
จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2559 1

จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ำ ฉบับที่           เดือนกุมภาพันธ 2559414141



2

จากใจบรรณาธิการ

บทบรรณา ธิการ
 ในปงบประมาณ 2558 ที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ดานการพัฒนา          

และรณรงคการใชหญาแฝกไดปฏิบัติงานตามภารกิจ ไดแก การจัดประชุมประกอบดวยการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจํานวน 2 ครัง้ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 1 ครั้ง การประชุมคณะทํางานการปรับปรุง                   

และขยายพนัธุหญาแฝกโดยเมลด็ จาํนวน 1 ครัง้ และการประชมุคณะทาํงานประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 2 ครั้ง และการติดตามงานประกอบดวย การนํา                                

คณะอนกุรรมการดานวชิาการและตดิตามประเมนิผลการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ เดนิทางไปตรวจเยีย่ม

และตดิตามผลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ในภูมภิาคตางๆ จาํนวน 5 ครัง้ นอกจากนี้ 

สาํนกังาน กปร. ยงัไดรวมเปนเจาภาพจดัการประชุมสัมมนาหญาแฝกนานาชาต ิครั้งที ่6 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวียดนาม โดยไดนําคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล และคณะอนุกรรมการสงเสริม

และเผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ นักวิชาการไทย และผูไดรับรางวัล The King of 

Thailand Vetiver Awards เดินทางไปเขารวมการประชุมสัมมนาฯ ดังกลาว ในระหวางวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2558 

และศึกษาดูงานระหวางวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2558

 สําหรับจุลสารภูมิวารินอนุรักษฉบับนี้ ขอนําเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค         

การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารสํานักงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานการประชุม                         

และมีบทความเกี่ยวกับหญาแฝก ไดแก การปลูกหญาแฝกโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายณรงค โฉมเฉลา 

ผูเชี่ยวชาญดานหญาแฝกประจําสํานักงาน กปร. ปลูกแฝกเสริมปา เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Values of 

Environmental Impact after Establishing the Strip of Vetiver Grass into Forest Plantation) โดย กรมอทุยานแหงชาต ิ

สัตวปา และพันธุพืช และการศึกษาดูงานและฝกอบรมของนางสาว Nguyen To Quyen ภายใตโครงการสงเสริม            

การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลุมชายฝงและพื้นที่ดอนในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางวันที่             

2 - 12 กันยายน 2558 โดย กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.

 ทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอเชิญชวนทุกทานชวยเผยแพรและประชาสัมพันธโครงการพัฒนาและรณรงค 

การใชหญาแฝก หากทานมีผลงานวิจัย ขาวสาร หรือกิจกรรมการดําเนินงานหญาแฝกที่ประสบผลสําเร็จ                          

ทางคณะผู จัดทํายินดีที่จะนําความรู ของทานมาเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหโครงการพัฒนาและรณรงค                  

การใชหญาแฝกเปนที่ประจักษและยอมรับอยางกวางขวาง ตอไป
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค การใชห

 เมื่อวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สํานักงาน         

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง               

มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดประชุม                     

คณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่ง

มาจากพระราชดําร ิครั้งที่ 2/2558 เพื่อรับทราบผลการ

ดําเนินงาน โดยมีนายอําพล เสนาณรงค องคมนตร ี             

เปนประธาน ณ  หองประชุม 201  อาคารสํานักงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิมีสาระสําคัญ ดังนี้  

 1.  นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี ประธาน 

แจงท่ีประชุม การดําเนินงานหญาแฝก มีงานหนึ่งที่              

เปนหวงมากคือ การขยายพันธุ หญาแฝกดวยเมล็ด 

เนื่องจาก 1) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอนุญาต             

ใหทําการขยายปรับปรุงพันธุดวยเมล็ด ซึ่งผานมา 2 ป          

ถาพระองคไมทรงพระประชวร คงตองถวายรายงาน            

ความกาวหนาให ทรงทราบ ในป ต อไปคงต องทํา                            

เปนเรื่องเปนราวของเรื่องขยายพันธุ  ผสมพันธุ และ              

พันธุที่ไดตองเปนพันธุที่มีการปรับปรุงแลว 2) ในการ

ประชุมหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 6 ที่สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ผูเขาสัมมนาไดบรรยายเรื่องการ

ขยายพันธุหญาแฝกดวยเมล็ดวา 1 กิโลสามารถมีเมล็ด         

ไดถงึ 500,000 เมลด็ แตความจรงิโดยเฉลีย่คอื 1 กโิลกรัม

จะไดประมาณ 100,000 เมล็ด ก็หมายความวาในการ            

สงเสริม และขยายผล ถาเอาเมล็ดหญาแฝกไปก็ไมตอง           

ใชรถบรรทุกไปขนกลาถึง 100 ตัน จะชวยประหยัด                    
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.

หญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 2/2558

คาการขนสงที่ตองเอากลาหนอไป คือถาเปนเมล็ดพันธุ 

เอาไปเพยีง 1 กโิลก็จะชวยใหไมตองขับรถขึ้นภูเขาถงึ 3 – 4 คนั 

แตเมือ่มีการขยายพนัธุแลว กต็องมีการปรบัปรงุพนัธุดวย 

และหนวยงานใดที่รับผิดชอบก็ทําตอไป ขอยกตัวอยาง

กรณีมูลนิธิชัยพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           

สยามบรมราชกมุาร ีทรงสนใจ เรือ่งชานํา้มนัและใหทาํการ

ศึกษา ซึ่งผูศึกษาก็ไมใชนักปรับปรุงพันธุแตอยางใด คือ

เมล็ดชานํ้ามันมี 2 พันธุ/ลักษณะคือ พันธุเมืองหนาว กับ

พันธุกึ่งเมืองหนาว คือตองปลูกในเมืองหนาวบนภูเขา          

แตถานํามาปลูกในพื้นที่ลาง ก็อาจตายได ก็ตองมีการ

ปรับปรุงพันธุดวย  เชนเดียวกันกับหญาแฝกทําอยางไร      

ไมใหหญาแฝก เมื่อขยายพันธุ ด วยเมล็ดจะไมแพร               

ขยายพันธุกลายเปนวัชพืชตอไป 

 2.  ผลการประชุมสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ  

ครัง้ที ่6 (ICV - 6) ระหวางวนัที ่ 5 - 12  พฤษภาคม 2558 

ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  การประชุมสัมมนาหญาแฝกนานาชาต ิ      

ครั้งที่ 6 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

และการมอบรางวัล The King of Thailand Vetiver  Awards 

และรางวัล TVNI ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

  พิธีมอบรางวัลและการศึกษาดูงานพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ของนาย ALAIN NDONA จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก ผูชนะรางวัล  The King of Thailand Vetiver  Awards 

ระหวางวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2558 ณ สํานักงาน กปร.
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  การศึกษาดูงานและฝกอบรมของนางสาว 

Nguyen To Quyen ภายใตโครงการสงเสรมิการปลูกหญาแฝก 

ในพื้นที่ลุ มชายฝ   งและพื้นที่ดอนในภาคกลางของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางวันที่ 2 - 12 

กันยายน 2558 

 3. ผลการติดตามการดําเนินงานพัฒนาและ

รณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ 2558 ประกอบดวย

  การตดิตามความกาวหนาการดาํเนนิงาน 
ศึกษาการปองกันดินถลมในพื้นที่บ านตนขนุน                
หมู 3 อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันที่        
25 - 26 มิถุนายน 2558  
   1) โครงการระบบวธิปีองกนัการกดัเซาะ 
และเสริมเสถียรภาพเชิงลาดตลิ่งลํานํ้าโดยการปลูก
หญาแฝกรวมกับกําแพงกลองลวดตาขายบรรจุหิน 
(Gabion Wall System) โดย กรมทางหลวง  หลังจาก
การดาํเนนิการแลวเสร็จ สามารถนาํรปูแบบเทคนคิ วธิกีาร 

และผลการดําเนินงานสามารถนําไปปรับใชในพื้นที่อื่นๆ 

ไดตอไป การดําเนินงานเปนรูปแบบผสมผสานกับระบบ

หญาแฝกและมาตรการวิธีกลตามหลักวิศวกรรมจาก

ระบบทีด่าํเนนิการ คาดวาจะสามารถปองกันการถลมของดนิ 

ในพื้นที่เสี่ยงภัยไดดี ถึงแมจะมีการลงทุนที่สูงก็ตาม

   2)  โครงการศึกษาการปองกันดินถลม 
โดย กรมพฒันาท่ีดนิ ไดแก โครงการจดัทาํระบบอนุรกัษ

ดนิและนํา้ ทาํใหทราบปจจยัและสามารถกําหนดมาตรการ

ที่กอใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน การเกิดดินโคลน

ถลมและนํ้าปาไหลหลาก ใชเปนสถานที่ตนแบบในการ

บริหารจัดการ การใชประโยชนทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม 

แบบบูรณาการ ในพื้นทีเ่สีย่งภยัตอดนิถลม เพือ่เปนตนแบบ 

ในการปองกันพิบัติภัยดังกลาวในพื้นที่อื่นที่มีลักษณะ 

สภาพปญหาเหมือนกัน และโครงการศึกษาผลของ
ระบบพชื และระบบอนรุกัษดนิและนํา้รวมกบัหญาแฝก 
ต อคุณสมบัติของดินในพื้นที่ เสี่ ยงภัยดินถล ม                   

เปนพื้นท่ีสาธิตรปูแบบการอนรุกัษดินและนํา้ เปนตวัอยาง

ใหเกษตรกรทาํการเกษตรบนพ้ืนท่ีสงูในการใชพ้ืนท่ีทีม่อียู

อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนพื้นที่ตนแบบ  

ในการขยายผลไปยังหมูบานใกลเคยีง นอกจากนี้ขอมูลและ 

ผลของการวิจัยตามโครงการนี้ จะไดองคความรูในการใช

ระบบอนุรักษดินและนํ้ารวมกับหญาแฝกและไมยืนตนใน

การเปลีย่นแปลงสมบัตขิองดนิและนํา้และพชืในพื้นทีล่าดชัน 

และพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม รวมถึงประโยชนของ

การปลูกหญาแฝกรวมกับไมพุ ม พืชพรรณธรรมชาติ           

เพื่อลดการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่

    3) โครงการปลกูปาเพือ่ฟนฟแูละพฒันา 
ระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลม 
โดย กรมปาไม ชวยฟ นฟูระบบนิเวศปาไมที่ไดรับ         

ความเสียหายจากอุทกภัยและดินถลม นอกจากนี้ราษฎร

ไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากการปลูกปา        
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3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และชวยในการฟนฟรูะบบปาไม 

จากการเกิดอุทกภัยและดินถลม

    4) โครงการจัดทาํแผนทีเ่สี่ยงภยัดนิถลม 
ระดับชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย            
ดินถลม โดย กรมทรัพยากรธรณ ีโดยดําเนินการจัดทํา
แผนทีใ่นพื้นทีเ่สีย่งภัยดนิถลม 6,569 หมูบาน 1,889 ตาํบล 

543 อําเภอ 54 จังหวัด เปนระบบเตือนภัย เพื่อเฝาระวัง 

ทําใหชาวบานไดรับรู และสามารถเตรียมการไดทัน        

กอนเกิดพิบัตภิยัดินถลม การอบรมทําใหสามารปฏิบติัตน 

และเตรียมความพรอมไดอยางถูกตอง ทําใหมีความ

ปลอดภัยและเกิดความสูญเสียนอยที่สุด

   5) โครงการกอสรางฝายกรองซุง โดย 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินการ
สรางฝายดังกลาว เมื่อแลวเสร็จจะสามารถชวยชะลอ

ความเรว็ของนํา้ไหลบาในฤดนูํา้หลาก และสามารถกกัเกบ็นํา้ 

ไวในดินใหเกิดความชุมชื้น ทําใหพื้นที่เกิดระบบนิเวศ               

ที่สมบูรณอยางยั่งยืนตอไป

   6)  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
แกไขปญหาดินถลมบนที่สูงชันตามแนวพระราชดําร ิ
ในพื้นที่ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
โดย มูลนิธิชัยพัฒนา ไดแก การประยุกตใชวิธี
วิศวกรรมชีวภาพเพ่ือปองกันการแกไขปญหาดินถลม
ระดับตื้น (งานปองกันการกัดเซาะตลิ่งด วยวิธี                 
ชีววิศวกรรมปฐพี ณ สะพานบานผามูบ) ระบบการ

ปองกนัพิบตัภิยัดงักลาว เปนการผสมผสานระหวางวิธีกล

และวิธีพืช (ในระบบไมยืนตนและหญาแฝก) ผลการศึกษา

พบวา ระบบดงักลาว ถาเกดิประสทิธผิลอยางยิง่จะสามารถ 

ใชเปนตนแบบและขยายผลในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีลักษณะ 

และสภาพปญหาที่คลายคลงึกันไดตอไป และการประยุกต 
ระบบเฝาระวังภัยดินถลม โดยปจจัยสภาพอากาศ    
แรงดันนํ้าใตดิน และการเคลื่อนตัวของดิน โดยเนน
การมีสวนรวมของชุมชน ไดขอมลูทีเ่ปนพ้ืนฐานท่ีสาํคัญ 

อาทิ ปจจัยหลักที่มีผลตอการเกิดพิบัติภัยนํ้าทวม และ           

ดินถลมเพื่อนํามาประมวลผล และปรับปรุงแกไขใหมี

ประสิทธิภาพ สามารถเปนระบบเฝาระวังภัยดินถลมได

เปนอยางดียิ่ง

  การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนา
และรณรงค การใช หญ าแฝกอันเนื่องมาจาก                    
พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2558 ในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่               
5 - 7 สิงหาคม 2558 ไดแก                           
   1) การปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันลาด
คันทาง ณ กม. 19 ทางหลวงหมายเลข 9 อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดย กรมทางหลวง เพื่อการแกไข
ปญหาอยางย่ังยนื และเปนตัวอยางในโครงการทีเ่กีย่วของ

กับงานทางหลวงในลักษณะปญหาเดียวกัน โดยสามารถ

ประหยดังบประมาณในการแกไขปญหาไดอยางมาก และ

เปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
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   2) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า 
โดยองคกรและชุมชนมีสวนรวมในโครงการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
ของศนูยสาธติการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
ดานปาไมที่ 1 (สาขาขุนแมกก) อําเภอแมอาย จังหวัด
เชยีงใหม โดย กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 
ชมุชนและเยาวชนในพืน้ที่ไดมคีวามรู ความเขาใจเรื่องของ

หญาแฝกในดานการอนรุกัษดินและนํา้ ตลอดจนสามารถ

นําความรูและประสบการณที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน

ภายในโรงเรียน  และชุมชนของตนเองได อย างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน ปจจุบันงานหัตถกรรมจาก             

หญาแฝก ไดจัดจําหนายเปนสินคาโอทอปของชุมชน และ

รานภัทรพัฒน

   3) การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ
ดนิและน้ําของศูนยสาธติการพัฒนาและรณรงคการใช 
หญาแฝกดานปาไมที ่1 (สาขาขนุแมกก) อาํเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช  แปลงสาธิตที่จัดทําขึ้นในศูนยสาธิตฯ          
ในรปูแบบตางๆ สามารถเปนแหลงศกึษา ดงูานของหนวยงาน 

และชุมชนอ่ืนใหมีความรู ความเขาใจเร่ืองการใชประโยชน

จากหญาแฝก โดยเฉพาะในดานการอนุรักษดินและนํ้า 

เพื่อเปนประโยชนในการประยุกตใชอยางเหมาะสมตอไป 

นอกจากนี้การอบรมการทําหัตถกรรมจากหญาแฝก

สามารถสรางรายไดใหกับชมุชนไดอีกทางหนึ่งดวย 

    4) การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ
ดินและน้ําของสถานีวิจยัดอยปุย อาํเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม โดย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร การอนุรกัษ
ดนิและนํา้บนพื้นทีส่งูทาํใหไดสภาพแวดลอมและธรรมชาติ

ทีส่มบรูณอยางยัง่ยนื ไดพนัธุหญาแฝกที่เหมาะสมตอพื้นที่สงู 

ดอยปุย โดยแปลงสาธิตใหผลผลิตทางการเกษตรที่มี

คุณภาพ เกษตรกรในพื้นที่และชุมชนใกลเคียงสามารถ       

นํารูปแบบการทดลองไปปรับประยุกตใชเพื่อเพิ่มรายได 

ใหเกษตรกรอยางยั่งยืนตอไป

 4. ความกาวหนาการดําเนินงานการประเมินผล

โครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชดาํร ิการดาํเนนิงานมวีตัถุประสงค คอื 1) เพือ่ศกึษา 

ความตระหนัก การรับรูและการยอมรับของประชาชน          

เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติและ

ระดับนโยบาย 2) เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

โครงการวาบรรลจุดุมุงหมายหรอืไมอยางไร  3) เพือ่ศกึษา

ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   มหาวิทยาลัยนเรศวรดําเนินการร วมกับ                

ผูเชี่ยวชาญดานหญาแฝกของสํานักงาน กปร. 6 ทาน 

ไดแก นายณรงค โฉมเฉลา นางสาวศรีนิตย บุญทอง     

นายวีระชัย ณ นคร  นายพิทยากร ลิ่มทอง  นายสุรพล  

สงวนแกว และนายประเดมิชยั  แสงคูวงษ  โดยความกาวหนา 

ในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร อยูในชวงปรับ

แกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญฯ ไดใหขอเสนอแนะ 

แ ล ะ จ ะ ทํ า ก า ร ท ด ส อ บ

แบบสอบถาม หลงัจากนัน้ 

จะดํา เนินการเ ก็บ

ร ว บ ร ว ม ข  อ มู ล  

จากกลุมประชากร        

เปาหมายในพื้นที่

ประมาณเดือน

พฤศจกิายน  2558 

เปนตนไป 

 5. การดาํเนินงาน 

ระบบบริหารและติดตาม

โครงการปลูกหญาแฝก (Vetiver Grass 

Tracking System : VGT) จากการนาํเสนอ

ระบบดังกลาวของกรมพัฒนาทีดิ่นในการ

ประชุมหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 6                

ณ เมอืงดานัง สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม 

โดยไดรับรางวัล The Vetiver Network 
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International Awards ทาง TVNI ไดใหความสนใจในการ

พัฒนาใหเปน Application ในระบบโทรศัพทมือถือ              

ที่สามารถจะเรียกดูขอมูลไดจากระบบของโทรศัพท

โดยตรง ซึง่ปจจุบนัทาง TVNI มีประเทศท่ีเกีย่วของกับการ

ปลูกหญาแฝกประมาณ  21 ประเทศ ที่จะเปนเครือขาย 

ในลักษณะ VGTs Global Application สํานักงาน กปร. และ

กรมพฒันาที่ดนิไดหารอืกันโดยมคีวามเปนไปไดในระดบัหนึ่ง 

ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินงานจัดทํารายละเอียด

โครงการและคดัเลอืกหนวยงาน ทัง้ภาครัฐ เอกชน สถาบนั

การศึกษาเพื่อพัฒนาทําเปน Application ในมือถือ และจะ

ประสานกับทางสํานักงาน กปร. 

และ TVNI ตอไป ซึ่งในสวน

ของการพัฒนาระบบ         

ดังกล าว  สามารถ

ทําได 2 แนวทาง คือ

    1 .  ใช  งานบน

ระบบ Mobile ตอง

พฒันา Application ของ 

VGT ใหม เพื่อ support 

บนระบบ Mobile ของทั้ง 

Android และ iOS  

  2. กรณีพัฒนาเปน Web Application ตอง

พฒันา interface เปนภาษาอังกฤษ ใช ArcGIS Server และ 

Database ของกรมพัฒนาที่ดินที่มีอยูเดิม

  ซึ่งทัง้ 2 แนวทางที่จะพฒันาตองพิจารณาถึง

ความคุมคาคือ ใชประโยชนและประหยัด เพื่อพัฒนา

ใชในมือถือได                     

    ระบบ VGT เปนระบบเพื่อใชใน

การบริหารและติดตามผลการดําเนินงาน 

การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตางๆ ทัว่ประเทศ 

โดยเป นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                 

เชิงพื้นที่ที่ออกแบบใหหนวยงานที่ปลูก

หญาแฝก สามารถกรอกขอมูล แกไข และ

เรยีกใชขอมูลโดยเจาหนาทีข่องแตละหนวยงาน

โดยตรง ระบบยังออกแบบใหประชาชนท่ัวไปรวมทั้ง               

ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูสนใจ สามารถสืบคนขอมูลการ

ปลกูหญาแฝกไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ

ทั้ ง ในรูปแบบแผนที่และตาราง  โดยผ านเ ว็บไซต                            

กรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th) 

  นอกจากนี้ ผูบรหิารสามารถใชตดิตามงานและ

วางแผนการดําเนินงานหญาแฝกไดอยางยั่งยืน จากการ

ประมวลผลขอมูลจากระบบ VGT ตั้งแตป 2539 - 2558 

โดยในระบบฐานขอมูลจะประกอบดวย จํานวนกลา     

หญาแฝกที่ปลกู รปูแบบการปลกูและใชประโยชน รวมถึง

แผนที่แสดงพิกัดตําแหนงการปลูกหญาแฝก  

 6. การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ 6 

(พ.ศ.2560 - 2563)  ฝายเลขานุการจะดําเนินการ           

จดัทาํแผนแมบทฯ ฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2560 - 2563) เพือ่เปน 

กรอบแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาและรณรงคการ

ใชหญาแฝกในระยะตอไป โดยนําผลการประเมินผล

โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมา

จากพระราชดําริ มาเปนแนวทางการจัดทําแผนแมบทฯ 

ฉบับที่ 6 สําหรับแนวทางในการดําเนินงานสามารถสรุป

ไดเปน 5 ขัน้ตอน ไดแก 1) ประเมนิผลแผนแมบทฯ ฉบบัที ่5 

และสรปุผลการประเมินแผนแมบทฯ 2) จดัตัง้คณะทํางาน

แผนแมบทฯ 3) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแมบทฯ 

พจิารณารางแผนแมบทภาพรวม  4) จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

จดัทาํรางแผนแมบทฯ ภาพรวม  5) นาํเสนอคณะอนุกรรมการฯ 

และคณะกรรมการฯ เห็นชอบ                  

 7. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ

โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ (งบกลาง 

คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร)ิ

 งบประมาณป 2558 - ใหแกหนวยงานที่เกีย่วของ 

รวมวงเงนิงบประมาณทัง้สิ้น  54,802,004 บาท (หาสบิสีล่าน
แปดแสนสองพนัสี่บาทถวน) และในปงบประมาณ 2559 
รวมวงเงนิงบประมาณทัง้สิ้น 19,723,200 บาท (สบิเกาลาน 
เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)                    
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 หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว สามารถนํามาใชในการปลูกหญาแฝก           

เพือ่การอนุรกัษดินและนํา้ ซึง่กเ็ปนเรื่องที่พระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหวั ทรงมพีระราชดํารไิว ตัง้แตวันที่ 21 มถุินายน 

2534  ดังที่จะไดอธิบายพอเปนสังเขปดังตอไปนี้:

 มีระยะระหวางแถวพอประมาณ ตามความ

  ลาดเอยีงของพื้นที ่หากพื้นทีม่คีวามลาดเอยีงมาก 

  ระยะระหวางแถวก็ควรแคบลง

 ระยะระหวางตนพอประมาณ 5 - 10 ซม. 

  อยาใหหางกวานัน้ เพราะจะเกิดชองวาง หรือ

  ฟนหรอ ทีน่ํา้จะไหลผานได แลวกดัเซาะบรเิวณนัน้

  จนเปนรองลึก

 ตดัใบทกุ ๆ ระยะ 2 - 3 เดอืน อยาปลอยทิ้งไว 

  จะทําใหไมแตกกอ และเกิดโรคตรงสวนกลาง

  ของกอ เพราะมีความชื้นสูง และไมถูกแดด 

การปลูกหญ าแฝกโดยใช หลัก เศรษฐกิจพอเพียง
ดร.ณรงค โฉมเฉลา

ผูเชี่ยวชาญดานหญาแฝกประจําสํานักงาน กปร.

มีความพอประมาณ1.

 ปลูกอยางพอประมาณ  ไมมากไมนอยเกินไป 

 ปลูกอยางสม่ําเสมอ จะเกิดประโยชนสูงสุด

 ปลูกเปนแถวเดี่ยว ตามแนวระดับ 
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 การที่หญาแฝกสามารถ
  ปองกนัการชะลาง พงัทะลาย
  ของดินได เพราะหญาแฝก
  มีระบบรากที่ลึก และมี
  ปริ ม าณขอ ง ร า กฝอย
  จาํนวนมาก จงึจับเม็ดดนิไว 
  ไมใหถูกนํา้กัดเซาะ และลม

  พัดพา

 การทีห่ญาแฝกสามารถดดูซบัโลหะหนกั และ

  มลพิษได เพราะหญาแฝกมีระบบรากฝอยที่มี

  จํานวนมาก ที่ทนทานตอความเขมขนของ

  โลหะหนกั และมลพษิ ทัง้ในดนิและในนํา้ อกีทัง้

  ยังสะสมโลหะหนัก และมลพิษไดไวในราก 

  อยูในปรมิาณทีส่งูโดยไมเกดิอันตรายตอตนแฝก

 การที่หญาแฝกสามารถชวยเพิ่มความชุมชื้น

  ของดิน เพราะแถวหญาแฝกที่ปลูกชิดติดกัน

  ตามแนวระดับ ชะลอความเร็วของนํา้ เปดโอกาส

  ใหนํา้มเีวลาไหลซมึลงใตดนิ ไปสะสมเปนนํา้ใตดนิ

  ทีจ่ะระเหยขึ้นสูผวิดนิ ทาํใหพื้นที่ชุมชื้นแมในฤดแูลง

 การที่หญาแฝกสามารถทําใหดินมีความอุดม

  สมบูรณ เพราะแถวหญาแฝกที่ปลูกชิดติดกัน

  ตามแนวระดบั กกัเกบ็ตะกอนดนิ เศษไมใบหญา 

  และอินทรียวัตถุอื่นๆ ใหสะสมอยูหนาแถว

  หญาแฝก จงึชวยเพิม่ความอุดมสมบูรณใหแกดนิ 

  แทนที่จะสูญหายไปจากการชะลางพังทลาย

  ของดินจากแรงของนํ้าทีไ่หลบาลงมาจากทีส่งู 

  และแรงลม หากไมมีหญาแฝกขึ้นอยู

มีเหตุมีผล2.
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มีภูมิคุมกัน

 การที่หญาแฝกสามารถทนทานตอดินเลวได 

  เพราะมรีะบบรากทีม่หมึา ชวยในการดูดแรธาตุ

  ที่มี เพียงน อยนิด รวมทั้งในดินชั้นล างที่

  รากพชือืน่ ๆ  ชอนไชลงไปไมถงึ อกีทัง้ยังมจีลุนิทรยี 

  ที่ชวยตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศ และ

  ที่ช วยละลายฟอสเฟตจากแรธาตุในดินที่

  ไมเปนประโยชนใหเปนประโยชนแกหญาแฝก

 การที่หญาแฝกสามารถทนทานตอความ

  แหงแลงได เพราะรากหญาแฝกเจาะไชลงไป

  ในดินชั้นลางลึกลงไปจากหนาดินหลายเมตร 

  ซึ่งมีนํ้าใตดินสะสมอยู จึงสามารถขึ้นไดในดิน

  ที่แหงแลง ที่พืชอื่นขึ้นไมได เพราะขาดนํา้

 การที่หญาแฝกสามารถทนทานตอการถูกนํ้า

  ขงัได เพราะโครงสรางของรากมีรพูรุนสาํหรับ

  เกบ็กกัอากาศ และมีทออากาศ ทีช่วยลําเลียง

  อากาศจากสวนเหนอืดนิลงไปทีร่าก ทาํใหราก

  มีออกซิเจนเพือ่การเจริญเติบโต แบบเดียวกนั

  กับพืชนํา้

3.

 การที่หญาแฝกสามารถทนทานการถูก

  ไฟไหมได เพราะเมื่อถกูไฟไหม จะแตกกอใหม

  ทนัท ีเพราะมีอาหารและนํา้สะสมอยูที่บริเวณ

  รากที่มหึมา และเนื่องจากใบที่แตกใหม 

  ยงัเขยีวสดอยู จงึทนทานตอการตดิไฟมากกวา

  พืชอื่นที่แหง โดยเฉพาะในฤดูแลง จึงเหมาะ

  สาํหรับใชเปนแนวกันไฟ หรอืปลูกเปนอาหารสัตว

  ในฤดูแลง ที่หญาอื่นๆ โตไมได

 การทีห่ญาแฝกสามารถทนทานตอมลพษิ และ

  โลหะหนัก ทั้งในดิน และในนํ้าได เพราะความ

  สามารถพิเศษของรากที่สามารถทนทานตอ

  มลพษิ และโลหะหนัก ในความเขมขนทีส่งูมาก
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มีจริยธรรม มีความรู4. 5.

 ผูปลูกหญาแฝก ควรมีจริยธรรม เชน

 ควรแบงปนหญาแฝกใหเพื่อนบาน

 ไมขุดหญาแฝกเพื่อเอารากไปใชประโยชน

 ไมไปขโมยหญาแฝกจากเพื่อนบาน

 หากมีหญาแฝกมาก ควรนําไปแจกจาย

  เพื่อนบาน ผานทางธนาคารหญาแฝก

 ผูปลูกหญาแฝกควรขนขวายหาความรูใหม ๆ 

  เกี่ยวกับการปลูกและการใชประโยชนของ

  หญาแฝก 

 ใชความรูใหเปนประโยชน 

 ถายทอดความรูใหเพื่อนบาน
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 การวิจยัปลกูแฝกเสริมปาเพ่ิมมลูคาทางเศรษฐกิจ 

มวัีตถปุระสงคเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงในเรือ่งของการ

สญูเสยีดนิและนํา้ ตลอดจนธาตอุาหาร ปรมิาณนํา้ในชัน้ดนิ 

การเจริญเติบโตของตนไมในรูปมวลชีวภาพ การดูดซับ

และเก็บกักกาซคารบอนไดออกไซดของสวนปาภายหลัง

การปลูกหญาแฝกเสริมในพื้นที่สวนปา รวมทั้งประเมิน

มลูคาทางเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบผลตอบแทนระหวางพื้นที่

สวนปาทีม่กีารปลกูหญาแฝกกบัพื้นทีท่ีไ่มมกีารปลกูหญาแฝก 

โดยดําเนินการใน 3 พื้นที่ ไดแก ศูนยสาธิตการพัฒนา   

และรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไม จังหวัดสุโขทัย 

จงัหวัดสรุนิทร และจังหวัดกาญจนบุร ีในชวงป พ.ศ. 2554 

- 2557  โดยวางแปลงขนาด 4 x 30 ตารางเมตร ในพื้นที่

ปลูกสรางสวนปาอายุ 2 ป เปนแปลงที่ปลูกหญาแฝกและ

ไมปลกูหญาแฝก จาํนวน 3 ซํา้รวมเปนจาํนวนทัง้สิ้น 6 แปลง 

ผลการศึกษาพบวา การปลูกหญาแฝกมีสวนชวยลด

ปริมาณนํ้าไหลบาหนาดิน 4.91 มิลลิเมตร หรือคิดเปน 

17.46 เปอรเซน็ต ชวยลดการสูญเสยีดนิ 24.06 กโิลกรมั/ไร/ป 

หรือคิดเปนรอยละ 29.04  นอกจากนี้การปลูกหญาแฝก

จะชวยลดการสูญเสียธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไปกับนํ้าไหลบาหนาดิน จํานวน 

0.063, 0.032 และ 0.044 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ และลด

การสูญเสียธาตุอาหารไปกับตะกอนดิน 0.155, 0.003 

และ 0.019 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ โดยหญาแฝกที่ปลูก

จะชวยเก็บกักปริมาณธาตุอาหารในรูปของปริมาณ           

อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น 0.28 เปอรเซ็นต สวนโพแทสเซียม 

แคลเซียม และแมกนีเซียม จะมีคาเพิ่มขึ้น 27.27, 40.42 

และ 25.96 มลิลกิรัม/กิโลกรมั ตามลาํดบัสาํหรบัความช้ืน

ของดิน พบวาในชวงฤดูแลง พื้นที่ที่มีการปลูกหญาแฝก 

จะมีปริมาณนํ้าในหนาตัดดินสูงกวาพื้นที่ไมมีการปลูก

หญาแฝกอยางเดนชดั  สวนการเจริญเติบโตของพรรณไม

ในพื้นที่ปลูกหญาแฝกจะมีความเพิ่มพูนทางความสูงและ

ความโตทีด่ีกวาพื้นทีท่ีไ่มมีการปลกูหญาแฝก โดยในพื้นที่

ปลูกหญาแฝก จะมีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินที่เพิ่มขึ้น

มากกวาพื้นทีไ่มปลกูหญาแฝกโดยเฉลีย่ 0.24 ตนั/ไร หรือ

คิดเปน 6.56 เปอรเซน็ต และในพื้นทีท่ีป่ลกูหญาแฝกจะมี

การดูดซับคารบอนเพิม่มากขึ้นจากแปลงไมปลูกหญาแฝก 

จํานวน 0.04 ตันคารบอน/ไร หรือคิดเปน 8.0 เปอรเซ็นต 

เมื่อคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากบทบาทของ           

หญาแฝก จะมีมูลคาประมาณ 1,892.56 บาท/ไร/ป

1/นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักอนุรักษและจัดการตนนํา้ กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช
2/อดีตผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานอนุรักษการฟนฟูและจัดการตนนํา้   
3/หัวหนาศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไม  สํานักอนุรักษและจัดการตนนํา้

(Economic Values of Environmental Impact after Establishing 
the Strip of Vetiver Grass into Forest Plantation)

ปลูกแฝกเส ริมป  า  เพิ่ มมูลค  าทาง เศรษฐกิจ

ประเดิมชัย แสงคูวงษ 1/พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 2/พิณทิพย ธิติโรจนะวัฒน 1/

สมชาย ออนอาษา 3/สมศักดิ์ สันติสุรัตน 3/ปราบษณ สมใจ 3/

บทคัดยอ



16

 การบุกรุกทําลายปาไมบนพื้นที่ต นนํ้าลําธาร

เปนการทําลายโครงสรางของระบบนิเวศจนสงผลตอ    

การทาํหนาท่ีในการดดูซับ กกัเกบ็ และระบายนํา้ของพื้นที่

ตนนํ้า กอใหเกิดผลกระทบในรูปของนํ้าไหลบาหนาดิน 

และการกดัชะพงัทลายของดนิในชวงฤดฝูน กบัปญหาการ

ขาดแคลนนํ้าใชในชวงฤดูแลงที่นับวันจะทวีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น การปลูกสรางสวนปาเปนวิธีการหนึ่งที่ใชใน 

การฟนฟูพื้นที่ตนนํ้า แตความสําเร็จในการฟนฟูตนนํ้า         

จะตองใชระยะเวลาที่ยาวนาน โดยในชวงแรกของการ   

ปลกูปาฟนฟพูื้นทีต่นนํา้ ตนไมทีป่ลูกยงัมขีนาดเล็ก จงึควร

หามาตรการตางๆ เขามาชวยเพิ่มความสามารถในการ

อนุรักษดินและนํ้าใหกับพื้นที่

 หญาแฝกนับเปนพืชที่มีบทบาทในการอนุรักษดิน

และนํา้ โดยเฉพาะในพื้นทีส่วนปาที่มีความลาดชนั ควรจะ

ปลกูหญาแฝกเพ่ือปองกนัการชะลางพงัทลายของดินดวย

หญาแฝกมีรากหย่ังลึกลงไปในชั้นดิน จะชวยยึดดิน 

ปองกนัเศษใบไมไมใหไหลลงไปในลําธารเบ้ืองลาง เปนปุย

เพิม่แรธาตุในดนิ ตลอดจนระบบรากฝอยทีห่ยัง่ลกึ ยงัชวย

เพิม่ปริมาณนํ้าในดินใหมากขึ้นและสงเสริมใหตนไมมีการ

เจริญเติบโตที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งการทราบผลทางดานการ

อนุรักษดินและนํ้า การดูดซับคารบอนที่เพิ่มขึ้นจากการ

เจริญเติบโตของตนไม ตลอดจนผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

การปลูกหญาแฝกเสริมในพื้นที่สวนปา จะใชเปนแนวทาง

ในการฟนฟพูื้นทีต่นนํา้ที่เสือ่มโทรมใหกลบัมามคีวามอุดม

สมบูรณไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น

1. พื้นที่ศึกษา
 ทําการคัดเลือกพื้นที่ศึกษากระจายตามภูมิภาค 

เพือ่เปนตัวแทนของพื้นทีภ่าคเหนอืภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

และภาคกลาง จํานวน 3 พื้นที่ 1.) ศูนยสาธิตการ             

พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 2 จังหวัด

สุโขทัย 2.) ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใช          

หญาแฝกดานปาไมท่ี 3 จงัหวัดสุรินทร  3.) ศนูยสาธิตการ

พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 4 จังหวัด

กาญจนบรุ ีดาํเนนิการศกึษาวจิยัในพืน้ที่ปลกูสรางสวนปา

ที่มีอายุ 2 ป ขึ้นไป

คํานํา

วิธีการศึกษา
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล
 ทําการวางแปลงทดลองขนาด 4 x 30 เมตร            

ในพื้นที่ปลูกสรางสวนปา อายุ 2 ปขึ้นไป ในพื้นที่ศึกษา

แตละแหงจะใชแปลงทดลอง 3 ซํา้ หรือ 6 แปลงอยูติดกัน 

เปนแปลงที่ไมปลูกแฝก 3 แปลง แปลงปลูกแฝก 3 แปลง

โดยแปลงปลูกหญาแฝกจะทําการปลูกหญาแฝกเปนแนว

ขวางทางลาดชัน จํานวน 2 แนว ที่มีระยะหางระวางแนว 

10 เมตร ดําเนินการเก็บวัดขอมูลดานตางๆ ดังนี้

 2.1 การชะลางพังทลายและนํ้าไหลบาหนาดิน        

เก็บวัดขอมูลโดยใชแปลงตะกอนขนาด 4 x 30 เมตร 

ที่ทําการเก็บวัดนํ้าและตะกอนทุกครั้งที่มีฝนตก 

 2.2 ขอมูลความชื้นดินใชเครื่องวัดความชื้นในดิน 

Time Domain Reflectometer (TDR) วัดที่ระดับความลึก 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 และ 100 เซนติเมตรจาก     

ผิวดิน สัปดาหละ 1 ครัง้

 2.3 ขอมลูพรรณไมใชแปลงทดลองขนาด 4 x 30 เมตร 

โดยไมยนืตน ทาํการเก็บวดัความโตและความสูงของตนไม

ทุกตน ทําการเก็บปละ 1 ครั้งหลังฤดูฝน สวนมวลชีวภาพ

เหนือพื้นดินของตนไมในแปลงตัวอยางหาจากสมการ  

แอลโลเมตรปีาเบญจพรรณ ของ Organs และคณะ (1965)

 สําหรับมวลชีวภาพของวัชพืชและหญา จะทําการ

เก็บขอมูลโดยการตัดวัชพืช และหญาแฝก ไปทําการอบ 

และชั่งหานํ้าหนักแหง หรือมวลชีวภาพ 2 ครัง้/ป ในชวง

ตนฤดูฝนและหลังฤดูฝน

 2.4 ปริมาณการสะสมคารบอนหาไดจากการนํา

มวลชีวภาพของพืช มาคํานวณหาคาการสะสมคารบอน 

ตามหลกัการของ IPCC (2006) ทีก่าํหนดไววามวลชีวภาพ

จะมคีารบอนสะสมอยูประมาณ รอยละ 47 นัน่คอื การกกัเก็บ 

คารบอน (C) เทากับมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน X 0.47

 2.5 ปริมาณการกักเก็บธาตุอาหารทําการศึกษา

โดยการเก็บตัวอยางดิน ในระดับความลึกดิน 0-15,           

15-30, 30-60 และ 60-100 เซนติเมตร จากผิวดิน 

บริเวณเหนือและใตแนวหญาแฝก วิเคราะหหาธาตุอาหาร

 2.6 การสูญเสียธาตุอาหารไปกับนํ้าไหลบาและ       

ดินตะกอนทําการเก็บตัวอยางนํ้าและตะกอนจากแปลง

ศึกษาการชะลางพังทลายของดิน โดยนําตัวอยางนํ้าและ

ตะกอนที่เกิดขึ้นในแตละครั้งที่ฝนตก มาผสมรวมกัน                

ในแตละเดอืน แลวนําตวัอยางสงไปวเิคราะหธาตุอาหารหลัก 

ที่สูญเสียไป

3. การวิเคราะหขอมูล
 3.1 เปรยีบเทยีบความแตกตางของปรมิาณนํา้ไหลบา 

หนาผิวดิน ปริมาณตะกอน ปริมาณความชื้นในชั้นดิน         

การเจริญเติบโตของตนไม และการดูดซับเก็บกักกาซ

คารบอน ระหวางแปลงที่มีการปลูกหญาแฝก กับแปลง

ไมมีการปลูกหญาแฝก โดยวิเคราะหขอมูลทางสถิติ              

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (t-test)

 3.2 นําผลตางของปริมาณนํ้าไหลบาหนาผิวดิน 

ปริมาณตะกอน การดูดซับเก็บกักคารบอน การกักเก็บ

ธาตุอาหาร และการสูญเสียธาตุอาหารจากนํ้าไหลบา  

หนาดนิ และดนิตะกอน ระหวางแปลงทีม่กีารปลูกหญาแฝก     

กับแปลงที่ไมมีการปลูกหญาแฝกมาประเมินคาเปน 

จํานวนเงิน ดวยวิธีการทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
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 การดําเนินงานวิจัยโครงการปลูกแฝกเสริมปา          

เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจที่ดําเนินการใน 3 พื้นที่ ไดแก 

จงัหวดัสโุขทยั สรุนิทร และกาญจนบรุ ีมผีลการศกึษาดงันี้

 1. ปริมาณน้ําไหลบาหนาดิน
  จากการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2555 - 2557 

พบวา จังหวัดกาญจนบุร ี เปนพื้นที่ที่มีปริมาณนํ้าไหลบา

ผลการศึกษา

หนาดินสูงสุด เพราะมีปริมาณนํ้าฝนตกสูงที่สุด สําหรับ

พื้นที่จังหวัดสุรินทร ถึงจะมีปริมาณนํ้าฝนสูงใกลเคียงกับ

จังหวัดกาญจนบุรี แตจากสภาพพื้นที่มีความลาดชัน               

ไมมากนัก และเปนดินเนื้อหยาบที่นํ้าซึมผานลงดินไดด ี          

จึงเกิดเปนนํ้าไหลบาหนาดินไมมากนัก (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณนํ้าไหลบาหนาดินและการสูญเสียดิน เฉล่ียป พ.ศ. 2555 - 2557

ประเภท
ปลูกแฝกปลูกแฝกปลูกแฝกปลูกแฝก

เฉล่ียกาญจนบุรีสุรินทรสุโขทัย

ไมปลูกแฝกไมปลูกแฝกไมปลูกแฝกไมปลูกแฝก

นํ้าไหลบา (mm.)

ตะกอน (kg./rai)

นํ้าฝน (mm.)

20.10

56.78

20.79

43.74

25.08

75.80

23.17

58.77

1,136.9 1493.2 1,526.2 1,511.7

23.67

75.72

23.85

54.00

32.21

118.77

28.08

82.83

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณนํ้าไหลบา             

หนาดินในแปลงปลูกหญาแฝกกับแปลงไมปลูกหญาแฝก 

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.05 ) ทั้งสามพื้นที่  โดยหญาแฝกจะมีบทบาทในการ

ลดการเกิดนํ้าไหลบาหนาดินลงประมาณ 4.91 มิลลิเมตร 

หรือ 17.46 เปอรเซ็นต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา              

Boonma et al (2006) ที่พบวาการปลูกหญาแฝกในพื้นที่

ปลกูไมยืนตน พืชเกษตร และถัว่เหลือง จะชวยลดปริมาณ

นํา้ไหลบาหนาดนิไป 19 - 56 เปอรเซน็ต โดยแนวหญาแฝก 

ทีป่ลกูไวจะชวยชะลอความเรว็ของนํ้าไหลบาหนาดิน และ

จากลักษณะพิเศษของหญาแฝกที่มีระบบรากหยั่งลึก 

สามารถชอนไชและแพรกระจายลงไปในดิน ทําใหนํ้า                 

มีโอกาสซึมลงดินไดมากขึ้น จึงเปนการชวยลดการเกิดนํา้

ไหลบาหนาดิน (ศุภชาต,ิ 2545)

 2. การสูญเสียดิน
  เมื่อเปรียบเทียบการชะลางพังทลายของดิน         

ในแปลงปลูกหญาแฝกกับแปลงไม ปลูกหญาแฝก                 

(ตารางที่ 1) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ    

ทางสถติ ิ(P<0.05) การปลกูแฝกจะชวยลดการสญูเสยีดนิ

เฉลี่ย 24.06 กิโลกรัม/ไร คิดเปน 29.04 เปอรเซ็นต ทั้งนี้

เปนเพราะแนวกอหญาแฝก ที่ปลูกขวางทางลาดชัน                

จะชวยชะลอความเร็วของกระแสนํ้าไหลบาหนาดิน 

เปนการลดพลังงานในการกัดเซาะและพัดพาดินตะกอน

ออกจากพื้นที่ ทําใหการสูญเสียดินลดลงซึ่งสอดคลอง     

การศึกษาของ ศุภชาติ (2545) ที่พบวา หญาแฝกมี

ศักยภาพที่สามารถชวยลดการสูญเสียดินและนํ้าไดดี
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 3.  ความชื้นในดิน
  การศึกษาปริมาณความชื้นในดิน 3 พื้นที่                
ในระดับความลึก 1 เมตร และหาคาเฉลี่ยในรอบ 3 ป                
(พ.ศ. 2555 - 2557) พบวาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในแปลง
ปลูกหญาแฝกและแปลงไมปลูกหญาแฝก จะมีความชื้น 
ในดินเฉลี่ย 27.9 และ 25.8 เปอรเซ็นต ตามลําดบั จงัหวัด
สุรินทร มีปริมาณความชื้นในดินในแปลงปลูกหญาแฝก 
และแปลงไมปลูกหญาแฝก 30.84 และ 29.10 เปอรเซ็นต 
ตามลําดบั สวนพืน้ที่จงัหวัดกาญจนบุร ีมปีรมิาณความชืน้
ในดิน 31.24 และ 29.85 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ความชื้น
ในดินของพื้นที่ทั้งสามจะมีคาต่ําในชั้นดินบน (0 - 15 
เซนตเิมตร) แลวคอย ๆ  เพิม่ขึ้นตามความลกึจนถงึความลกึ 
50 เซนติเมตร จากนัน้ความชื้นในหนาตัดดินมีคาคอนขาง
คงที่ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความชื้นในดินใน              
แปลงปลูกหญาแฝกกับแปลงไมปลูกหญาแฝก พบวา 
แปลงปลูกหญาแฝกจะมีปริมาณความชื้นในดินสูงกวา
แปลงไม ปลูกหญาอย างชัดเจนในพื้นที่กาญจนบุร ี                     
สวนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดสุรินทรมีความ               
แตกตางของความชื้นในดินอยางชัดเจนที่ระดับความลึก
จากผิวดินถึง 40 เซนติเมตร
  สาํหรบัปรมิาณความชื้นในหนาตัดดนิ (0 - 100 
เซนติเมตร) เฉลี่ยในรอบ 3 ป (พ.ศ. 2555-2557)               
ของแปลงปลูกหญาแฝกและไมปลูกหญาแฝก ในพื้นที่
จงัหวดัสโุขทยั จะมปีระมาณ 28.25 และ 27.91 เซนตเิมตร  
สุรินทร จะมีประมาณ 23.54 และ 23.12 เซนติเมตร และ
กาญจนบุรี มีประมาณ 31.00 และ 29.78 เซนติเมตร          
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณความชื้นในหนาตัดดินเฉลี่ย              
รายเดือนทั้งสามพื้นที่จะพบวาดินมีการสะสมความชื้น    
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากตนฤดูฝนจนมีคาสูงสุด แลวคอยๆ         
ลดลงเมื่อเขาสูฤดแูลง ทัง้ในแปลงปลกูหญาแฝกและแปลง
ไมปลูกหญาแฝกจะมีแนวโนมไปในทางเดียวกนัโดยแปลง
ที่ปลูกหญาแฝกจะมีคาปริมาณความชื้นในหนาตัดดิน             
สูงกวาแปลงที่ไมปลูกหญาแฝก โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง
ทีไ่มมนีํา้ฝนเตมิใหกับพืน้ที่ นาเปนผลมาจากหญาแฝกชวย
ลดนํา้ไหลบาหนาดิน ทาํใหมีนํา้ซึมลงในดินและกักเก็บอยู
ในดินมากขึ้น (Land Development Department, 1998; 
Boonma et al., 2006)
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 4.  มวลชีวภาพของพรรณไม
  สาํหรับมวลชวีภาพของพรรณไม เมื่อพจิารณา

ถงึมวลชวีภาพเหนอืพื้นดนิที่เพิ่มขึ้นระหวางแปลงที่ปลกูแฝก 

กับแปลงไมปลูกแฝก คิดในภาพรวมของทั้งสามพื้นที่          

จะมีมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน เพิ่มขึ้น 0.25 ตัน/ไร คิดเปน 

7.21 เปอรเซ็นต โดยคามวลชวีภาพทีไ่ดขึ้นอยูกบัขนาดของ

ตนไม (สมชาย และคณะ, 2554) ซึ่งเปนไปตามการเจริญ

เติบโตและความเพิ่มพูนของต นไม ที่พบว าจังหวัด

กาญจนบุรีมีคาสูงสุด

ตารางที่ 2  ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพรรณไม 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสะสมและดูดซับคารบอนเหนือพื้นดินของพรรณไม

ประเภท

สถานท่ี
การสะสมคารบอนเหนือพื้นดิน (ton-c/rai) การสะสมคารบอนเหนือพื้นดิน (ton-c/rai)

ปลูกแฝก ปลูกแฝกไมปลูกแฝก ไมปลูกแฝก

ปลูกแฝกปลูกแฝกปลูกแฝกปลูกแฝก

เฉล่ียกาญจนบุรีสุรินทรสุโขทัย

มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (ตัน/ไร)

ไมปลูกแฝกไมปลูกแฝกไมปลูกแฝกไมปลูกแฝก

ไมยืนตน

วัชพืช

หญาแฝก

รวม

สุโขทัย

สุรินทร

กาญจนบุรี

เฉลี่ย

0.37

2.09

2.78

1.75

0.36

2.00

2.54

1.63

0.10

0.55

0.85

0.46

0.09

0.52

0.77

0.50

0.60

0.19

*

0.79

4.34

0.10

0.0065

4.45

5.62

0.28

0.0032

5.90

3.52

0.19

0.0048

3.72

0.53

0.24

0.77

4.15

0.10

-

4.24

5.11

0.29

-

5.40

3.26

0.21

-

3.47

 5.  การสะสมและดูดซับคารบอน
  การศึกษาการสะสมคารบอนเหนือพื้นดิน                   

ที่หาไดจากการนํามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพรรณไม

มาคูณดวย 0.47 ซึ่งเปนคา ConversionFactor ตามวิธีของ 

IPCC (2006) ผลที่ไดดังแสดงในตารางที่ 3 พบวาปริมาณ

หมายเหตุ : *มวลชีวภาพของหญาแฝกคิดรวมอยูในวัชพืช

การสะสมคารบอนเหนือพื้นดินจะมีคาผันแปรตามมวล

ชวีภาพของพรรณไม โดยจังหวัดกาญจนบุร ีจะมีคาสูงสุด 

รองลงมา ไดแก จังหวัดสุรินทร และสุโขทัย เปนพื้นที่                 

ที่ปริมาณการสะสมคารบอนเหนือพื้นดินต่ําสุดเพราะ

ตนไมมีขนาดเล็กที่มีมวลชีวภาพคอนขางต่ํา 
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  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการดูดซับคารบอน

เหนอืพื้นดนิระหวางแปลงปลูกหญาแฝก และไมปลูกหญาแฝก 

จะพบวาทั้งสามพื้นที่ไม มีความแตกตางกันอยางมี                   

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตจากผลการศึกษาที่ได  

การปลูกแฝกจะทําใหมีการดูดซับคารบอนเหนือพื้นดิน

เพิ่มขึ้นเล็กนอย คิดเปนการดูดซับคารบอนเหนือพื้นดินที่

เพิ่มขึ้นในภาพรวมของทั้งสามพื้นที่ เฉลี่ย 0.04 ตัน

คารบอน/ไร หรือคิดเปน 8.0 เปอรเซ็นต

 6. การกักเก็บธาตุอาหารในดิน 
  ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารที่ถูกกักเก็บ

ในดินในแนวหญาแฝก ซึ่งทําการศึกษาที่ศูนยสาธิตการ

พฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกที่ 4  จงัหวดักาญจนบรุี

โดยทําการศึกษาในหนาตัดดนิลกึ 1 เมตร บริเวณหนาและ

หลังแถวแฝก พบวา แถวหญาแฝกมีแนวโนมชวยใหดิน     

มีการสะสมธาตุอาหารเพิ่มขึ้น 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหาร

ที่ถูกกักเก็บไวในแนวหนาและหลังแถวหญาแฝก พบวา 

ปริมาณอินทรียวัตถุ และโพแทสเซียม แคลเซียม จะมี             

คาความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P,0.05)            

สวนฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม จะไมมีคาความแตกตาง

ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยจากการศึกษาในครั้งนี้             

พบวาหญาแฝกจะชวยสกัดกัน้อนิทรยีวัตถ ุและธาตุอาหาร 

ใหตกทับถมไมใหถูกนํา้ทีเ่คลือ่นตัวผานชัน้ดนิชะลางออกไป 

โดยเฉลี่ยทั้งหนาตัดดิน โดยอินทรียวัตถุมีคาเพิ่มขึ้น            

0.28 % สวนโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม          

จะเพิ่มขึ้น 27.27, 40.42 และ 25.96 mg kg-1 ตามลําดับ

 7. การสญูเสยีธาตุอาหารไปกบันํา้ไหลบาและ
ดินตะกอน
  การสญูเสยีธาตุอาหารออกจากพื้นที่ทีเ่กดิจาก

การชะลางพังทลายของดนิ ทีเ่จือปนไปกับปริมาณนํา้ไหล

บาหนาดินและดินตะกอน ผลที่ไดดังแสดงในตารางที่ 4 

พบวา ไนโตรเจน จะเปนธาตุอาหารทีม่ปีรมิาณการสูญเสยี 

จากการถูกชะลางไปกับปริมาณนํ้าไหลบาหนาดิน และ   

ดินตะกอนสูงที่สุด เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีปริมาณอินทรีย

สะสมในดินสูง (ประชุม และคณะ, 2517) เมื่อพิจารณา

เปรยีบเทยีบการสูญเสยีธาตุอาหารในแปลงปลกูหญาแฝก

กับแปลงไมปลูกหญาแฝก พบวา การสูญเสียธาตุอาหาร

ไปกับนํ้าไหลบาหนาดิน ในแปลงปลูกหญาแฝกจะลดลง

จากแปลงที่ไมปลูกหญาแฝก ของธาตุอาหาร ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทากับ 0.064, 0.032 และ 

0.044 กิโลกรัม/ไร สวนการสูญเสียธาตุอาหารไปกับ             

ดินตะกอน จะมีปริมาณการสูญเสียลดลง 0.255, 0.002 

และ 0.019 กิโลกรัม/ไร   

ตารางที่ 4 ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับนํ้าไหลบาหนาดินและตะกอนดิน

ธาตุอาหาร
ธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับนํ้าไหลบา ธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับตะกอนดิน

ปลูกแฝก ปลูกแฝกไมปลูกแฝก ไมปลูกแฝก

ไนโตรเจน (kg/rai)

ฟอสฟอรัส (kg/rai)

โพแทสเซียม (kg/rai)

0.175

0.052

0.093

0.238

0.084

0.137

0.356

0.001

0.117

0.511

0.004

0.136

 8. การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจ
  เมือ่นาํขอมลูดงักลาวมาคิดคาํนวณเปนมลูคา

ทางเศรษฐกจิ ทีเ่กดิขึ้นจากบทบาทของหญาแฝกทีป่ลกูเสรมิ 

ในพื้นที่สวนปาไดดังนี้

  ปรมิาณนํา้ไหลบาหนาดนิ จากการปลูกหญาแฝก 

ที่ชวยลดนํ้าไหลบาหนาดินลง 4.91 มิลลิเมตร หรือ 7.34 

ลูกบาศกเมตร/ไร นํามาคิดคํานวณจากคานํ้าประปา            

ของการประปาสวนภูมภิาคในราคา 15 บาท/ลกูบาศกเมตร 

คิดเปนจํานวนเงิน 110.14 บาท/ไร
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  ปริมาณตะกอน คิดจากปริมาณ

การสูญเสียตะกอนดินที่ลดลงจากการ

ปลูกหญาแฝก จาํนวน 24.06 กโิลกรัม/ไร  

นาํมาคาํนวณจากราคาดนิปลูกตนไม 

ที่วางขายในทองตลาด ราคาถุงละ 

20 บาท/10 กิโลกรัม หรือคิดเปน

ราคาดนิ 2 บาท/กโิลกรัม คดิเปน

จํานวนเงินทั้งสิ้น 48.11 บาท

  การ ดูด ซับคาร บอน          

นาํคาการดูดซับคารบอนทีเ่พิม่ขึ้นจาก

การปลูกหญาแฝก จํานวน 0.04 ตัน

คารบอน/ไรมาคิดคํานวณจาก ราคา

คาร บอนที่ รั บซื้อจากตลาดคาร บอน               

รายสัปดาห (24 - 24 พฤศจกิายน 2557) ราคา 

AUEs แบบสงมอบทันที วันที่ 28 พฤศจิกายน 

2557 ราคา 7.04 ยูโร/ตัน (http://Calcarbondash.

org/, http://Clifornaicarbon.info/, http://data.thece.

com) (อัตรา) หรือคิดเปนเงินไทย 264.00 บาท/ตัน

คารบอน (อัตราแลกเปลี่ยน 37.5 บาท/ยูโร) ซึ่งคิดเปน

มูลคาจากการกักเก็บคารบอนเพิ่มขึ้น 10.56 บาท/ไร

  ธาตุอาหารที่กักเก็บไวในดิน จากการศึกษา            

จะเห็นไดวาคาการกักเก็บธาตุอาหารจะมีคาเดนชัดในชั้น

ดินบน (0 - 15 เซนติเมตร) ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดนํา

เพียงความลึกของชั้นดินบนมาคิดคํานวณ โดยพื้นที่ 1 ไร 

(1600 ตารางเมตร) ความหนาดิน 15 เซนติเมตร                  

ความหนาแนน (bulk density) ของดนิบน 1.18 จะมปีรมิาตร

ดินทั้งหมด 283,200 กิโลกรัม สวนธาตุอาหารจะคิด

เฉพาะธาตุอาหารหลักที่มีวางขายในทองตลาด แตจาก

การที่ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีคาต่ําจนไมเห็นความ

ความแตกตาง จึงมีเพียงไนโตรเจน และโพแทสเซียม               

ที่นํามาใชคิดมูลคาในครั้งนี้

  ไนโตรเจน คิดจากคาความแตกตางของ

ปริมาณอินทรียวัตถุ (O.M) ที่ถูกกักเก็บเพิ่มขึ้นจากแถว

หญาแฝก จํานวน 0.28 เปอรเซ็นต โดยใน O.M.จะม ี

ไนโตรเจน 5 เปอรเซน็ต ดงันัน้ดนิ 1 ไร (283,200 กโิลกรมั) 

จะมไีนโตรเจน 39.65 กโิลกรัม สวนราคาปุยคดิจากราคาขาย 

ในทองตลาดของแมปุย แอมโมเนียซัลเฟส  สูตร 46-0-0 

(ปุย 1 กิโลกรัม มีไนโตรเจน 0.46 กิโลกรัม) คิดเปนมูลคา

ทีห่ญาแฝกชวยกักเก็บไนโตรเจนไวในดนิ 1,387.68 บาท/ไร

  โพแทสเซียม จากคาการกักเก็บโพแทสเซียม

ในดินที่เพิ่มขึ้น 27.27 มิลลิกรัม/กิโลกรัม คิดจากดิน 1 ไร  

(283,200 กิโลกรัม) จะมีโพแทสเซียม 7.72 กิโลกรัม           

สวนราคาปุยคิดจากราคาขายในทองตลาด จากแมปุย 

โพแทสเซยีมคลอไรด (K2O) สูตร 0-0-46 ราคากโิลกรัมละ 

19 บาท คิดเปนมูลคา 318.95 บาท

  มูลคาการสูญเสียธาตุอาหารไปกับนํ้าไหลบา

หนาดิน คิดจากปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียลดลงจาก

แปลงปลูกหญาแฝกกับแปลงไมปลูกหญา โดยไนโตรเจน 

จะมีคาการสูญเสียลดลง 0.06 กิโลกรัม/ไร คิดเปนเงิน 

2.09 บาท/ไร  ฟอสฟอรัส จะมีคาการสูญเสียลดลง 0.01 

กิโลกรัม/ไร ราคาปุยคิดจากแมปุย ซุปเปอรฟอสเฟต 

(P2O2) ราคา 35 บาท/กิโลกรัม เปนเงิน 0.76 บาท/ไร  

สวนโพแทสเซียม มีการสูญเสียธาตุอาหารลดลง 0.04 

กโิลกรมั/ไร คดิเปนเงนิ 1.57 บาท/ไร รวมเปนเงนิทัง้สิ้น 

4.42 บาท/ไร

  มูลคาการสูญเสียธาตุอาหารไปกับ

ตะกอนดิน พบวา ไนโตรเจน จะมปีรมิาณการ

สญูเสียไปกบัตะกอนดิน ลดลงจากการปลกู

หญาแฝก 0.115 กิโลกรัม/ไร คิดเปนเงิน 

11.81 บาท/ไร ฟอสฟอรัส มีปริมาณการ

สูญเสียธาตุอาหารลดลง 0.002 

กิโลกรมั/ไร คิดเปนเงิน 0.15 บาท/ไร 

สวนโพแทสเซียม มีการสูญเสีย

ธาตุอาหารลดลง 0.02 กโิลกรัม/

ไร คิดเปนเงิน 0.74 บาท รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 12.70 บาท/ไร  

  รวมมูลค าที่ เกิดขึ้น

จากการปลูกหญาแฝกรวมกับสวนปา 

เปนเงินทั้งสิ้น 1,892.56 บาท/ไร/ป

หรือ11,828.50บาท/เฮกตาร/ป
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 มูลคาทางเศรษฐกิจที่ประเมินจากปริมาณนํ้าไหล

บาหนาดินและตะกอนดินท่ีลดลง การดดูซบัคารบอนและ

การกักเก็บธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้น การสูญเสียธาตุอาหาร

จากนํ้าไหลบาหนาดินและตะกอนดินที่ลดลง พบวามลูคา

ทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นจากบทบาทของหญาแฝกที่           

ปลูกเสริมในพื้นที่สวนป าคิดเป นจํานวนเงินทั้งสิ้น 

1,892.56 บาท/ไร/ป หรือประมาณ 11,828.50บาท/

เฮกตาร/ป

 จากผลที่ไดจะเห็นไดวาหญาแฝกมีบทบาทในการ

ช วยลดปริมาณนํ้าไหลบาหน าดินและการสูญเสีย                     

ดนิตะกอน ตลอดจนธาตอุาหาร ทีจ่ะสญูเสยีออกจากพื้นที่ 

มีสวนชวยในการกักเก็บความชื้นและธาตุอาหารใหดินมี

ความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ทําใหตนไมมีแนวโนมของการ

เจริญเติบโตที่ดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการฟนฟูปาไมของไทย

กลับมามีความอุดมสมบูรณไดในระยะเวลาที่นอยลงกวา

ที่เคยใชตามปกติ นับเปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางยิ่งที่จะ

ไดนําไปประยุกตใชในการปลูกปาเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ 

ตนนํ้าในอนาคตใหสัมฤทธิ์ผลตอไป

ตารางที่ 5 มูลคาท่ีเกิดขึ้นจากบทบาทของหญาแฝกเม่ือปลูกรวมกับสวนปา

มูลคา (บาท/เฮกตาร)มูลคา (บาท/ไร)ประเภท

การลดนํ้าไหลบาหนาดิน

การลดตะกอนดิน

การดูดซับคารบอนที่เพิ่มขึ้น

ธาตุอาหารที่สะสมในดิน

ธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับนํ้าไหลบาหนาดิน

ธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับตะกอนดิน

รวม

110.14

48.11

10.56

1,706.63

4.42

12.70

1,892.56

688.38

300.69

66.00

10,666.44

27.62

79.37

11,828.50
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การศึกษาดูงานและฝกอบรมของนางสาว Nguyen To Quyen
ภายใตโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ลุ มชายฝ งและพื้นที่ดอน

ในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.

 สืบเน่ืองจากการขอความอนุเคราะหจากเครือขายหญาแฝกโลก (The Vetiver Network International: 

TVNI) และเครือขายหญาแฝกสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Vetiver Network: VNVN)                         

ผานสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)              

เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนาในการดําเนิน “โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ลุม
ชายฝงและพ้ืนที่ดอนในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (A Project for Vetiver Promotion in 
Coastal Lowlands and Central Highlands of Vietnam) ระยะเวลาโครงการรวม 3 ป โดยในระยะแรกจะเปนการ

สงเจาหนาทีโ่ครงการฯ จาํนวน 1 คน (Miss Nguyen To Quyen) มาฝกอบรมในประเทศไทยเก่ียวกับกระบวนการ

การสงเสริมการปลูกและใชประโยชนหญาแฝกในประเทศไทย ในปที่ 1

ระหวางวันที่  2 - 12 กันยายน 2558
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 สาํนักงาน กปร. ไดจัดการศึกษาดงูานให

นางสาว Nguyen To Quyen ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

ศูนยฝ กอาชีพชุมชนตําบลโนนไทย อําเภอ

โนนไทย จงัหวดันครราชสมีา โครงการประยุกตใช 

หญาแฝกรวมกับวิธีกลและพืชอื่น เพื่อปองกัน

ดินถลม ตําบลยานร ีอําเภอกบินทรบุร ีจังหวัด

ปราจนีบุร ีและศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอน                         

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชงิเทรา เพือ่ใหไดเห็นภาพรวมการดาํเนนิงานหญาแฝก

ในประเทศไทยซึ่งมีหนวยงานขับเคลื่อนหลายภาคสวน          

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม อันนํามาสูผล

สําเร็จ ของการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกใน

ประเทศไทย ซึง่มรีายละเอยีดในการศกึษาดูงาน ดงัตอไปนี้

 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558                    
นางสุวรรณา  พาศิร ิรองเลขาธิการ กปร. และ

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ผูอํานวยการ          

กองแผนงานและวเิทศสัมพนัธ พรอมดวยเจาหนาที่ 

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร. 

ไดนํานางสาว Nguyen To Quyen เจาหนาที่

ประสานงานโครงการสงเสรมิการปลกูหญาแฝก

ในพื้นที่ลุมชายฝง และพื้นที่ดอนในภาคกลาง

ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินทางไป

ศกึษาดูงาน ณ กรมพฒันาทีด่นิ โดยม ีนางกุลรศัมิ์  

อนันตพงษสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน             

ดานวิชาการ ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผูเชี่ยวชาญ

ดานการอนุรักษดินและนํ้า และเจาหนาที่จาก

กรมพัฒนาที่ดิน ใหการตอนรับ

 จากนัน้ คณะฯ เขาเยี่ยมชมพพิธิภัณฑดนิ 
โดยมีนายสมศักดิ์ สุขจันทร ผู อํานวยการ               

กองสาํรวจและวจิยัทรพัยากรดนิ  เปนผูบรรยายสรุป 

ความเปนมาของพิพิธภัณฑดิน ขั้นตอนการเก็บ

และรกัษาตวัอยางดินลักษณะของดินชนิดตางๆ 

กรมพัฒนาท่ีดิน
(วันพฤหัสบดีที่ 3 - วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558)

ที่มีอยูในประเทศไทย และการใชประโยชนจากหญาแฝก

ในการพัฒนาดิน โดยนางสาว Nguyen To Quyen ไดให

ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาดินจากการปลูกหญาแฝก 

ในไรกาแฟ และขัน้ตอนการปลูกหญาแฝกบนพ้ืนท่ีลาดชัน
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 ตอมา ดร.ณรงค โฉมเฉลา ผูเชีย่วชาญดานหญาแฝก 

ประจําสาํนกังาน กปร. ไดบรรยายในหัวขอ “ความเปนมา 
ของโครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ” 
และ “เครือขายหญาแฝกโลก และกิจกรรมหญาแฝก
ในตางประเทศ” ตามลําดับ หลังจากนั้น นางกิตติมา              

ศิวอาทิตยกุล รักษาการผูเชี่ยวชาญดานการจัดการดิน

ดวยระบบพชืหญาแฝกในการจัดการดนิ ไดใหการบรรยาย

เพิ่มเติม ในหัวขอ“การติดตามหญาแฝกโดยใชระบบ GIS 

(VGT System)”

 วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558 ไดเดินทางไปยัง            

กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรับฟงการบรรยายการใชประโยชน

หญาแฝกเพิ่มเติม โดยดร.พิทยากร ลิ่มทอง บรรยาย               

ในหวัขอ “การใชหญาแฝกเพือ่การอนุรกัษดนิและน้ํา” 
และนายสุรพล สงวนแกว ไดบรรยายในหัวขอ “การใช
หญาแฝกในพื้นที่ลาดชันสูงในเชิงวิศวกรรม”

 ในชวงบาย ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ไดนําคณะฯ                 

เข าชมแบบจําลองและนิทรรศการการใชประโยชน                

หญาแฝกในรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งดูงานหองปฏิบัติการ            

หญาแฝก (Tissue Culture และ DNA Laboratory)
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 วันจันทรที่ 7 กันยายน 2558 นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล                   

ผูอาํนวยการ กองแผนงานและวเิทศสัมพนัธ  พรอมดวยเจาหนาทีส่าํนักงาน กปร. 

ไดนาํนางสาว Nguyen To Quyen เดนิทางเขาเยี่ยมชมศนูยการศกึษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอัธยาศยั (กศน.) อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 

และรับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของศูนยฯ โดย นางจุรารัตน         

เพช็รจันทกึ ผูอาํนวยการศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งศูนยฯ แหงนี้ไดรวมกับภาคสวนตางๆ 

ในอําเภอโนนไทย จัดการฝกอบรมผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน ไดแก 

เทศบาลตําบลโคกสวาย และศูนยฝกอาชีพชุมชนตําบลโนนไทย ฯลฯ                     

เพื่อเผยแพรองคความรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม          

ตามแนวพระราชดําร ิใหแกชาวอําเภอโนนไทย ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เปนหลัก ไมตองละถิ่นฐานไปหางานทําในตัวเมือง โดยมีครอบครัวตัวอยาง

ความสาํเรจ็ จาํนวน 86 ครวัเรอืน เปนแบบอยางใหครอบครัวอืน่นําไปปฏบิตัติาม 

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ศูนยฯ สงเสริมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว อาทิเชน            

การทดลองปลูกขาวที่ทนตอสภาพดินเค็ม และการปลูกและใชประโยชนจาก

หญาแฝก เปนตน

 จากนั้น คณะฯ ไดเดินทางไปยังที่ทําการเทศบาลตําบลโคกสวาย 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมนึก มะโนนอม                     

นายกเทศมนตรีตาํบลโคกสวาย พรอมดวย ขาราชการ กาํนนั ผูใหญบาน และ

ผูนําชุมชน 8 ชุมชน รวมใหการตอนรับ และนําคณะฯ เยี่ยมชมแปลงสาธิต 

การปลูกหญาแฝกในรูปแบบตางๆ และแปลงเกษตรผสมผสานซึ่งเทศบาลฯ               

ไดดําเนนิการเพือ่ใหเจาหนาทีไ่ดใชเวลาวางใหเกดิประโยชน โดยการแบงหนาที่

ดแูลแปลงสาธิต โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่เปนแหลงเรียนรูใหแกประชาชนท่ัวไป 

แบงออกเปน 12 ฐานเรยีนรู อาทเิชน การสาธติการปลกูหญาแฝกรอบหลุมพอเพยีง 

การปลูกหญาแฝกรอบขอบบอเลี้ยงปลา และการปลูกหญาแฝกบนโฟมลอยนํา้ 

เพื่อบําบัดนํ้าเสีย เปนตน ในโอกาสนี้ นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล และ

นางสาว Nguyen To Quyen  ไดรวมกันปลูก “ตนไมแหงมิตรภาพ” ที่แปลง

สาธิตแหงนี้ดวย

ศูนยฝกอาชีพชุมชนตําบลโนนไทย 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
(วันจันทรที่ 7- วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558)
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 ตอมา คณะฯ ไดเดินทางไปเย่ียมชมศนูยฝกอาชีพ
ชุมชนตําบลโนนไทย ภายใตการสนับสนุนของ ศูนยการ

ศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) อําเภอโนนไทย โดยมีนายมานะ เซียงสันเทียะ 

วิทยากรประจําศูนยฯ ไดนําชมการดําเนินงานของศูนยฯ 

ไดแก การจดัการฝกอบรมและผลติชิ้นงานจากใบหญาแฝก 

โดยมีการส่ังผลิตจากรานภัทรพัฒน และบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับความสนใจจากลูกคาชาวญี่ปุน

เปนอยางมาก จากนัน้ นายมานะ ไดนําคณะฯ ไปยังบาน

ของสมาชิกกลุมฯ ที่ปลูกหญาแฝกในแปลงเกษตรของตน 

เพือ่ประโยชนในการอนุรกัษดนิและนํา้ รวมทัง้เพือ่จาํหนาย 

กลาพันธุเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัว สมาชิกในกลุม

มีทั้งสิ้น 36 ครัวเรือน ทั้งนี้ นายมานะยังเปนเลขานุการ

เครือขายคนรักษแฝกภาคตะวันออก ซึ่งมีสมาชิกกวา 

1,000 ราย

 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 นายมานะ ไดนํา

คณะฯ ไปยังโรงเรียนบานใหมโคกพรม สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5              

โดยมนีางอุบล ชนะภยั รกัษาการแทนผูอาํนวยการโรงเรยีน 

ใหการตอนรับ โรงเรียนมีนกัเรียนทัง้ส้ิน 123 คน ครูผูสอน 

9 คน เปดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 โดยมี

การบูรณาการแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ            

การใชประโยชนจากหญาแฝกเขาสูแผนการเรยีนการสอน 

ซึ่งไดเริ่มขยายผลองคความรูและพัฒนาเปนหลักสูตร        

เมื่อป 2556 กิจกรรมประกอบดวยการทดลองปลูกขาว         

สายพันธุตางๆ เพือ่ใหนักเรียนไดศึกษาความแตกตางและ

ความเหมาะสมกับพื้นที่ ขาวสารที่ผลิตไดจะนํามาบริโภค

เปนอาหารกลางวันและจําหนายสวนที่เหลือ มีการ                

ปลูกหญาแฝกเพื่อใหนักเรียนศึกษาการเจริญเติบโต  

พรอมจดบนัทกึและทํารายงานที่บรูณาการความรูสาขาตางๆ         

ที่ เกี่ยวของกับหญาแฝกเขาดวยกัน ทั้งยังมีการนํา                     

ใบหญาแฝกมาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมอีกดวย

 ตอมา นายมานะ ไดนําคณะฯ ไปยังแปลงเกษตร

ของตนซึ่งปจจบุนัไดพฒันาเปนศนูยเรยีนรูสาํหรบัชาวบาน

ในพืน้ที่ใกลเคยีงและผูทีส่นใจ และไดใหความรูในเรือ่งการ

ขยายพันธุ หญาแฝกและวิธีการปลูกหญาแฝก ทั้งนี้               

นายมานะฯ ใชเวลา 17 ป ในการแนะนําประโยชนของ              

หญาแฝก ใหแกชมุชนโดยรอบ และขยายไปสูสถานศึกษา

การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(กศน.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล กลายเปน

เครือขายความรวมมือที่เขมแข็งจนถึงทุกวันนี้
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 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 

เวลา 10.30 น. คณะเจาหนาที่จาก สาํนกังาน กปร. 

ไดนํานางสาว Nguyen To Quyen เดินทาง              

เขาเยีย่มชมโครงการการประยุกตใชหญาแฝก 
รวมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อปองกันภัย          
ดินถลม ตําบลยานรี อําเภอกบินทรบุร ี
จงัหวดัปราจนีบรุ ีซึง่เปนโครงการความรวมมอื 

ระหวางองคกรภาครัฐ องคกรเอกชนและชุมชน

ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รอยตรีสุรชัย บุญคง 

ประธานเครือขายคนรักษแฝกแหงประเทศไทย 

บรรยายสรปุเกี่ยวกบัหลกัการและเหตผุลในการ                  

ดําเนินการ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการแกไขปญหา

ภยัดนิถลมตามแนวลํานํา้พระปรง โดยการประยกุตใชการ

ปลูกหญาแฝก

 ตอมา ได  เยี่ยมชมโครงการซอมแซมและ
ปรับปรุงตลิ่งพังเนื่องจากนํ้ากัดเซาะของนํ้าที่สถาน ี   
สบูนํา้บานซง  2 ซึง่เปนโครงการทีไ่ดรับความรวมมอืจาก
มูลนิธิเอสซีจ ีและบริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (โรงงาน

ปราจีนบุรี) ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อมิถุนายน 2558                

ที่ผานมา โดยมีขอควรระวังในการไมปลูกไผตามแนวตลิ่ง 

เนื่องจากทาํใหเกิดกระแสนํา้วนและกดัเซาะตล่ิงพงัเรว็ข้ึน

03 งานปองกันดินถลมบริเวณตลิ่งแมนํ้า พื้นที่โครงการประยุกตใชหญาแฝก
รวมกับวิธีกลและพืชอื่นเพ่ือปองกันดินถลม 
ตําบลยานรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558)

 นอกจากนี้ คณะ ฯ ไดเยี่ยมชมแปลงสาธติ 
เกษตรทฤษฎีใหมของ รอยตรีสุรชัย บุญคง 
ณ ตําบลยานรีอําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการดํารงชีวิต
ตามวิถีเกษตรพอเพียง เลี้ยงสัตว ปลูกพืชผัก

สวนครัว ประโยชนของหญาแฝกในการอนุรกัษ

ดินและนํ้า และการเพิ่มผลผลิตไมผลโดยการ

ใชหญาแฝก เปนตน

 ทั้งนี้ นางสาว Nguyen To Quyen ไดซักถาม             

ขอสงสัยเกีย่วกบัประเด็นวธิกีารนาํหญาแฝกไปประยุกตใช 

ในการปองกันภยัดนิถลมตามแนวตลิ่ง และยังใหความสนใจ 

ในเรือ่งการดําเนนิชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

และการทําเกษตรทฤษฎีใหมเปนอยางมาก
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 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558           

เวลา 13.30 น . นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ                        

ผูอาํนวยการ กลุมประสานงานโครงการพืน้ที่ 1/1 

และคณะเจาหนาที่ สํานักงาน กปร. ไดนํา

นางสาว Nguyen To Quyen เดินทางศึกษาดูงาน

ณ ศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอนอนัเนือ่ง            
มาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมการอบรม
การขยายพนัธุและการใชประโยชนจากหญาแฝก 

เริ่มตั้งแตวิธีการตัดหญาแฝกจากแปลงแมพันธุ 

การตดัรากและยอด การลดิใบเหลอืง การมดักาํ

04 ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(วันที่10 - 11 กันยายน 2558)

และการแชนํ้า รวมถึงการเพาะกลาหญาแฝกใสถุง                

เพื่อใหกลามีความแข็งแรง ทนทานมากยิ่งขึ้น

 จากนั้นคณะฯ ไปเยี่ยมชมแปลงสาธิต การปลูก

หญาแฝกเพื่อชะลอการไหลของนํา้  ซึ่งมีทั้งแบบการปลูก

แบบครึง่วงกลม และการปลูกเปนตัวว ีนอกจากนี้ ไดเยีย่มชม 

ศิลปหัตถกรรมของทางกลุมพัฒนาอาชีพหัตถกรรม 

ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก           

พระราชดําร ิซึง่นางสาว Nguyen To Quyen ไดใหความสนใจ 

และสอบถามเก่ียวกบัการปลกูแฝกเพ่ือชะลอนํา้เพือ่นําไป

ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนใจในงานศิลป

หตัถกรรมเปนอยางมาก

 วนัศกุรที ่11 กนัยายน 2558 คณะฯ ไดรบั 

ฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของศูนย

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก         

พระราชดําริ และศึกษาดูงานรอบศูนยฯ ไมวา  

จะเปนสวนงานสวนพฤกษศาสตร งานเพาะชํากลา 

งานประมง และสวนรกุขชาตสิมเด็จพระปนเกลา 

ซึ่งเปนแหลงรวมพันธุไมนานาชนิด จากนั้นเวลา 

10.00 น. คณะฯ ไดเขารวมงานวันรณรงคการ

ปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้า ณ บริเวณสระนํ้า

สาธารณะประจาํหมูบาน บานหวยสาํโรง ซึง่เปนความรวมมอื 

ระหวางศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริและองคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน      

ที่รณรงคใหมีการปลูกหญาแฝกรอบแหลงนํ้าเพื่อปองกัน

การพังทลายดินลงแหลงนํ้า ซึ่งคณะฯ ไดเขารวมพิธี              

และไดรับเกียรติในการรวมปลูกตนยางนาในบริเวณ               

โดยรอบแหลงนํา้ และรวมปลูกหญาแฝกรอบแหลงนํา้ 
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