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ประวัติสวนตัว
นายสําเริง เคาอน พื้นเพเดิมเปนคนจังหวัดระยอง ไดเดินทางมาเยี่ยมพี่ชายที่มาอยูจังหวัดอุตรดิตถ
กอนแลวเกิดความชอบบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่บานวังหัวดอย ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา
จังหวัดอุตรดิตถ ที่มีความโอบออมอารี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นจึงยายครอบครัวมาอยูที่บานวัง
หัวดอย นายสําเริง เคาอน เปนเกษตรกรที่มีความขยันขันแข็ง หัวไวใจสู ชอบทดลอง ชอบปฏิบัติตามหลัก
วิชาการความรูใหมๆ และเปนคนที่นําเอาทุเรียน ลองกอง ลางสาด ซึ่งเปนพืชที่ขึ้นไดดีในจังหวัดระยองมา
ทดลองปลูกที่บานวังหัวดอย ซึ่งเดิมคนในชุมชนคิดวาปลูกไมได นํามาปลูกจนไดผลผลิตที่มีรสชาดดี จน
ชาวบ า นหลายคนเอาอย างนํ า ไปปลูก ในพื้น ที่ข องตนเอง ดว ยนายสํ า เริ ง เปน คนที่ ช อบแนะนํ าสง เสริ ม
ชวยเหลือคนในชุมชน เปนอยางดี จึงไดรับการเสนอชื่อใหเปนหมอดินอาสาประจําหมูบาน และไดทํา
กิจกรรมการพัฒนาที่ดินรวมกับชุมชนและเจาหนาที่ของสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ เชน การทําปุยหมัก การ
ทําน้ําหมักชีวภาพ และการปลูกหญาแฝก และไดขอรับการสนับสนุนกลาหญาแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถไปปลูกเปนตัวอยางใหกับชุมชน และสงแปลงหญาแฝกเขาประกวดโครงการการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และไดรับรางวัลประเภทการปลูก จากการที่เปนหมอดินที่มี
ผลงานจึงมีรายการโทรทัศนของกรมพัฒนาที่ดินมาถายทําสารคดีพบหมอดิน ตองถายทํากันหลายเทค เพราะ
นายสําเริงเปนคนที่กลัวกลองและขี้อาย จึงไดรับฉายา “ขี้อายใจสู”

2. ชนิดของดิน
กลุมชุดดินที่ 47
เนื้อที่ 61 ไร
ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวน ที่มีเศษหินปะปนมาก และพบชั้นหิน พื้น
ลึก 50 - 80 ซม. ดินมีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 2 - 20 % เปนดินตืน้ มีการระบายน้ําดี ระดับน้ําใต
ดินอยูลึกกวา 3 เมตรตลอดป มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ไดแก ชุดดินลี้ มวกเหล็ก
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3. ผลวิเคราะหดิน
ตัวชี้วัด
คาความเปนกรด-ดางของดิน (pH)
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM)
ปริมาณ P ที่เปน ประโยชน (mg/kg)
ปริมาณ K ที่เปนประโยชน (mg/kg)

วิเคราะหครั้งที่ 1 (ป2549)
5.2
1.45
12
60

วิเคราะหครั้งที่ 2 (ป 2552)
5.9
2.56
20
73

จากการเก็บตัวอยางดินในพืน้ ที่ของนายสําเริง เคาอน ไปวิเคราะหหาปริมาณ อินทรียวัตถุ ธาตุ
อาหารที่เปนประโยชนตอพืช และคาความเปนกรด – ดางของดิน พบวา มีความเปลี่ยนแปลง กลาวคือ คา
ความเปนกรด – ดางของดิน (pH) จาก 5.2 เปน 5.9 ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการใชสารปรับปรุงดินกรด ทําให
ธาตุอาหารพืชที่มีอยูในดินถูกปลดปลอยออกมาอยูในรูปที่พืชสามารถใชประโยชนได นอกจากนั้นปริมาณ
อินทรียวัตถุทมี่ ีอยูในดินมีปริมาณที่สูงขึ้น จากเดิม 1.45 % เพิ่มขึ้นเปน 2.56 % ในชวงเวลา 3 ป ซึ่งเปนผล
เนื่องมาจาก การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน การใชปุยพืชสด การใชปุยหมัก การใชน้ําหมัก
ชีวภาพชวยในการยอยสลายเศษพืช ประกอบกับนายสําเริงมีการตัดใบหญาแฝกและเศษพืชคลุมดิน ทําให
ยอยสลายเปนอินทรียวัตถุมากขึ้นในดิน (ตามตารางผลการวิเคราะหดนิ )
4. การใชที่ดิน
หลังจากนายสําเริงไดมาจับจองพื้นที่ทํากินที่บานวังหัวดอย ในปแรกๆ ไดใชพื้นที่ปลูกขาวโพดแลว
ตามดวยถั่วเขียว โดยมีการไถพรวนแนวขึ้น-ลงโดยใชรถไถ ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ และทําใหผลผลิตของพืชที่ปลูกลดลงทุกป ไมคุมกับการลงทุน ตอมาไดปรึกษาและขอ
คําแนะนําจากเจาหนาที่ของพัฒนาที่ดิน จึงไดนําเอาความรูไปปรับปรุงพื้นที่ของตนเองและเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปลูกพืชและการใชประโยชนทดี่ ินดังนี้
ตารางแสดงการใชประโยชนที่ดิน แปลงนายสําเริง เคาอน พื้นที่ 61 ไร
ประเภทการใชที่ดิน

จํานวนพื้นที่ (ไร)

1.ยางพารา
2. ลิ้นจี่
3.ปลูกพืชผสมผสาน
4. สระน้ํา

50
5
5
1

สถานะ
ยังไมใหผลผลิต
มีผลผลิตออกขาย สรางรายได
มีผลผลิตออกขาย สรางรายได
เปนแหลงน้ําทําการเกษตรและเลี้ยงปลากินพืช
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4.1 พื้นที่ปลูกยางพารา จํานวน 50 ไร พื้นที่ปลูกยางพาราเปนพื้นที่ทมี่ ีความลาดชัน นายสําเริงปลูก
ยางพารา ตามแนวคูรับน้ํารอบเขา และปลูกหญาแฝกตามขอบคันคู ในฤดูแลงทําการตัดใบหญาแฝกแลว
นํามาคลุมโคนตนยางพาราเพื่อรักษาความชุมชื้นของดิน
4.2 พื้นที่ปลูกลิ้นจี่ จํานวน 5 ไร ลิ้นจี้ที่ปลูก นายสําเริงนําพันธุมาจากอําเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย เปนพันธุคอม จากการที่เปนคนชอบปลูกตนไมเมื่อผานไปทางจังหวัดสุโขทัยจึงไดไปขอความรูจาก
เจาของสวน เจาของสวนแนะนําวาลิ้นจี่ที่เหมาะสมกับจังหวัดอุตรดิตถ สุโขทัย ควรจะเปนพันธุคอม เพราะ
เปนพันธุที่ไมตองการอากาศหนาวมากนัก และผลผลิตจะออกกอนลิ้นจี่ที่ปลูกทางภาคเหนือตอนบน ทําให
ไดราคาสูง และถาเอาพันธุจากทางภาคเหนือตอนบนมาปลูก จะไมคอยติดผลเพราะสภาพอากาศไมหนาว
เหมือนทางภาคเหนือตอนบน ทําใหเปนพืชที่สรางรายไดใหนายสําเริงในปจจุบัน ในพื้นที่สวนลิ้นจี่ นาย
สําเริงไดปลูกตนยางนาเปนพืชแซม อีกพืชหนึ่ง นายสําเริงคิดวา ยางนาสามารถเจริญเติบโต ในสวนลิ้นจี่ได
และสามารถใชเนื้อไมไดในอนาคต และเปนตนไมที่ในหลวงทรงปลูกเปนตัวอยาง (เห็นจากในทีวี)

4.3 พื้นที่ปลูกพืชผสมผสาน จํานวน 5 ไร โดยปลูกตนไมหลากหลายชนิดผสมผสานกันในพื้นที่
เปนระบบวนเกษตร โดยอาศัยการเกื้อกูลกันของตนไมโดยตนไมที่มที รงพุมขนาดเล็กอาศัยรมเงาของตนไม
ขนาดใหญที่นายสําเริงนํามาปลูกในพื้นที่ พืชบางชนิดใหความชื้นใหน้ํากับพืชที่ปลูกใกลเคียง เชนปลูก
กลวยใกลๆ กับตนลองกองที่มีอายุนอย การปลูกพืชหลายชนิดผสมกันและไดอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได
เก็บผลผลิตขายเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัวในขณะที่ยางพารายังไมใหผลผลิต และบางสวนก็ปลูกเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนและแจกจายใหกับเพื่อนบาน
และไดปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใชประกอบอาหารใน
ครัวเรือนหลายชนิด เชน พริก มะเขือ ซึ่งถือวาเปนระบบที่มีความยั่งยืน โดยมีตนไมดังนี้
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ตารางรายชื่อตนไมที่พบในสวนผสมผสานของนายสําเริง เคาอน
ชนิดตนไม
จํานวนตน
การใชประโยชน
ขายผลผลิต
25
ทุเรียน
ขายผลผลิต
50
ลองกอง
กินและแบงเพือ่ นบาน
10
สะตอ
กินและแบงเพือ่ นบาน
2
ลูกเนียง
กินและแบงเพือ่ นบาน
10
สะเดา
กินและแบงเพือ่ นบาน
20
หวา
กินและแบงเพือ่ นบาน
2
กระทอน
กินและแบงเพือ่ นบาน
5
ขนุน
4
กินและแบงเพือ่ นบาน
มะกรูด
10
กินและแบงเพือ่ นบาน
ลําไย
1
กินและแบงเพือ่ นบาน
มะปราง
4
ทดลองนํามาปลูก
ปาลม
1,000
ปลูกตามแนวทํารั้วขอบเขตสวน
สัก
200
ปลูกขายผลและนําลําตนมาสับคลุมโคน
กลวย
ตนไมผลที่ปลูก
3
ปลูกไวกนิ โดยอาศัยรมเงาของไมทรงพุมที่สูง
พริกไทย
กวาเปนรมเงา

4.4 ขุดสระน้ํา จํานวน 1 ไร พื้นที่ตอนลางของที่ดินเปนจุดที่น้ําจากคูรับน้ํารอบเขาจะไหลมารวมกัน
นายสําเริงจึงทําการขุดสระน้ําเพื่อรองรับน้ําที่ไหลมาจากบนเขา เพื่อเก็บกักตะกอนดินไมใหไหลลงสูที่นาที่
อยูดานลาง และใชน้ําในสระสูบใสถังปูนในสวนเพื่อทําน้ําหยดใหกับตนลองกอง และทุเรียนที่ปลูกใหม ทํา
ใหไมผลเจริญเติบโต นอกจากนั้นในสระน้ํายังเลี้ยงปลากินพืชไวเปนแหลงอาหารโปรตีนประจําบานอีกดวย
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5. ปญหาการใชที่ดิน
สภาพพื้นที่ทาํ กินของนายสําเริง เคาอน มีปญหาในการใชประโยชนที่ดินหลายปญหา เนื่องจาก
ลักษณะดินสวนใหญเปนดินตื้น มีเศษหินและลูกรังปนอยูในเนื้อดินในปริมาณมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ
ต่ํา และดินเปนกรด ทําใหธาตุอาหารพืชที่มีอยูในดินไมสามารถปลดปลอยออกมาเปนประโยชนตอพืชได
ประกอบกับพืน้ ที่ทํากินอยูบนพื้นที่เนิน มีความลาดเท เมื่อมีฝนตกลงมา ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน
ลงสูพื้นที่ดานลาง ซึ่งเปนพื้นที่ทํานา และดินไมสามารถอุมน้ําได ทําใหขาดน้ําในชวงที่ฝนทิ้งชวง ทําใหการ
ปลูกพืชไดผลผลิตไมเต็มที่
6. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการดิน/แกปญหาดิน
เนื่องจากนายสําเริง เคาอน เปนหมอดินอาสาประจําหมูบ านวังหัวดอย หลังจากที่ไดเขารับการอบรม
และไดรับความรูดานการพัฒนาที่ดิน จึงไดนําความรูมาปรับปรุงพื้นที่ทํากินของตนเอง ตามปญหาที่พบใน
พื้นที่ไดแก
6.1 การปองกันการชะลางพังทลายของดิน
การใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร บนที่ดอนหรือที่สูง จะใชในการเพาะปลูกพืชไรและไมผล
เปนหลัก แตพื้นที่เหลานี้มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีระบบการชลประทาน พื้นที่สวนใหญที่เกษตรกรใชใน
การเพาะปลูก จึงเปนพื้นที่การเกษตรที่อาศัยน้ําฝน ปจจุบันแมวาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยที่ตกในแตละปจะมี
ปริมาณเทาๆ หรือใกลเคียงกัน แตเกษตรกรก็มักประสบปญหาภัยแลง หรือภาวะพืชที่เพาะปลูกขาดแคลนน้ํา
เปนประจํา กอความเสียหายแกเกษตรกรและเศรษฐกิจเปนอยางมาก การแกไขปญหาภาวะพืชขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่เกษตรน้ําฝนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรการในการเก็บรักษาความชุมชื้นไวในดินใหไดอยาง
ยาวนาน แตเทาที่ผานมาตราบจนปจจุบัน เกษตรกรสวนใหญในเขตพื้นที่เกษตรน้ําฝนยังคงเพาะปลูกโดย
มิไดมีมาตรการใดในการชวยเก็บรักษาความชุมชื้นในดินเลย ดังจะเห็นไดจากการที่ฝนตกลงมา ก็ปลอยให
น้ําฝนเปนจํานวนมาก ไหลบาออกจากพื้นที่ลงสูแมน้ําลําคลอง ซึ่งนอกจากจะเปนการสูญเสีย น้ําไปโดยเปลา
ประโยชน แ ล ว น้ํ า ฝนที่ ไ หลบ า ยั ง จะกั ด เซาะ
และพัดพาหนาดินซึ่งมีปุยและธาตุอาหารพืชที่
สําคัญใหสูญเสียไป จึงมีความจําเปนที่จะตองมี
ระบบอนุรักษที่เหมาะสมกับพื้นที่ดวย
พื้นที่ทํากินของนายสําเริง เคาอน เปน
อีกพื้นที่หนึ่ง ที่ทําการเกษตรบนพื้นที่ภูเขาสูง
ทําใหดินเกิดการชะลางพังทลาย และขาดความ
อุดมสมบูรณ ทําใหปลูกพืชไมงาม ประกอบกับ
ดินขาดความชุมชื้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมี
มาตรการในการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําและปรับปรุงดิน เดิมนายสําเริง ใชรถไถเตรียมดินเพื่อปลูก
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ขาวโพดและออย แตขาวโพดและออยไดผลผลิตต่ํามาก จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนพืชที่ปลูกดานหลังภูเขา
เปนพื้นที่สูงชัน ไมสามารถไถได นายสําเริงไดเรียนรูการปลูกไมผลบนพื้นที่สูงจากเจาหนาที่ จึงไดนําไป
ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง โดยการเตรียมพื้นที่ปลูกไมผลเฉพาะหลุมเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน
โดยใชแรงงานในครอบครัว แลวทําการปลูก ตนไมผล ทุเรียน ลองกอง และเงาะ ที่นํามาจากบานเดิมที่
จังหวัดระยอง ตอมาในป พ.ศ.2549 อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เกิดเหตุการณอุทกภัย ดินโคลนถลม ทํา
ใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของชาวบานชาวตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เปน
จํานวนมาก ทางกรมพัฒนาที่ดินจึงไดใชพื้นที่แปลงทํากินของนายสําเริง เคาอน เปนพื้นที่จัดทําเปนแปลง
สาธิตการอนุรักษดินและน้ํา โดยไดเขาไปดําเนินการดังนี้
1. คูรับน้ํารอบเขา เปนการทําคูรับน้ําตาม
แนวระดั บขวางความลาดเท เว น ชว งเป น ระยะๆ
ประมาณ 10-12 เมตรและมีความกวางคูน้ําแบบ
ผนังดานนอกเอียงเขา 2 เมตรใชสําหรับปลูกพืชไร
ไดในสภาพพื้นที่มีความลาดเทไมเกิน 35% หากใช
ปลูกกาแฟหรือไมผลใชไดในสภาพพื้นที่ลาดเทสูง
ถึง 50% หลังจากที่กรมพัฒนาที่ดินไดเขาทําคันดิน
ให นายสําเริง จึงนํายางพารามาปลูก ตามคันคูรับน้าํ
รอบเขา ทดแทนพืชเดิมคือออยและขาวโพด
2. การปลูกหญาแฝก เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ปองกันการชะลางพังทลายของดิน นายสําเริง นํา
กลาหญาแฝก มาปลูกตามขอบคันดิน จนเต็มพื้นที่ ลักษณะการปลูกโดยปลูกเปนแนว ตามขอบคูรับน้ําขอบ
เขา ระยะหางระหวางตน 5-10 เซนติเมตร โดยใช
หญาแฝกสายพันธุ ศรี ลังกา เปนสายพันธุแ ฝกลุม
เจริญเติบโตไดดีในสภาพพื้นที่เปนดินลูกรัง อากาศ
หนาวเย็ น มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอมตางๆ ไดดีและคอนขางรวดเร็ว ซึ่ง
ขอรับการสนับสนุนกลาหญาแฝกจากสถานีพัฒนา
ที่ดินอุตรดิตถ นํามาปลูกเต็มพื้นที่ของตนเอง และมี
การดูแลรักษาอยางตอเนื่อง โดยการตัดใบเพื่อเรง
การแตกกอ และนํ า ใบแฝกมาคลุ ม โคนต น ของ
ยางพารา และยอยสลายเปนปุยใหกับดิน
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1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงคที่ปลูก
เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน รักษาความชุมชืน้ ใหกับดินและพืชที่ปลูก
เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ สู ง ให มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละ
กอใหเกิดความยั่งยืนตออาชีพและมีรายได
เพื่อเปนแปลงสาธิตการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําของชุมชน
เพื่อเปนสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปไดเรียนรูเกี่ยวกับการใช
ประโยชนหญาแฝก

รูปแบบการปลูก
1. ปลูกหญาแฝกตามขอบแนวคูรับน้าํ
รอบเขา ขวางความลาดเทของพื้นที่
2. ปลูกหญาแฝกขวางรองน้ํา
3. ปลูกหญาแฝกรอบขอบสระน้ํา

ประโยชนทไี่ ดรับจากการปลูกหญาแฝก
1. การปลูกหญาแฝกสามารถลดการไหลบาของน้ําฝน และปองกันการชะลางพังทลายของดิน
2. หญาแฝกชวยดูดความชืน้ จากใตดนิ มาสูผิวดินทําใหตน ยางพาราที่ปลูกไดรับความชุม ชื้น
3. เปนจุดสาธิตการอนุรักษดินและน้ําโดยใชหญาแฝกปลูกขวางความลาดเทของพื้นทีร่ วมกับวิธี
กล
4. เปนจุดถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝกเพือ่ การอนุรักษดินและน้ําของชุมชน
6.2 การใชปุยพืชสดปรับปรุงดิน เนื่องจาก
ลั ก ษณะดิ น ในพื้ น ที่ ทํ า กิ น เป น ดิ น ตื้ น ความอุ ด ม
สมบูรณของดินต่ํา นายสําเริงจึงปรับปรุงบํารุงดินโดย
ใชปุยพืชสด โดยการเตรียมดิน แลวนําเมล็ดพันธุถั่วพุม
ดํา และปอเทือง หวานลงไปในพื้นที่อัตรา 5 กิโลกรัม /
ไร โดยหว า นตามร อ งแนวที่ ทํ า คั น ดิ น ระหว า งต น
ยางพารา พออายุได 50-60 วัน หรือออกดอกมากที่สุด
จึงทําการตัดกลบเปนปุยพืชสดปรับปรุงดิน ทําใหดินมี
ความชุมชื้น ดินรวนซุยขึ้นกวาเดิม นอกจากนั้นยังผลิต
เมล็ดพันธุปอเทืองเอาไวใชเองในปตอไป
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6.3การปรับปรุงพื้นที่ดนิ กรด หลังจากเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะห พบวาตัวอยางดินมีคา pH 5.2
จึงขอรับการสนับสนุนปูนโดโลไมท จากสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ นํามาหวานลงไปในพื้นที่รอบทรงพุม
ของตนยางพาราและไมผลในอัตรา 3-5 กิโลกรัมตอตน แลวทําการพรวนดินกลบ เพื่อยกระดับคา pH ของ
ดิน ผลจากการใชปูนโดโลไมท พบวา ตนยางพาราที่ปลูกมีสีเขียวสดขึ้นกวาเดิม และทําใหดินเย็น ตน
ยางพาราโตเร็ว
6.4 การผลิตและการใชปุยหมักจากสารเรงซุปเปอร พด.1 เนื่องจากในพื้นที่มีเศษพืชเหลือจากการทํา
การเกษตร เชน ฟางขาว ตนถั่ว ซังขาวโพด เปลือก ลําตนขาวโพด นายสําเริง จึงไดนํามาทําปุยหมักและนํา
ปุยหมักที่ไดไปใสรอบๆ ตนไมผลและยางพาราเพื่อปรับปรุงโครงสรางของดิน ผลจากการใชปุยหมัก
ปรับปรุงดิน พบวาทําใหโครงสรางของดินดีขึ้นในดินมีไสเดือนมากขึ้น
6.5 การผลิตน้ําหมักชีวภาพ โดยใชสารเรงซุปเปอร พด.2
และผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืชโดยใชสารเรง พด.7
โดยนําน้ําหมักที่ไดไปฉีดพนในกองปุยหมักและนําไป
ฉีดพนใหกับตนยางพาราและไมผลในสวน เพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณใหกับดิน และลดโลกรอนไดอีกวิธีหนึ่ง
การใชน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2
และสารปองกันแมลงศัตรูพืช พด.7 มาใชฉีดพนใหกับ
ลิ้นจี่โดยฉีดพนน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2
และสารปองกันแมลงศัตรูพืช พด.7 ทุก 7 วัน ประมาณ 3
ครั้ง กอนดอกบาน หลังจากดอกบานแลว ฉีดน้ําหมักจากพด.2 อยางเดียว เพราะพบวาถาฉีดสารปองกัน
แมลงศัตรูพืชในชวงที่ดอกบาน ผึ้งหรือแมลงที่จะมาชวยในการผสมเกสร จะไมมาชวยผสมเกสร และไม
ตองใหน้ําหรือสูบน้ํารด พบวาใบลิ้นจี่และไมผล มีสีเขียว ไมเฉา และผลของลิ้นจี่ไมแตก ทําใหไดผลผลิตสูง
กวาเดิม
ในแปลงปลูกไมผลแบบผสมผสาน มีการใชน้ําหมักชีวภาพ เชนเดียวกับลิ้นจี่ ทําใหทุเรียน ติดดอก
ออกผลมีรสชาดดี
ในแปลงปลู ก ยางพารา นายสํ า เริ ง ใช น้ํ า
หมั ก ชี ว ภาพจากสารเร ง ซุ ป เปอร พด.2 ฉี ด พ น
ยางพาราและแนวหญาแฝก ทําใหพืชมีสีเขียวตลอด
ป นายสําเริงบอกวาน้ําหมักชีวภาพที่ทําจากเศษปลา
และหอยเชอรรี่ จะทํ า ให พื ช ที่ ฉี ด พ น มี สี เ ขี ย ว
มากกวาน้ําหมักชีวภาพที่ทําจากเศษพืช ผัก ผลไม
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6.6 แกปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําในชวงฝนแลง ไดแกไขโดยการขุดสระน้ําไวในสวน และขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จาก อบต.น้ําหมัน ในการจัดซื้อทอ พีวีชี แลวชักชวนชาวบานตอน้ําจากน้ําตกบน
ภูเขา ทําประปาภูเขา นําน้ํามาใชในการอุปโภค และเติมน้ําใหกับสระน้ําในสวน
6 . 7 ก า ร ใ ห น้ํ า แ บ บ ร ะ บ บ น้ํ า ห ย ด
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ เ ป น ที่ ล าดชั น ทํ า ให พื ช ขาดน้ํ า
หลังจากปลูก ใหม นายสําเริงทําการแกไ ขโดย
การ กอสรางถังพักน้ําในพื้นที่บนเขา แลว ตอทอ
พีวีซี และติดตั้งระบบน้ําหยด ใหกับตนไมผลที่มี
อายุนอย เพื่อแกไขดินขาดความชุมชื้น และเปน
การใชน้ําที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด

6.8 การคลุมดินบริเวณโคนตนไมผล เพื่อรักษาความชุมชื้นใหกับดิน ในระบบการทําสวนแบบ
ผสมผสาน นายสําเริง ไดปลูกกลวยน้ําวาไวในชองวางระหวางไมยืนตน เพื่อเปนรมเงา ใหกับตนไมท่ีปลูก
ใหม และมีผลผลิตขาย เปนรายไดเสริม สวนลํา
ตนของกลวยที่เก็บผลแลว ก็นํามาสับกลบคลุม
โคนต น ไม ผ ล ทุ เ รี ย น ลองกอง เพื่ อ รั ก ษา
ความชื้นในชวงฤดูแลง ทําใหดินมีความชื้น และ
กิ จ กรรมการย อ ยสลายของจุ ลิ น ทรี ย ส ามารถ
ดํ า เนิ น ต อ ไปได ในสวนยางพาราที่ ป ลู ก หญ า
แฝกรวมดวย หลังการตัดใบหญาแฝกทุกครั้งจะ
นําใบหญาแฝกที่ไดมาคลุมโคนตนของยางพารา
7. ผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Outputs)
ผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและคุณภาพของนายสําเริง เคาอน ไดแก
1. ทําคูรับน้ํารอบเขาในพืน้ ทีท่ ี่มีความลาดชันสูง ลดการชะลางพังทลายของดิน
2. ปลูกหญาแฝกบริเวณคูรับน้ํารอบเขาและที่มีความลาดชัน โดยปลูกขวางความลาดเทของพื้นที่
ชวยลดการกัดเซาะของน้ํา และรักษาความชุมชื้นใหกับดิน
3. บริหารทรัพยากรน้ํา โดยการขุดบอกักเก็บน้ํา และจัดการน้ําใหแกพืชโดยใชระบบน้ําหยด
4. ปรับปรุงคุณภาพดินโดยใชวัสดุปูน พืชปุยสด ปุยหมักจากเศษพืชและใบหญาแฝก น้ําหมัก
ชีวภาพ โดยลดการใชปุยเคมีลง
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8. ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
ผลจากการจัดการดินบนพื้นที่ดอนของ นายสําเริง เคาอน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น ดิน
มีการอุมน้ําไดดี พืชที่ปลูกเจริญเติบโตไดดี มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น มีปริมาณไสเดือนในดินมากขึ้น ลดการใช
ปุยเคมี ลดรายจาย เพิ่มรายได กลาวคือ
ผลผลิ ต ของลิ้ น จี่ เพิ่ ม ขึ้ น เดิ ม ปลู ก ลิ้ น จี่ 5
ไร ใส ปุ ย เคมี สู ต ร 15-15-15 จํ า นวน 3 กระสอบ
ตอนช ว งที่ ใ ส ปุ ย เคมี ต อ งสู บ น้ํ า รดผิ ว ดิ น ด ว ย 2-3
ครั้ง พบวาการรดน้ําไมสม่ําเสมอ คือรดบางหยุดรด
บ า ง ทํ า ให ผ ลของลิ้ น จี่ แ ตก ได ผ ลผลิ ต 1,000
กิโลกรัม ขายไดกิโลกรัมละ 25 บาท ไดเงิน 25,000
บาท
ตอมาไดปรับเปลี่ยนจากการใชปุยเคมีอยาง
เดียว มาใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 จํานวน 2 กระสอบ
รวมกับการใชปุยหมักจากสารเรงซุปเปอร พด.1 และน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2 และสาร
ปองกันแมลงศัตรูพืช พด.7 โดยฉีดพนน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอร พด.2 และสารปองกันแมลง
ศัตรูพืช พด.7 ทุก 7 วัน ประมาณ 3 ครั้ง กอนดอกบาน หลังจากดอกบานแลว ฉีดน้ําหมักจากพด.2 อยางเดียว
เพราะพบวาถาฉีดสารปองกันแมลงศัตรูพืชในชวงที่ดอกบานผึ้งหรือแมลงที่จะมาชวยในการผสมเกสร จะ
ไมมาชวย ผสมเกสร และไมตองใหน้ําหรือสูบน้ํารด พบวาใบลิ้นจี่และไมผล มีสีเขียว ไมเฉา และผลของ
ลิ้นจี่ไมแตก ทําใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เปน 2,000 กิโลกรัม ขายไดกิโลกรัมละ 25 บาท ไดเงิน 50,000 บาท และ
ทําใหลดตนทุนคาสูบน้ําไปไดอีก 3,000 บาท ลดตนทุนคาปุยเคมี 900 บาท
ในสวนผลผลิตของทุเรียน ลองกองซึ่งปลูกใน
ระบบผสมผสานเดิ ม ใช ปุ ย เคมี อ ย า งเดี ย วได ผ ลผลิ ต
ประมาณ 700 กิโลกรัม ขายได 15,000 บาท ตอมาได
ปรับเปลี่ยนจากการใชปุยเคมีอยางเดียว มาใชปุยเคมี
สูตร 15-15-15 จํ านวน 2 กระสอบรว มกับการใชปุย
หมักจากสารเรงซุปเปอร พด.1 และน้ําหมักชีวภาพจาก
สารเรง พด.2 และสารปองกันแมลงศัตรูพืช พด.7 โดย
ฉี ด พ น น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพจากสารเร ง พด.2 และสาร
ปองกันแมลงศัตรูพืช พด.7 ทุก 7 วัน ประมาณ 3 ครั้ง
กอนดอกบาน พบวาทุเรียนแทงชอดอกที่สมบูรณมาก และติดลูกมากน้ําหนักและรสชาดดี และไดผลผลิต
เพิ่มขึ้น เปน 1,000 กิโลกรัม ขายได 20,000 กวาบาท จึงไดชักชวนใหชาวบานมาชวยกันทําปุยและนําไปใช
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ผลสัมฤทธิ์จากการจัดการดินบนพืน้ ที่ดอนของ นายสําเริง เคาอน สามารถสรุปไดดงั นี้
1) พื้นที่ลดการชะลางพังทลายของดิน
2) ดินมีความชุมชื้นทั้งจากอิทธิพลของหญาแฝก การจัดการระบบการปลูกพืชและการคลุมดินที่
เหมาะสม และการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ
3) ดินมีคุณสมบัติดีขึ้นทั้งทางดานความเปนกรดเปนดาง ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมที่เปนประโยชน
4) ผลผลิตพืชดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
5) ตนทุนการผลิตทางการเกษตรลดต่ําลง ทําใหมีผลกําไรเพิ่มสูงขึ้น
6) เปนแบบอยางใหแกเกษตรกรขางเคียงและผูสนใจ นําไปใชในพื้นที่ของตนเอง
7) เปนแหลงเรียนรูของชุมชนและโรงเรียนบานวังหัวดอยในการศึกษาดูงาน โดยนายสําเริงเปนผู
ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน การจัดการดินบนพื้นที่ดอน การอนุรักษดินและน้ําโดย
ใชหญาแฝก และการผลิตปุยอินทรียจากสารเรง พด.ตางๆ ทําใหหมอดินสําเริงเปนที่รูจักของ
ชุมชนอําเภอทาปลา
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แผนทีภ่ ูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ชุด L7018 ระวางที่ 5044 I
แสดงทีต่ ั้ง บานนายสําเริง เคาอน พิกัด E.635419 N.1967902

แผนที่ภาพถายทางอากาศ ออรโธสี มาตราสวน 1:4,000
แสดงที่ตั้งบานนายสําเริง เคาอน พิกัด E.635419 N.1967902
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ภาพกิจกรรม สาขา “การจัดการดินบนพื้นที่ดอน”
นายสําเริง เคาอน

ปลูกหญาแฝก

มจ.ภีชเดช รัชนี คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ พลเอกนิพนธ ภารัญวนิตย
รวมปลูกหญาแฝก แปลงนาย สําเริง เคาอน
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คุณสหัส บุญญาวิวัฒน ผูช ว ยราชเลขาธิการสํานักพระราชวัง
อธิบดีชัยวัฒน สิทธิบุศย รวมปลูกหญาแฝก แปลง บานนายสําเริง เคาอน

จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา โดยการกอสรางคันคูรับน้ํารอบเขา

16

ปลูกยางพารา รวมกับแนวหญาแฝก ตามแนวคูรับน้ํารอบเขา

สภาพพืน้ ที่หลังการจัดการดินบนพื้นที่ดอน โดยการกอสราง คันคูรับน้ํารอบเขา
รวมกับหญาแฝก ยางพารา และกลวย เพื่อรักษาความชุมชื้นแกดนิ

ผลิตน้าํ หมักชีวภาพจากสารเรง ซุปเปอร พด.2 และสารปองกันแมลงศัตรูพืช พด.7
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นําน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตไดไปฉีดพนทุเรียน ทําใหตดิ ดอกออกผลที่สมบูรณ จํานวนมาก

การปรับพื้นที่เฉพาะหลุมปลูกทุเรียน

สับกลบลําตนใบของกลวยมาคลุมโคนตนไมผลเพื่อรักษาความชื้น
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พริกไทยปลูกใตรมเงาของพืชหลัก

ตนสะตอที่นํามาปลูกในพืน้ ที่สวนผสมผสาน อาศัยรมเงาบังแสงแดดใหไมพุมเตี้ย
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ตนสะเดามัน เปนพืชที่คนทางภาคเหนือนิยมรับประทาน

ปาลมน้ํามัน เปนพืชที่นายสําเริง ทดลองนํามาปลูกในพืน้ ที่ ใหผลผลิตดี

ตนลิ้นจี่กําลังแทงชอดอกหลังจาดฉีดปุย น้ําหมัก พด.2

20

สวนไมผลนายสําเริง เปนสวนที่ไมใชสารเคมีฉีดพน ทําใหมีรังตอหัวเสือมาทํารังอยูบ นตนลําใย

แนวหญาแฝกในสวนยางพารา

แปลงผลิตเมล็ดพันธุป อเทือง เพื่อใชในการปรับปรุงดินในปตอไป

21

หมอดินอาสาประจําหมูบานและหมอดินอาสาประจําตําบลของจังหวัดอุตรดิตถ
มาศึกษาดูงานในสวนนายสําเริง เคาอน
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แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000
แสดงที่ตั้งบานนายสําเริง เคาอน
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