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หมอดินอาสาดีเด่น สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพือ่ การเกษตร ปี 2557
สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 8
นายสําเริง เค้าอ้น
นายสําเริง เค้าอ้น หมอดินอาสาประจําตําบลน้ําหมัน หมู่ที่ 2 บ้านวังหัวดอย ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหมอดินอาสาที่ดําเนินงานด้านการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่
จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด และมีความยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีของการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการใช้วิธีกล
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ซึ่งเคยเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง หน้าดิน
ถูกชะล้างออกไปจากพื้นที่ไปสะสมเป็นตะกอนในลําธารด้านล่าง เกิดปัญหาตื้นเขินและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน นายสําเริง เค้าอ้น เป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้า ยอมรับวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเสนอตัว
เป็นพื้นที่ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
ซึ่งเกษตรกรทั่วไปมักเห็นเป็นอุปสรรคในการทําการเกษตร
พื้นที่ของนายสําเริง เค้าอ้น ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา การปลูก
หญ้าแฝกเป็นแนวขวางความลาดเทของพื้นที่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังได้ตัดใบหญ้า
แฝกคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จากการดําเนินงานมาเป็นระยะเวลาประมาณ
7 ปี พื้นที่ของนายสําเริง เค้าอ้น มีการชะล้างพังทลายลดลง กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ทําให้ผลผลิตพืชในพื้นที่สูงกว่าแปลงข้างเคียงอย่างชัดเจน ซึ่งจากการดําเนินงานดังกล่าว ทําให้นาย
สําเริง เค้าอ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในปี พ.ศ. 2550 และรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นสาขาการอนุรักษ์ดินและน้ํา ประจําปี 2554
ต่อมาในปี 2555 นายสําเริง เค้าอ้น ได้ขยายพื้นที่การปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ําโดยวิธีกล ได้แก่ การก่อสร้างคูรับน้ําขอบเขา (คันดินแบบ 5) ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ํา ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยขอรับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกจากสถานพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์ จํานวน 20,000 กล้า และมีแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกจํานวนหนึ่งไว้สําหรับปลูกซ่อมด้วย
จากผลงานการปลูกหญ้าแฝกที่ประจักษ์ชัด พื้นที่ของนายสําเริง เค้าอ้น จึงเป็นจุดศึกษาดูงานด้านการ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยมีกลุ่มบุคคลจากหลายองค์กร เช่น กลุ่มหมอดินอาสา โรงเรียน
สํานักงานเกษตรอําเภอ สมาชิก อบต. ต่างๆ และเกษตรกรทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งนายสําเริง เค้าอ้น ได้
เสียสละเวลาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการดําเนินงานการปลูกหญ้าแฝก เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ในพื้นที่
ของตนเอง และได้ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ําในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกและดูแลรักษาหญ้าแฝกในพื้นที่
ให้กับชาวบ้านที่สนใจ
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1. ข้อมูลเบื้องต้นของหมอดินอาสาดีเด่น
ชื่อ
:
นายสําเริง เค้าอ้น
ตําแหน่ง
:
หมอดินอาสาประจําตําบลน้ําหมัน
ที่อยู่
:
บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 2 บ้านวังหัวดอย ตําบลน้ําหมัน
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ระดับการศึกษา
:
ประถมศึกษา
สถานภาพครอบครัว
:
สมรส
เบอร์โทรศัพท์
:
081-1614909

บ้าน นายสําเริง

สพด.อุตรดิตถ์

สี่แยกวังแผนที
สีสูบ ่บา้ นนายสําเริง

ไป ต.น้ําหมัน

บ้านทรายงาม

เค้าอ้น (พิกัด E 635345 N 1967805)ไปเขื่อนสิริกิติ์

แผนที่บา้ นนายสําเริง เค้าอ้น (พิกัด E635345 N1967828)
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ประวัติของหมอดินอาสาโดยสังเขป
นายสําเริง เค้าอ้น พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดระยอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2537 ย้ายภูมิลําเนามาอยู่ที่บ้าน
วังหัวดอย หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยยึดอาชีพทําการเกษตรเป็นอาชีพหลัก
สภาพพื้นที่ทําการเกษตรของนายสําเริง เค้าอ้น สภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง มีความลาดชันของพื้นที่ประมาณ
5-35% เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกพืชไร่และไม้ผลโดยไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ํา
เมื่อนายสําเริง เค้าอ้น เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกลิ้นจี่และลําไยตามความรู้เดิมที่ติดตัว
มาจากระยอง แต่เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูง จึงมีการชะล้างพังทลายอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง หน้าดินถูก
กัดเซาะไหลลงมาทับถมในแปลงนาและลําธารด้านล่าง สภาพดินเสื่อมโทรม มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา จนกระทั่ง
ปี พ.ศ.2549 ได้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขตพื้นที่ตําบลน้ําหมันก็เป็นอีกพื้นที่
หนึ่ ง ของจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากดิ น ถล่ ม ทํ า ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ต่ อ ชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาล ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงเข้ามารณรงค์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา
แก่เกษตรกรในพื้นที่ นายสําเริง เค้าอ้น เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสนใจและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
จึงเป็นจุดเริ่ ม ต้นของการดํ าเนิ นงานด้ านการอนุ รักษ์ ดินและน้ํา ซึ่งปัจจุ บันพื้นที่ของนายสําเริ ง เค้ าอ้น มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําหลายรูปแบบ ทั้งวิธีกล วิธีพืช และวิธีผสมผสาน ได้แก่ คูรับน้ําขอบเขา แถบหญ้า
แฝกขวางความลาดเทและแบบครึ่งวงกลมล้อมไม้ยืนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน การปลูกพืชคลุมดินระหว่าง
แถวไม้ผ ล การใช้พืชปุ๋ ยสดปรับปรุ งบํ ารุ งดิ น การปลูกพืชตระกูลถั่วเศรษฐกิจแซมระหว่างแถวไม้ ผ ลและ
ยางพารา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นําเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินด้านปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพเข้ามาใช้
ในพื้นที่ทําการเกษตรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
จากการดําเนินงานปลูกหญ้าแฝกผสมผสานกับวิธีกลเพื่อการอนุรกั ษ์ดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุง
ดิน ทําให้พื้นที่ของนายสําเริง เค้าอ้น มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแปลงข้างเคียง ส่งผลให้พืชที่ปลูก
มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี ยางพาราที่ปลูกไว้เมื่อ 7 ปีก่อน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําทั้งวิธีพืชและวิธีกล ทําให้นายสําเริง เค้าอ้น
ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในปี พ.ศ.2550 ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของตนเอง และได้รับรางวัลหมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ํา ประจําปี 2554 จากกรมพัฒนาที่ดิน
ปัจจุบันพื้นที่ทําการเกษตรของนายสําเริง เค้าอ้น ได้รับการคัดเลือกจากสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ให้
เป็นแปลงตัวอย่างของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา จึงทําให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยวิธีกลและวิธีพืช และนํากลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างแพร่หลาย
2. พื้นที่ 50 ไร่ มีการใช้พื้นที่และลักษณะพื้นที่ทําการเกษตรรายแปลงดังนี้
2.1 ใช้พื้นที่ปลูกยางพารา (สามารถกรีดได้แล้ว) จํานวน 40 ไร่ จัดจําแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 47
ปัญหาการใช้พื้นที่
สภาพดินมีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมาณมาก สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ซึ่งทําให้มี
ปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินเป็นกรดรุนแรง และแห้งแล้ง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการดิน
ในปี 2549 นายสําเริง เค้าอ้น ได้เข้าร่วมโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําร่วมกับกรมพัฒนา
ที่ดิน โดยทําคันดินแบบที่ 5 (คูรับน้ําขอบเขา) ปลูกยางพารา และปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดิน ทําให้ปัญหา
ดินพังทลายลดลง การตัดใบหญ้าแฝกคลุมโคนต้นยางพาราและคลุมดิน ทําให้ยางพาราโตเร็ว ดินมีความชื้น
ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้นําปุ๋ยหมัก น้ําหมักที่ผลิตได้ มาใช้ในแปลงยางพารา สามารถลดต้นทุนด้านการใช้
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ปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดี โดยใช้ปุ๋ยปีละ 2 ตันหว่านทั่วพื้นที่ทั้งหมด ฉีดน้ําหมักชีวภาพบริเวณหน้ายางที่เปิดกรีด
เดือนละครั้งในช่วงฤดูฝน และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 จํานวน 350 กิโลกรัมต่อพื้นที่ทั้งหมด (อัตรา 8.75
กิโลกรัมต่อไร่)
2.2 ใช้พื้นที่ปลูกไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) จํานวน 5 ไร่ จัดจําแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 47
ปัญหาการใช้พื้นที่
สภาพดินมีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมาณมาก สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ซึ่งทําให้มี
ปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินเป็นกรดรุนแรง และแห้งแล้ง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการดิน
นายสําเริง เค้าอ้น ได้นํารูปแบบการปลูกหญ้าแฝกจากการศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ ตลอดจน
ศึกษาจากเอกสารของกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกในแปลงไม้ผล ทั้งแบบวงกลมและครึ่งวงกลม
รอบทรงพุ่มไม้ผล ตัดใบแฝกคลุมดินรักษาความชื้น ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 1616-16 จํานวน 50 กิโลกรัมต่อพื้นที่ทั้งหมด (อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่) ทําให้ไม้ผลโตเร็ว สามารถเก็บผลผลิตได้
ทุกปี และลดต้นการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเห็นได้ชัด
2.3 ใช้พื้นที่ปลูกยางพารา (ใหม่) จํานวน 5 ไร่ จัดจําแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 47 ผลการวิเคราะห์ดินใน
ปัจจุบันดังตาราง
ตารางผลวิเคราะห์ดิน
ตัวชี้วัด
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH)
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM.)
ปริมาณ P ที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)
ปริมาณ K ที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)

ค่าการวิเคราะห์ดิน
ปี 55
4.1
0.18
1
16

ปี 57
4.2
1.55
4
32

จากการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ของนายสําเริง เค้าอ้น ภายหลังจากการปลูกหญ้าแฝกไปวิเคราะห์หา
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช พบว่า ในปี 2555 ดิน
มีค่าความเป็นกรด–ด่างของดิน (pH) เท่ากับ 4.1 ดินมีความเป็นกรดรุนแรง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมี
ปริมาณเท่ากับ 0.18 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ํามาก ปริมาณ P มีความเข้มข้นเท่ากับ 1 อยู่ในระดับต่ํามาก
และปริมาณ K ที่เป็นประโยชน์เท่ากับ 16 mg/kg อยู่ในระดับต่ํา ในปี 2557 ดินมีแนวโน้มดินดีขึ้น คือมีค่า
ความเป็นกรด–ด่างของดิน (pH) เท่ากับ 4.2 ดินมีความเป็นกรดรุนแรง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณ
เท่ากับ 1.55 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ํา ปริมาณ P มีความเข้มข้นเท่ากับ 4 อยู่ในระดับต่ํามาก และปริมาณ K
ที่เป็นประโยชน์เท่ากับ 32 mg/kg อยู่ในระดับปานกลาง
ปัญหาการใช้พื้นที่
สภาพดินมีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมาณมาก สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ซึ่งทําให้มี
ปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินเป็นกรดรุนแรง และแห้งแล้ง

5
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการดิน
จากความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ําและประสบการณ์ที่ได้รับจากพื้นที่ทั้ง 2 แปลงข้างต้นที่
สามารถลดการสูญเสียหน้าดินได้ ดินมีความชุ่มชื้น ทําให้พืชเติบโตได้ดี ในปี 2555 นายสําเริง เค้าอ้น จึงได้
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเคยปลูกลิ้นจี่ ลําไย มาเป็นยางพารา โดยมีวิธีการจัดการดินดังนี้
1. จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดยทําคันคูรับน้ําขอบเขา (คันดินแบบ 5) ด้วยตนเองเพื่อ
ปลูกยางพารา เพื่อชะลอความเร็วของน้ํา ลดปริมาณการชะล้างพังทลายของดิน กักเก็บน้ําไว้ในดิน และทําให้
การดูแลรักษาแปลงยางพาราสะดวกขึ้น

2. ปลูกหญ้าแฝกตามขอบคันดิน โดยใช้หญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกา ซึ่งเป็นพันธุ์หญ้าแฝกที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ระยะปลูก 5 เซนติเมตร จํานวน 20,000 กล้า เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
และช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพืชที่ปลูก อีกทั้งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่ใช้
เทคโนโลยีแบบง่ายๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการได้เอง ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่น ๆ หลังจากปลูกหญ้า
แฝกในระยะแรกฝนทิ้งช่วง จึงทําการรดน้ําเพื่อให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตทุกเดือน ทําการตัดใบหญ้าแฝกเพื่อเร่ง
ให้หญ้าแฝกมีการแตกกอเร็วขึ้นและนําใบหญ้าแฝกมาคลุมบริเวณแนวคันดินและโคนต้นยางพาราเพื่อรักษา
ความชุ่มชื้น ชะลอความเร็วของน้ําและเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน นอกจากนี้ยังได้ขยายพันธุ์หญ้าแฝกไว้
สําหรับปลูกซ่อมด้วย
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3. ปลู ก พื ช ตระกู ล ถั่ วคลุม ดิ น เพื่อ ลดแรงกระแทกของเม็ ด ฝน เพื่ อ รั ก ษาความชื้ น ในดิ น และเพิ่ ม
อินทรียวัตถุให้แก่ดิน พืชตระกูลถั่วที่ปลูกได้แก่ ถั่วเขียว และปอเทือง นอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อ
บริโภคในครัวเรือนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

7
3. ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงาน และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
นายสําเริง เค้าอ้น เป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาโดยตลอด เริ่ม
จากการปลูกพืชไร่ตั้งแต่ปี 2537 เช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นๆ ต่อมามีความคิดว่าวิธีการดังกล่าวไม่ยั่งยืน จึง
เปลี่ยนเป็นไม้ผลด้วยการปลูกลิ้นจี่ ลําไย จนกระทั่งปี 2549 พื้นที่ตําบลน้ําหมันเกิดเหตุการณ์ดินถล่มขึ้น สร้าง
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก จึงได้เข้าร่วมโครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํากับ
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําทั้งวิธีกลและวิธีพืช เช่น การทํา
คันดินแบบที่ 5 ประโยชน์ของบ่อดักตะกอนดิน และการใช้ประโยชน์จากการปลูกหญ้าแฝก
ภายหลังจากการปลูกหญ้าแฝกบนแนวคันดิน นายสําเริง เค้าอ้น สังเกตเห็นว่าหญ้าแฝกที่ปลูกตาม
แนวคันดินสามารถอยู่ได้หลายปีร่วมกับยางพาราโดยไม่รบกวนพืชหลักที่ปลูก ช่วยให้คันดินที่ทําไว้ไม่พัง เกิด
ตะกอนสะสมเหนือแถบหญ้าแฝก ดินมีความชื้นในฤดูแล้งหากตัดใบแฝกคลุมดินไว้ ต่อมาในปี 2555 ได้ทําแนว
คันดินขึ้นเองโดยใช้เงินส่วนตัวทั้งหมด โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับจากสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์พร้อมกับการปลูก
หญ้าแฝกตามขอบแนวคันดินในพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่จํานวน 5 ไร่ ทําให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ดี ดินมี
ความชื้นตลอดทั้งปี และอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น
4. ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพกับระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบัติ
4.1 ผลสําเร็จด้านการปลูกหญ้าแฝก
นายสําเริง เค้าอ้น ได้เข้าร่วมโครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ 40 ไร่ โดยการทําคัน
คูรับน้ําขอบเขา (คันดินแบบที่ 5) เพื่อปลูกยางพาราและไม้ผล บ่อดักตะกอนดิน และแนวหญ้าแฝกของกรม
พัฒนาที่ดินมาแล้วนั้น พบว่าสภาพพื้นที่มีการชะล้างพังทลายลดลง มีตะกอนดินมาสะสมมากขึ้นเหนือแถบ
หญ้าแฝกและคันดิน การตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินทําให้ความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้น พืชพรรณที่
ปลูกมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ข้างเคียงที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ําและ
ปรับปรุงบํารุงดิน จึงได้พยายามขยายพันธุ์หญ้าแฝกปลูกเพิ่มเติมในทุกพื้นที่จนหญ้าแฝกทําหน้าที่ได้สมบูรณ์ใน
แปลงยางพาราเก่า และได้นําวิธีการนี้ไปใช้กับยางพาราที่ปลูกใหม่และมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
จากการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการใช้ใบหญ้าแฝกคลุมดินในพื้นที่ดังกล่าว ทําให้ดินมีความชุ่มชื้น มี
ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นดังตารางแสดงผลการวิเคราะห์ดิน มีตะกอนดินสะสมเหนือแถบหญ้าแฝกมากขึ้น ซึ่ง
เป็นการลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และการจ้างแรงงาน ทําให้ครอบครัวมีเงินออมมากขึ้น
ปัจจุบันนายสําเริง เค้าอ้น มีรายได้จากภาคการเกษตรประมาณ 325,000 บาทต่อปี โดยเป็น
รายได้มาจากยางพาราประมาณ 300,000.- บาท และมาจากไม้ผลประมาณ 25,000 บาท
4.3 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดนิ และน้ํา
หลังจากนายสําเริง เค้าอ้น ได้ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ของตนเองจนได้รับ
รางวัลมาแล้ วหลายรางวัล จึ งทําให้มีผู้สนใจหลายองค์กร เช่น กลุ่มหมอดินอาสาอําเภอท่าปลา นักเรียน
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าปลา สมาชิก อบต. และหมอดินอาสาในจังหวัดสุโขทัย ได้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่
ของนายสําเริง เค้าอ้น และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกหญ้าแฝก แนะนําให้เกษตรกรราย
อื่นๆ นําไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง ทําให้มีผู้คนรู้จักมากขึ้น ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรใน
พื้นที่กับสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
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5. ความเป็นผูน้ ําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
นายสําเริง เค้าอ้น เป็นหมอดินอาสาประจําตําบลน้ําหมัน ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรลด
การใช้สารเคมีในฐานะประธานกลุ่ม และได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายให้แก่เพื่อนบ้านและผู้ที่สนใจ
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่นักเรียน นอกจากนี้ยังเข้าร่วมทําประโยชน์เพื่อสังคมในด้านอื่น ๆ
เช่น เป็นกรรมการประปาหมู่บ้าน และเป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
ผลงานที่ได้รับรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) กรม
พัฒนาที่ดิน และบริษัทปตท.จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2550
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2. รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ํา ประจําปี 2554 กรมพัฒนาที่ดิน

6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
นายสําเริง เค้าอ้น ใช้ความรู้ทางวิชาการในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทําแนวคันดิน
ด้วยตนเองเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยป้องกันไม่ให้แหล่งน้ําตื้นเขิน ลดการใช้สารเคมีทางการ
เกษตรกร เช่น ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลง การกําจัดวัชพืชด้วยการตัดแล้วนํามาทําปุ๋ยหมัก ตัดใบหญ้าแฝกคลุม
ดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน ผลิตน้ําหมักไล่แมลง (พด.7) เพื่อใช้เองในสวน ใช้พืชผักผลไม้ที่เหลือกินเหลือขาย
ผลิตเป็นน้ําหมักชีวภาพ (พด. 2) ฉีดพ่นเพื่อรักษาหน้ายางไม่ให้แห้งและเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตพืชผักผลไม้
งดการเผากิ่งไม้ใบไม้แห้งโดยทําเป็นคันซากพืช รวมทั้งทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่เกษตร
ของตนเอง
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ภาคผนวก
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1. แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศ
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2. แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน
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3. แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

