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พื้นที่ : บานหวยยาง หมูที่ 7 ตําบลบอเบี้ย
อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ
หนวยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กรมพัฒนาที่ดิน

ขอมูลประกอบการคัดเลือกผลงานการปลูกหญาแฝกดีเดน ป พ.ศ.2553
ประเภท : หนวยงานของกรมพัฒนาที่ดิน
หนวยงานที่สง เขาประกวด : สถานีพฒ
ั นาที่ดินอุตรดิตถ สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 8
สถานที่สงเขาประกวด : บานหวยยาง หมูที่ 7 ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ
1. สภาพปญหาของบานหวยยาง
ชุมชนบานหวยยาง หมูที่ 7 ตําบลบอเบี้ย
อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ เปนชุมชนที่กอตั้ง
ขึ้น เมื่อ ป พ.ศ. 2527 โดยมีก ารสู ร บกัน ตามแนว
ชายแดนที่ มี ข อ พิ พ าท ด า นเขตแดนระหว า ง
ประเทศไทย กับ สปปช.ลาว ในพื้นที่ 3 หมูบาน คือ
บานสวาง บานกลาง และบานใหม ตอมาทางฝาย
ไทยไดอพยพชาวบานจาก 3 หมูบาน มาอยูบาน
หวยยาง หมู 7 ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก
จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่ง เปนชุมชนที่ตั้งบานเรือนอยูบน
พื้นที่สูง ติดชายแดนไทย - สปปช.ลาว ใชภาษาลาวเปนภาษาทองถิ่น พื้นที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ประมาณ 500- 700 เมตร พื้นที่ทํากินเปนภูเขาสูงมีการใชประโยชนที่ดินโดยขาดการอนุรักษ
ดินและน้ํา กอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินมาก โดยเกษตรกรสวนใหญใชประโยชนที่ดินโดยการ
ปลูกพืชไร ไดแก ขาวไร ขาวโพด ถั่วเขียว และมีการทํานาในรองเขา บางพื้นที่เริ่มเปลี่ยนจากพืชไร มา
เปนยางพารา เนื่องจากทําการเกษตรโดยขาดการอนุรักษดินและน้ําทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน
ความอุดมสมบูรณของดินลดลง ผลผลิตของขาวโพดที่ปลูกลดลง ไมคุมกับการลงทุน
2. แนวทางการดําเนินการแกไข
ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถไดรับการ
ประสานงานจาก หนวยทหารพัฒนาที่ 34 กองทัพ
ภาคที่ 3 และผูนําทองถิ่นในหมูบาน รวมถึงหมอ
ดินอาสา รองขอใหทางสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ
เขาไปดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําใน
พื้นที่เพื่อเปนตัวอยางการทําการเกษตรบนพื้นที่สูง
ใหกับชุมชน ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ จึงได
ทํ า โครงการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ

โครงการพิเศษ จากกรมพัฒนาที่ดิน ภายใตโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง โดยไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ใหดําเนินการในปงบประมาณ 2552 เปนเงินจํานวน 1,080,000 บาท เปนคากอสรางระบบ
อนุรักษดินและน้ํา ประกอบดวย คูรับน้ํารอบเขา (คันดินแบบที่5 ) บอดักตะกอนดิน ทางลําเลียงในไรนา
และตนกลายางพารา และไดนําหญาแฝกเพื่อปลูกซึ่งเปนกิจกรรมและงบประมาณ ปกติของสถานีพัฒนา
ที่ดินอุตรดิตถ ไปปลูกในพื้นที่บานหวยยาง หมูที่ 7 ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ตาม
พื้นที่ขอตกลงการทํางาน (PSA) ของสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กิจกรรม
การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวนกลาหญาแฝกที่นําไปปลูก 80,000 กลา ในพื้นที่ 80 ไร
โดยปลูกตามคูรับน้ํารอบรอบเขา
ในพื้นที่ทํากินของชาวบานหวยยาง หมู 7 เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรอยูบนพื้นที่สูง โดย
ขาดการอนุรักษดินและน้ํา ขาดความรูและการปฏิบัติตามหลักวิชาการที่ถูกตอง มีผลทําใหหนาดินถูกชะ
ลางพังทลายทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง ทางเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถจึงไดเขาไป
ดําเนินการ จัดประชุมชาวบานใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และหาแนวทางการแกไขปญหา
รวมกันโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการหาแนวทางการแกไขปญหา จึงไดกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาไวดังนี้
1.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ ในการดําเนินการ
จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โดยการกอสรางคู
รั บ น้ํ า รอบเขา ก อ สร า งบ อ ดั ก ตะกอน ทาง
ลําเลียงในไรนา และจัดหาตนกลายางพารา มา
ปลูกในพื้นที่คันคูรับน้ํารอบเขา
2.ปลูกกลาหญาแฝกตามแนวคันคูรับน้ํา
รอบเขา ตามขอบบอดักตะกอนดิน และปลูกตาม
ไหลทางลําเลียงในไรนา เพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน และรักษาความชุมชื้นใหกับดิน และปองกันอางเก็บน้ําตื้นเขิน เนื่องจากพื้นที่ทํากินของ
ชาวบานอยูเหนืออางเก็บน้ําของหมูบาน ถาหากเกิดฝนตกลงมาทําใหตะกอนดินไหลลงมา ทับถมในอาง
เก็บน้ําซึ่งเปนแหลงน้ําที่ใชอุปโภค บริโภคของหมูบาน
3. วัตถุประสงคในการปลูกหญาแฝก
3.1 ปองกันการชะลางพังทลายของดินและลดการไหลบาของน้ําฝนเพื่อปองกันหนาดินซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณและมีธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืช ถูกพัดพาออกไปนอกพื้นที่
ทํากิน และเพื่อปองแหลงน้ําตื้นเขินและรักษาคุณภาพน้ํา

3.2 เพื่อรักษาความชุมชื้นใหแกดินและตนไมที่ปลูก กลาวคือ หญาแฝกมีระบบรากที่ลึก สามารถ
ดูดความชื้นจากใตดินมาสูบนผิวดินทําใหผิวดินมีความชุมชื้น และใบหญาแฝกสามารถนํามาตัดคลุมโคน
ตนไมที่ปลูกเพื่อรักษาความชุมชื้น ได
3.3 เพื่อเปนจุดสาธิต จุดเรียนรู และถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝกเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ําของชุมชน นักเรียน และเกษตรกรที่ทําการเกษตรอยูบนพื้นที่สูงไดเห็นตัวอยางและ
เขาใจถึงประโยชนของหญาแฝก แลวนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง
4. พันธุหญาแฝกที่ปลูก
โดยใชหญาแฝกสายพันธุศรีลังกา ซึ่งเปนสายพันธุแฝกลุม เจริญเติบโตไดดีในสภาพพื้นที่เปน
ดินลูกรัง อากาศหนาวเย็น มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ไดดีและคอนขาง
รวดเร็วและเปนสายพันธุที่เจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ โดยไดรับการสนับสนุนพันธุหญาแฝกจากสถานี
พัฒนาที่ดินอุตรดิตถ
5.ชวงเวลาที่เริ่มปลูกหญาแฝก
ดําเนินการปลูกเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2552 และปลูกเพิ่มเติม ซอมแซม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552
6.ลักษณะหรือวิธีการปลูก
6.1 ปลูกหญาแฝกตามขอบคูรับน้ํารอบเขาขวางความลาดเทของพื้นที่
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีความลาดเททําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินจึงไดนําหญาแฝกมา
ปลูกเพื่อชะลอความเร็วของน้ํา ปองกันการชะลางพังทลายของดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช ที่ไหล
ไปกับน้ําฝนทีไ่ หลบาบนผิวดิน เพื่อรักษาความชุมชื้นใหกับตนไมที่ปลูก กลาวคือ แฝกมีระบบรากที่ลึก
สามารถดูดความชื้นจากใตดนิ มาสูบนผิวดินทําใหผวิ ดินมีความชุมชื้น และใบหญาแฝกสามารถนํามาตัด
คลุมโคนตนไมที่ปลูกเพื่อรักษาความชุมชืน้ โดยปลูกเปนแถวตามแนวขอบคันดินระยะหางระหวางตน
5-10 เซนติเมตร
สภาพพืน้ ที่ที่จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา กอนดําเนินการปลูกหญาแฝก

ดําเนินการปลูกหญาแฝกตามแนวขอบคูรบั น้ํารอบเขา

สภาพพืน้ ที่หลังจากปลูกหญาแฝก ประมาณ 1 เดือน

สภาพพื้นที่ปลูกหญาแฝกปจจุบัน ถายเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2553 (หญาแฝกอายุ 9 เดือน)

สภาพพื้นที่ปลูกหญาแฝกปจจุบัน ถายเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2553 (หญาแฝกอายุ 9 เดือน)

6.2 ปลูกหญาแฝกตามขอบทางลําเลียงในไรนา ในพื้นทีท่ ํากินของเกษตรกรเพื่อปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน และลดการไหลบาของน้าํ ฝน

6.3 ปลูกหญาแฝกรอบขอบบอดักตะกอนดิน เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน และชวย
กรองตะกอนที่มากับน้ําไมใหทับถมในพื้นที่ต่ํา

7. ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินงาน
7.1 พื้นที่ทํากินของเกษตรกรในพื้นที่บานหวยยาง จํานวน 200 ไรไดรับการจัดทําระบบอนุรักษ
ดินและน้ําโดยวิธีผสมผสานคือวิธีกลโดยการกอสรางคูรับน้ํารอบเขาและวิธีพืชโดยการปลูกหญาแฝก
ตามแนวคูรับน้ํารอบเขา ซึ่งหลังจากที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินดําเนินการปลูกและปลูกซอมตามขอตกลง
แลว ไดมอบหมายใหเกษตรกรเจาของพื้นที่ทํากิน ดูแลรักษาตอไป โดยการดายหญา ตัดใบ และ ทําแนว
กันไฟ เพื่อปองกันไฟปาดวย เนื่องจากพื้นที่ทํากินไดใชประโยชนโดยการปลูกพืชไร ขาว ขาวโพด และ
ปลูกตนยางพารา ตามแนวคูรับน้ํารอบเขาที่ดําเนินการกอสราง จากการดําเนินการโครงการดังกลาว
พบวา ตนกลาหญาแฝกมีการเจริญเติบโตเปนอยางดี มีอัตราการรอดตายสูง มากกวา 90 % คาดวาในฤดู
ฝนที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้แถบหญาแฝกสามารถที่จะกรองตะกอนดินและลดการไหลบาของน้ํา
ตลอดจนปองกันการชะลางพังทลายของดินไดเปนอยางดี
7.2 เปนแปลงตัวอยางของการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โดยใชหญาแฝกปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน เนื่องจากในพื้นที่ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถเปนอําเภอที่อยูหางไกล

ชาวบานสวนใหญทําการเกษตรอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน ทําให
เกษตรกรในพื้นที่ไมสนใจการใชประโยชนจากหญาแฝก หลังจากเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ
ไดเขาไปชี้แจงใหความรู และจัดทําแปลงสาธิตการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ที่ทําการจัดระบบของโครงการ
พัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง ทําใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในเรื่องการปลูกหญาแฝกเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา และไดมาเรียนรู ดูแปลงปลูก และพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหวางชาวบานดวยกันและ
กับเจาหนาที่ ประกอบกับในพื้นที่บานหวยยาง ซึ่งเปนหมูบานที่ติดกับชายแดน มีฐานปฏิบัติการของ
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ซึ่งถือวาเปนสวนราชการที่อยูใกลชิดกับชุมชน ไดเขามารวมมือกับทาง
สถานีพัฒนาที่ดินในการเตรียมความพรอมของชุมชน ในการใหความรูในเรื่องการใชประโยชนจากหญา
แฝก
นอกจากนั้นทางโรงเรียนบานหวยยาง
ไดนํานักเรียนมาศึกษาเรียนรู การปลูกหญา
แฝกเพื่ อ การอนุ รัก ษ ดิ น และน้ํ า และได ขอรั บ
การสนับสนุนกลาหญาแฝก แจกจายของสถานี
พั ฒ นาที่ ดิ น อุ ต รดิ ต ถ นํ า ไปปลู ก ในพื้ น ที่ ข อง
บานหวยยาง ถือวาการดําเนินการดังกลาว
สามารถขยายผลและเปลี่ ย นแนวคิ ด ของ
ชาวบานในเรื่องหญาแฝกไดในระดับหนึ่ง
7.3 การขยายผลโครงการไปสูพื้นที่เกษตรกรรายอื่นๆ จากการดําเนินการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
บานหวยยาง ในป 2552 ทําใหเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังไมไดรับบริการปลูกหญาแฝก ขอรับการสนับสนุน
การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ทํากินของตนเองโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ ไดขอรับการ
สนับสนุนกลาหญาแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ
8. แผนการในอนาคต
คาดวาพื้นที่ทํากินของชุมชนบานหวยยาง จะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากพืชไร
ไดแกขาวไร และขาวโพด มาเปนยางพาราและไมยืนตนมากขึ้น เนื่องจากราคาผลผลิตพืชไร มีราคาไม
แนนอน ประกอบกับมีตนทุนในเรื่องของปุยเคมี และสารเคมีกําจัดวัชพืชที่สูงขึ้นทุกป เนื่องจากดินที่
ปลูกมีความอุดมสมบูรณลดลง ทําใหผลผลิตที่ไดตอไรลดลง การทําการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรให
สูงขึ้น ทําไดเพียงการใสปุยเคมีใหมากขึ้น ทําใหตนทุนสูงไมคุมคากับการลงทุน (ยิ่งทํายิ่งมีหนี้สินมาก)
เกษตรกรจึงมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนพืชที่ปลูก และหันมาปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และมีการรักษา
ความอุดมสมบูรณของดินไมใหลดลง โดยหันมาเรียนรูการการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
มากขึ้น เมื่อเกษตรกรในชุมชนไดทราบปญหาในการทําการเกษตรของตนเอง และไดทราบถึงแนว
ทางการแกไขที่ถูกตองแลวเกษตรกรจะสนใจเรียนรูที่จะหาทางแกไขปญหาที่ถูกตองและมีความยั่งยืน
ไดบนแนวทางการทําการเกษตรที่พึ่งพาตนเองได

