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แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและคัดเลือกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ ดีเด่น
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8 สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พิจติ ร

บ้านนายสุเทพ เพ็งแจ้ง
92/1 ม.3 ต.เขาทราย
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

บ้านรุง่ ทอง

สากเหล็ก-เขาทราย (สาย 11)

1. สถานทีต่ งั้ 92/1 หมู่ 3 ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติ ร
พิกดั E 676611 N 1797254

หลัก กม.70
ทีท
่ ําการตํารวจสายตรวจ
บ้านวังแดง
ระยะทางประมาณ 4 กม.

วังแดง-ลําประดา

สี่แยกวังแดง

แผนทีแ่ สดงลักษณะสภาพภูมิประเทศ แสดงตําแหน่งทีต่ ั้ง
บ้านนายสุเทพ เพ็งแจ้ง หมอดินประจําหมูบ่ า้ น ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติ ร
2. ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ จัดตั้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ.2552 และได้รบั ต่อยอดงบประมาณปี พ.ศ.
2555
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ.2552 และได้รับการสนับสนุนต่อยอด ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 - 2556
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3. ชื่อเกษตรกรที่รบั ผิดชอบดูแลศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ
ชื่อ-สกุล :
นายสุเทพ เพ็งแจ้ง
ตําแหน่ง :
หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3946892, 087-5223729
4. วิสัยทัศน์ ปรัชญา และแนวคิดในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ
นายสุเทพ เพ็งแจ้ง เริ่มรู้จักวิธีการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหมอดิน
อาสาเมื่อปี พ.ศ.2547 มีแนวคิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ ด้วยการปลูก
ไม้ผล ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทําแปลงผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ทุกอย่างเอื้อประโยชน์แก่กัน เริ่มจากการปลูกหญ้าแฝก การผลิต
ปุ๋ยหมัก พด.1 น้ําหมักชีวภาพ พด.2 น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 ไว้ใช้เองในพื้นที่การเกษตร การปรับปรุงบํารุง
ดินด้วยการใช้โดโลไมท์และพืชปุ๋ยสดในนาข้าว ส่งผลให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตพืชหลายชนิดได้
ตลอดทั้งปี มีรายได้ที่สามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง
ปี พ.ศ.2552 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ได้สนับสนุนงบประมาณและปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งจัดตั้งแปลงสาธิตและจุดเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลให้ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินในตําบล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช และการจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ซึ่งจากผลดังกล่าวทําให้นายสุเทพ เพ็งแจ้ง ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ชนะเลิศ
ผลงานหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา สาขาที่ 9 “การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ปี พ.ศ.2552 และ
ได้รับรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 4 ประเภทการปลูก
และการส่งเสริมการปลูก ปี พ.ศ.2552 ทําให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นที่รู้จักในตําบลและพื้นที่
ใกล้เคียง หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจมากขึ้น มีการนําเกษตรกรเข้ามาอบรมและศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีบริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ไว้ประจําศูนย์ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน
5. จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ตั้งแต่ก่อตั้งมา
ศูนย์ถ่ายทอดฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2552 มี กลุ่มสมาชิกลูกค้า ธ.ก.ส. เกษตรกร นักเรียน-นักศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นําเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานมากกว่า 1,000 ราย
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6. อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โดยรวมเกษตรกรที่มาเยี่ยมชม จะดูจากแปลงจุดเรียนรู้ที่ทําจริงในพื้นที่ของตนเองมากกว่า โดยเฉพาะเรื่อง
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา การปลูกหญ้าแฝกเพื่อบําบัดน้ําเสีย นองจากนี้ภายในศูนย์ฯ ยังมีอุปกรณ์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสําหรับแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มาเยี่ยมชม ดังนี้
สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1) หนังสือคู่มือคําแนะนําการใช้ปุ๋ยเคมีฯ รายตําบล
2) แผ่นซีดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สารเร่ง
จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเส้นทางความสําเร็จสู่การเพิ่มผลผลิต
ข้าวโพด พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน
3) เอกสารแผนพับ เช่น เอกสารแผ่นพับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยพืชสด และการรณรงค์งดเผาฟาง
และตอซังพืช ฯลฯ
4) เอกสารแผ่นพับสารเร่ง พด.1 2 3 6 และ 7
5) ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ เผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน
6) ป้ า ยจุ ด เรี ย นรู้ ต่ า งๆ เช่ น จุ ด เรี ย นรู้ ก ารผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ปั้ น เม็ ด จุ ด เรี ย นรู้ ก ารผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก
จุดเรียนรู้การผลิตน้ําหมักชีวภาพ พด.2 น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 และหญ้าแฝก ฯลฯ
7) แบบจําลองรากหญ้าแฝก

อุปกรณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1) เครื่องมือชุดวิเคราะห์ดิน ซึ่งได้รับจากกรมพัฒนาที่ดิน
2) อุปกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จานปั้นเม็ด สายพานลําเลียง และเครื่องตีป่น ฯลฯ
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7. รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการ
7.1 แปลงสาธิต/ผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์
พืน้ ทีก่ ารเกษตร นายสุเทพ เพ็งแจ้ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20 ไร่เศษ แบ่งออกดังนี้
1) พื้นทีท่ ํานา ข้าวหอมมะลิ 105 จํานวน 10 ไร่ แบ่งเป็นแปลงสําหรับขยายพันธุ์หญ้าแฝก 2 ไร่
2) พื้นทีท่ ําสวนผสมผสาน จํานวน 10 ไร่
3) พื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลา ประมาณ 0.5 ไร่ ประกอบด้วย
4) พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 1 งาน เป็นบ้านและปลูกพืชผักสวนครัว และตามคันดินที่ยกร่องปลูกไม้ผลจะทํา
การปลูกหญ้าแฝกยาวตลอดแนวคันดิน

จุดเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย

แผนทีแ่ สดงการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
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5) พื้นทีท่ ําแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ด้านต่างๆ ประกอบด้วย
- จุดเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก พด.1
- จุดเรียนรู้ด้านการผลิตน้ําหมักชีวภาพ พด.2 และน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7
- จุดเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- จุดเรียนรู้ด้านการบําบัดน้ําเสียด้วยหญ้าแฝก และแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก
- จุดเรียนรู้ด้านการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
- จุดเรียนรู้ด้านการไถกลบตอซัง
- จุดเรียนรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
- จุดเรียนรู้ด้านการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปูนโดโลไมท์
จากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจําตําบล ทําให้มีหน่วยงานรัฐ กลุ่มสมาชิกลูกค้า ธ.ก.ส. เกษตรกร นักเรียน-นักศึกษา ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดู
งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมบูรณาการกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกร ด้านการผลิตน้ําหมัก พด.2 น้ําหมัก
สมุนไพรไล่แมลง พด.7 สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด และการเพาะเห็ด ภายในศูนย์ถ่ายทอดฯ โดยมอบหมายให้
นายสุเทพ เพ็งแจ้ง พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายและทําการสาธิต

จุดเรียนรูด้ ้านการผลิตปุ๋ยหมัก พด.1

จุดเรียนรูด้ ้านการผลิตน้าํ หมักชีวภาพ พด.2 และน้าํ หมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7
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จุดเรียนรูด้ ้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

จุดเรียนรูด้ ้านการบําบัดน้ําเสียด้วยหญ้าแฝก

จุดเรียนรูด้ ้านการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรกั ษ์ดินและน้ํา
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สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ร่วมบูรณาการกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกร
7.2 การให้บริการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน มีบริการผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิเช่น สารเร่งซุปเปอร์
พด.1 2 6 7 น้ําหมักชีวภาพ พด.2 น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 กล้าหญ้าแฝก สําหรับให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้า
มาดูงานภายในศูนย์ฯ
7.3 การถ่ายทอดขยายผล
1) เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หน่วยงานของรัฐ เกษตรกรนักเรียน-นักศึกษา ให้ความสนใจ
ในเรื่องการพัฒนาที่ดิน
2) เป็นศูนย์ขยายผลศูนย์ขยายพัฒนาการเกษตร สิรินธร ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3) เป็นสถานที่จัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
4) เป็นวิทยากรประจําศูนย์ถ่ายทอดฯ ให้ความรู้ด้านการทําปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ พด.2 น้ําหมักสมุนไพร
ไล่แมลง พด.7
5) เป็นครูสอนประจํา ทุกวันจันทร์ที่โรงเรียนวัดลําประดา โดยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
เรื่อง หญ้าแฝกและการปลูกหญ้าแฝก การปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรพอเพียง การทําปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ พด.2
น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง พด.7 ตลอดจนการทําน้ํายาล้างจาน (สอนฟรี)

สาธิตการผลิตน้ําหมักชีวภาพ พด.2 ให้แก่ หน่วยงานรัฐและเกษตรกร

๘

วิทยากรบรรยายและสาธิตการผลิต ปุ๋ยหมัก พด.1 น้ําหมักชีวภาพ พด.2 และน้าํ หมักสมุนไพร พด.7
ให้กบั นักเรียน โรงเรียนบ้านลําประดา ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจติ ร

วิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรและสาธิตการผลิต

๙
7.4 กิจกรรมสนับสนุนกรมพัฒนาที่ดิน
1) แปลงสาธิตโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
3) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับ โรงเรียน อบต. เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

กิจกรรมอบรมกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรียล์ ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

แปลงสาธิตโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช

๑๐
8. ผลงานและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
1) ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ หมอดิ น ดี เ ด่ น เฉพาะสาขา สาขาที่ 9 “การพั ฒ นาที่ ดิ น ตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552
2) ได้รับรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 4
ประเภทการปลูกและการส่งเสริมการปลูก ของ ปตท. ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 ได้โล่และเงินรางวัล
90,000 บาท
3) รางวัลเกียรติบัตรสํานักงาน กปร. เรื่อง ผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 สํานักงาน กปร.
ปี พ.ศ.2553
4) โล่รางวัลพระราชทาน เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี 2555 สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2555
5) โล่รางวัล เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาหมอดินอาสาดีเด่นระดับกรมฯ ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.
2555
6) โล่รางวัล หมอดินดีเด่นระดับประเทศ สาขาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2555

โล่รางวัลพระราชทาน เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี 2555
สาขาการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ
งานพระราชพิธพี ืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2555

๑๑

รางวัลแห่งเกียรติยศ ในปี พ.ศ.2555

โล่รางวัลพระราชทาน
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี 2555 สาขาการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรม

โล่รางวัล หมอดินดีเด่นระดับประเทศ
สาขาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกฯ ปี พ.ศ.2555

โล่รางวัล เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
สาขาหมอดินอาสาดีเด่นระดับกรมฯ ปี พ.ศ.2555

