
 
สารคดีที่ 12/2550

ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน

 
คุณลุงแอ้ว ลักษณะภู หมอดินอาสาดีเด่น อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
เจ้าของผลงานนวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  

ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดตราเพชรเขาใหญ่ จนประสบความสําเร็จทําให้พื้นที่บ้านดอนขุนห้วย พลิกโฉมได้ทันตากับการ
พัฒนาท่ีดินตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประวัติเจ้าของผลงาน 
คุณลุงแอ้ว ลักษณะภู ปัจจบุันอายุ 51 ปี 

การศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ประวัติการทํางานกับกรมพัฒนาที่ดิน 
- เป็นหมอดินอาสา หมู่ 5 บ้านดอนขุนห้วย 
- ปี พ.ศ.2546 เป็นหมอดินอาสาประจําตําบลดอนขุนห้วย 
- ปี พ.ศ.2547 เป็นหมอดินอาสาประจําอําเภอชะอํา 
- ผลงานสร้างชื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ําโดยใช้มอเตอร์ช่วยในการไหลเวียนของปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
- ผลงานชิ้นปัจจบุันการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัดเม็ด และประดิษฐ์เครื่องจักรในการ 
ผลิตปุ๋ยเองทุกชิ้น 

ภูมิลําเนาเดิม 
ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ภูมิลําเนาปัจจุบนั 



145 หมู่ 5 ตําบลดอนขุนห้วย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 

 

 
           ครอบครัวของคุณลุงแอ้ว ลักษณะภู ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวท่ีได้รับพ้ืนที่ทํากินกับโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัด
เพชรบุรี ซ่ึงพื้นที่ท่ีคุณลุงแอ้วได้รับพระราชทานนั้นมีท้ังหมด 18 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่ารกร้าง และเมื่คุณลุงแอ้วได้ทําการปลูกพืชจึง
รู้ว่าพื้นดินดังกล่าวเป็นดินดาน ยากแก่การปลูกพืชผลต่างๆ เพื่อที่จะพลิกผืนดินแห่งนี้ให้สามารถเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถทํา
การเกษตรได้ และด้วยกระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาผืนดินด้วยหญ้าแฝก จึงทําให้คุณลุงแอ้วนําหญ้าแฝก
มาปลูกในพื้นที่ของตนเอง ด้วยระยะเวลาเพียงไม่นานพื้นที่ท่ีเป็นดินดานของคุณลุงแอ้วก็กลับกลายเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทํา
การเกษตร 

 
           คุณลุงแอ้ว ได้ทําการปลูกไม้ผลต่างๆ มากมายและคุณลุงแอ้วยังได้เข้ารับการอบรมจากกรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดเพชรบุรี ในเรื่องของ



การทําปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากความที่เป็นคนไม่หยุดนิ่ง ช่างคิด จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากท่ีได้รับการอบรมจนสามารถเป็นปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง ซ่ึงได้ผลดีกับแปลงของคุณลงุแอ้วจนเป็นที่กล่าวขาน และได้รับการเยี่ยมชมดูงานจากกรมพัฒนาท่ีดินและหมอดินอาสา ท้ัง
ใน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จึงทําให้คุณลุงแอ้วผลิตปุย๋อินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ด 
ออกจําหน่าย สร้างรายได้ให้แก่คุณลุงแอ้ว เพียงพอต่อการเลี้ยงตนเองและครอบครัว และนอกจากนี้ด้วยความท่ีคุณลุงแอ้ว มีความรู้ด้านช่าง 
จึงได้ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร สําหรับทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขึ้นด้วยตนเอง โดยเคร่ืองจักรที่คุณแอ้ว ทําขึ้นนั้นมีคุณภาพเทียบเท่ากับเครื่องจักรที่
สั่งซ้ือจากโรงงาน แต่ราคานั้นถูกกว่ากันมากไม่เพียงแต่คุณลุงแอ้วจะผลิตเครื่องจักรสําหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของตนเอง คุณลุงแอ้วยัง
ได้ไปผลิตเครื่องจักรดังกล่าวให้กับหมอดินอาสาในจังหวัดใกล้เคียงหลายแห่ง ทุกวันนี้คุณลุงแอ้วและครอบครัวก็ต่างซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย และพระราชดําริในการ
พัฒนาท่ีดินด้วยหญ้าแฝก ซ่ึงเป็นการพลิกผืนดิน และพลิกชวีิต ให้แก่เกษตรกรทั้งหลายได้มีอยู่ มีกินและเลี้ยงตนเองได้อย่างพอเพียง 

 

 



 

 
ขณะนี้โครงการทั้งหมด กําลังดําเนินการตามขั้นตอนอยู่ โดยการนําของหมอดินอาสา อําเภอชะอํา คุณลุงแอ้ว ลักษณะภู เจ้าของโครงการฯ 
           สอบถามข้อมูลทางการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน หรือสนใจสั่งซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ได้ท่ีคุณลุงแอ้ว ลักษณะภู หมู่ 5 ตําบลดอนขุน
ห้วย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โทร.089-2562196 

ข้อมูลพื้นที่เขตพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติ  
ตามรอยพระบาทครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย  

สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบุรี 
พื้นที่ดําเนินการ หมู่ท่ี 5 ตําบลดอนขุนห้วย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
กิจกรรมที่ดําเนินการ  
           1. ขุดลอกลําห้วยการ้อง และฝายทดน้ํา 4 จุด ยาว 1,300 ม. กว้าง 6 ม. พื้นที่ 750 ไร่ 
           2. ขุดลอกลําห้วยทุ่งมะพร้าวและฝายทดน้ํา 6 จุด ยาว 3,000 ม. กว้าง 6 ม. พื้นที่ 6,000 ไร่ จํานวน 3 หมู่บ้านเกษตรกร 200 ราย 
           3. ขุดลอกลําห้วยวังยาว ฝายทดน้ํา 4 จุด ยาว 800 ม. กว้าง 6 เมตร พื้นที่ 300 ไร่ 
           4. สร้างฝายทดน้ําลําห้วยเขาหัวเข้ 1 จุด ยาว 40 เมตร พื้นที่ 400 ไร่ 
           5. ท่อระบบส่งน้ํา ขนาด 4 นิ้ว ยาว 1,300 เมตร พื้นที่ 675 ไร่ 
           6. ขุดสะน้ําขนาดเล็กในไร่นา 1,260 ลบ.ม. จํานวน 30 บ่อ 
           7. แปลงสาธิตปรับรูปแลงนาลักษณะ 3 (ยกร่องสวน) ปลูกไม้ผล พื้นที่ 10 ไร่ 
           8. ส่งเสริมการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา ฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดินดาน จํานวน 1,000,000 กล้า เกษตรกร 20 ราย พื้นที่ 100 ไร ่
           9. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด เกษตรกร 100 ราย เนื้อท่ี 1,000 ไร่ 
           10. ส่งเสริมการปรับปรุงดินกรด/เปรี้ยว จํานวน 200 ตัน เกษตรกร 200 ราย 
           11. สาธิตการทําปุ๋ยหมัก จํานวน 60 ตัน เกษตรกร 12 ราย 
พื้นที่ดําเนินการ หมู่ท่ี 10 ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 



กิจกรรมดําเนินการ  
            1. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา พื้นที่ 300 ไร่ จํานวน 180,000 กล้า เกษตรกร 9 ราย 
           2. ปลูกไม้ใช้สอยและไม้โตเร็ว (ไผ่ ยางนา ประดู่ สะเดา) จํานวน 180 ไร่ 
           3. ปลูกยางพารา 120 ไร่ (อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่และ เตรียมพันธุ์) 

 


