ข้อมูลประวัติและผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2557
สาขาที่ 2 สาขาการปรับปรุงบํารุงดิน
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หมอดินอาสา สาขาการปรับปรุงบํารุงดิน ปี 2557
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นางดอกพุธน้อย มั่นไสย
นางดอกพุธน้อย มั่นไสย หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาดุก
ตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จบการศึกษาระดับมัธยมต้น สถานภาพครอบครัว สมรส มีบุตร
2 คน อายุ 57 ปี
พื้นที่ทําการเกษตรของนางดอกพุธน้อย มั่นไสย ประกอบด้วย 2 แปลง พื้นที่รวม 20 ไร่ 1 งาน จัด
จําแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 48 สภาพปัญหาที่รุนแรงนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของดินดั้งเดิมต่ําแล้ว ปัญหา
ความชื้นในดินยังมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชอีกด้วย เนื่องจากลักษณะของดินมี
ก้อนหิน ก้อนกรวดปะปนอยู่ในเนื้อดินและดินตื้น ดินเก็บกักน้ําไว้ในดินได้น้อย เมื่อฝนทิ้งช่วงแม้ระยะสั้นๆ พืช
จะแสดงอาการขาดน้ําอย่างรุนแรงกระทบถึงผลผลิตของพืชที่จะลดลง
การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว นางดอกพุธน้อย มั่นไสย มีแนวคิดในการจัดการทั้งโดย
การจัดการพืช การจัดการดินและการจัดการน้ํา ซึ่งการจัดการพืชโดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ จากข้าวโพดเป็นไผ่ชนิดต่างๆ ที่ต้องการน้ําน้อยกว่า เป็นไม้ยืนต้นระบบรากตื้นที่ให้ร่มเงาตลอดปี และทิ้ง
เศษซากใบเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน การจัดการดิน นางดอกพุธน้อย มั่นไสย ได้ดําเนินการเพิ่มอินทรียวัตถุ
ให้กับดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หลายรูปแบบ เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด น้ําหมักชีวภาพ และการไม่เผาเศษ
ซากพืช ส่วนการจัดการน้ําและความชื้นในดิน ได้ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา โดยติดตั้งระบบการให้
น้ําแบบสปริงเกิล การขุดบ่อเก็บสํารองน้ําไว้ใช้ได้ตลอดปี และการเก็บรักษาความชื้นไว้ในดินโดยการใช้ใบไผ่
และเศษซากพืชปกคลุมผิวหน้าดิน
นอกจากการปรับปรุงบํารุงดินแล้ว นางดอกพุธน้อย มั่นไสย ยังเป็นผู้ที่มีแนวคิดในด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการทําการเกษตรได้เน้นการลดการใช้สารเคมี ทดแทนด้วยการใช้
สารอิ น ทรี ย์ ท างการเกษตร ซึ่ ง ปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพและรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง การผลิ ต พื ช ผั ก ของนาง
ดอกพุธน้อย มั่นไสย ได้รับมาตรฐานคํารับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร
ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของนางดอกพุธน้อย มั่นไสย เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนจากความแห้งแล้งมาเป็นความร่ม รื่นชุ่มชื้น พืชพรรณมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตอบแทนที่
สามารถยึดถือเป็นอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ จนเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ประกอบกับ
นางดอกพุธน้อย มั่นไสย เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ ให้การช่วยเหลือร่วมมือกับสังคมสม่ําเสมอตลอดมา เป็นที่
ยอมรับถึงความเป็นผู้นําและความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทําให้นางดอกพุธน้อย มั่นไสย ได้รับ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย
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ข้อมูลประวัตแิ ละผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2557
สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 8
สาขาที่ 2 การปรับปรุงบํารุงดิน
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ประวัติโดยสังเขป
นางดอกพุธน้อย มั่นไสย ปัจจุบันอายุ 57 ปี เดิมประกอบอาชีพค้าขายกาแฟโบราณอยู่ในอําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อมาสมรสกับนายยอด มั่นไสย หลังจากสมรสจึงเริ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเริ่มแรก
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัวและรับจ้างทั่วไปเป็นเวลาสิบกว่าปี แต่ผลผลิตข้าวโพดตกต่ํา ทําให้มีรายได้น้อย
ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากพื้นที่ของหมอดิน เป็นดินลูกรัง มีหินปะปนมาก และอุ้มน้ําได้น้อยมาก จึง
ประสบปัญหาความแห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ต่ํา นางดอกพุธน้อย มั่นไสย จึงมีแนวคิดว่าจะนําพืชอื่นๆ
มาปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีแนวคิดว่าควรจะเป็นไม้ยืนต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตระยะยาว และต้องเป็น
พืชที่ใช้น้ําน้อยเนื่องจากปัญหาของดินไม่อุ้มน้ํา ประกอบกับการผลิตข้าวโพดมีต้นทุนการผลิตสูง ค่าปุ๋ยเคมีและ
สารกําจัดศัตรูพืชแพงไม่คุ้มทุน ดังนั้น ในปี 2548 จึงเริ่มนําไผ่และพืชผักสวนครัวมาปลูกในพื้นที่ของตนเอง
แทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
นางดอกพุธน้อย มั่นไสย จากเดิมเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องการปรับปรุงดิน ไม่รู้จักการผลิตปุ๋ยหมักและน้ํา
หมักชีวภาพเลย แต่การที่เป็นคนใฝ่รู้ สนใจเรื่องการปรับปรุงดิน คอยซักถามความรู้ด้านดินกับหมอดินอาสา
ประจําหมู่บ้านคนเดิมอยู่สม่ําเสมอ และนําความรู้ที่ได้มาใช้ในสวนไผ่และผักสวนครัวที่ตนปลูกและได้ผลดี ใน
ปี 2550 นางดอกพุธน้อย มั่นไสย จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านแทนหมอดินคนเดิม
เนื่องจากหมอดินคนเดิมลาออกไปเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล หลังจากที่ได้เป็นหมอดินอาสาประจํา
หมู่บ้าน นางดอกพุธน้อย มั่นไสย ได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างๆ จึงได้นําความรู้การปรับปรุงดิน
การใช้พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลงมาประยุกต์ใช้ในการปลูกไผ่ การปลูก
พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ทํานาและไม้ผล
จากในอดีตพื้นที่ของนางดอกพุธน้อย มั่นไสย เป็นดินลูกรัง มีความแห้งแล้ง ปลูกพืชไม่งามและผลผลิต
ต่ํา ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ได้ปรับปรุงบํารุงดินมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยใช้ปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพและน้ํา
หมักสมุนไพรไล่แมลง มีการลดการใช้สารเคมี และมีการนําระบบน้ําแบบสปริงเกิลมาใช้ในสวนไผ่ ปัจจุบัน
พบว่าพื้นที่ของหมอดินดอกพุธน้อย มั่นไสย เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี ร่วนซุย อุ้มน้ําได้ดี ทําให้สามารถ
ปลูกพืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี ปัจจุบันพื้นที่มีกิจกรรมการเกษตรได้แก่ การปลูกไผ่ ไผ่สามารถเก็บ
ผลผลิตหน่อไม้ได้ถึง 8 เดือนต่อปี การปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษหลากหลายชนิดให้ผลผลิตตลอดทั้งปี
การปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคเหลือไว้จําหน่าย และนําผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ไปจําหน่ายเองที่ตลาด แปรรูป
และเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ตลอดปี
นางดอกพุธน้อย มั่นไสย นําผลผลิตที่ได้จากสวนและไร่ไปจําหน่ายเองที่ตลาดนัดประจําตําบล ทุกวัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ เป็นประจํา จึงเป็นการผลิตและจําหน่ายแบบครบวงจร ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีความ
ขยันหมั่นเพียร และเฉลียวฉลาดในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร ได้นําผลิตผลของตนเองมาแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า เช่น หน่อไม้สดที่เหลือจากการจําหน่าย หรือในฤดูกาลที่ราคาผลผลิตหน่อไม้ตกต่ํา ก็นํามาผลิต
เป็นหน่อไม้ปี๊บ การปลูกถั่วเขียว ไม่เพียงเพื่อปรับปรุงบํารุงดินแต่ได้เก็บเมล็ดถั่วเขียวไว้ เพื่อนําไปเพาะเป็น
ถั่วงอกและนําไปจําหน่ายเองที่ตลาด นอกจากนั้นยังนําผักหลายชนิดมารวมๆ กันมาจําหน่ายเป็นชุดๆ เป็น
ทางเลือกให้ลูกค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความประหยัดและอดออม
ยึดหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จึงทําให้นางดอกพุธน้อย มั่นไสย ประสบความสําเร็จทั้งด้านการเกษตรและ
ด้านการดําเนินชีวิต โดยในปี 2556 ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม จังหวัดอุตรดิตถ์ ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ทํางานเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านประจําหมู่บ้าน
ช่วยเหลืองานบุญ งานครัว และงานวัดอย่างสม่ําเสมอ และในปี 2556 วันสตรีสากล ได้รับรางวัลในฐานะเป็น
สตรีผู้บําเพ็ญประโยชน์ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
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2. การใช้พื้นที่และลักษณะพื้นที่ทําการเกษตรรายแปลง โดยแบ่งพื้นที่ทําการเกษตรเป็น 2 แปลง ดังนี้
นางดอกพุธน้อย มั่นไสย มีพื้นที่ทําการเกษตร 2 แปลง รวมพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน พื้นที่ทําการเกษตร
แปลงที่ 1 จํานวน 5 ไร่ 1 งาน เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงไก่ ปลูกไผ่ และผักสวนครัวปลอดสารพิษ พื้นที่ทํา
การเกษตรแปลงที่ 2 จํานวน 15 ไร่ เป็นนาข้าวสลับกับพืชผักหรือพืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว) ข้าวโพดข้าวเหนียว
สลับกับพืชตระกูลถั่ว (ปอเทือง) ไผ่ และไม้ผล
ลักษณะดินในพื้นที่ทําการเกษตรจําแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 48 เป็นดินตื้น ลักษณะเนื้อดินบนเป็น
ดินร่วนปนทรายเป็นส่วนใหญ่ ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนเศษหินและกรวด หรือดินเหนียว
ปนทรายปนกรวดและเศษหินซึ่งชั้นดินปนกรวดและเศษหินนี้พบในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน สีดินเป็นสี
น้ําตาล สีแดงปนเหลืองหรือแดง ปฎิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่าง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
ปัญหาการใช้ที่ดิน เป็นดินตื้น มีเศษหินกรวดและลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดินมาก ทําให้รากพืชชอนไชได้
ยาก ในช่วงฤดูแล้งดินจะแห้งเร็ว
ผลการวิเคราะห์ดินปัจจุบัน
หลังจากที่มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งดินไปตรวจวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ดินเป็นดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ดินปัจจุบันของหมอดินอาสา นางดอกพุธน้อย มั่นไสย
พื้นที่แปลง
ชนิดพืช
pH
%OM Available P
Available K
-1
ที่
(mg.kg )
(mg.kg-1)
1
ไผ่
6.2
4.76
14
56
1
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ
7.0
1.97
44
48
2
ข้าวสลับกับถั่วเขียวหรือผัก
5.3
2.29
3
32
2
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สลับกับปอเทือง 5.5
2.36
5
56
2
ไผ่
5.3
2.44
5
40
พื้นที่แปลงที่ 1 ชนิดพืชคือ ไผ่
ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่าปฏิกิริยาของดินคือ 6.2 เป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน (%OM) อยู่ในระดับสูงมากคือ 4.76 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available P) อยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ 14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Available K) ระดับปาน
กลางคือ 56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
พื้นที่แปลงที่ 1 ชนิดพืชคือ ผักสวนครัวปลอดสารพิษ
ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่าปฏิกิริยาของดินคือ 7.0 เป็นกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
(%OM) อยู่ในระดับปานกลางคือ 1.97 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available P) อยู่ใน
ระดับสูง คือ 44 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Available K) ระดับปานกลาง
คือ 48 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
พื้นที่แปลงที่ 2 ชนิดพืชคือ ข้าวสลับกับถัว่ เขียวหรือพืชผัก
ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่าปฏิกิริยาของดินคือ 5.3 เป็นกรดแก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
(%OM) อยู่ในระดับปานกลางคือ 2.29 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available P) อยู่ในระดับ
ต่ํามาก คือ 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Available K) ระดับปานกลางคือ
32 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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พื้นที่แปลงที่ 2 ชนิดพืชคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สลับกับปอเทือง
ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่าปฏิกิริยาของดินคือ 5.5 เป็นกรดแก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
(%OM) อยู่ในระดับปานกลางคือ 2.36 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available P) อยู่ในระดับ
ต่ํา คือ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Available K) ระดับปานกลางคือ 56
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
พื้นที่แปลงที่ 2 ชนิดพืชคือ ไผ่
ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่าปฏิกิริยาของดินคือ 5.3 เป็นกรดแก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
(%OM) อยู่ในระดับปานกลางคือ 2.44 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available P) อยู่ในระดับ
ต่ํา คือ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Available K) ระดับปานกลางคือ 40
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
การแบ่งพืน้ ทีท่ ําการเกษตรและวิธีการจัดการ
1. พื้นที่แปลงที่ 1 เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน ปลูกพืชและใช้ประโยชน์ดังนี้
1.1 ไผ่ จํานวน 4 ไร่ ได้แก่
ไผ่ศรีทองปราจีน
750 ต้น
ไผ่หน่อซาง
60 ต้น
ไผ่ซางหม่น
60 ต้น
ไผ่หวานศรีปราจีน
20 ต้น
ไผ่กิมชุง
14
ต้น
1.2 ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไม้ใช้สอย โรงเรือนเลีย้ งสัตว์และที่อยูอ่ าศัย เนื้อที่ 1 ไร่ 1
งาน
ผักสวนครัวหลายชนิดปลูกตลอดทั้งปี ได้แก่ ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ บวบ มะนาว ชะอม
มะกรูด มะละกอ กระเพรา โหระพา ขิง ข่า ตระไคร้ ผักกาด คะน้า กวางตุ้ง ผักตามฤดูกาลต่างๆ ฯลฯ
เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง 100 ตัว
วิธีการจัดการ
ไผ่ การจัดการไผ่ ปล่อยให้ใบไผ่ร่วงตามธรรมชาติในพื้นที่เพื่อคลุมดิน ไม่เผา ปล่อยทิ้งไว้เป็น
อินทรียวัตถุในดิน และปรับปรุงบํารุงดินโดยใส่ปุ๋ยหมักรอบๆ โคนต้น 10 กิโลกรัมต่อกอ ปีละ 1 ครั้งโดยใส่ใน
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ โดยใช้สูตร 15-15-15 46-0-0 และ 16-20-0 ผสม
กันในอัตรา 1:1:1 ใส่ในอัตราประมาณ 1 กิโลกรัมต่อกอ จํานวน 3 ครั้งต่อปี โดยใส่ในช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ ปลายเดือนเมษายนและปลายเดือนกรกฎาคม และใช้น้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง
ผสมกัน ในอัตรา 500 ซีซี ต่อน้ํา 100 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม และมีการใช้ระบบน้ําเป็นแบบสปริงเกิลในฤดูแล้งสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สูตรปุ๋ยหมัก ประกอบด้วย แกลบ จํานวน 300 กิโลกรัม ขี้วัว จํานวน 100 กิโลกรัมและสาร
เร่งซุปเปอร์ พด. 1 ละลายน้ํา จํานวน 1 ซอง
สูตรน้ําหมักชีวภาพ พด.2 ประกอบด้วย หน่อกล้วยและเศษอาหาร จํานวน 40 กิโลกรัม
กากน้ําตาล จํานวน 10 กิโลกรัม น้ํา จํานวน 10 ลิตร และสารเร่งซุปเปอร์พด.2 จํานวน 1 ซอง
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สูตรน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 ประกอบด้วย กลอย สะเดา และบอระเพ็ด จํานวน 30
กิโลกรัม กากน้ําตาล จํานวน 10 กิโลกรัม น้ํา จํานวน 10 ลิตร และสารเร่งซุปเปอร์พด.7 จํานวน 1 ซอง
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ใส่ปุ๋ยหมักเวลาเตรียมดิน (สูตรเดียวกับไผ่) หรือ มูลไก่ ใส่ใน
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อ 30 ตารางเมตร และฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลงทุกๆ 15 วัน
2. พื้นที่แปลงที่ 2 เนื้อที่ 15 ไร่ ปลูกพืชและใช้ประโยชน์ดังนี้
2.1 นาข้าวสลับกับถั่วเขียวหรือผักสวนครัวปลอดสารพิษ เนื้อที่ 5 ไร่ ทําการปลูกข้าว
หลายชนิด ได้แก่
ข้าวเหนียว กข 10
จํานวน 2 ไร่
ข้าวหอมมะลิ 105
จํานวน 1 ไร่
ข้าวหอมสุรินทร์
จํานวน 1 ไร่
ข้าวหอมมะลิแดง
จํานวน 2 งาน
ข้าวหอมนิล
จํานวน 2 งาน
2.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สลับกับปอเทือง จํานวน 4 ไร่ 1 งาน
2.3 ไผ่ จํานวน 5 ไร่ ได้แก่ ไผ่ซางหม่น จํานวน 500 ต้น
2.4 พื้นที่สระ ประมาณ 3 งาน
วิธีการจัดการ
นาข้าวสลับกับถั่วเขียวหรือผักสวนครัวปลอดสารพิษ
การจัดการนาข้าว ใส่น้ําหมักชีวภาพในช่วงเวลาไถเตรียมดิน โดยเทราดปล่อยตามน้ํา ใน
อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ และฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพผสมกับน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง ทุกๆ 10 วัน ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา
300 กิโลกรัมต่อไร่ช่วงเวลาเตรียมดิน และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
การจั ด การถั่ ว เขี ยว ไถคราดกลบตอซั ง แล้ ว หว่ า นถั่ ว เขี ย ว ผลผลิ ต ถั่ ว เขี ย วที่ ไ ด้ จ ะยั ง ไม่
จําหน่ายแต่จะเก็บเมล็ดนําไปแปรรูป โดยการนําเมล็ดมาเพาะเป็นถั่วงอกจําหน่าย และเพื่อเป็นการปรับปรุงดิน
ด้วย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สลับกับปอเทือง
การจัด การในแปลงข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ทํ า การปลู ก ปอเทือ งและไถกลบก่ อ นฤดูก าลปลู ก
ข้าวโพด รองพื้นด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังจากปลูก 1 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากราคาผลผลิตข้าวโพดตกต่ํา ในอนาคตจะปรับเปลี่ยนจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์
ไผ่
การจัดการไผ่ดําเนินการลักษณะเดียวกับแปลงที่ 1
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ข้อมูลแผนที่ประกอบการพิจารณา
1. แผนทีส่ ภาพภูมิประเทศ
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2. แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน
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3. แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ แปลงที่ 1
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3. แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ แปลงที่ 2
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3. ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงาน และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
นางดอกพุธน้อย มั่นไสย เป็นหมอดินที่มีความคิดริเริ่ม พยายามและอุตสาหะในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จากเดิมในอดีตพื้นที่ดินมีปัญหา ดินเป็นดินลูกรัง มีหินปะปนมาก ขาดความอุดมสมบูรณ์ และ
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา เริ่มแรกพื้นที่แห่งนี้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ผลผลิตต่ําและขาดทุน จึงมีความ
พยายามค้นหาและปรับเปลี่ยนพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนมาเป็นปลูก
ไผ่ ซึ่งเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้แม้ว่าจะเป็นดินลูกรังและขาดน้ํา และเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้เกือบตลอดปี
และในการปลูกพืชอื่นๆ จะมีเทคนิคการปลูกพืชแบบหมุนเวียนและไม่ปลูกพืชซ้ํากัน เช่น ปลูกข้าวสลับกับถั่ว
เขียวหรือผัก ปลูกข้าวโพดสลับกับปอเทือง ซึ่งเป็นการปรับปรุงดินอีกวิธีหนึ่งอีกด้วย ซึ่งการปรับปรุงบํารุงดิน
โดยการใช้พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลงในพื้นที่ทําการเกษตรมา
เป็นระยะเวลา 9 ปี จนปัจจุบันพื้นที่ดินในที่ที่มีความแห้งแล้ง กลายเป็นดินที่มีความชุ่มชื้น สามารถอุ้มน้ําได้
หน่อไม้และพืชผักเจริญเติบโตได้ดี หน่อไม้สามารถเก็บผลผลิตได้ถึง 8 เดือน พืชผักปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอด
ทั้งปี
นอกจากนี้ยังมีความคิดริเริ่มในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิต ไผ่และผัก ได้แก่ การนําหน่อไม้มาผลิต
เป็นหน่อไม้ปีบ ในฤดูกาลที่หน่อไม้มีราคาถูก เพิ่มมูลค่าหน่อไม้ให้มีราคาสูงขึ้น การปลูกถั่วเขียวสลับกับนาข้าว
โดยถั่วเขียวช่วยในการปรับปรุงดิน และเก็บเมล็ดถั่วเขียวเพาะเป็นถั่วงอก นําไปจําหน่ายที่ตลาดด้วยตนเอง
การปลูกผักหลากหลายชนิด และเมื่อนําไปจําหน่ายในตลาด จะจัดผักรวมหลายชนิดเป็นชุดๆ จําหน่าย พร้อม
ประกอบอาหาร เพิ่มมูลค่าสินค้า และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
4. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับระยะเวลาที่ใช้
จากผลการวิเคราะห์ดิน ตารางที่ 1 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ดินในทั้งสองแปลง คือ พื้นที่แปลงที่ 1 และ 2
มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในช่วงปานกลางถึงสูงมาก คือ 1.97-4.76% โดยเฉพาะแปลงไผ่ในพื้นที่แปลงที่ 1
อินทรียวัตถุสูงมาก 4.76% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่หมอดินอาสานางดอกพุธน้อย มั่นไสย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
อินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพตลอดระยะ 9 ปี จึงมีผลทําให้ดินดีขึ้น มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินร่วนซุย ผลผลิต
เพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น
รายได้
จากการฟื้นฟูสภาพดิน ปรับปรุงบํารุงดินให้ดีขึ้น ร่วมกับการจัดการแปรรูป และนําผลผลิตที่ได้ไป
จําหน่ายเองที่ตลาดตลอดทั้งปี ทําให้มีรายได้ ดังนี้
แหล่งรายได้
หน่อไม้และลําไม้ไผ่
ข้าว (ส่วนใหญ่บริโภค)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่วงอก
ผักสวนครัว
ไก่
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง
รวมรายได้ต่อปี

รายได้ (บาทต่อปี)
154,000
15,000
20,000
15,000
18,250
5,000
7,200
234,450

รายการรายจ่าย
ต้นทุนการผลิตหน่อไม้
ต้นทุนการผลิตข้าว
ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ต้นทุนการผลิตถั่วเขียว(แปรรูป)
ต้นทุนการผลิตผักสวนครัว
ต้นทุนการผลิตไก่
ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
รวมรายจ่ายต่อปี

รายได้มากกว่ารายจ่าย 87,950 บาทต่อปี

รายจ่าย (บาทต่อปี)
50,000
20,000
16,000
7,000
10,000
2,500
5,000
36,000
146,500
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การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน
1. เป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการพัฒนาที่ดนิ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเรียนรูด้ ้านต่างๆ ดังนี้
- จุดเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก (สารเร่ง พด.1)
- จุดเรียนรู้การผลิตน้ําหมักชีวภาพ (สารเร่ง พด.2)
- จุดเรียนรู้การผลิตน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง (สารเร่ง พด.7)
- จุดเรียนรู้การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)
- จุดเรียนรู้การไถกลบตอซัง
2. เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
- องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
- สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
- สํานักงานเกษตรอําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
- หมอดินอาสาประจําตําบล/หมู่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์
5. ความเป็นผูน้ ําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
- หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรบ้านวังกะพี้
- ประธานกลุ่มแม่บ้านประจําหมู่บ้าน
- แม่ครัวประจําหมู่บ้าน
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- วิทยากรปฏิบัติการประจําศูนย์เรียนรู้การเกษตรประจําตําบล
- วิทยากรหมอดินอาสา
รางวัลและผลงานที่ได้รบั
- ปี 2556 ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม จังหวัดอุตรดิตถ์ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร
- ปี 2556 วันสตรีสากล ได้รับรางวัลในฐานะเป็นสตรีผู้บําเพ็ญประโยชน์ประจําปี 2556 อําเภอทอง
แสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
- ปี 2554 ได้รับเกียรติบัตรจาก ธกส. ให้เป็นผู้มีพระคุณ ผู้เป็นหุ้นส่วนกับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
และเป็นผู้มีการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมเป็นบุคคลที่ธนาคารฯ ควรยก
ย่องเชิดชูเกียรติแห่งปี “ลูกค้าดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2554”
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 ลดการใช้สารเคมี โดยใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงบํารุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยคอก พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยหมักพด. 1
น้ําหมักชีวภาพ พด.2 ใช้น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7
6.2 ไม่เผาฟางในแปลงนาข้าว
6.3 ไม่เผาเศษพืช เศษใบไม้ โดยเฉพาะในแปลงไผ่ ปล่อยให้ใบไผ่คลุมดินตามธรรมชาติ รักษาความชื้น
ในดิน และเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ
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ภาพกิจกรรม

พื้นที่แปลงที่ 1 แปลงไผ่ และโรงเรือนเลีย้ งไก่
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พื้นที่แปลงที่ 1 พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
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พื้นที่แปลงที่ 2 ไผ่ นาข้าว ปอเทือง ข้าวโพด สระน้ําและไม้ผล
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ภาพกิจกรรมการแปรรูปและจําหน่ายผักปลอดสารพิษ
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รางวัลที่เคยได้รับ
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ใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)

ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม

