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หมอดินอาสา สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
ปี 2556 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ หมอดินอาสาประจําตําบลท่าบัว หมู่ที่ 2 ตําบลท่าบัว อําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร เป็นหมอดินอาสาฯ ที่ดําเนินงานด้านการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ จนประสบความสําเร็จ
สามารถแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบริเวณร่องสวนมะนาว ลดค่าใช้จ่ายในการขุดลอกร่อง
สวน ช่วยรักษาความชื้นในดิน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้น้ํา และเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ทําให้ดิน
อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตมะนาวเพิ่มขึ้น
การดําเนินการปลูกหญ้าแฝกของนายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ เกิดจากการได้เข้ารับการศึกษาดูงาน
ที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีความสนใจการทําการเกษตรแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ การลดต้นทุนการผลิตพืชโดยใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน เช่น การทํา
และการใช้ปุ๋ยหมัก การทําและใช้น้ําหมักชีวภาพ น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุง
ดิน การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา และในปี 2552 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหมอดินหมู่บ้าน จึง
เริ่มปลูกหญ้าแฝกในร่องสวนมะนาว โดยได้รับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
และกลุ่มวิชาการฯสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และดําเนินการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมทุกปี รวม 150,400
กล้า จนเต็มพื้นที่ 12 ไร่
ซึ่งผลทางตรงที่เกิดจากการปลูกหญ้าแฝกในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา ป้องกันการพังทลายของ
ดิน การเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในดิน และป้องกันการพังทลายของดินบริเวณรอบสระน้ําแล้ว นายวัฒน์
ชัย อินทร์อารีย์ ยังใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอีกหลายๆ ทาง เช่น การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกนํามาทําปุ๋ยหมัก
ใช้เป็นอาหารปลา นอกจากนี้ ยังใช้ใบหญ้ามาทําไพหญ้าแฝกมุงหลังคา จําหน่ายเป็นรายได้เสริมของ
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
จากการดําเนินงานการปลูกหญ้าแฝกของนายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ อย่างหลากหลายและจริงจัง
ทําให้ผลิตภาพดินดีขึ้นตามลําดับ ผลผลิตมะนาวเพิ่มขึ้น มีรายได้ที่สามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง
ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ สํานักงานพัฒนา
ที่ดินจังหวัดพิจิตร จึงได้สนับสนุนงบประมาณ ในการตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจําตําบล ซึ่ง
จากผลดังกล่าวทําให้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น “รางวัลชนะเลิศการประกวดพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2555 ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก”
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ข้อมูลประวัตแิ ละผลงานหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2556
สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 8
สาขาที่ 3 สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร

1. ข้อมูลเบื้องต้นของหมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น
ชื่อ
:
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
ตําแหน่ง
:
หมอดินอาสาประจําอําเภอ
ที่อยู่
:
บ้านเลขที่ 35/5 หมูท่ ี่ 2 ตําบลท่าบัว อําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66130
ระดับการศึกษา
:
ประถมศึกษาปีที่ 4
สถานภาพครอบครัว :
สมรส
เบอร์โทรศัพท์
:
08-9566-4408
นครสวรรค์

N
คลองชลประทาน
แปลงนายวัฒน์ชัย

ทางหลวงหมายเลข 117
ตลาดโพทะเล
ไปกําแพงเพชร

ไปบางมูลนาก
ทางเข้าวัดทุ่งน้อย

พิษณุโลก

แผนที่แปลงนายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ : พิกัด E637815 N1778544
(ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตําบลท่าบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร)
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ประวัติของหมอดินอาสาโดยสังเขป
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ หมอดินอาสาประจําอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันอายุ 57 ปี พื้นเพ
เดิมประกอบอาชีพเป็นช่างกลึง และหล่อเสาคอนกรีต ประกอบอาชีพการเกษตรปลูกมะนาวเป็นอาชีพเสริม
จํานวน 6 ไร่ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ประกอบกับรายจ่ายเพิ่มขึ้น คือต้องส่งลูกสาวเรียนปริญญาตรี
ถึง 2 คน จึงตัดสินใจขายแรงงานที่ประเทศอิรัก ในปี 2543 ทํางานได้ประมาณ 1 ปี 6 เดือน เดินทางกลับ และ
เดินทางไปทํางานใหม่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประมาณ 1 ปี 2 เดือน เดินทางกลับในปี 2546 ต่อมาเดินทาง
ไปขายแรงงานอีกที่ประเทศไต้หวัน ประมาณ 1 ปี 6 เดือน เดินทางกลับประเทศไทยปลายปี 2548 จากการไป
ทํางานต่างประเทศ นายวัฒน์ชัย อินทร์อารี สามารถส่งเสียให้ลูกสาวจบปริญญาตรีถึง 2 คน ซื้อที่ปลูกบ้านที่
อยู่อาศัยปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ตําบลท่าบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และซื้อที่ดินสวนมะนาวเพิ่มอีก 6 ไร่
ปี 2549 หลังจากกลับจากการขายแรงงานต่างประเทศ นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ หันกลับมาทํา
การเกษตร โดยเริ่มจากการปรับปรุงฟื้นฟูสวนมะนาวที่มีอยู่เดิมและซื้อใหม่ จํานวน 12 ไร่ เนื่องจากเป็นสวน
มะนาวอายุมาก ผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ปี 2551จึงเริ่มปลูกมะนาวใหม่โดยเริ่มจากการยกร่องมะนาวเพื่อ
ปลูกมะนาว จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าการยกร่องสูง มักประสบปัญหาดินถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายในฤดู
ฝน ทําให้ร่องที่ขุดไว้ตื้นเขิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายขุดลอกร่องทุกปี ได้พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดย
ตลอด เช่นการใช้ฟางคลุมดินป้องกันการตกกระทบโดยตรงจากเม็ดฝน ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งก็
สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จนได้เข้ารับการศึกษาดูงานที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร
สิรินธร และได้รับคําแนะนําจากหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านด้านการพัฒนาที่ดิน จึงนําเทคโนโลยีของกรม
พัฒนาที่ดินด้านการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝกมาปรับใช้ในพื้นที่จนประสบ
ผลสําเร็จ และได้รับการแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน/ตําบล การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินและอนุรักษ์ดินและน้ํา เริ่มปลูกหญ้าแฝกสองข้างร่องมะนาว ในปี 2552 และปลูกหญ้า
แฝกเพิ่มทุกปี วิธีการปลูกหญ้าแฝกมีหลายวิธีการ เช่น ปลูกเป็นวงกลมล้อมรอบทรงพุ่มไม้ผล ปลูกรอบขอบ
สระน้ํา ปลูกสองข้างร่องมะนาว จนถึงปัจจุบันปลูกกล้าหญ้าแฝกไปแล้ว 150,400 กล้า จนเต็มพื้นที่ 12 ไร่
พันธุ์หญ้าแฝกที่ปลูกมี 2 พันธุ์ คือพันธุ์ศรีลังกา และกําแพงเพชร 2 ส่วนใหญ่ใช้กล้าหญ้าแฝกเปลือยรากปลูก
มากกว่ากล้าหญ้าแฝกแบบชําถุง
นอกจากรายได้จากการทําสวนมะนาว ประมาณ 30,000 บาทต่อปี ที่ยังได้ผลผลิตน้อยเนื่องจาก
มะนาวครึ่งหนึ่งยังไม่ให้ผลผลิต รายได้จากผักสวนครัวปีละประมาณ 10,000 บาท ยังมีรายได้จากการทํานา
โดยเช่าที่นาจํานวน 100 ไร่ รายได้จากการทํานาปรังเพิ่มขึ้น เพราะสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปัจจุบันมีรายได้จากการทํานาหลังหักต้นทุนแล้วถึงปีละ 200,000 บาท นอกจากนี้ยังมี
การขุดสระเลี้ยงปลา เลี้ยงวัว 15 ตัว และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดไว้ใช้เองและจําหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ ปฏิบัติหน้าที่หมอดินอาสาประจําตําบลด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมจึงได้รับแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสาประจําอําเภอ ในปี 2554 นอกจากนั้นยังเป็นเกษตรกรที่มี
ความขยั น ขั น แข็ ง และใฝ่ รู้ อ ยู่ เ สมอ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น ให้ อุ ด มสมบู ร ณ์ โดยใช้
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินตลอดจนการให้ความรู้กับชุมชนด้านการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ลงทุนทําการสาธิตการปลูกหญ้าแฝกในแปลงเกษตรของตัวเองให้เกษตรกรใน
ชุมชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง จึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ใช้สถานที่แปลงปลูกหญ้า
แฝกเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจําตําบล ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝก
ภาคเหนือตอนล่าง ในปี 2555 และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2555 ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก
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2. การใช้พื้นที่ทําการเกษตรและข้อมูลแผนที่

แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศ

5

แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน

6
2.1 ลักษณะพืน้ ที่ทําการเกษตรรายแปลง
พื้นที่อยู่ในกลุม่ ชุดดินที่ 33
ลัก ษณะโดยทั่ ว ไป สภาพพื้ น ที่ ค่ อ นข้ า งราบเรี ย บถึ ง ลู ก คลื่ น ลอนลาดเล็ ก น้ อ ย ความลาดชั น 1-3
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนบนสันดินริมน้ําเก่า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลาง
การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินช้าการซึมผ่านได้ของน้ําปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สี
น้ําตาลถึงสีน้ําตาลเข้ม ปฏิกริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย
แป้งถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย
(pH 5.5-6.5) ซึ่งจัดเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลางถึงสูง
ผลการวิเคราะห์ดินจากแปลงของนายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
ตารางแสดงผลวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกหญ้าแฝกปรับปรุงบํารุงดิน
ตัวชี้วัด
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH)
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM.)
ปริมาณ P ที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)
ปริมาณ K ที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)

ค่าการวิเคราะห์ดิน
6.0
1.40
7
16

จากการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ของนายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ ก่อนการปลูกหญ้าแฝก วิเคราะห์หาค่า
ความเป็นกรด-ด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช พบว่า ดินมีค่าความเป็น
กรด–ด่างของดิน (pH) เท่ากับ 6.0 ดินมีความเป็นกรดปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณเท่ากับ
1.40 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 7 mg/kg อยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา
และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 16 mg/kg อยู่ในระดับต่ํามาก
ตารางแสดงผลวิเคราะห์ดิน หลังปลูกหญ้าแฝกปรับปรุงบํารุงดิน 4 ปี
ตัวชี้วัด
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH)
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM.)
ปริมาณ P ที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)
ปริมาณ K ที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)

ค่าการวิเคราะห์ดิน
6.4
2.70
24
40

จากผลการวิเคราะห์ดินปัจจุบัน พบว่าดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.4 เป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 2.70 % อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 24 mg/kg อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 11 mg/kg อยู่ในระดับต่ํามาก ความหนาแน่นรวมของดิน
1.484 g/cm3 ซึ่งอยู่ในระดับปกติ
จากภาพรวมของผลการวิเคราะห์ดินดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การดําเนินการปรับปรุงดินในพื้นที่ สามารถ
แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ทั้งด้านความอุดมสมบูรณ์ทางเคมี และสภาพทางกายภาพ ซึ่งเดิมมีสภาพแน่นแข็ง
ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช
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ปัญหาการใช้ที่ดิน
หลังจากมีการใช้พื้นที่ทําการเกษตรมาเป็นเวลานาน โดยใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรมาอย่าง
ต่อเนื่อง ขาดการปรับปรุงบํารุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์อย่างสิ้นเชิง ทําให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม เป็นกรดเพิ่มขึ้น ความ
อุดมสมบูรณ์ต่ํา มีปัญหาดินแน่นแข็ง เกิดชั้นดานใต้ชั้นไถพรวน สภาพพื้นที่ไม่ราบเรียบ บางส่วนเป็นที่ลุ่ม มีน้ํา
ท่วมขังในช่วงฝนตกชุก ร่องสวนที่ขุดไว้เพื่อระบายน้ําทิ้งในฤดูฝนและเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งเกิดการพังทลาย
และตื้นเขิน ทําให้มะนาวที่ปลูกไว้ตายเนื่องจากน้ําฝนที่ท่วมขัง

เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการจัดการดิน/แก้ปัญหา
เพื่อการแก้ไขปัญหาข้างต้น นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ จึงดําเนินการปรับพื้นที่ โดยยกร่องเพื่อปลูก
มะนาว ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ํา วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ําส่วนใหญ่ใช้วิธี
พืช คือวิธีการปลูกหญ้าแฝก เริ่มปลูกหญ้าแฝกตั้งแต่ปี 2552 โดยปลูกเป็นแถว ระยะปลูก 5 เซนติเมตร วิธีการ
ปลูกหญ้าแฝกมีหลายรูปแบบ ปลูกหญ้าแฝกสองข้างร่องที่ปลูกมะนาว ปลูกตามแนวไหล่ถนน ปลูกเป็นวงกลม
รอบไม้ผล ปลูกรอบแนวขอบสระน้ํา การปลูกหญ้าแฝกมีการดูแลรักษาโดยการกําจัดวัชพืช ปลูกซ่อมเมื่อแฝก
ตาย รดน้ําให้หญ้าแฝกบ้างในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะหญ้าแฝกที่ปลูกใหม่ มีการตัดใบหญ้าแฝกทุก 3-4
เดือน คลุมโคนต้นมะนาว ใบหญ้าแฝกที่มีความยาวจะมัดเป็นกอแล้วตัด นําไปทําเป็นตับแฝกมุงหลังคา ส่วนที่
เหลือนําไปทําปุ๋ยหมัก
นอกจากการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําแล้ว ยังมีวิธีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้เทคโนโลยี
ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่นการใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ
น้ําหมักชีวภาพ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
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2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ

แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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การใช้ประโยชน์ที่ดนิ มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดประมาณ 12 ไร่
2.2.1 พื้นที่ยกร่องสวนปลูกมะนาว
จํานวน 22 ร่อง ความยาวร่อง 25 เมตร พืน้ ที่ 8.32 ไร่
ปลูกมะนาวบนร่อง (ระยะห่าง 4 เมตร) จํานวนทั้งหมดประมาณ 440 ต้น
ปลูกหญ้าแฝกสองข้างของร่อง รวมความยาวปลูกหญ้าแฝกทั้งหมด 3,520 เมตร
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําเป็นแถวระยะห่าง 5 เซนติเมตร จํานวน 70,400 กล้า

2.2.2 พื้นที่แปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝก จํานวน 0.26 ไร่
ปลูกหญ้าแฝกแปลงขยายพันธุ์ ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ปลูกได้ 1,600 กอ
เพื่อขยายพันธุ์ และแจกจ่าย ขยายผลให้เกษตรกรที่มีความต้องการปลูกหญ้าแฝก
ระยะเวลา 5-6 เดือน สามารถผลิตกล้าหญ้าแฝกได้ ประมาณ 40,000-60,000 กล้า

2.2.3 พื้นที่ปลูกผักสวนครัว จํานวน 1.17 ไร่
ปลูกพริกขี้หนู กระเพราโหรพา ไว้บริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้เสริม

10
2.2.4 พื้นที่ปลูกไผ่ จํานวน 0.86 ไร่
ปลูกไผ่รอบพื้นที่สวน ประมาณ 40 กอ
เพื่อเป็นแนวกันลม และนํามาใช้ประโยชน์ค้ํายันมะนาว

2.2.5 พื้นที่สระน้ําขนาดเล็กในไร่นา จํานวน 0.31 ไร่
ขนาดสระน้ํา 20x25 เมตร ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระ
ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ําสํารอง และเลี้ยงปลาไว้บริโภค

2.2.6 พื้นที่โรงปุ๋ย จํานวน 0.15 ไร่
ใช้ประโยชน์ในการหมักวัสดุอินทรีย์ เช่น เค้กอ้อย ขี้ไก่แกลบ เปลือกถั่ว
เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
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2.2.7 พื้นที่ศาลาพักผ่อนและศูนย์เรียนรู้ ฯ จํานวน 0.18 ไร่
ใช้ประโยชน์ในการประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

2.2.8 พื้นที่เบ็ดเตล็ด จํานวน 2.48 ไร่
เป็นพื้นที่ถนน ทางเดิน พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลอื่นๆ

3. ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงาน และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ ได้น้อมนําเอาแนวพระราชดําริจากในหลวงมาใช้ในการทําการเกษตรแบบ
พอเพียง หลังจากการได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ชัยพัฒนาสิรินธร อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ในปี 2549 แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจนได้รับคําแนะนําจากหมอดินหมู่บ้าน ด้านการพัฒนาที่ดิน การ
ปรับปรุงบํารุงดินและได้ทราบถึงการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝก จึงขอกล้าหญ้าแฝกจากสถานีพัฒนา
ที่ดินพิจิตรมาทดลองปลูกและขยายพันธุ์ โดยเริ่มปลูกหญ้าแฝกสองข้างร่องมะนาว ในปี 2552
การปลูกหญ้าแฝกในช่วงแรกแม้จะประสบปัญหาการแห้งตายเมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง นายวัฒน์ชัย
อินทร์อารีย์ ได้พยายามหาวิธีการแก้ไขโดยวิธีกระตุ้นรากก่อนปลูกด้วยน้ําหมัก ให้น้ําโดยวิธีการสูบน้ํารดผิวดิน
การให้น้ําแบบน้ําหยด จนหญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตได้อย่างดี และมีการดูแลรักษาโดยการกําจัดวัชพืช การ
ปลูกซ่อม การตัดใบหญ้าแฝกทุก 3-4 เดือน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์และใช้คลุมโคนต้นมะนาวเพื่อปรับปรุงบํารุง
ดินโดยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน จนปัจจุบันปลูกหญ้าแฝกจนเต็มพื้นที่ 12 ไร่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
ผลผลิตเพิ่มขึ้น
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นอกจากนี้นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ ยังหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตโดยนําเทคโนโลยีของกรมพัฒนา
ที่ดินมาประยุกต์ใช้เป็นผู้สนใจค้นคว้าทดลองทําการเกษตรลดการใช้สารเคมี โดยการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดไว้ใช้เอง รวมทั้งสามารถผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย
(ราเขียว) กําจัดศัตรูพืช จนสามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มาศึกษาเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดี
การดูแลรักษา
การดูแลรักษาหญ้าแฝก มีการกําจัดวัชพืช ปลูกซ่อมแฝกตาย รดน้ําให้หญ้าแฝกบ้างในกรณีที่ฝนทิ้ง
ช่วงโดยเฉพาะหญ้าแฝกปลูกใหม่ มีการตัดใบหญ้าแฝกทุก 3-4 เดือน คลุมโคนต้นมะนาว แฝกที่มีความยาวจะ
มัดเป็นกอแล้วตัด นําไปทําเป็นตับแฝกมุงหลังคา ส่วนที่เหลือรวบรวมนําไปทําปุ๋ยหมัก
1. การกําจัดวัชพืช

2. การให้น้ํา

3. การปลูกซ่อม
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4. การตัดใบหญ้าแฝก

5. การตัดใบหญ้าแฝกเพื่อทําไพหญ้าแฝกมุงหลังคา
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แนวคิดในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
แนวคิดในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกของนายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
1. หญ้าแฝกช่วยแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบริเวณร่องสวนมะนาว ลดค่าใช้จ่ายในการขุด
ลอกร่องสวน เพราะรากหญ้าแฝกสานกันเป็นกําแพงช่วยยึดดินไม่ให้พังทลาย
2. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อระเบิดดิน ดินที่แน่นแข็งทึบสามารถทําให้ร่วนซุยได้เมื่อมีการปลูกหญ้าแฝก
3. รากหญ้าแฝกช่วยอุ้มน้ํา ดูดน้ําใต้ดิน เพิ่มความชื้นในดิน สังเกตจากพื้นที่ของตนเอง ดินที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงหญ้าแฝกจะมีความชื้นสูงกว่าดินบริเวณที่ไม่ได้ปลูกหญ้าแฝก
4. หญ้าแฝกสามารถดูดความร้อนได้ การปลูกหญ้าแฝกช่วยดูดซับคาร์บอนในอากาศ
5. การปลูกหญ้าแฝกทําให้มีปริมาณจุลินทรีย์ในดินมากขึ้น สัตว์ขนาดเล็กเช่นไส้เดือน กิ้งกือ สามารถ
เพิ่มจํานวนและอาศัยอยู่ในดินเพิ่มขึ้น ทําให้ดินร่วนซุย ความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น
6. หญ้าแฝกสามารถช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยต้องหมั่นตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน
7. หญ้าแฝกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยนําใบหญ้าแฝกไปหมักเป็นปุ๋ยหมัก
8. หญ้าแฝกช่วยสร้างรายได้เสริม โดยการเกี่ยวใบหญ้าแฝกทําเป็นตับมุงหลังคา เป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
4. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติและฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคม
4.1 เริ่มปลูกหญ้าแฝกครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 จํานวน 6 ไร่
ปลูกข้างร่องปลูกมะนาวทั้งสองข้าง จํานวนร่องปลูกมะนาว 17 ร่อง แต่ละร่องความยาว 100 เมตร
ระยะปลูกหญ้าแฝก 5 ซ.ม. (1 เมตร / 20 ต้น) จํานวนกล้าหญ้าแฝก 68,000 กล้า
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4.2 ปลูกเพิ่มในปี 2553 โดยปลูกข้างร่องปลูกมะนาวทั้ง 2 ข้าง จํานวนร่องปลูกมะนาว 5 ร่อง แต่ละ
ร่องความยาว 80 เมตรระยะปลูกหญ้าแฝก 5 ซ.ม. (1 เมตร / 20 ต้น) จํานวนกล้าหญ้าแฝก 16,000 กล้า
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4.3 ปลูกเพิ่มในปี 2554 โดยปลูกข้างร่องปลูกมะนาวทั้ง 2 ข้าง (พื้นที่ 6 ไร่)
จํานวนร่องปลูกมะนาว 12 ร่อง แต่ละร่องความยาว 80 เมตร ระยะปลูกหญ้าแฝก 5 ซ.ม. (1 เมตร/
20 ต้น) จํานวนกล้าหญ้าแฝก 38,400 กล้า

ปลูกรอบสระน้าํ ขนาดเล็กในไร่นา ขนาดสระ 20 x 25 เมตร
ปลูกรอบสระแถวเดียว ระยะปลูกหญ้าแฝก 5 ซ.ม. (1 เมตร/20 ต้น) จํานวนกล้าหญ้าแฝก 12,000 กล้า
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เพิ่มผลผลิตมะนาว ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดค่าใช้จ่ายการให้น้ํา

ผลงาน
ปี พ.ศ. 2555
- ได้รับรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 7
ประเภทการปลูกและการส่งเสริมการปลูก
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
รายได้
1. รายได้จากการทํานาข้าว 100 ไร่ (เช่า) ได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 700 กิโลกรัมต่อไร่ รวม 70,000
กิโลกรัม (70 เกวียน) ราคาขายเกวียนละ 9,000-12,000 บาท มีรายได้จากการขายข้าวครั้งละ 630,00084,000 ต้นทุนการผลิตครั้งละประมาณ 500,000บาท กําไรครั้งละ 130,000-240,000 บาท ทํานาปีละ 3 ครั้ง
มีรายได้ประมาณ 390,000-720,000 บาทต่อปี จ่ายค่าเช่านา 300,000 บาทต่อปี เหลือกําไรสุทธิจากการทํา
นา 90,000-420,000 บาทต่อปี (จํานําราคาเกวียนละ 12,000 บาท/ขายโรงสีไม่มีโครงการจํานํา 90,000
บาท) เฉลี่ยแล้วมีรายได้สุทธิประมาณ 255,000 บาทต่อปี
2. รายได้จากมะนาว ประมาณ 30,000 บาทต่อปี
3. รายได้จากพริก ประมาณ 10,000 บาทต่อปี
4. รายได้จากการเลี้ยงวัว 15 ตัว แบ่งจําหน่ายรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อปี
5. รายได้นอกภาคเกษตร จําหน่ายใบหญ้าแฝกให้กลุ่มผลิตไพแฝกมุงหลังคา ประมาณ 5,000 บาท
รวมรายได้ภาคเกษตรทั้งหมด
300,000
บาทต่อปี
รวมรายได้นอกเกษตร
5,000
บาทต่อปี
รวมรายได้ทั้งหมดประมาณ
305,000
บาทต่อปี
รายจ่าย
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ําประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) ประมาณเดือนละ 2,500 บาท
เฉลี่ยปีละประมาณ 30,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายประจําวัน ประมาณเดือนละ 5,000 บาท เฉลี่ยปีละประมาณ 60,000 บาท
รวมรายจ่ายทั้งหมดประมาณ
90,000
บาทต่อปี
รายได้ – รายจ่าย = 305,000-90,000 =
215,000
บาทต่อปี
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5. ความเป็นผูน้ ําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
1. เป็นหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน/ตําบล ในปี 2551
2. เป็นหมอดินอาสาประจําอําเภอ ในปี 2554
3. เป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปั้นเม็ดของหมู่บ้าน
4. ออกหน่วยเคลื่อนที่กับสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน
5. เป็นวิยากรประจําศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจําตําบล โดยใช้แปลงเกษตรของตนเองเป็นที่ตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ฯ ผลิตกล้าหญ้าแฝกแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้สนใจ
6. เป็นคณะกรรมการเครือข่ายคนรักษ์แฝกภาคเหนือตอนล่าง
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. ลดการใช้สารเคมี โดยใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินทดแทน เช่น ผลิตปุ๋ยหมัก (ซุปเปอร์ พด.1)
น้ําหมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลง ซุปเปอร์ พด.7
2. ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
4. อนุรักษ์ดินและน้ําโดยวิธีการปลูกหญ้าแฝก
5. ใช้สารกําจัดวัชพืช และสารกําจัดศัตรูพืช ตามความจําเป็น

