
 1

            ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ  สํานกังานเลขานุการกรม  กรมพัฒนาที่ดิน   
             กระทรวงเกษตรและสหกรณ    โทร.0-2579-8515   โทรสาร.0-2941-2139 
      http://www.ldd.go.th     E-mail Address: ofs_5@ldd.go.th

“ภูมิคุมกัน”... ปลูกหญาแฝกอนุรักษดินและน้ําในสวนมะมวง 
ความสําเร็จของคุณสมาน  ศรีโมรา  หมอดินอาสาเมืองสุพรรณบุรี   

                 
บทความที่ 011 /2552 

ประกิต  เพ็งวชิัย  เรียบเรียง 

 
จังหวัดสุพรรณบุรี ถือไดวาเปนจังหวัดเกษตรกรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของประเทศ มีมะมวง

เปนพืชเศรษฐกิจอันดับ 3  สรางชื่อเสียงและรายไดใหแกจังหวัดสุพรรณบุรีอยางดี ในพื้นที่เกษตร
ประมาณ 67,348 ไร ของจังหวัดเปนพื้นที่ปลูกมะมวงที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 50,616 ไร ใหผลผลิต
รวมประมาณ 49,199 ตัน  

จังหวัดสุพรรณบุรี ไดเห็นความสําคัญของการผลิตมะมวงนี้ จึงไดรวบรวมกลุมผูผลิตมะมวง 
จัดตั้งเปนชมรม ใชช่ือวา “ชมรมผูผลิตมะมวงจังหวัดสุพรรณบุรี” ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินกิจกรรมของชมรม
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2545 เปนตนมา และไดรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนามะมวงของจังหวัด
สุพรรณบุรี แบงเปน 3 ระดับ คือ เพื่อการสงออก เพื่อบริโภคในประเทศ และเพื่อการแปรรูป ซ่ึง
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการรองรับ
ผลผลิตและใหการสนับสนุนดานการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตั้งแตตนฤดูกาล  

คุณสมาน  ศรีโมรา  หมอดินอาสาประจําตําบลปากน้ํา  คือเกษตรกรเปนผูบุกเบิกการปลูก
มะมวงรุนแรกๆ ในแถบบริเวณ ตําบลปากน้ํา  เปนที่ปรึกษาอาวุโสของชมรมมะมวงจังหวัดสุพรรณบุรี 
และวิทยากรของชมรมมะมวงระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันตก ผูดูแล ชมรมมะมวงนี้ซ่ึงตั้งอยู
บานเลขที่ 1 หมูที่ 3   ตําบลปากน้ํา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไดเลาถึงชมรมผูผลิต
มะมวงใหฟงวา เร่ิมตั้งชมรมมาตั้งแตป 2534  มีสมาชิกอยูประมาณ 18 คน ชมรมแหงนี้ทําใหเกษตรกร
มีการเรียนรูและพัฒนาจนมีการปลูกมะมวงเพิ่มมากขึ้น สมาชิกที่เขามาไมไดมุงหวังที่จะขายผลผลิต 
แตเขาชมรมมาเพื่อตองการความรู วิธีการปลูก วิธีการปฏิบัติ การดูแลรักษา การใหปุย รวมไปถึงการใช
ยาฆาแมลงอยางถูกวิธี  

สมาชิกที่เขามาเรียนรูจะมีความรูมากพอสมควร บางรายที่นําความรูออกไปใชกับสวนของ
ตัวเอง ซ่ึงหลังจากที่สมาชิกออกจากชมรม ก็จะมีเกษตรกรรายใหม ๆ เขามาสมัครหมุนเวียนกันเรื่อย ๆ 
ซ่ึงปจจุบันนี้มีสมาชิกอยูประมาณ 30 คน  
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สําหรับมะมวงที่นิยมปลูกกันเปน มะมวงพันธุน้ําดอกไม  เขียวเสวย โชคอนันต เปนพันธุหลัก ๆ 
ที่ปลูกกันในแถบจังหวัดสุพรรณบุรี  

คุณสมาน กลาวถึงปญหาการปลูกมะมวงตองประสบกับปญหาน้ําทวม จนตองปรับปรุงดิน
ดวยการยกรอง ใชแฝกมาชวยฟนฟูและปองกันขอบดินพังทลาย  โดยหมั่นศึกษา ทดลองจริงจัง  ใช
หญาแฝกชวยดักตะกอนและปุย ไมใหไหลลงรองน้ํา ชวยปองกันวัชพืช ทําหนาที่เสมือนแรงงานสําคญั 
ชวยลดคาใชจาย ลดภาระงานในสวน จนกลายเปนจุดเรียนรูเร่ืองแฝกระดับจังหวัดของสุพรรณบุรี 
 “หากไปถามชือ่ผมจากเจาหนาที่เกษตรจังหวัดสุพรรณฯ ไมมีใครไมรูจักผม” 
 เปนคําการันตตีัวเองของเซียนปลูกมะมวงตวัเอง  “คุณสมาน ศรีโมรา”  เกษตรกรจากบานทาทอง  
จังหวดัสุพรรณบุรี   คนสวนใหญมักเขามาดูงานในไร ไมเวนแตเจาหนาที่เกษตรจงัหวัด  “ขนาดทาน
บรรหาร  ศิลปอาชา  ยงัเขามาเลย”  คุณสมานเลาพลางหวัเราะไป 
 คุณสมาน  ศรีโมรา  อดีตผูใหญบาน บานทาทอง  เดิมเคยทํานามากอน แตผลผลิตขาวราคาถูก  
บวกกับโดยพอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบ จึงผันตัวเองมาทําสวน  แรกเริ่มลองซื้อมะมวงเขียวเสวยมา
ปลูก 2 ตน  ตายไปตนหนึ่ง  ตนที่เหลือใหผลผลิตดีเหลือเกิน ขายไดเงินมา 6,500 บาท  คุณสมานก็เลย
คิดวาถามีสักรอยตน  รายไดก็คงเปนกอบเปนกํา เลยหันมาปลูกมะมวงอยางเอาจริงเอาจัง 
 ป 2534 คุณสมาน เห็นวา ทาจะรุง...เลยซ้ือที่ทําสวนปลูกมะมวงเพิ่ม   ที่นาเดิมก็ปลอยใหเชา  
เคยมีคนสงสัยวา ทําไมไมปลูกพืชหลาย  ๆชนิด  “ความรูตัวเองมีนอย ตองทําที่ละอยางแลวรูใหมันจริงกอน  
แลวคอยไปทําอยางอื่น”  จากนั้นจึงศึกษาความรูเกี่ยวกับมะมวง จนไดรับรางวัลมากมาย กลายเปน 
“ผูเชี่ยวชาญ”  ทางมะมวง   และเปนวิทยากรเรื่องการใชเทคโนโลยีการเกษตรดานไมผล เมื่อมะมวง
ไดผล ก็คิดวานาจะทํางานอาสาเพื่อประโยชนของชุมชนไดแลว จึงไปเขารับการฝกอบรมเปนหมอดิน
อาสาประจําหมูบาน ประจําป 2547 และเริ่มรูจักหญาแฝก  จากนั้นแนะนําลูกสาวใหเขาไปอบรม และเปน
หมอดินอาสาประจําหมูบานในเวลาตอมา 
 เมื่อป 2549  เกิดน้ําทวม...สวนมะมวงลม  คุณสมานเลยยกรองใหม  จากการอบรมทําใหคุณ
สมานนําหญาแฝกมาปลูกขางรองสวนมะมวงในพื้นที่ 10 ไร  ใชกลาหญาแฝก 20,000 ตน  ชวงที่ปลูกนั้น
เปนชวงนอกฤดูฝนก็เลยตองรดน้ําเปนประจํา  แตหญาแฝกก็รอดตาย “ปลูกหญาแฝกตอนแรกตองชวยเหลือให
เขาเลี้ยงตัวองใหไดเสียกอน  หมั่นรดน้ํา เขาถึงจะเลี้ยงพืชของเราได” 
 คุณสมาน  หาความรูเกี่ยวกับหญาแฝกที่เคยทําเมื่อตอนปลูกมะมวงใหมๆ  “ทําอะไรใหมันจริง”  
คุณสมาน บอก 
               จากนั้นก็ขยายหญาแฝก...ตอนปลูกใหม  หญาแฝกมีเทาไร ก็ปลูกทั้งหมด คุณสมานสังเกตวา
ทําไมหญาแฝกจึงตาย ไดคําตอบวา...หนอนกินกอ หรือหญาแฝกที่นํามาปลูกเปนหญาแฝกที่ไมสมบูรณ  
คุณสมานจึงคัดหญาแฝกจากแปลงเดิม และเลือกตนที่สมบูรณ  ไปปลูกซอมแซมตนที่ตาย จากนั้นหญาแฝกที่
ปลูกไมตายอีกเลย และปลูกขายเพิ่มบริเวณริมรองน้ํา  ไรนาสวนผสมพื้นที่ 3 ไร 2 งาน  รวมทั้งปลูก
รอบขอบสระน้ําครึ่งสระที่ปลอยเล้ียงปลาตามธรรมชาติประมาณ 10 ไร 
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 หลังจากปลูกหญาแฝกไดสักระยะหนึ่งก็เร่ิมเห็นผล  แนวหญาแฝกชวยดักตะกอนที่ไหลลง
รองน้ํา (ที่เปนปญหาหลักในการทําสวน)   เมื่อกอนตองยายแปลงดวยการกลบรองเดิม และขุดรองน้ํา 
ยกแปลงใหม   

ขณะนี้แนวหญาแฝกเปนภูมิคุมกันชวยใหคุณสมานไมตองเสียสตางค ประหยัดเวลาทํารองใหม  
ใบหญาแฝกที่ตัดแตงก็ยังใชคลุมโคนตนมะมวงเพื่อรักษาความชุมชื้นในดิน  ปองกันวัชพืช  นอกจากนี้
หญาแฝกยังคอยกั้นปุยไมใหไหลลงรองน้ําเวลาฝนตกอีกตางหาก  ทําใหตนไมบริเวณนั้นเจริญงอกงาม 
ชาวบานก็เร่ิมทําตาม เพราะเห็นกับตาวาดินไมพังทลายเหมือนแตกอน...  ” 
 นับวา คุณสมาน  ศรีโมรา  ประสบความสําเร็จอยางมาก นอกจากจะเปนหมอดินคนเกงปลูก
มะมวงจนไดช่ือวา “เซียนมะมวง”  แลว ยังไดรับการยองยองเปนผูประสบความสําเร็จอีกทานหนึ่งที่
ไดรับรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ป 2551  
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552  ณ  บริษัท  ปตท.   จํากัด  (มหาชน)   

ขณะเดียวกัน  คุณสมานยังไดรวมกลุมชาวบานกอตั้งชมรม “ทําไรนาสวนผสม”  มีสมาชิก 22 คน  
รวมกันทําปุยน้ําหมัก และปุยอัดเม็ด และกิจกรรมอื่นๆ โดยคุณสมานเปนประธานชมรมและเปดพื้นที่
ของตนเองใหเปนจุดเรียนรูการสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูใดสนใจหรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงแนวทางปฏิบัติเปนขั้นตอนการปลูกหญาแฝก
เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินและอนุรักษดินและน้ําในสวนไมผล  ตามแบบอยางสวนปลูก
มะมวงแบบนี้  ติดตอโดยตรงที่ คุณสมาน ศรีโมรา  หมอดินอาสาประจําตําบลปากน้ํา  ไดที่บานเลขที่ 1 
หมู 1  บานทาทอง  ตําบลปากน้ํา  อําเภอเดิมบางนงบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  โทร. 089 978 3462    

…………………………………… 
 
 

                   (นางตุลญา  จงสกุล) 
                                                                     เลขานุการกรม 
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ประวัติเกษตรกร 
 

นายสมาน   ศรีโมรา 
อยูบานเลขที่ 1 หมู1  บานทาทอง  ตําบลปากน้ํา  อําเภอเดมิบางนงบวช  จังหวดัสุพรรณบุรี 
โทร. 089 978 3462 
-อายุ  60 ป 
-หมอดนิอาสาประจําตําบล 
พื้นที่ปลูก 
-ในรองสวนในพื้นที่ของเกษตรกร และพืน้ที่ขางเคียง ประมาณ 25 ไร 
-บริเวณคันลอม ประมาณ 3.2 ไร 
- พื้นที่สระน้ํา ประมาณ 10 ไร 
พันธุท่ีปลูก 
-สงขลา 3 
เร่ิมดําเนินการปลูก 
-เดือนพฤษภาคม  2550 
วัตถุประสงคการปลูก 
-ปลูกเพื่ออนุรักษดนิและน้ําในพื้นที่สระน้าํ ประมาณ 10 ไร 
-ปลูกเพือ่อนุรักษดินและน้าํในรองสวนในพืน้ที่ของเกษตรกร และพืน้ที่ขางเคยีง ประมาณ 25 ไร 
-ปลูกเพื่ออนุรักษดนิและน้ําบริเวณคันลอม  ประมาณ  3.2 ไร 
วิธีการปลูกและดูแลรักษา 
-ปลูกริมรองน้ํา 2 ขาง ในสวนมะมวง ไรนาสวนผสม และรอบขอบสระน้ํา 
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
-รองสวนมีการสูญเสียหนาดินนอยลง ทําใหดนิมีโครงสรางดีขึ้น และมีการระบายน้ําด ี
-ไมตองเสียคาใชจายในการลอกเลน 
-ใชประโยชนจากใบหญาแฝกคลุมดิน  รักษาความชื้นของดิน 
- เพิ่มกจิกรรมตางๆ ของจุลินทรียในดิน 
- ชวยควบคุมวัชพืชไดเปนอยางด ี
- มะมวงใบเขยีวและแขง็แรงมากขึน้  ปญหาโรคและแมลงนอยลง  ผลผลิตเพิ่มขึน้ จาก 8 ตนั เปน 12 ตัน 

……………………………… 
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