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แผนทีบ่ า้ น นายประดิษฐ์ สารีคํา บ้านเลขที่ ๙๗/๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก

อบต.วัดโบสถ์
ทางไปอุตรดิตถ์
สี่แยกดงประโดก
ประมาณ ๑๒ กม.

โรงเรียน ลานตาก
เนินมะคึก

บ้าน
นายประดิษฐ์

ที่ว่าการ
อําเภอวัดโบสถ์

N
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ภาพถ่ายทางอากาศบ้านนายประดิษฐ์ สารีคํา บ้านเลขที่ ๙๗/๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลวัดโบสถ์
อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

๔
นายประดิษฐ์ สารีคํา เริ่มต้นทําการเกษตรในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ บนพื้นที่ประมาณ ๓๕ ไร่ เป็นระบบปลูก
พืชเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นปลูกมะม่วงเป็นพืชหลัก ในระหว่างที่มะม่วงยังไม่ให้
ผลผลิตจึงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชแซม นายประดิษฐ์คิดว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะทําให้ได้รายได้ดี แต่พอ
ปลูกไปเรื่อยๆ กลับพบว่าต้นทุนการใช้ปุ๋ยและสารเคมีสูงขึ้น และราคาผลผลิตก็ไม่แน่นอน ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๓๘ นายประดิษฐ์ถือว่าเป็นปีที่ล้มเหลวมากที่สุด เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา การปลูก
มะม่วงเพียงอย่างเดียวทําให้ประสบกับปัญหาขาดทุน จึงมีแนวความคิดตัดมะม่วงออกบ้างและเริ่มปลูกพืชอื่น
เช่น ขนุน มะพร้าวน้ําหอม และพืชผัก โดยทําเป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อลดภาวะความเสี่ยงในการประกอบ
อาชีพ ช่วงระยะเวลาดังกล่าว รายได้เริ่มดีขึ้น แต่ก็เกิดปัญหาอย่างหนักขึ้นอีกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดภาวะราคา
สินค้าทางการเกษตรตกต่ําอีกครั้ง ประกอบกับเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง น้ําท่วมพื้นที่การเกษตรของตนเอง สร้าง
ความเสียหายให้กับไม้ผลและพืชผักบางส่วน
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของหมอดินประดิษฐ์ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการบริหาร
จัดการและการดํารงชีวิต ซึ่งจากประสบการณ์การศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และที่อื่นๆ
ตามการสนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดิน ทําให้หมอดินประดิษฐ์ตัดสินใจลงมือดําเนินการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
เริ่มจากปรั บรูปแปลงนา เสริ มคันดินล้อมรอบแปลงป้องกันน้ําท่วมในฤดูน้ําหลาก วางแผนบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรน้ํ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เช่ น ขุ ด สระน้ํ า ขนาดเล็ ก เพื่ อกั ก เก็ บ น้ํ า ไว้ ใ ช้ ไ ด้ ต ลอดช่ว งฤดู แ ล้ ง ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้น้ําแก่พืชแต่ละชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการปรับปรุงบํารุงดิน หมอดิน
ประดิษฐ์ให้ความสําคัญอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่เดิมดินมีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายถึงทรายแป้ง มีปัญหาทั้งด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาความชื้นในดิน และปัญหาดินมีชั้นแข็งใต้ผิวดิน และยังตระหนักถึงผลกระทบของการ
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีไม่ถูกต้อง เกินความจําเป็น จนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย จึง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทําการเกษตรมาสู่ระบบลดการใช้สารเคมี โดยทดแทนด้วยสารอินทรีย์ต่างๆ ทั้งปุ๋ย
อินทรีย์ พืชปุ๋ยสด น้ําหมักชีวภาพสูตรต่างๆ การจัดการวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และพยายามลดการทําลาย
โครงสร้างของดิน โดยลดการไถพรวน หรือไม่ไถพรวนเลย นอกจากนั้นระบบการปลูกพืชยังปรับเปลี่ยนสู่ระบบ
การปลูกพืชแบบผสมผสานเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยพืชหลากหลาย เช่น กล้วยน้ําว้า พืชผักสวนครัว ไม้
เศรษฐกิจต่างๆ และนาข้าว เป็นต้น ส่วนวิถีการดํารงชีวิตของหมอดินประดิษฐ์ ก็ยังน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยมีหลักหรือค่านิยมใน
การดํารงชึวิตคือ
“รู้จักหน้าที่จะเป็นศรีแก่ตน รู้จักฝึกฝนจะเป็นคนเชี่ยวชาญ รู้จักทํางานจะไม่มีวันจน
รู้จักคุณคนจะเป็นคนดีแน่ รู้จักรักพ่อแม่มีแต่โชคชัย รู้จักทําใจจะไม่เสียน้ําตา รู้จักเวลาเห็นค่าของมัน
รู้จักรักกันสุขสันต์เปรมปรี รู้จักทําความดีจะมีแต่ความเจริญ รู้จักใช้เงินจะไม่เกินกําลัง
รู้จักระวังจะไม่พลั้งเผลอผิด รู้จักสร้างมิตรจะไม่มีใครคิดร้าย รู้จักอภัยจะไม่มีศัตรู
และถ้าเรารู้จักเลือกคู่จะอยู่กันทานทน” (ปัจจุบันนายประดิษฐ์ครองชีวิตสมรสมา 23 ปี)
หมอดินประดิษฐ์ประสบความสําเร็จทั้งด้านการเกษตรและการดําเนินชีวิต ปัจจุบันมีพื้นที่ประกอบ
อาชีพทําการเกษตรรวม ๓๕ ไร่ โดยใช้แรงงานภายในครัวเรือน ลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชอิงอาศัยกัน มีพืชที่
หลากหลายชนิด แต่ละชนิดเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทําให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นเป็นลําดับ ไม่เป็น
หนี้เป็นสิน สังคมรอบข้างให้การยอมรับและศรัทธา พื้นที่ซึ่งเคยประสบปัญหาอุทกภัย ได้กลายมาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเกษตรกร ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้ามาศึกษา และได้รับการยกย่องให้เป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคนดีศรีวัดโบสถ์ ภายใต้โครงการเมืองไทย เมือง
คนดี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
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2. การใช้ทดี่ นิ
ปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่จํานวน ๓๕ ไร่ ได้แก่ นาข้าว พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัวและ
เลี้ยงปลา โดยมีพื้นที่ปลูกข้าว 2 งาน พืชผัก ๘ ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้นประมาณ ๑๕ ไร่ ไม้เศรษฐกิจ 4 ไร่ บ่อ
ปลาประมาณ 7 ไร่ และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่ และปลา
ลักษณะของดินในพื้นที่ที่ทําการเกษตรอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 33
จากเอกสารคําแนะนําการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชประกอบแผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน
กับพืชโดยงานปรับปรุงทางวิชาการด้านดินและปุ๋ย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงเริ่มต้น
ของการทําการเกษตรของนายประดิษฐ์ สารีคํา พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.0 – 5.5 เป็น
กรดจัด และดินมีปัญหาคือ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ผิวดินแน่นทึบ ดินขาดน้ําตอนฝนทิ้งช่วง และดินไม่ค่อย
อุ้มน้ํา จึงแนะนําให้ปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่
เหมาะสม และจัดหาแหล่งน้ําให้พอเพียง

และจากการดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินตลอดมา จนกระทั่งปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลการวิเคราะห์
ทางเคมีของดินในแปลงกล้วย พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ๖.๖ ซึ่งเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (%OM) อยู่ในระดับปานกลางคือ ๒.๔๐ เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail.
P) อยู่ในระดับสูงมาก คือ ๑๓๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avail. K)
ระดับสูงมาก คือ ๑๔๘ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และผลการวิเคราะห์ทางเคมีของดินในแปลงผัก พบว่า ดินมีค่า
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ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ๕.๗ ซึ่งเป็นกรดปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) อยู่ในระดับปานกลางคือ
๒.๔๓ เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P) อยู่ในระดับสูง คือ ๒๗ มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avail. K) ระดับปานกลาง คือ ๕๖ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ซึ่งเมื่อเทียบกับดินดั้งเดิมเมื่อเริ่มทําการเกษตร จะเห็นว่า ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น
การแบ่งพืน้ ทีท่ าํ การเกษตรและวิธกี ารจัดการ
1. ทํานา 2 งาน
ทํานาและเลี้ยงปลาหลังนา เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน
วิธีการจัดการ
หลังจากเกี่ยวข้าวจะหมักฟาง ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปล่อยน้ําเข้าแปลงนา เพื่อเลี้ยงปลา (เป็นบ่อ
ปลาธรรมชาติหรือเรียกว่าบ่อล่อ) หลังจากจับปลาแล้วจะหว่านข้าวแบบน้ําตม ใส่น้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักไล่
แมลง มีระบบท่อเปิดปิดน้ําเข้าออก ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่
2. ปลูกพืชผักสวนครัว ๘ ไร่
พืชผักที่ปลูก ได้แก่ ผักหวานบ้าน คันทรง ต้นคูณ มะกอก ตอกข้าวสาร ยอ ชะพลู กระชาย มะกรูด
มะนาว บวบ ถั่ว ฟักทอง แตง ผักกาด ใบเตย ข่า ตะไคร้ กระเพรา โหระพา แมงลัก ผักชีไทย สะระแหน่ ฟัก
น้ําเต้า ชะอม แค มะรุม
วิธีการจัดการ
ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักน้ํา ปุ๋ยคอก น้ําหมักชีวภาพ และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง ให้น้ําสม่ําเสมอทําให้
ได้ผลผลิต และมีรสชาดดี
3. ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น
กล้วยน้ําว้า ๘ ไร่
กล้วยหอมทอง 1 ไร่
ไผ่ทวาย 3 ไร่
ไม้ผลอื่นๆ 3 ไร่ ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ กระท้อน ลําไย มะปราง มะละกอ มะขาม
หวาน มะกอกน้ํา
วิธีการจัดการกล้วยน้ําว้าและกล้วยหอมทอง
เดิมพื้นที่ปลูกกล้วยคือพื้นที่ปลูกมะม่วง ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมานานดินจึงแข็ง แน่น ดินเป็น
กรด จึงมีการปรับสภาพดินกรดโดยใช้ปูนโดโลไมท์ ซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ ในสวนกล้วยไม่มีระบบน้ํา
จะใช้วิธีสูบน้ําราดร่องปลูก ใช้น้ําหมักชีวภาพ พด.๒ ปีละประมาณ ๖๐๐ ลิตร ส่วนใหญ่ใช้สูตรปลา สูตรรกหมู
และสูตรผักผลไม้ โดยใส่พร้อมสูบน้ําราดร่องปลูก มีการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ในช่วงปีแรกๆ ใส่ ๒ ครั้งต่อปี และ
ประมาณ ๖ ปีแล้วที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลย แต่ก็ยังให้ผลผลิตดี การดูแลรักษาสวนกล้วยทําโดยการตัดใบคลุมตามร่อง
ปลูก ปล่อยให้เน่าย่อยสลายตามธรรมชาติเป็นปุ๋ยและรักษาความชื้นของหน้าดิน การตัดเครือกล้วยจะตัดแบบ
ไว้ตอเพื่อให้คายน้ําให้หน่อที่แตกมาใหม่ ส่วนลําต้นและยอดที่ถูกตัดจะปล่อยไว้ในพื้นที่ให้เน่าย่อยสลายเองเป็น
การรักษาความชื้นและเป็นปุ๋ยให้หน่อใหม่ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสมุนไพรแซมในสวนกล้วยเพื่อขับไล่
แมลง เช่น ตะไคร้หอม ข่า และกระเพรา เป็นต้น
4. ไม้เศรษฐกิจ 4 ไร่ ได้แก่ ยูคาลิปตัส พยุง กฤษณา ตะเคียนทอง มะยมหิน
5. บ่อปลาขนาด 2 ไร่ จํานวน 1 บ่อ
6. บ่อปลาขนาด 1 ไร่ จํานวน 2 บ่อ
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7. บ่อปลาขนาด 1 – 3 งาน จํานวน 5 บ่อ
ชนิดปลาที่เพาะเลี้ยง ได้แก่
1) ปลานิล จํานวน 3 บ่อ
2) ปลาตะเพียน จํานวน 1 บ่อ
3) ปลาสวาย จํานวน 1 บ่อ
4) ปลาช่อนและปลาสลิด จํานวน 2 บ่อ
๕) ปลาจากธรรมชาติ จํานวน ๑ บ่อ
สูตรปุ๋ยหมักน้าํ
- มูลหมู/มูลไก่เนื้อ ๖๐ กิโลกรัม
- รําละเอียด ๑๐ กิโลกรัม
- กากน้ําตาล ๕ ลิตร
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒
โดยละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ บ่มไว้ ๒ วัน นําไปเทราดในกองส่วนผสมและคลุกเคล้าให้
เข้ากัน กองหมักไว้ ๔๕ วัน (กลับกองปุ๋ยทุก ๗ วัน) นําปุ๋ยที่หมักเรียบร้อยแล้วจํานวน ๒ กิโลกรัม แช่น้ํา ๒๐๐
ลิตร เป็นเวลา ๗ วัน จึงนําน้ําหมักไปใช้ได้ ส่วนกากปุ๋ยนําไปใส่โคนต้นไม้หรือใส่แปลงผัก
สูตรน้าํ หมักชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลง ได้แก่
๑) น้ําหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน
๑.๑) วัสดุจากกล้วยสุก มะละกอสุก ผักบุ้ง หมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ เป็นเวลา
๒๑ วัน
๑.๒) วัสดุจากปลาและหอยเชอรี่ หมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ เป็นเวลา ๒๑ วัน
๑.๓) วัสดุจากไข่ หมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ เป็นเวลา ๒๑ วัน
๑.๔) วัสดุจากรกหมู หมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ เป็นเวลา ๒๑ วัน
๒) น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง สูตรสําหรับฉีดพ่นเมื่อติดลูกติดฝัก สําหรับมะเขือ ถั่วฝักยาว และ
พริก โดยใช้วัสดุได้แก่ หางไหล หนอนตายหยาก ยาสูบ เหล้าขาว น้ําส้มสายชู สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗
กากน้ําตาล ๑๐ กิโลกรัม
๓) น้ํ า หมั ก สมุ น ไพรไล่ แ มลง สู ต รสํ า หรั บ ฉี ด พ่ น ทั่ ว ไปโดยใช้ วั ส ดุ ไ ด้ แ ก่ สาบแร้ ง สาบกา
สาบเสือ บอระเพ็ด เมล็ดสะเดา เมล็ดเงาะ เมล็ดน้อยหน่า กลอย หางไหล พริกไทย ดีปลี
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการดิน/แก้ปัญหา
เนื่องในอดีตพื้นที่ทําการเกษตรแปลงนี้ประสบปัญหาหลายๆ ประการ ได้แก่ เป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาอุทก
ภัยอย่างหนักสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร การจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายประดิษฐ์ สารี
คํา ได้ดําเนินการปรับรูปแปลงนา ทําคันดินล้อมรอบแปลงเป็นแนวกั้นน้ํา ป้องกันน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาด้านสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ดินแน่น แข็ง ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา เป็น
กรดจัด ความสามารถในการรักษาความชื้นไว้ในดินต่ํา จึงได้ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
ใช้วัสดุปูน เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ น้ําหมักชีวภาพ และสารอินทรีย์
ไล่แมลง เป็นต้น นอกจากนั้นยังปรับวิธีการใช้ปุ๋ยเคมี โดยศึกษาและใช้อย่างถูกต้องตามความจําเป็นเท่านั้น
ส่วนสารเคมีกําจัดวัชพืชที่เคยใช้เป็นประจํานั้น นายประดิษฐ์ ได้เลิกใช้อย่างสิ้นเชิง โดยมีวิธีการจัดการวัชพืชใน

๘
สวน โดยการใช้สัตว์เลี้ยงแทะเล็ม และศึกษาวงจรชีวิตของวัชพืชแต่ละชนิด และกําหนดระยะเวลาการตัดที่
เหมาะสมเพื่อการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดลุกลาม และยังใช้ประโยชน์จากวัชพืชในการเป็นพืชคลุมดินอีก
ด้วย
ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง หรือช่วงฝนทิ้งช่วง ประกอบกับดินมีความสามารถในการดูดซับ
น้ําไว้ในดินได้น้อย นายประดิษฐ์ สารีคํา จึงดําเนินการขุดสระน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ของตน เพื่อสํารองน้ําไว้ใช้ได้
ตลอดทั้งปี บริเวณขอบสระน้ํา ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการตื้นเขินของสระน้ําอีกด้วย ด้านการบริหาร
จัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด นายประดิษฐ์ สารีคํา ได้นําเทคโนโลยีการให้น้ําสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการใช้น้ําสูงสุด
สําหรับปัญหาด้านราคาพืชผลทางการเกษตรมักไม่แน่นอนนั้น นายประดิษฐ์ ได้ดําเนินการปรับแนว
ทางการทําการเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว เป็นระบบพืชผสมผสาน เพื่อทดแทนความเสียหายและลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาพืชผล มีการปลูกพืชผักพื้นบ้านต่าง ๆ โดยใช้หลักการอิงอาศัยกันแบบวนเกษตร เช่น
ปลูกกล้วยเพื่อให้ร่มเงา ปลูกพืชมีกลิ่นฉุนเพื่อไล่แมลง ปลูกพืชแบบผสมผสาน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ
และพืชผักผสมผสานกัน การปลูกพืชแบบเกื้อกูลกัน ลดต้นทุนการผลิตโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ทดแทนด้วยพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักน้ํา ปุ๋ยคอก น้ําหมักชีวภาพสูตรต่างๆ

แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
แสดงการใช้ประโยชน์ทดี่ ินของนายประดิษฐ์ สารีคํา

๙
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4. ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงาน และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
4.1 ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงาน ความสามารถในการใช้วิธีการระบบการบริหารงาน และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
แนวคิดในการทําการเกษตรของนายประดิษฐ์ สารีคํา คือการทําการเกษตรโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของในหลวง เนื่องจากพื้นที่ทําการเกษตรเคยถูกน้ําท่วมมาก่อนทําให้
พืชที่เพาะปลูกและไม้ผลเสียหายอย่างมาก จึงได้มีแนวความคิดที่ในการพัฒนาพื้นที่ ปรับพื้นที่เสริมคันดินเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วม ปรับปรุงดิน สภาพพื้นที่ และพยายามที่จะควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้เกิดประโยชน์
จึ ง ดํ า เนิ น การ ขุ ด สระน้ํ า ขนาดเล็ ก เพื่ อ กั ก เก็ บ น้ํ า ไว้ ใ ช้ ใ นฤดู แ ล้ ง และป้ อ งกั น น้ํ า ที่ จ ะเข้ า ท่ ว มขั ง ในพื้ น ที่
การเกษตรของตนเอง และแนวคิดหลักของนายประดิษฐ์คือการจะปลูกพืชให้ดีนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกเป็นอันดับแรก ถึงจะสามารถปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมกับดินในพื้นที่ของ
ตนเอง
เนื่องจากนายประดิษฐ์ สารีคํา เป็นหมอดินอาสาประจําอําเภอวัดโบสถ์และได้รับการยกย่องให้เป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน ประเด็นที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป จะเน้นการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน
และการปรับปรุงบํารุงดินเป็นหลัก ให้คนทั่วไปมีความเข้าใจเรื่องดินก่อนและแนะนําให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง
เหมาะสม นอกจากนั้นยังเป็นผู้ริเริ่มของบประมาณจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อซื้อเครื่องมือทดสอบดินและ
น้ําอย่างง่ายเพื่อใช้ในชุมชนของตนเอง

เครื่องมือทดสอบดิน

เครื่องมือทดสอบน้ํา
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4.2 ความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
นายประดิษฐ์ สารีคํา เริ่มประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นที่ปัจจุบันในปี 2531 โดยทําการเพาะปลูก
พืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นเวลา 2 ปี ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคา
ตกต่ํา ทําให้ประสบกับปัญหาขาดทุน ต่อมาจึงได้มีแนวความคิด ปลูกไม้ผลแซมในการปลูกพืชไร่ เช่น มะม่วง
ขนุน มะพร้าวน้ําหอม เพื่อลดภาระความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ ช่วงระยะเวลาดังกล่าว รายได้เริ่มดีขึ้น
ในปี 2539 และ ปี 2540 เกิดภาวะราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ําอีกครั้ง ประกอบกับเกิดอุทก
ภัยอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายให้กับพืชที่เพาะปลูก และไม้ผล จึงได้มีแนวความคิดที่จะหันมาพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง สภาพดิ น สภาพพื้ น ที่ และพยายามที่ จ ะควบคุ ม บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์ จึ ง
ดําเนินการ ขุดสระน้ําขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง และป้องกันน้ําที่จะเข้าท่วมขังในพื้นที่การเกษตร
ของตนเอง เริ่ ม ดํ า เนิ น การปลู ก กล้ ว ยน้ํ า ว้ า ปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว ไม้ เ ศรษฐกิ จ ได้ มี โ อกาสศึ ก ษาดู ง านกั บ
หน่วยงานต่างๆเป็นระยะ และนํามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในสภาพพื้นที่ของตนเอง เริ่มดําเนินชีวิตตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมา
ปัจจุบันมีพื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรรวม ๓๕ ไร่ โดยใช้แรงงานภายในครัวเรือน ลดการใช้
สารเคมี ปลูกพืชอิงอาศัยกัน มีพืชที่หลากหลายชนิด แต่ละชนิดเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทําให้สภาพความเป็นอยู่
ของครอบครัวดี ขึ้นเป็นลํ าดั บ ปั จจุบันพื้นที่ซึ่งเคยประสบปั ญ หาอุ ทกภัย ได้กลายมาเป็ นแหล่งเรียนรู้ของ
เกษตรกร ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้ามาศึกษาอยู่เป็นระยะ

5. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน
5.1 ผลงานและความสําเร็จเชิงปริมาณ
5.1.1 ผลผลิตและคุณภาพเพิ่มขึ้น
จากเดิมในอดีตที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัจจุบันปลูกพืชแบบผสมผสาน และใช้หลักการตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการปรับปรุงบํารุงดิน ทําให้ผลผลิตของพืชเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแปลงกล้วย ซึ่ง
เป็นพืชรายได้หลักและได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นแหล่งผลิตพืช GAP (โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร
Food Safety) ส่ วนไม้ ผ ลและพืชอื่ น ๆ ได้แ ก่ มะละกอ ไผ่ หวานทวาย กระท้อน มะไฟ มะพร้ าว และผัก
พื้นบ้าน ก็สามารถให้ผลผลิตดีและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

๑๒
5.1.2 รายได้เพิ่มขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูสภาพดิน และบํารุงรักษาดินให้ดี ทําให้มีผลผลิตและรายได้
เพิ่มขึ้นจากสมัยก่อนที่ปลูกเพียงข้าวโพดอย่างเดียวเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีรายได้จากการทําการเกษตรเพิ่มขึ้น
ดังรายละเอียดนี้
ชนิดพืช/สัตว์

จํานวน

ต้นทุนการผลิตและ
ดูแลรักษาในรอบปี

รายได้เฉลี่ย
ต่อหน่วย

รายได้/ผลผลิต
ที่ได้รบั ในรอบปี

กล้วยน้ําว้า

๘ ไร่

๖,๘00 บาท

24,000 บาท/ไร่/ปี

๑๙๒,000 บาท

กล้วยหอมทอง

๑ ไร่

๖๖0 บาท

5,000 บาท/ไร่/ปี

5,000 บาท

ไผ่หวานทวาย

3 ไร่

1,500 บาท

9,000 บาท/ไร่/ปี

27,000 บาท

มะม่วง

2 ไร่

1,000 บาท

3,900 บาท/ไร่/ปี

7,800 บาท

กระท้อน

10 ต้น

1,600 บาท

320 บาท/ต้น/ปี

3,200 บาท

มะไฟ

6 ต้น

-

2,000 บาท/ต้น/ปี

12,000 บาท

มะพร้าวแกง

25 ต้น

-

150 บาท/ต้น/ปี

3,750 บาท

มะพร้าวน้ําหอม

20 ต้น

-

160 บาท/ต้น/ปี

3,200 บาท

ข่า

5 ไร่ (พืชแซม)

-

3,000 บาท/ไร่/ปี

15,000 บาท

ตะไคร้

5 ไร่ (พืชแซม)

-

3,000 บาท/ไร่/ปี

15,000 บาท

ผักพื้นบ้าน

2 ไร่

-

100 บาท/วัน

36,000 บาท

ยูคาลิปตัส

4 ไร่

2,880 บาท

3,000 บาท/ไร่/ปี

12,000 บาท

ปลา

7 ไร่

3,840 บาท

5,000 บาท/ไร่/ปี

35,000 บาท

ข้าว

2 งาน

500 บาท

-

บริโภคในครัวเรือน

ไก่

20 ตัว

-

-

วัว

2 ตัว

-

-

บริโภคในครัวเรือน
มูลสัตว์ เป็นปุ๋ยคอก
ปุ๋ยหมัก

รวม

๑๘,๗๘0 บาท

๓๖๖,950 บาท

5.2 ผลงานและความสําเร็จเชิงคุณภาพและระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติ
การล้มเหลวจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวตั้งแต่ปี 2531 และปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชผสมผสาน ต่อมา
เผชิญปัญหากับภัยธรรมชาติน้ําท่วมพื้นที่การเกษตร และมีแนวคิดปรับปรุงพื้นที่ของตน เสริมคันดินป้องกันน้ํา
ท่วม จัดการทรัพยากรน้ํา ขุดสระน้ํา ปรับปรุงบํารุงดินฟื้นฟูสภาพดินหลังจากน้ําท่วมหนักในพื้นที่ของตน จน
ปัจจุบันนี้รวมระยะเวลา 22 ปี พื้นที่การเกษตรของนายประดิษฐ์ สารีคํา สามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียง
สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดี และนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการพัฒนาที่ดินและงานด้าน
การเกษตรและประมง โดยเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๑๓
ปัจจุบันนายประดิษฐ์ สารีคํา ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านสอนการทําการเกษตรให้กับ
ประชาชนทั่วไป โดยได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น
ปี พ.ศ. 2542 ได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านการเกษตร มีความรู้ความชํานาญใน
เรื่องการขยายพันธุ์พืช โดย สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548 ได้รับเกียรติบัตรคนดีศรีวัดโบสถ์ ภายใต้โครงการเมืองไทย เมืองคนดี โดย กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2549 ได้รับโล่เกียรติยศผู้ที่ทําคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก โดย
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2550 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 1 เกษตรกรดีเด่น สาขาการทําไร่นาสวนผสม
จังหวัดพิษณุโลก โดย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 1 เกษตรกรดีเด่น สาขาการทําไร่นาสวนผสม
เขต 6 ภาคเหนือ โดย สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552 ได้รับโล่รางวัลชมเชยเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้รับโล่รางวัล แผ่นทอง ของแผ่นดิน โครงการเกษตรกรอู่ข้าวอู่น้ํา
โดย มูลนิธสิ ํานึกรักบ้านเกิด
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัด
ประจําปี ๒๕๕๓ โดย กรมป่าไม้
นอกจากความสําเร็จดังกล่าวแล้ว นายประดิษฐ์ สารีคํา ยังได้ทํางานด้านการเกษตรเพื่อส่วนรวมต่าง ๆ
มากมาย ดังนี้
ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวัดโบสถ์ปี 2544 – ปัจจุบัน
ประมงอาสาประจําตําบลวัดโบสถ์ ปี 2547 – ปัจจุบัน
ประธานอาสาสมัครเกษตรกร ตําบลวัดโบสถ์ 13 ธันวาคม 2548 – 2550
คณะอนุกรรมการกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอําเภอวัดโบสถ์ปี 2548 – 2550
ประธานอาสาสมัครเกษตรกร ตําบลวัดโบสถ์ 30 มกราคม 2551 – ปัจจุบัน
ประธานอาสาสมัครเกษตรกรระดับอําเภอวัดโบสถ์ 30 มกราคม 2551 – ปัจจุบัน
วิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน อบรมเกษตรกรที่มาเรียนรู้ในศูนย์ปราชญ์
6.ความเป็นผู้นําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
6.1 การถ่ายทอดความรู้และการเผยแพร่งานพัฒนาที่ดิน
- หมอดินอาสาประจําตําบลวัดโบสถ์ ปี 2538 – ปัจจุบัน
- หมอดินอาสาประจําอําเภอวัดโบสถ์ ปี 2547 – ปัจจุบัน
- วิทยากรหมอดินอาสาระดับอําเภอวัดโบสถ์
- ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 6 ตําบลวัดโบสถ์
- พื้นที่การเกษตรของนายประดิษฐ์ สารีคํา เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนา
ที่ดินให้แก่ ผู้ที่สนใจ อาทิเช่น คณะศึกษาดูงานจากสํานักงานชลประทานพาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
เขื่อนแควน้อยมาศึกษาดูงาน ทหารอากาศจาก กองบิน 46 นักเรียนจากศูนย์ปราชญ์ศึกษาดูงาน จํานวน 10

๑๔
รุ่นรวม 500 คน นักเรียนโรงเรียนในอําเภอวัดโบสถ์และเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม และคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น
6.2 การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
- กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินมะคึด (ผู้แทนส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลวัดโบสถ์ ปี 2549
- คณะกรรมการยุวเกษตรกรประจําตําบลวัดโบสถ์
- คณะกรรมการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลวัดโบสถ์
- วิทยากรประจําศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวัดโบสถ์
- ไวยาวัฎจักร วัดเนินมะคึด หมู่ที่ 6 ตําบลวัดโบสถ์
- คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอวัดโบสถ์ ปี 2540 – 2541
- ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6 ปี 2540 – 2547
- ที่ปรึกษาชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลวัดโบสถ์ ปี 2540 – ปัจจุบัน
- ผู้ประกาศหอกระจายข่าวระดับหมู่บ้าน ปี 2542 – ปัจจุบัน
- เลขานุการประชาคมตําบลวัดโบสถ์ ปี 2543- 2549
- เลขานุการกองทุนเงินล้านประจําหมู่บ้าน ปี 2544 – 2546
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ ในตําแหน่งรองประธานสภา ปี 2544 – 2548
- ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวัดโบสถ์ ปี 2544 – ปัจจุบัน
- เลขานุการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน ปี 2545 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหมู่บา้ น ปี 2545 – ปัจจุบัน
- ประมงอาสาประจําตําบลวัดโบสถ์ ปี 2547 – ปัจจุบนั
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ ปี 2548 – ปัจจุบัน (สมัยที่ 2)
- ประธานอาสาสมัครเกษตรกร ตําบลวัดโบสถ์ 13 ธันวาคม 2548 – 2550
- เลขานุการอาสาสมัครเกษตรกรระดับอําเภอวัดโบสถ์ 13 ธันวาคม 2548 – 2550
- เลขานุการจัดทําแผนแม่บทตําบลวัดโบสถ์ ปี 2548 – ปัจจุบัน
- คณะอนุกรรมการกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอําเภอวัดโบสถ์ ปี 2548 – 2550
- คณะกรรมการพลังแผ่นดินระดับอําเภอวัดโบสถ์ ปี 2548 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลวัดโบสถ์ ปี 2549
- อาสาสมัครผู้ดูแลผูส้ ูงอายุระดับตําบล ปี 2549
- คณะกรรมการชมรมสร้างเสริมสุขภาพระดับตําบล ปี 2549
- คณะกรรมการประเมินวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอวัดโบสถ์ ปี 2549 – 2551
- ประธานอาสาสมัครเกษตรกร ตําบลวัดโบสถ์ 30 มกราคม 2551 – ปัจจุบัน
- ประธานอาสาสมัครเกษตรกรระดับอําเภอวัดโบสถ์ 30 มกราคม 2551 – ปัจจุบัน
- วิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน อบรมเกษตรกรที่มาเรียนรู้ในศูนย์ปราชญ์ ตําบลท่างาม จํานวน 10 รุ่น
รุน่ ละ 50 คน ซึ่งเป็นเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2551
2. ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2551
3. ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2551
4. ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2551

๑๕
5. ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2551
6. ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2551
7. ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2551
8. ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2551
9. ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2551
10. ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2551
- วิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน อบรมเกษตรกรที่มาเรียนรู้ในศูนย์ปราชญ์ ตําบลท่างาม
1. ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2552
2. ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2552
- วิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน อบรมเกษตรกรประมงอาสา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ณ แปลงเรียนรู้
ไร่นาสวนผสม
6.3 การช่วยเหลือสังคม รางวัล และประกาศเกียรติคุณ
6.3.1 การช่วยเหลือสังคม
1. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยการเสนอโครงการของบประมาณจาก อบต. วัดโบสถ์
- คนพิการได้รับการช่วยเหลือ 3 คน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3 คน เดือนละ 500 บาท
- ผู้สูงอายุ ได้รับความช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพ เดือนละ 500 บาทจํานวน 53 คน
- ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับความช่วยเหลือจํานวน 1 คน ได้รับเป็นเงินค่าครองชีพ เดือนละ
500 บาท
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่
- ได้จัดทําโครงการของบประมาณจาก อบต.วัดโบสถ์ จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพร
ผู้สูงอายุ ในเดือนเมษายนของทุกปี
- จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านในเดือนเมษายน ของทุกปี
- สนับสนุนโครงการทําบุญเดือนหก
3. เป็นครูอาสาสอนด้านการเกษตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเนินมะคึก และโรงคลองช้าง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
6.3.2 รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ปี พ.ศ. 2542
- เกียรติบัตรบุคลดีเด่นด้านการเกษตร มีความรู้ความชํานาญในเรื่องการขยายพันธุ์พืช (4 ธ.ค 2542)
- โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดหอกระจายข่าวสารดีเด่นระดับ
จังหวัด ปี 2542 (19 มิ.ย 2542)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหมู่บ้านคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นระดับอําเภอ
ปี พ.ศ. 2544
- เกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดหอกระจายข่าวสารหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2544
- ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหมู่บ้านคุ้มครองผู้บริโภค
ดีเด่นระดับอําเภอ (30 ก.ค. 2544)

๑๖
ปี พ.ศ. 2545
- เกียรติบัตรรางวัลชมเชยการแสดงพื้นบ้านดีเด่น (26 เม.ย 2545)
- เกียรติบัตรรางวัลชมเชยหมู่บ้านออกกําลังกาย (26 เม.ย.2545)
- เกียรติบัตรรางวัลชมเชยจัดบ้านย้อนรอยอดีตคนวัดโบสถ์ (26 เม.ย 2545)
ปี พ.ศ. 2546
- เกียรติบัตรรางวัลชมเชย นิทรรศการย้อนรอยอดีต วิถีชีวิตคนวัดโบสถ์ (13 เม.ย 2546)
- โล่รางวัลหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ปี 2546 พร้อมเงินสด 50,000 บาท
ปี พ.ศ. 2547
- เกียรติบัตรหมู่บ้านชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย
ปี พ.ศ. 2548
- เกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดเต้นแอโรบิคประชาชนทั่วไป (27 พ.ค.2548)
- เกียรติบัตรกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (27 พ.ค 2548)
- เกียรติบัตรผูฝ้ ึกสอนแอโรบิคตารางเก้าช่อง กลุ่มเยาวชน (18 ส.ค 2548)
- เกียรติบัตรคนดีศรีวัดโบสถ์ ภายใต้โครงการเมืองไทย เมืองคนดี (4 ส.ค 2548)
- เกียรติบัตรให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมด้านต่างๆ โรงเรียนบ้านเนินมะคึด
- เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยตําบล
วัดโบสถ์ ปี 2548
ปี พ.ศ. 2549
- อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับอําเภอ
- รางวัลผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 พิษณุโลก (16 ม.ค 2549)
- โล่เกียรติยศผู้ที่ทําคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก (4 ส.ค 2549)
- เกียรติบัตรกิจกรรมแสดง กิจวัตรประจําวันประกอบท่ารํา (25 ส.ค 2549)
- เกียรติบัตรทีมเยาวชน แสดงกิจกรรมการบริหารร่างกายโดยใช้ตารางเก้าช่อง (25 ส.ค 2549)
- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดแอโรบิค (24 ส.ค 2549)
- เกียรติบัตรอาสาสมัครผู้ดแู ลผู้สูงอายุในชุมชนระดับอําเภอ (31 มี.ค 2549)
- เกียรติบัตรให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมด้านต่าง ๆ โรงเรียนบ้านเนินมะคึด
ปี พ.ศ. 2550
- โล่เกียรติยศ รางวัลที่ 1 เกษตรกรดีเด่น สาขาการทําไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด ปี 2550
- เกียรติบัตรประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ํายุงลาย
ปี พ.ศ. 2551
- โล่เกียรติยศ รางวัลที่ 1 เกษตรกรดีเด่น สาขาการทําไร่นาสวนผสม เขต 6 ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
- โล่รางวัลชมเชยเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ ปี 2552
- โล่รางวัล แผ่นทองของแผ่นดินโครงการเกษตรกรอู่ข้าวอู่น้ํามูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิด ปี 2552
- โล่ผใู้ ห้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.วัดโบสถ์)
ปี 2552
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
- โล่ประกาศเกียรติคุณ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๓
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7. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7.1 การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
- ใช้วัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่น เพื่อใช้ปรับปรุงบํารุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด น้ําหมัก
ชีวภาพ น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง เป็นต้น ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง เช่น ตระไคร้หอม ข่า
และกระเพรา เพื่อลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช เลี้ยงวัวเพื่อให้กินหญ้างดการใช้สารเคมี
ปราบวัชพืช และใช้มูลวัวเป็นปุ๋ยเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
7.2 แนวทางบริหารจัดการที่ยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปลูกพืชแบบเกื้อกูลกัน ปลูกกล้วยในระยะแรกเพื่อให้ร่มเงากับไม้ผลปลูกใหม่
- ปลูกหญ้าแฝกตามริมสระเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ลดการตื้นเขินของบ่อ
- ปลูกพืชแบบวนเกษตร แปลงกล้วย ปลูกไม้ยืนต้นแซม เช่น มะพร้าว ไผ่ กฤษณา มะยมหิน
ตะเคียน และพืชสมุนไพรบางชนิด
- ไม่ไถพรวนดิน ไม่ทําลายจุลินทรีย์ในดินและสัตว์ในดิน ไม่ทําลายโครงสร้างดิน ยกเว้นใน
แปลงผักเท่านั้น
- ไม่เผาใบไม้ ฟางและใบหญ้า ใช้วิธีตัดหญ้าและวัวกินหญ้า ให้หญ้าห่มดิน คลุมดิน รักษา
ความชื้นในดินและเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ
- แปลงกล้วย ตัดใบกล้วยให้ใบกล้วยคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ
ไม่นําใบกล้วยออกนอกแปลง

๑๘

ภาพผลงานของนายประดิษฐ์ สารีคาํ

ภาพที่ 1 ปรับพืน้ ที่ เสริมคันดินทําแนวกัน้ น้ํา เพือ่ ป้องกันน้ําท่วม

ภาพที่ 2 ฟืน้ ฟูสภาพดินเดิมทีเ่ คยถูกน้าํ ท่วมด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสด

ภาพที่ 3 เริ่มปลูกพืชผสมผสาน

๑๙

ภาพที่ 4 พืชผสมผสาน

ภาพที่ 5 พืน้ ทีก่ ารเกษตรปัจจุบนั

๒๐

ภาพที่ 5 พืน้ ทีก่ ารเกษตรปัจจุบนั (ต่อ)

ภาพที่ 6 การใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักในพืน้ ทีก่ ารเกษตร

๒๑

ภาพที่ 7 การใช้นา้ํ หมักชีวภาพและการเลี้ยงสัตว์ในพืน้ ที่เกษตร

ภาพที่ 8 แหล่งน้ําในพืน้ ที่

ภาพที่ 9 ผลผลิตในพืน้ ที่

๒๒

ภาพที่ 10 แปลงกล้วยได้รบั รองมาตรฐาน GAP

ภาพที่ 11 วิทยากรอบรมการทําปุ๋ยหมักและปุย๋ หมักอัดเม็ด

ภาพที่ 12 เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม

๒๓

ภาพที่ 13 วิทยากรอบรมการทําน้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพรให้แก่นกั เรียน

ภาพที่ 14 วิทยากรอบรมให้กบั ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน

ภาพที่ 15 เป็นแหล่งศึกษาดูงานและวิทยากรฝึกอบรมให้กบั ทหารกองบิน 46

๒๔

ภาพที่ 16 เป็นผูน้ ําในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์

ภาพที่ 17 เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ

ภาพที่ 18 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เช่น การเป็นประธานคณะกรรมการหมูบ่ า้ นจัดการสุขภาพ

๒๕

รางวัลแห่งความดีงาม และความสําเร็จ

รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาไร่นาสวนผสม

รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นชมเชยระดับประเทศ สาขาไร่นาสวนผสม
จาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

รางวัลแห่งความสําเร็จ

ครอบครัวทีอ่ บอุน่

