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จากใจบรรณาธิการ
บทบรรณา ธิการ

      นกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.) 

ในฐานะเป นหนวยงานกลางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ดานการพัฒนาและรณรงคการ

ใชหญาแฝก ยังคงทําหนาท่ีเปนแกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยางตอเน่ืองตลอดจนขยายผลสู                  

ภาคประชาชนและภาคเกษตรกรรม เพ่ือสรางองคความรูความเขาใจในการอนรุกัษดนิและนํา้เปนใหไปอยางถกูตอง

และมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังผลักดนัใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนนาํไปปฏิบตัิใชอยางเกิดประโยชนสงูสดุ    

ไมวาจะเปนดานการศึกษา การทดลอง การเผยแพรประชาสัมพันธ ตลอดจนการสงเสริมขยายผล

ของการใชหญาแฝก  

  สําหรับจุลสารภูมิวารินอนุรักษฉบับนี้ จะนําเสนอการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก            

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ คร้ังที่ 10 ประจําป 2559-2560 (ตอนท่ี 2/2) โดย : นายประเดิมชัย แสงคูวงษ  

ที่ปรึกษาดานการอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช ปลูกหญาแฝก                          

ในไรขาวโพด......ลดมลูคาความเสยีหายอยางไร? โดย นางพณิทพิย ธติโิรจนะวัฒน นกัวชิาการปาไมชาํนาญการพเิศษ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช การประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล

โครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิครัง้ที ่1/2560 ซึง่มนีายปวตัร นวะมะรตัน 

รองเลขาธิการฯ สํานักงาน กปร. เปนประธานการประชุม และการติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิในพืน้จงัหวดันาน รวมกบักรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

   ทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกทานที่ ไดรวมสง งานวิจัย ขาวสาร หรือกิจกรรมตาง ๆ                  

ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานหญาแฝก ลงในจุลสาร ภมูวิารินอนรุกัษ และหวังเปนอยางยิง่วา จลุสารภมูวิารนิอนรุกัษ 

ฉบับน้ี จะเปนอีกหนึ่งสื่อกลางในการเผยแพรงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ไปสูเกษตรกรและประชาชนอยางแทจริง

สาํ
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4-9  การประกวดการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ คร้ังท่ี 10 
ประจำป 2559- 2560 (ตอนท่ี 2/2)

โดย : นายประเดิมชัย แสงคูวงษ ที่ปรึกษาดานการอนุรักษ
  และจัดการตนน้ำ กรมอุทยานแหงชาติ 
  สัตวปา และพันธุพืช

         ปลูกหญาแฝก
   ในไรขาวโพด……ลดมูลคา
   ความเสียหายอยางไร?
 โดย : นางพิณทิพย ธิติโรจนะวัฒน นักวิชาการปาไม
  ชำนาญการพิเศษ สวนวิจัยตนน้ำ สำนักอนุรักษ
  และจัดการตนน้ำ กรมอุทยานแหงชาติ 
  สัตวปา และพันธุพืช

  การติดตามผล
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
ในพ้ืนจังหวัดนาน
โดย : กลุมแผนงานกอง แผนงานและวิเทศสัมพันธ
  สำนักงาน กปร.

10-19

25-30
     การประชุมคณะอนุกรรม
การดานวิชาการและติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ครั้งท่ี 1/2560
 โดย : กลุมแผนงาน กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ
  สำนักงาน กปร.

20-24

สารบัญ
CONTENTS
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โดย : นายประเดิมชยั  แสงคูวงษ
ทีป่รกึษาดานการอนุรกัษและจดัการตนนํา้ กรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื
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 การประกวดผลงานการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิครัง้ที ่10 พ.ศ. 2559 - 2560 โดยความรวมมอืของ 4 องคกรรวมจดั 

ได แก  มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) กรมพัฒนาท่ีดิน 

และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ หญาแฝก 

V - STRONG Network มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 21 - 22 

มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมสํานักงานใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นั้น

 ผูเขียนในฐานะเปนหน่ึงในคณะกรรมการคัดกรองผลงานประเภทสงเสริม

การปลูกและขยายผลไดมี โอกาสลงพ้ืนท่ีทั่วประเทศ เพ่ือรวมพิจารณาผลงาน

ที่สงเขาประกวดท้ังประเภทบุคคล ชุมชน และหนวยงานซึ่งพบวาผูที่สงผลงาน

ทกุผลงานมีความต้ังใจในการทํางานท่ีเกีย่วของกับการนําหญาแฝกไปใชประโยชน

ในรูปแบบตาง ๆ ไดเปนอยางดี จึงขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับทุก ๆ ผลงาน

ทั้งที่ผานการพิจารณาใหไดรับรางวัลและไมไดรับการพิจารณา ขอใหทุกทานได

พยายามสืบสานงานหญาแฝกในหลวงรัชกาลที่ 9 พอใหมีความมั่นคงและยั่งยืน

ยาวนานสบืตอไปดวย

 ในครั้งน้ี ใครขอนําเสนอผลงานท่ี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ใน 3 ประเภทดวยกัน 

ซึ่งประกอบดวยรางวัล ประเภทความย่ังยืน ประเภทหนวยงานรวมสงเสริม                
การปลูกและขยายผลการใชประโยชนจากหญาแฝก เพื่อการอนุรักษดิน              
และนํ้า และประเภทแหลงเรียนรูและขยายผล ซึ่งแตละประเภทมีรายละเอียด
ที่นาสนใจโดยสรุปดังนี้

 1. ประเภทความย่ังยนื ผูที่ ไดรบัรางวัล คอื นายประกิจ จติรใจภักดิ ์ซึง่มีภมูลิาํเนา
อยูทีบ่านเลขท่ี 10 หมูที ่5 บานบนควน ตาํบลนาโยงเหนือ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

ประกอบอาชีพเกษตรกร

  นายประกิจ จิตรใจภักดิ์ เคยไดรับรางวัลชนะเลิศโลพระราชทานพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประเภทการปลูกและ

สงเสริมการปลูกในโครงการประกวด “การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 7 ประจําป พ.ศ. 2555” โดยการนําหญาแฝก

พันธุสงขลา 3 มาปลูกในพ้ืนท่ีเพื่อปองกันการพังทลายของดิน บริเวณแหลงนํ้า

และรองสวนปาลม ทาํใหดนิไมพงัทลายและมคีวามอดุมสมบรูณ สงผลใหผลผลติ

ทางการเกษตรท่ีทาํอยู มีเพ่ิมมากข้ึน ปจจุบันยังคงมุงม่ันสืบสานการใชประโยชน

จากหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํามาอยางตอเน่ือง และมีรูปแบบการปลูกที่

หลากหลายมากข้ึน สามารถใชเปนแหลงเรยีนรู ใหกบัเกษตรกรในพ้ืนที่ ไดเปนอยาง

ด ีและไดอทุศิตนเปนวทิยากรในการถายทอดองคความรูเกีย่วกบัประโยชนของหญา

แฝก พรอมทัง้มกีารผลิตกลาหญาแฝกไวสาํหรบัการแจกจายใหกบับคุคลทีส่นใจได

นําไปใชประโยชนตอไปอยางตอเนื่องและยาวนาน
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 รางวัลความยั่งยืน (ประกิจ  จิตรใจภักดิ์)

 คุณประกิจ จิตรใจภักดิ์ คนรักแฝก

มีแนวคิด  ที่ ใหมแปลก นํามาใช

เพราะรักแฝก จึงปลูกแฝก ดวยความตั้งใจ

เกิดรูปแบบ ที่หลากหลาย นาช่ืนชม

 กวาสิบป แฝกยังมี ความโดดเดน

ผูพบเห็น  พลอยยินดี ที่สุขสม

ขอใหชวย สานสืบไว ใหคนชม

ดังปรารมภ ที่ตั้งไว นานเทานาน

 อัญเชิญคุณ บุญบารมี องคพอหลวง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพทั้งปวง ทั่วถิ่นฐาน

โปรดอํานวย อวยพรชัย ใหทานน้ัน

จงปราศทุกข สุขสําราญ เนิ่นนานเทอญ
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หนวยงานสงเสริมขยายผล
 อบต. ปรือใหญ ในวันนี้
มีความรัก สามัคคี ที่ยิ่งใหญ
รวมนําแฝก ที่พอหลวง พระราชทานไว
ประยุกต ใช ในชุมชน นาสนใจ
 ไดปลูกแฝก ริมแหลงนํ้า ตามตํารา
พรอมนํามา ใชประโยชน ที่หลากหลาย
แบงเปนล็อก ใหชุมชน ปลูกผักผลไม
เพื่อกินใช และจําหนาย ทั่วหนากัน
 ขยายผล สูผองชน ผูสนใจ
วัดโรงเรียน อนามัย รวมสืบสาน
เพื่อนอมเกลา ถวายแด องคภูบาล
ใหชุมชนทาน จงสมหวัง ดังจํานง

  นอกจากนัน้ ยงัไดมกีารนาํหญาแฝกไปปลกูในบรเิวณ

แปลงเกษตรของชาวบ านเ พ่ือช วยรักษาความชื้ น

และเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทําใหผลผลิตของพืชผักในแปลง

มีการเจริญเติบโตท่ีดีมีรายไดเพิ่มมากข้ึนตามมา และ            

ทีส่าํคญัคอืทางหนวยงานยงัไดมกีารสงเสรมิใหคนในชมุชน

ไดมีความรูความเขาใจเร่ืองของหญาแฝกต้ังแตการปลูก 

การบํารุงรักษา และการนําใบหญาแฝกมาทําผลิตภัณฑ

เพื่อจําหนายเสริมรายได ใหกับครัวเรือนไดอีกทางหน่ึง 

ปจจุบัน ยังไดมีการขยายผลโดยการนําไปปลูกในพื้นที่

สาธารณะตาง ๆ  ของชมุชนท้ังโรงเรยีน วดั และหนวยงาน

ตาง ๆ ใหมีความครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 2. ประเภทหนวยงานรวมสงเสริมการปลูกและ
ขยายผลการใชประโยชนจากหญาแฝก เพือ่การอนรุกัษ
ดินและนํ้า ไดแก องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

  อบต.ปรอืใหญ ไดรวมกบัชมุชนในพืน้ทีน่าํหญาแฝก 

มาปลูกในพื้นที่สาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย เชน 

ปลูกเพือ่ปองกนัการกดัชะพงัทลายของดนิบรเิวณขอบสระ

และไหลทาง ซึ่งจะชวยใหสระไมตื้นเขินตลอดจนไหลถนน

ไมถูกชะลางพังทลาย 
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 3. ประเภทสงเสริมการปลูกและ
ขยายผล/พืน้ทีแ่หลงเรยีนรูและขยายผล
ระดบัชมุชน ไดแก ชมุชนบานกองพระทราย 
ตาํบลปะคาํ อาํเภอปะคาํ จังหวัดบุรีรัมย 

  ดวยสภาพพ้ืนท่ีที่มีปญหาเร่ืองดิน

เปนทรายไมอุมนํา้ ทาํใหขาดแคลนน้ําในฤดแูลง 

สงผลใหพชืท่ีปลกูไวไมสามารถเจรญิเตบิโต

ไดด ีชมุชนบานกองพระทราย จงึไดนาํหญา

แฝกพันธุสงขลา 3 มาปลูกในแปลงเกษตร

และรอบแหลงนํ้า เพื่อปองกันการพังทลาย

ของดิน รอบแหลงนํ้าสาธารณะ โดยชุมชน

เขามามีสวนรวมรับผิดชอบในพ้ืนที่ จัดทํา

เปนแปลงพืชผักสวนครัวรวมกับหญาแฝก 

สงผลใหพื้นที่มีความอุดมสมบูรณของดิน

เพิ่มมากข้ึน ผลผลิตจากพืชผักที่ปลูกไวก็

เจริญเติบโตดี สามารถนําไปขายสรางราย

ได ใหกับครัวเรือนเปนรายไดเสริม และไดมี

การขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ อีกรวม                       

4 พื้นที่

 นอกจากนั้นยังใชเปนพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน

ของนักเรยีน นกัศกึษา และประชาชนผูสนใจ

ทั่วไป ซึ่งในปหนึ่งจะมีผูขอเขาศึกษาดูงาน 

ไมนอยกวา 1,000 คน จากความรวมมือ

รวมใจของคนในชุมชนบานกองพระทราย 

ดังที่ ไดกลาวมา จึงสงผลใหพื้นที่แหงนี้                 

เปนพ้ืนท่ีที่เหมาะกับการเปนแหลงเรียนรู

ดานการใชประโยชนหญาแฝกในรูปแบบ

ตาง ๆ ไดเปนอยางดียิ่ง

ชุมชนบานกองพระทราย

 ศูนยเรียนรู คูชุมชน กองพระทราย

ไดนําแฝก เขามาใช โดยถวนหนา

ปลูกหญาแฝก ไดงดงาม อรามตา

มากคุณคา หลากรูปแบบ นาสนใจ

 ปลูกแฝกรวม กับพืชผัก และไมผล

แบงเปนลอก ใหชุมชน เขามาใช

สวนผลผลิต ที่เก็บได ใหนําไป

เพื่อกินใช ในครัวเรือน กอนนํามา

 หากเหลือกิน เหลือใช ในครัวเรือน

แจกผองเพื่อน หรอืนําไป ขายไดหนา

ทั้งยังเปน แหลงเรียนรู ของบรรดา

นักศึกษา  เพื่อนําไปใช ในชุมชน

 ดวยความรัก สามัคคี เปนที่ตั้ง

โปรดจงได อยาหยุดยั้ง ชวยสืบคน

เพื่อสนองงาน องคพอหลวง พระภูมิพล

ใหคงอยู  คูชุมชน นานเทานาน
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 จะเห็นไดวาการสงเสริมใหมีการ
ประกวดผลงานดานการนําหญาแฝก

ไปใชประโยชน ในหลากหลายรปูแบบ 

สภาพพื้นที่มีสวนชวยในการกระตุน

ใหทัง้บคุคล ชมุชน และหนวยงานทัง้

ราชการและเอกชน ไดตระหนักถึง  

แนวพระราชดําริอันทรงคุณคาดานหญา

แฝกที่ ไดพระราชทานใหไวมายาวนานกวา 25 ป  

มาสานประโยชน ใหมีความย่ังยืน มั่นคง อยางยาวนานสืบตอไป

 ขอแสดงความยินดีกับทุกชุมชน บุคคล และหนวยงานที่ ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้จากใจจริงของ                 

คณะกรรมการคัดกรองผลงานทุกทาน และขอไดโปรดชวยกันสืบสานแนวพระราชดําริดานหญาแฝกใหมีความพัฒนา 

กาวหนา ขยายผลใหกวางขวางย่ิงๆ ขึ้นไป เพื่อรวมกันเทิดไทพระราชดําริของพระองคทานท่ี ไดพระราชทานหญาแฝก

ไว ใหกับปวงชนชาวไทยใหคงอยูคูแผนดินไทยตราบนานเทานาน

ของฝาก...จากใจกรรมการ 

 ผลงานดี ที่ทุกทาน ชวยสานสราง

เปนแบบอยาง ฝากเอาไว ใครเฉลย

สี่ประเภท สี่รางวัลพิเศษ ขอชมเชย

ใครบางเอย จะแถลงไข ใหทราบกัน

 คณะกรรมการ ที่ลงไป ในพื้นที่

ขอช่ืนชม  ผลงานดี ที่สรางสรรค

ริมแหลงนํ้า ทั้งไหลทาง ที่ลาดชัน

ดินมีปญหา เรื่องสําคัญ ความย่ังยืน

 แหลงเรียนรู ขยายผล นาสนใจ

รางวัลพิเศษ ที่จัดให เหนอืใดอื่น

ทั้งหนวยงาน ดานสงเสริม รวมพลิกฟน

คือจุดยืน  ผองคนดี ศรีแผนดิน

 ขอแสดง ความยินดี อยางจริงใจ

ที่ทานน้ัน  ทํางานถวาย ทั่วทุกถ่ิน

อันเชิญคุณ บุญบารมี องคภูมินทร

อวยพรชัย ใหสมจินต จงทั่วกัน

   ปส. ชินศรี
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โดย : นางพณิทพิย  ธติิโรจนะวัฒน
นกัวชิาการปาไมชาํนาญการพิเศษ สวนวิจยัตนนํา้   

สาํนกัอนรุกัษและจัดการตนนํา้
กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื

»ÅÙ¡ËÞŒÒá½¡ã¹äÃ‹¢ŒÒÇâ¾´......»ÅÙ¡ËÞŒÒá½¡ã¹äÃ‹¢ŒÒÇâ¾´......
Å´ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂÍÂ‹Ò§äÃ?Å´ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂÍÂ‹Ò§äÃ?
»ÅÙ¡ËÞŒÒá½¡ã¹äÃ‹¢ŒÒÇâ¾´......
Å´ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂÍÂ‹Ò§äÃ?
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 ประเทศไทยมีพื้นที่ตนนํ้าลําธารรวมท้ังสิ้น 85.226 

ลานไร คดิเปนรอยละ 26.31 ของพ้ืนทีป่ระเทศ กระจายอยู 

ในภาคเหนอื ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ซึง่เปนพืน้ทีอ่ยูในชัน้คณุภาพ

ลุมนํ้าที่ 1,2 ตามมติรัฐมนตรี และในพ้ืนที่ตนนํ้า 85.226 

ลานไร เปนพื้นที่ตนนํ้าที่อยู ในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ (อุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา  พื้นที่

เตรยีมการฯ อทุยาน พืน้ทีเ่ตรยีมการฯ เขตรกัษาพนัธุสตัวปา 

พืน้ทีเ่ตรยีมการฯเขตหามลาสตัวปา วนอทุยาน สวนรกุขชาต)ิ 

จํานวน 50.758 ลานไร ทั้งนี้รัฐบาลไดกําหนดใหพื้นที่         

ดงักลาว เปนพืน้ทีป่าไมเพ่ือการอนรุกัษ โดยเฉพาะอยางยิง่ 

การเก็บรักษาไว ใหเปนปาตนนํ้าลําธารแตในปจจุบันพื้นที่

ปาตนนํ้าลําธารเหลาน้ีถูกบุกรุกและใชประโยชนที่ดิน            

มาโดยตลอด ทั้งการทําการเกษตรชนิดตาง ๆ และการ

สรางพื้นที่อยูอาศัย ซึ่งหนึ่งในหลาย ๆ ประเภทของการ

ทําการเกษตรก็คือ การทําไรขาวโพดเลี้ยงสัตว อันที่จริง

แลวในอดีตทีผ่านมาจะพบไรขาวโพดเฉพาะในบริเวณพ้ืนทีร่าบ 

และพ้ืนท่ีที่เปนลูกเนินเทานั้น แตรายไดที่ดีที่เกิดขึ้นใน                  

ชวงระยะเวลาท่ีสั้น กระตุนใหเกิดการขยายตัวอยาง

รวดเร็วของพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวไปในพ้ืนที่ตนนํ้า               

ที่ เป นพื้นที่ลาดชันส งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ              

ความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก เหตเุพราะขาวโพด 

เปนพืชท่ีสามารถปลูกในพื้นที่ลาดชันไดดี ตองการนํ้านอย 

ปลูกไดงาย มีพอคารับซื้อแนนอน มีแหลงทุนจากธนาคาร

และพอคาคนกลางสนับสนุนการใหสินเช่ือในรูปเงินทุน           

และวัตถุดิบ

 สถานการณการบุกรุกพ้ืนที่ปาตนนํ้าเพ่ือปลูกขาวโพด

ในปจจุบัน ถือวาอยู ในข้ันวิกฤตโดยเฉพาะจังหวัดนาน 

จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดย สํานักฟนฟูและ

พฒันาพืน้ที ่กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื พืน้ที่

ตนนํ้าลําธารท่ีอยูเขตพื้นที่ปาอนุรักษ ในความรับผิดชอบ

ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (50,758

ลานไร) มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม ไปเปนพื้นที่ปลูก

ขาวโพดเล้ียงสัตวคอนขางมาก โดยในป พ.ศ. 2551                  

พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 มีการปลูกขาวโพดบนพื้นที่

ต นนํ้าที่อยู  ในเขตปาอนุรักษ มากถึง 228,448.27, 

419,909.66, และ 276,215.68 ไร  ตามลําดับ

รายละเอียดดังนี้

ประเภทพ้ืนที่ปาอนุรักษ

อุทยานแหงชาติ

เขตรักษาพันธุสัตวปา

เขตหามลาสัตวปา

เตรียมการฯอุทยานแหงชาติ

เตรียมการฯเขตรักษาพันธุสัตวปา

เตรียมการฯเขตหามลาสัตวปา

วนอุทยาน

สวนรุกขชาติ

 รวม

40,365,164.49

23,186,931.37

3,023,401.40

4,354,984.49

150,983.32

434,092.04

841,264.00

19,809.69

72,376,630.80 

27,657,627.04

17,863,818.68

584,118.64

3,575,060.30

149,244.75

377,531.60

542,958.61

7,666.80 
50,758,026.42 

105,597.31

96,190.17

3,382.82

13,819.33

911.94

218.72

8,285.99

41.99

228,448.27 

222,576.40

152,729.86

3,387.42

24,753.59

4,289.86

1,393.92

10,735.16

43.45

419,909.66 

117,064.93

138,110.89

1,869.40

11,905.40

337.42

70.21

6,853.39

4.04

276,215.68 

พื้นที่ปาอนุรักษ

(ไร)
ป 2551 ป 2555 ป 2557

พื้นที่ตนนํ้า

ที่อยู ในพื้นที่

ปาอนุรักษ (ไร)

พื้นที่ปลูกขาวโพดบนพ้ืนที่ตนนํ้าท่ีอยูในเขต
พื้นที่ปาอนุรักษ  (ไร)

ที่มา : สวนภูมิสารสนเทศ สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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 เกิดอะไร? เมื่อขาวโพดไปอยูบนพื้นที่ตนน้ํา
 เมือ่มกีารทําลายปาตนน้ําไปปลกูขาวโพด จะสงผลกระทบ 

ตอพ้ืนที่ตนน้ําอยางมาก โดยทําใหการทํางานตามหนาท่ี             

ในการใหบริการของพ้ืนท่ีตนน้ําเปล่ียนแปลงไปในเชิงลบ 

เนื่องจากลักษณะของตนขาวโพดมีเรือนยอดเพียงชั้นเดียว  

ลําตนตั้งตรงมี ใบแยกเปนแฉกรอบลําตนโดยที่ ใบจะทํา          

มุมเอียงกับลําตน  ใบจะทําหนาที่รองรับนํ้าฝนที่ตกลงมา

และระบายสูตนอยางรวดเร็วในขณะเดียวกันลําตนของ

ขาวโพดจะทําหนาที่รวบรวมน้ําฝนและไหลสูโคนตนอยาง

รวดเร็วเปนทวคีณู จงึกอใหเกดิการชะลางพงัทลายของดนิ

ไดอยางมาก จากงานวิจยัของสวนวจิยัตนนํา้ สาํนกัอนรุกัษ

และจัดการตนนํ้า การทําลายปาเพี่อปลูกขาวโพด ทําให

การปกคลุมพื้นที่ดินโดยเรือนยอดนอยลง ปริมาณนํ้าฝน

และแรงตกกระทบของเมด็ฝนมากข้ึน ผวิดนิถกูอดัแนนและ

ดดูซบันํา้ฝนนอยลงรอยละ 30.17-42.33 ของปาธรรมชาติ

เกิดการสูญเสียดินและธาตุอาหารหลักในดินจาก                   

กระบวน การกัดชะพังทลาย โดยปริมาณดินผิวจะถูก           

พัดพาไปจากพื้นที่ 36.80 เท าของป าธรรมชาติ                            

การสูญเสียนํ้าจากการไมดูดซับนํ้าฝนของดิน โดยทําให         

นํา้ไหลบาหนาผวิดนิเพิม่มากขึน้ 2.47 เทาของปาธรรมชาติ 

อีกทั้งยังทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยเพิ่ม

ความรอนใหกบัอากาศเหนอืผวิดนิ ซึง่ความเสียหายเหลานี้ 

ไดคิดเปนมูลคาของผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเปนจํานวน

เงินตามหลักการดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมีมูลคา           

รวมท้ังสิน้ 94,811.38 บาท/ไร/ป ผลกระทบและมูลคาของ

ผลกระทบทางส่ิงแวดล อมบางประการ หลังการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไม ไปเปนไรขาวโพดบนพ้ืนท่ีตนนํ้า                

จะปรากฏผลดังนี้

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ปริมาณ มูลคา (บาท/ไร/ป)

การสูญเสียนํ้า (ลบ.ม./ไร/ป)

การสูญเสียดิน (กก./ไร/ป)

การสูญเสียธาตุไนโตรเจน (กก./ไร/ป)

การสูญเสียธาตุฟอสฟอรัส (กรัม/ไร/ป)

การสูญเสียธาตุโพแทสเซี่ยม (กรัม/ไร/ป)

อากาศที่รอนขึ้น (องศาเซลเซียส)*17/18

รวม

12.84

11,667.22

0.48

4.06

23.37

0.65

-

192.60

51,802.45

16.70

0.38

0.02

42,799.23

94,811.38

ที่มา : สวนวิจัยตนนํ้า สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

 จากการศึกษาในทองที่อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

ที่ปลูกในชวงป 2550 ของสวนวิจัยตนน้ํา สํานักอนุรักษ

และจัดการตนนํ้า การทําไรขาวโพดจะไดผลผลิตเฉลี่ย 

1,409.25 กิโลกรัม/ไร/ป  หากคดิราคาขายในปจจบุนัเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 5 บาท จะมีรายไดจากการขาย 7,046.25  

บาท/ไร/ป แตจากการวเิคราะหการลงทนุการปลกูขาวโพด

บนพืน้ทีต่นนํา้ เกษตรกรมคีาใชจายจากการปลกูแตละครัง้

รวมทัง้สิน้ 5,014.30 บาท/ไร (คาวสัด ุ2,003.80 บาท/ไร 

คาแรงในการใชวัสดุ 558.60 บาท/ไร และคาแรงในการ

ปฏิบัติงาน 2,451.90 บาท/ไร) หรือ หากคิดตนทุนการ

ผลิตขาวโพดบนพื้นที่สูงชันของ เขมรัฐ เถลิงศรี และ         

สิทธิเดช พงศกิจวรสิน ในป 2553 พบวามีตนทุนการ         

ผลติขาวโพด 3,712.60 บาท/ไร (คาแรง 1,474.09 บาท/ไร   

คาวัตถุดิบ 1,789.67 บาท/ไร คาจางสีและขนสง 412.50 

บาท/ไร ตนทุนอื่น ๆ  36.34 บาท/ไร) ในขณะท่ี ไดผลผลิต

ขาวโพดเพยีง 750 กิโลกรมั/ไร คดิเปนรายไดจากการขาย

ในปจจุบัน 3,750 บาท/ไร (ราคาเฉล่ีย 5 บาท/กิโลกรัม)

เมื่อหักคาใชจายตนทุนการผลิตของเกษตรกรท้ังสองกรณี
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ทําใหมีรายไดสุทธิจากการปลูกขาวโพดเพียง 2,031.95 

บาท/ไร หรอือาจจะขาดทนุได  แตเกษตรกรยงัมองไมเห็น

ถึงภาวะขาดทุนเนื่องจากไมไดคิดคาใชจายเปนคาแรงของ

ตนเองแตหากไรข าวโพดดังกลาวนี้อยู บนพื้นที่ต นนํ้า 

ผลผลิตและรายไดนี้จะลดลงอยางรวดเร็วในปถัด ๆ ไป     

ในขณะเดียวกันการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้ากอใหเกิด

ผลกระทบทางสิง่แวดลอมในดานตาง ๆ  อาท ิการสญูเสยีนํา้ 

จากการไมดูดซับนํ้าฝนของดิน การสูญเสียดินและ                    

ธาตุอาหารในดินจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน 

และการเพ่ิมอุณหภูมอิากาศ คดิเปนมลูคา 94,811.38 บาท/

ไร/ป   ซึง่ผลตอบแทนท่ีไดรบัจากการปลูกขาวโพดมีมลูคา

นอยกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายเทา  และรายไดจาก

การปลูกขาวโพดจะลดนอยลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากผลผลิต          

ทีล่ดลงทีเ่ปนผลมาจากการเส่ือมโทรมของพืน้ที ่หากราคา

ของขาวโพดลดลง รายไดจากผลผลิตจะนอยกวาตนทุน

เกษตรกรอาจจะขาดทุนเลยก็ได ดังนั้นขาวโพดจึงไมได         

เปนพืชที่สรางรายไดดีนักของเกษตรกร

 ปลูกขาวโพดบนพ้ืนที่ตนนํ้า........ 
                             เสียหายเทาไร ?
 ในภาพรวมพื้นที่ตนนํ้าของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่

ปาอนุรักษที่มีการปลูกขาวโพดอยางกวางขวาง เมื่อคิด               

คาเสยีหายจะกอใหเกดิผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากการ

สูญเสียน้ําจากการไมดูดซับนํ้าฝนของดิน การสูญเสียดิน

และธาตุอาหารในดินจากกระบวนการกัดชะพังทลาย          

ของดิน และการเพ่ิมอณุหภูมอิากาศ คดิเปนมูลคา 94,811.38 

บาท/ไร/ป  การปลูกขาวโพดบนพ้ืนทีต่นนํา้ในพ้ืนทีป่าอนุรกัษ  

276,215.68 ไร ในป พ.ศ. 2557 ทําใหเกิดผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมคิดเปนมูลคา 26,188.39 ลานบาท/ป 

ทั้งนี้ยังจะไมรวมไปถึงมูลคาทางสิ่งแวดลอมดานอื่น ๆ อีก 

เชน มูลคาสัตวปา มูลคาของแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 

และมูลคาของการเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจที่สูญเสียไป 

รวมทั้งมูลคาความเสียหายจากอุทกภัยในชวงฤดูฝน กับ

ปญหาการขาดแคลนนํ้าใช ในชวงฤดูแลง และมูลคา               

ความเสียหายจากสารพิษตกคางจากยาปราบวัชพืชและ

ศตัรพูชืกอใหเกดิการปนเปอนของมลพิษในแหลงนํา้ ตลอดจน

มูลคาความเสียหายจากปญหาฝุนละอองท่ีเกิดจากการ            

เผาไรของเกษตรกรเพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกขาวโพด                

เลี้ยงสัตว ฯลฯ ในขณะท่ีรายไดสุทธิจากการขายขาวโพด

เพยีง 561.16 ลานบาท/ป ซึง่รายไดสทุธจิะลดลงไปเร่ือย ๆ  

เนื่องจากผลผลิตท่ีลดลงจากความเส่ือมโทรมของพ้ืนที่ 

ทาํใหเกษตรกรจะมกีารใสปุยในปรมิาณทีม่ากขึน้ นัน่หมายถงึ 

ตนทุนการผลิตจะเพ่ิมมากขึ้นดวย

 หญาแฝก จะชวยแก ไขอยางไร?
 ความรวมมอืกนัจากหลายๆ ฝายเปนสิง่จาํเปน สาํหรบั

พื้นที่ปลูกขาวโพดเกษตรกรตองรวมมือกับเจาหนาที่ของ

รัฐบาล ปรับเปล่ียนการใชประโยชนที่ดินบนพ้ืนที่ตนนํ้า 

ในพื้นท่ีลอแหลมอาจตองใชมาตรการทวงคืนผืนปาโดย           

มิทําใหเกษตรกรที่ยากไรเดือดรอน ในพื้นที่ที่อนุโลมหรือ

ผอนผนัใหอยูไดตามมตริฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541  

ตองใหมีการลดหรือเลิกปลูกขาวโพดในพ้ืนที่ลาดชัน       

ตองคนหารูปแบบของการทําเกษตรกรรมจากไรขาวโพด

เชิงเดี่ยวไปเปนปากินได (Muti-layer Cropping system) 

เปนการปลูกผสมคละกันระหวางพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ  

ทัง้ท่ีเปนไมยนืตนและพืชลมลกุ ซึง่จะทําใหชวยในการฟนฟู

ความสมบูรณของพ้ืนที่ ควบคูไปกับรายไดอยางพอเพียง  

ที่ ไมทาํใหกลบัไปปลกูขาวโพดเหมอืนเดมิ หรอืหากหลกีเลีย่ง 

ไมไดยงัคงมีการปลูกขาวโพดในพ้ืนที่ตนนํ้าตอไป ตองใหมี

มาตรการอนุรกัษดนิและน้ําควบคูกนัไป เชน การปลกูหญาแฝก 

ขวางแนวลาดชันในไรขาวโพดซ่ึงคุณสมบัติของรากหญา

แฝกจะชวยลดการสญูเสยีดนิและนํา้ไดดพีอควร  จากการ

เก็บขอมูลในแปลงทดลองปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชัน  

ในไรขาวโพด อ.รองกวาง จ.แพร ในป 2556 ของสวนวิจัย

ตนนํ้า สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า หญาแฝกจะชวยลด

การสูญเสียดินไดถึง 12.30 เทา

 ดังน้ันหากมีการปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชัน         

ในไรขาวโพด (ระยะระหวางแถว 5 เมตร) จะชวยลดปริมาณ 

ตะกอนดินไดมากถึง 12.30 เทา ซึ่งสามารถลดผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอมจากการสูญเสียดิน 11,667.22 กก/ไร/ป   

เหลือเพียง 948.72 กก/ไร/ป) เมื่อนําไปคิดเปนมูลคา

เปนตัวเงินจะลดจาก 51,802.45 บาท/ไร/ป เหลือเพียง 
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4,212.30 บาท/ไร/ป จะเห็นไดวาการปลูกหญาแฝกจะลด

มูลคาการสูญเสียดินไปไดถึงไรละ 47,590.15 บาท/ไร/ป 

ในขณะที่ปลูกหญาแฝกมีคาใชจายเพิ่มขึ้นไรละ 5,280 

บาท/ไร  (1 ไร ใชกลาแฝก 3,200 กลา ๆ ละ 1.65 บาท) 

อีกทั้งจะลดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน ทําใหดินยังคง

ความอุดมสมบูรณที่จะใหผลผลิตไดสูงตอไป ในขณะ

เดียวกันหากมีการปลูกหญาแฝกในไรขาวโพดใบของหญา

แฝกสามารถนําไปทาํผลติภณัฑสรางรายได ใหกบัครวัเรอืน

ไดอีก แตทั้งนี้การปลูกหญาแฝกในไรขาวโพดบนที่ลาดชัน  

จะตองระมัดระวังในการใชยาปราบวัชพืชในไรขาวโพด  

จากการติดตามการปลูกหญาแฝกในไรขาวโพดบนพ้ืนทีต่นนํา้  

มหีลายพ้ืนทีท่ีห่ญาแฝกเห่ียวเฉาและแหงตายเน่ืองมาจาก

อิทธิพลของยาปราบวัชพืช แม ในพื้นที่ ไดหลีกเลี่ยงการใช

ในบริเวณใกลแนวหญาแฝก แตอิทธิพลของยาปราบวัชพืช

ทีม่ากบันํา้ไหลบาในพ้ืนทีล่าดชนั อาจสงผลตอแนวหญาแฝก

ในพื้นที่ลาดชันถัดลงมาได

 การแกปญหาลดการเกิดการชะลางพังทลายของดิน

โดยการปลกูหญาแฝกขวางแนวลาดชนั  เปนเพียงแนวทาง

หนึ่งที่สามารถดําเนินการได ในพื้นที่ที่ผอนผันใหชุมชน

มีการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้า โดยใชเปนมาตรการ

กําหนดให มีการปลูกหญาแฝกขวางในแนวลาดชัน

ในไรขาวโพดในพื้นที่ผอนผันรัฐบาลอาจจะตองสนับสนุน

กลาหญาแฝกใหกับเกษตรกร หรือสงเสริมใหเกษตรกรมี

การผลติกลาหญาแฝกเอง เพือ่ลดตนทนุทีจ่ะเปนคาใชจาย

เกีย่วกบักลาหญาแฝก แตในความเปนจริงแลวการแกปญหา 

โดยการลดการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้ายังมีแนวทาง

ที่สามารถดําเนินการอีกหลายรูปแบบ เชน การปลูกพืช

ทดแทน อาจจะใชการปลูกพืชยืนตนทดแทนในพื้นที่สูงชัน 

โดยใชไมเศรษฐกิจ เชน มะมวงหิมพานต ตาว สม ลําไย 

ไผรวก ไผซางหมน หรือไม ใชสอยอ่ืน โดยการปลูกหญา

แฝกขวางแนวลาดชัน และรูปแบบครึ่งวงกลมรอบตนไม 

ในชวงที่เริ่มปลูกไมยืนตนระยะแรกเพื่อดักตะกอนดิน 

การดําเนินการใด ๆ ที่จะลดพื้นที่ปลูกขาวโพด หรือแมแต

การปลกูขาวโพดในระบบทีม่กีารอนรุกัษดนิและนํา้ ตองมแีรง

สนับสนนุจากภาครัฐ และผูประกอบกิจการท่ีรบัซือ้ขาวโพด 

ตองไมรับซ้ือผลผลิตบนพื้นที่สูงอีกตอไป เจาของไซโล

ในพืน้ที ่ธนาคารหรอืสหกรณ ตองยตุบิทบาทในการปลอย

สินเช่ือท่ีเปนปจจัยการผลิตหรือเงินกูอีกดวย หรืออาจจะ

ตองกําหนดในเงื่อนไขในกิจกรรรมเหลานี้ เชน ไมรับซื้อ

ข าวโพดจากพื้นท่ีต นนํ้าที่ ไม มีระบบอนุรักษ ดินและ

นํ้าในพื้นที่ หรือรับซื้อขาวโพดที่ปลูกในพื้นที่ตนนํ้าโดย

ปลูกรวมกับหญาแฝก เปนตน

 สาํหรบัในพืน้ทีต่นนํา้สาํคญัมาก การขอคนืพืน้ทีเ่พือ่ให

กลบัเปนปาธรรมชาติ จะตองดําเนนิการรวมกนัระหวางเจา

หนาท่ีรัฐ และเกษตรกรที่ตองสูญเสียรายได หากสามารถ

จัดการใหมีการคืนพื้นที่เพื่อใหเปนปาสมบูรณอีกครั้ง 

คงตองการแนวทางการชดเชยรายได ใหกับเกษตรกร 

โดยการจางงานใหเปนแรงงานในการปลกูฟนฟปูาในเบือ้งตน  

และปรับเปล่ียนใหเปนผูดูแลปาอีกตอไป โดยไดรับผล

ตอบแทนจากภาครัฐ หรือการผลักดันใหเกิดกองทุน

ตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES : Payment for Ecological 

service)  มาเปนเคร่ืองมือชดเชยรายได ใหกับเกษตรกร

ที่สูญเสียไปจากการเลิกปลูกขาวโพดมาเปนผูพิทักษระบบ

นเิวศตนนํา้  หรอืหากจําเปนตองใหพืน้ทีเ่หลานีป้ลกูปาตนนํา้ 

กส็ามารถปลกูแฝกเสรมิปาไปในคราวเดียวกนั จากการศึกษา

ของประเดิมชัย แสงคูวงษและคณะ (2557) การปลกูหญาแฝก

เสริมปาจะเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากบทบาท

ของหญาแฝกท่ีปลูกเสริมในพื้นที่สวนปา จะมีมูลคา

ประมาณ 1,963.55 บาท/ไร/ป

 ขอมูลเหลานี้ชวยใหรัฐบาลและประชาชนไดตระหนัก

ถึงความสูญเสียอยางใหญหลวง องคความรูจากงานวิจัย

ที่สอดแทรกไวจะเปนประโยชน ในการนําไปเผยแพร

เพ่ือสรางจิตสาํนกึใหประชาชน องคการเอกชน และหนวย

งานราชการ นําไปสู การมีสวนรวมในการดูแลรักษา

ปาตนนํ้าระหวางภาครัฐและภาคประชาชน หรือชวย

สนับสนุนใหรัฐบาลตัดสินใจออกมาตรการเสริมตาง ๆ 

ที่จะชวยลดความเสียหายจากการปลูกขาวโพดบนพื้นที่

ตนนํ้าได



15จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 46 เดือนกันยายน 2560

เอกสารอางอิง
เขมรัฐ เถลิงศรี และสิทธิเดช พงศกิจวรสิน. 2555. ขาวโพดเล้ียงสัตว กลไกสูความเหล่ือมล้ําในระดับทองถ่ิน 
 กรณีศึกษา หวงโซการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว อ.เวียงสา จ.นาน โครงการสูสังคมเสมอหนาการศึกษาโครงสราง

 ความม่ังคั่ง โดรงสรางอํานาจเพื่อการปฎิรูป สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) กรุงเทพฯ

สทิธิเดช พงศกจิวรสนิ และเขมรฐั เถลงิศร.ี 2558. ขาวโพดเล้ียงสัตว กบัการสูญเสียพ้ืนทีป่า : ปญหาและทางออก. 
 สํานักประสานงานชุดโครงการ งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสรางเครือขายงานวิจัยเชิงนโยบาย 

 สถาบันคลังสมองของชาติรวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) กรุงเทพฯ

สวนวิจัยตนน้ํา. 2557. ทําไมไมควรมีไรขาวโพดบนพื้นที่ตนน้ํา. สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ 
 สัตวปา และพันธุพืช. กรุงเทพฯ

สวนประเมินทรพัยากรตนนํา้. 2556. แลหนา...พืน้ทีต่นนํา้ลาํธารในประเทศไทย. เอกสาร 60 ป การอนุรกัษและจดัการ
 ตนนํ้า. สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. กรุงเทพฯ
ประเดิมชัย แสงคูวงษ พงศศักดิ์ วิทวัสชุติกุล พิณทิพย  ธิติโรจนะวัฒน สมชาย ออนอาษาปราบษณ สมใจ และ

 สมศกัดิ ์สนัตสิรุตัน. 2557. ปลกูแฝกเสรมิปา เพิม่มลูคาทางเศรษฐกจิ. รายงานผลการประชมุสมัมนาการพฒันา

 และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 6 หนา 76 – 80. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

 เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, กรุงเทพฯ

ภาพที่ 1. ปาตนนํ้าดอยปุย จ.เชียงใหมภาพที่ 1. ปาตนนํ้าดอยปุย จ.เชียงใหมภาพที่ 1. ปาตนนํ้าดอยปุย จ.เชียงใหม

ภาพที ่2. พืน้ทีเ่ริม่ปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวภาพที ่2. พืน้ทีเ่ริม่ปลกูขาวโพดเล้ียงสตัว
บนพืน้ทีต่นนํา้ลาํธารบนพืน้ทีต่นนํา้ลาํธาร

ภาพที ่2. พืน้ทีเ่ริม่ปลกูขาวโพดเล้ียงสตัว
บนพืน้ทีต่นนํา้ลาํธาร
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ภาพที่ 3-6. ภาพที่ 3-6. 
ไรขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่ตนนํ้าลําธารไรขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่ตนน้ําลําธาร
ภาพที่ 3-6. 
ไรขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่ตนน้ําลําธาร

3

4

65
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ภาพที่ 7. การพังทลายของดินจากการทําไรขาวโพดภาพที่ 7. การพังทลายของดินจากการทําไรขาวโพดภาพที่ 7. การพังทลายของดินจากการทําไรขาวโพด

ภาพที่ 8. ภาพที่ 8. 
ตะกอนดินที่ ไหลลงเขื่อนตะกอนดินที่ ไหลลงเข่ือน
ที่เกิดจากการทําไรขาวโพดที่เกิดจากการทําไรขาวโพด

ภาพที่ 8. ภาพที่ 8. 
ตะกอนดินที่ ไหลลงเขื่อนตะกอนดินที่ ไหลลงเข่ือน
ที่เกิดจากการทําไรขาวโพดที่เกิดจากการทําไรขาวโพด
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ภาพที่ 9-10  ภาพที่ 9-10  
การปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชันในไรขาวโพดการปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชันในไรขาวโพด

ภาพที่ 9-10  
การปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชันในไรขาวโพด

ภาพที่ 11-12 ภาพท่ี 11-12 
แปลงทดลองปลูกหญาแฝก รวมกับขาวโพดแปลงทดลองปลูกหญาแฝก รวมกับขาวโพด

ภาพที่ 11-12 
แปลงทดลองปลูกหญาแฝก รวมกับขาวโพด
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ภาพที่ 14-15 ระบบรากหญาแฝกที่ชวยดักตะกอนดินภาพที่ 14-15 ระบบรากหญาแฝกที่ชวยดักตะกอนดิน

14

15

ภาพที่ 14-15 ระบบรากหญาแฝกที่ชวยดักตะกอนดิน

ภาพที่ 13 หญาแฝกวางแนวลาดชันในไรขาวโพดภาพที่ 13 หญาแฝกวางแนวลาดชันในไรขาวโพดภาพที่ 13 หญาแฝกวางแนวลาดชันในไรขาวโพด
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¤ÃÑé§·Õè 1/2560

โดย : กลุมแผนงาน 
กองแผนงานและวิเทศสมัพนัธ 

สาํนกังาน กปร.
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 เมื่อวันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2560 สํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดการ

ประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตาม

ประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

คร้ังที่ 1/2560 ณ หองประชุม 201 

อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยมี นายปวัตร นวะมะรัตน 

รองเลขาธิการ กปร. เปนประธานการประชุมฯ 

พรอมดวยอนกุรรมการดานวชิาการและตดิตาม

ประเมนิผลฯ ซึง่เปนผูทรงคณุวฒุแิละผูแทนจาก

สวนราชการตาง ๆ ผูบริหารสํานักงาน กปร.            

และเจาหนาที่ โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี

 การรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ปงบประมาณ 2559 จาก 5 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาท่ีดิน              

กรมปาไม กรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื กรมชลประทาน และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยแบงออกเปน                                  

4 แผนงาน ตามตารางตอไปนี้

1. แผนงานดานการสงเสริมประชาสัมพันธ
โครงการ หนวยงาน

1.1  สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้า

1.2 ฝกอบรมราษฎรในพื้นที่หมูบานเปาหมายเสี่ยงภัยดินถลม ศูนยเรียนรู

 และรณรงคการใชหญาแฝก จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเพชรบูรณ

1.3  จดัทาํฐานการเรียนรูดานหญาแฝกในพ้ืนทีห่มูบานเปาหมายเส่ียงภยัดนิถลม 

 จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเพชรบูรณ

1.4  สงเสริมการปลูกหญาแฝกบนพื้นที่ตนนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม

1.5  โครงการสงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธการใชประโยชนหญาแฝก

 ในงานชลประทาน

กรมปาไม

กรมปาไม

กรมปาไม

กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช

กรมชลประทาน
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2. แผนงานดานการศึกษา ทดลอง วิจัย

3. โครงการศึกษาการปองกันดินถลม

โครงการ

โครงการ

หนวยงาน

หนวยงาน

2.1 การสํารวจและรวบรวมขอมูลแหลงพันธุหญาแฝกในประเทศไทย

2.2 การปองกันการพังของคันคลองสงนํ้าดวยหญาแฝกคลองสงนํ้าสายใหญ

 ฝงขวาโครงการสงน้ํา และบํารุงรักษาลําปาว

2.3  อทิธพิลของหญาแฝกและโครงสรางทางวิศวกรรมท่ีมตีอการลดการกัดเซาะ

 ในพ้ืนทีช่ายฝงทะเลบริเวณปากคลองทาสนีวล ตาํบลปากคลอง จงัหวัดชุมพร

2.4 การอนุรักษดินและนํ้าในแปลงไมผลบนพื้นที่สงูของสถานีวิจัยดอยปุย

2.5 การศึกษาหญาแฝกพันธุตางๆ ที่มีผลตอการอนุรักษดินและนํ้าพ้ืนที่สูงของ

 สถานีวิจัยดอยปุย

2.6 การประยุกต ใชหญาแฝกในแปลงปลกูสตรอเบอร่ีบนพืน้ท่ีสงูของสถานวีจิยั

 ดอยปุย

2.7 อทิธิพลของหญาแฝกและพืชคลุมดินท่ีมตีอการเจริญเติบโต การใหผลผลิต

 และคุณภาพของผลมะมวงน้ําดอกไมสีทอง ที่สถานวีิจัยปากชอง

2.8 การปรับปรุงพันธุแฝกที่ปรับตัวได ในสภาพนํ้าทวมและพื้นที่ชายทะเล

3.1  ศกึษาผลของระบบพชืและระบบอนรุกัษดนิและนํา้รวมกบัหญาแฝกตอสมบตัิ

 ของดินในพ้ืนที่เสี่ยงดินถลมจังหวัดอุตรดิตถ

3.2 ปลูกปาเพ่ือฟ นฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไมจากเหตุการณอุทกภัย

 และดนิถลมในพืน้ที ่บานตนขนนุ ตาํบลนํา้ไผ อาํเภอนํา้ปาด จงัหวดัอุตรดติถ

3.3 ศกึษาวิธกีารฟนฟูพืน้ทีด่นิถลมโดยการปลูกตนไมรวมกับหญาแฝกและวิธกีล

 ในพื้นที่ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมพัฒนาท่ีดิน

กรมชลประทาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรมพัฒนาท่ีดิน

กรมปาไม

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช
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4. โครงการศกึษาการปรบัปรงุและขยายพนัธุหญาแฝกโดยเมลด็
โครงการ หนวยงาน

4.1 การคัดเลือกพันธุหญาแฝกเพื่อการผลิตเมล็ด

4.2 ศึกษาการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของหญาแฝกแตละพันธุ และ

 การเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน

   - ศึกษาการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของหญาแฝกแตละพันธุ และ

  การเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน

 - การศกึษาลกัษณะทางสณัฐานวทิยาพันธุหญาแฝกทีม่ศีกัยภาพตอการตดิ

  ผลและเมล็ด

4.3 การวจิยัใชประโยชนจลุนิทรียสรางเสรมิการเจรญิเติบโตของพชืเพิม่ศกัยภาพ

 การติดเมล็ดของหญาแฝก

4.4 ศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดหญาแฝกแตละพันธุ

 - การพัฒนาและการสุกแกของเมล็ดพันธุหญาแฝก

 - การกระตุนความงอกและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุหญาแฝกเพ่ือการ

  ขยายพันธุดวยเมล็ด

กรมพัฒนาท่ีดิน 

(ดําเนินงานรวมกับ 

กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร 

กรมการขาว และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

 และในปงบประมาณ 2560 นายกรัฐมนตรี

ประธาน กปร. ไดอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

ใหแก สวนราชการท่ีเกี่ยวของจํานวน 7 หนวยงาน 

ในวงเ งินงบประมาณท้ังสิ้น 57,122,500 บาท                               

(หาสบิเจ็ดลานหน่ึงแสนสองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

ดังรายการตอไปนี้

 1. แผนงานดานการสงเสริมประชาสัมพันธ
จํานวน 6 หน วยงานประกอบด วย กรมป าไม  

กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่

ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วงเงิน 49,739,760 บาท
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 2. แผนงานดานการศกึษา ทดลอง วจิยั จาํนวน 
3 หนวยงาน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยพะเยา และกรมพัฒนาท่ีดิน วงเงิน 

3,987,740 บาท

 3. โครงการการศึกษาการปองกันดินถลม 
จาํนวน 1 หนวยงานคือ กรมปาไม วงเงิน 3,343,200 บาท

 4. โครงการศึกษาการปรับปรุงและขยายพันธุ
หญาแฝกโดยเมลด็ จาํนวน 1 หนวยงานคือ กรมพัฒนาทีด่นิ 

วงเงิน 51,800 บาท

 การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป และแผน
ปฏิบัติการประจําปจากหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น ขณะนี้

อยู  ในขั้นตอนการประมวลผลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ

ระยะ 5 ป และแผนประจําป และจะมีการประชุม                   

เพื่อหาความเหมาะสมในการดําเนินงานต อไปโดย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการหรือผูสนใจสามารถขอรับหนังสือ

แผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) หรือ

ตองการหนังสือเพิ่มเติมติดตอไดที่กองแผนงานและ

วิเทศสัมพันธ สํานักงานกปร.

 การจัดทําเอกสารเผยแพร โครงการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สํานักงาน กปร. ในฐานะกองบรรณาธิการจัดพิมพจุลสาร

ภูมิวารินอนุรักษ ใครขอ ความรวมมือจากนักวิชาการ 

และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดสงขอมูลวิชาการ 

และกจิกรรมตาง เกีย่วกบัหญาแฝก ใหแก สาํนกังาน กปร. 

เพื่อใหการเผยแพรงานหญาแฝกเปนไปอยางแพรหลาย

มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดพิมพจุลสารภูมิวาริน อนุรักษ 

จาํนวน 3 ฉบบั/ป ทัง้นี ้สามารถตดิตอสงบทความไดที่ 

 กองแผนงานและวิเทศสมัพนัธ สาํนกังาน กปร. 

 โทรศพัท : 02-447-8501– 6 ตอ 234, 

 e-mail: rdpb.pl2@gmail.com
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¡ÒÃμỐ μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�¡ÒÃμỐ μÒÁ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�
¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔã¹¾×é¹¨Ñ§ËÇÑ́ ¹‹Ò¹¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔã¹¾×é¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ¹‹Ò¹

¡ÒÃμỐ μÒÁ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�
¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔã¹¾×é¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ¹‹Ò¹

โดย: กลุมแผนงานโดย: กลุมแผนงาน
กองแผนงานและวเิทศสมัพนัธสาํนกังาน กปร.กองแผนงานและวิเทศสมัพนัธสาํนักงาน กปร.
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμÃÒÉ®ÃáÅÐ¿„œ¹¿Ù»†ÒμÑ¹¹íéÒÅíÒ¸ÒÃºŒÒ¹ËŒÇÂËÂÇ¡
μÒÁ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔÊÁà ḉ¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹ (¡ÃÁ»†ÒäÁŒ)

ÈÙ¹Â�Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊÃŒÒ§»†ÒÊÃŒÒ§ÃÒÂä Œ́μÒÁ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 
ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹ (¡ÃÁ»†ÒäÁŒ)

 โครงการนี้มีเปาหมายเพื่อพัฒนาชีวิต
ชนเผ ามลาบรี ในพื้นที่ศูนย เรียนรู รวมถึง                 
ชนเผาอ่ืน ๆ  ทีอ่ยูบรเิวณรอบพ้ืนท่ีศนูยเรียนรูฯ 
สรางความรวมมือของราษฎรชวยฟนฟูระบบ
นิเวศพื้นที่ปาตนไม โดยมีการปลูกหญาแฝก
รวมกับการปลูกปาบริเวณคันคลองหรือบอนํ้า
เพื่อปองกันการชะลางของดิน นอกจากนี้ยังมี
การทาํแปลงเพาะชาํหญาแฝกเพิม่ขึน้อีก 3 แปลง 
จากเดิมที่มีอยูแลวทั้งหมด 7 แปลง เพื่อนําไป

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาสรางปาสรางรายไดตามพระราชดําริฯ ไดนอมนํา                     
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับหญาแฝกมาใชประโยชนเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา โดยท่ีสงเสริม
สนบัสนุนในแปลงไมชัน้ลางผิวดนิเพ่ือรกัษาความชุมชืน้ ใหกบัพนัธุไมทีป่ลกูใน 4 ชัน้เรือนยอด 
ไดแก ไมชั้นบน ไมชั้นรอง ไมพุมและไมผิวดิน และพืชหัวใตดิน อกีท้ังไดดาํเนนิการปลูก
เปนแปลงสาธิตใน 3 ลกัษณะพืน้ที ่ประกอบดวย พืน้ทีฟ่นฟสูภาพปาตนนํ้า โดยปลูกหญา
แฝกรวมกับพันธุไมปาดั้งเดิมถัดมาพ้ืนที่แปลงวนประชารัฐ โดยทําการปลูกหญาแฝก

 เมือ่วนัที ่7-9 สงิหาคม 2560 คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผลฯ รวมถึงผูบรหิาร
และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดติดตามความกาวหนาและดําเนินงาน            
หญาแฝกท้ังหมด 6 พื้นที่ ในจังหวัดนาน เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชน ในการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 1. ควรจัดการฝกอบรมการปลูกหญาแฝกในพื้นที่
ลาดชันและในพื้นที่ป าไม  หรือปลูกร วมกับพืชผล
ทางเศรษฐกิจ เพื่ออนุรักษ ดินและปรับปรุงดินให มี
ประสิทธิภาพ
 2. การปลูกหญาแฝกขวางท่ีลาดชัน ควรใชพันธุหญา
แฝกที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ เพื่อปองกันการถลม
ของแนวดิน
 3. เพ่ือความถูกตองตามหลักขอมลูทางวิชาการ สมควร
สงตวัอยางพันธุแฝกทีเ่กบ็ได ในพืน้ที่ ไปวเิคราะหทีส่าํนกัวจิยั 
กรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อทราบพันธุหญาแฝกที่จะนํามาใช

2¾×é¹·Õè

1¾×é¹·Õè

ใชประโยชนตอไปซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี
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ขวางแนวลาดชัน รวมกับพืชเชิงเดี่ยวและ
พชืเศรษฐกิจตาง ๆ และพ้ืนที่สาธารณะ บริเวณ
ริมสระเก็บนํ้าชุมชนเพ่ือปองกันการพังทลาย
ของดินดวย ซึง่ทางคณะอนุกรรมการฯ มขีอคดิเห็น
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี
 1. ควรยึดปฏิบัติตามแนวทางวนประชารัฐ
เปนหลัก คอื การปลูกปาแบบประชาชนมีสวนรวม 
รวมกับการปลูกหญาแฝกปองกันการพังทลาย
ของหนาดิน และควรปลูกใหถูกตองตามหลัก
วิชาการดวย เชน ถาจะขยายพันธุหญาแฝก 
ควรตองใสปุ ยร วมดวย โดยใชระยะปลูก 
50 x 50 เซนติเมตร เปนตน
 2. ควรปรับปรุงบริเวณที่ชํารุดเสียหายให

อุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนฝายชะลอนํ้า แปลงเกษตร เปนตน
 3. ควรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับประโยชนของหญาแฝกกับผูเขารวมโครงการและ
เจาหนาทีผู่ทาํหนาทีส่งเสริมใหเขมขนย่ิงข้ึน โดยนําไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีทีท่าํแลวประสบ
ความสําเร็จ เพื่อพัฒนาประยุกต ใชกับพื้นที่ของตนเองตอไป
 4. ควรหาเครือขายใหเพิ่มขึ้น มีการถายรูปเปรียบเทียบกอน-หลังการดําเนินงาน

â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡ËÞŒÒá½¡º¹¾×é¹·ÕèμŒ¹¹íéÒâ´ÂªØÁª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ “à¾×èÍÍ¹ØÃÑ¡É �´Ô¹áÅÐ¹íéÒ”
(¡ÃÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ÊÑμÇ �»†Ò áÅÐ¾Ñ¹ Ø̧�¾×ª)3¾×é¹·Õè

 โครงการน้ีมีการรวมมือกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
หนวยงานทางการศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่รวมกัน
ปลูกหญาแฝกบริ เวณทางลาดชันเพื่อใช หญ าแฝก
ในการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน ฟ นฟูดินให มีความ

อุดมสมบูรณ และ
แ ก  ป  ญ ห า ดิ น
เสื่อมโทรม อีกทั้ง
ดํ า เ นินการขยาย
พันธุ ทําใหมีจํานวน
กลาหญาแฝกเพียง
พ อ ต  อ ก า ร ใ ช 
ป ร ะ โ ย ช น  ด  ว ย
นอกจากน้ียังมีการ
อ บ ร ม ก า ร ใ ช 

ประโยชนหญาแฝก เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า และการทํา
ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก เพ่ือเพ่ิมรายได ใหกับชุมชน
หรือผูที่สนใจดวยซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
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 องคการบริหารสวนตําบล
สั นทะ ได  มี การนํ ากล  า          

หญาแฝกมาปลูกบริเวณ

ทางลาดชนัขางหนาหนวยงาน 

เพื่อลดการพังทลายของ

หน  า ดิ น แ ล ะป รั บ ป รุ ง

คุณภาพดิน โดยมีการ

เริ่มปลูกหญาแฝกต้ังแต 

ป 2558 จนถึง ป 2560 

และยังคงดําเนินการปลูก

หญาแฝกตอไป ในสวนของหนวยจัดการตนนํ้าขุนสถานนั้น

ไดมี โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกบนพ้ืนที่ตนนํ้า

โดยชุมชนมีสวนรวม โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ

 1. ควรใชเทคนิคทางดานวิศวกรรมพ้ืนฐานมาชวยเพ่ิมความ
คงทนแข็งแรงของแถวหญาแฝกในชวงระยะแรกดวย โดยการใช
ไมไผมาปกขวางแนวลาดชนัไวหลงัแนวหญาแฝกทีจ่ะปลกูลงในพืน้ที่ 
เพ่ือแถวของไมไผนั้นจะชวยพยุงใหหญาแฝกมีความคงทนแข็งแรง
และสามารถปองกันหญาแฝกใหมีชีวิตไดตอไปในวันขางหนา
 2. หากมีหญาแฝกตาย ใหปลูกแฝกซอมแซมในทันที เพื่อใหลด
ชองวางของระยะหญาแฝกและเปนการปองกันดินถลมอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
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การเพาะชําหญาแฝกและผลิตกลาหญาแฝก จํานวน 

160,000 กลา ซึ่งปลูกขวางแนวลาดชัน เพ่ือการสาธิต

และการปองกนัดนิเลือ่นไหล นอกจากนีย้งัไดมกีารแจกจาย

กลาหญาแฝกใหกับประชาชนในชุมชนของพ้ืนที่ดําเนินงาน 

พรอมสงเสริมใหปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ีตนน้ําเพ่ือเปน

การอนุรักษดินและนํ้าปองกันการชะลางพังทลายของดิน

แถวหญาแฝกชวยกักเก็บตะกอนดินลดความแรงของน้ํา

ที่ ไหลบาชวยกกัเกบ็นํา้ไว ในดนิและพืน้ทีต่อนบนและยงัลด

การสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพ้ืนที่ นอกจากน้ียังมีการ          

ใหความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนหญาแฝกและวิธีการ 

ปลูกหญาแฝกท่ีถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหกับ

ชุมชนอีกดวย ดวยซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็น

และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
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  1. ควรมีการซอมปรับปรุงแถวหญาแฝกในสวนท่ี

ตายไปบางใหเปนแถวเปนแนว เพื่อที่จะชวยในการปองกัน

ดินและนํ้าไหลบาไดเปนอยางดี

  2. ควรจะดําเนนิการตอในพ้ืนท่ีทีย่งัไมไดดาํเนินการ 

เพราะมิเชนนั้นแลว พื้นที่ ในสวนท่ี ไม ไดปลูกหญาแฝก          

จะมีการชะลางพังทลายของหนาดินสูงอยางเดิม สงผลให

ดนิตะกอนไหลไปทับถมยงัแหลงนํา้ในบริเวณดานลางตอไป

  3. ควรเนนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี

ใหมาก รัฐอาจจะชวยในชวงแรกและประชาชนชวย       

ขยายพันธุตอ

  4. รัฐควรจัดฝกอบรมใหมีความรูเร่ืองหญาแฝก

มากกวาการขยายพันธุหญาแฝก

 สถานีวิจัยตนนํ้าซึ่งก็นับเปนหนึ่งในโครงการสงเสริมการใช
หญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา บนพ้ืนที่ตนนํ้าโดยชุมชนมี        
สวนรวม ซึ่งไดรับการจัดสรรกลาหญาแฝกมาขยายพันธุ จํานวน 
200,000 กลา จัดทําแปลงเพาะชํากลาหญาแฝกจํานวน 2 แปลง 
และหนวยงานยังไดมีการปลูกหญาแฝกตามขอบสระนํ้าและ           
รองสวนผลไม ในสวนของประชาชน แจกจายกลาหญาแฝก (กลาถงุ) 
ใหกับชุมชน จํานวน 5 ชุมชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม        
ในการปลูกหญาแฝกซึ่งจะชวยฟนฟูและปรับปรุงดินใหมีคุณภาพ 
มากขึน้ เน่ืองจากหญาแฝกจะชวยรกัษาความชืน้ในดนิทาํใหดนิโปรง
และมีการระบายอากาศของดินทีด่ ีทีส่าํคญัจะเปนการเพ่ิมอนิทรียวตัถุ 
ใหแกดิน เมื่อเกษตรกรนําไปปลูกในพื้นที่เกษตรกรของตนเอง         
หญาแฝกจะชวยในเร่ืองการรักษาสภาพแวดลอม ซึ่งจะชวยใน
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การบําบัดและกรองนํ้าเสีย และปองกันการ                  
พังทลายของไหลถนนไดเปนอยางดี ในอนาคต 
ทางดานสถานีวิจัยตนนํ้านานจะมีการสาธิตการ
ปลกูหญาแฝกในระบบวนเกษตร ซึง่ขณะนี้ ไดมกีาร
ปลูกตนกลวยนํารองไปกอนแลว และจะนําผลการ
ดาํเนนิงานมาพฒันาตอยอดเพือ่เปนตวัอยางใหกบั
ชุมชนไดเขามาศึกษาและปรับในพ้ืนท่ีเกษตรของ
ตนเองซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
 1. ควรมีการเก็บบันทึกข อมูลผลงานวิจัย
การปลูกแฝกรวมกับไมผลในรูปแบบตาง ๆ ที่คิด
วาจะนําไปสงเสริมและใชประโยชนทั้งระยะส้ัน-
ระยะยาว และในแงของความคุมคาในทุก ๆ ดาน 
โดยอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ              
ที่ทําในลักษณะเดียวกันดวย
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 2. ควรเนนการจูงใจในการนําหญาแฝกไปปฏิบัติจริง            
ในพ้ืนที่การเกษตร พรอมท้ังรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ           
เพื่อทําการวางแผนศึกษาและดําเนินงานรวมกันตอไป
 3. ในการสงเสริมการปลูกหญาแฝกอยางเดียวคงไม
เพียงพอ ควรทําวิจัยชุมชนรวมกัน โดยอาจจะมีการทํา
แบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนในพื้นที่ 
เพือ่ดคูวามสนใจและการยอมรับจากเกษตรกรซ่ึงอาจจะให
นักวิจัยทางสังคมศาสตรมารวมกันศึกษาและชวยในการ
เก็บขอมูล
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 พื้นที่ โครงการนี้เปนศูนยจัดการตนนํ้าที่ 5  
สวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษที่ 
13 (แพร) ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ มน้ําสะเนียน 
ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร และพืน้ทีลุ่มนํา้ไสล 
ประมาณ 55 ตารางกิ โลเมตร รวมพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร หรือ 
75,000 ไร ซึ่งมีพื้นที่เปาหมาย จํานวน 6 ราย 
รวมกลาหญาแฝก จํานวน 160,000 กลาโดยที่ 
หนวยงานราชการ 1 แหง ไดรบักลาแฝก จาํนวน 

ที่มีอยูกอนนี้และจะสงเสริมการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ที่มี
ความเส่ียงตอการพังทลายของหนาดินด วยซ่ึงทาง            
คณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง
ในการดําเนินงาน ดังนี้
 1. ควรทําการเก็บบันทึกขอมูลทางวิชาการไปพรอม ๆ 
กบัการทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก เพ่ือตดิตามดูการแตก
หนอและอัตราการรอดตายของหญาแฝก จนถึงการเก็บ
เกี่ยวนําหญาแฝกมาลงถุงเพ่ือขยายพันธุแบบกลาถุงตอไป
โดยใชระยะปลกู 50 x 50 ซม.
 2. ควรบันทึกลักษณะดินที่แตกตางกันวา ดินตางชนิด
กันนั้นมีผลตอการเจริญเติบโตของหญาแฝกหรือไม เพื่อที่
การดําเนินงานตอไปนั้นจะไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. การจะนําหญาแฝกมามุงหลังคาแทนหญาคานั้น 
ควรกลับมาพิจารณาท่ีแนวพระราชดําริหลักวา หญาแฝก
มีคุณสมบัติ คือ มีรากที่หยั่งลึก ชวยยึดหนาดิน และกรอง
ตะกอนดิน เพ่ือปองกันดินพังทลาย ใบนํามาคลุมดิน                 
เพื่อสรางความชุมชื้นใหกับพืช ดังนั้น ควรพิจารณาเร่ือง
การดําเนินงานตามคุณสมบัติหลักของหญาแฝกกอน

110,000 กลา และประชาชนในพ้ืนที ่5 ราย ไดรบักลาแฝก 
จํานวน 50,000 กลา กิจกรรมของโครงการไดมีการจัดทํา
แปลงเพาะชําขยายพันธุกลาแฝก จาํนวน 3 แหง และขยายพันธุ 
หญาแฝกเพิ่มจากเดิมที่มีอยูแลวในบริเวณพ้ืนที่ดําเนินงาน 
ของหนวยงาน ใหไดพื้นที่จํานวน 10 ไร รวมทั้งจะมีการ
ทดลองแฝกพันธุ ใหม/แฝกพันธุพื้นเมืองที่พบบริเวณพื้นที่
ดําเนินการดวย นอกจากนี้ยังสงเสริมการนําหญาแฝก          
มาใชมงุหลงัคาแทนหญาคา ซึง่จะเปนการทดแทนหญาคา 
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