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                                  ตามรอยพระยคุลบาท... 
ลุงสมโชค  สําราญ  หมอดินอาสาอําเภอตากใบ  จ.นราธิวาส 

                                    ปลูกหญาแฝกอนุรักษดินและน้ําตามแนวพระราชดําริ 

 
บทความที่ 013 /2552 

ประกิต  เพ็งวชิัย  เรียบเรียง 
 

ลุงสมโชค  สําราญ  อายุ  57  ป  อยูบานเลขที่  224/1  หมูที่ 6  ตําบลพรอน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   

หนึ่งในแบบอยางของเกษตรกรที่อาศัยพื้นที่สีแดงเปนแหลงทํามาหากิน  อยูอยางพอเพียง  โดยใชหลักพอเพียง   

ป  2540  ชวงนั้นลุงสมโชครับราชการครูอยูที่โรงเรียนบานโคกงู  ตําบลบางขุนทอง  ดวยใจรักในงานเกษตร  
ลุงสมโชคขอพื้นที่พอตาปลูกมะนาว  มะเขือ ฯลฯ  หลังจากนั้นไมนานลุงสมโชคใชพื้นที่ 5 ไร  ยกรองขุดเพื่อ
จะปลูกไมยืนตน  ขณะนั้นมีชาวบานมาเตือนลุงสมโชควา “สภาพพื้นที่แถวนี้ไมควรยกรอง  ไมงั้นดินจะเปรี้ยว
เพิ่มขึ้นอีก”  ลุงสมโชคไมสนใจในคําพูด  “ดินจะเปรี้ยว  ไมเปรี้ยว  อยูที่คนทํา คนดูแล”  พื้นที่ของลุงสมโชคจงึ
เปนที่แรกในที่มีการยกรอง และเริ่มปลูกผัก  ไมผล และไมยืนตน  อาทิ มะพราวน้ําหอม  มะนาว  เงาะ  แตไมดี
เทาที่ควร เพราะดินเปรี้ยวอยางหนัก 

ดวยใจรักในอาชีพเกษตร  จึงลาออกจากราชการครูในป  2543  มาทํากิจกรรมเปนเกษตรกรเต็มตัว ทํา
การขุดรองเพิ่มอีก 7 ไร  ไดรับงบประมาณจาก กปร. โดยศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  แบงพื้นที่เปน 2 สวน  
พื้นที่สวนแรก  เปนที่อยูอาศัย  ศูนยเรียนรู และโรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณการเกษตร  สําหรับพื้นที่สวนที่สอง เปน
แปลงเกษตรผสมผสาน  

ลุงสมโชคปรับสภาพโครงสรางของดินดวยการหวานหินปูนฝุน  ปูนขาว  แกลบเกา  ปรับ  pH  ของดินและ
น้ํา  รวมทั้งใชปุยหมักปรับปรุงบํารุงดินในแปลง  พรอมทั้งใชน้ําหมักชีวภาพ ซุปเปอรพด.2  ฉีดพนใหกับพืชทุกๆ 
7-10 วัน 

การปรับปรุงน้ํา ใชน้ําปูนขาว 1 กะละมัง กวนใหเขากัน แลวสาดใหทั่วบอปลาเพื่อปรับคาความเปนกรด-ดาง  
คร้ังแรกตองใชปริมาณมากเนื่องจากมีความเปนกรด-ดาง มีคา pH 4-4.5  ตองปรับใหมคา pH เทากับ 7-7.5  หลังจากนั้น
นําหินปูนฝุนซึ่งไดจากศูนยศึกาษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หวานลงไปในบอ ลักษณะของน้ําที่มีความเปนกรดนั้นจะใสขึ้น 
และวัดสภาพน้ํา โดยอาศัยน้ําจากปลา 

http://www.ldd.go.th/
mailto:ofs_5@ldd.go.th


 2

 

 

พอดินน้ําเริ่มดีขึ้น  ลุงสมโชคเพาะเลี้ยงพอ-แมพันธุปลาแรด เล้ียงโดยไมใชไร เปนวิธีการที่คิดคนโดย
ตัวเอง  จากการเฝาสังเกตจากการวางไขของปลา  ลุงสมโชคบอกวา ถาเลี้ยงปลาแรดโดยใชไร ตองเสียเวลา เสียแรง  
ตนทุนสูง 

ปลายป 2550  ลุงสมโชคนําหญาแฝกเขามาปลูกในพื้นที่อยางจริงจัง  โดยไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ 
และศึกษาดวยตนเอง โดยปลูกบนพื้นที่แนวขอบคันยกรอง อยางนอย 1 แถว หางจากริมขอบแปลง 30 ซม. และ
ปลูกระหวางแถวไมผล มีทั้งปลูกทั้งแถว กับเวนแถว  รวมทั้งปลูกลอมรอบพื้นที่ปลูกพืชตามแนวขอบเขตของแปลง 

ลุงสมโชค ยังบอกวา “ปลูกหญาแฝกตองเลือกชงเวลาที่ปลูกดวย  ชวงตนฤดูฝนจะเหมาสมที่สุด เพราะ
สภาพของดินจะมีความชุมชื้นสูงติดตอกันมากกวา 15 วันขึ้นไป และตองคัดเลือกกลาหญาแฝกที่มีคุณภาพ ควร
ใชที่มีอายุ 45-60 วัน  เมื่อนํากลาที่แข็งแรงมาปลูกก็จะไดแนวร้ัวหญาแฝกที่มีการเจริญเติบแข็งแรงอยาง
สม่ําเสมอ” 

 หลังการปลูกหญาแฝก แปลงมะละกอ  ซ่ึงกอนหนาเคยใชหญาธรรมดาปลูกไว พอฝนตกหนัก หญาลอยไหล
ลงรองน้ํา  แตพอปลูกหญาแฝก  กลับชวยเปนกําแพงกั้นดินในแปลงมะละกอดินรวนขึ้น  ลดความเปยวของดินได 
ขอบรองน้ําไมพังทลายและนําใบหญาแฝกคลุมดินจะชวยอุมน้ําในหนาแลง 

 ดินมีความอุดมสมบูรณขึ้น  ลุงสมโชคปลูกพืชผักเสริมในแปลงมะละกอ  เพื่อประโยชนในการใชดิน

และน้ําใหคมคามากที่สุด 

 ปจจุบันลุงสมโชค เปนวิทยากรพิเศษใหแกหนวยงานตางๆ ใชแปลงในนาสวนผสมของตนเองเปนจุด
เรียนรู ใหบริการตรวจวิเคราะหน้ําแกเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปลา  จนไดรับการแตงตั้งใหเปนหมอดินอาสา
ประจําหมูบาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ยังเคยเสด็จเยี่ยมแปลงของลุงอีกดวย 

ประสบการณ  และความสําเร็จท่ีภาคภูมิใจ 

 ระยะเวลาเกือบ  10  ป  ที่ไดทุมเททุกสิ่งทุกอยาง  เพื่อพลิกฟนพื้นดินซ่ึงเปนกรด  เคยปลูกพืชแลว
ไดรับผลผลิตไมคุมคา  จนกระทั่งปจจุบันนี้สามารถทําใหพื้นที่เกือบทุกตารางเมตรสามารถปลูกพืชไดเจริญงอกงาม  
รองน้ําสามารถเลี้ยงปลา  และปลูกผักบุงไดรับผลตอบแทนคุมคา  จนเปนแปลงตัวอยางที่เปนที่ศึกษาดูงานของ
เกษตรกร  นักเรียน  นักศึกษา  และหนวยงานราชการ  และเปนจุดเรียนรูของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดนราธิวาส 
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บทบาทและการมีสวนรวมในสังกัด 
 1.เปนตัวแทนของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการสาธิต ถายทอด
ความรูเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน 
 2.เปนแปลงตวัอยางในดานการปรับปรุง  บํารุงดินและน้ํา 
 3.เปนแหลงศกึษาดูงานของเกษตรกรผูสนใจ  รับทั้งนักเรียน  นักศกึษา 

แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
 การทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการทําการเกษตรจากจุดที่เกษตรกรมีความมั่นใจวา
สามารถดําเนินกิจการไดตามกําลังที่มีอยูในครัวเรือนไมมีปญหาเรื่องการตลาด  มีการขยายกิจการไปตาม
ขั้นตอนและกําลังทรัพย  มีการวางแผนปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น  เชน  ปญหาตลาด  ภัยธรรมชาติอยางรอบคอบ  
ไมทําลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ผูสนใจสามารถ เขาชมแปลงปลูกหญาแฝก เพื่อการศึกษา เรียนรู การนําหญาแฝกไปใชประโยชน เพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา ไดที่ แปลงทําการเกษตรแบบผสมสาน ของลุงสมโชค สําราญ  บานโคกอิฐ-โคกใน หมูที่ 2 ตําบลพรอน 
อําเภอตากใบ   จังหวัดนราธิวาส  หรือติดตอผานเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ    ตําบลกะลุวอเหนือ    อําเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส  โทรศัพท   0 7363 -1033,    0 7363 -1038 

…………………………… 
 
 

              (นางตุลญา  จงสกุล) 
                                                   เลขานุการกรม 
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ประวัติหมอดนิอาสา 
 
 

นายสมโชค  สําราญ 
224/1  หมู 6  บานวัดใหม  ตําบลพรอน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110 
โทร. 089-597-2788 

- อายุ 58 ป 
- หมอดินอาสาประจําหมูบาน 

พื้นที่ปลูก 
- ปลูกในไรนาสวนผสม 7 ไร ในพื้นที่ 12 ไร 
พันธุท่ีปลูก 

- สงขลา 3 
เร่ิมดําเนินการปลูก 

- ธันวาคม  2550 
วัตถุประสงคการปลูก 

- เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของรองสวน 
- เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดิน 

วิธีการปลูกและดูแลรักษา 
- เลือกชวงเวลาปลูกหญาแฝกในชวงตนฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุด  สภาพของดินที่ปลูกในชวงตนฤดูฝน

จะมีความชุมชื้นสูงติดตอกันมากกวา 15 วันขึ้นไป และคัดเลือกกลาคุณภาพกลาหญาแฝกที่มีคุณภาพ
โดยทั่วไปเปนกลาที่มีอายุ 45-60 วัน  เมื่อนํากลาที่แข็งแรงอยางสม่ําเสมอ 

- ปลูกบนพื้นที่แนวขอบคันยกรอง  ปลูกอยางนอย 1 แถว หางจากริมขอบแปลง 30 ซม. 
- ปลูกหญาแฝกระหวางแถวพืชหรือไมผล ทําไดโดยการปลูกหญาแฝกเปนแถว  ระหวางแถวแถวที่ปลูก

พืชหรือไมผล ซ่ึงอาจปลูกหญาแฝกทุกแถวพืชหรือเวน 1-2 แถว จึงปลูกหญาแฝก 1 แถว และระยะหาง
ระหวางตนหญาแฝก 5-10 ซม. 

- ปลูกหญาแฝกลอมรอบพื้นที่ปลูกพืช  ปลูกหญาแฝกเปนแถวลอมรอบพื้นที่ปลูกพืช ตามแนวขอบเขต
ของแปลงปลูกพืช และระยะหางระหวางตนหญาแฝก 5-10 ซม. 
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กิจกรรมสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินในไร 

- การทําปุยหมัก จากสารเรงซุปเปอร พด.1, 3  ปุยหมักน้ํา พด.2 
- พืชสมุนไพรที่ใชกําจัด และขับไลแมลงศัตรูพืช 
- เล้ียงปลากินพืช  ปลาไหล และปลาธรรมชาติในรองสวน 
- เทคนิคการเพาะเลี้ยงลูกปลาโดยไมใชไรแดง 
- การปลูกมะละลกอตาเอน และตพืชผักเสริมในแปลงมะละกอ เพื่อประโยชนในการใชดินและน้ําใหคุมคา 
- วิธีการตอนกิ่งพันธุโดยใชกะป แทนฮอรโมนเรงราก 
- การปรับโครงสรางของดิน ปรับ pH ดินและน้ําเปรี้ยวใหสามารถทําการเกษตรได 
- การปลูกพืชผักจําหนายใหไดราคาตรงกับความตองการของตลาดในแตละฤดูของป 
        � จํานวนเกษตรกรที่เขามารับบริการ ปละประมาณ 50-100 ราย 
        � จํานวนผูเยี่ยมชมแปลงสาธิต  ปละประมาณ 300-1,000 คน 
 
รายไดจากการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต 
1. รายไดจากการจําหนายผลผลิตในสวนเปนรายวัน  รายสัปดาห  รายเดือน  รายป 

1.1 รายไดจากการจําหนายพืชผักหมุนเยน  เชน มะละกอ  กระเพรา  โหระพา  ผักบุง  ขาวโพด  ถ่ัวพู 
300 บาท/วัน 

1.2 รายสัปดาห  เสาร-อาทิตย  จากการจําหนายมะนาว 500 บาท/สัปดาห 
1.3 รายเดือน  จากมะพราวสน้ําหอม 4,200 บาท/เดือน 
1.4 รายป จากปลาในรองสวน 40,000 บาท/ป 

       2. มีรายไดจากการจําหนายน้ําเตาหู และวุนมะพราว 
 
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

- สามารถเสริมความแข็งแรงของขอบรองสวน 
- สามารถลดการชะลางของหนาดิน 
- สามารถลดการงอกของวัชพืช และควบคุมความชื้นของหนาดิน 

......................................... 
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