ข้อมูลประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2556
สาขาที่ 2 สาขาการปรับปรุงบํารุงดิน
นายเมตตา ทุมมาลา หมอดินอาสาประจําตําบล
23/7 หมูที่ ท่ ี 5 บ้านโนนสว่าง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมอดินอาสา สาขาการปรับปรุงบํารุงดิน
ปี 2556 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายเมตตา ทุมมาลา
หมอดินเมตตา ทุมมาลา หมอดินอาสาประจําตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็น
หมอดินที่มีพื้นความรู้ทางการศึกษา และพื้นฐานด้านอาชีพการเกษตรที่ดี มีความสามารถในการเป็นผู้นํา
พาสร้างความเจริญให้กับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ด้านกิจกรรมการปลูกพืชหมอดินเมตตา ทุมมาลา มี
รายได้หลักจากการปลูกผัก ซึ่งเป็นอาชีพสืบทอดจากพ่อแม่ แต่เดิมยังเป็นระบบที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและวัชพืชในปริมาณมาก ละเลยการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ จนเกิดปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดิน ดินแน่นแข็ง พืชผักแสดงอาการผิดปกติ ผลผลิตลดต่ําลง มีปัญหาสุขภาพอนามัยจาก
การตรวจพบว่ามีสารเคมีในเลือดสูง
หลังจากที่ได้รับโอกาสเป็นหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านในปี พ.ศ.2547 จึงได้รับความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน ทั้งด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน จึงนํามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เช่น การปรับปรุง
บํารุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว การไม่เผาฟาง การใช้น้ําหมักชีวภาพราดในพื้นที่ขณะเตรียมแปลง
ใช้ปุ๋ยเคมีตามความจําเป็น ผลิตและใช้ปุ๋ยหมักในแปลงพืชผัก ศึกษาทดลองการใช้น้ําหมักชีวภาพและน้ํา
หมักสมุนไพรไล่แมลงที่เหมาะสมตามช่วงเวลาและชนิดของวัสดุที่ใช้กับแต่ละพืช การใช้ปูนโดโลไมท์เพื่อ
ปรับสภาพดิน เป็นต้น
ปัจจุบันพื้นที่ของหมอดินเมตตา ทุมมาลา มีความอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น ประกอบด้วยพืชพรรณ
หลากหลาย ทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่พอกินพอใช้ ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมทั่วไปให้เป็น
แบบอย่างของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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ข้อมูลประวัตแิ ละผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2556
สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 8
สาขาที่ 2 การปรับปรุงบํารุงดิน

1. ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ
ตําแหน่ง
ที่อยู่

:
:
:

เบอร์โทรศัพท์
:
ระดับการศึกษา
:
สถานภาพครอบครัว :
อายุ

:

นายเมตตา ทุมมาลา
หมอดินอาสาประจําตําบล
บ้านเลขที่ 23/7 หมูท่ ี่ 5 บ้านโนนสว่าง ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
089-2784885
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สมรส มีบุตร 2 คน (จบปริญญาตรีและทํางานแล้ว 1 คน
และอีกคนกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
54 ปี

โรงเรียน
บ้านโนนสว่าง

วัดโพนสว่างอารมณ์

บ้านนายเมตตา ทุมมาลา
หมอดินอาสาประจําตําบลเชียงคาน

แผนที่บา้ นนายเมตตา ทุมมาลา (พิกัด E787448 N1975397)
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ประวัติโดยสังเขป
นายเมตตา ทุมมาลา ปัจจุบันอายุ 54 ปี เติบโตมาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพปลูกผักขาย ในวัย
หนุ่มได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดลําปางเป็นเวลา 4 ปี โดยไปศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระยะเวลา 2 ปี (ปี พ.ศ.2523-2524) และได้เป็นครูสอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคลําปาง ระยะเวลา 2 ปี (ปี พ.ศ.
2525-2526) และกําลังจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กลับมีเหตุการณ์พลิกผันชีวิตทําให้ต้อง
ลาออกจากอาชีพครูวิทยาลัยเทคนิคลําปางและย้ายกลับมาอยู่ภูมิลําเนาที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และใช้
เวลาอีกประมาณ 2 ปี พยายามสอบเพื่อเป็นครู ทั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิคทุกที่ที่เปิดสอบ แต่สอบติดแค่สํารอง นายเมตตาเกิดความ
ท้อแท้ เบื่อการสอบ จึงจบเส้นทางสายราชการ หันกลับมาเป็นผู้นําชาวบ้าน พัฒนาหมู่บ้าน และนําชาวบ้านเข้า
สู่โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง พาชาวบ้านพัฒนาจนได้รางวัลที่ 2 โดยสมัยเริ่มแรกในหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้ นายเมตตาจะใช้ตะเกียงนําพาไปทําประโยชน์เพื่อสังคม พาชาวบ้านสวดมนต์ เป็นคนนําสวดมนต์ทํานอง
สรภัญญะ สอนเรื่องอักขระ พยัญชนะ และทางศูนย์ฝึกวิชาชีพ กศน. มาดึงตัวไปช่วยสอนด้านไฟฟ้าและช่าง
ยนต์ ผลจากกิจกรรมทําประโยชน์เพื่อสังคมทําให้นายเมตตาพบรักและได้แต่งงานในปี พ.ศ.2527 กับคู่ชีวิตที่
อยู่กันมาจนถึงปัจจุบันนี้
ปี พ.ศ.2527 หลังจากแต่งงานแล้ว ก็หันมายึดอาชีพดั้งเดิมที่พ่อแม่ทําเพื่อส่งเสียให้นายเมตตาเรียน
หนังสือ คือ อาชีพปลูกผักขาย ร่วมกับการทํากิจการโรงสีเล็ก รับซื้อข้าว สีข้าวขาย เลี้ยงหมู และเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ต่อมาปี พ.ศ.2529 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง นายเมตตาเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มไฟแรง นําพา
ชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้านเรื่องไฟฟ้า ถนนหนทาง และอื่นๆ เพื่อหมู่บ้าน หลังจากเป็นผู้ใหญ่บ้านร่วมกับการทํา
กิจการโรงสีข้าวอยู่ประมาณ 10 กว่าปี ก็หยุดทําโรงสีข้าวเนื่องจากน้ํามันราคาแพงขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น และต้อง
ทํางานในฐานะผู้ใหญ่บ้านเพื่อหมู่บ้านหลายอย่าง นายเมตตาดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านยาวนานมาจนถึงปี พ.ศ.
2542-2543 ก็ได้รับตําแหน่งประธานบริหาร อบต. ควบอีกหนึ่งตําแหน่ง ต่อมาปี พ.ศ.2547 ก็ได้เข้ามาเป็น
หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นอกจากงานด้านการปกครองแล้ว ผู้ใหญ่เมตตาก็ยังทําอาชีพปลูกผักควบคู่ไปด้วย
มีการพัฒนาระบบการผลิต นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบปลูกผัก มีกิจการที่ใหญ่ขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ.2549 เกิดเรื่องพลิกผันในชีวิตอีกครั้ง เข้าทํานองที่ว่า “ทําดี แต่อย่าเด่น จะเป็นภัย”
ผู้ ใ หญ่ เ มตตาถู ก ใส่ ร้ า ยป้ า ยสี จนชาวบ้ า นเข้ า ใจผิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งคอรั ป ชั่ น งบประมาณ เงิ น กองทุ น ต่ า งๆ
เนื่องจากผู้ใหญ่เมตตามีกิจการปลูกผักที่ใหญ่ขึ้นและมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบปลูกผักของ
ตนเอง เมื่อปลัดอาวุโสเรียกให้มาประชุมที่บ้าน ผู้ใหญ่เมตตาจึงเซ็นต์ใบลาออกต่อหน้าชาวบ้านร้อยกว่าคน หัน
หลังให้กับงานด้านการปกครองอย่างสิ้นเชิง ผู้ใหญ่จึงเปรียบเทียบตนเองว่า เป็นสิงห์หมอบ (สิงห์เป็นสัญลักษณ์
ของกรมการปกครอง) หันกลับมาพึ่งบารมีพระวิษณุกรรม (สัญลักษณ์แห่งสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ ผู้เป็น
บิดาในเชิงช่าง) และพระพิรุณทรงนาค (ตราประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เนื่องจากหลังลาออกจาก
ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านไม่ถึง 2 เดือน มีเกษตรกรจากประเทศลาวมาศึกษาดูงานแปลงผักประมาณ 100 คน ทําให้
นายเมตตามีแรงผลักดันหันมามุ่งมั่นกับเรื่องการเกษตร หมอดินอาสา การทําเกษตรอินทรีย์ ไม่สนใจเรื่องการ
ปกครองอีกเลย นับจากลาออกตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน นายเมตตาพักเรื่องการปกครองไปนานถึง 5 ปี ระหว่างนั้น
ชาวบ้ า นก็ เ ริ่ ม เห็ น ความจริ ง คนที่ ม ารั บ ตํ า แหน่ ง ต่ อ จากผู้ ใ หญ่ เ มตตาทํ า ให้ บ้ า นเมื อ งไปไม่ ร อด โกงกิ น
งบประมาณ ไม่มีการพัฒนาหมู่บ้านเลย ดังนั้นในปี พ.ศ.2554 ชาวบ้านจึงมาขอร้องให้กลับไปเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ขอให้มาช่วยดึงบ้านดึงเมืองให้กลับมาเหมือนเดิม
ส่วนงานด้านหมอดินอาสา นายเมตตา ทุมมาลา ได้เข้ามาเป็นหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.
2547 ต่อมาปี พ.ศ.2548 ก็ได้รับตําแหน่งหมอดินอาสาประจําตําบล เนื่องจากหมอดินอาสาประจําตําบลคน
เดิมอายุมากและไม่มีกิจกรรมให้ศึกษาดูงาน จึงขอให้นายเมตตา ทุมมาลา มารับตําแหน่งแทน หลังรับตําแหน่ง
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หมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินเมตตาก็หมั่นเพียรศึกษาความรู้งานพัฒนาที่ดิน เข้าอบรม ร่วมศึกษาดูงาน
และพัฒนางานจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รองอธิบดีกรม
พัฒนาที่ดินในสมัยนั้น (นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ฯ มาเห็นการดําเนินงานของหมอ
ดิน และชมเชยการทํางานของหมอดิน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลเชียงคาน มีหน่วยงานต่างๆ มาขอใช้บริการพื้นที่ศูนย์ฯ เช่น เป็นสถานที่เพื่อประเมินคัดเลือกนายอําเภอ
ระดั บ ประเทศ หลัง จากนั้ น เกื อ บทุ ก อาทิ ต ย์ก็ ต้ อ งต้ อ นรั บ เจ้ าหน้ า ที่จ ากกรมการปกครอง เจ้ าหน้ าที่ จ าก
หน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน และผู้สนใจที่มาศึกษาดูงาน โดยมีผู้สนใจมาศึกษาดูงานเฉลี่ยปีละประมาณ 6
กลุ่มคณะ จํานวนประมาณไม่ต่ํากว่า 300 คนต่อปี สําหรับปีที่ผ่านมามีคนมาศึกษาดูงานประมาณ 600-700
คน เดิมหมอดินเมตตาคิดจะหยุดทําอาชีพปลูกผักเนื่องจากเกิดความท้อจากปัญหาหลายเรื่อง แต่เห็นว่ามีคน
มาศึกษาดูงานเยอะขึ้น จึงคิดใหม่มาตั้งใจทําต่อให้ดีขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่มาศึกษาดูงาน ซึ่งมีหลาย
คนที่มาศึกษาดูงานได้รับความรู้ แล้วนําตัวอย่างกลับไปทําตามจนประสบความสําเร็จมีรายได้ สามารถซื้อรถ
สร้างบ้านได้ ทําให้หมอดินเกิดความภูมิใจในการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานต่อไป
ปัจจุบันหมอดินเมตตา ทุมมาลา ประสบความสําเร็จในเส้นทางอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกผัก มีความ
ภาคภูมิใจที่สามารถเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นนํากลับไปทําตามจนประสบความสําเร็จได้ ถึงแม้ว่าจะเริ่มเหนื่อยและ
ท้อจากปัญหาหลายเรื่อง แต่ก็ยังพยายามสู้ต่อเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน นอกจากนี้หมอดิน
เมตตาก็ยังคงเสียสละเพื่อหมู่บ้าน ทําหน้าที่ดูแลชาวบ้านในฐานะผู้ใหญ่บ้าน หรือ “ผู้ใหญ่ตุ๋ย” ผู้มีจิตอาสา
ตามคําขอร้องของชาวบ้านให้กลับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยดึงบ้านดึงเมืองให้กลับมาพัฒนาเหมือนเดิม
2. มีที่ดิน 12 ไร่ มีการใช้พนื้ ที่และลักษณะพื้นที่ทําการเกษตรรายแปลง ดังนี้
จากการตรวจสอบพิกัดแปลง (พิกัด E787448 N1975397) ในคู่มือการจัดการดินจังหวัดเลย ของ
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าพื้นที่ทําการเกษตรของนายเมตตา ทุมมาลา อยู่
ในกลุ่มชุดดินที่ 5 และกลุ่มชุดดินที่ 56
กลุ่มชุดดินที่ 5 ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายสีเทาเข้ม ดินล่าง
เป็นดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาอ่อนหรือเทาอ่อนปนน้ําตาล พบจุดประสีน้ําตาลและสีเหลืองหรือสีแดงตลอด
หน้าตัดดิน และมักพบสารพวกเหล็กและแมงกานีสรวมตัวกันเป็นก้อนๆ อยูในดินชั้นล่างลึกๆ ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อยถึงกรดปานกลาง (pH 6.0-6.5) ถ้าพบสารพวกปูนอยู่ในหน้าตัดของดินจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึง
ด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง กลุ่มชุดดินที่ 5 มีความเหมาะสมที่จะใช้ปลูก
ข้าวในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งเหมาะสมในการปลูกพืชไร่อายุสั้นหลายชนิด และพืชผัก
ปัญหาการใช้ที่ดิน มีน้ําแช่ขงั ในช่วงฤดูฝน ดินขาดธาตุอาหารพืชบางชนิด ดินเหนียวและแน่น
กลุ่มชุดดินที่ 56 ลักษณะโดยทั่วไป เป็นดินลึกปานกลางถึงลึก การระบายน้ําดี เนื้อดินบนเป็นดินร่วน
หรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย และเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและปนเศษ
หินหรือดินเหนียวปนทรายและปนเศษหิน สีดินเป็นสีน้ําตาล น้ําตาลแก่ หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงกรดจัดมาก (pH 5.0-5.5) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความเหมาะสมใน
การปลูกพืชไร่หลายชนิด และพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี
ปัญหาการใช้ที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในพื้นที่ที่มคี วามลาดเทสูงมีการชะล้างพังทลายของหน้า
ดินรุนแรง ดินชั้นล่างมีกรวดลูกรัง หรือเศษหินปะปนอยู่กับเนื้อดินปริมาณมาก ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก
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ผลการวิเคราะห์ดิน
พื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน
ดินมีค่าความเป็นกรด–ด่างของดิน (pH) เท่ากับ 5.6 ดินมีความเป็นกรดปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินมีปริมาณเท่ากับ 1.69 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ํามาก คือ 20
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความหนาแน่นรวมของดินมีค่าเท่ากับ 1.79 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
พื้นที่ที่มีการปรับปรุงบํารุงดิน (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555)
จากการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกผักของนายเมตตา ทุมมาลา ปัจจุบันหลังจากมีการปรับปรุงบํารุง
ดินแล้ว พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด–ด่างของดิน (pH) เท่ากับ 6.8 ดินมีความเป็นกลาง ซึ่งอยู่ในช่วงที่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณเท่ากับ 2.49 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกับพื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน แต่มีปริมาณสูงขึ้นเนื่องจากมีการจัดการดินด้วยการเพิ่ม
อินทรียวัตถุลงไปในดิน เช่น การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และการคลุมแปลงด้วยฟางข้าวและใบหญ้าแฝก ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง คือ 34 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
อยู่ในระดับปานกลาง คือ 89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความหนาแน่นรวมของดินมีค่าเท่ากับ 1.58 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดินที่ความหนาแน่นรวมของดินมีค่า
เท่ากับ 1.79 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าดินมีความหนาแน่นรวมลดลง ซึ่งหมายถึงดินมีสภาพดีขึ้น มี
ความร่วนซุย หรือมีความโปร่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดการดินด้วยการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดินจะช่วยลด
ความหนาแน่นรวมของดินลง หรือส่งผลทําให้ดินมีสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้น
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
มีที่ดินทั้งหมด 12 ไร่ มีการใช้พื้นที่และลักษณะพืน้ ที่ทาํ การเกษตรรายแปลง ดังนี้
1. ปลูกข้าว พื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน (2 แปลง)
2. พืชผัก พื้นที่ 5 ไร่
- มีการปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงและระหว่างแปลงผัก เพื่อนําใบแฝกมาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ย
หมัก และนํามาคลุมแปลงผักป้องกันหน้าดินจากการกระแทกของเม็ดฝนและรักษาความชื้น
3. สวนไม้ผลผสมผสาน และที่อยู่อาศัย พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน
4. สระน้ํา จํานวน 3 สระ และบ่อบาดาล (ลึก 18 เมตร) พื้นที่รวมประมาณ 1.5 งาน
- ใช้พื้นที่รอบสระเลี้ยงเป็ด จํานวน 1 สระ
- ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระ จํานวน 1 สระ
5. คอกวัวและพื้นที่เลี้ยงวัว พื้นที่ประมาณ 0.5 งาน
ปัญหาการใช้ที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินแข็ง แน่นทึบ
เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการจัดการดิน/แก้ปัญหา
1. ข้าว พันธุ์ กข.10 และ กข.6 พื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน (2 แปลง)
เดิมนายเมตตา ทุมมาลา มีการใช้พื้นที่แบบไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมีการ
เผาฟางแล้วปลูกถั่วเหลืองตาม เมื่อทําติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 5 ปี สังเกตเห็นว่า ดินแข็งและแน่นทึบมาก
จึงต้องการฟื้นดินให้ดีขึ้น โดยใช้ปอเทืองหว่านหลังนาและไถกลบเพื่อปรับปรุงดิน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน
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ต่อมาปี พ.ศ.2549 เริ่มทําระบบ ข้าว-ถั่วเหลืองหลังนา สลับปีกับระบบ ข้าว-ข้าวโพดหลังนา โดยไม่มี
การเผาฟาง และไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว สําหรับแปลงที่ใช้ระบบ ข้าว-ข้าวโพดหลังนา ปีต่อมาจะใช้ระบบข้าว–
ปอเทือง (หรือถั่วเหลืองถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มธาตุอาหารในดินเนื่องจาก
ข้าวโพดมีการใช้ธาตุอาหารในดินปริมาณมาก
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวจะใช้ น้ําหมักชีวภาพ พด.2 จากหอยเชอรี่ อัตรา 18 ลิตรเข้มข้นต่อไร่ โดยตักน้ํา
หมักใส่ถังหิ้วไปแปลงนา แล้วตักสาดให้ทั่วแปลง (ระดับน้ําในแปลงประมาณ 10-20 เซนติเมตร) โดยใส่ครั้ง
เดียวคือหลังจากปักดํา 14 วัน
สําหรับผลผลิตจะได้ปริมาณใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมี คือ ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ต้นทุนการ
ผลิตต่ํากว่าเพราะไม่ใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ดินยังดีขึ้นด้วย จากดินที่แข็งแน่นทึบกลายเป็นดินที่ร่วนซุยขึ้น
2. ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พันธุ์แปซิฟิค 999 (ปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าว)
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เตรียมหลุมปลูกข้าวโพดระหว่างแถวตอซัง รองก้นหลุมโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร
18-12-6 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วจึงล้มตอซังโดยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายตัดเพื่อคลุมแปลง ข้าวโพด
อายุ 30 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ และในระยะออกดอก (ข้าวโพดอายุประมาณ 5560 วัน) ฉีดพ่นน้ําหมัก พด.2 จากหอยเชอรี่ อัตรา 2 ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตร (กลิ่นกากน้ําตาลในน้ําหมักจะช่วย
ดึงดูดแมลงมาช่วยผสมพันธุ์) ได้ผลผลิต 500-600 กิโลกรัมต่อไร่ (ผลผลิตเป็นเมล็ดข้าวโพดที่สีแยกออกจากฝัก
แล้ว) ซึ่งได้มากกว่าเดิมที่ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน
3. ถั่วเหลือง (ปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าว)
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เตรียมหลุมปลูกถั่วเหลืองระหว่างแถวตอซัง แล้วจึงล้มตอซังโดยใช้เครื่อง
ตัดหญ้าแบบสะพายตัดเพื่อคลุมแปลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี จะใช้เพียงน้ําหมัก พด.2 ฉีดพ่นทางใบ ซึ่งมี 2 สูตร คือ
1). สูตรเร่งการเจริญเติบโต (วัสดุหมักจากยอดพืชประมาณ 3-4 ชนิด เช่น ยอดผักบุ้ง หน่อไม้ ยอด
ตําลึง หน่อกล้วย) ใช้น้ําหมัก พด.2 อัตรา 4 ช้อนแกงต่อน้ํา 20 ลิตร หรืออัตรา 1 ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตร เริ่มฉีด
พ่นเมื่อถั่วเหลืองมีความสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร (อายุประมาณ 3-4 สัปดาห์) ฉีดพ่นประมาณเดือนละ 2
ครั้ง โดยจะฉีดพ่นช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
2). สูตรฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผล (วัสดุหมักจากหอยเชอรี่) ใช้น้ําหมัก พด.2 จากหอยเชอรี่ อัตรา 4 ช้อน
แกงต่อน้ํา 20 ลิตร หรืออัตรา 1 ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตร เริ่มฉีดพ่นระยะออกดอก ทุกๆ 7 วัน เป็นจํานวน 3 ครั้ง
โดยจะฉีดพ่นช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเช่นเดียวกัน
สําหรับการป้องกันกําจัดแมลงที่สําคัญคือ หนอนคืบและหนอนเจาะเมล็ด จะใช้น้ําหมักสารไล่แมลง
พด.7 ที่หมักจากไหลแดง หนอนตายหยาก บอระเพ็ด สะเดา โดยฉีดพ่นช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นที่ระยะ
ติดผล ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7 วัน
ผลผลิตที่ได้ประมาณ 2,000-3,500 กิโลกรัมต่อปี อย่างสม่ําเสมอ เมื่อเทียบกับระบบเดิมที่มีการเผา
ฟางก่อนปลูก ผลผลิตจะได้มากในช่วง 1-2 ปีแรก ปีที่ 3 ต้นถั่วเหลืองจะแสดงอาการแคระแกร็น ผลผลิตลดลง
และดินก็เริ่มแข็งแน่นทึบขึ้น
4. ไม้ผลผสมผสาน ได้แก่ มะม่วง ขนุน มะพร้าว มังคุด มะขาม กล้วย เป็นต้น ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อ
บริโภค ดูแลโดยการกวาดใบที่ร่วง มากองไว้ใต้ต้นเพื่อคลุมดินและปล่อยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ
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5. พืชผัก พืน้ ที่ 5 ไร่
นายเมตตา ทุมมาลา เริ่มปลูกผักตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 มาจนถึงปี พ.ศ.2540 มีการใช้สารเคมีอย่างหนัก
เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและป้องกันกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช ผลการตรวจเลือดจึงอยู่ในภาวะเสี่ยง นายเมตตาจึง
เริ่มลดการใช้สารเคมีลงเพื่อสุขภาพของผู้ปลูกเอง นอกจากนี้ยังคํานึงถึงผู้บริโภคด้วย ไม่ให้มีสารเคมีติดไปกับ
ผลผลิต ปัจจุบันลดการใช้สารเคมีไปมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยจะไม่ใช้สารเคมีในแปลงปลูกพืช
นายเมตตาปลูกพืชผักทุกชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้า ได้แก่ คะน้า ผักสลัด โหระพา
สะระแหน่ กระเพรา ผักชีฝรั่ง สะแงะหรือผักชีไร่ กุยช่าย คื่นฉ่าย และเห็ด โดยปลูกหมุนเวียนตลอดปี
การจัดการแปลงผัก
- แบ่งแปลงย่อยขนาด 2x20 เมตร
- เตรียมดินและรองพื้น โดยใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก พด.1 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อแปลงย่อย
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.1 สัดส่วนวัสดุตามสูตรกรมพัฒนาที่ดิน คือ
1. เศษหญ้า เปลือกถั่ว เปลือกปอเทือง ใบหญ้าแฝก 1,000 กิโลกรัม
2. มูลสัตว์
200 กิโลกรัม
3. ยูเรีย
2 กิโลกรัม
4. สารเร่ง พด.1
1 ซอง
- ฤดูฝน จะขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช พด.3 สําหรับหว่านรองพื้น อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อแปลงย่อย
- ใช้ใบหญ้าแฝกคลุมแปลงรักษาความชื้น ในฤดูฝนจะป้องกันเม็ดฝนกระแทกแรง
- ฉีดพ่นน้ําหมัก พด.2 อัตรา 6 ช้อนแกงต่อน้ํา 20 ลิตร ทุกๆ 3 วัน
- ผักบุ้งจีน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อแปลงย่อย โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ อายุ 10 วัน
อัตรา 1 กิโลกรัมต่อแปลงย่อย และก่อนตัดขาย 3 วัน อัตรา 1 กิโลกรัมต่อแปลงย่อย
- ผลิตน้ําหมักสารไล่แมลง พด.7 (วัสดุ ได้แก่ ไหลแดง หนอนตายหยาก สะเดา กลอย เปลือกแค
ยาสูบ สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุน รสฝาด) โดยหมักแยกวัสดุ แยกถังเป็นหลายสูตร แล้วเลือกใช้สูตรที่เหมาะกับพืช
ปลูกแต่ละชนิดและแมลงชนิดต่างๆ สําหรับน้ําหมักจากสะเดาจะไม่ใช้กับคะน้าและกะหล่ํา เพราะใบจะหงิกงอ
แคระแกร็น นายเมตตาเคยปรึกษาปัญหานี้กับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรแล้ว ได้รับคําแนะนําว่าของขมกับ
ขมมาเจอกันจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่าง ซึ่งนายเมตตาได้ทดลองใช้แล้วหลายครั้งก็พบว่ามีอาการใบหงิกงอ จึงใช้
น้ําหมักจากไหลแดง ยาสูบ หรือหนอนตายหยากแทน สําหรับการฉีดพ่นน้ําหมักสารไล่แมลง พด.7 จะหมั่น
สังเกตแปลงอย่างสม่ํ าเสมอ เมื่อพบแมลงจึงฉีดพ่น ปกติจะไม่ค่อยฉีดเนื่องจากมีการปลูกพื ชมีกลิ่นฉุนไว้
ระหว่างแปลงเพื่อป้องกันแมลง เช่น ตะไคร้หอม กระเพรา แมงลัก ซึ่งได้ผลดี นอกจากในฤดูหนาวจะพบเพลี้ย
และหนอนมากจึงต้องมีการฉีดพ่นป้องกันอย่างสม่ําเสมอ
- ปรับสภาพดินด้วยโดโลไมท์ อัตรา 30 กิโลกรัมต่อแปลงย่อย โดยใช้เป็นบางแปลง จากการสังเกต
อาการของพืช เช่น ผักบุ้งจีนจะแสดงอาการมีปมเกิดขึ้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกผักบุ้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
ในปริมาณมาก และใช้ติดต่อกัน (ผักบุ้งจีนมีอายุสั้นเพียง 20 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อ
แปลงย่อย)
- แปลงผักบางแปลงมีการปลูกข้าวโพดหวานสลับเป็นบางปี
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ข้อมูลแผนที่ประกอบการพิจารณา
1. แผนทีส่ ภาพภูมิประเทศ
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2. แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน
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3. แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
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3. ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงาน และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
นายเมตตา ทุมมาลา เป็นหมอดินที่มีความอุตสาหะ พยายาม รู้จักสังเกตดินและพืช มีการทดลอง
เปรียบเทียบและเลือกใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพดินและพืชชนิดต่างๆ รวมไปถึงปัญหาจาก
โรค แมลงศัตรูพืช ฤดูกาล และสภาพอากาศ เช่น เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน จากปัญหาโครงสร้างของดินแข็ง
แน่นทึบ เนื่องจากการใช้พื้นที่ติดต่อกันโดยไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน ใช้ปุ๋ยเคมี และเผาฟาง หมอดินเมตตาจึง
เริ่มคิดฟื้นฟูดิน โดยเริ่มจากการงดเผาฟางและตอซังพืช ปลูกปอเทืองและไถกลบเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ใช้ปุ๋ย
หมักและปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และการจัดการดินโดยการใช้ระบบปลูกพืชหมุนเวียนคือ ข้าวถั่วเหลืองหลังนาสลับปีกับระบบ ข้าว-ข้าวโพดหลังนา โดยไม่มีการเผาฟาง และไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว สําหรับ
แปลงที่ใช้ระบบ ข้าว-ข้าวโพดหลังนา ปีต่อมาจะใช้ระบบข้าว-ปอเทือง (หรือถั่วเหลืองถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ปอ
เทือง) เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มธาตุอาหารในดินเนื่องจากข้าวโพดมีการใช้ธาตุอาหารในดินปริมาณมาก
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยจะเลือกใช้ปุ๋ยเคมีเฉพาะพืชที่ต้องการธาตุอาหารมากและตอบสนองต่อปุ๋ยเคมี
เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการใช้น้ําหมักชีวภาพ พด.2 สูตรต่างๆ ที่ผลิตเองในการเพิ่มเจริญเติบโตของพืช ใช้เป็น
ฮอร์โมนเพิ่มการติดดอกออกผล การดูแลป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยใช้สารไล่แมลงจากน้ําหมักสมุนไพรชนิดต่างๆ
จากสารเร่ง พด.7 โดยจะสังเกตชนิดแมลงศัตรูพืชและเลือกใช้สูตรที่เหมาะสมกับแมลงนั้นๆ เช่น ในการปลูกถั่ว
เหลืองศัตรูพืชที่สําคัญคือ หนอนคืบและหนอนเจาะเมล็ด จะใช้น้ําหมักสารไล่แมลง พด.7 ที่หมักจากไหลแดง
หนอนตายหยาก บอระเพ็ด สะเดา ฉีดพ่นช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นที่ระยะติดผล ทุกๆ 7 วัน สําหรับในฤดู
หนาวการปลูกผักจะพบเพลี้ยและหนอนมากจะมีการฉีดพ่นสารไล่แมลงเพื่อป้องกันอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้
ยังมีการสังเกตผลข้างเคียงจากวัสดุที่ใช้หมักที่มีผลต่อพืชที่ปลูกและปรับใช้ให้เหมาะสม
มีจัดระบบนิเวศน์บริเวณแปลงปลูกผักที่ช่วยในการป้องการแมลงศัตรูพืชคือ การปลูกพืชมีกลิ่นฉุนไว้
ระหว่างแปลง เช่น ตะไคร้หอม กระเพรา แมงลัก เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชซึ่งได้ผลดี มีการปลูกหญ้าแฝกรอบ
แปลงและระหว่างแปลงผัก เพื่อนําใบแฝกมาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยหมัก และนํามาคลุมแปลงผักป้องกัน
หน้าดินจากการกระแทกของเม็ดฝนและรักษาความชื้น สําหรับการป้องกันโรคพืชในดินที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน
โดยการขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช พด.3 สําหรับหว่านรองพื้นในแปลงผัก และมีการปรับ
สภาพดินด้วยโดโลไมท์ โดยใช้เป็นบางแปลง จากการสังเกตอาการของพืช เช่น ผักบุ้งจีนจะแสดงอาการมีปม
เกิดขึ้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกผักบุ้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในปริมาณมาก และใช้ติดต่อกัน
การแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ํา โดยการขุดสระจํานวน 3 สระ และขุดบ่อบาดาลความลึก 18 เมตร
ซึ่งหมอดินเมตตาดําเนินการขุดบ่อบาดาลเอง ทําให้มีน้ําใช้เพียงพอในการปลูกผักตลอดปี และจากการไปศึกษา
ดูงานของหมอดินอาสาในแต่ละปีที่สถานีพัฒนาที่ดินเลยพาไป หมอดินเมตตาได้นําเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ
มาประยุกต์ใช้กับระบบการปลูกผักของตนเอง เช่น นําเทคโนโลยีการให้น้ําระบบสปริงเกอร์มาใช้แทนการให้น้ํา
โดยการลากสายยางยาว 50 เมตรและใส่หัวบัวในการรดน้ําแปลงผัก ทําให้สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น
หมอดินเมตตา เป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงคนเดียวที่นําผักไปนั่งขายเองในตลาด จนแม่ค้าคนกลางบอกให้
ผู้ใหญ่หยุดมาขายผักด้วยตนเอง ในทํานองว่าไม่ต้องมาขายแข่งกันและไม่ต้องพาพรรคพวกมาขายแข่งด้วย ให้
เป็นเพียงผู้ผลิตแล้วนําผลผลิตมาส่งให้ที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผู้ใหญ่ (ระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร) ซึ่ง
แม่ค้าคนกลางจะรับผลผลิตทุกชนิด ปริมาณไม่จํากัด รวมทั้งผลผลิตของสมาชิกกลุ่มด้วย ซึ่งก็เป็นการสะดวก
ไม่ต้องขนส่งไปไกลถึงตลาดและไม่ต้องไปนั่งขายเอง เดิมหมอดินเมตตาจะเป็นคนกลางในติดต่อการสั่งซื้อและ
จัดส่งผลผลิตให้กับสมาชิก ต่อมาจึงให้สมาชิกทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการติดต่อกับแม่ค้าคนกลาง
โดยตรง ไม่ต้องรอติดต่อผ่านหมอดินเมตตา ทําให้การติดต่อสะดวกรวดเร็วขึ้น ต่อมาทางห้างแมคโครส่งฝ่ายซื้อ
สินค้ามาดูแปลงผักและติดต่อให้ผู้ใหญ่ส่งผักเข้าห้างเมื่อเปรียบเทียบแล้วได้ราคาเท่ากับส่งในหมู่บ้านแต่กลับ
ต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ทําให้ขาดทุนเที่ยวละ 300 บาทจึงหยุดส่งผักให้กับห้างแมคโคร กลับมาส่งให้แม่ค้าคน
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กลางในหมู่บ้านเหมือนเดิม จากผลสําเร็จในการทําแปลงผักของตนเอง หมอดินเมตตาจึงได้เป็นประธานกลุ่มผัก
ปลอดสารพิษตําบลเชียงคาน มีสมาชิกประมาณ 10 ราย ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน มีการบริหารกลุ่มผักโดยจะมี
การนัดหมาย จัดทําปฏิทินการปลูกผักแต่ละชนิดของสมาชิกแต่ละราย ตามความต้องการของตลาดและลูกค้า
จึงไม่มีการแข่งขันกันผลิต ทําให้สมาชิกขายผักได้ราคาดี ซึ่งกลุ่มผักปลอดสารพิษของหมอดินเมตตาจะยึดหลัก
“ต้องทําให้ผักมีราคาและมีคุณภาพ คนปลูกปลอดภัย น้ํา ดินปลอดภัย” ซึ่งได้แนวคิดมาจากผู้บริโภคที่มีความ
ใส่ใจว่าผักที่จะซื้อนั้นผลิตมาจากแหล่งใด หากทราบว่าผลิตมาจากแปลงของผู้ใหญ่ตุ๋ย มาจากแปลงของหมอดิน
ก็จะเกิดความมั่นใจในรสชาติและความปลอดภัยของผลผลิต จึงให้สมาชิกยึดหลักแนวคิดนี้ด้วย
4. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติ และฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4.1 ผลิตภาพของดินและรายได้
ผลวิเคราะห์ดนิ
จากผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ปลูกผักปัจจุบันพบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด–ด่างของดิน (pH) เท่ากับ
6.8 ดินมีความเป็นกลาง ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมี
ปริมาณเท่ากับ 2.49 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับพื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน แต่มี
ปริมาณสูงขึ้นเนื่องจากมีการจัดการดินด้วยการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดิน เช่น การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ
การคลุมแปลงด้วยฟางข้าวและใบหญ้าแฝก ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง คือ 34 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลาง คือ 89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความ
หนาแน่นรวมของดินมีค่าเท่ากับ 1.58 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไม่มีการปรับปรุง
บํารุงดินที่ความหนาแน่นรวมของดินมีค่าเท่ากับ 1.79 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าดินมีความหนาแน่น
รวมลดลง หมายถึงดินมีสภาพดีขึ้น ร่วนซุย หรือมีความโปร่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดการดินด้วยการเพิ่ม
อินทรียวัตถุลงไปในดินจะช่วยลดความหนาแน่นรวมของดินลง หรือส่งผลทําให้ดินมีสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้น
รายได้
จากการฟื้นฟูสภาพดิน ปรับปรุงบํารุงดินให้ดีขึ้น ร่วมกับการจัดการบริหารระบบการปลูกพืช การเลี้ยง
สัตว์ การขุดเจาะบ่อบาดาล และการเสียสละเพื่อส่วนรวมในตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ทําให้มีรายได้ ดังนี้
แหล่งรายได้
ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่วเหลือง
พืชผัก
ก้อนเชื้อเห็ดและดอกเห็ด
ขุดเจาะบ่อบาดาล
วัว
เงินเดือนผู้ใหญ่บ้าน

รายได้ (บาทต่อปี)
60,000
30,000
30,000
90,000
120,000
120,000
15,000
96,000

รวมรายได้ต่อปี

561,000

รายการรายจ่าย
ต้นทุนการผลิตข้าว
ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ต้นทุนการผลิตถั่วเหลือง
ต้นทุนการผลิตพืชผัก
ต้นทุนการผลิตเห็ด
ต้นทุนการขุดเจาะบ่อบาดาล
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและภาษีสังคม
ใช้หนี้ ธกส.
ค่าใช้จ่ายเพือ่ การศึกษาของบุตรคนเล็ก
บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์
รวมรายจ่ายต่อปี

รายได้มากกว่ารายจ่าย 206,000 บาทต่อปี

รายจ่าย (บาทต่อปี)
30,000
10,000
10,000
48,000
72,000
50,000
84,000
30,000
15,000
6,000
355,000
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4.2 ความต่อเนื่องของระยะเวลาดําเนินการและรูปธรรมที่เกิดจากการปรับปรุงดิน
จากเดิมนายเมตตา ทุมมาลา มีการใช้พื้นที่แบบไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน เผาฟาง และใช้ปุ๋ยเคมี
ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ทําให้เกิดปัญหาดินแข็งแน่นทึบมาก จึงเริ่มฟื้นฟูดินโดยใช้ปอเทืองหว่านหลัง
นาและไถกลบเพื่อปรับปรุงดิน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน ต่อมาปี พ.ศ.2549 เริ่มทําระบบ ข้าว-ถั่วเหลือง
หลังนา สลับปีกับระบบ ข้าว-ข้าวโพดหลังนา โดยไม่มีการเผาฟาง และไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว สําหรับแปลงที่ใช้
ระบบข้าว-ข้าวโพดหลังนา ปีต่อมาจะใช้ระบบข้าว–ปอเทือง (หรือถั่วเหลืองถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ปอเทือง) เพื่อ
ปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มธาตุอาหารในดินเนื่องจากข้าวโพดมีการใช้ธาตุอาหารในดินปริมาณมาก การปลูก
ข้าวโพดและถั่วเหลืองหลังนาจะล้มตอซังโดยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายตัดเพื่อคลุมแปลงช่วยรักษาความชื้น
ให้กับดิน สําหรับแปลงพืชผักจะใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักเป็นหลัก ใช้ใบหญ้าแฝกคลุมแปลงผักเพื่อรักษาความชื้น
มีการปรับสภาพดินด้วยโดโลไมท์เฉพาะแปลงผักบุ้งที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในปริมาณมาก รวมระยะเวลาใน
การดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินของหมอดินเมตตาเป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 10 ปี พบว่า ดินดีขึ้นดิน จากผล
การวิเคราะห์ดินหลังการปรับปรุงบํารุงดิน มีค่าความเป็นกรด–ด่างของดิน (pH) เท่ากับ 6.8 ดินมีความเป็น
กลาง ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงขึ้น ความหนาแน่นรวมของดินมีค่าลดลง หมายถึงดินมี
สภาพดีขึ้น ร่วนซุย หรือมีความโปร่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดการดินด้วยการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดินจะช่วย
ลดความหนาแน่นรวมของดินลง หรือส่งผลทําให้ดินมีสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้น พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้
ผลผลิตที่สูงและสม่ําเสมอกว่าการทําเกษตรในอดีตที่ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดิน
4.3 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน
4.3.1 เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้
- จุดเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก (สารเร่ง พด.1)
- จุดเรียนรู้การผลิตน้ําหมักชีวภาพ (สารเร่ง พด.2)
- จุดเรียนรู้การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (สารเร่ง พด.3)
- จุดเรียนรู้การผลิตน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง (สารเร่ง พด.7)
- จุดเรียนรู้การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทืองและถั่วพร้า)
- จุดเรียนรู้การไถกลบตอซัง
4.3.2 เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาที่มาศึกษาดูงานในศูนย์ฯ ได้แก่
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง จํานวน 20 ราย
- คณะอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 100 ราย
- คณะเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 85 ราย
- คณะเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาประจําตําบล ของสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 5 จํานวน 120 ราย
- คณะองค์การบริหารส่วนตําบลโนนจาน อําเภอหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 53 ราย
- กลุม่ เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 30 ราย
- คณะเกษตรกรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 100 ราย
- กลุม่ เกษตรกรตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 50 ราย
- กลุม่ เกษตรกรผักปลอดสารพิษเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 25 ราย
- คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคกมาด ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 25 ราย
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5. ความเป็นผูน้ ําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
- ผูใ้ หญ่บ้านโนนสว่าง
- หมอดินอาสาประจําตําบล
- ประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
- ประธานกลุ่มผักปลอดสารพิษตําบลเชียงคาน
- ประธานศูนย์การข้าวของจังหวัดเลย
- ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชียงคาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
- อาสาเกษตรตําบล
- สมาชิกสภาเกษตรกรระดับตําบล
- ผู้นําชุมชนต้นแบบของ ธกส.
- ผู้นําชุมชนต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน
- ประมงอาสา
- ปศุสัตว์อาสา
- วิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลเชียงคาน
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยหมัก พด.1 น้ําหมักชีวภาพ พด.2 ใช้น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 ปลูกพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนไว้ระหว่าง
แปลงผัก เช่น ตะไคร้หอม กระเพรา แมงลัก เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช และขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อ
สาเหตุโรคพืช พด.3 สําหรับการป้องกันโรคพืชในดินที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน
6.2 ไม่เผาฟางและเศษพืชในแปลงปลูก
6.3 มีการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระ รอบแปลงและระหว่างแปลงผัก เพื่อนําใบหญ้าแฝกมาใช้
ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยหมัก นํามาคลุมแปลงผักป้องกันหน้าดินจากการกระแทกของเม็ดฝน รักษาความชื้น
ของดิน และย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ

15

ภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้ฯ การผลิตปุ๋ยหมัก พด.1 น้ําหมักชีวภาพ พด.2 และสารไล่แมลง พด.7

แปลงข้าว
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แปลงผัก

การปลูกสมุนไพรที่มีกลิน่ ฉุนระหว่างแปลงปลูกพืชเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช
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ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงและระหว่างแปลงปลูกพืช เพื่อนําใบหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์

วัว และเป็ดทีเ่ ลี้ยงรอบขอบสระ
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ก้อนเชื้อเห็ดทีผ่ ลิตขาย หากเหลือจะเปิดดอกขาย

คณะทํางานฯ ลงพืน้ ทีส่ ัมภาษณ์หมอดิน เก็บตัวอย่างดิน ค่าพิกัด และภาพถ่ายกิจกรรม
เพื่อจัดทํารายงานข้อมูลประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2556
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ผลงานหมอดินอาสา

สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1

สาธิตการขยายเชื้อจุลินทรียค์ วบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช พด. 3

สาธิตการผลิตน้ําหมักชีวภาพ พด.2
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สาธิตการผลิตสารไล่แมลง พด.7

ทําจุดเรียนรู้ดา้ นต่างๆ
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เป็นที่ศึกษาดูงานและการจัดอบรม และหมอดินเป็นวิทยากรประจําศูนย์ฯ
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รางวัลที่เคยได้รับ

