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1. ความสําคัญและปญหาของพื้นที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลเขาทราย เปนตําบลหนึ่งใน 4 ตําบลของอําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร หางจากทีว่ าการ
อําเภอทับคลอทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ทงั้ หมดประมาณ 108.84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 68,025 ไร
มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ และอําเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศใต
ติดตอกับตําบลทายทุง อําเภอทับคลอ
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลทับคลอ ตําบลดงขุย อําเภอชนแดน
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลทับคลอ จังหวัดพิจิตร
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศสวนใหญของตําบลเขาทรายเปนพืน้ ที่ราบและพื้นทีด่ อนบางเปน
บางสวนใชเปนที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีลําธารน้ําธรรมชาติไหลผานภายในตําบล
พื้นที่ปา
ในตําบลเขาทรายมีพื้นที่ปาไมหรือปาสงวนแหงชาติเพียงบางสวน จํานวน 1,875 ไร
แตสภาพปจจุบันมีพื้นที่ปาไมหลงเหลืออยูน อยมาก เนื่องจากมีการบุกรุกทําลายปามีการจับจองพื้นที่ปาสงวน
เกษตรกรไดหนั มาปลูกไมเศรษฐกิจกันมากขึ้น เชน สวนสัก ไมผลและยูคาลิปตัส
อุณหภูมิ
ซึ่งวัดไดจากสถานีตรวจวัดน้าํ ฝนของโรงเรียนเขาทราย ซึ่งเปนสถานีตรวจวัดน้ําฝน
ของอําเภอทับคลอ ปรากฏวาอุณหภูมิยอนหลัง 3 ป เฉลี่ย 20.3 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดใน
เดือนเมษายน และอุณหภูมติ ่ําสุด ในเดือนมกราคม
ความชื้นสัมพัทธ
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยทั้งป 73.3% โดยมีคาต่ําสุดในเดือนมีนาคม 3.3% ซึ่งอยูในชวงฤดู
รอนและมีคาสูงสุดในเดือนกันยายน ซึ่งอยูในชวงฤดูฝนที่เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
แหลงน้ํา
ตําบลเขาทรายมีแหลงน้ําทําการเกษตรโดยธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น ดังนี้
1. แหลงน้ําธรรมชาติ เชน คลองลองกอบใหญ ในหมูท ี่ 2 3 12 13 คลองวังแดง ใน หมูที่
2 5 คลองสายพระงาม ในหมูที่ 5 6 คลองวังหินเพลิง ในหมูที่ 1 5 คลองหวยบง ในหมูที่ 4 7 และ 8
2. แหลงน้ําสรางขึ้นเอง
- บอน้ําสาธารณะ
จํานวน
390 บอ
- บอบาดาลสาธารณะ
จํานวน
12 บอ
- บอบาดาล
จํานวน
4 บอ
- ประปาหมูบา น
จํานวน
8 บอ
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3. แหลงน้ําเพือ่ การเกษตร
ในการทําการเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําฝน และยังมีแหลงน้ําธรรมชาติซึ่ง
ประชาชนสามารถนํามาใชประโยชนทางการเกษตรได เชน คลองสายพระงาม คลองสายยางรุง คลองวัง
แดง คลองลองกอกใหญ คลองวังหินเพลิง คลองวังเดือนหา คลองทายงอม หนองน้ํา และสระน้าํ
4. แหลงน้ําเพือ่ การอุปโภค - บริโภค
- แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภคของประชาชนในตําบลเขาทราย สวนใหญใชน้ําจาก
บอน้ําตื้นสวนตัวที่มีอยูใ นครัวเรือน และบางครั้งเรือนที่ไมมีบอน้ําตืน้ สวนตัวก็จะใชน้ําจากบอบาดาล และ
สระน้ําตื้นสาธารณะที่มีภายในหมูบาน
- แหลงน้ําเพื่อการบริโภคใชน้ําฝนเปนสําคัญ สําหรับการบริโภคภายในครัวเรือนโดยมี
โองซีเมนตเก็บกักน้ําฝนไวบริโภคหรือจากการใชบริการจากถังเก็บน้าํ ฝนสาธารณะแทน
ลักษณะกลุมชุดดิน ไดแก
กลุมชุดดินที่ 7 ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเปนพวก
ดินเหนียว มีสนี ้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีนา้ํ ตาล สีแดง
ปนเหลือง สีนา้ํ ตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุมดินนี้
เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว พบ
ตามพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ฤดูฝนขังน้ําลึก 30-50 ซม.
นาน 3-4 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง pH
6.0-7.0 ไดแกชุดดินนครปฐม ผักกาด เดิมบาง อุตรดิตถ ทาตูม
สุโขทัย พิจิตร
สภาพการใชประโยชนที่ดิน ในบริเวณพืน้ ที่ประกอบดวยบานพัก สระน้ําเลี้ยงปลาเนื้อที่ 5 ไร พื้นที่
สําหรับทําการเกษตร เนื้อที่ 10 ไร โดยทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม
2. รูปแบบการดําเนินงานปลูกหญาแฝก
2.1 วัตถุประสงคในการปลูกหญาแฝก
1.1 เพื่อปองกันการพังทลายของดิน
1.2 เพื่อรักษาความชุมชื้นในดิน
1.3 เพื่อเปนจุดสาธิตศึกษาของเกษตรกรทีส่ นใจ
2.2 สายพันธุห ญาแฝก
ตามที่ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ของสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร และหมอดินอาสาประจํา
ตําบลเขาทราย ในการสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับหญาแฝก จึงไดใชหญาแฝกสายพันธุศรีลังกา ซึ่งเปนหญา
แฝกลุมเหมาะแกพื้นที่ดําเนินการเปนอยางยิ่ง ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในดานการอนุรักษดินและน้ําได
เปนอยางดี เหมาะสําหรับในสภาพทุกพื้นที่ หญาแฝกสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพพื้นที่ไดงาย ดังนั้นจึง
นํามาปลูกในบริเวณรอบขอบสระน้ําและบริเวณลําเหมือง เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน
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2.3 ดําเนินการปลูกหญาแฝกตามหลักวิชาการ
ปลูกเปนแถวเดี่ยวรอบขอบสระน้ําและบริเวณลําเหมือง แถวของหญาแฝกจะตองปลูกถี่ โดย
ใชกลาแบบรากเปลือยจะปลูกระยะ ระหวางตน 5 เซนติเมตร แถวของหญาแฝกนี้จะชวยชะลอความเร็วของ
น้ําบาหนาดิน เก็บกักตะกอนดินไมใหไหลลงสูพื้นที่ตอนลางและยังชวยทําใหน้ําซึมซับลงในดินมากขึ้น
2.4 ผลสัมฤทธิ์/การรอดตาย
2.4.1 ในชวงระยะแรกๆ ในการปลูกควรหมั่นดูแลรดน้ําเปนประจําอยางตอเนื่อง เนือ่ งจาก เปน
แฝกเปลือย ซึ่งตนกลายังมีความออนแอสูง มีการปลูกซอมแซมบางสวนเนื่องจากขาดน้ําทําใหหญาแฝกตาย
2.4.2 การใหปุยโดยใหปยุ คอกและปุยหมักที่ผลิตจาก พด.1 ในชวงแรกๆ เพื่อบํารุงตนกลา
2.4.3 เมื่อหญาแฝกเริ่มตั้งตัว การดูแลรักษานอยลง สามารถตอสูกับวัชพืชได
2.4.4 เมื่อหญาแฝกโตเต็มทีค่ วรดูแลรักษาเปนระยะ รดน้ํา ใสปุย และอาจตัดใบเพื่อความ
สวยงาม
2.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการปลูกหญาแฝก
2.5.1 เปนการอนุรักษดิน น้ํา และปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินรักษาความชุมชื้นในดิน
2.5.2 นําใบหญาแฝกที่ตัดออกไปใชประโยชนทําเปนตับแฝกเพื่อมุงหลังคาและจําหนายเพื่อสราง
รายไดใหกับครอบครัว
2.6 ปญหาอุปสรรค
2.6.1 การใชหญาแฝกเปลือยราก ระยะแรก ตองดูแลรักษาและใหความสําคัญมาก
2.6.2 ยังขาดความรูเรื่องขอมูลประโยชนของหญาแฝก รวมถึงวิธีการปลูกในพื้นทีต่ างกันให
ไดผลดีกับพื้นที่นั้นๆ ใหมากที่สุด ตองอาศัยการแนะนําจากเจาหนาที่
2.7 การแกไขปญหา
2.7.1 การปลูกในชวงระยะเวลาที่เหมาะ ซึ่งชวงที่เหมาะสมที่สุดเปนชวงฤดูฝนงายตอการ
ดูแลรักษา การลดน้ํา
2.7.2 ศึกษาหาความรูและเรียนรูเกี่ยวกับประโยชนและวิธีการปลูกหญาแฝก กับความ
หลากหลายของการนํามาใชประโยชน
2.8. ดานการขยายผล
เชนตับหญาแฝกใชมุงหลังคา
เริ่มมีการนําหญาแฝกไปใชประโยชนทหี่ ลากหลายยิ่งขึน้
เพื่อนบานใหความสนใจ
2.9. ดานการยอมรับและทัศนคติของเกษตรกร
เกษตรกรมีการยอมรับและมีทัศนคติที่ดีมาก ตอเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ไดเขามา
สงเสริมใหปลูกหญาแฝกเพื่อยึดหนาดิน และตนเองสามารถนําใบหญาแฝก ไปใชประโยชนในการทําตับแฝก
เพื่อมุงหลังคาและจําหนายสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง
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2.10.การใหความสนับสนุนของชุมชนและหนวยงานตาง ๆ
ในชวงระยะแรกๆ เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของหญาแฝก แต
เมื่อทางหนวยฯ พัฒนาทีด่ นิ เขามาแนะนํา และหมอดินอาสาประจําตําบลเขาทราย ไดใหความรูสรางความ
เขาใจ ทําใหเกษตรกรผูปลูกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในการนําหญาแฝกมาใชประโยชนในการอนุรักษดินและ
น้ํา

ภาพกิจกรรมการปลูกหญาแฝกบริเวณรอบขอบสระน้ําและบริเวณลําเหมือง
หมู 3 ตําบลเขาทราย อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร

การปลูกหญาแฝกบริเวณรอบขอบสระน้ํา

การปลูกหญาแฝกบริเวณลําเหมือง
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การทําตับหญาแฝก

