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หมอดินอาสา สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ํา
ปี 2556 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายวิราช ช้อยจอหอ
หมอดินวิราช ช้อยจอหอ หมอดินอาสาประจําตําบลเลยวังไสย์ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พื้นเพ
เดิมเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาและได้อพยพเข้ามาจับจองพื้นที่ทํากิน ที่บ้านศรีเจริญ ตําบลเลยวังไสย์
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 สภาพพื้นที่ของหมอดินวิราช เป็นที่ลาดชัน ประสบปัญหา
เรื่ อ งการชะล้ า งพั ง ทลาย สู ญ เสี ย หน้ า ดิ น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ลดต่ํ า ลงทุ ก ปี ส่ ง ผลถึ ง การ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชที่ปลูกในพื้นที่ และประสบปัญหาการไหลบ่าของน้ําอย่างรุนแรง
สร้างความเสียหายต่อพืชพรรณและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านล่าง
ต่อมามีโอกาสในการร่วมงานทางวิชาการกับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา และร่วมทําแปลงทดสอบการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยวิธีพืช
ซึ่งประสบความสําเร็จและยังคงรักษาสภาพของระบบเอาไว้ได้ แต่ในพื้นที่ข้างเคียงซึ่งมีความลาดชันสูง
กว่า มีปัญหาการชะล้างพังทลายรุนแรงกว่า หมอดินวิราช ช้อยจอหอ ได้ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์
ดิ น และน้ํ า โดยจั ด ทํ า แนวคั น ดิ น ตามแบบที่ ไ ด้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง หมอดิ น
วิราช ช้อยจอหอ ได้ลงทุนดําเนินการเองทั้งหมด และได้รับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกจากสถานีพัฒนา
ที่ดินเลยเพื่อนําไปปลูกบริเวณแนวคันดิน ป้องกันการพังทลายของคันดินอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้หมอดินวิราช ช้อยจอหอ ยังดําเนินกิจกรรมปรับปรุงบํารุงดินอย่างสม่ําเสมอควบคู่กัน
ไปด้วย เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การปรับปรุงดินโดยใช้พืชตระกูลถั่ว ทั้งถั่วแดง ถั่วเขียว และปอเทือง
ใช้ฟางคลุมดินรักษาความชุ่มชื้น มาตรการปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน และนําเทคโนโลยีชีวภาพของกรมเข้า
มาใช้ในพื้นที่อีกด้วย
ปัจจุบันสภาพพื้นที่ของหมอดินวิราช ช้อยจอหอ มีความอุดมสมบูรณ์ดีกว่าพื้นที่ข้างเคียง สภาพ
พื้นที่ร่มรื่น มีระบบ ระเบียบ สะดวกต่อการบริหารจัดการ เป็นพื้นที่การเกษตรที่ยึดหลักทําการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสถานีพัฒนาที่ดินเลยได้คัดเลือกให้เป็นแปลงตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา โดยหมอดินวิราช ช้อยจอหอ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ําให้กับเกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้
นอกจากนี้หมอดินวิราช ช้อยจอหอ ยังเสียสละเพื่อกิจกรรมของสังคมอีกหลายด้าน เช่น เป็น
ประธานกลุ่มเกษตรยั่งยืน กรรมการหมู่บ้าน ประมงอาสา คณะกรรมการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง
และเป็นครูสอนนักเรียนในการทําเตาเผาถ่านและน้ําส้มควันไม้ เป็นต้น
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ข้อมูลประวัตแิ ละผลงานหมอดินอาสา ปี 2556
สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 8
สาขาที่ 1 สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ํา
1. ข้อมูลเบื้องต้นของหมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น
ชื่อ
:
นายวิราช ช้อยจอหอ
ตําแหน่ง
:
หมอดินอาสาประจําตําบล
ที่อยู่
:
บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 8 บ้านศรีเจริญ ตําบลเลยวังไสย์
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ระดับการศึกษา
:
ประถมศึกษา
สถานภาพครอบครัว
:
สมรส
เบอร์โทรศัพท์
:
089-3753896
อายุ
:
65 ปี

แผนที่บา้ นนายวิราช ช้อยจอหอ (พิกัด E771889 N1888439)
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ประวัติของหมอดินอาสาโดยสังเขป
นายวิราช ช้อยจอหอ พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้สมรสกับภรรยาคนปัจจุบันซึ่ง
เป็นชาวหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และมาจับจองพื้นที่ทําการเกษตรแห่งนี้ ในปี พ.ศ.2527 ที่บ้านศรีเจริญ
ตําบลเลยวังไสย์ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยยึดอาชีพทําการเกษตรเป็นอาชีพหลัก สภาพพื้นที่ทําการเกษตร
ของนายวิราช ช้อยจอหอ สภาพภูมิประเทศมีความลาดชัน เดิมใช้ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกมะขามและปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยังไม่รู้จักการอนุรักษ์ดินและน้ํา
ในปี พ.ศ.2535 ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําการเกษตรมากขึ้น การได้รับการอบรมและศึกษาดู
งานในที่ต่างๆ ทําให้มีความรู้ด้านการปรับปรุงดินและการปลูกพืชหมุนเวียน จึงปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช
จากการปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียว เป็นปลูกถั่วแดงและถั่วเขียวสลับกับข้าวโพด และปรับปรุงดินด้วยการใช้
ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ เริ่มทําการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชและสารเคมีกําจัดแมลง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ทําการเกษตรของนายวิราช ช้อยจอหอ มีสภาพลาดชัน มีปัญหาจากการ
ชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง ทั้งการชะเอาหน้าดินออกไปจากพื้นที่ และเกิดเป็นร่องลึก การสูญเสียหน้าดิน
ออกไปทุกๆ ปี ทําให้การปรับปรุงดินไม่เกิดผล ผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกจึงตกต่ําลง ต่อมาในปี พ.ศ.2542
เจ้ าหน้า ที่ก รมพั ฒ นาที่ ดิน โดยนายพิ ทั ก ษ์ อิน ทะพั น ธ์ ได้ม าให้ค วามรู้ ด้ า นการอนุ รั กษ์ ดิ น และน้ํา ภายใต้
โครงการระบบอนุรักษ์ดินและน้ํานานาชาติ (ไทย-ออสเตรเลีย) ในพื้นที่ของตนเอง และแนะนําให้ทําระบบ
อนุรกั ษ์ดินและน้ําแบบวิธีพืช โดยการปลูกกระถินและถั่วมะแฮะเป็นแถวขวางความลาดเทของพื้นที่ โดยปลูก 2
แถวคู่ห่างกันแถวละ 7 เมตร เพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ําและการชะล้างพังทลายของดิน นับจากวันนั้นถึง
วั น นี้ เ ป็ น เวลา 13 ปี พบว่ า แถบกระถิ น สามารถลดการไหล่ บ่ า ของน้ํ า และลดการพั ง ทลายของดิ น ได้ ดี
นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนพื้นที่จากปลูกข้าวโพดเป็นการปลูกพืชชนิดอื่นๆ โดยเน้นพืชที่กินได้และมีประโยชน์ใช้
สอยหลายด้าน เช่น มะขาม ลิ้นจี่ ลําไย ผักหวานป่า ผักขี้นาด ฯลฯ มีการปรับปรุงดินโดยใช้พืชตระกูลถั่ว
ปุ๋ยหมัก และฟางห่มดินมาตลอด
นอกจากพื้นที่ดังกล่าวที่มีการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้แถบพืชแล้ว นายวิราช ช้อยจอหอ ยังมีพื้นที่
ข้างเคียงที่มีความลาดชันสูงกว่า และพบปัญหาการสูญเสียหน้าดินและเกิดร่องลึกเช่นกัน ในปี พ.ศ.2543 ได้มี
โอกาสไปศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ําที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแบบมีแนว
คันดินจึงมีความสนใจและต้องการจะทําแนวคันดินในพื้นที่ของตน แต่ยังไม่มีทุ นเพียงพอ จนกระทั่งในปี
พ.ศ.2554 มีความพร้อมจึงลงทุนทําแนวคันดินในพื้นที่ส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ําไหลแรง หน้าดินสูญ
หายไปมาก โดยทําการสร้างแนวคันดินขึ้นมา จํานวน 5 คัน แต่ละคันยาวประมาณ 80 เมตร ระยะห่างของ
คั นดิ น ประมาณ 7 เมตร ได้รั บคํา ปรึ กษาทางวิ ชาการจากเจ้ า หน้ าที่ ส ถานีพั ฒ นาที่ ดิน เลย และได้ รับ การ
สนับสนุนกล้าหญ้าแฝกจํานวน 14,000 กล้า ได้นํามาปลูกตามแนวขอบคันดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
พื้นที่ระหว่างคันดินใช้ปลูกข้าวไร่และมีการปรับปรุงดินโดยใช้พืชตระกูลถั่วและปุ๋ยอินทรีย์
ปัจจุบันพื้นที่ของนายวิราช ช้อยจอหอ มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําหลายรูปแบบ ทั้งมาตรการวิธีกล
วิธีพืช และวิธีผสมผสาน ได้แก่ มีแถบกระถินขวางความลาดเทของพื้นที่ ทําแนวคันดิน ปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวคันดิน ปลูกพืชคลุมดินและปรับปรุงดินโดยใช้พืชตระกูลถั่วเช่น ถั่วแดง ถั่วเขียว และปอเทือง มีการใช้ฟาง
ห่มดินเพื่อรักษาความชื้น ปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน เพื่อรักษาโครงสร้างดินไม่ให้ดินแน่นทึบ ป้องกันการชะล้าง
ธาตุอาหารในดินและรักษาความชื้นของดิน นอกจากนั้น ยังนําเทคโนโลยีของกรมฯ ด้านน้ําหมักชีวภาพ พด.2
และ พด.7 เข้ามาใช้ในพื้นที่อีกด้วย เป็นการทําการเกษตรโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จากการดํ า เนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า และการปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น ทํ า ให้ พื้ น ที่ ข อง
นายวิราช ช้อยจอหอ กลับมาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นกว่าแปลงข้างเคียง ปลูกพืชหลากหลายชนิด
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เน้นปลูกพืชที่กินได้ ทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคติประจําใจว่า “กินข้าวเป็นหลัก กินผัก
เป็นยา กินปลาเป็นอาหาร คืนชีวิตให้แผ่นดิน” ปัจจุบันพื้นที่ทําการเกษตรของนายวิราช ช้อยจอหอ ได้รับการ
คัดเลือกจากสถานีพัฒนาที่ดินเลยให้เป็นแปลงตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาหา
ความรู้และนํากลับไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองจํานวนมาก
2. การใช้พื้นที่ทําการเกษตรและข้อมูลแผนที่
2.1 ลักษณะพืน้ ที่ทาํ การเกษตร ประมาณ 21 ไร่ 2 งาน
2.1.1 พืน้ ที่อนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้วธิ ีพชื
พื้นที่ 7 ไร่ เป็นสวนมะขาม ลิ้นจี่ และลําไย เป็นพื้นที่ที่มีความลาดเทประมาณ 12% มีการ
ทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแบบวิธีแถบพืช โดยมีแถบพืชคือกระถิน จํานวน 5 แถบ (ปลูกกระถิน 2 แถวคู่)
แต่ละแถบยาวประมาณ 90 เมตร โดยแถบกระถินห่างกัน 7 เมตร
ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียว จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29 จากผลการ
วิเคราะห์ดินปัจจุบัน พบว่า
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.5 ดินเป็นกรดปานกลาง
- ความหนาแน่นรวมของดินอยู่ในระดับปานกลาง คือ 1.40 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติมตร
- ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) อยู่ในระดับสูงคือ 3.2 %
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) อยู่ในระดับปานกลาง คือ 19.1 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม
- ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Extractable K) ระดับสูง คือ 79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ปัญหาการใช้ที่ดิน
สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ซึ่งทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เกิดร่อง
ลึก และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการจัดการดิน/แก้ปัญหา
พื้นที่ของนายวิราช ช้อยจอหอ ปลูกมะขาม ลิ้นจี่ ลําไย จํานวน 7 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันมี
ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดิน ทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยพื้นที่การเกษตรจะมีการดําเนินการ
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ําดังนี้
1. มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแบบวิธีพืช คือมีแถบกระถินปลูกเป็นแถวคู่ จํานวน 5 แถว ยาว
ประมาณ 90 เมตร โดยแถบกระถินห่างกัน 7 เมตร
2. การคลุมดินบริเวณรอบโคนไม้ยืนต้นที่ปลูก โดยใช้เศษพืชในพื้นที่ เช่น เศษหญ้าตัดคลุมดิน
ทําการกําจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้าและนําหญ้ามาคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน โดย
ไม่มีการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชและไม่เผาหญ้า
3. การผลิตและใช้ปุ๋ยหมักกับไม้ผล ในอัตรา 60 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี (แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี)
และไม่ใช้ปุ๋ยเคมี (ค่อยๆ ลดลงจนปัจจุบันพื้นที่นี้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี)
4. มีการปลูกถั่วเขียวและถั่วแดงระหว่างแถบกระถินและไม้ผล เพื่อเป็นพืชรายได้เสริมและ
เป็นพืชปรับปรุงบํารุงดิน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542
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5. การผลิ ต และการใช้ น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพจากสารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.2 และ พด.7 ทํ า ให้ พื ช
เจริญเติบโตดีเป็นการลดการใช้สารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และลดรายจ่าย โดยใช้น้ําหมักชีวภาพ
พด.2 ผสมกับน้ําหมักสมุนไพร่ไล่แมลง พด.7 อย่างละ 2 ลิตร รวมเป็น 4 ลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นจนชุ่มใบ
และดิน จํานวน 3 ครั้งต่อปี ประมาณเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม
6. ปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน เพื่อรักษาโครงสร้างดินไม่ให้ดินแน่นทึบ ป้องกันการชะล้างธาตุ
อาหารในดินและรักษาความชื้นของดิน

2.1.2 พื้นที่อนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้วิธีกล
พื้นที่ 6 ไร่ ปลูกข้าวไร่ระหว่างแนวคันดิน เป็นพื้นที่ทมี่ ีความลาดเทประมาณ 14% มีการทํา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแบบวิธีกล โดยทําแนวคันดิน จํานวน 5 แถว ยาวประมาณ 80 เมตร ระยะห่างระหว่าง
คันดินกว้างประมาณ 7 เมตร
ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียว จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29 จากผลการ
วิเคราะห์ดินปัจจุบัน พบว่า
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินคือ 5.1 เป็นกรดจัด
- ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) อยู่ในระดับปานกลางคือ 1.79 %
- ความหนาแน่นรวมของดินอยู่ในระดับปานกลาง คือ 1.58 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) อยู่ในระดับปานกลาง คือ 21 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม
- ปริ ม าณโพแทสเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ (Extractable K) ระดั บ ต่ํ า คื อ 28 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
กิโลกรัม
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ปัญหาการใช้ที่ดิน
สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ซึ่งทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เกิดร่อง
ลึก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการดิน/แก้ปัญหา
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ พันธุ์ดอกดู่ ปลูกข้าวไร่ระหว่างแนวคันดิน ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันมีปัญหาด้าน
การชะล้างพังทลายของดิน ทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยพื้นที่การเกษตรจะมีการดําเนินการด้านการ
อนุรักษ์ดินและน้ําดังนี้
1. มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแบบวิธีกล ทําแนวคันดินจํานวน 5 แถว แต่ละแถวยาวประมาณ
80 เมตร ระยะห่างระหว่างแนวคันดินกว้างประมาณ 7 เมตร (ลงทุนทําด้วยตนเองโดยได้รับคําแนะนําทาง
วิชาการจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเลย)
2. ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยปลูกเป็นแถวตามแนวขอบคันดิน
ระยะห่างระหว่างต้น 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของคันดิน โดยใช้หญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกา ซึ่ง
เป็นพันธุ์หญ้าแฝกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. มีการปรับปรุงบํารุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วแดงและปอเทือง โดยข้าวไร่อายุ
ประมาณ 1 เดือนจะทําการหว่านถั่วแดงและปล่อยถั่วแดงให้ขึ้นไปคลุมดิน ปล่อยทิ้งไว้จนเก็บเกี่ยวข้าว และ
หว่านปอเทืองหลังเก็บเกี่ยวข้าวปล่อยทิ้งไว้ให้เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
4. ไม่เผาฟางข้าว เศษฟางที่เหลืออยู่ในแปลง ปล่อยทิ้งไว้คลุมดินให้ฟางห่มดิน ก่อนปลูกจะใส่
ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) ลงในแปลงที่มีเศษฟางอยู่ เป็นการหมักโดยธรรมชาติในแปลง เป็นปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ
ปรับปรุงบํารุงดิน และไม่ต้องขนย้าย
5. การผลิตและการใช้น้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และน้ําหมักสมุนไพรป้องกัน
แมลงศัตรูพืช พด.7 ทําให้พืชเจริญเติบโตดีเป็นการลดการใช้สารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และลดต้นทุน
โดยวิธีการใช้น้ําหมักชีวภาพ พด. 2 คือ ราดหรือเทน้ําหมักชีวภาพจํานวน 20 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ราดเท
เมื่อมีฝนตก ส่วนน้ําหมักสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช พด.7 ใช้ฉีดพ่นเมื่อข้าวอายุ 1 สัปดาห์และ 1 เดือน
อัตรา 1 ลิตรต่อน้ํา 40 ลิตร ฉีดพ่นจนชุ่มใบ
6. ปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน เพื่อรักษาโครงสร้างดินไม่ให้ดินแน่นทึบ ป้องกันการชะล้างธาตุ
อาหารในดินและรักษาความชื้นของดิน
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2.1.3 สวนผสม
พื้นที่จํานวน 7 ไร่ เป็นสวนผสมผสาน ซึ่งมีความลาดชันเล็กน้อยหรือบางแห่งเป็นพื้นที่ราบ ดําเนินการ
ปลูกไม้ผลและผักพื้นบ้าน ได้แก่ ลิ้นจี่ ลําไย มะขาม ฝรั่ง เงาะ ลองกอง มังคุด มะม่วง ลูกท้อ ขนุน มะไฟ
มะเม่า ผักหวานป่า ผักขี้นาด ฯลฯ เน้นพืชที่สามารถรับประทานได้ เหลือจากรับประทานก็นําไปขาย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาการใช้ที่ดิน
สภาพพื้นที่มีความลาดชันเล็กน้อยจนถึงที่ราบ ซึ่งมีปัญหาด้านดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
เนื่องจากมีการชะล้างหน้าดิน
เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการจัดการดิน/แก้ปัญหา
มีการดําเนินการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ําดังนี้
1. การผลิตและใช้ปุ๋ยหมักใส่ในไม้ผล ในอัตรา 60 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี (แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี)
และไม่ใช้ปุ๋ยเคมี (ค่อยๆ ลดลงจนปัจจุบันพื้นที่นี้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี)
2. การคลุมดินบริเวณรอบโคนต้นไม้ยืนต้นที่ปลูก โดยใช้เศษพืชในพื้นที่ เช่น เศษหญ้าตัดคลุม
ดิน ทําการกําจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้าและนําหญ้ามาคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
โดยไม่มีการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชและไม่เผาหญ้า
3. การผลิตและการใช้น้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ พด.7 ทําให้พืช
เจริญเติบโตดีเป็นการลดการใช้สารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และลดรายจ่าย โดยใช้น้ําหมักชีวภาพ
พด.2 ผสมกับน้ําหมักสมุนไพร่ไล่แมลง พด.7 อย่างละ 2 ลิตร รวมเป็น 4 ลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นจนชุ่มใบ
และดิน จํานวน 3 ครั้งต่อปี ประมาณเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม
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2.1.4 บ้าน คอกสัตว์ บ่อน้ํา พืชผักสวนครัวและนาข้าวบางส่วน ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน
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2.2 ข้อมูลแผนที่ประกอบการพิจารณา
2.2.1 แผนที่สภาพภูมิประเทศ

10
2.2.2 แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน
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2.2.3 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
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3. ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงาน และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
จากสภาพพื้นที่ทําการเกษตรของนายวิราช ช้อยจอหอ ซึ่งมีความลาดชัน มีปัญหาอุปสรรคในการ
จัดการเพื่อทําการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดี ทั้งจากการชะล้างหน้าดินออกไปจากพื้นที่ทุกๆ ปี ดินจึงมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ํา และบางบริเวณเกิดเป็นร่องลึก เป็นอุปสรรคต่อการทํางานในพื้นที่
แต่ด้วยความเป็นผู้ ที่มีความใฝ่รู้ และสามารถปรับตัวยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทํ าให้นายวิราช
ช้อยจอหอ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และร่วมงานด้านวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ํากับกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานวิชาการในพื้ นที่เป็ นอย่างดี ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพื้นที่ของตนเอง และเป็น
แบบอย่างให้กับชุมชนใกล้เคียง
และด้วยความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการอนุรักษ์ดินและน้ํา นายวิราช ช้อยจอหอ ยัง
ดําเนินงานการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ําอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทุนของตนเองซึ่งจากผลการดําเนินการทํา
คันดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําดังกล่าว สามารถลดความรุนแรงของกระแสน้ําได้อย่างชัดเจน ดินมีการกัด
เซาะพังทลายลดน้อยลง ปัจจุบันนายวิราช ช้อยจอหอ ยังคงมุมานะในการปรับปรุงดินเพื่อฟื้นฟูดินที่เคยเสื่อม
โทรมอย่างรุนแรงให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
4. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติ
4.1 ผลสําเร็จด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา
จากพื้นที่ดั้งเดิมของนายวิราช ช้อยจอหอ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดินและเกิดร่องลึกในพื้นที่ลาดชัน ได้จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ในพื้นที่ 21 ไร่ 2 งาน
โดยมาตรการที่ใช้ในพื้นที่มีทั้งวิธีพืชและวิธีกล ได้แก่ ทําการปลูกกระถินตามแนวขวางความลาดเท เป็นแถวคู่
จํานวน 5 แถว ความยาวแถวละประมาณ 90 เมตร แต่ละแถวห่างกันประมาณ 7 เมตร ทําคันดินขวางความ
ลาดเทเพื่อชะลอการไหลของน้ํา จํานวน 5 แนวคันดินแต่ละแนวคันดินยาวประมาณ 80 เมตร ระยะห่าง
ระหว่างคันดินกว้างประมาณ 7 เมตร และมีแนวหญ้าแฝกปลูกตามคันดิน หลังจากดําเนินมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ําและปรับปรุงบํารุงดิน ในรูปแบบต่างๆ พบว่า สภาพพื้นที่มีการชะล้างพังทลายลดลง มีหน้าดินมาสะสม
มากขึ้ น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ดี ขึ้ น มาก พื ช พรรณที่ ป ลู ก มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต และให้ ผ ลผลิ ต ดี หาก
เปรียบเทียบกับพื้นที่ข้างเคียงที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ําและปรับปรุงบํารุงดิน
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของการอนุรักษ์ดินและน้ํา
จากการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ดังกล่าว สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ได้เป็นอย่างดี ทําให้พื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้ง่าย สะดวกในการทํางาน การดูแลรักษา และมีการปรับปรุงดิน
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น
ปัจจุบันนายวิราช ช้อยจอหอ มีรายได้จากภาคการเกษตร (รายได้จากไม้ผล ข้าวไร่ ผักสวนครัว เลี้ยง
เป็ด ไก่ กบและปลา) ประมาณ 160,000 บาทต่อปี โดยมีรายจ่ายในครัวเรือนประมาณ 48,000 บาทต่อปี ทํา
ให้ครอบครัวมีเงินออมมากขึ้น ปัจจุบันไม่มีหนี้สิน ดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง (ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก)
4.3 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา
หลังจากนายวิราช ช้อยจอหอ ได้จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ของตนเองแล้ว มีผู้สนใจหลาย
องค์กร ได้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของนายวิราช ช้อยจอหอ และได้แนะนําให้เกษตรกรรายอื่นๆนําไปปฏิบัติ
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ในพื้นที่ของตนเอง ทําให้มีผู้คนรู้จักมากขึ้น ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรยั่งยืนในหมู่บ้าน โดยได้
เป็นผู้นําให้ชาวบ้านได้รู้จักการออมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่กลุ่มเกษตรยั่งยืนจะมีข้อตกลงใน
การ “ออมดิน ออมน้ํา ออมทรัพย์ ออมสัตว์ และออมเงิน”
นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่สูงให้กับชาวบ้านที่
สนใจและเข้ามาดูงานในพื้นที่ของตน เช่น การปลูกพืชขวางความลาดเทเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา การปลูก
หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น

5. ความเป็นผูน้ ําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
นอกจากการเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําให้แก่เพื่อน
บ้านและผู้สนใจแล้ว บ้านและพื้นที่ทําการเกษตรของนายวิราช ช้อยจอหอ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
พอเพียง การอนุรักษ์ดินและน้ํา ปศุสัตว์ ประมงและอื่นๆ นอกจากนี้นายวิราช ช้อยจอหอ ยังเสียสละเข้าร่วม
ทําประโยชน์เพื่อสังคมด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น
1. ประธานกลุ่มเกษตรยั่งยืน
2. กรรมการหมู่บ้าน
3. ประมงอาสา
4. คณะกรรมการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง
5. ครูสอนนักเรียนในการทําเตาเผาถ่านและน้ําส้มควันไม้ให้กับเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน และอื่นๆ
มากมาย
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ผลงานที่ได้รับรางวัล
1. อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย มอบประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นผู้นําดีเด่นด้านการเรียนรู้การพัฒนา
อาชีพด้านกสิกรรม ปี พ.ศ.2551
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2. คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอภูหลวง มอบประกาศเกียรติคุณให้
เป็นผู้ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2550

6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การทําการเกษตรของนายวิราช ช้อยจอหอ เป็นการเกษตรที่ทําการเกษตรโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็น
หลัก ในพื้นที่การเกษตรของตนเองจะไม่มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลง ซึ่งเกษตรกรจะกําจัดวัชพืช
โดยการตัดหญ้าแล้วคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นแล้วนําเศษวัชพืชที่ปล่อยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ ไม่
เผาหญ้าและไม่เผาฟางเพราะเป็นการทําลายอินทรียวัตถุในดินและทําลายสัตว์ที่มีประโยชน์ในดิน ใช้ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยคอก น้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพรป้องกันแมลงทดแทนการใช้สารเคมี ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการ
ชะล้างพังทะลายของดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
นอกจากนี้ ยังเคยได้ รั บรางวั ล เกี่ ยวกั บการอนุ รั กษ์สิ่ง แวดล้อมจากสํ านั กงานสิ่งแวดล้ อ มภาคที่ 9
(อุดรธานี) มอบเกียรติบัตรให้ เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2550

