ข้อมูลประวัติและผลงานหมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น ปี 2555
สาขาที่ 2 สาขาการปรับปรุงบํารุงดิน
นายมังกร เบี้ยจั่น หมอดินอาสาประจําอําเภอ
124 หมู่ 6 ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมอดินอาสา สาขาการปรับปรุงบํารุงดิน
ปี 2555 สํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 8
นายมังกร เบีย้ จั่น
นายมังกร เบี้ยจั่น หมอดินอาสาประจําอําเภอ หมู่ที่ 6 ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็น
หมอดินอาสาฯ ที่ดําเนินงานด้านการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ จนประสบความสําเร็จ สามารถพลิกฟื้นความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ที่เคยประสบปัญหาจากการปรับพื้นที่จากแปลงนา มาเป็นร่องสวน ดินที่ใช้ปลูกพืชซึ่งเป็น
ดินล่างที่ขาดธาตุอาหารพืช และมีสมบัติทางกายภาพแน่นทึบ จึงไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช นาย
มังกร เบี้ยจั่น จึงได้ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช้กรรมวิธีต่างๆ ผสมผสานกัน จนสามารถปรับผืนดินร่อง
สวนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชอีกครั้งหนึ่ง
การจั ด การปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น พื้ น ที่ ส วนของนายมั ง กร เบี้ ย จั่ น ประกอบด้ ว ยมาตรการการเพิ่ ม
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ ห้ กั บ ดิ น ด้ ว ยการใช้ ปุ๋ ย หมั ก โดยประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารทํ า ปุ๋ ย หมั ก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประหยัดเวลาและแรงงาน โดยการหมักบริเวณโคนต้นไม้ผล ด้วยสูตรเฉพาะตัวที่ทดลองทําเอง จนได้ปุ๋ยหมักที่
มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังนําน้ําหมักชีวภาพเข้ามาใช้เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดต้นทุน
การผลิต ใช้ปุ๋ยพืชสด ปูนโดโลไมท์ มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามความจําเป็น โดยการสังเกตจากการขาดธาตุอาหารของ
พืช การงดการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช โดยใช้การตัดแล้วนําไปทําปุ๋ยหมัก รวมถึงงดการเผาทุกชนิด
จากการดําเนินงานการปรับปรุงบํารุงดินเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปีเศษ พื้นที่ของนายมังกร เบี้ยจั่น
จึงเป็นสวนที่มีความร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ที่มีความสมบูรณ์ และให้ผลผลิตหลากหลายชนิด มีรายได้ที่สามารถดํารง
ชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง ซึ่งจากผลดั งกล่าว ทําให้นายมังกร เบี้ยจั่น ประสบความสําเร็จได้ รับรางวัลต่างๆ
มากมาย อาทิเช่น ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด ประจําปี 2554 เกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมภาคเหนือ ประจําปี 2548 หมอดินอาสาดีเด่น สาขาการจัดการดินในที่ลุ่ม ระดับ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ปี 2549 กลุ่มอาชีพการเกษตรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม งานวันเกษตรตําบลหัว
รอ ปี 2547 และหมอดินอาสาดีเด่นสาขาการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเกษตรพอเพียง ระดับสํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ปี 2553 เป็นต้น
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ข้อมูลประวัตแิ ละผลงานหมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น ปี 2555
สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 8
สาขาที่ 2 การปรับปรุงบํารุงดิน

1. ข้อมูลเบื้องต้นของหมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น
ชื่อ
:
นายมังกร เบี้ยจั่น
ตําแหน่ง
:
หมอดินอาสาประจําอําเภอ
ที่อยู่
:
บ้านเลขที่ 124 หมู่ 6 ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
เบอร์โทรศัพท์
:
081-7866-6591

แผนที่บา้ นนายมังกร เบี้ยจัน่ (พิกดั E635338 N1865528)
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ระดับการศึกษา
:
สถานภาพครอบครัว :

มัธยมศึกษาปีที่ 3
สมรส มีบุตรธิดา 3 คน

ประวัติของหมอดินอาสา/เกษตรกรโดยสังเขป
นายมังกร เบี้ยจั่น เติบโตมาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและได้ช่วยครอบครัวทํานามา
ตั้งแต่จําความได้ ตอนเป็นวัยหนุ่มนอกจากทํานาแล้วยังรับจ้างเป็นคนงานรังวัดที่ดินและชกมวยเพื่อเลี้ยงชีพ
จนอายุ 19 ปี ได้เข้าทํางานในโรงงานทอผ้า เริ่มทํางานตั้งแต่เป็นคนงานชั่วคราว เนื่องจากเป็นคนที่มีมานะและ
ขยันขันแข็งจึงได้เป็นหัวหน้างานในเวลาต่อมา ในขณะที่ทํางานโรงงานทอผ้าก็ทํานาควบคู่ด้วยตลอด ด้วยความ
เป็นคนที่ขยันและใฝ่หาความรู้ และได้ชมรายการทีวีเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดําริด้านการเกษตรมา
ตลอด จึงมีแนวคิดในการทําการเกษตรตามแนวพ่อหลวง ในปีพ.ศ. 2538 นายมังกร เบี้ยจั่น ได้ลงทุนซื้อที่นา
และนํามาปรับเปลี่ยนเป็นปลูกไม้ผลโดยทําการยกร่องและปลูกมะนาวจํานวน 1,500 ต้น แต่ต้องมาประสบ
ปัญหาน้ําท่วมในปี 2539 ทําให้มะนาวเสียหายเกือบทั้งหมด และนอกจากมะนาวตายแล้ว ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยง
ไว้จํานวนห้าแสนตัวได้หายไปกับน้ําท่วม ทําให้หมดเงินเป็นจํานวนสามแสนห้าพันบาท ซึ่งนายมังกร เบี้ยจั่น ก็
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ และได้สนใจแนวทาง
เกี่ยวกับการทําคันล้อมเพื่อป้องกันน้ําท่วม จึงมีแนวคิดในการทําคันดินล้อมในพื้นที่ตนเองซึ่งเป็นพื้นที่ต่ําและ
ประสบปัญหาน้ําท่วม ประกอบกับในปีพ.ศ. 2540 นายมังกรได้เผชิญกับปัญหาอีกครั้งเนื่องจากโรงงานทอผ้าได้
ปิดกิจการลง ทําให้นายมังกร ต้องออกจากงาน แต่ได้เงินบําเหน็จมาจํานวนหนึ่ง นายมังกรจึงนําเงินดังกล่าวมา
ลงทุนทําคันดินรอบสวนตนเองเพื่อป้องกันน้ําท่วม และยกร่องไม้ผลให้มีร่องน้ําลึกขึ้น และตั้งใจแน่วแน่จะทํา
การเกษตรแบบผสมผสานด้วยความพอเพียงตามแนวทางของพ่อหลวง โดยเริ่มปลูกชะอมบนคันล้อมเพื่อเป็น
แนวรั้ว และในร่องสวนปลูกกล้วยก่อนเป็นอันดับแรกเริ่มจาก 1,000 ต้น และจากนั้นก็เริ่มปลูกไม้ผลอื่นๆ
ตามมา ซึ่งมีไม้ผลและผักมากมายเป็นสวนผสมผสานจนถึงปัจจุบัน โดยทําการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และได้น้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ คือทําการเกษตรอย่างพออยู่พอกินไม่สุดโต่ง โดยหลักการทําการเกษตรของนายมังกร คือ
ดินกับน้ํา สําคัญเป็นอันดับหนึ่ง ต้องขยันหมั่นดูแลสังเกตต้นไม้ ถ้าใบเหลืองแสดงว่าขาดธาตุอาหาร และ
ตระหนักเสมอว่า “ดินคือชีวิต”
หมอดินมังกร เบี้ยจั่นประสบความสําเร็จทั้งด้านการเกษตรและการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ปัจจุบัน
มีพื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรรวม ๓๕ ไร่ โดยส่วนใหญ่ใช้แรงงานภายในครัวเรือน ลดการใช้สารเคมี
ปลูกพืชอิงอาศัยกัน มีพืชที่หลากหลายชนิด แต่ละชนิดเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทําให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี ทํา
ให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวมั่นคง อยู่อย่างมีความสุข พื้นที่ซึ่งเคยประสบปัญหาน้ําท่วมได้กลายมาเป็น
แหล่ งเรียนรู้ ของเกษตรกร ชาวบ้า น นักเรี ยน นักศึ กษา ตลอดจนผู้ ส นใจเข้ามาศึก ษามากมายเฉลี่ยปี ล ะ
ประมาณ 1,000 ราย
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2. การใช้พื้นที่ทําการเกษตรและข้อมูลแผนที่
2.1 ลักษณะพืน้ ที่ทาํ การเกษตรรายแปลง
2.1.1 สวนเกษตรผสมผสาน จํานวน 35 ไร่
ผลไม้
- มะพร้าวน้ําหอม
130 ต้น
- มะนาว
5 ต้น
- ไผ่
30
ต้น
- ทับทิม
10
ต้น
- มะม่วงโชคอนันต์, แก้ว
360 ต้น
- มะปรางหวาน
100 ต้น
- ฝรั่ง
200 ต้น
- ชมพู่
160 ต้น
- ส้มโอ
70 ต้น
- กระท้อน
70 ต้น
- กล้วยหอมทองและน้ําหว้า
500 ต้น
- กล้วยไข่
50 ต้น
ด้านข้างร่องไม้ผลจะปลูกหญ้าแฝก และชะอมไว้
ผัก
- ชะอม
300 ต้น
- พริกขี้หนู
- สะตอ
- ตําลึง
- ชะพลู
- มะเขือกรอบ
- มะเขือพวง
- สะเดาหวาย

- ทุเรียน
- ลองกอง
- พุทรา
- มังคุด
- ละมุด
- ขนุน
- ลําไย
- ลิ้นจี่
- น้อยหน่า
- กล้วยตานี (ขายใบ)
- มะขามฝักใหญ่

20
3
10
25
75
90
6
5
50
7
20

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

2.1.2. พื้นที่ขดุ บ่อเลีย้ งปลา ในส่วนที่เป็นบ่อน้ํา ร่องสวนเลี้ยงปลาน้ําจืดดังนี้
- ปลานิล
- ปลาแรด
- ปลากระดี่ฝ้าย
- ปลาช่อน
- ปลาทับทิม - ปลาตะเพียน
- ปลาสวาย
- ปลายี่สก
- ปลาสลิด
การเลี้ยงปลาน้ําจืดมีหลายชนิด เพราะตอนจับไปขายจะได้มีปลาหลากหลายให้ผซู้ ื้อได้เลือกตามแต่
ต้องการของผู้บริโภค
2.1.3. ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ มีพืชผักสวนครัว และอาคารสําหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ผสู้ นใจศึกษาดูงาน
นอกจากนี้ยังเลี้ยงวัว 1 ตัว
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ปัญหาการใช้ที่ดิน
กลุ่มชุดดินที่ 15 มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีน้ําตาลปนเทา ส่วน
ดินชั้นล่างสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ในดินชั้นล่างพบเหล็กและ
แมงกานีสจับตัวกันเป็นก้อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อย (pH 6.0-7.5) ความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ําถึงปานกลางเล็กน้อย
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ํา
ของดิน กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความเหมาะสมในการทํานามากกว่าปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งเกษตรกรได้ใช้
ทํานาอยู่แล้วในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามกลุ่มชุดดินนี้ยังสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักต่าง ๆ ด้วย
2.2 ข้อมูลแผนที่ประกอบการพิจารณา
2.2.1 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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2.2.2 แผนที่สภาพภูมิประเทศ
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2.2.3 แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน
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3. ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงาน และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
นายมังกร เบี้ยจั่น หมอดินอาสาประจําอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้นแบบของการดําเนินชีวิต
ในสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ที่กําลังประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา มีการปลด
แรงงานภาคอุตสาหกรรมออกจํานวนมาก ในอดีตหมอดินอาสาประจําอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกผู้นี้ ก็
ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันมาแล้ว แต่หมอดินอาสาฯ ผู้นี้ก็ตั้งสติ ใคร่ครวญและน้อมนํากระแสพระราช
ดํารัสแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ใ นการดํารงชีวิต จนสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม อย่าง
มากมาย
หลังจากองค์กรที่ตนเองทํางานอยู่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จนต้องเลิกกิจการไป นายมังกร เบี้ยจั่น
จึงตัดสินใจกลับมาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมอย่างจริงจริง แต่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก
ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ํา เกิดน้ําท่วมขังสูงและเป็นระยะเวลานานในช่วงน้ําหลากปลายฤดูฝนอยู่เป็นประจํา
การทํานามีความเสี่ยงต่อความเสียหายสูง จึงมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหมอดินอาสาฯ ผู้นี้ได้ดําเนินการปรับรูปแปลงนาเดิม ขุดยกเป็นร่องสวน
พร้อมทั้งทําคันดินล้อมรอบบริเวณเพื่อควบคุมน้ํา และจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในระยะแรก
ประสบปัญหาพอสมควร เนื่องจากการยกร่องสวน ทําให้ดินที่ปลูกไม้ผลในตอนแรกเป็นดินที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ ดินแน่นทึบ แข็งกระด้าง จึงมีแนวคิดปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก นับจากเริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี พื้นดินที่ที่แข็งแน่นทึบและขาดความอุดมสมบูรณ์ ถูกพลิกฟื้นให้เป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ดีขึ้น สามารถปลูกต้นไม้ได้หลากหลาย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี นอกจากนี้นายมังกรยัง
มีคติในการทําการเกษตรคือจะต้องตระหนักเสมอว่า ดินคือชีวิต ดินและน้ําสําคัญเป็นอันดับหนึ่ง ควบคู่ไปกับ
แนวคิดในการทํางานต้องมีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และอดทน
หมอดิ น มั ง กร เบี้ ย จั่ น ประสบความสํ า เร็ จ ทั้ ง ด้ า นการเกษตรและการดํา เนิ น ชี วิ ต ปั จ จุ บั น มี พื้ น ที่
ประกอบอาชีพทําการเกษตรรวม ๓๕ ไร่ โดยใช้แรงงานภายในครัวเรือน เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้
สารเคมี ปลูกพืชอิงอาศัยกัน มีพืชที่หลากหลายชนิด แต่ละชนิดเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทําให้มีรายได้หมุนเวียน
ตลอดปี พื้ นที่ ซึ่ งเคยประสบปัญ หาน้ํ าท่ วม ได้ ก ลายมาเป็น แหล่ ง เรี ย นรู้ข องเกษตรกร ชาวบ้าน นั ก เรีย น
นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้ามาศึกษาเป็นจํานวนมาก
4. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติ
4.1 การปรับปรุงบํารุงดิน และการจัดการพื้นที่สวน
เนื่องจากพื้นที่ทําการเกษตรของนายมังกร เบี้ยจั่น ได้ถูกปรับรูปจากพื้นที่แปลงนา มาเป็นระบบร่อง
สวน ในระยะแรกจึงประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการนําดินชั้นล่างขึ้นมาถมเป็นร่องสวน
และลักษณะของดินเป็นดินเหนียว แน่นทึบ การระบายน้ําเลว ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้ผล นาย
มังกร เบี้ยจั่น จึงได้ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช้กรรมวิธีต่างๆ ผสมผสานกัน จนสามารถปรับผืนดินร่อง
สวนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช และได้พัฒนาเทคนิคหรือปรับวิธีการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมกับจํานวนแรงงานที่มีอยู่ ลดค่าใช้จ่ายและเวลา โดยรายละเอียดการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
4.1.1 การใช้ปุ๋ยหมัก โดยหมักบริเวณโคนต้นไม้ผล
พื้นที่ร่องสวนของนายมังกร เบี้ยจั่น ได้รับการปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช้ปุ๋ยหมักเป็นหลัก และได้
พัฒนาปรับปรุงวิธีการมาเป็นลําดับ จากการนําวัสดุมากองหมักแล้วจึงขนกลับเข้าพื้นที่สวนอีกครั้ง มาเป็นการ
กองหมักบริเวณโคนต้นไม้ผล โดยมีวิธีการคือ เมื่อมีการตัดหญ้าหรือกําจัดวัชพืชในสวนแต่ละครั้ง จะคราดรวม
เศษวัชพืชไว้บริเวณโคนต้นไม้ผล โรยด้วยมูลไก่ แล้วราดหรือฉีดพ่นด้วยกากน้ําตาลที่ผสมด้วยหัวเชื้อสารเร่ง
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ซุปเปอร์ พด.1 ทําให้เป็นการประหยัดเวลาและแรงงานในการดําเนินงานได้มาก และยังช่วยรักษาความชุ่มชื้น
ป้องกันวัชพืชบริเวณโคนต้นอีกด้วย
4.1.2 การใช้น้ําหมักชีวภาพ
นายมังกร เบี้ยจั่น ผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้ภายในสวน ด้วยวัสดุที่มีอยู่แล้วภายในสวน ทั้งผัก
ผลไม้ และสมุนไพรชนิดต่างๆ ซึ่งสูตรน้ําหมักชีวภาพที่ใช้เป็นประจํา ได้แก่
1) น้ําหมักชีวภาพสูตรบํารุง วัสดุที่ใช้หมัก ได้แก่ หอยเชอรี่ เครื่องในปลา และกล้วยน้ําว้า
2) น้ําหมักชีวภาพไล่แมลง วัสดุที่ใช้หมัก ได้แก่ บอระเพ็ด หนอนตายหยาก ตะไคร้หอม ข่า
แก่ และเขาหยดด้วน ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพทั้งสองชนิด อัตรา 1 ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตร ใช้จํานวน 400 ลิตร ใน
พื้นที่สวน 35 ไร่ ฉีดทั้งต้น โคน และใบให้ทั่ว
4.1.3 การใช้ปุ๋ยพืชสด
มีการใช้ปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสดในแปลงไม้ผล โดยหว่านเมล็ดปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่
ระหว่างแถวของละมุด เมื่อปอเทืองออกดอก จึงทําการตัดและสับกลบ เป็นการเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนและช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดิน
4.1.4 ใช้ปูนโดโลไมท์ ร่วมกับปุ๋ยหมักปรับสภาพดินในการปลูกมะพร้าว และละมุด โดยการ
ใช้ปูนโดโลไมท์ ประมาณ 0.5 กิโลกรัม และปุ๋ยหมักประมาณ 15 กิโลกรัม รองก้นหลุมก่อนปลูก และหลังจาก
ปลูก 2 เดือน โรยรอบๆ ทรงพุ่ม จะทําให้มะพร้าว และละมุดแตกใบอ่อนได้ดี
4.1.5 มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามความจําเป็น โดยพิจารณาจากการแสดงอาการของพืชที่ปลูก ว่ามี
อาการขาดธาตุอาหารหรือไม่ ถ้าขาดจึงจะดําเนินการให้ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติม เช่นปัจจุบันใช้ปุ๋ยเคมีเฉพาะกับต้นชมพู่
เท่านั้น คือสูตร 8-24-24 อัตรา 300 กรัมต่อต้นต่อปี ส่วนไม้ผลอื่นๆ ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใดๆ เลยก็สามารถ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีได้
4.1.6 เลิกการใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช เนื่องจากการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช มีผลทําให้ดิน
เสื่อมโทรมอย่างชัดเจน โดยใช้วิธีตัดด้วยรถไถนาขนาดเล็กที่ดัดแปลงเป็นรถตัดหญ้า แล้วคราดนําไปสุมบริเวณ
โคนไม้ผล และทําเป็นปุ๋ยหมักบริเวณโคนต้นต่อไป
4.1.7 ปลูกหญ้าแฝกขอบร่องสวน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ํา ป้องกันการพังทลายของ
ขอบบ่อ และเป็นกําแพงป้องกันไม่ให้ปุ๋ยอินทรีย์บนร่องสวนโดนน้ําพัดพาลงไปในร่องน้ํา นอกจากนั้นยังนําใบ
หญ้าแฝกมาคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และนํามาทําปุ๋ยหมักอีกด้วย
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4.2 ผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงดิน
4.2.1 ผลิตภาพของดินและรายได้ที่เพิ่มขี้น
ผลวิเคราะห์ดนิ
จากผลการวิเคราะห์ดินในปัจจุบัน พบว่า
- ค่าปฏิกิริยาดิน 5.9 เป็นกรดปานกลาง
- ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) อยู่ในระดับปานกลางคือ 2.29 %
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) อยู่ในระดับสูง คือ 39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Extractable K) ระดับสูงมาก คือ 136 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม
รายได้เพิ่มขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูสภาพดิน และบํารุงรักษาดินให้ดี ทําให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันมีรายได้จากการทําการเกษตร ดังรายละเอียดนี้
ชนิดพืช/สัตว์
มะม่วง
มะพร้าว
มะปราง
กระท้อน
กล้วยหอมและน้ําหว้า
ละมุด
ส้มโอ
ขนุน
ชมพู่
ปลา
ไม้ไผ่เลี้ยง
รวมรายได้ต่อปี

รายได้ (บาทต่อปี)
80,000
25,000
12,000
10,000
50,000
7,000
1,500
10,000
15,000
10,000
8,000
233,350

รายการรายจ่าย
น้ํามันเชื้อเพลิง
ขี้ไก่
ปุ๋ยเคมีและสารกําจัดแมลง
ค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

รายจ่าย (บาทต่อปี)
7,500
12,000
1,000
1,200
36,000

รวมจ่าย

59,700

รายได้มากกว่ารายจ่าย 173,650 บาทต่อปี
4.2.2 ความต่อเนื่องของระยะเวลาดําเนินการและรูปธรรมที่เกิดจากการปรับปรุงดิน
จากเดิมในอดีตพื้นที่สวนน้ําท่วมเสียหาย ลงทุนทําคันกั้นน้ํา และปลูกพืชแบบผสมผสาน
และใช้หลักการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการปรับปรุงบํารุงดินใช้ปุ๋ยหมักมาเป็นระยะเวลา 14 ปี
ผลสําเร็จคือดินดีขึ้น ทําให้ผลผลิตของพืชเพิ่มขึ้น ไม้ผลและพืชผักในสวนได้รับการรับรองมาตรฐานเป็น
แหล่งผลิตพืช GAP (โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร Food Safety) ได้แก่ มะม่วง มะพร้าวน้ําหอม ส้มโอ
ขนุน น้อยหน่า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยน้ําหว้า ละมุด ผักหวานบ้านและชะอม ปัจจุบันเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ของกรมพัฒนาที่ดิน มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจมาศึกษาดูงานด้านงานพัฒนาที่ดิน
มากมาย ในปีที่ผ่านมามีประมาณ 1,000 คนต่อปี
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4.2.3 รางวัลแห่งความสําเร็จที่เคยได้รับ
- เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด ประจําปี 2547 กรมส่งเสริมการเกษตร
- เกษตรกรดี เ ด่ น สาขาอาชี พ ไร่ น าสวนผสมภาคเหนื อ ประจํ า ปี 2548 กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร
- หมอดินอาสาดีเด่น สาขาการจัดการดินในที่ลุ่ม ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ปี
2549
- กลุ่มอาชีพการเกษตรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม งานวันเกษตรตําบลหัวรอ ปี 2547
- หมอดินอาสาดีเด่นสาขาการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเกษตรพอเพียง ระดับสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ปี 2553
5. ความเป็นผูน้ ําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
- หมอดินอาสาประจําอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- ประมงอาสา ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
- คณะกรรมการเกษตรตําบลหัวรอ
- วิทยากรต่างๆ ด้านงานพัฒนาที่ดิน
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
นายมั งกร เบี้ยจั่ น เป็นผู้หนึ่งที่มี ความตระหนั กถึ งการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ดัง
พฤติกรรมที่แสดงออกในการบริหารจัดการสวนไม้ผลของเขา เช่น การไม่เผาหญ้า เศษซากพืช และไม่ใช้
สารเคมีกําจัดวัชพืช แต่ใช้วิธีการตัดแล้วนํามาทําปุ๋ยหมักหรือใช้คลุมดินเพื่อรักษาความชื้น ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร เช่นสารเคมีป้องกัน กําจัดโรคและแมลง มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามความจําเป็น ทดแทนด้วยปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด น้ําหมักชีวภาพ และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง เป็นต้น

12
ผลสําเร็จสวนผสมผสานได้ใบรับรองการผลิตพืชโครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช
และได้รับรองการผลิตสัตว์น้ําขัน้ ปลอดภัย

13
ผลสําเร็จสวนผสมผสานได้ใบรับรองการผลิตพืชโครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช
และได้รับรองการผลิตสัตว์น้ําขัน้ ปลอดภัย
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รางวัลที่เคยได้รับ
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ภาพกิจกรรม

16
ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม

19
ภาพกิจกรรม

20
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกรมพัฒนาที่ดนิ

