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นายชัยพล เมฆไหว เกษตรกร ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเกษตรกรที่ใฝ่เรียนรู้
และมีจิตสาธารณะ จึงทําให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาประสานเพื่อใช้เป็นแกนในการดําเนินการกิจกรรมเรียนรู้
ด้านต่างๆ ในพื้นที่ นายชัยพล จึงมีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลากหลายสาขาวิชาการ ทําให้สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามสาเหตุ
ความรู้ความสามารถของนายชัยพล เมฆไหว ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกรโดยรอบชุมชน และบุคคลทั่วๆไป ตลอดไปจนถึงหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่และต่างพื้นที่ ต่าง
เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของนายชัยพล เมฆไหว อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ทําการเกษตรของนายชัยพล เมฆไหว 7
ไร่ 3 งาน สามารถสร้างรายได้ตอบแทน ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นไปอย่างไม่ขัดสน ซึ่งนายชัยพลได้บริหาร
จัดการพื้นที่ โดยจัดแบ่งพื้นที่ตามศักยภาพและข้อจํากัด โดยในที่ลุ่มต่ําที่สุดจัดแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ทํานา สูงขึ้นมา
จะเป็นแปลงทํานาในฤดูฝน สลับกับพืชผักในฤดูแล้ง และส่วนที่สูงที่สุดของพื้นที่ใช้เพื่อการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
การปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ มีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ พบว่าเดิมมีสภาพความเป็นกรดรุนแรง ทําให้
ต้องมีการใช้ปูนโดโลไมท์เพื่อปรับสภาพ นอกจากนี้ในแปลงนาลุ่ม ปรับปรุงบํารุงดินโดยการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ย
พืชสด แปลงปลูกข้าวสลับกับพืชผัก จะใช้ปุ๋ยหมักปรับปรุงดินก่อนการปลูกผัก ซึ่งจะมีธาตุอาหารพืชที่เหลือใช้
จากแปลงผักปล่อยไหลลงแปลงปลูกข้าวด้านล่าง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช
ออกไปจากพื้นที่ ในพื้นที่แปลงนา จะมีการไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุอย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการน้ํา
เพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้ในดิน นายชัยพล ดําเนินการขุดสระน้ําในพื้นที่อย่างเพียงพอ นอกจากรักษาความชื้นใน
ดินแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ในการบําบัดสารพิษในน้ํา เพื่อใช้น้ําสําหรับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
นายชัยพล เมฆไหว มีแนวคิดในการพึ่งพิงตนเองและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้
สารอินทรีย์เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร จนต่อมาได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงผลิตปุย๋
อินทรีย์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานฯ กลุ่ม ดําเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ และเพื่อ
จําหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการผลิตและใช้น้ําหมัก น้ําส้มควันไม้ในพื้นที่
นายชัยพล เมฆไหว เป็นผู้ผ่านประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ การใช้ชีวิต ผ่านทั้ง
ประสบการณ์การล้มเหลว แต่ก็ยืนหยัดต่อสู้ปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิถีชีวิตจนสามารถประสบความสําเร็จ มีวิถี
ชีวิตที่มีความสุข พอเพียง และแบ่งปันช่วยเหลือสังคม จนปัจจุบัน นายชัยพล เมฆไหว ประสบความสําเร็จได้รับ
รางวัล และเกียรติบัตรในสาขาต่างๆ จากหลายหน่วยงานมากมาย แสดงถึงความสามารถเชิงประจักษ์อย่าง
ชัดเจน
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เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
พิกัด

:
:
:
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นายชัยพล เมฆไหว
หมอดินอาสาประจําตําบลวังกะพี้
บ้านเลขที่ 244 หมู่ที่ 4 ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
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087-8426608
055-494063
E617224 N1941893
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วังกะพี้

แม่น้ําน่าน

วัดท่าทอง

โรงงานน้ําตาล

อ.ตรอน

น้ําพี้

สี่แยกป่าขนุน

บ.ป่ากล้วย

ท่าปลา

สี่แยกวังสีสูบ

เข้าเมือง อุตรดิตถ์

เข้าเมือง อุตรดิตถ์

เข้าเมือง อุตรดิตถ์

แม่น้ําน่าน

ป้อมตํารวจ

ทุ่งกะโล่

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินประจําตําบลวังกะพี้

N

สพด.อต.

แผนที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ ประจําตําบลวังกะพี้
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
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ประวัติโดยสังเขป
นายชัยพล เมฆไหว ในอดีตได้ผันตัวเองจากอาชีพเกษตรกรรมไปเป็นนายช่างในโรงงานหลายแห่งทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทสยามสแกนดิเนเวียนคอนสตรักชั่น แอนด์บิสซิเนส
ประเทศไทย บริษัทบีเอ็นเอสสตีลกรุ๊ป ประเทศจีน และบริษัทเรือเดินสมุทรประเทศรัสเซีย ถึงแม้ว่าจะได้รับ
ค่าตอบแทนค่อนข้างสูง แต่ไม่มีเงินเหลือเก็บ เนื่องจากกินเที่ยวและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จึงได้หันหัวเรือกลับสู่
ภูมิลําเนาในปี พ.ศ. 2542 โดยได้หลักคิดในเรื่องการประกอบอาชีพจากหมอประเวศ วะสี มีใจความว่า “เงิน
เต็มถนน จะเอาอะไรมาเก็บ” จึงหันมาทํานาในพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน แต่ประสบปัญหามีต้นทุนการผลิตสูงเพราะใช้
ปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชในปริมาณมาก โดยไม่มีการปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ จนทําให้
เกิดปัญหาความดินเสื่อมโทรม ดินแน่นทึบและแข็ง จึงทําให้ขาดทุนและมีภาระหนี้สินจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากขึ้น ต่อมาได้รับคําแนะนําจากนายอุ่ม เมืองก้อน หมอดินอาสาประจําตําบลวังกะพี้ว่าราคา
ผลผลิตนั้นไม่แน่นอน ขนาดรัฐบาลยังแก้ไขไม่ได้ เกษตรกรต้องหาวิธีการลดต้นทุนผลผลิตโดยการลดต้นทุนใน
ส่วนที่ทําได้ เช่น ทําปุ๋ยหมัก น้ําหมัก และน้ําหมักสมุนไพร ดังเช่นที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนํา และได้มีโอกาส
ฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที่จากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานประมง
จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ จึงปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบผสมผสาน
ตามแนวพระราชดําริ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น สระเก็บน้ํา 2 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 1 ไร่ พื้นที่นา 2 ไร่ 3 งาน พื้นที่
ปศุสัตว์ 1 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 1 งาน และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตโดยทําทุกอย่างที่กิน
และกินทุกอย่างที่ปลูกหรือเลี้ยงไว้ เหลือกิน เหลือแจก ก็นําผลผลิตไปขาย ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์และชีวภาพชาววัง โดยมีสมาชิกกลุ่ม 11 คน ซึ่งนายชัยพล เมฆไหว ได้รับมอบหมายให้เป็น
ประธานกลุ่ม มีการปลูกข้าวอินทรีย์และปลูกผักปลอดสารพิษ ปี พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอดิน
อาสาประจําหมู่บ้าน จึงได้นําวิธีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด การไถกลบตอซังข้าวโดยใช้น้ํา
หมักชีวภาพช่วยย่อยสลาย มีการวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืชร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
นําน้ําหมักชีวภาพ พด.2 และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชและใช้ป้องกัน
แมลงศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2549 ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์และชีวภาพชาววัง มีสมาชิก
เพิ่มขึ้นเป็น 50 คน ทําการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด เพื่อใช้ในกลุ่มและขายให้เกษตรกรในชุมชน ปี พ.ศ. 2550 ได้
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลวังกะพี้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย
จุดเรียนรู้การทําปุ๋ยหมัก พด.1 การทําน้ําหมักชีวภาพ พด.2 การทําน้ําหมักไล่แมลง พด.7 การเลี้ยงหมูหลุม
การเลี้ยงไก่อินทรีย์ การเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงปลาและกบ การเผาถ่านและน้ําส้มควันไม้ การปลูกผักปลอด
สารพิษ การทําปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด การปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) การผลิตข้าวอินทรีย์ การทํา
น้ํายาเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานราชการ เกษตรกร ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม ปัจจุบันนายชัยพล เมฆไหว ได้รับการยอมรับจาก
ชุ ม ชนและสั ง คมทั่ ว ไปให้ เ ป็ น แบบอย่ า ง และได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ณ วันนี้นายชัยพล เมฆไหว มีความภูมิใจ
ในความเป็นอยู่ของตัวเอง การดํารงชีวิต ความเป็นหมอดินอาสา และตั้งใจจะบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
ต่อไป
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2. การใช้พื้นที่และลักษณะพื้นที่ทาํ การเกษตรรายแปลง ดังนี้
นายชัยพล เมฆไหว ปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่จํานวน 7 ไร่ 3 งาน ได้แก่ นาข้าว พืชผัก ไม้ผล
ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าว 2 ไร่ 3 งาน (ปลูกข้าวและพืชผักในพื้นที่เดียวกัน)
และแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประมาณ 1 งาน พื้นที่ส่วนที่เหลือปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น บ่อน้ํา จํานวน 5 บ่อ
และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กระบือ สุกร ไก่ กบและปลา
ลักษณะดินในพื้นที่ทําการเกษตร อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 7 เป็นดินร่วนเหนียว เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ํา
เลวหรือค่อนข้างเลว ในช่วงเริ่มต้นของการทําการเกษตรของนายชัยพล เมฆไหว ได้ส่งดินไปตรวจวิเคราะห์
พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.7 ซึ่งเป็นกรดจัด และดินมีปัญหาคือ เนื้อดินแน่นทึบ แข็งกระด้าง
จึงปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์และโดโลไมท์ และจัดหาแหล่งน้ําให้พอเพียง
หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งดินไปตรวจวิเคราะห์ ปัจจุบันพบว่า
1. แปลงปลูกข้าว และผักปลอดสารพิษ (นาบน)
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการ พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.7 ซึ่งมีค่า
เป็ น กรดเล็ ก น้ อ ย ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ (%OM) อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ 1.98 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ปริ ม าณธาตุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P) อยู่ในระดับปานกลาง คือ 13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณธาตุ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avail. K) ระดับปานกลาง คือ 31 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
2. แปลงปลูกข้าว (นาล่าง)
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการ พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.3 ซึ่งมีค่า
เป็ นกรดปานกลาง ปริมาณอินทรี ยวั ตถุ (%OM) อยู่ใ นระดับปานกลาง คือ 2.00 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P) อยู่ในระดับต่ํา คือ 11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณธาตุโพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์ (Avail. K) ระดับต่ํา คือ 19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
3. แปลงปลูกผัก (พืชผักสวนครัว)
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการ พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.8 ซึ่งมีค่า
เป็ นกรดปานกลาง ปริมาณอิ นทรี ยวั ตถุ (%OM) อยู่ใ นระดับปานกลาง คือ 2.16 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณธาตุ
ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์ (Avail. P) อยู่ ใ นระดั บ ต่ํ า มาก คื อ 5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม และปริ ม าณธาตุ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avail. K) ระดับต่ํา คือ 23 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
4. แปลงไม้ผล (มะม่วง)
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการ พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.2 ซึ่งมีค่า
เป็นกรดปานกลาง ปริ มาณอิ นทรี ยวั ตถุ (%OM) อยู่ใ นระดับปานกลาง คือ 1.91 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณธาตุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P) อยู่ในระดับปานกลาง คือ 13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณธาตุ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avail. K) ระดับต่ํา คือ 28 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตารางผลวิเคราะห์ดนิ หลังการจัดการดิน ณ ปัจจุบนั
รายการ
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM)
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P)
ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avail. K)

ข้าว + ผัก
6.7
1.98 %
13 mg.kg-1
31 mg.kg-1

ชนิดพืชที่ปลูก
ข้าว
ผัก
ไม้ผล (มะม่วง)
6.3
5.8
6.2
2.00 %
2.16 %
1.91 %
-1
-1
11 mg.kg
5 mg.kg
13 mg.kg-1
19 mg.kg-1 23 mg.kg-1
28 mg.kg-1
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การแบ่งพืน้ ทีท่ ําการเกษตรและวิธีการจัดการ
ทําการเกษตรแบบผสมสานในพื้นที่จํานวน 7 ไร่ 3 งาน แบ่งพื้นที่และวิธีการจัดการ ดังนี้
1. ทํานา พื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ 3 งาน และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่นา
ปลูกข้าว พันธุ์ขาวมะลิหอมสีนิลหรือข้าวไรซ์เบอรี่ แบ่งพื้นที่ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นาบน พื้นที่
1 ไร่ 2 งาน เป็นพื้นที่ทํานาในฤดูฝนและปลูกผักในฤดูแล้ง ส่วนที่ 2 นาล่าง พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน ทํานาเพียงอย่าง
เดียว ปีละ 2 ครั้ง และส่วนที่ 3 พื้นที่นา 1 งาน เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและปลูกผักในฤดูแล้ง
พื้นทีส่ ่วนที่ 1 นาบน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน เป็นพื้นที่ทํานาในฤดูฝนและปลูกผักในฤดูแล้ง
วิธีการจัดการ
ปลูกข้าว โดยไม่เผาฟางใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อข้าวอายุ 20 วันและ 40 วัน อัตรา 30
กิโลกรัมต่อไร่ ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ พด.2 และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7
ผักปลอดสารพิษ ปลูกพืชผักในพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน เป็นพื้นที่ทํานาในฤดูฝนและปลูกผักในฤดูแล้ง
(เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์) พืชผักที่ปลูกเพื่อขายสร้างรายได้ ได้แก่ กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก แตงกวา ฟักทอง
และบล็อกโคลี่ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว ทําการไถกลบตอซังพืช โดยใช้น้ําหมักชีวภาพ พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่
ผสมน้ํา 100 ลิตรต่อไร่ รดทั่วแปลง ทิ้งไว้ 7 วัน แล้วทําการขึ้นแปลงผัก และคลุมดินด้วยฟางข้าวเพื่อรักษา
ความชื้นในดิน แปลงผักแบบยกร่อง การปลูกผักจะใส่ปุ๋ยหมักขณะเตรียมดินอัตรา 2 ตันต่อไร่ และปุ๋ยอินทรีย์
ปั้นเม็ดหว่านอัตรา 67 กิโลกรัมต่อไร่ (ใช้อัตรา 100 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน) เมื่อผักอายุ 20 วัน ฉีดพ่นน้ํา
หมักชีวภาพ พด.2 ทุกๆ 7 วัน อัตรา 2 ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตร และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 อัตรา 2 ลิตร
ต่อน้ํา 200 ลิตร ทุกๆ 15 วัน

พื้นทีส่ ่วนที่ 1 นาบน พืน้ ที่ 1 ไร่ 2 งาน

ขึ้นแปลงผักแบบยกร่อง และใส่ปุ๋ยหมักขณะเตรียมดิน
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พื้นทีส่ ่วนที่ 2 นาล่าง พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน (พื้นที่ทํานา ปีละ 2 ครั้ง)
วิธีการจัดการ
ปลูกข้าวโดยไม่เผาฟาง ก่อ นทํ านา จะทํ าการหว่านปอเทื องในพื้นที่ นา แล้วไถกลบเมื่ อออกดอก
หลังจากนั้นหว่านข้าว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อข้าวอายุ 20 วันและ 40 วัน อัตรา 30 กิโลกรัม
ต่อไร่ ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ พด. 2 อัตรา 2 ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตรและน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด. 7 อัตรา 2
ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตร

พื้นทีส่ ่วนที่ 2 นาล่าง พืน้ ที่ 1 ไร่ 1 งาน
การจัดการน้ําในพื้นที่นาและแปลงผัก ในพื้นที่การเกษตรมีบ่อน้ําจํานวน 5 บ่อ เพื่อสํารองไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง และมีการจัดการน้ําเพื่อกรองสารปนเปื้อนจากภายนอกก่อนที่จะนําน้ําไปใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ
โดยการนําน้ําผ่านบ่อน้ําทั้ง 5 บ่อ เพื่อเป็นบ่อพักน้ําและนําน้ําบ่อสุดท้ายไปใช้ในแปลงผักปลอดสารพิษ ทําการ
ปล่อยน้ําจากบ่อน้ําสุดท้ายสู่แปลงผักปลอดสารพิษแบบยกร่อง การให้น้ําของผักจะให้น้ําตามร่อง จากนั้นปล่อย
น้ําจากแปลงผักปลอดสารพิษสู่แปลงนาล่าง น้ําที่ได้จากแปลงผัก จะถูกถ่ายเทไปใช้ในแปลงข้าวต่อไป และผล
พลอยได้คือได้ปุ๋ยจากแปลงผักลงสู่แปลงนาข้าวด้วย

ท่อนําน้ําลงบ่อที่ 5 (บ่อสุดท้ายที่นาํ ไปใช้ในแปลงผักปลอดสารพิษ)
และทางน้ําจากบ่อน้ําสุดท้ายสู่แปลงผักปลอดสารพิษแบบยกร่อง
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พื้นทีส่ ่วนที่ 3 แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พืน้ ที่ 1 งาน
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวมะลิหอมสีนลิ หรือไรซ์เบอรี่ เพื่อเก็บไว้ใช้ในปีต่อไป โดยปลูกข้าวเฉพาะใน
ฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งใช้ปลูกผัก
วิธีการจัดการ
ทํานาปลูกข้าว โดยหว่านปอเทือง แล้วทําการไถกลบเมื่อออกดอก ก่อนทําการหว่านข้าว และใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ปั้นเม็ด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อข้าวอายุ 20 วันและ 40 วัน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพ
พด.2 อัตรา 2 ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตร และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 อัตรา 2 ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตร

พื้นทีส่ ่วนที่ 3 แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พืน้ ที่ 1 งาน
2. พืชผักสวนครัว
ปลูกเพื่อไว้กินและถ้าเหลือขาย ได้แก่ คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง มะเขือ พริก และชะอม
วิธีการจัดการ
ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักน้ํา (น้ําปุ๋ยจากมูลสุกร ผ่านกระบวนการไบโอแก๊ส) ปุ๋ยคอก น้ําหมักชีวภาพ และน้ํา
หมักสมุนไพรไล่แมลง

พืชผักสวนครัว
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3. ไม้ผล
ปลูกไม้ผลหลายชนิดเพื่อไว้กินและถ้าเหลือขาย บริเวณรอบๆพื้นที่ ได้แก่
ลิ้นจี่
8 ต้น
ลําไย
10
ต้น
มะม่วงน้ําดอกไม้
30
ต้น
มะนาว
15
ต้น
มะพร้าว
5 ต้น
ฝรั่ง
30
ต้น
แก้วมังกร
15
ต้น
น้อยหน่า
40
ต้น
มะขามกระดาน
1 ต้น
กล้วยน้ําว้า
10
ต้น
กล้วยหอมทอง
1 ต้น
มะละกอ
3 ต้น
วิธีการจัดการ
ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ําหมักชีวภาพ และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง

ไม้ผล
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4. ไผ่
ปลูกไผ่หลายชนิดเพื่อใช้สอยและไว้กินหน่อ บริเวณรอบๆพื้นที่ ได้แก่
ไผ่กิมซุง
5 กอ
ไผ่เลี้ยงหวานปราจีน
20
กอ
ไผ่ซางหม่น
10
กอ
ไผ่บงหวาน
20
กอ

ปลูกไผ่หลายชนิดเพื่อใช้สอยและไว้กินหน่อ
5. ไม้ยืนต้น
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อใช้สอย บริเวณรอบๆพื้นที่ ได้แก่
ตะกู
25
ต้น
ยางนา
20
ต้น
สัก
25
ต้น

ไม้ยืนต้น
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6. บ่อน้ํา จํานวน 5 บ่อ ใช้ประโยชน์ในการสํารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเลี้ยงสัตว์น้ําหลายชนิด ได้แก่
ปลานิล ปลาใน ปลาตะเพียน ประมาณ 30,000 ตัว เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ประมาณ 1,500 ตัว และเลี้ยงกบ
ประมาณ 500 ตัว มีการจัดการน้ําเพื่อกรองสารปนเปื้อนจากภายนอกก่อนที่จะนําน้ําไปใช้ในการปลูกผักปลอด
สารพิษ โดยการนําน้ําผ่านบ่อน้ําทั้ง 5 บ่อ เพื่อเป็นบ่อพักน้ําและนําน้ําบ่อสุดท้ายไปใช้ในแปลงผักปลอดสารพิษ
ทําการปล่อยน้ําจากบ่อน้ําสุดท้ายสู่แปลงผักปลอดสารพิษแบบยกร่อง

บ่อที่ 1

บ่อที่ 2

บ่อที่ 4

บ่อที่ 3

บ่อที่ 5

ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์น้ําหลายชนิด
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7. เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร จํานวน 12 ตัว ไก่ จํานวน 250 ตัว และกระบือจํานวน 2 ตัว

เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และกระบือ
8. แปลงหญ้าเนเปียร์ธรรมชาติ เพื่อให้กระบือกิน

แปลงหญ้าเนเปียร์ธรรมชาติ
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ข้อมูลแผนที่ประกอบการพิจารณา
1. แผนทีส่ ภาพภูมิประเทศ
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2. แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน

3. แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
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3. ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงาน และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
นายชัยพล เมฆไหว ประกอบอาชีพมาหลากหลายอาชีพทั้งเกษตรกร กรรมกรและนายช่าง เคยทํางาน
บริษัททั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนและรัสเซีย ได้รับค่าตอบแทนวันละ 700 บาท และค่าตอบแทน
เดือนละ 45,000 บาท ตามลําดับ แต่ไม่เคยเหลือเงินเก็บ จึงหันกลับสู่ภูมิลําเนาของตนเองและมองหาทุนของ
ชุมชน แล้วจึงพบสัจธรรม ว่าตนเองมีทุนที่ไม่ต้องซื้อหา คือ ที่นาของพ่อ และได้แนวคิดหลักคิดในเรื่องการ
ประกอบอาชีพจากหมอประเวศ วะสี มี ใจความว่า “เงินเต็ มถนน จะเอาอะไรมาเก็บ” ด้ วยความเป็นลูก
เกษตรกรมาก่อน จึงได้พัฒนาที่ดินของพ่อพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน ไปสู่การทําการเกษตรผสมผสานแทนการทํานา
เพียงอย่างเดียว ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล (มีวินัยที่จะ
เริ่มต้น) สมาธิ (ตั้งใจที่จะทํา) ปัญญา (ศึกษา เรียนรู้ให้ถ่องแท้) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการทําการเกษตรว่า
“การป้องกัน ดีกว่าการรักษา” ได้รับการคัดเลือกเป็นหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2547 จึงได้
นําองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาที่ดินมาผสมผสานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตร
ของตนเองจนประสบผลสําเร็จและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยัง
เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้น ในการแสวงหาความรู้อย่างสม่ําเสมอทั้งด้านดิน ปุ๋ย พืช สัตว์ ประมง และ
พลังงานทางเลือกจากฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และจากอินเทอร์เน็ต จนสามารถเผยแพร่ความรู้ เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ปัจจุบันได้ใช้พื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ในปี พ.ศ.
2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับประเทศ ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับนายชัยพล เมฆไหว เป็นอย่างยิ่ง และตั้งใจจะอุทิศเวลาบําเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
4. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติ และฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4.1 ความสามารถในการใช้วิธีการ/ระบบการบริหารจัดการใหม่
1) แนวคิดในการทําการเกษตรของนายชัยพล เมฆไหว มีการวางแผนการทํางานล่วงหน้า วาง
แผนการผลิต การตลาด ลงมือทําตามแผนที่วางไว้โดยใช้หลักไตรสิกขา (มีวินัย ตั้งใจแน่วแน่ และศึกษาถ่องแท้)
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ ดังนี้
การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
- ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจําตําบล จากสถานีพฒ
ั นาที่ดินอุตรดิตถ์
- ฝึกอบรม หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พศ. 2554
- ฝึกอบรม หลักสูตรปศุสัตว์อินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ จากกรมปศุสัตว์
- ฝึกอบรม หลักสูตรการปลูกข้าวอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พศ. 2555
- ฝึกอบรม หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จังหวัดพิษณุโลก
- ศึกษาดูงานการทําตลาดข้าวอินทรีย์ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด
2) เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดิน
เช่นการผลิตปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ พด.2 และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 ในการลดต้นทุนการผลิต
3) เป็นผู้ที่รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เช่น การขุดบ่อน้ําไว้ใช้ในพื้นที่ตนเองโดยการ
นําน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติผ่านบ่อพักถึง 5 บ่อ เพื่อลดการปนเปื้อนของน้ําในการทําการเกษตรและใช้น้ําอย่าง
ประหยัด ใช้มูลสัตว์ในการทําแก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม ใช้ประโยชนที่ดินอย่างยั่งยืนด้วยการปลูกพืช
หมุนเวียนและเพิ่มอินทรียวัตถุอย่างสม่ําเสมอ
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4.2 การนําผลิตภัณฑ์ใหม่/เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้
ด้วยสภาพปัญหาหรือข้อจํากัดของกลุ่มชุดดินที่ 7 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มักจะมี
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน และเสี่ยงต่อการขาดน้ําในช่วงฤดูแล้ง จึงได้จัดการดินเพื่อให้เหมาะสมสําหรับการปลูก
พืช ดังนี้
1) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการใช้การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ของดิน รักษาความสมดุลของธาตุอาหาร และความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้
การเตรียมดินก่อนปลูกผักมีการไถกลบตอซัง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพ พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ทิ้งไว้ 7 วัน แล้วจึง
ยกร่องเพื่อปลูก
2) เสริมคันดิน (คลองธรรมชาติ) ให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ําท่วมและแช่ขังในช่วงฤดูฝน ใช้แถบหญ้า
แฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และช่วยกักเก็บน้ําไว้ในพื้นที่ไม่ให้ไหลซึมไปพื้นที่ใกล้เคียงช่วงฤดูแล้ง
3) ขุดบ่อน้ําสําหรับกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามขอบบ่อมีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นเพื่อไว้ใช้
บริโภค และใช้สอยอื่นๆ
4.3 ความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้
ใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยวิธีปลูกพืชหมุนเวียน (ข้าว ปอเทือง พืชผัก) ปลูกพืชผสมผสาน
(พืชไร่ พืชผัก) การเพิ่มอินทรียวัตถุ (ปลูกพืชปุ๋ยสดก่อนปลูกพืชหลัก การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักอย่างสม่ําเสมอ) ทํา
ให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น มีการขุดบ่อน้ําเพื่อการเกษตร สามารถปลูกพืชได้ตลอดปี
4.4 การนําภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาที่ดิน เช่น
4.4.1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
มูลไก่และมูลวัว (อย่างละ 500 กิโลกรัม)
1
ตัน
มูลค้างคาว
200 กิโลกรัม
ซีโอไลท์
200 กิโลกรัม
แกลบดํา
100 กิโลกรัม
รําข้าว
100 กิโลกรัม
ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0
10
กิโลกรัม
น้ําที่ละลายน้ําหมัก พด.2 (10 ลิตร)
400 ลิตร
สารเร่ง พด.1
1
ซอง
ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้เป็นเวลา 7 วัน สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ 1,400 กิโลกรัม ขณะปั้น
เม็ดปุ๋ยฉีดพ่นน้ําที่ละลายน้ําหมัก พด.2 ตามความเหมาะสม
4.4.2 การผลิตน้ําหมัก
1) การผลิตน้ําหมัก พด.2
ผัก ผลไม้
40
กิโลกรัม
น้ํา
10-15 ลิตร (พอท่วม)
กากน้ําตาล
10
กิโลกรัม
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
1
ซอง
หมักไว้เป็นเวลา 7 วัน โดยใช้ผัก ผลไม้ ที่มีภายในศูนย์เรียนรู้ตามฤดูกาล อัตราการใช้ 2 ลิตรต่อ
น้ํา 200 ลิตร
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2) การผลิตน้ําหมัก พด.7
สมุนไพรภายในท้องถิ่น
30
กิโลกรัม
กากน้ําตาล
10
กิโลกรัม
น้ํา
30-45 ลิตร (พอท่วม)
สารเร่ง พด.7
1
ซอง
หมักไว้เป็นเวลา 21 วัน โดยใช้สมุนไพรภายในศูนย์เรียนรู้ เช่น สะเดา หางไหล ขมิ้นชัน
ตะไคร้หอม ขิง ข่า และไพล อัตราการใช้ 2 ลิตรต่อน้ํา 200 ลิตร
4.5 ความสําเร็จในการจัดทําจุด/ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจําตําบลวังกะพี้แห่งนี้ ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาและได้รับการ
สนับสนุนจากหลายหน่วยงาน กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ที่มีกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านดิน
พืช สัตว์ ประมง เช่น ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ประจําตําบลวังกะพี้ เป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ เป็นสถานที่ดูงานของหน่วยงาน
ราชการและบุคคลทั่วไป
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงาน (ระบุวันที่)
วันที่
คณะเข้าศึกษาดูงานและอบรม
10 ม.ค. 2555 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 18 ราย
7 ก.พ. 2555 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 77 ราย
21 ก.ย. 2555 มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น จํานวน 40 ราย
5 ต.ค. 2555 คณะศึกษาดูงาน จํานวน 6 ราย
10 ต.ค. 2555 คณะศึกษาดูงาน จํานวน 8 ราย
18 ธ.ค. 2555 คณะศึกษาดูงาน จํานวน 3 ราย
25 ธ.ค. 2555 คณะศึกษาดูงาน จํานวน 6 ราย
20 ก.พ. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์และคณะ จํานวน 50 ราย
26 ก.พ. 2556 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 22 ราย
27 ก.พ. 2556 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 20 ราย
13 มี.ค. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และคณะ จํานวน 30 ราย
14 มี.ค. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 80 ราย
26 มี.ค. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์
8 เม.ย. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 40 ราย
24 เม.ย. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมคณะปกครองอําเภอเมือง จํานวน 20 ราย
5 พ.ค. 2556 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
18 พ.ค. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 20 ราย
10 มิ.ย. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมเกษตรอําเภอ ปศุสัตว์อําเภอ
29 ก.ค. 2556 นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
12 ส.ค. 2556 เกษตรตําบลวังกะพี้
20 ส.ค. 2556 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2556 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
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วันที่
คณะเข้าศึกษาดูงานและอบรม
6 ก.ย. 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระดับอําเภอดีเด่น
11 ก.ย. 2556 รองคณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15 ก.ย. 2556 นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 29 ราย
21 ก.ย. 2556 คณะคลังสมองจังหวัดอุตรดิตถ์
25 ก.ย. 2556 อาจารย์โรงเรียนแก้หนี้แก้จน
26 ก.ย. 2556 คณะศึกษาดูงานจากเกษตรจังหวัดพะเยา จํานวน 60 ราย
28 ก.ย. 2556 คณะศึกษาดูงาน กอรมน. จํานวน 20 ราย
2 ต.ค. 2556 คณะศึกษาดูงาน อบต. ม่วงเจ็ดต้น
23 ต.ค. 2556 คณะศึกษาดูงานการจัดการน้ําเขื่อนแควน้อย
27 ต.ค. 2556 คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 พ.ย. 2556 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตศูนย์เมืองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
7 พ.ย. 2556 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20 พ.ย. 2556 คณะนักศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23 พ.ย. 2556 คณะนักศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25 พ.ย. 2556 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26 พ.ย. 2556 กลุ่มทําดินพร้อมปลูก
28 พ.ย. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ธ.ค. 2556 กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ ตําบลป่าเซ่า
12 ธ.ค. 2556 ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมคณะ
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงาน (ไม่ระบุวันที่)
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
- มหาวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ําโขง จังหวัดเชียงราย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุตรดิตถ์
- โรงเรียนวัดวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์
- โรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
- โรงเรียนบ้านดงชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
- องค์การบริหารส่วนตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
- องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
- องค์การบริหารส่วนตําบลข่อยสูง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
- องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
- หน่วยปฏิรูปที่ดิน เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
- กลุม่ ประมงเลี้ยงปลา จังหวัดพิษณุโลก
- โครงการสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) จังหวัดสมุทรสงคราม
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- ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
- เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
- หมอดินอาสาประจําตําบล/หมู่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
การใช้สถานที่ฝึกอบรม
1. โครงการต้นกล้าอาชีพ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) อบรมแก่ผู้ว่างงาน
เป็นระยะเวลา 1 เดือน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4.6 ความสําเร็จในการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ผลงานของนายชัยพล เมฆไหว ดําเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
การทํางานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชนบทภายในพระราชอุปถัมภ์จังหวัดชัยนาท
กลุ่มผลิตข้าวชุมชน หมอดินอาสา กลุ่มกองทุนเพื่อการผลิต กลุ่มเลี้ยงสัตว์ และได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารภายในศูนย์ แผ่นพับองค์ความรู้เรื่องข้าว การทําปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ และเป็นวิทยากร
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาที่ดินทั้งในศูนย์และนอกสถานที่
4.7 ระยะเวลาที่ประสบผลสําเร็จ
4.7.1 ผลผลิตและคุณภาพเพิ่มขึ้น
ภายหลังการเข้าร่วมเป็นหมอดินอาสาในปี 2547 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการในการจัดการดินอย่างจริงจัง ปรับปรุงบํารุงดินที่เสื่อมสภาพ ด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก
และปุ๋ยหมักอย่างต่อเนื่อง จัดการน้ําในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี เช่น น้ํา
หมักชีวภาพ พด.2 และ 7 ซึ่งใช้ได้ผลดี ผลผลิตดีขึ้น ดินดีขึ้น ทําให้มั่นใจว่าได้เดินตามวิถีที่ถูกต้องแล้ว สามารถ
พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้
4.7.2 รายได้เพิ่มขึ้น
ภายหลั ง การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด จากการทํ า การเกษตรแบบ “สะดวกใช้ ส บายซื้ อ ” มาเป็ น
การเกษตรแบบผสมผสานและดํารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ภาระหนี้สินที่เกิดจากการทํา
การเกษตรด้วยวิธีดังกล่าวค่อยๆหมดไปในที่สุด และในปัจจุบันมีเงินเก็บเพียงพอสําหรับในอนาคต สร้างความ
มั่นคงให้กับครอบครัว ดังนี้
ชนิดพืช/สัตว์
ข้าว
ผักปลอดสารพิษ
ไก่
สุกร
กบ
ปลา
ไม้ผลรวม
ไผ่

จํานวน
2 ไร่ 3 งาน
1 ไร่ 2 งาน
250 ตัว
12 ตัว
500 ตัว
30,000 ตัว
168 ต้น
42 ต้น
รวม

ต้นทุนการผลิตและ
รายได้เฉลี่ย
ดูแลรักษาในรอบปี
ต่อหน่วย
17,000 บาท
43,640 บาท/ไร่/ปี
7,000 บาท
13,330 บาท/ไร่/ปี
รวม 14,000 บาท รวม 30,000 บาท/ปี

1,000 บาท
ไม่มี
39,000 บาท

10,000 บาท/ปี
2,000 บาท/ปี

รายได้/ผลผลิต
ที่ได้รับในรอบปี
120,000 บาท
20,000 บาท
รวม 30,000 บาท

10,000 บาท
2,000 บาท
182,000 บาท
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5. ความเป็นผูน้ ําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
5.1 การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้านการเกษตร
- เป็นหมอดินอาสาประจําตําบลวังกะพี้
- เป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลวังกะพี้
- เป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
- เป็นผู้อํานวยการศึกษาฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพ
- เป็นวิทยากรปฏิบัติการประจําศูนย์ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ
- เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรบ้านวังกะพี้
- เป็นวิทยากรหมอดินอาสา
- เป็นประมงอาสา
- เป็นปศุสัตว์อาสา
- เป็นคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ําจังหวัดอุตรดิตถ์
5.2 การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้านอื่น
- เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังกะพี้
- เป็นวิทยากรมูลนิธิบูรณาชนบทในพระบรมราชูอุปถัมภ์
- เป็นประธานคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
5.3 ความเป็นผู้นําในชุมชน (เป็นทางการ-ไม่เป็นทางการ)
- เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองบ้านวังกะพี้ ตั้งแต่ ปี 2543-2552
- เป็นมัคคทายก (ในบางครั้ง)
- เป็นพิธีกรในงานสําคัญ
- เป็นโฆษกในงานประเพณี
5.4 รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รับ
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นศูนย์เรียนรู้ยอดเยี่ยมด้านการเกษตรอินทรีย์ที่สร้างความปลอดภัยให้
ชีวิตเกษตรกร จากสถาบันเกษตรสุขภาพ (ประเทศไทย)
- ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร เป็ น แหล่ ง ค้ น คว้ า วิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพในการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม จากสถาบันส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้เกษตรชีวภาพชุมชน จาก
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม
- ได้รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระดับอําเภอดีเด่น
- ได้รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระดับประเทศ จากกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
มี ก ารลดการใช้ ปุ๋ ย เคมี แ ละสารเคมี โ ดยใช้ วั ส ดุ อิ น ทรี ย์ ที่ ห าได้ ต ามท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด การใช้น้ําหมักชีวภาพ น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลงเพื่อลดการ
ใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังผลิตสารกําจัดวัชพืชไว้ใช้เอง
6.2 แนวทางบริหารจัดการโดยยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการจัดการด้านการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ํา มีการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ การปลูกหญ้าแฝกรอบๆ บ่อน้ําและแปลงนา มีการปลูกต้นไม้ไว้ในศูนย์ 3 ระดับ ดังนี้
ระดับสูง เป็นไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ยางนา ตะกู และสักทอง เป็นต้น
ระดับกลาง เป็นไม้ผล ได้แก่ มะม่วง มะขาม ลําไย ลิ้นจี่ และฝรั่ง เป็นต้น
ระดับล่าง เป็นไม้ล้มลุก ได้แก่ ผักกินยอด กินใบ เป็นต้น
- มีการนํามูลกระบือและสุกร มาทําเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
เรื่องการซื้อแก๊สหุงต้ม ส่วนมูลสัตว์ที่เหลือจากการทําแก๊สชีวภาพก็นํามาทําปุ๋ยอินทรีย์ และน้ําทิ้งจากบ่อแก๊ส
ชีวภาพก็นํามาทําน้ําหมักชีวภาพ

บ่อแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน
- ไม่เผาฟางข้าวโดยการไถกลบตอซัง ไม่เผาใบไม้และหญ้าแห้งโดยนํามาคลุมต้นไม้เพื่อรักษา
ความชื้นในดิน ไม่ทําลายจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน นอกจากนี้นํามาทําปุ๋ยหมักใช้ในพื้นที่เกษตร ซึ่งสามารถ
บรรเทาภาวะโลกร้อน และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

23

ภาพผลงานของนายชัยพล เมฆไหว

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ประจําตําบลวังกะพี้ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

การผลิตปุ๋ยหมัก พด.1

การผลิตน้ําหมักชีวภาพ พด.2 และสารไล่แมลง พด.7

24

การไถกลบตอซัง และปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด

ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา

25

การผลิตน้าํ ส้มควันไม้

แปลงสาธิตเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ

การพัฒนาพืน้ ที่เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ และการทําปุ๋ยอินทรียค์ ุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดนิ

26

การทําปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด

แปลงสาธิตการปลูกข้าวนาโยนอินทรีย์

27

การเป็นวิทยากรบรรยายให้ หน่วยงานราชการ เกษตรกรที่เข้ามาดูงานในพืน้ ที่

28

รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รบั

29

รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รบั (ต่อ)

30

รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รบั (ต่อ)

31

การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและชุมชน

32

การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและชุมชน

33

ผ่านการฝึกอบรมและสัมมนา

34

ผ่านการฝึกอบรมและสัมมนา (ต่อ)

35

ผ่านการฝึกอบรมและสัมมนา (ต่อ)

