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ประเภท : เกษตรกร
(นายสําเริง คํามา)

พืน้ ที่ดาํ เนินการ
บ้านวังหัวดอย หมู่ที่ ๒ ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานีพฒ
ั นาทีด่ ินอุตรดิตถ์ สํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต ๘
กรมพัฒนาทีด่ ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลงานการปลูกหญ้าแฝกประเภทเกษตรกร
ของนายสําเริง คํามา
บ้านวังหัวดอย หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
นายสําเริง คํามา เกษตรกรบ้านวังหัวดอย ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่อยู่
ในเขตที่เสี่ยงต่อภัยดินถล่ม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง ประกอบกับพื้นที่ใกล้เคียงประสบ
ปัญหาดินถล่มอย่างรุนแรง จึงมีความตื่นตัวในการป้องกันภัยพิบัติดังกล่าว โดยการติดตามข่าวสารถึงวิธีการใน
การป้องกันแก้ไขจากสื่อทั้งจากโทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจนการศึกษาดูงานการดําเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์ ที่ดําเนินงานการจัดทําคูรับน้ํารอบเขาในพื้นที่ใกล้เคียง จนได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา จึงได้อาสาให้ใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อดําเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเป็นตัวอย่างแก่
เกษตรกรรายอื่นๆ และต่อมาจึงดําเนินการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมตามแนวขอบคูรับน้ํารอบเขา เพื่อให้ระบบมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น โดยการใช้กล้าหญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกา จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 8 หมื่นกล้า ปลูกในระยะ
ระหว่างต้น 5 เซนติเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 40 ไร่
จากการดําเนินการดังกล่าว ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ได้แก่
1. เดิมพื้นที่มีการกัดเซาะหน้าดิน เป็นร่องลึกในฤดูฝน หลังจากการทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
และปลูกหญ้าแฝกแล้ว การกัดเซาะหน้าดินลดน้อยลงมาก
2. สภาพพื้นที่มีความชุ่มชื้นมากขึ้น ทําให้พืชที่ปลูก เช่นมะม่วงหิมพานต์ มีการเจริญเติบโต
และมีใบเขียวเข้มตลอดทั้งปี บ่อน้ําซับที่เคยมีน้ําไหลในช่วงฤดูฝนและต่อเนื่องหลังฝนหยุด
ตกเพียง 2 เดือน ก็สามารถให้น้ําได้ตลอดทั้งปี
3. ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยดีขึ้น จากเดิมที่ปุ๋ยจะถูกน้ําพัดพาลงมาสู่ด้านล่าง ทําให้พืชที่อยู่
ด้านบนแสดงอาการขาดธาตุอาหาร แต่พืชที่อยู่ด้านล่างกลับได้รับปุ๋ยในปริมาณที่มากเกิน
และบางส่วนอาจถูกพัดพาออกไปจากพื้นที่
4. ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น สังเกตจากความร่วนซุยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการตัดใบหญ้า
แฝกคลุมโคนต้นไม้ผล และคลุมดินในบริเวณทั่วไป ทําให้มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน
5. สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น มีความชุ่มชื้นจากความเขียวของใบหญ้าแฝกในพื้นที่
6. นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงวัว และตัดใบทําหลังคา
โรงเรือน
ปัจจุบัน พื้นที่ของนายสําเริง คํามา เป็นพื้นที่สําหรับการศึกษาดูงานในเรื่องการดําเนินการอนุรักษ์ดิน
และน้ํารวมถึงการปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม โดยมีเกษตรกรเข้ามาขอ
คําแนะนําถึงวิธีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และนําไปดําเนินการในพื้นที่ของตนเองหลายราย
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๑.ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อ-นามสกุล
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ บ้านเลขที่
ระดับการศึกษา
สถานภาพครอบครัว
อาชีพ

๒.พืน้ ทีด่ ําเนินการ

นายสําเริง คํามา
8 พฤษภาคม 2494 อายุ 61 ปี
3 บ้ า นวั ง หั ว ดอย หมู่ ที่ ๒ ตํ า บลน้ํ า หมั น อํ า เภอท่ า ปลา จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๐๕๐๗๕๗
กศน ประชาอุทิศ ท่าปลา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
สมรสกับนางบุปผา คํามา มีบุตรชาย 1 คน ประกอบอาชีพรับราชการตํารวจ
เกษตรกรรม ทั้งด้านการปศุสัตว์ และปลูกพืช
ปศุสัตว์ที่ดําเนินการ ประกอบด้วย วัว 8 ตัว
พืชที่ปลูกได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผล ข้าว กล้วยน้ําว้า สัก และกระถินเทพา
จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น ประมาณ 70 ไร่
บ้านวังหัวดอย หมู่ที่ ๒ ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ครอบคลุมพื้นที่ที่ปลูกหญ้าแฝก ๔๐ ไร่ พิกดั E ๖๓๖๔๒๒ N ๑๙๖๖๑๙๐

๓.วัตถุประสงค์ในการปลูกหญ้าแฝก
๓.๑ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและลดการไหลบ่าของน้ําฝน
๓.๒ เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากการใส่ปุ๋ย
๓.๓ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ที่ปลูก
๓.๔ เพื่อลดปริมาณของตะกอนดินที่ไปทับถมบนพื้นที่นาของเพื่อนบ้านที่อยู่ต่ํากว่า
๓.๕ เป็นจุดสาธิตการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดยการใช้หญ้าแฝกปลูกขวางความลาดเทของ
พื้นที่ร่วมกับวิธีกล เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําของชุมชน
ที่ทําการเกษตรในพื้นที่ภูเขาในอําเภอท่าปลา นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
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๔. สภาพทัว่ ไปของพืน้ ที่
สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ดําเนินการอยู่ในพื้นที่บ้านวังหัวดอย ตําบลน้ําหมัน เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มี
ความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 240 เมตร มีระดับความลาดชันประมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 1,451.32 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 117 วัน/ปี เดือนที่มีฝนตกมาก
ที่สุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ยเท่ากับ 287.68 มิลลิเมตร เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่แห้งแล้งที่สุด
โดยมีปริมาณฝนตกเท่ากับ 1.99 มิลลิเมตร สภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๘.๓๔ องศา
เซลเซียส เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๓๑.๐๕ องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศหนาวเย็น
ที่สุดในรอบปีคือเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๒๔.๙๖ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ
๖๙.๔๘ เปอร์เซ็นต์ โดยเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุดคือ ๖๐.๖๕ เปอร์เซ็นต์ และเดือน
สิงหาคมเป็นเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือ ๗๘.๔๒ เปอร์เซ็นต์ แหล่งน้ําที่ใช้ในพื้นที่เป็นบ่อน้ําซึมขนาด
เล็ก
๕.ลักษณะดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพยากรดิน
สามารถจําแนกทรัพยากรดินในพื้นที่ของนายสําเริง คํามา ได้เป็นกลุ่มชุดดินที่ 47 ซึ่งมีลักษณะเป็น
กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียวตื้น ถึงชั้นหินพื้น ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทาง
ไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียด มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา
สภาพการใช้ที่ดิน
สภาพการใช้ที่ดิน 40 ไร่ ของนายสําเริง คํามา ได้ดําเนินการปลูกมะม่วงหิมพานต์ จํานวน 300
ต้น กล้วยน้ําว้า ประมาณ 300 ต้น สัก ประมาณ 100 ต้น กระถินเทพา ประมาณ 100 ต้น หญ้าธรรมชาติ
เพื่อเลี้ยงวัว 8 ตัว
๖. สภาพปัญหา ความสําคัญของพื้นที่
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของบ้านวังหัวดอย หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรจะเป็นพื้นที่ ๆ มีความลาดชัน ที่เสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายของดินและดินถล่ม การใช้ประโยชน์ที่ดินดั้งเดิมเป็นการปลูกพืชไร่ และขาดการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ ทําให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง และดินถล่มสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม
๗. แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาพืน้ ที่
(1) สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดินเข้าดําเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดยทํา
คันคูรับน้ํารอบเขา (คันดินแบบที่ 5) โดยใช้ระยะห่างระหว่างแถว 8 เมตร ระยะในแนวดิ่ง (VI.) ประมาณ
1.5 เมตร เพื่อปลูกไม้ผล
(2) เกษตรกรดําเนินการปลูกหญ้าแฝกตามขอบคันคูรับน้ํารอบเขาในพื้นที่จัดทําการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา โดยปลูกเป็นแถวตามแนวขอบคันดินระยะห่างระหว่างต้น 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินและช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพืชที่ปลูกอีกทั้งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
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๘. วิธีการดําเนินงานปลูกหญ้าแฝก
๘.๑ ช่วงเวลาทีป่ ลูก-ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒
๘.๒ พันธุห์ ญ้าแฝกทีป่ ลูก-ความเหมาะสม
โดยขอคําแนะนําและพันธุ์หญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ซึ่งแนะนําให้ใช้หญ้าแฝกพันธุ์ศรี
ลังกา เป็นพันธุ์แฝกลุ่ม เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่เป็นดินลูกรัง อากาศหนาวเย็น มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีเจริญเติบโตค่อนข้างรวดเร็วและเป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
๘.๓ จํานวนกล้า ๘๐,๐๐๐ กล้า
๘.๔ วิธกี ารปลูก
ปลูกตามขอบคันคูรับน้ํารอบเขาในพื้นที่จัดทําการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
ปลูกเป็นแถวตามแนวขอบคันดินระยะห่างระหว่างต้น ๕ เซนติเมตร หลังจากปลูกหญ้าแฝกในระยะแรกฝนทิ้ง
ช่วงจึงทําการรดน้ําเพื่อให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตอยู่รอดได้สูง มีอัตราการรอดตายมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ หมั่น
ดายหญ้าและวัชพืชที่จะขึ้นปกคลุมหญ้าแฝก เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตทําการตัดใบหญ้าแฝกให้มีความสูง
ประมาณ 1 ฟุต เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกมีการแตกกอเร็วขึ้น โดยตัดปีละ 1 ครั้ง ส่วนการตัดให้ชิดโคนเพื่อการทํา
สาวให้กับหญ้าแฝก จะตัดปีละ 2 ครั้ง และนําใบหญ้าแฝกมาปกคลุมบริเวณแนวหญ้าแฝก โคนต้นมะม่วงหิม
พานต์ และไม้ผลอื่นๆ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและลดการไหลบ่าของน้ํา และเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน
นอกจากนี้ยังนําใบหญ้าแฝกไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงวัวอีกด้วย

ปลูกตามขอบคันคูรบั น้ํารอบเขา
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ตัดใบหญ้าแฝกให้มคี วามสูงประมาณ 1 ฟุต เพือ่ เร่งให้หญ้าแฝกมีการแตกกอเร็วขึน้

นําใบหญ้าแฝกมาปกคลุมบริเวณแนวหญ้าแฝกและโคนต้นมะม่วงหิมพานต์
๙. ผลการดําเนินงาน และประโยชน์ต่อพืน้ ที่
จากการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรของนายสําเริง คํามา ปรากฏว่า สามารถลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน เก็บรักษาความชื้น และธาตุอาหารเอาไว้ในพื้นที่ ทําให้พืชหลักที่ปลูกร่วมด้วย เช่นมะม่วงหิมพานต์ มี
การเจริญเติบโตดี ใบมีความเขียวทั้งปี แตกต่างจากการไม่ปลูกหญ้าแฝกอย่างชัดเจน ซึ่งการปลูกหญ้าแฝก
ของนายสําเริง คํามา จะได้ประโยชน์ทั้งด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา การเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดิน และยัง
เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินจากการนําใบหญ้าแฝกที่ตัดไปคลุมดิน จนเป็นปุ๋ยหมักต่อไป นอกจากนี้ยัง
เห็นได้ชัดว่า เมื่อมีการดําเนินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ ทําให้บ่อน้ําซับมีน้ําไหลออกมาให้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ทั้ง
ที่เดิมมีน้ําไหลออกมาได้เพียง 2 เดือนหลังฝนหยุดตกเท่านั้น จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทําให้พื้นที่ของ
นายสําเริง คํามา เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรในพื้นที่ เข้ามาศึกษาหาความรู้ จนถือเป็นแปลงตัวอย่างของการปลูก
หญ้าแฝกให้กับเกษตรกรในพื้นที่อําเภอท่าปลา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทําการเกษตรในพื้นที่ภูเขาที่มีความ
ลาดชันมาศึกษาดูงานและนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป
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๑๐. ความยั่งยืนของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
จากการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มของนายสําเริง คํามา ในเขตพื้นที่ตําบลน้ําหมัน
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทําให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกในการป้องกันการ
พังทลายของดิน รักษาความชุ่มชื้นและธาตุอาหารให้กับต้นไม้ที่ปลูก และเป็นจุดดูงานการปลูกหญ้าแฝก
ให้กับเกษตรกรและนักเรียนและผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก และเกษตรกรที่เห็นตัวอย่างแล้ว ได้นําเอาไปปลูกใน
พื้นที่ของตนเองด้วย โดยเกษตรกรเจ้าของพื้นที่บางรายมาขอพันธุ์หญ้าแฝกที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์เพื่อ
นําไปปลูกในพื้นที่ของตนโดยมีหมอดินอาสาในพื้นที่อําเภอท่าปลาซึ่งผ่านการอบรมและดูงานในพื้นที่ปลูก
หญ้าแฝกแล้วเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
๑๑. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๑.๑. หญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกาที่ปลูก โดนเพลี้ยแป้งเข้าดูดน้ําเลี้ยง โดยเฉพาะในช่วงที่หญ้าแฝกมีการ
เจริญเติบโตแตกใบอ่อน ทําให้ต้นโทรม นายสําเริง แก้ไขปัญหาโดยการตัดใบที่มีเพลี้ยแป้งแล้วนําไปเผา
ทําลาย ทําให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้รุนแรงเพิ่มขึ้น
๑๑.๒ ในช่วงเริ่มต้นของการปลูก ต้องมีการรดน้ําช่วยเหลือหญ้าแฝกบ้าง เนื่องจากปริมาณน้ําฝนมี
การกระจายไม่สม่ําเสมอ เกิดการทิ้งช่วง แต่พื้นที่เป็นที่สูงชันจึงเป็นอุปสรรคในการนําน้าํ ขึ้นไปรดให้กับหญ้า
แฝก
๑๒. ผู้รบั ผิดชอบ
- นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑- ๙๖๑๔๑๐๙
ผู้ร่วมงาน นายชาตรี โชตยันดร ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร
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ภาคผนวก
๑. แผนผังของพื้นที่ดําเนินการ

แถวหญ้าแฝก

ระหว่างแถวหญ้าแฝกปลูกกล้วยและมะม่วงหิมพานต์
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2. เส้นทางในการเข้าพื้นที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน ถึงพื้นที่ดําเนินการ (ภาพแผนที่)
ระยะเวลาที่ใช้เดินทางจากสถานีพัฒนาที่ดิน ถึงพื้นที่ดําเนินการโดยประมาณ 45 นาที

N
O
ไปเด่นชัย

แปลง นายสําเริง คํามา

วัดวังหัวดอย

สพด.อุตรดิตถ์

ปั๊ม ปตท.เด่นด่าน
เข้าเมือง

สี่แยกวังสีสบู

ไปพิษณุโลก

ไป บ.น้ําต๊ะ - น้ําลี

