เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕7
ประเภท : เกษตรกร
(นายมงคล คํามี)
พื้นที่ดําเนินการ
บ้านธรรมวงศ์ หมูท่ ี่ 6 ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ อุตรดิตถ์ สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๘
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๑.ข้อมูลเกษตรกร

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

๒.พืน้ ทีด่ ําเนินการ

นายมงคล คํามี
21 ตุลาคม 2524 อายุ 32 ปี
110/14 บ้านธรรมวงศ์ หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ ๐๘2-1781417
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
สมรสกับนางติมติมเอ้ มีบุตรสาว 2 คน ประกอบอาชีพค้าขาย
เกษตรกรรม
พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และสับปะรด
จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น ประมาณ 15 ไร่
บ้านธรรมวงศ์ หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ครอบคลุมพื้นที่ที่ปลูกหญ้าแฝก 15 ไร่ พิกดั E 705686 N ๑๙๖3355

๓.วัตถุประสงค์ในการปลูกหญ้าแฝก
๓.๑ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและลดการไหลบ่าของน้ําฝน
๓.๒ เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช
๓.๓ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ที่ปลูก
๓.๔ เพื่อลดปริมาณของตะกอนดินที่ไหลลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ
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๔. สภาพทัว่ ไปของพืน้ ที่
บ้านธรรมวงศ์ หมู่ที่ 6ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ 2532.มีการสู้รบกันตามแนวชายแดนที่มีข้อพิพาทด้านเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาว ใน
พื้นที่ 3หมู่บ้าน คือ บ้านธรรมวงศ์ บ้านส่องสี และบ้านมณีแก้ว ต่อมาทางฝ่ายไทยได้จัดตั้งหมู่บ้านทั้ง 3
เป็นชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทย–ลาว พื้นที่ทํากินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นเขตทหารขอ
ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ โดยจัดสรรพื้นที่ดินทํากินให้กับราษฎรครัวเรือนละ 15ไร่
สภาพภูมิประเทศ บ้านธรรมวงศ์ หมู่ที่ 6ตําบลห้วยมุ่น อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ประมาณ 500–700 เมตร เป็นภูเขาสูงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ สับปะรด และมีการทํานาในร่องเขา ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนมาปลูกยางพารามากขึ้น
๕.ลักษณะดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพยากรดิน
สามารถจําแนกทรัพยากรดินในพื้นที่ของนายมงคล คํามี ได้เป็นกลุ่มชุดดินที่ 56 ชุดดินโพนงาม ซึ่ง
เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายและควอร์ตไซท์ บริเวณภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูก
คลื่นลอนลาดสลับภูเขาสูง มีความลาดชันประมาณ 20– 35 % การระบายน้ําดี การไหลบ่าของน้ําบนผิว
ดินช้าถึงปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ําปานกลาง เป็นดินลึกถึงลึกปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สี
น้ําตาลเข้ม สีน้ําตาลปนแดงเข้มหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง )pH 6.07.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด
)pH 4.5-5.5) ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
สภาพการใช้ที่ดิน
สภาพการใช้ที่ดิน 15 ไร่ ของนายมงคล คํามี ได้ดําเนินการปลูกยางพาราแซมด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในฤดูฝนจํานวน 10 ไร่ และปลูกสับปะรดจํานวน 5 ไร่
๖. สภาพปัญหา ความสําคัญของพื้นที่
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของบ้านธรรมวงศ์ ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาสูง มีความลาดชันประมาณ 20– 35 % หากทําการเกษตรโดยขาดการอนุรักษ์ดินและน้ําอาจ
ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ผลผลิตของพืชไร่ที่ปลูกลดลงไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน
๗. แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาพืน้ ที่
(1) สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน เข้าดําเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดย
ทําคันคูรับน้ําขอบเขา )คันดินแบบที่ 6( โดยใช้ระยะห่างระหว่างแถว 8 เมตร ระยะในแนวดิ่ง (VI.) ประมาณ
5 เมตร เพื่อปลูกยางพารา
(2) เกษตรกรดําเนินการปลูกหญ้าแฝกตามขอบคันคูรับน้ํารอบเขาในพื้นที่จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ํา โดยปลูกเป็นแถวตามแนวขอบคันดินระยะห่างระหว่างต้น 5 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินและช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพืชที่ปลูก อีกทั้งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
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๘. วิธีการดําเนินงานปลูกหญ้าแฝก
๘.๑ ช่วงเวลาทีป่ ลูก-ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕6
๘.๒ พันธุห์ ญ้าแฝกทีป่ ลูก-ความเหมาะสม
โดยขอคําแนะนําและพันธุ์หญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ซึ่งแนะนําให้ใช้หญ้าแฝกพันธุ์ศรี
ลังกา เป็นพันธุ์แฝกลุ่ม เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่เป็นดินลูกรัง อากาศหนาวเย็น มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีเจริญเติบโตค่อนข้างรวดเร็วและเป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
๘.๓ จํานวนกล้า 50,๐๐๐ กล้า
๘.๔ วิธกี ารปลูก
ปลูกตามขอบคันคูรับน้ําขอบเขาในพื้นที่จัดทําการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
ปลูกเป็นแถวตามแนวขอบคันดินระยะห่างระหว่างต้น ๕ เซนติเมตร หญ้าแฝกเจริญเติบโตอยู่รอดได้สูง มี
อัตราการรอดตายมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ โดยหมั่นกําจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมหญ้าแฝก เมื่อหญ้าแฝก
เจริญเติบโตทําการตัดใบหญ้าแฝกให้มีความสูงประมาณ 1 ฟุต เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกมีการแตกกอเร็วขึ้น โดย
ตัดปีละ 1 ครั้ง ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ปลูกตามขอบคันคูรบั น้ําขอบเขา
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ตัดใบหญ้าแฝกให้มคี วามสูงประมาณ 1 ฟุต เพือ่ เร่งให้หญ้าแฝกมีการแตกกอเร็วขึน้
พร้อมการกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว
๙. ผลการดําเนินงาน และประโยชน์ต่อพืน้ ที่
จากการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรของนายมงคล คํามี แม้ว่าจะเพิ่งปลูกในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานี้ แต่
สามารถลดการชะล้างพังทลายของดิน เก็บรักษาความชื้น และธาตุอาหารเอาไว้ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยไม่
ทําให้เกิดปัญหาต่อพืชหลักและพืชแซมที่ปลูก นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดว่าเมื่อมีการดําเนินการปลูกหญ้าแฝกใน
พื้นที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ทําให้ตะกอนดินในร่องห้วยลดน้อยลง จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทําให้
พื้นที่ของนายมงคล คํามี เป็นแปลงตัวอย่างของการปลูกหญ้าแฝกสร้างความสนใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียง และมีแนวโน้มที่จะนําไปปลูกใช้ในพื้นที่ทําการเกษตรของตนเองเพิ่มขึ้น
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๑๐. ความยั่งยืนของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
จากการปลู ก หญ้ า แฝกในพื้ น ที่สู ง ของนายมงคล คํ า มี ในเขตพื้ น ที่ บ้ า นธรรมวงศ์ ตํ า บลห้ว ยมุ่ น
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทําให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกในการป้องกันการ
พังทลายของดิน รักษาความชุ่มชื้นและธาตุอาหารให้กับไม้ยืนต้นที่ปลูก เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงที่เห็น
ตัวอย่างแล้ว มีความสนใจอยากจะนําหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่ของตนเองด้วย โดยเกษตรกรเจ้าของพื้นที่บาง
รายมาขอพันธุ์หญ้าแฝกที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ของตนโดยมีหมอดินอาสาในพื้นที่
ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด ซึ่งผ่านการอบรมและดูงานในพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกแล้วเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
๑๑. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
-

๑๒. ผู้รบั ผิดชอบ
- นายปริญญานนท์ ทองคํา ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘9- 8593575
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ภาคผนวก
๑. แผนผังของพื้นที่ดําเนินการ
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2. เส้นทางในการเข้าพื้นที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน ถึงพื้นที่ดําเนินการ (ภาพแผนที่)
ระยะเวลาที่ใช้เดินทางจากสถานีพัฒนาที่ดิน ถึงพื้นที่ดําเนินการโดยประมาณ 2 ชั่วโมง

ไปบ้านโคก

N
O

ไปฟากท่า

ที่ว่าการ อ.น้าํ ปาด

ไปเด่นชัย

ไปฟากท่า

แยกไปห้วยมุ่น

สามแยก
บ้านห้วยมุ่น

ปั๊มบางจาก
สพด.อุตรดิตถ์

แปลงนายมงคล คํามี
เข้าเมือง

ร.ร.บ้าน
ธรรมวงศ์

สี่แยกวังสีสบู

ไปพิษณุโลก

ไปทองแสนขัน
ไปพิษณุโลก

