
ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน น้ํา พืช
 ตนแบบเกษตรอินทรียวิถีชุมชน

 นายมนัส พุมมะปราง หมอดินอาสาประจําตําบลหัวเขา
 

             
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบรุี



ประวัติหมอดนิอาสา                       
ชื่อ    นายมนัส  พุมมะปราง

อายุ   57

เกิด   6 มิ.ย. พ.ศ.2495

ที่อยู   35 หมู 9 บานเขาเขียว ตําบลหัวเขา 
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท  081-3415775  035-578408

เลขที่บัตรประชาชน  37202 00281 184

เปนหมอดินอาสาป 2550



การศึกษา

จบชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนวัดอูตะเภา 
จบชั้นประถมศกึษาปที่ 7  โรงเรียนวัดปาสะแก 
จบชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสหวิทยวุฒ

 
ิ

พิเศษมัธยมศึกษา (พม.) จังหวัดสุพรรณบุรี

อาชีพหลัก  ทําการเกษตรและเปนวิทยากร

พื้นที่การเกษตร 20 ไร



มนัส พุมมะปราง หมอดินอาสาประจําตําบลหัวเขา  คือผูที่ทําการศึกษาอยาง    
จริงจังในการพัฒนาการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย  โทรศัพท  081-3415775

จากอาชีพครูของมนัส เปลี่ยนเปนอาชีพพอคารับซื้อขาว ทําให
 


ทราบถึงพิษภัยของสารพิษที่ตกคางอยูในผลผลิต  จึงหันเหสูวิถีทางของเกษตร

 อินทรียโดยเริ่มจากพื้นที่ของตนเองหาความรูเกี่ยวกับสารอินทรียทุกอยาง  ทั้งปุย
 พืชสด  ปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา และเปนผูที่ถายทอดวิธกีารปรับปรุงบํารุงดินอยาง
 ถูกตองใหกบัเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง 



พิกัดแปลง
47P 0615446
UTM 1641287

พื้นที่ดําเนินการ หมู 9 ตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี



ประวตัิศูนยฯ
เริ่มจากการปลูกผักโดยไมใชปุยเคมีสารเคมี ตอมาเกดิ

 ความสนใจและมีโอกาสเขารับการอบรมหมอดนิอาสาของ
 กรมพัฒนาที่ดิน  จนเกดิแนวความคิดที่จะชวยเกษตรกรลด

 ตนทุนการผลิต  จึงเริ่มจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย
 


ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และมีแนวคิดที่จะพัฒนามุงส

 
ู

เกษตรอินทรีย จึงดําเนนิการจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูการพัฒนา
 ที่ดิน น้ํา พชื ตนแบบเกษตรอินทรีย วิถีชุมชน ซึ่งมสีถาน

 
ี

พัฒนาที่ดนิสุพรรณบุรีเปนที่ปรึกษา เริ่มดําเนนิการกอตั้ง
 ตั้งแตป 2550 เปนตนมา



ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน น้ํา พืช             
ตนแบบเกษตรอินทรีย วิถีชุมชน 

1.ถายทอดความรูดานการพัฒนาที่ดนิ

2.แหลงเรียนรูและศึกษาดูงานทางดานอนิทรีย

3.จําหนายพืชผักอินทรีย และผลิตภัณฑตางๆ 

ปุยอินทรียปนเม็ด น้ําหมักปลา น้าํหมักพืชสีเขียว  
น้ําหมักสมนุไพร น้ําสมควันไมคุณภาพสูง 



การใชที่ดิน

แปลงพืชผักอินทรียชนิดตางๆ

นาอินทรีย 

ขาวโพดอินทรีย

มะละกออินทรีย

การใชที่ดิน

ผลผลิตเฉลี่ย 40 กิโลกรัมตอวัน



ผังแปลงศูนยเรียนรูฯ

ศูนยเรียนรู 1 ไร บอน้ํา 2  บอ แปลงผัก 2 ไร แปลงมะละกอ 5ไร

แปลงไมผล 2 ไร คันลอม 600 เมตร โรงน้ําสมควันไม โรงเพาะเห็ด 4 โรง

พื้นที่ 20 ไร



ชนดิของดนิ กลุมชุดดนิที่ 4 เนื้อที่ 20 ไร
ผลวิเคราะหดนิ
pH           OM         P2O5             k2 O

6.5-7-0    1.4            6            115

เปอรเซ็นต  สวนตอลานสวน   สวนตอลานสวน    



ปญหาการใชที่ดิน
เปนดินเหนียวจัดมีโครงสรางแนนทึบ มีการ  ระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา   
ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชผัก ชนิดตางๆ 



 สภาพพื้นที่กอนดําเนนิการ

เนื้อดินแนนทึบ อินทรยีวัตถุต่ํา   
ไมเหมาะสมในการปลูกพืช

 ดินมีโครงสรางดีขึ้น เหมาะสมตอการเพาะปลูก

สภาพพื้นที่หลังดําเนนิการ

ปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง 2 รุน

หลังการไถกลบปอเทือง



ปอเทืองปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถ
 

ุ
และปรับโครงสรางของดินทาง

 กายภาพในแปลงปลูกผักอินทรีย  
เนื้อที่ 10 ไร

ชนดิและปริมาณการใชปุยพืชสด 



 ปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชปุยสด (ปอเทือง) ปอเทืองอายุ 1 เดอืน

ไถกลบปอเทืองเมื่ออายุ 45 วัน  หลังไถกลบประมาณ 15 วันเกิดการยอยสลาย



ชนิดและปริมาณการใชพืชปุยสด
เมล็ดพันธุถั่วพุมดําและถั่วพราปลูกคลมุดิน   
ในแปลงมะละกอ เนื้อที่ 10 ไร

ถั่วพุมดําถั่วพรา



 ไดปริมาณมวลชีวภาพในดานการปรับปรุงดิน 5.0-5.5 ตันตอไร  
ปริมาณอนิทรียวัตถุในดนิจาก 1.14 เปอรเซ็นต เพิ่มเปน 6.40 เปอรเซ็นต 



พื้นที่ที่ไดรับการสงเสริม
ตําบลเขาดิน อําเภอเดิมบางนางบวช



กจิกรรมตางๆภายในศูนยเรียนรู

จุดเรียนรูการผลิตเห็ดฟาง จุดเรียนรูการใชระบบน้ําหยด

จุดเรียนรูการผลิตปุยอินทรยีคุณภาพสูง ปริมาณการผลิต 60 ตันตอป (ราคาตันละ 5800 บาท)



 ผลติผักอนิทรียชนดิตางๆจําหนายในพื้นที่อําเภอเดมิบางนางบวช 

 แปลงผักอินทรียเนื้อที่ 10 ไร ( คะนา กวางตุง ผักบุงจีน หนอไมฝรั่ง มะละกอ )

กระหล่ําดอกก็ผลิตไดครับ



 ขาวโพดอินทรีย
มะละกออินทรีย

มีรายไดเฉลี่ยวันละ 400-500 บาท ผลิตผักอินทรียชนิดตางๆ



จดุเรียนรูการทําปุยหมัก

ใชวัสดุเหลือใชตางๆ เชน  ขี้ละอองขาว กากสมุนไพร กาก
 กาแฟ เปลือกผลไม มูลสัตว โดยใชสารเรงซุปเปอรพด.1 ยอยสลาย 

หลังจากเปนปุยหมักแลวจึงขยายเชื้อซุปเปอร พด.3 ลงในกองปุยหมัก
 ตอไป  ผลิตปละประมาณ 200 ตัน  

แกลบดํา มูลสัตวกากสมุนไพรฟางขาว



จดุเรียนรูการอนุรักษดนิและน้ําดวยหญาแฝก



จุดเรียนรูการทําน้ําหมัก

น้ําหมักปลา น้ําหมักพืชสีเขียว ฮอรโมนไข น้ําหมักสมุนไพร

น้ําหมักปลา        ปริมาณการผลิตปละ  1,000 ลิตร 
น้ําหมักพืชสีเขียว   ปริมาณการผลิตปละ  1,000 ลิตร
น้ําหมักสมุนไพร    ปริมาณการผลิตปละ   800 ลิตร
ฮอรโมนไข         ปริมาณการผลิตปละ   200 ลติร 



หมอดินมนัส พุมมะปราง
 ผลผลิตขาวอินทรียเฉลี่ย 90 ถังตอไร

รวมกลุมเกษตรกรประมาณ 7 ครอบครัว ผลิตขาว
อินทรีย เปนปที่  4  โดยใชสารอินทรีย-ชีวภาพ ม ี 
ตนทุนการผลิตประมาณ 3370 ตอไร

แปลงสาธิตการลดตนทุนการทํานา เนื้อที่ 24 ไร
ทําไมตนทุนสูง
ใชปุยเคมีเกินความจําเปน
ใชสารเคมีเกินความจําเปน
เตรียมดินผิดวิธี
ใชพันธุขาวปลูกไมเหมาะสม

ผลผลิตป 52 ได 102 ถังตอไร ตนทนุการผลติ 3000 
บาท



จดุเรียนรูการผลิตเห็ดฟาง

มโีรงเรือนผลติเห็ดฟาง 2 โรง (เตรียมขยายเพิ่มเปน 4 โรง) 
มีปริมาณการผลิต100 – 150 กโิลกรัมตอครั้ง จําหนายได

 


กโิลกรัมละ 60 บาท 



จดุเรียนรูการผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง

เรียงเศษไมในเตาเศษไมชนิดตางๆ ปดหนาเตา ระบบควบแนน กอไฟภายในเตา

เริ่มเก็บน้าํสมควันไม เก็บถานประมาณ 2 วนั เก็บไวในถัง 3 เดือน บรรจุใสขวด

มีเตาตนแบบจํานวน 2 เตา โดยบรรจุเศษไมเตาละ 5 ตัน ผลิตน้ําสมควัน
 ไมโดยใชระบบควบแนนสามารถเก็บน้ําสมควันไมเฉลี่ย 250 - 300 ลิตรตอ
 ครั้ง และไดปริมาณถานถึง 15-18 กระสอบ ปริมาณการผลิตน้ําสมควันไม
 


ปละ 5000 ลิตร      



น้ําสมควันไม ของเหลวสีน้าํตาลมีกลิ่นควันไฟทีไ่ดมาจากการควบแนนของควันท
 

ี่
เกิดจากการผลิตถาน ณ. อุณหภมูทิี่เหมาะสมโดยมคีุณสมบัติมีฤทธิ์เปนกรดและม

 
ี

สารประกอบทีม่ีประโยชนตอพืช โดยเฉพาะฟนอลมคีุณสมบัติในการฆาเชื้อไดดีเมือ่
 นํามาเจือจาง 200 เทา มีจุลินทรียที่เปนประโยชนและตอตานเชื้อแบคทีเรีย น้ําสม

 ควันไมจึงใชในการเกษตรไดดีในการใชฆาเชื้อรา  ปองกันโรคและไลแมลง

สุดเขียว  สตูรปุยอินทรียน้าํจาก พด.2 ใชผสมรวมกับน้ําสมควันไม โดยใชปริมาณ
 120 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร น้ําสมควันไม 100 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร แลวนํามาผสม

 รวมกัน ฉีดพนในนาขาวทุกๆ 45 วัน ในแปลงพืชผักทุกสัปดาห ชวยไลเพลี้ยกระโดด 
เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ ดวงหมัดผัก เพลี้ยออน ลดตนทุนยาฆาแมลง และฮอรโมนเรง

 การเจริญเติบโตสามารถเพิ่มผลผลิตไดมากขึน้ และมีคุณภาพดีขึ้น
 

                    



เก็บน้ําสมควันไมที่อุณหภุมิ 300 องศา 



ฉีดพนอัตรา 1 ตอ 500 หรือผสมน้ําอัตราสวน 1 ตอ 200 ราดลงบนดิน 

สุดเขียว ปุยอินทรียน้ํา ผสมน้ําสมควันไม

สูตรเดด็ ลดยาฆาแมลง เพิ่มคุณภาพผลผลติ



กิจกรรมตางๆในศนูยเรียนรูการพัฒนาที่ดนิ น้ํา พืช ตนแบบเกษตรอินทรีย วิถีชมุชน



ถายทอดความรูดานการพัฒนาที่ดิน



อบรมหมอดินอาสาประจําอําเภอเดิมบางนางบวช
 

จํานวน
 

120 ราย
วันที่ 25 ธันวาคม 2551



รองอธิบดีดานปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจงานศูนยเรียนรูฯ



ศนูยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
 

จังหวัดเชียงใหม
 

 (หมอดินดอยอาสาประจําตําบล)

จํานวน 80 ราย ศึกษาดูงานดานการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ศูนยเรียนรู ฯ   วันที่ 5 เมษายน 2552



 คณะหมอดินดอยศึกษาดูงาน แปลงผกัอนิทรียชนิดตางๆ  แปลงมะละกออินทรีย

แปลงนาอนิทรีย  หญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ํา การวางระบบน้ําหยด

โรงเห็ดอินทรีย (เห็ดฟาง) น้ําสมควันไมคุณภาพสูง



29 เมษายน 52 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 4 จังหวัดนครสวรรค ศึกษาดูงานจํานวน 50  ราย



จุดเรียนรูการทําปุยหมัก



 จุดเรียนรูการผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง



จุดเรียนรูการผลิตมะละกออินทรีย



จุดเรียนรูการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา



ผลิตภัณฑตางๆที่จําหนายภายในศูนยฯ



น้ําสมควันไมคุณภาพสูง
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