ประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเดนเฉพาะสาขา ประจําป 2553
สาขาที่ 9 สาขา “การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเกษตรพอเพียง”
นายมังกร เบี้ยจั่น หมอดินอาสาประจําอําเภอเมือง
124 หมู 6 ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเดนเฉพาะสาขา ประจําป 2553
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สาขาที่ 9 สาขา “การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเกษตรพอเพียง”

1. ชื่อ นายมังกร เบี้ยจัน่ ตําแหนง หมอดินอาสาประจําอําเภอ
ที่อยู บานเลขที่ 124 หมู 6 บานบอทองคํา ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 6
สถานภาพครอบครัว สมรส กับ นางวิมล เบี้ยจัน่
บุตร 3 คน
เบอรโทรศัพท 081-786-9987 พิกัด E635338 N1865528
วิถีชีวิตของนายมังกร เบี้ยจั่น หมอดินอาสาประจําอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจถือเปนตนแบบ
ของการดําเนินชีวิตในสภาพปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน ที่กําลังประสบปญหาสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา มีการปลดแรงงานภาคอุตสาหกรรมออกจํานวนมาก ในอดีตหมอดินอาสาประจําอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกผูนี้ ก็ประสบชะตากรรมเชนเดียวกันมาแลว แตหมอดินอาสาฯ ผูนี้ก็ตั้งสติ ใครครวญและนอม
นํากระแสพระราชดํารัสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต จนสามารถมีชีวิตความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้
กวาเดิมอยางมากมาย
หลังจากองคกรที่ตนเองทํางานอยูประสบปญหาทางเศรษฐกิจ จนตองเลิกกิจการไป นายมังกร เบี้ย
จั่น จึงตัดสินใจกลับมาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ซึ่งตนเองมีที่นาอยูแปลงหนึ่ง แตเปนพื้นที่ ที่
ประสบปญหาอุทกภัยซ้ําซาก ดวยสภาพพื้นที่เปนที่ลุมต่ํา เกิดน้ําทวมขังสูงและเปนระยะเวลานานในชวงน้ํา
หลากปลายฤดูฝนอยูเปนประจํา การทํานามีความเสี่ยงตอความเสียหายสูง จึงมีความจําเปนตองดําเนินการ
ปรับพื้นที่ใหสามารถใชประโยชนทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหมอดินอาสาฯ ผูนี้ได
ดําเนินการปรับรูปแปลงนาเดิม ขุดยกเปนรองสวน พรอมทั้งทําคันดินลอมรอบบริเวณเพื่อควบคุมน้ํา และ
จัดแบงพื้นที่เพื่อการปลูกพื้นชนิดตาง ๆ เชน ที่นา 5 ไร ไมยืนตน พืชผักและเลี้ยงผึ้ง 18 ไร พื้นที่น้ํา 11 ไร
และที่อยูอาศัย โรงเรือนเก็บวัสดุการเกษตร 1 ไร
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ในระยะแรกประสบปญหาพอสมควร สาเหตุจากการที่ยังไมเขาใจอยางแทจริงในหลักการของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงให แ นวทางไว แต ต อ มาเมื่ อ ได ดํ า เนิ น งานมี
ประสบการณมากขึ้น จึงมีความเขาใจจากประสบการณจริงของตนเอง นายมังกร เบี้ยจั่น จึงมีความซาบซึง้ ใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงใหแนวทางการดําเนินชีวิต ทําใหตนเองกลับมา
มีชีวิตที่ประสบความสําเร็จในที่สุด
2. การใชที่ดนิ
พื้นที่อยูในกลุม ชุดดินที่ 7
ลักษณะโดยทั่วไปของกลุมชุดดินที่ 7 เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา พบ
จุดประสีน้ําตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุมดินนี้เกิดจากพวก
ตะกอนลําน้ํา เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว พบตามพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ฤดูฝนขังน้ํา
ลึก 30-50 ซม. นาน 3 - 4 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง pH 6.0-7.0 ไดแกชุดดิน
นครปฐม ผักกาด เดิมบาง อุตรดิตถ ทาตูม สุโขทัย พิจิตรปจจุบันบริเวณสวนใหญใชทํานา ถาหากมีการ
ชลประทานและการจัดการที่ดี สามารถทํานาได 2 ครั้ง ใหผลผลิตคอนขางสูง
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ํา
ของดิน กลุมชุดดินที่ 7 มีความเหมาะสมในการทํานามากกวาปลูกไร ไมผล และพืชผัก ซึ่งเกษตรกรไดใชทํา
นาอยูแลวในชวงฤดูฝน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้ยังสามารถปลูกพืชไรและพืชผักตาง ๆ ไดในชวงฤดูแลง
ถามีแหลงน้ําธรรมชาติหรือแหลงน้ําชลประทานชวยเสริม
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แผนที่ตั้ง
N
;
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แผนผังการใชประโยชนที่ดิน

5

แถบหญาแฝก

5

แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000
แสดงการใชประโยชนที่ดินของนายมังกร เบี้ยจัน่
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3. ระบบการใชที่ดินและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่นํามาปฏิบตั ิ
นายมังกร เบี้ยจั่น ไดนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาใชใน
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ คือทําการเกษตรอยางพออยูพอกินไมสุดโตง โดยหลักการปลูกพืชของ
นายมังกร ไดแบงใชพื้นที่สวนใหญเพื่อการปลูกพืชทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก ที่เหลือจึงนําไปขายใน
ตลาด เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนพื้นที่รับน้ํามักประสบปญหาน้ําทวมขังทุกป จึงตองเสียคาใชจายในการปรับ
พื้นที่และรองน้ําคอนขางมากในระยะแรก สวนการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน การหวงใยตอผืนดิน ผืนน้ําที่
หลอเลี้ยงชีวิตนั้น นายมังกรก็ไมไดละเลย จากการที่ไดเขามาเปนหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน กอปร
กับไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินประจําอําเภอ นายมังกรจึงไดใชความรูทางดานวิชาการ
จากกรมพัฒนาที่ดินและจากการสรางเครือขายกับหมอดินอาสาดวยกันและกลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นายมังกรนําความรูที่ไดมาใชกับระบบการปลูกพืชของตน จนสามารถลด
ตนทุนการผลิตและใหผลตอบแทนที่สูงในปตอมา
3.1 ระบบการใชที่ดิน
นายมังกร เบีย้ จั่น มีพนื้ ที่ทงั้ หมด 35 ไรเศษ โดยแบงเปนพื้นที่การใชประโยชนที่ดนิ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. พื้นที่ปลูกขาว 5 ไร
2. พื้นที่ทําสวนผสมผสาน สมุนไพรชนิดตาง ๆ และผักสวนครัวรวม 18 ไร ไดแก
ผลไม
- มะพราวน้ําหอม
140 ตน
- ทุเรียน
20 ตน
- มะพราว
130 ตน
- ลองกอง
15 ตน
- ไผ
30
ตน
- พุทรา
10 ตน
- ทับทิม
10
ตน
- มังคุด
25 ตน
- มะมวงโชคอนันต, แกว
280 ตน
- ละมุด
75 ตน
- มะปรางหวาน
100 ตน
- ขนุน
80 ตน
- ฝรั่ง
200 ตน
- ลําไย
20 ตน
- ชมพู
160 ตน
- ลิ้นจี่
5 ตน
- สมโอ
60 ตน
- นอยหนา
60 ตน
- กระทอน
60 ตน
- กลวยตานี (ขายใบ)
7 ตน
- กลวยหอมทอง
500 ตน
- กลวยน้ําวา
50 ตน
- กลวยไข
50 ตน
ดานขางรองไมผลจะปลูกหญาแฝก และชะอมไว
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ผัก
- ชะอม
- พริกขี้หนู
- สะตอ
- ตําลึง
- ชะพลู
- มะเขือกรอบ
- มะเขือพวง
- สะเดาหวาย

400
150
5

ตน
ตน
ตน

3. พื้นที่ขุดบอเลี้ยงปลา ในสวนที่เปนบอน้าํ รองสวนประมาณ 11 ไร เลี้ยงปลาน้ําจืดดังนี้
- ปลานิล
- ปลาแรด
- ปลากระดี่ฝาย
- ปลาชอน
- ปลาทับทิม - ปลาตะเพียน
- ปลาสวาย
- ปลายี่สก
- ปลาสลิด
การเลี้ยงปลาน้าํ จืดมีหลายชนิด เพราะตอนจับไปขายจะไดมีปลาหลากหลายใหผูซื้อไดเลือกตามแต
ตองการของผูบริโภค
4. ที่อยูอาศัย 1 ไร มีพืชผักสวนครัว และอาคารสําหรับเปนศูนยเรียนรูฯ ใหผูสนใจศึกษาดูงาน
3.2 แนวทางการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
นายมังกร เบี้ยจั่น เปนคนหนึ่งที่ประสบปญหาใชชีวิตชวงวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบูแตกเมื่อ
ป พ.ศ. 2541 แตสามารถนําพาชีวิตใหผานวิกฤติชวงนั้นมาได และทําใหพบกับสัจธรรมของชีวิตที่แทจริง
และความสุขที่ยั่งยืนในปจจุบัน เนื่องจากเขาไดนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ มาใชในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ คือเกษตรกรรมอยางพออยูพอกิน ปลูกในสิ่งที่
ตั ว เองกิ น และกิ น ทุ ก อย า งที่ ปลู ก แล ว เหลื อ จากกิ น ก็แ จกจ า ยเพื่ อ นบ า น และเก็ บ ไปขาย มี ก ารปลู ก พื ช
หลากหลายชนิ ด เพื่ อ ให พื ช แต ล ะชนิ ด พึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น ในการเลี้ ย งปลาจะเลี้ ย งปลาน้ํ า จื ด
หลากหลายชนิด เพื่อเวลาไปจับขาย หรือใชบริโภคในครัวเรือนจะไดมีปลาหลากหลายชนิดใหบริโภค และ
เลือกซื้อขาย เดิมกอนจะมาทําอาชีพเกษตรกรรม นายมังกร เคยเปนพนักงานโรงงานทอผากับภรรยา ซึ่งอยู
ในฐานะหัวหนางาน ในคราวที่เศรษฐกิจบานเมืองเขาสูวิกฤติเขาตองออกจากโรงงานทอผาทั้งตัวเอง และ
ภรรยา ทําใหเขาสิ้นหวังในชีวิต ขณะที่อยูวาง ๆ ก็ฟงธรรมะเพื่อปลอบใจตนเองเพื่อใหมีชีวิตอยูต อ ไป เพราะ
มีลูกที่ตองรับผิดชอบ ระหวางที่ดูโทรทัศนนั้นก็ไดยินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงดํารัสเรื่อง “การทํา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง” นายมังกรก็ปฏิบัติตามโดยไมรอชา ตั้งแตนั้นเปนตนมาชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ จน
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ปจจุบันเปนเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่ง ซึ่งจากการที่ผูคนหลากหลายอาชีพ ในหลายจังหวัดไดนาํ
คณะมาดูงานที่สวนของนายมังกร จนไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย เปนตนแบบที่ดีในการปลูกพืชที่ใชระบบ
อินทรีย โดยที่พืชแตละชนิดเกื้อกูลกัน ไมทําลายระบบนิเวศน คน พืช สัตวในศูนยฯอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุขตามภูมิปญญาชาวบาน เชน นายมังกรจะเลี้ยงแยไวในศูนยฯเพื่อใหแยไดกินแมลง และหนอนที่จะ
มาทําลายพืช ปลูกตนหอมไวในรองมะพราวน้ําหอมเพื่อน้ํามะพราวจะไดหอม ปลูกพริกขี้หนูสวนไวใตตน
กลวยหอมทอง เพื่อจะไดความรมเย็นและความชื้นจากตนกลวย ปลูกไมไผหวายไวริมสระเพื่อใชเปนแนว
กันลม เก็บหน อไมแ ละลําขายไดราคาดี นอกจากนี้นายมังกร ยังใหความสําคัญกับสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม โดยทําหนาที่เปนหมอดินอาสาประจําหมูบาน ประจําตําบล และประจําอําเภอ อาสาสมัคร
ประจําหมูบาน ประมงอาสา กรรมการหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.) เปนผูมีคุณธรรม และ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เปนมรรคทายกภายในหมูบานตัวเอง และใกลเคียง เปนแบบอยางที่ดียิ่ง
สําหรับคนที่ชีวิตลมเหลวแลวลุกมายืนไดอยางมั่นคง
4. ปญหาการใชที่ดิน
ปญหาน้ําทวมขังพื้นที่เปนเวลานาน จึงตองยกรองปลูกผลไม และเลี้ยงปลาในรองสวน ดินบนรอง
สวนเปนดินลางจึงเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํามาก นายมังกรจึงปรับปรุงบํารุงดินรองสวนดวยการใชปุย
หมัก ปุยพืชสด และน้ําหมักชีวภาพอยางตอเนื่อง
5. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการดิน
1. ปลูกผลไมโดยใชปุยหมัก ปุยคอก น้ําหมักชีวภาพซุปเปอร พด.2 ใชน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง พด.7
เพื่อปองกันโรค และแมลง
2. ใชหญาแฝกปลูกตามคันดิน รองน้ํา รองสวน เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน และยังสามารถ
นําใบหญาแฝกมาคลุมตนไมผล ใชผลิตปุยหมักไวใตตนไมผลอยางดี โดยใชน้ําหมักชีวภาพจากสาร
เรงซุปเปอร พด.2
3. หวานพืชปุยสดในรองสวน และสับกลบใตตนไมผล
4. การกําจัดวัชพืชในสวนผลไมรอบ ๆ ตนไมผลจะถอนออกงายดาย เพราะดินรวนซุยไปดวยปุยหมัก
ใตโคนตน เมื่อถอนเสร็จแลวก็ตากแดดหงายรากขึ้น เมื่อรากแหงตายก็นํามาคลุมตนไม ไดเปนปุย
หมักไดอีกทางหนึ่ง
5. ตนกลวย (ที่เก็บผลผลิตแลว) นํามาทําน้ําหมักชีวภาพไวใชในฟารม
6. ในนาขาวพื้นที่ 5 ไร ปรับปรุงบํารุงดินโดยปุยพืชสด และใชน้ําหมักชีวภาพ ยอยสลายฝาง ลดการใช
ปุยเคมี
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6. เปนศูนยเรียนรู และขยายผล
เปนศูนยเรียนรูดานการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัด
พิษณุโลก เปนที่ศึกษาดูงาน ซึ่งสามารถดูไดจากรายนามในสมุดเยี่ยมชม ทําใหเกิดเครือขายและเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการทําการเกษตรอยางเปนที่นาพอใจ นายมังกรเปนผูใหคําปรึกษาอยางดี พรอม
ทั้งถายทอดประสบการณจริง
7. ผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ(Outputs)
7.1 ผลผลิตเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกอนหลังการปรับเปลี่ยน
- ดี ก ว า ปลูก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว เพราะการปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ย วมี ค วามเสี่ ย งสู ง เดิ ม ก็ เ คยปลู ก พื ช
เชิงเดี่ยวมาแตประสบภาวะขาดทุน จึงหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิด และสามารถสลับกัน
ใหผลผลิตออกสูตลาดไดทุกวัน
- มีอาหารบริโภคในครัวเรือน ลดคาใชจาย
- อยูแบบพึ่งพาตนเองไดเปนอยางดี ชีวิตไมเครียด มีความสุข
- คุณภาพชีวิตในครอบครัวดีมาก อยูกันพรอมหนาพรอมตา พอ แม ลูก
- ปลอดภัยจากสารเคมี รางกายแข็งแรง
นายมังกรยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางดี ถือคติที่วาปลูกทุกสิ่งที่กิน และกินทุกสิ่งที่
ตัวเองปลูก เหลือกินก็นําไปขายเปนรายไดที่ยั่งยืนภายในสวน
7.2 ตนทุนการผลิต และรายได
รายไดกอนการดําเนินงานทฤษฎีใหม และเกษตรพอเพียง
เดิมเปนลูกจางอยูโรงงานทอผาไดรายได เดือนละ 15,000 บาท เมื่อโรงงานเลิกจางก็มาทําการเกษตร
เชิงเดี่ยวโดยปลูกขาวอยางเดียวก็ถูกน้ําทวม ตอมาก็ลงทุนกูหนี้มาปลูกมะนาวอยางเดียวก็ประสบกับโรค
และราคาถูก เปนหนี้สินเพิ่มขึ้น รายจายภายในครอบครัวมากขึ้น
รายไดหลังการดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
หลังดําเนินงานตามทฤษฎีใหมโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันมีรายไดทุกวัน ประมาณวันละ
500 บาท ความเปนอยูสุขสบาย มีความสุขทั้งกาย และใจ
8. ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
8.1 เปนตนแบบในการนอมนําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใชในการประกอบอาชีพและดูแล
สิ่งแวดลอมพัฒนาสูเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ตามหลักทางสายกลาง 3 หวง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุมกัน 2 เงื่อนไข คือ ความรู และคุณธรรม
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8.2 ต น แบบการสร า งเกษตรกรรมแบบยั่ ง ยื น ซื่ อ สั ต ย ต อ สั ง คมและดู แ ลสิ่ ง แวดล อ มโดยใช
กระบวนการผลิตพืชที่ใชผลิตภัณฑชีวภาพและสรางเครือขายการพัฒนารวมกันกับคนในชุมชน
8.3 จากผลการสําเร็จดังกลาวขางตนทําใหไรนาสวนผสมของนายมังกร เบี้ยจั่นเปนแหลงศึกษาดู
งานของคนจากหลากหลายอาชีพ เปนที่สรางแรงบันดาลใจ และความมั่นใจใหแกเกษตรกรที่จะกาวเขามาสู
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานใหกับพสกนิกรของพระองค
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ภาพกิจกรรมภายในไรนาสวนผสมของนายมังกร เบี้ยจั่น
ปลูกหญาแฝกขอบรองน้ํา เพื่อเปนการอนุรักษดิน
และน้ําใบหญาแฝกยังใชประโยชนโดยนํามาทํา
เปนปุยหมัก ตัดใบหญาแฝกมากองรวมกัน และใช
น้ําหมักชีวภาพและปุยหมักคลุกเคลากันไมนานก็
ไดเปนปุยหมักใหกับไมผลอยางดี

เปนแหลงเรียนรูใหกับหมอดินอาสา
และเกษตรกรที่สนใจ

12
การเลี้ยงปลาภายในไรนาสวนผสมโดยใชน้ําหมักชีวภาพใสในสระน้ํา
เพื่อไมใหเกิดน้ําเนาเสีย และสรางแพลงตอน เพื่อเปนอาหารปลาไดเปนอยางดี
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รางวัลแหงความสําเร็จและเปนที่นาภาคภูมิใจ
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ชุดทํางานที่แสนเรียบงาย
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