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หมอดินสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ หมอดินอาสาประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเกษตรกรที่มีชีวิตที่ฟันฝ่า
อุปสรรคมาอย่าโชกโชน ประสบปัญหาชีวิ ตจากการทํ าการเกษตรและถูกหลอกลวงไปขายแรงงาน
ต่างประเทศ มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนเคยจะทําร้ายตนเอง แต่เมื่อตั้งสติได้จากข้อคิด หลักธรรมในพุทธ
ศาสนา จึงหันกลับมาเริ่มต้นต่อสู้ชีวิตใหม่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ ในการทําการเกษตร ทั้งการปศุสัตว์
และการเขตกรรมเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด ทําให้สามารถพลิกฟื้นวิกฤติ สามารถปลดหนี้สิน จํานวน
ถึง 4 แสนบาท ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี
หมอดินสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ ได้พลิกฟื้ นผืนดินของตนที่เ ดิมดินมีความเสื่อ มโทรมจากการใช้
ประโยชน์ที่ขาดการดูแลรักษา และขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกตาม
ความเหมาะสมของแต่ละชนิดพืช ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินตามแนวทางที่ได้เรียนรู้จากการเป็นหมอ
ดินอาสา ประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากการสังเกตลองผิดลองถูกของตนเอง และน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตของตนเองและครอบครัว
โดยมีหลักในการดํารงชีวิต คือ “พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด ชีวิตคนเรานั้นก่อนจะขึ้นที่สูง ต้องมีขาค้ํายันที่ดี
จะได้ไม่ล้ม รู้จักประหยัด อดออม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน”
ปัจจุบันหมอดินสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ ประสบความสําเร็จทั้งด้านการทําการเกษตรและดํารงชีวิต
มีพื้นที่ทําการเกษตรของตนเองนับร้อยไร่ สภาพความเป็นอยู่สุขสบาย ไม่มีหนี้สิน สังคมรอบข้างให้การ
ยอมรับศรัทธา พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมก็พลิกฟื้นกลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของการทําการเกษตร
ให้กับผู้สนใจ โดยได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นําและบําเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆมากมาย
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แผนที่บา้ น นายสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์
บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 3 ตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประวัติโดยสังเขป
นายสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ เริ่มต้นทําการเกษตรตั้งแต่อายุ 20 ปี โดยใช้ระบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง มันสําปะหลัง และถั่ว แต่มักประสบปัญหาฝนแล้ง ต้นทุนการใช้ปุ๋ยและสารเคมีสูงขึ้น และ
ราคาผลผลิต ก็ไ ม่แ น่ น อน ทํ า ให้ มี หนี้ สิ น พอกพู น มากขึ้น ต่ อ มาคิด หาทางใช้ ห นี้โ ดยการไปขายแรงงานใน
ต่างประเทศ จึงได้กู้เงินเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปขายแรงงานในประเทศบรูไน แต่กลับถูกหลอกให้ไปเที่ยว
ความฝันที่คิดว่าจะปลดหนี้สินพังทลายลงในพริบตา ทําให้ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็น เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ด้วย
มีภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูบุพการีที่ตาบอด ตลอดจนภรรยาและลูก ด้วยแสงแห่งธรรมที่ได้รับจากหลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ ที่ว่า “ต้นไม้ที่ต้นล้มยังสามารถแตกหน่อแตกแขนงใหม่ขึ้นได้ คนเรานั้นชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน สามารถ
ผิดพลาดกันได้ ผิดเป็นครู อย่าได้คิดฆ่าตัวตาย ให้ถือว่าเป็นการขาดทุนเพียงนิดหน่อย ลองลุกขึ้นสู้ใหม่ คนที่สู้
แล้วชนะก็มีเยอะ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 นายสุพัฒน์ได้มีความคิดที่จะเลี้ยงโคนม เนื่องจากภาระหนี้สินจํานวน
มากทําให้ธนาคารพาณิชย์ไม่เชื่อใจและไม่ให้สินเชื่อเป็นเงินผ่านมือเกษตรกร โดยธนาคารจะเป็นผู้จ่ายค่าโคนม
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ให้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทําแปลงพืชอาหารสัตว์อย่างน้อย 15 ไร่ (ข้าวโพดฝักอ่อน) และรับผิดชอบเรื่องการ
ขนส่งโคนมเอง
หลังจากนั้นภายในช่วงระยะเวลา 4-5 ปี นายสุพัฒน์สามารถปลดหนี้สิน จํานวน 400,000 กว่าบาทได้
ด้วยความมานะบากบั่นขยันขันแข็ง นับว่าเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์โคนมศรีเทพและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นราย
แรกในอําเภอศรีเทพ นอกจากการเลี้ยงโคนมแล้วยังการทําการเกษตรระบบเดิมควบคู่กันด้วย แต่หันมาใช้มูลโค
ปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มขึ้น ใช้น้ํานมที่ขายไม่หมดหรือเน่าเสียนํามารดต้นไม้ พบว่าทําให้ต้นไม้ให้ผลผลิตสูงขึ้นได้
ในที่สุดชีวิตเริ่มดีขึ้น มีเงินเก็บ สามารถขยายพื้นที่ทํากินเพิ่มขึ้น ในปี 2538 เข้าร่วมเป็นหมอดินอาสา ถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการบริหารจัดการดินอย่างจริงจัง ปรับปรุงดินที่ไม่
เหมาะสมให้มีชีวิตขึ้นได้ ด้วยการใช้พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก เพื่อการปรับปรุงบํารุงดินอย่างต่อเนื่อง
วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ขุดสระน้ําขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอด
ช่วงฤดูแล้ง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้น้ําแก่พืชแต่ละชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมี เช่น น้ําหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ผลิตสารกําจัดวัชพืชด้วยตนเอง ซึ่งใช้ได้ผลดีและใช้ในปริมาณต่ํากว่า
สารเคมีในท้องตลาด
นอกจากนี้ระบบการปลูกพืชมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา ประกอบด้วยพืช
ไร่ (อ้อยและข้าว) ไม้เศรษฐกิจ (สัก) ไม้ผลและพืชผักสวนครัวต่างๆ เป็นต้น ส่วนวิถีการดํารงชีวิตของนาย
สุพัฒน์ก็ยังน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว โดยมีหลักหรือค่านิยมในการดํารงชีวิตคือ
“พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด ชีวิตคนเรานั้นก่อนจะขึ้นที่สูง ต้องมีขาค้ํายันที่ดี จะได้ไม่ล้ม รู้จักประหยัด
อดออม อดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่า”
นายสุพัฒน์ประสบความสําเร็จทั้งด้านการเกษตรและการดําเนินชีวิต ปัจจุบันมีพื้นที่ประกอบอาชีพทํา
การเกษตรรวม 111 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง แปลงแรกพื้นที่ 61 ไร่ (แปลงที่ระบุไว้ในแผนที่) แปลงที่ 2 พื้นที่ 50
ไร่ โดยใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลัก ลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชหลากหลายชนิด เป็นการกระจายความ
เสี่ยงในเรื่องของราคา ทําให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นเป็นลําดับ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน สังคมรอบข้างให้
การยอมรับและศรัทธา พื้นที่ซึ่งเคยประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมได้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร
ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้ามาศึกษา นอกจากนี้นายสุพัฒน์ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นผู้นําและบําเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น ผู้นําอาชีพก้าวหน้า
ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บริจาคนมและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ
มาโดยตลอด
2. มีที่ดิน 111 ไร่ มีการใช้พนื้ ที่และลักษณะพื้นที่ทําการเกษตรรายแปลง ดังนี้
นายสุพัฒน์ปลูกพืชโดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนชัดเจนในแปลงแรกพื้นที่จํานวน 61 ไร่ ได้แก่ ไร่
อ้อย ไม้ยืนต้น นาข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว และที่อยู่อาศัย โดยมีพื้นที่ปลูกอ้อย 40 ไร่ ไม้ยืนต้น (สัก) 8 ไร่
ปลูกข้าว 2 ไร่ ไม้ผล 2 ไร่ พืชผัก 1 ไร่ สระน้ํา 3 ไร่ สําหรับสํารองน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งและเลี้ยงปลา อีก 5 ไร่
สําหรับเป็นที่อยู่อาศัย โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด แหล่งเรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรม สําหรับในแปลงที่ 2 พื้นที่ 50
ไร่ นั้นปลูกอ้อยอย่างเดียว
ลักษณะของดินในพื้นที่ที่ทําการเกษตรอยู่ในกลุ่มชุดดิน ที่ 54
จากเอกสารคําแนะนําการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชประกอบแผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน
กับพืชโดยงานปรับปรุงทางวิชาการด้านดินและปุ๋ย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงเริ่มต้น
ของการทํา การเกษตรของนายสุ พั ฒน์ พบว่ า ดิ น มีค่ า ความเป็น กรดเป็น ด่า ง (pH) 6.5 – 8.0 ซึ่ง เป็ น กรด
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เล็กน้อยถึงด่างปานกลาง และดินมีปัญหาคือ ดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส และดิน
จะแห้งหรือมีความชื้นไม่เพียงพอสําหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง จึงแนะนําให้ปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมัก และปุ๋ยพืชสด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม การปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นหรือ
คลุมดินด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง การปลูกพืชหมุนเวียนและพืชแซมหรือการปลูกพืชแบบผสมผสาน และจัดหา
แหล่งน้ําให้พอเพียง
หลังจากการดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินตลอดมา จนกระทั่งปัจจุบันปี พ.ศ.2555 ผลการวิเคราะห์ทาง
เคมีของดินในแปลงอ้อย พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.0 ซึ่งมีค่าเป็นกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุ
(%OM) อยู่ในระดับปานกลาง คือ 1.86 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P) อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avail. K) ระดับต่ํา
คือ 24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อเทียบกับดินดั้งเดิมก่อนการจัดการดินด้วยเทคโนโลยี ของกรมพัฒนาที่ดิน
แล้ว จะเห็นว่าดินมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
ตารางการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการจัดการดิน
รายการ
ก่อน
หลัง
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
6.5
7.0
ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM)
1.76 %
1.86 %
-1
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P) 10 mgkg
15 mgkg-1
ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avail. K) 20 mgkg-1
24 mgkg-1
ความหนาแน่นรวมของดิน (soil Bulk Density)
1.41 gcm-3
1.17 gcm-3
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
การแบ่งพื้นที่ทําการเกษตรและวิธีการจัดการดินดังนี้
1) อ้อย 90 ไร่ (รวม 2 แปลง) พันธุ์ K 84-200 และ LK 92-11
วิธีการจัดการ
ก่อนปลูกอ้อยหว่านปอเทืองอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด หว่านปุ๋ยหมักครั้ง
แรกอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะเตรียมแปลงปลูกอ้อย จากนั้นหว่านปุ๋ยหมักครั้งที่สองอัตรา 100 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เมื่ออ้อยอายุ 30-45 วัน พร้อมกับการทํารุ่น หลังเก็บเกี่ยวอ้อยปีแรกหว่านปอเทืองระหว่างแถวอ้อย ไถกลบ
พร้อมกับการทํารุ่น และคราดกลบพร้อมกับปุ๋ยหมัก อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ กําจัดวัชพืชด้วยสารกําจัดวัชพืช
ที่คิดค้นขึ้นเอง ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิต ใช้น้ําหมัก พด.2 จํานวน 20 ลิตร ผสมยูเรีย 5
กิโลกรัมเจือจางในน้ํา 200 ลิตร ฉีดพ่นเพียงครั้งเดียวเมื่ออ้อยมีอายุ 1-2 เดือน หรืออ้อยสูง 1 เมตร ผลผลิต
เฉลี่ย 17 ตันต่อไร่
2) ข้าว 2 ไร่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
วิธีการจัดการ
ใช้ หลั ก การปลู กพื ชหมุน เวี ยน ได้ แ ก่ หว่า นปอเทือ งเพื่อ เก็ บ เมล็ด พัน ธุ์ห ลั ง จากเกี่ ย วข้ า ว
จากนั้นปลูกถั่วเขียวผิวมัน และตามด้วยข้าว ขณะตีเทือกใช้น้ําหมัก พด.2 อัตรา 50 ลิตรต่อไร่สาดในนา ทิ้งไว้ 1
สัปดาห์เพื่อให้วัชพืชขึ้น จากนั้นคราดซ้ําทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงหว่านข้าว ฉีดพ่นน้ําหมัก พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อน้ํา
200 ลิตร อย่างน้อย 1 ครั้ง และใช้น้ําหมัก พด.7 สําหรับป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชบ้างเมื่อพบแมลง ได้ผลผลิต
ข้าวประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปลูกไว้เพื่อบริโภค
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3) ไม้ผล 2 ไร่
ไม้ผลที่ปลูกมีหลายชนิด เช่น มะขามหวาน มะขามเทศ มังคุด มะพร้าว กระท้อน มะดัน
มะกรูด มะเฟือง มะม่วง มะขามป้อม และมะนาว โดยปลูกไว้เพื่อบริโภค
วิธีการจัดการ
มีการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว จากนั้นราดด้วยน้ําหมัก พด.2 เมื่อเริ่มแทงช่อดอกฉีดพ่น
ด้วยน้ําส้มควันไม้และน้ําหมัก พด.7 เพียงครั้งเดียว เพิ่มอินทรียวัตถุโดยการใส่ปุ๋ยหมักช่วงต้นฤดูฝนอัตรา 50
กิโลกรัมต่อต้น และช่วงกลางปี (ฝนชุก) ราดด้วยน้ําหมัก พด.2 ช่วยให้ไม้ผลติดผลได้เร็วขึ้นกว่าปกติประมาณ
15 วัน รดชาดดี มีลูกดก
4) พืชผัก 1 ไร่
พืชผักที่ปลูกมีหลายชนิด เช่น ผักกาด ชะอม พริก มะเขือ คะน้า กะเพรา โหระพา ต้นหอม
ผักชี และแตงกวา เป็นต้น โดยปลูกไว้เพื่อบริโภค ที่เหลือจึงขายสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี
วิธีการจัดการ
ในช่วงเตรียมดินหว่านปุ๋ยหมักอัตรา 4 ตันต่อไร่ ราดด้วยน้ําหมัก พด.7 อัตรา 2 ลิตรต่อน้ํา
15 ลิตร เพื่อป้องกันกําจัดเสี้ยนดิน และด้วงหมัดผัก ก่อนปลูกพืชมีการใช้น้ําหมัก พด.2 อัตรา 20 ซีซีต่อน้ํา 15
ลิตร รด 2-3 ครั้ง ต่อ 1 ฤดูปลูก
สามารถวิเคราะห์ดิน และนําผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ได้ แนะนําชาวบ้านให้เห็นประโยชน์และ
ความสําคัญของการวิเคราะห์ดิน ทั้งนี้เพื่อประหยัดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีและความยั่งยืนในการใช้
พื้นที่
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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
นายสุพัฒน์ เป็นผู้ประกอบอาชีพมาหลายอาชีพ เคยถูกหลอกไปขายแรงงานต่างประเทศทําให้เสียเงิน
มาหลายแสน จึงได้เข้าปรึกษากับทูตไทย ณ กรุงบันดาห์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม พยายามหา
หนทางกลับสู่บ้านเกิด หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยความมุมานะ ทําการเกษตรโดยอาศัยการลองผิด
ลองถูก ใช้ประสบการณ์เป็นครูสอนมาโดยตลอด ด้วยความที่เป็นคนหัวไวใจสู้ ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และความยากลําบาก จึงทําให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและมรสุมชีวิตมาได้จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้
ที่มีความเสียสละและบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในปี 2538 ได้สมัครเป็นหมอดินอาสารุ่นแรก เพื่อต้องการที่
จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพที่ดินทํากินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นําความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติ ปรับใช้จน
เห็นผล เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การเก็บดินตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ และแนะนํา
ให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําจากค่าวิเคราะห์ดิน ในระยะแรกนายสุพัฒน์เป็น “คนบ้า” ในสายตาชาวบ้าน
แต่ก็ไม่ได้ทําให้นายสุ พัฒน์ย่อท้อแต่ประการใด แต่กลับเป็นแรงกระตุ้นให้มีความพยายาม มุมานะ ตั้งใจ
เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสามารถทําได้และเป็นแนวทางที่จะช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้ชาวบ้านเห็นว่า
ได้ผลผลิตอ้อยและข้าวเพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น จนในที่สุดชาวบ้านเชื่อถือและมั่นใจในแนวทางการทําเกษตร ปัจจุบัน
นายสุพัฒน์ได้ใช้บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และสถานที่ศึกษาดูงานตลอดทั้งปี มีเกษตรกรและนักศึกษามาศึกษาดู
งาน ขอคําแนะนําปรึกษาเรื่องการทําการเกษตร ณ วันนี้นายสุพัฒน์ภาคภูมิใจในความเป็นตัวเอง ความเป็นอยู่
การดํารงชีวิต และความเป็นหมอดินอาสา ด้วยความตั้งใจมั่นว่าจะช่วยเหลือประโยชน์สังคมต่อไป
4. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติ และฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4.1 ความสามารถในการใช้วิธีการ/ระบบการบริหารจัดการใหม่
1) แนวคิดในการทําการเกษตรของนายสุพัฒน์ มีการวางแผนการทํางานล่วงหน้า วางแผน
ก่อนว่าวันรุ่งจะทําอะไรบ้าง และเมื่อถึงเวลาทํางานจะลงมือทําโดยไม่ลังเล มีความพยายามเป็นเลิศเน้นทําให้
ได้มากที่สุดตามที่วางแผนไว้
2) เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดิน
ในการผลิตปุ๋ยหมัก น้ําหมัก พด.2 และ พด.7 ได้แก่
2.1 น้ําหมัก พด.7 สูตรกําจัดหอยเชอรี่ โดยการใช้ฝักคูน และกลอย สูตรกําจัดเสี้ยนดินและ
ด้วงหมัดผักโดยใช้หางไหล และกลอย
2.2 ใช้ยูเรียเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายเปลือกหอย หัวปลา และวัสดุ ให้เร็วขึ้นและมี
ประสิทธิภาพ
2.3 ผลิตสารกําจัดวัชพืชเอง โดยใช้วัสดุที่หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก ทําให้ต้นทุนในการผลิตลดลง
4.2 การนําผลิตภัณฑ์ใหม่/เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้
ด้วยสภาพปัญหาหรือข้อจํากัดของกลุ่มชุดดินที่ 54 คือ ดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ
โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส และดินจะแห้งหรือมีความชื้นไม่เพียงพอสําหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง จึงได้จัดการ
ดินเพื่อให้เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ดังนี้
1) การใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดินทุกครั้งก่อนปลูกพืชไร่ มีการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย เคมี ทั้ ง ในพื ช ไร่ แ ละพื ช ผั ก เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณธาตุ อ าหารพื ช ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของดิ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อความสมดุลของธาตุอาหารพืช และความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่
การเกษตร
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2) การใช้ระบบน้ําหยด (Trickle Irrigation) และระบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) ใส่น้ํา
หมัก พด.2 และ พด.7 พร้อมกันในระบบน้ําหยดในแปลงผักเพื่อช่วยลดภาระในการทํางาน
3) การจัดการระบบน้ํา โดยมีการวางท่อส่งน้ําไปยังแปลงพืชไร่ (อ้อย ข้าว) และวางระบบการ
ให้น้ําแก่พืชตามความเหมาะสมกับชนิดพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา
4.3 ความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้
ใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยวิธีการปลูกพืชหมุนเวียน (ข้าว ปอเทือง ถั่วเขียวผิวมัน) ปลูก
พืชผสมผสาน (ไม้ผล พืชผัก) ปลูกพืชแซม (ปอเทืองแซมแถวอ้อย ช่วง 45 วัน หลังการเก็บเกี่ยว) การเพิ่ม
อินทรียวัตถุ (ปลูกพืชปุ๋ยสดก่อนปลูกพืชหลัก ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักอย่างสม่ําเสมอ) ขุดบ่อน้ําเพื่อสํารองไว้ใช้ใน
การเกษตร ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน้ําหยด ระบบฉีดฝอย และให้ตามร่อง) ใช้สารเร่ง พด.1 2 และ 7
อย่างสม่ําเสมอ ทําให้ดินดีขึ้น ปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตเพิ่มขึ้น
4.4 การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาที่ดิน
มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาที่ดิน ดังนี้
4.4.1 การผลิตปุ๋ยหมัก
สูตร 1 (ใช้ทั่วไป)
มูลวัว
1
ตัน (มีเศษหญ้าหรือฟางข้าวปนมาด้วย)
ยูเรีย
4-5 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับเศษพืชที่ปนมา)
สารเร่ง พด.1 1
ซอง
หมักไว้เป็นเวลา 1-2 เดือน คลุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องการระเหยของน้ํา เพิ่มอุณหภูมิ และทํา
ให้เมล็ดวัชพืชไม่สามารถงอกได้ มีการกลับกองปุ๋ยเดือนละครั้ง สําหรับการหว่านยูเรียจะเพิ่มปริมาณตาม
ปริมาณเศษพืชหรือฟางข้าวที่ปนมา เพื่อช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น อัตราการใช้ ในอ้อยแบ่งใส่ 2 ครั้งๆละ 100
กิโลกรัมต่อไร่ ไม้ผล อัตรา 50 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี พืชผัก อัตรา 4 ตันต่อไร่ (50 กิโลกรัมต่อแปลงย่อย)
สูตร 2 (ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด)
ขี้เค้กอ้อย
30
เปอร์เซ็นต์ (หมักแล้ว 1 ปี)
โดโลไมท์
30
เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ยหมัก
30
เปอร์เซ็นต์ (สูตร 1)
รําละเอียด
10
เปอร์เซ็นต์
ผสมวัสดุให้เข้ากัน ฉีดพ่นน้ําหมัก พด.2 (สูตรเพิ่มแคลเซียม) ขณะปั้นเม็ดปุ๋ยตามความ
เหมาะสม
4.4.2 การผลิตน้ําหมัก พด.2
สูตรเพิ่มแคลเซียม
วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน
40
กิโลกรัม (หอยเชอรี่ หัวปลาที่เหลือทิ้ง
ตามท้องตลาด ร่วมกับผักและผลไม้)
เศษเขาสัตว์
0.5 กิโลกรัม
กากน้ําตาล
10
กิโลกรัม
ยูเรีย
0.5 กิโลกรัม
น้ํา
10-15 ลิตร (พอท่วม)
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
1
ซอง
หมักไว้เป็นเวลา 1 เดือน การใส่ยูเรียทําให้วัสดุย่อยสลายได้เร็วขึ้น สามารถย่อยสลายหัวปลา
และเปลือกหอยเชอรี่ได้ ทําให้น้ําหมักมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในพืชผัก ใช้อัตรา 20 ซีซีต่อน้ํา 15 ลิตร
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4.4.3 การผลิตน้ําหมัก พด.7
สมุนไพรภายในท้องถิ่น
30
กิโลกรัม
กากน้ําตาล
10
กิโลกรัม
น้ํา
30-45 ลิตร (พอท่วม)
สารเร่ง พด.7
1
ซอง
หมักไว้เป็นเวลา 1 เดือน โดยใช้สมุนไพรที่หาง่ายตามครัวเรือน หรือสมุนไพรภายในท้องถิ่น
เช่น ใบน้อยหน่า หัวกลอย หางไหล ชุมเห็ดเล็ก ชุมเห็ดใหญ่ สาบเสือ ข่า ตะไคร้ หนอนตายหยาก สาบแร้งสาบ
กา เป็นต้น อัตราการใช้ 2 ช้อนแกง/น้ํา 20 ลิตร
4.4.4 การผลิตสารกําจัดวัชพืช
สูตร 1 (สารดูดซึม)
ไกลโฟเสท
4
ลิตร
ดินประสิว
3
กิโลกรัม
ไฮเตอร์
2.5 ลิตร
ผงซักฟอก
1
กิโลกรัม
เกลือแกง
4
กิโลกรัม (ใส่เฉพาะกรณีหญ้าแก่)
ผสมน้ําฉีดอัตรา 1 : 80 ฉีด 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ สามารถฉีดพ่นได้ 6-7 ไร่ ทําให้ประหยัด
ต้นทุนในการซือ้ สารเคมีกําจัดวัชพืชได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์
สูตร 2 (สูตรเผาไหม้)
กรัมม็อกโซน
5
ลิตร
ดินประสิว
3
กิโลกรัม
สบู่ซัลไลด์ (สบู่ลาย/สบู่กรด) 3 กิโลกรัม
โซดาไฟ
0.5 กิโลกรัม
ผสมน้ําฉีดอัตรา 1 : 80 ฉีด 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ สามารถฉีดพ่นได้ 6-7 ไร่ ทําให้ประหยัด
ต้นทุนในการซื้อสารเคมีกําจัดวัชพืชได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์
4.5 ความสําเร็จในการจัดทําจุด/ศูนย์เรียนการพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาที่ ดินประจําตํ าบลสระกรวดแห่ งนี้ ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาและ
สนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงาน ทําให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ หลากหลาย
กิจกรรม เช่น ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ปราชญ์
ชาวบ้าน ในแต่ละปีจะมีผู้เข้ามาร่วมฝึกอบรม ประมาณ 7 รุ่นๆละ 80 คน
4.6 ความสําเร็จในการเผยแพร่ผลงาน
ใช้พื้นที่บ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในด้านการเกษตร ทําให้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นแหล่งเผยแพร่
ความรู้และผลงานของนายสุพัฒน์ได้เป็นอย่างดีมาตั้งแต่ปี 2552 จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
4.7 ระยะเวลาที่ประสบความสําเร็จ
4.7.1 ผลผลิตและคุณภาพเพิ่มขึ้น
ภายหลังการเข้าร่วมเป็นหมอดินอาสาในปี 2538 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการในการบริหารจัดการดินอย่างจริงจัง ปรับปรุงบํารุงดินที่เสื่อมสภาพ ด้วยการใช้พืชปุ๋ยสด ปุ๋ย
คอก และปุ๋ยหมักอย่างต่อเนื่อง วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้เกิดประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการให้น้ําแก่พืชแต่ละชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี เช่น น้ําหมักชีวภาพสูตร
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ต่างๆ ผลิตสารกําจัดวัชพืชด้วยตนเอง ซึ่งใช้ได้ผลดีและใช้ในปริมาณต่ํากว่าสารเคมีในท้องตลาด ผลผลิตดีขึ้น
ดินดีขึ้น ทําให้มั่นใจว่าได้เดินตามวิถีที่ถูกต้องแล้ว สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้
4.7.2 รายได้เพิ่มขึ้น
จากการปรับปรุงบํารุงดินทําให้ดินดีขึ้น ผลผลิตและรายได้ เพิ่มขึ้นจากสมัยก่อนที่ปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ปัจจุบันมีรายได้จากการทําการเกษตรเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดนี้
ชนิดพืช/สัตว์

จํานวน

ต้นทุนการผลิตและ
ดูแลรักษาในรอบปี

รายได้เฉลี่ย
ต่อหน่วย

รายได้/ผลผลิต
ที่ได้รับในรอบปี

อ้อย (2 แปลง)

90 ไร่

500,000 บาท

14,440 บาท/ไร่/ปี

1,300,000 บาท

พืชผัก

1 ไร่

30,000 บาท

60,000 บาท/ไร่/ปี

60,000 บาท

ข้าว

2 ไร่

-

-

บริโภคในครัวเรือน

ไม้ผล

2 ไร่

-

-

บริโภคในครัวเรือน

ปลา

3 ไร่

*

35,000 บาท/ไร่/ปี

70,000 บาท

รวม

530,000 บาท

1,430,000 บาท

หมายเหตุ * ใช้พืชอาหารตามขอบสระเลี้ยง
5. ความเป็นผูน้ ําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
5.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทํากิจกรรมจัดตั้งกลุ่ม – เป็นวิทยากร - ออกหน่วยเคลื่อนที่
- เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตรบ้านวังขาม ตําบลสระ
กรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
- เป็นวิทยากรหมอดินอาสาในพื้นที่
- เป็นปราชญ์ชาวบ้านทําหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ผู้มาฝึกอบรม
ในศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มาศึกษาดูงาน
- เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรให้บุคคลทั่วไป ทั้งในและนอกสถานที่
5.2 การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้านอื่น
นอกจากด้านการเกษตรแล้ว นายสุพัฒน์ได้ให้ความสําคัญด้านการศึกษา จึงได้สนับสนุนด้าน
การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโดยบริจาคนมสดพร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านวัง
ขาม โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา โรงเรียนบ้านบ้านโคกหิน โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกําแพง และโรงเรียนบ้านทุ่ง
เศรษฐี นอกจากนี้ยังได้บริจาคนมสดให้โรงพยาบาลศรีเทพ มอบเตียงผู้ป่วยให้กับสถานีอนามัยบ้านทุ่งเศรษฐี
รวมถึงการบริจาคที่ดินเพื่อใช้ทําสาธารณประโยชน์สร้างศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านโดยบริจาคที่ดินพื้นที่ 50 ตารางวา
5.3 ความเป็นผู้นําในชุมชน (เป็นทางการ-ไม่เป็นทางการ)
ด้วยความเป็นผู้ที่มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงได้รับการยอมรับนับถือของชาวบ้าน และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ทําให้นายสุพัฒน์ได้รับการคัดเลือกให้รับตําแหน่งต่างๆ ได้แก่
- หมอดินอาสาประจําหวัดเพชรบูรณ์
- ประมงอาสา
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- ผู้ทรงคุณวุฒิของชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอศรีเทพ
- ประธานกองทุนหมู่บ้าน
- ประธานคณะกรรมการโรงเรียนบ้านวังขาม
- กรรมการการศึกษานอกโรงเรียนตําบลสระกรวด
- กรรมการหมู่บ้านบ้านวังขาม
- กรรมการวัดวังขาม
ฯลฯ
ตารางแสดงการช่วยเหลือสังคม รางวัล และประกาศเกียรติคุณที่นายสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ได้รบั
ลําดับ

การช่วยเหลือสังคม รางวัล และประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

วัน/เดือน/ปี

1

ผู้ผ่านฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ

27 ก.ย. – 4 ต.ค. 23

2

ผู้ผ่านฝึกอบรมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน

25 พฤศจิกายน 2523

3
4
5
6

กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
บริจาคนมสดพร้อมอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนบ้านวังขาม (1,800 บาท)
บริจาคนมสดพร้อมอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนบ้านวังขาม (1,600 บาท)
บริจาคนมสดพร้อมอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนบ้านวังขาม (1,500 บาท)

1 สิงหาคม 2527
12 สิงหาคม 2532
12 สิงหาคม 2534
12 สิงหาคม 2536

7

รางวัลครอบครัวพัฒนาตัวอย่าง

15 กรกฎาคม 2537

8

12 สิงหาคม 2537

10
11

บริจาคนมสดพร้อมอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนบ้านวังขาม (1,800 บาท)
บริจาคที่ดินจํานวน 50 ตารางวา เพื่อใช้ทําสาธารณประโยชน์สร้างศูนย์ข้อมูล
หมู่บ้าน
บริจาคน้ํานมวันเด็กแห่งชาติ (60 ลิตรเพื่อนักเรียน 275 คนพร้อมคณะครู)
บริจาคนมสดเป็นอาหารเสริมนักเรียน โรงเรียนบ้านวังขาม (1,000 บาท)

12

บริจาคน้ํานมวันแม่แห่งชาติ (นักเรียน 132 คนพร้อมคณะครู)

12 สิงหาคม 2538

9

1 กันยายน 2537
18 มกราคม 2538
12 สิงหาคม 2538

15
16

บริจาคน้ํานมสดเป็นอาหารเสริมโรงเรียนบ้านใหม่สาริกา
(60 ลิตร มูลค่า 600 บาท)
บริจาคน้ํานมสดเป็นอาหารเสริมโรงเรียนบ้านใหม่สาริกา
(60 ลิตร มูลค่า 600 บาท)
บริจาคน้ํานมสดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกหิน (มูลค่า 1,500 บาท)
บริจาคนมสดเป็นอาหารเสริมนักเรียน โรงเรียนบ้านวังขาม (1,500 บาท)

17

บริจาคน้ํานมวันแม่แห่งชาติ (นักเรียน 154 คนพร้อมคณะครู)

12 สิงหาคม 2539

18
19
20
21

ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ”หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน” ปี 2539
รางวัลผู้นําอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัด
บริจาคน้ํานมในวันผู้สูงอายุ (40 ลิตร)
บริจาคน้ํานมในกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก (30 ลิตร)
บริจาคน้ํานมสดเพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมผู้นํานักเรียน จํานวน 75 คน (60
ลิตร)

13
14

22

จากหน่วยงาน
ศูนย์ไทยอาสาป้องกัน
ชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านวังขาม
โรงเรียนบ้านวังขาม
โรงเรียนบ้านวังขาม
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
โรงเรียนบ้านวังขาม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตําบล
สระกรวด
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
โรงเรียนบ้านวังขาม
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วังกําแพง

9 ธันวาคม 2538

โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา

10 ธันวาคม 2538

โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา

25 มีนาคม 2539
12 สิงหาคม 2539
28 สิงหาคม 2539
1 เมษายน 2540
12 เมษายน 2540
12 พฤษภาคม 2540

โรงเรียนบ้านโคกหิน
โรงเรียนบ้านวังขาม
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วังกําแพง
กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
โรงพยาบาลศรีเทพ
โรงพยาบาลศรีเทพ

10-13 มิถุนายน 2540

โรงพยาบาลศรีเทพ

23

บริจาคน้ํานมสดเป็นอาหารเสริมนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขาม

12 สิงหาคม 2540

24

บริจาคน้ํานมเลี้ยงนักเรียน 167 คนพร้อมคณะครู

3 พฤศจิกายน 2540

25
26

บริจาคน้ํานมและร่วมมือในการจัดกิจกรรม (นักเรียน 160 คนพร้อมคณะครู)
รางวัลเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับเขต

12 พฤศจิกายน 2540
17 สิงหาคม 2541

สํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอศรีเทพ
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วังกําแพง
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
กรมปศุสัตว์

15
ลําดับ
การช่วยเหลือสังคม รางวัล และประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ
27 รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ลําดับที่ 3 ระดับประเทศ
28 รางวัลที่ 2 ประกวดโคนมเพศเมีย ประเภทอายุไม่เกิน 18 เดือน
29 รางวัลที่ 1 ประกวดโคนมเพศเมีย ประเภทอายุไม่เกิน 12-18 เดือน ระดับเขต
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มโรงเรียนสระกรวด สนับสนุนการจัดงานกีฬานักเรียน
30
ประจําปี 2544
31 มอบเตียงผู้ป่วยให้สถานีอนามัยทุ่งเศรษฐี
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ”การปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการ
32
ทํางานของหมอดินอาสา” ปี 2545
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ”การปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการ
33
ทํางานของหมอดินอาสา” ปี 2545
34 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาหมอดินอาสาประจําตําบล” ปี 2546
35 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาหมอดินอาสาประจําตําบล” ปี 2547
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
36
ตําบล สระกรวด ปี 2546 - 49
37 รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นประจําตําบลระดับจังหวัด
ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต
38 3 โดยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในฐานะเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขาม ตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ทําคุณประโยชน์ “คนดีศรีเทพ” ปี 2552 ประเภทหน้าที่การงานและผู้
39
ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรม สาขาเกษตรกรรม ประจําปี 2552
40 รางวัลที่ 3 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2552
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้าน
41
ประมง หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด” ประจําปี 2552
42 รางวัลชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ปี 2552

วัน/เดือน/ปี
17 สิงหาคม 2541
19 มกราคม 2543
23 มีนาคม 2544
10 กุมภาพันธ์ 2545

จากหน่วยงาน
กรมปศุสัตว์
จังหวัดเพชรบูรณ์
ปศุสัตว์เขต 6
สํานักงานประถมศึกษา
อําเภอศรีเทพ
สถานีอนามัยทุ่งเศรษฐี

17 กุมภาพันธ์ 2545

กรมพัฒนาที่ดิน

17 กุมภาพันธ์ 2545

กรมพัฒนาที่ดิน

7 กุมภาพันธ์ 2546
24 ธันวาคม 2546

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

25-26 ธันวาคม 2544

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
17 มีนาคม 2551

สพท.3 เพชรบูรณ์

29 มกราคม 2552

จังหวัดเพชรบูรณ์

22 เมษายน 2552

จังหวัดเพชรบูรณ์

19 มิถุนายน 2552

กรมประมง

23 พฤษภาคม 2552

กรมพัฒนาที่ดิน

6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
- ใช้วัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่น เพือ่ ใช้ปรับปรุงบํารุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคมี ใช้น้ําหมักชีวภาพ และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง เพื่อลดการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช ผลิตสาร
กําจัดวัชพืชไว้ใช้เอง ทําให้ลดปริมาณการใช้สารเคมีจากท้องตลาดลงได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์
6.2 แนวทางบริหารจัดการที่ยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปลูกพืชแซม เช่น ปลูกปอเทืองระหว่างแถวหลังเก็บเกี่ยว แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดพร้อมกับการ
กําจัดวัชพืชไปด้วยในตัวขณะทํารุ่น
- ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าว ปอเทือง และถั่วเขียวผิวมัน ในพื้นที่นาเพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้
พื้นที่
- ปลูกพืชไม้ยืนต้น (สัก) เพื่อให้ร่มเงา ลดภาวะโลกร้อนและใช้ประโยชน์ในยามจําเป็น
- ไม่เผาใบไม้ ฟางข้าวและใบอ้อย ใช้วิธีตัดหญ้าเพื่อรักษาความชื้นในดินและเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ

16

ภาพผลงานของนายสุพฒ
ั น์ ภมรพิพฒ
ั น์

ภาพที่ 1 การพัฒนาพืน้ ที่เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้

17

ภาพที่ 2 การผลิตและใช้ปยุ๋ หมักในพืน้ ที่

ภาพที่ 3 การผลิตปุ๋ยหมักปัน้ เม็ดเพื่อสะดวกในการใช้ในพืน้ ที่

18

ภาพที่ 4 การผลิตและใช้น้ําหมักเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ภาพที่ 5 การใช้พืชปุย๋ สดเพือ่ การปรับปรุงบํารุงดิน

19

ภาพที่ 6 พื้นที่การเกษตรปัจจุบัน

ภาพที่ 7 การพัฒนาแหล่งน้าํ ในพื้นที่

20

ภาพที่ 8 การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 9 การเป็นวิทยากร

21

รางวัลแห่งความดีงาม และความสําเร็จ

