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“ตามรอยพระยุคลบาท”…เศรษฐกิจพอเพียง 
คุณสุภาวดี  ปยนุสรณ  หมอดินอาสาบางเค็ม 

    ปรับปรงุดิน...ปลูกหญาแฝกในไรนาสวนผสม 
บทความที่ 014 /2552 

ประกิต  เพ็งวชิัย  เรียบเรียง 

คุณสุภาวดี   ปยนุสรณ ประกอบอาชีพตามแนวพระราชดําริเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน ที่เนนถึงการ

ปลูกพืชเล้ียงสัตวหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน ทําเพื่อพออยูพอกินเหลือก็แบงขาย เชนเดียวกับเกษตรกรทานหนึ่งที่
ยึดหลักนี้ในการดํารงชีวิตอาศัยความขยันอดทนในการฟนฝาอุปสรรคเรื่อยมา โดยเนนผลิตเองขายเองเปนจุดยืน
ใหแกตัวเองเพื่อไมใหถูกพอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบ คุณสุภาวดี ปยนุสรณ เกษตรกร วัย 43 ป  อยูบานเลขที่ 55  
หมู 2  ตําบลบางเค็ม อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ไดเลาความเปนมาในการทําไรนาสวนผสมใหฟงวา  
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"เร่ิมแรกนั้นไดชวยลุงชอน  หาดแกว ซ่ึงเล้ียงเธอมาตั้งแตหัวเทากําปนเสมอบุตรบุญธรรม  พอจบชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6   คุณสุภาวดีก็ออกจากโรงเรียนมาชวยลุงชอนทํานาตั้งแตนั้นมา  แตการทํานาปริมาณผลผลิต 

ที่ไดนั้นนอยมาก  เนื่องจากพ้ืนที่หลายแหงในตําบลบางเค็ม  อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  เปนพื้นที่รับน้ําที่เออลน
จากแมน้ําเพชรบุรี  และเปนเสมือนอางพักกอนสายน้ําจะไหลลงอาวไทย  ลักษณะพื้นที่อยางนี้ทําใหเกิดน้ําทวมขังงาย 
ถาปไหนน้ําหลากมาก  นาขาวหลายแหงจึงจมปริ่มในน้ําตั้งแตขาวยังไมตั้งทอง 

 
เมื่อเผชิญกับปญหาน้ําทวมขังทุกปนาลมติดกันจนถึงป  2536  ขาดทุนหนัก  หลังจากนั้นคุณสุภาวดีจึงได

ตัดสินใจเขารวมโครงการปรับโครงสรางระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) เปลี่ยนจากนาขาวเปนไรนาสวนผสม
ในพื้นที่ทําไรนาสวนผสมทั้งหมด 20 ไรเศษ  ประกอบดวยการปลูกไมผล ไดแก มะมวง มะขามเทศ  ฝร่ัง   มะพราวน้ําหอม   
ชมพูทูลเกลา  หมาก  สมโอ  กลวยน้ําวา  มะละกอ  ปลูกพืชผัก ไดแก ชะอม  พริก มะขามเก็บใบออน ตนแค การ
เล้ียงสัตวปก ไดแก ไกพื้นเมือง ไกชน   เล้ียงสัตวน้ํา ไดแก ปลาเบญจพรรณ (ปลานิล, ปลาตะเพียน) โดยในแปลง
รองสวนเนนปลูกมะพราวน้ําหอมเปนไมผลหลักและแซมดวยตนมะขามเทศ สมโอ มะมวง มะละกอ และพืชอ่ืน ๆ 
สลับกันไป  

กวาจะมีชีวิตความเปนอยูที่ดีแบบนี้ไดตองอาศัยการลองผิดลองถูกอยูสักพัก แตโชคดีตรงที่เปนคนใฝ

ศึกษาหาความรูใสตัวตลอด และเสาะแสวงหาความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐในทองถ่ิน โดยเปนหมอดินอาสา
ประจําตําบลบางเค็ม 

ในป  2542  คุณสุภาวดีเขารับการอบรมเปนหมอดินอาสาประจําตําบลบางเค็ม และเปนครั้งแรกที่รูจัก
หญาแฝก เพราะชวงนั้นขอบดินที่ยกรองในสวนเกิดพังทลาย  เธอใชหญาแฝกปลูกเพื่อปรับปรุงโครงสรางดิน 
รวมกับปอเทือง และถ่ัว 

คําถามของชาวบานที่ไดเห็นคุณสุภาวดีดูแล... “หญาแฝก”  ก็ถามวาจะปลูกไปทําไม ??... 
คําตอบที่คุณสุภาวดีใหไวชัดเจน นั่นคือ...“ปลูกเพื่อทําปุยใหตนมะพราว เพราะถูกกวาซื้อปุยเคมี”   
ลงมือทําเองกับมือเทียบเทากับงานทดลองที่ไดผลในแปลงเกษตร เพราะ 10 ปตอมา เกษตรกรวัย 43  ป

ผูนี้ ไดรับคัดเลือกใหเปนเกษตรกรดีเดนระดับภาคตะวันตก  สาขาไรนาสวนผสม ประจําป 2547  และควา
รางวัลเกษตรกรดีเดนระดับประเทศสาขาไรนาสวนผสม  ประจําป 2548 

ป 2550   คุณสุภาวดีปลูกหญาแฝกเพิ่มอีก เพราะเกิดปญหาการเลี้ยงปลาในรองน้ํา  ปลากัดเซาะริมตล่ิงพัง และ
ดินแนน  ปลูกพืชอ่ืนไมคอยได  คราวนี้แฝกมาอยูในชีวิตจริงจัง และไดรับการหนุนเสริมจากสถานีพัฒนาที่ดิน
เพชรบุรี  รวมทั้งซอมแซมหญาแฝกที่ตายจากการปลูกในงวดแรก 

ทั้งครอบครัวมาชวยกันคิดวาจะปลูกหญาแฝกอยางไรดี  เพราะถาขุดดินคงไมไหวแน ติดรากมะพราว 
เมื่อหารือกันเสร็จ ก็ตกลงใชวิธีการจับปลาในรองน้ําออกใหหมด  แลวปกแฝกในเลนเหมือนดํานา ใหแฝกแทง
รากลงดินเอง 
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พอเร่ิมปลูกหญาแฝกจริงจัง  ดินริมตล่ิงเริ่มอยูตัว ไมพังเหมือนแตกอน  แปลงมะพราวสวยขึ้น  มีการ
แบงหนาที่ในการดูแลรักษา ลุงชอนรับหนาที่ดูแลตัดใบหญาแฝก คุณสุภาวดี เปนคนกําจัดวัชพืช  ใบหญาแฝก
ทําปุยหมักและคลุมดิน  คลุมตนฝร่ังไวระหวางสวนมะพราว 

อะไรๆ ก็งามไปหมดละทีนี้ ...ชาวบานที่ผานไปมาชักจะเริ่มเห็นผล  บางรายเขามาขอกลาหญาแฝกไปปลูก
ตามคันถนน รอบบอ หมอดินสุภาวดียังชวยแนะนําในการปลูกและไปรวมปลูกแฝกในพื้นที่สาธารณะตางๆ 
ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี้  เธอยังรวมกับชาวบานตั้งศูนยเครือขายเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว  มีสมาชิกประมาณ 30 คน เปนจุดสาธิตแปลงไรนาสวนผสม และศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  เปนที่ศึกษาดูงานบางคนไมรูจักหญาแฝก เลย... คุณสุภาวดีก็รับ
หนาที่เปนวิทยากร 

ชวงนี้  มีชาวบานเขามาขอหญาแฝกไปปลูกมากขึ้น  คุณสุภาวดีจะขุดกลาแฝกในแปลงใหไปปลกู  จนคดิวา
นาจะตองทําแปลงขยายพันธุหญาแฝกเปนเรื่องเปนราวเสียที  เพื่อจะไดมีไวเวลาคนมาขอและเพื่อจําหนายอีกดวย 

ความสําเร็จของคุณสุภาวดีที่ไดรับจากการเขารวมเปนหมอดินอาสาประจําตําบลบางเค็ม สามารถ
แกปญหาหนาดินพังทลาย  โดยใชหญาแฝกปลูกชวยปองกันการพังทลายของดินบริเวณขอบรองสวนที่ราก
มะพราวแผขยายจนดินปรับโครงสรางเกาะตัวยึดแนน  
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จากเกษตรกรที่ลองผิดลองถูก จนสามารถทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ...สู เกษตรกรรางวัล

ระดับประเทศ  และไดรับรางวัลแหงเกียรติยศ  รางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2551 ประเภทการปลูกหญาแฝก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2551  ณ  บริษัท ปตท.  
จํากัด (มหาชน) 

คุณสุภาวดี  เลาใหฟงอีกวา การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต  คุณสุภาวดีเนนการใชแรงงานใน 
ครัวเรือนเปนหลัก โดยคุณสุภาวดีและสามีจะชวยกันเก็บผลผลิตออกจําหนาย จะออกขายตลาดนัดตลอด 5 วัน   
สําหรับในชวงวันหยุดเสาร - อาทิตย มีลูกอีก 2 คนชวยอีกแรง รายไดหลักสวนใหญจากการทําไรนาสวนผสมนั้นมา
จากมะพราวน้ําหอม ซ่ึงขายไดถึง 5,000 บาทตอเดือน สวนรายไดเสริมมาจากพืชผักที่ปลูกไวที่ขายไดราคาดี 
ไดแก การเก็บใบมะขามขายทุกอาทิตยขายไดถึงกิโลละ 50 บาท อาทิตยหนึ่งจะมีรายไดจากการเก็บใบมะขามขาย
อาทิตยละ 2,500 บาท นอกจากนี้ยังเก็บดอกแค ขายไดกิโลละ 15 บาท และชะอมขายไดกิโลละ 3-5 บาท จําหนาย ใน
ตลาดนัดของหมูบานทุกวันทั้งชวงเชา-เย็น   

จุดเดนของการทําไรนาสวนผสมของคุณสุภาวดีอยูที่ผลิตเองและขายผลผลิตเอง โดยไมผานพอคาคนกลาง 
จึงทําใหรายไดที่ไดรับตอวันนั้นไดถึงวันละ 500 บาท วันไหนมีผลไมในชวงฤดูกาลไปขายก็จะทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้น
ถึงวันละ 1,000 บาท ซ่ึงรายไดตอปนั้น ตกประมาณ 200,000 บาทตอป จากรายไดตรงนี้ทําใหคุณสุภาวดีมีเงิน
เพียงพอตอการใชจายในครัวเรือนและมีเงินออมเหลือเก็บ ทําใหอยูไดอยางสบายไมขัดสนเหมือนแตกอน  
นอกจากจะเปนเกษตรกรที่ยึดหลักพอเพียง ทํางานตั้งแตเชาจรดเย็นแลว  

นอกจากนี้  คุณสุภาวดียังรับหนาที่นําผลผลิตในไรในสวนไปขายที่ตลาดนัดใกล  ๆบาน  เพื่อใหไดราคาและ
มีเงินสดใชหมุนเวียนอยูตลอด สาเหตุที่ทําใหเธอตองไปเปนแมคาเองดวยนั้น เพราะมีประสบการณจากการขาย
มะพราวไมได  จึงตองดิ้นรนหาตลาด จนเธอคนพบวาการขายเองนั้นเปนเรื่องดี ซ่ึงในสวนมีผลผลิตใหขายได
อยูประจําผลัดเปลี่ยนกันไปแตละฤดูกาล โดยเฉพาะใบมะขามออนที่ขายสูงสุดไดกิโลกกรัมละ 100 บาท และ
มะพราวน้ําหอม   เฉลี่ยแลวในสัปดาหหนึ่งครอบครัวของคุณสุภาวดีมีรายไดเฉลี่ย  5,000 บาท   สามารถใชหนี้ ธ.ก.ส.ได
อยางไมเดือดรอน  ทั้งนี้ ผลดีอยางมากหลังจากที่ไปขายพืชผลไมที่ตลาด ทําใหรูวาตลาดตองการอะไร อันไหนขายดี
ก็จะมาเพิ่มเติมในไร อยางเมื่อกอนไมไดปลูกผักหวาน พอคนหันมารับประทานก็จะมาปลูกเพิ่ม อะไรเพิ่มไดจะมาเพิ่ม 
เชน ใบมะขาม  ฝร่ังพันธุใหมๆ 

คุณสุภาวดี  หมอดินอาสาประจําตําบลบางเค็ม  เธอใหความสําคัญกับชุมชนโดยการเปนสมาชิกองคกรตาง ๆ 
ไดแก  การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรทําสวนบางเค็ม  สงเสริมความรูเร่ืองดินแกชาวบาน ใหรูจักเรียนรูขั้นตอนการ
ทําน้ําหมักชีวภาพใชเอง เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน  โดยเลือกใชและเนนการใชวัสดุจากธรรมชาติเศษใบไม  มูลสัตวทํา
เปนปุยคอก  ปุยหมัก  น้ําหมักชีวภาพในการบํารุงดิน ตลอดจนใชสารสกัดจากธรรมชาติ สมุนไพรตาง  ๆในการปองกัน
กําจัดศัตรูพืช ซ่ึงเปนวิธีประหยัดตนทุน อีกทั้งยังปลอดภัยจากสารพิษในการบริโภค และที่สําคัญยังใหปริมาณ
ผลผลิตที่คุมทุนอีกดวย   ซ่ึงปจจุบันในการเตรียมดินปลูกพืชที่จะใชปุยหมักเปนหลัก นอกจากนั้นก็ทําน้ําหมักชีวภาพ
สูตรตาง  ๆใชเอง  เชน สูตรบํารุงดอก สูตรปองกันกําจัดศัตรูพืช ขณะนี้มีการใชสารเคมีบาง แตนอยมาก สามารถลด
ตนทุนการผลิตไปไดมาก และตอไปในอนาคตจะเลิกใชสารเคมีในที่สุด 
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สูตรตางๆ ท่ีใชมีดังนี้ 
ปุยหมัก 

1. มูลสัตว    1  ตัน 
2. แกลบเกา    5  กระสอบ 
3. รําละเอียด (หรือละอองขาว)  10  กระสอบ 
4. หัวเชื้อ (ซุปเปอรพด.1)   1  ซอง หรือ 1 ลิตร 
5. กากน้ําตาล    3  กิโลกรัม (ผสมน้ํา 20 ลิตร) 
6. น้ําสะอาด    20 กิโลกรัม   

            *ผสมใหเขากันทุกสวนเขาดวยกัน พลิกฟนทุก 7 วัน ปดดวยกระสอบปานหรือถุงพลาสติกเปนเวลา 15 วัน 
หรือ 1 เดือน* 
 
ปุยยูเรียน้ํา 

1. มะพราวขูด    5 กิโลกรัม 
2. กากน้ําตาล    1 กิโลกรัม 
3. จุลินทรีย    ½  ลิตร 
4. น้ําสะอาด    10 ลิตร 

             * นําจุลินทรีย + น้ํา + กากน้ําตาล คลุกผสมใหเขากัน ทิ้งไวประมาณ 10 นาที ใสมะพราวขูด รวมกันแลว
คลุกผสมใหเขากันทิ้งไว 10 นาที ปดฝาภาชนะที่ใสทิ้งไวประมาณ 7 วัน นํามาใชได 
 วิธีใช  ขาว  50 ซีซี ตอน้ํา 20  ลิตร 
  ผัก  20 ซีซี ตอน้ํา 20  ลิตร 
 
ฮอรโมนรกหมู 

1. รกหมู     3  กิโลกรัม 
2. จุลินทรีย     ½  กิโลกรัม 
3. กากน้ําตาล     3  กิโลกรัม 
4. น้ําสะอาด                 10  ลิตร 

            * นํารกมาใสภาชนะ ใสกากน้ําตาล + จุลินทรีย + น้ํา คลุกผสมใหเขากันแลวปดฝาทิ้งไว ประมาณ 15 วัน ถารก
หมูยอยสลายแลวนํามาใชได ถามีกล่ินใหเติมกากน้ําตาลลงไปอีกเล็กนอย 
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สะเดากําจัดแมลง 
  1. สะเดาลดหรือสับ   5 กิโลกรัม 
  2. เหลาขาว     4  ขวด 
  3. น้ําสะอาด    5 ลิตร 
  *หมัก 3 วัน กรองน้ําออก 
   วิธีใช    2 – 3 ชอนแกง  ตอน้ํา  20  ลิตร  
 
 
สูตรฮอรโมนไขเรงดอก 
  1.ไขไกทั้งฟอง     5 กิโลกรัม 
  2.กากน้ําตาล    5 กิโลกรัม 
  3.ลูกปลาขาวหมาก   1 ลูก 
  4.ยาคูลลหรือนมเปรี้ยว   1 ขวด 
                   *นําไขไกทั้งฟองปนใหละเอียด และนําไปใชภาชนะผสมกากน้ําตาล เคลาใหเขากันแลวบดลูกแปงใหละเอียด
เติมยาคูลล ใสในถังพลาสติกปดฝา ประมาณ 7 วัน สามารถนํามาใชได 
  วิธีใช    5 – 10 ซีซี  ผสมน้ํา 20 ลิตร (หามเกินเด็ดขาด) 
  
กําจัดแมลง 
  1.หัวกลอย    5 กิโลกรัม 
  2.หัวหนอนตายหยาก   5 กิโลกรัม 
  3.ใบขี้เหล็ก    5 กิโลกรัม 
  4.สะเดา (เมล็ด 3 และใบ 2 กิโลกรัม  5 กิโลกรัม 
  5.ตะไครหอม(ทั้งตน)   5 กิโลกรัม 
  6.เถาหางไหลแดง                   5 กิโลกรัม 
  7.กากน้ําตาล                10 กิโลกรัม 
  8.หัวเชื้อ หรือสารเรงซุปเปอร พด.1   2 ลิตร 
            *นําทุกสวนรวมกันและสับใหละเอียด ใสกากน้ําตาล EM   ปดฝา เหลือที่วา 10 % ตั้งไวในที่รม 7 วัน 
นํามาใชได โดยกรองน้ําออก 

วิธีใช   30  ซีซี  ตอน้ํา 20 ลิตร 
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จากความคิดริเร่ิมและความพยายามฟนผาอุปสรรคมานานกวา 10 ปแลว ในการทําอาชีพเกษตรแบบพอเพียง  

คุณสุภาวดีไดยึดคติประจําใจ “ซ่ือสัตยและอดทน” ในการทําอาชีพเกษตรมาโดยตลอด จนทําใหไดผลผลิตที่ดีมี
คุณภาพจําหนายสูทองตลาด สรางรายไดไดอยางมั่นคงและยั่งยืนจนประสพความสําเร็จในการทําไรนาสวนผสม จึง
ทําใหวันนี้... คุณสุภาวดีไดรับการยกยองใหเปนเกษตรกรดีเดน สาขาไรนาสวนผสมในระดับเขตภาคตะวันตก    

รวมทั้งไดรับพระราชทานโลรางวัลเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพไรนาสวนผสม ระดับประเทศ ประจําป 2548 
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ณ พลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 

ทุกวันนี้ไรนาสวนผสม 20 ไรเศษแหงนี้   ไดหลอเล้ียง 6 ชีวิตในครอบครัวของคุณสุภาวดีและครอบครัว 

 “ปยนุสรณ”   ใหดํารงอยูไดอยางพอเพียงและมีความสุข   ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...ดวยการทําเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับเปนแบบอยางที่ดี  เกษตรกรหรือกลุมใดตองการศึกษาดูงาน ยินดีพรอมถายทอด
ประสบการณใหอยางไมปดบัง  ถาเกษตรกรรายไหนมีปญหาโทรไปหาไดที่เบอรโทรศัพทหมายเลข  08-1190-2539, 
032-447-753  หรือสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี  เลขที่ 81 หมู 9 ตําบลบางเกา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120   
โทร. 032-448376-8 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

ประวัติ 
นางสุภาวดี   ปยนุสรณ 
55 หมู 2  บานบางเค็ม  ต.บางเค็ม  อ.เขายอย  จ.เพชรบุรี 76140 
โทร. 032-447-753,  081-190-2539 
อายุ 42 ป 
- หมอดินอาสาประจําตําบลบางเค็ม 
- พื้นที่ปลูกในไรนาสวนผสม  26 ไร 
- พันธุที่ปลูก 
- สงขลา 3 
- เร่ิมดําเนินการปลูก 
- เร่ิมเพียงเล็กนอยในป 2542  และปลูกอยางจริงจังในป 2549 

 
วัตถุประสงคการปลูก 
- เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 
- เพื่อปองกันการกัดเซาะพังทลายของดิน 
- เพื่อรักษาความชุมชื้น และปรับปรุงคุณภาพดิน 
- นําใบมาคลุมตนไม ทําปุยใหตนไม 
วิธีการปลูกและดูแลรักษา 
- ปลูกริมแปลง 2 ขาง ที่ปลูกมะพราวน้ําหอม  ตนฝรั่งบนคันรอบ และปลูกริมแปลงผักหวาน  

มะขามเทศมัน  มะขามเปรี้ยวเก็บยอดขาย 
- ตัดหญาและเก็บวัชพืชสม่ําเสมอ  ใบยาแฝกทําปุยหมักและคุลมดิน  คลุมตนฝร่ังที่ปลูกไวระหวาง

สวนมะพราว 
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
- ทําใหดินรวนซุย มีความชุมชื้น ทําใหตนไมเจริญงอกงามดี และปองกันการกัดเซาะพังทลายของ

ดิน 
- เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทําใหไมผลมีความอุดมสมบูรณ ไมเปลืองปุย  ไมตองรดน้ํามาก 
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