวกในการฉีดพน)
จากการใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนในไรมันสําปะหลัง พบวา ตนมันสําปะหลังอวบ ใหญ ใบมีสีเขียว
เปนมัน หัวมันสําปะหลังมีเปอรเซ็นตแปงสูงขึ้น 10-15 เปอรเซ็นต (จากเดิม 27 % เพิ่มขึ้นเปน > 30%) และ
ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม 3.33 ตัน/ไร เปน 4.17 ตัน/ไร (เพิ่มขึ้น 25%) นอกจากนี้แลวยังทําใหดินรวนซุยขึ้น
สงผลใหเก็บเกี่ยว (ถอน) หัวมันสําปะหลัง ไดงายขึ้น
3. พืชผัก
- ใชน้ําหมักชีวภาพสูตรเรงการเจริญเติบโต
ฉีดพน หรือรดลงดินในพืชผักชนิดกินใบ ยอด ลําตน
เชน คะนา กะหล่ํา กวางตุง ผักกาด ตนหอม ผักสลัด
อัตรา 1:500-1,000 ในระยะกลาผัก โดยฉีดพน1-2
ครั้ง / สัปดาห
- ใชน้ําหมักชีวภาพสูตรเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ฉีดพน หรือรดลงดินในพืชผักชนิดกินดอก ผล หัว
เมล็ด เชน กะหล่ําดอก มะเขือ ถั่วฝกยาว แตงกวา
อัตรา 1:500-1000 ขึ้นอยูกับระยะการเจริญเติบโตของ
พืชผัก โดยฉีดพน 1-2 ครั้ง / สัปดาห
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5.2 การผลิตน้ําหมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7 จํานวน 200 ลิตร/ป
โดยมีรายละเอียดตอการผลิต 50 ลิตร ดังนี้
สูตรรวมมิตรสมุนไพร ดังนี้
(ไดแก พืชสมุนไพรที่มีรสขม : ใบสะเดา / หนอนตายหยาก / เถาบอระเพ็ด และพืชสมุนไพรที่มี
กลิ่นแรงหรือฉุน ไดแก ตะไครหอม / หัวขาแก / ใบยูคาลิปตัส / ใบสาบเสือ)
- พืชสมุนไพร
30
กิโลกรัม
- กากน้ําตาล
10
กิโลกรัม
- น้ํา
50
ลิตร
สมุนไพรปองกัน/ไลเพลี้ยออน ไดแก นอยหนา (ใบ/เมล็ด) หางไหล ยาสูบ พริก กระเทียม
สมุนไพรปองกัน/ไลเพลี้ยแปง ไดแก กลอย บอระเพ็ด พริก ดาวเรือง (ดอก) นอยหนา (ใบ/เมล็ด)
สมุนไพรปองกันไลหนอน ไดแก สะเดา (ใบ/เมล็ด) หางไหล หนอนตายหยาก กลอย ยาสูบ
นอยหนา (ใบ/เมล็ด)
สมุนไพรปองกันโรคเหี่ยว ไดแก กานพลู ตะไครหอม มะรุม (ใบ/เมล็ด) เงาะ (เปลือก) มังคุด
(เปลือก)
สมุนไพรปองกันโรครากเนาโคนเนา ไดแก รากหมอน สะเดา (ใบ/เมล็ด) มะรุม (ใบ/เมล็ด) เงาะ
(เปลือก) มังคุด (เปลือก) สาบเสือ (ตน/ใบ) น้ําปูนใส

การใชสารประโยชนจากน้ําหมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7 ในพืชที่ปลูก
1. นาขาว
เริ่มใชน้ําหมักสมุนไพรในนาขาวหลังจากปกดํา 1 เดือน ใชในอัตราเจือจาง 250 ซีซี / น้ํา 50 ลิตร/
ไร ฉีดพนทุก 10 – 15 วัน ขึ้นอยูกับความรุนแรงในการระบาดของแมลงศัตรูขาว
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2. พืชผัก
ใชน้ําหมักสมุนไพรในพืชผัก อัตราเจือจาง 1 ลิตร / น้ํา 500 ลิตร ฉีดพนสัปดาหละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความรุนแรงในการระบาดของแมลงศัตรูพืชผัก
6. การขับเคลื่อนในรูปกลุม
ป 2551 เกษตรกรผูประกอบอาชีพการเกษตรมีความสนใจในการผลิตปุยอินทรีย (ปุยหมักจากสาร
เรงซุปเปอรพด.1 ปุยพืชสด น้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 และน้ําหมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7)
ดังนั้นจึงไดรวมกันจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร บานนาแขม หมูที่ 1
และ 7 ตําบลนาแขม อําเภอเมือง จัง หวัดเลย ขึ้น โดยมีการผลิตปุ ยอินทรียใ ชภายในกลุมสมาชิก ผลิต
ปุยหมักจากสารเรงซุปเปอรพด.1 จํานวน 17 ตัน/ป น้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 จํานวน 800
ลิตร/ป และน้ําหมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7 จํานวน 400 ลิตร/ป เพื่อแบงปนปุยอินทรียใชภายในกลุม
สมาชิก โดยมีการระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุมฯ จํานวน 300 บาท/ราย เพื่อเปนเงินทุนในการบริหาร
จัดการซื้อกากน้ําตาลและวัตถุดิบผลิตปุยอินทรีย และสารสกัดชีวภาพนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย
วัตถุดิบการผลิตปุยอินทรีย และสารสกัดชีวภาพระหวางกลุมฯ ดวย
7. ผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ (outputs)
7.1 การยอมรับ
เกษตรกรตําบลนาแขมและหมอดินอาสาประจําหมูบาน ตําบลนาแขม ใหความสนใจในการผลิตปุย
อินทรีย และสารสกัดชีวภาพ (ปุยหมักจากสารเรงซุปเปอรพด.1 น้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 น้ํา
หมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7) เนื่องจากการผลิตและใชปุยอินทรียดังกลาว ชวยลดตนทุนการผลิตพืชของ
เกษตรกร ประหยัดคาปุยเคมี และสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและฮอรโมนพืช นอกจากนี้ยังสงผลให
เกษตรกรผูใชปุยอินทรียมีสุขภาพกายและใจดี หางไกลโรค และเปนผลดีตอสิ่งแวดลอมดวย
7.2 การรวมกลุม / การขยายผล
7.2.1 การรวมกลุม
ป 2551 เกษตรกรผูประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งสวนใหญเปนผูปลูกมันสําปะหลัง มีความสนใจใน
การผลิตปุยอินทรีย (ปุยหมักจากสารเรงซุปเปอรพด.1 น้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 น้ําหมัก
สมุนไพรจากสารเรง พด.7) ดังนั้นจึงไดรวมกันจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร บานนาแขม หมูที่ 7 จํานวน 50 ราย ขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตปุยอินทรียและสารสกัดชีวภาพใชเอง
โดยแบงปนปุยอินทรียและสารสกัดชีวภาพใชภายในกลุมสมาชิก และระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุมฯ เพื่อ
เปนเงินทุนในการบริหารจัดการซื้อวัตถุดิบผลิตปุยอินทรียและสารสกัดชีวภาพ โดยมีกฎกติกาและขอตกลง
ภายในกลุมฯ ดังนี้
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1) มีการประชุมกลุมฯ ผลิตปุยอินทรียและสารสกัดชีวภาพ และแบงปนปุยอินทรียและสารสกัด
ชีวภาพที่ผลิตได ทุกเดือน (วันพระใหญ แรม/ขึ้น 15 ค่ํา) เนื่องจากสมาชิกแตละคนตางมีภารกิจ
หนาที่ การงานของตน ทํ า ใหมีเวลาวางไมตรงกัน ดังนั้ น จึงจํา เป น ตอ งจะมีการผลัด เปลี่ ย น
หมุนเวียนกันในกลุมสมาชิก เพื่อผลิตปุยอินทรีย และสารสกัดชีวภาพภายในกลุมฯ
2) สมาชิกทุกคนตองถือหุน จํานวน 3 หุน ๆ ละ 50 บาท
3) เก็บเงินสมาชิกทุกคน จํานวน 300 บาท/ราย เพื่อซื้อวัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรีย และสาร
สกัดชีวภาพ
7.2.2 การขยายผล
มีการขยายผลโดยการเผยแพร/ถายทอดความรู พรอมทั้งสาธิตและขับเคลื่อนใหเกษตรกรทุกหมูบาน
(จํานวน 9 หมูบาน) ในตําบลนาแขม จัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร รวม
19 กลุมฯ ใหมีการผลิตปุยอินทรีย และสารสกัดชีวภาพ (ปุยหมักจากสารเรงซุปเปอรพด.1 น้ําหมักชีวภาพ
จากสารเรงซุปเปอรพด.2 น้ําหมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7) เพื่อแบงปนใหสมาชิกในกลุมฯ ทดลอง
นําไปใชในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ทําใหสมาชิกทราบถึงผลดีของปุยอินทรียและสารสกัดชีวภาพ ในการ
ปรับปรุงบํารุงดินดวยตนเอง นอกจากนี้ยังประหยัดคาปุยเคมี/สารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช และเปน
การเริ่มตนทําการเกษตรอินทรียโดยพึ่งพาตนเองมากขึ้นอีกดวย
เป น วิ ท ยากรให กั บ ศู น ย เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชนอํ า เภอด า นซ า ย จั ง หวั ด เลย ร ว มกั บ
นายเอกวิทย สายแกวเทศน ซึ่งเปนปราชญชาวบานประจําศูนยฯ ดังกลาว และเปนวิทยากรใหกับหนวยงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การรวมกลุมและการขยายผล
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การรวมกลุมและการขยายผล
7.3 ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ เปรียบเทียบกอนการใชสารสกัดชีวภาพ
7.3.1 ผลผลิตเชิงปริมาณ
- ขาว ทําใหไดรับผลผลิตขาวเฉลี่ย 625 กิโลกรัม/ไร จากเดิม 370 กิโลกรัม/ไร
- มันสําปะหลัง ไดรับผลผลิต จากเดิม 3.33 ตัน/ไร เปน 4.17 ตัน/ไร
- พืชผัก ปริมาณผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นจากเดิมไมมากนัก ประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต เนื่องจาก
ไมใชสารเคมีทางการเกษตร แตผลผลิตที่ไดสามารถจําหนายไดราคาสูงกวาพืชผักทั่วไป
7.3.2 ผลผลิตเชิงคุณภาพ
- ขาว มีน้ําหนักเมล็ดเพิ่มขึ้น เมล็ดเต็มไมลีบ ทําใหไดรับผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรสูงขึ้นจาก
เดิม ประมาณ 70 เปอรเซ็นต
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- มันสําปะหลัง มีเปอรเซ็นตแปงสูงขึ้น 10-15 เปอรเซ็นต จากเดิมประมาณ 27 เปอรเซ็นต
เปนสูงกวา 30 เปอรเซ็นต
- พืชผัก ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพดี และปลอดสารเคมี ทําใหสามารถจําหนายพืชผักไดราคา
สูงกวาพืชผักทั่วไป
7.4 ตนทุนการผลิตและรายได
7.4.1 ตนทุนการผลิต
การทําการเกษตรในพื้นที่ จํานวน 35 ไร นั้น เนนการผลิตและใชปุยอินทรีย (ปุยหมักจากสารเรง
ซุปเปอรพด.1 ปุยพืชสด น้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 น้ําหมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7) ใน
การปรับปรุงบํารุงดินและปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยสวนใหญใชแรงงานภายในครัวเรือน และจาง
แรงงานเสริมในฤดูการเก็บผลผลิตมันสําปะหลัง ดังนั้นตนทุนการผลิตสวนใหญจึงเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงใน
การเตรียมดิน สูบน้ํา ขนยายวัตถุดิบผลิตปุยอินทรีย ขนสงผลผลิตเพื่อจําหนาย คากากน้ําตาล คาปุยคอก
และคาเมล็ดพันธุพืชผัก
7.4.2 รายได
- ผลผลิตขาวทั้งหมด ประมาณ 5,000 กิโลกรัม/ป เก็บไวบริโภคภายในครัวเรือนครึ่งหนึ่งของ
ปริ ม าณผลผลิตข า วที่เ ก็บ เกี่ย วไดป ระมาณ 2,500 กิโลกรัม ส ว นที่ เ หลื อ จากการบริโภคนํา มาจํา หนา ย
ประมาณ 2,500 กิโลกรัมๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 25,000 บาท/ป (ตนทุนการผลิตประมาณ 13,610 บาท)
- ผลผลิตมันสําปะหลัง ประมาณ 80 ตัน/ป จําหนายในราคาตันละ 1,400 บาท เปนเงิน 112,000
บาท (ตนทุนการผลิตประมาณ 20,250 บาท)
- ผลผลิตพืชผัก เนื่องจากเปนพืชผักปลอดสารเคมีจึงจําหนายไดในราคาสูงกวาพืชผักทั่วไปใน
ตลาด จําหนายผลผลิตพืชผักได 27,000 บาท/ป (ตนทุนการผลิตประมาณ 5,000 บาท)
8. ผลสัมฤทธิ์
จากการใชน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 น้ําหมักสมุนไพรจากสารเรง พด.7 นั้น พบวา
8.1 ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพดีขึ้น เชน โครงสรางดินไมแข็งและแนนทึบ (รวนซุยขึ้น)
8.2 ชวยฟนฟูระบบนิเวศวิทยาและรักษาสิ่งแวดลอม
8.3 หมอดินอาสามีสุขภาพกายใจดี ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร
8.4 ตนทุนการผลิตพืชลดลง ทําใหหมอดินอาสา มีผลกําไรและรายไดเพิ่มขึ้น สงผลใหมีชีวิตความ
เปนอยู (คุณภาพชีวิต) ดีขึ้น
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แผนที่บานนายอํานวย มุง กลาง
หมอดินอาสาประจําตําบลนาแขม
บานเลขที่ 43 หมูที่ 7 บานนาแขม ตําบลนาแขม อําเภอเมือง จังหวัดเลย

เชียงคาน


บาน นายอํานวย มุงกลาง

ระยะทาง 3 กม.


ปอมตํารวจ
ไปนาแขม

อบต.นาแขม

ระยะทาง 3 กม.


สพด.เลย
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แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000
แสดงที่ตั้งบานนายอํานวย มุงกลาง
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