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จากใจบรรณาธิการ

บทบรรณา ธิการ

 “หญาแฝก” เปนพืชที่มีศักยภาพในทางเกษตรกรรมมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ัวไปและราษฎรท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตร ได ใหความสนใจและตองการ   
นาํไปขยายผลโดยเล็งเหน็ถงึประโยชนสรรพคณุในหญาแฝก และพรอมท่ีจะสนองพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เกีย่วกบัหญาแฝกอยางตอเนือ่ง ทัง้ในดานการวิจยัและการทดลอง                       
การสงเสริมขยายผล และการเผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน                   
สนองพระราชดําร ิดานการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก ยงัคงทาํหนาท่ีเปนแกนกลางในการประสานงาน
กับหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการขยายผลสูประชาชน เพื่อใหการอนุรักษดินและนํ้าเกิดประโยชนสูงสุด                           
และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติไดดีขึ้น
 สําหรับจุลสารภูมิวารินอนุรักษฉบับนี้ จะนําเสนอการประกวดผลงานดานการสงเสริมการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ ครัง้ที ่10 ประจําป 2559 - 2560 (ตอนที ่1/2) ซึง่ปนีจ้ดัขึน้ 
ภายใตแนวคดิ “1 ทศวรรษ หญาแฝก V - STRONG Network มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” นาํเสนอผลการศึกษา    
“หญาแฝกฟนฟูดินถลม” โดย นายพงศธร บรรณโศภิษฐ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกับ                   
สวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนนํ้า สํานักอนุรักษและจดัการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
“หญาแฝกในหินศิลาแลง”  โดยนายสมศักดิ์  สันติสุรัตน นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักอนุรักษ
และจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อดูความสามารถของระบบรากหญาแฝก และ 
บทความ “หญาแฝกสีมวง” ที่มีการขยายพันธุ โดยใชดินจากพื้นท่ีตาง ๆ มาเพาะ หรือเพิ่มปริมาณปุยหรือ            
ธาตุอาหารลงในแปลงทดลองหญาแฝกสีมวง และการติดตามผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ รวมกับกรมปาไม 
 ทายน้ี กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกทานที่ ไดรวมสง งานวิจัย ขาวสาร หรือกิจกรรมตาง ๆ                           
ที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานหญาแฝก ลงในจุลสารภูมิวารินอนุรักษ ฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งว า                             
จุลสารภูมิวารินอนุรักษ ฉบับนี้ จะเปนอีกหนึ่งสื่อกลางในการเผยแพรงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใช              
หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไปสูเกษตรกรและประชาชนอยางแทจริง
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 การประกวดผลงานการ พัฒนาและรณรงค                            
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งท่ี 10 
ประจําป 2559 - 2560 ซึ่งดําเนินการโดยความรวมมือ
ขององคกรผูรวมจดั 4 องคกร ประกอบดวย มลูนธิชิยัพฒันา 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร . )                           
กรมพัฒนาท่ีดิน และบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ในปนี้
จดัภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ หญาแฝก V - STRONG 

Network มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ซึ่งไดแยกประเภท             
ของการประกวดออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
 1. รางวัลประเภทสงเสริมการปลูกและขยายผล
 2. รางวัลประเภทสงเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑจาก
  ใบหญาแฝก 
 ซึง่ในแตละประเภทนัน้ไดมกีารแยกรายละเอยีดไปตาม
สภาพพ้ืนทีท่ีด่าํเนนิการ โดยมีรางวัลพเิศษ โลพระราชทาน
ใหกับบุคคลและหนวยงานดานการสงเสริมที่มีความ                
โดดเดนเปนพิเศษ ซึ่งประกอบดวย
 ประเภทสงเสริมการปลูกและขยายผล มีการ
พจิารณาแยกตามสภาพพ้ืนทีท่ีม่กีารใชประโยชน เชน พืน้ที่
ลาดชนั พืน้ท่ีเชงิลาดแหลงนํา้/ไหลทาง พืน้ทีส่ภาพพืน้ดนิ     

 การประกวดผลงานการพัฒนาและรณรงค                            
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 10

มีปญหา พื้นที่แหลงเรียนรูและขยายผล และไดมีการ
พิจารณารางวัลพิเศษโลพระราชทานใหกับผูที่มีผลงาน           
โดดเดนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางมาอยางย่ังยืน
ยาวนาน รวม 4 รางวัล คือ
 *  รางวัลเกียรติยศหญาแฝกตนแบบความย่ังยืน
 *  รางวัลประเภทความย่ังยืน
 * รางวลัประเภทหนวยงานรวมสงเสรมิการปลกูและ
  ขยายผลการใชประโยชนจากหญาแฝกเพ่ือการ
  อนุรักษดินและน้ํา
 * รางวลัประเภทสถานพีฒันาทีด่นิทีส่งเสรมิการปลกู
  และขยายผลการใชประโยชนจากหญาแฝก
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 สําหรับประเภทการสงเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑจาก
ใบหญาแฝก ไดแยกออกเปนสองประเด็นยอย คือ                 
ดานความคิดสรางสรรค และดานการออกแบบ               
และถายทอดองคความรูผลิตภัณฑ
 ในการประกวดครั้งนี้ มีผู ส งผลงานเขาประกวด             
ทั้งประเภทบุคคล ชุมชน และหนวยงาน รวมทั้งสิ้น                 
105 ผลงาน มีผู  ไดรับการพิจารณาให ไดรับรางวัล                 
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 30 ผลงาน ทั้งรางวัลชนะเลิศ
และรางวัลชมเชย ในจํานวนผลงานท่ีผานเกณฑการ
พิจารณาจะไดรับโล รางวัลพระราชทานจากสมเด็จ                     
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจาํนวน 14 รางวลั 
และโลรางวัลจากผูรวมจัด 26 รางวัล เมื่อพิจารณา               
แยกตามประเภทของการประกวด สามารถแยกไดดังนี้

 * ประเภทสงเสริมการปลูกและขยายผล จํานวน 
  16 ผลงาน ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล 
  และรางวัลชมเชย 11 รางวัล 
 *  ประเภทสงเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑจาก
  ใบหญาแฝก จํานวน 10 ผลงาน ประกอบดวย 
  รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 
  8 รางวัล 
 * ประเภทรางวัลพเิศษ รวม 3 รางวัล ประกอบดวย
  - รางวัลประเภทความย่ังยืน 1 รางวัล
  - รางวัลประเภทหนวยงานรวมสงเสริมการปลูก
   และขยายผล 1 รางวัล 
  - รางวัลประเภทสถานีพัฒนาที่ดินที่ส งเสริม
   การปลูกและขยายผล 1 รางวัล

ประเภทหนวยงานสงเสรมิการปลกู ประเภทแหลงเรยีนรู

ประเภทพ้ืนทีล่าดชัน
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 นอกเหนือจากนั้นยังไดมีการพิจารณามอบรางวัล
เกียรติยศ “หญาแฝกตนแบบความย่ังยืน” ใหอีกหน่ึง
รางวลัเปนกรณพีเิศษอกีดวย ซึง่ผูที่ ไดรบัรางวัลพิเศษนีค้อื 
จ.อ.เขยีน  สรอยสม จงัหวดัเพชรบรุ ีผูซึง่มผีลงานโดดเดน
ในเรื่องหญาแฝกอยางยั่งยืนยาวนานมากวาสิบป และ            
ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
 ในโอกาสนีจ้งึใครขอนาํเสนอผลงานที ่จ.อ.เขียน สรอยสม 
ไดดาํเนินการดานการสงเสริมและขยายผลการใชประโยชน
หญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้าใหทุกทานไดรับทราบ                 
โดยละเอียดตอไป
 รางวัลเกียรติยศ “หญาแฝกตนแบบความย่ังยืน”

 จ.อ.เขียน  สรอยสม : บานรวมใจพัฒนา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 
 ดวยความรกัและศรทัธาในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ไดพระราชทาน  
พระราชดาํร ิใหนาํหญาแฝกมาใชประโยชนเพ่ือการอนรุกัษ
ดินและนํ้า จึงไดนําความรูที่ ไดรับมาจากการศึกษาดูงาน  

ที่ศูนย ศึกษาการพัฒนาห วยทรายอันเนื่ องมาจาก                       
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี มาปรับใช ในพื้นที่ของตน            
ซึ่งแตเดิมเปนพ้ืนท่ีที่มีป ญหาดานโครงสรางของดิน                 
เปนอยางมากภายหลังจากการนําหญาแฝกมาปลูกแลว
สามารถพลิกฟนจากสภาพดินซึง่เคยเปนดนิดานใหสามารถ
ใชประโยชนไดดี ในปจจุบัน ผลผลิตที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ ใช
หญาแฝกปรับปรุงดินกลับดีขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลให 
จ.อ.เขียน  สรอยสม ไดรับรางวัลในการสงผลงาน               
เขาประกวดประเภทสงเสริมการปลูกในโครงการประกวด 
“การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก อนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ คร้ังที ่1 ประจาํป 2549” และหลังจากที่ ได 
รบัรางวลัชนะเลิศโลพระราชทานมาแลว จ.อ.เขยีน  สรอยสม 
ยังคงมีการนําหญาแฝกมาใช  ในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง              
พรอมทัง้มกีารพฒันารปูแบบการใชประโยชนทีห่ลากหลาย
โดยปลูกหญาแฝกรวมกับไมผล ไมยืนตน พืชผักสวนครัว 
รอบแหลงนํ้า เพื่อปองกันดินพังทลาย 

ประเภทความย่ังยืน พืน้ทีส่ภาพพ้ืนดนิมปีญหา

พืน้ทีเ่ชงิลาดแหลงนํา้
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 นอกเหนือจากนั้นยังไดอุทิศตนเปนวิทยากรบรรยายความรูพิเศษดานการนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใชประโยชน ใหกับผูสนใจท้ังนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน 
ผูนําชุมชนท่ัวไป ทั้งในพื้นที่และตางพ้ืนที่อยางสม่ําเสมอตลอดมา นอกจากนั้น ยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงนําคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิสมเด็จเจาฟามหิดล
มาศึกษาดูงานในพ้ืนที่ดินทํากิน ของจาเอกเขียน ฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2549 ซึ่งถือเปนเกียรติประวัติที่เปนมงคล       
แกชีวิตและครอบครัวของทานเปนอยางยิ่ง
 ปจจุบัน จ.อ.เขียน  สรอยสม ไดรับเกียรติจากหลาย ๆ หนวยงานเชิญเปนวทิยากรไปบรรยายพิเศษ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศอยางสมํ่าเสมอตลอดมา และยังคงมีงานใหทานไดสืบสานแนวพระราชดําริใหมีความยั่งยืน ยาวนาน
สืบตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ผูเขียนขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับ จ.อ.เขียน  สรอยสม ไว ณ โอกาสนี้ดวยและขอใหทาน
ไดชวยสืบสานงานหญาแฝกใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบตอไปตราบนานเทานาน
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 ความโดดเดน ที่ ไดเห็น เปนประจักษ
คือความรัก ในหญาแฝก มิแปรเปลี่ยน
ที่แหงนี้  คือแปลงแฝก ของลุงเขียน
แมวันวาน จะผันเปลี่ยน เกินสิบป
 มีรูปแบบ ที่หลากหลาย การใชประโยชน
ทั้งเทคนิค การโปรโมท เปยมลนปร่ี
ทั้งไทยเทศ ตางรูจัก แฝกไดดี
เพราะลุงเขียน ผูมากมี ประสบการณ
 ใหแปลงแฝก ณ แหงนี้ จงยั่งยืน
เหนอืใดอ่ืน ขอใหชวย ตอสืบสาน
รวมนอมเกลา ถวายพอหลวง นานเทานาน
คณะกรรมการ ขอปรบมือให จากใจจริง

Ã Ò § ÇÑ Å à ¡Õ Â Ã μÔ Â È 
“ËÞŒÒá½¡μ Œ¹áºº
¤ Ç Ò Á ÂÑè § Â× ¹ ”

ปส. ชินศรี
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ËÞŒÒá½¡¿„œ¹¿Ù́ Ô¹¶Å‹Á

โดย : นายพงศธร  บรรณโศภิษฐ
นกัวชิาการปาไมชาํนาญการพิเศษ

กรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื
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 สถานการณอทุกภยัรนุแรงในหลายปทีผ่านมากอใหเกดิ
ความเสียหายแกสังคมไทยอยางใหญหลวง ประชาชน            
ตกอยู ในสภาวะทุกขยากเดือดรอนจํานวนหลายลานคน            
อีกทั้งยังสงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม แมแตปญหา
การเกิดนํ้าปาไหลหลากและดินโคลนถลมก็มี ใหพบเห็น   
บอยครัง้ขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ทีต่าํบลนบพติาํ อาํเภอนบพติาํ 
จังหวัดนครศรธีรรมราช ทีม่ลีกัษณะภมูปิระเทศและสภาพ
พืน้ทีท่ัว่ไป เปนพื้นที่ราบระหวางหุบเขาสลับภูเขาสูงและ
ทีร่าบรมิน้ํา และยงัเปนพืน้ทีภ่เูขาทีม่คีวามลาดชนัประกอบ
ดวยหินดินดานและหินแกรนิต ซึ่งผุพังเปนดินทําใหชั้นดิน
หนา บานเรือนบางสวน ตั้งอยูบนช้ันหนาดินท่ีถูกเปดโลง 
ทาํใหเกดิดนิถลมไดงาย “นบพติาํ” จงึกลายเปน พืน้ท่ีเสีย่ง
ภัยที่ ไดรับผลกระทบจากดินถลมโดยตรง 
 แมวาการแกไขปญหาดินถลมอาจมีหลากหลายวิธ ีอาทิ 
ดานวิศวกรรมดวยการทําเข่ือนหรือกําแพงกั้นดิน แตเปน
วิธีการท่ี ใชงบประมาณคอนขางสูง จากแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ที่ทรงมี   
สายพระเนตรอันยาวไกล ในการแก ไขปญหาเพื่อฟนฟู                
พืน้ทีด่นิถลมเมือ่ป 2555 โดยทรงแนะนาํใหนาํตนไมมาปลกู
รวมกนั ทัง้ไมโตเรว็และไมโตชาในพ้ืนท่ีดนิถลม กรมอุทยาน 
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยกลุมงานวิชาการ              

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 (นครศรีธรรมราช)              
รวมกับ สวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนนํ้า สํานัก
อนุรักษและจัดการตนน้ํา จึงไดจัดทําโครงการวิจัยโดย
ได  รั บ การสนั บสนุ น งบประมาณจากสํ านั ก งาน                          
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนือ่ง
มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) และนอมนํา               
แนวพระราชดําริดังกลาวมาปรับใช ในการทํางานรวมกับ
การปลูกหญาแฝกและวิธีกลโดยใชเทคโนโลยีแบบงาย ๆ
ประชาชนที่อยู ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยสามารถดําเนินการไดเอง   
ทั้งยังไมตองดูแลรักษามากนักและประหยัดคาใชจาย
มากกวาวิธีอื่น
 โครงการ การศึกษาวิธีการฟ นฟูพื้นที่ดินถลม              
โดยการปลูกตนไมรวมกับหญาแฝกและวิธีกลในพ้ืนที่ 
ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช จึงเกิดขึ้น
 โครงการน้ีดําเนินการในรูปแบบท่ี ใชกําลังคนและไมใช
เทคโนโลยีชั้นสูง โดยใชวิธีนําไม ไผสับฟากมาก้ันขวาง         
ตามความลาดชัน เปนขั้นบันไดและใชตาขายพรางแสง 
หรือสแลนมาคลุมหนาดิน เพื่อปองกันดินเลื่อนไหลและ        
ชวยกักเก็บความช้ืน ในดิน โดยทํางานจริงในพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติดินถลม คือ หมูที่ 8 บานทุงใน ต.นบพิตํา 



12

 งานวิจัยดังกลาวยังไดศึกษาถึงผลกระทบการสูญเสีย
ดินและน้ํา จากกระบวนการกัดเซาะพังทลายของดินและ
การเปลีย่นแปลงความชืน้ในดนิภายหลงัการปลกูหญาแฝก
และวิธีกลรวมกับไมปาที่ปลูกเสริมดวยตนไม โตเร็วและ           
ไม โตชา เพื่อฟนฟูตนนํ้าที่เกิดดินเล่ือนไหลหรือดินถลม          
และเปรียบเทียบผลกระทบการสูญเสียดินและน้ําในแปลง
ที่ปลอยท้ิงไวตามธรรมชาติ แปลงที่มีการปลูกหญาแฝก 
และวิธีกล และแปลงที่มีการปลูกหญาแฝกและวิธีกล             
รวมกับการปลูกไมปาเสริมดวยไม โตเร็วและไม โตชา                  
โดยไมโตเร็ว เชน ตะกู จําปาปา ตะเคียนทอง ยางนา   
แซะ มะเด่ือฉิง่ และไมโตชา เชน ประดูปา หลมุพอ พะยอม 
เหรียง ทุเรียนปา มะมุด ฯลฯ
 กาวแรกจึงเกิดขึ้นโดยเริ่มตนการทํางานดวยการ               
ปรับพ้ืนที่แปลงศึกษา เกล่ียหินขนาดใหญ ทําแนว                  
รองระบายน้ํา สรางฝายชะลอน้ํา และทําแนวข้ันบันได          
ตามความลาดชนั หลงัจากนัน้นาํหญาแฝกมาปลกู นาํไมไผ
สบัฟากมาติดตัง้ไวหลงัหญาแฝก ปลกูไมปาโตชาและโตเร็ว
ผสมกันในพ้ืนที่และนําตาขายพรางแสงหรือสแลนมาคลุม
พื้นที่ ใหเต็มโดยใชหมุดตอกยึดกับพ้ืนดินเพ่ือปองกันดิน
เลื่อนไหล 
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 หลังจากน้ันวางแปลงทดลองศึกษา ขนาด 4 X 20 
ตารางเมตร จํานวน 3 ซํ้า ประกอบดวย 
 1. แปลงปลูกหญาแฝกและวิธีกล 
 2. แปลงปลูกหญาแฝก วิธีกล และปลูกไมยืนตน              
(ไมโตชาผสมกับไมโตเร็ว)
 3.  แปลงควบคุม หรือแปลงท่ีปลอยท้ิงไวตามธรรมชาติ 
เปรยีบเทยีบกันเพ่ือศกึษาการสญูเสยีหนาดนิและความชืน้
ในดินโดยมีเครื่องมือในการตรวจวัด ไดแก เครื่องมือตรวจ

วัดน้ําฝน และเคร่ืองวัดความช้ืนของดินเปนหลัก  และดวย
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ดานการเกษตร
จงึมกีารนอมนาํองคความรูตามแนวพระราชดาํร ิ นอกจาก
การนําหญาแฝกมาปลูกเพ่ือปองกันดินพังทลายรวมกับ           
การปลกูตนไมผสมผสานกนัแลว ยงันาํองคความรูตามแนว
พระราชดําริดานอ่ืน ๆ มาใชรวมกัน ไดแก 

 การสรางฝายชะลอน้ํา (Check Dam) มาปรับใช 
ในพื้นที่เพื่อเปนการชะลอนํ้าและสํารองนํ้าไว ใช ในฤดูแลง     
โดยการทําฝายเรียงหินดวยการนําหินมาเรียงกันเพื่อดัก
ตะกอน และกักเก็บนํ้า โดยทําไว ในบริเวณลําหวยจํานวน 
5-6 แหง ตามสภาพพื้นที่ เพ่ือนํามาใชประโยชน ในการ
รดนํ้าตนไม ในแปลงทดลอง

 การปลูกปา 3 อยางไดประโยชน 4 อยาง ดังนี้          
การปลูกไม ใชสอยหรือไมฟน เพ่ือให ไดประโยชนอยาง
กระถินเทพาและจําปาป า ที่สามารถนํามาทําเป น
เฟอรนเิจอร ในครัวเรือนและทําเชือ้เพลิงได นอกจากนีย้งัมี
ไมเศรษฐกิจไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย เชน มีการ             
ปลูกไมยางนา พะยอม ตะเคียนทอง และไมกันเกรา               
หรือมีการปลูกไมกินไดหรือไมผลอยางตนประ มะมุด 
ทุเรียนปา มะเดื่อฉ่ิง โดยการปลูกตนไมเหลานี้ยังมี
ประโยชนเพ่ิมเติม คือ ชวยในการอนุรักษดินและน้ํา                    
อีกทางหน่ึงและบางชนิดเป นพืชตระกูลถั่ วจึงช วย                 
ปรับปรุงดินดวย 
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 การทําเกษตรทฤษฎี ใหม ดวยการทําตามแนว              
พระราชดําริ ในการที่แนะนําไม  ให  เกษตรกรพึ่งพา                      
อยูกับพืชเกษตรแตเพียงอยางเดียว เพราะจะเกิดความ       
เสียหายงาย เนื่องจากความแปรปรวนของตลาดและ             
ความไมแนนอนของธรรมชาติ ทางออกก็คือเกษตรกร           
ควรจะตองมีรายไดเพ่ิมขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร                   
พืน้ทีว่จิยัแหงนี ้จงึมกีารปลูกผักเหรียงและสับปะรด ซึง่เปน
พืชกินไดรวมกับการปลูกตนไมชนิดอื่น ๆ เพื่อสรางรายได
และชวยปรับปรุงดิน  
 นอกจากน้ียังมีการนําองคความรูการปลูกปาโดย                   
ไมตองปลกู ซึง่เปนวธิฟีนฟปูาโดยใชหลักวฎัจกัรธรรมชาติ 
อันเปนวิธีการที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน  
ตลอดจนเปนการสงเสริมระบบวงจรปาไม ในลักษณะ              
อันเปนธรรมชาติดั้งเดิมดวยการไมตองไปทําอะไรเลย               
ปาจะเจริญเติบโตข้ึนมาเปนปาสมบูรณ โดยในพ้ืนท่ีดงักลาว
มีพืชเบิกนําหลายชนิด ไดแก พังแหร มะเดื่อฉิ่ง กลวยปา 
รวมถึงเฟรนบางชนิดทําใหชวยฟนฟูสภาพดินใหคอย ๆ 
กลับคืนมาสมบูรณอีกคร้ัง 
 นายพงศธร บรรณโศภิษฐ นักวิชาการปาไม                 
ชํานาญการพิเศษ หัวหนาโครงการวิจัยนี้ เลาถึงการ
ทํางานเก็บขอมูลงานวิจัยนี้มารวม 2 ป วาไดดําเนินการ           
วางแปลงทดลอง 3 รูปแบบ คือ แปลงท่ีปลูกหญาแฝก 
รวมกับวิธีกล แปลงท่ีปลอยไวตามธรรมชาติ และแปลงที่
ปลกูหญาแฝกรวมกบัวิธกีลและไมยนืตน มาเปรียบเทยีบกนั 
ดานการเกิดนํ้าไหลบ าหน าดินหรือการเกิดตะกอน           
และความช้ืนในดินของแปลงทดลอง โดยการใชเคร่ืองมือ
ตรวจวัดและนําไปวิเคราะหพบวา แนวโนมของขอมูล            
ในแปลงที่ปลูกหญาแฝกรวมกับวิธีกลและไมยืนตน จะเกิด
นํ้าไหลบาหนาดินหรือตะกอนนอยที่สุด และยังมีความช้ืน 
ในดินมากกวาแปลงอ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เรื่องของ
การนําตนไมมาปลูกรวมกับการใชหญาแฝก และวิธีกล          
ผสมผสานกันจะเปนวิธีการในการแก ไขปญหาการชะลาง
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พงัทลายของหนาดนิ ชวยรกัษาความชืน้ในดนิและชวยฟนฟู
พื้นที่การเกิดดินถลมไดเปนอยางดี 
  สําหรับการฟ นฟูพื้นที่ดินถลมนั้นจะใชหลักการ               
ทั้งศาสตรและศิลปผสมผสานกันในหลาย ๆ ดาน เชน           
ดานพนัธุไม หากมกีารปลกูไมไผในพืน้ทีล่อแหลมตอดนิถลม
ในชวงแรก รากไผจะชวยยึดประสานหนาดินไดดีและ          

ควรปลูกเปนแนวปองกันใหชิดกับพ้ืนที่ดินถลมในชวงแรก 
นอกจากน้ัน ควรนาํพวกพืชไร เชน ปอเทอืงหรอืพชืตระกูลถ่ัว 
มาชวยปรับปรุงดิน ยึดหนาดินในชวงแรกของการฟนฟู  
สวนการปลูกหญาแฝกควรปลูกใหหนาและถี่ โดยมี                
ระยะหางระหวางแถวไมเกิน 3 เมตร และควรสราง            
แหลงกักเก็บนํ้าไว ใช ในฤดูแลง 

 แมมีอุปสรรคในการทํางานนานัปการท่ีเกิดข้ึน ไมวา        
จะเปนพื้นที่ที่มีความลาดชันและมีหินจํานวนมาก ทําให 
ตองมีการใชงบประมาณสูง และใชเวลามากในการ            
ปรับสภาพพื้นดิน อีกทั้งสภาพพ้ืนที่ที่เปดโลงเมื่อฝนตก
ทําใหเกิดการชะลางหนาดินเปนจํานวนมาก จึงตองแกไข
ปญหาดวยการปรับสภาพหนาดินเพิ่มเติม นอกจากนี้              
สภาพพ้ืนทีท่ีม่หีนิเปนจาํนวนมาก จงึยากตอการเจริญเตบิโต 
ของตนไมและกลาหญาแฝก แมจะมกีารเตรยีมความพรอม
และนําความรูดานตาง ๆ ของการจัดการลุมนํ้าเขามาเปน
กําลังสําคัญในการทํางานเปนหลัก 
 การปลูกตนไมรวมกับหญาแฝกและวิธีกลในพื้นที่ 
ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช จึงเปน              
งานวิจัยที่มีความคาดหวังวาจะสามารถแกไขปญหาพ้ืนที่
ที่ เกิดเหตุการณดินถลมและใชเปนแปลงสาธิตใหกับ                 

พื้นที่อื่น ๆ มาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
นอกจากนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของยังสามารถนําความรู        
และแนวทางการทํางานไปประยุกต ใช เพื่อลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนบนพ้ืนที่ตนนํ้า 
 เสนทางในการทาํงานของโครงการวจิยัดงักลาว จงึเปน
กาวแรกในการนําความรูมาศึกษา คนควา ลองผิด ลองถูก 
อีกท้ังยังเปนการทํางานท่ีประสานความรวมมือ รวมใจ
ระหวางทีมวิจัยและชาวบานในพ้ืนที่ประสบภัย
 กาวเล็ก ๆ ที่เร่ิมเดินทางนี้จะกลายเปนกาวสําคัญ             
ในการหาแนวทางแก ไขปญหาในพื้นที่ เนื่องจากไมมีใคร
สามารถทําใหภัยพิบัติทางธรรมชาติหายไปได แตการ          
หาแนวทาง “อยูรวมกัน” ยอมเปนหนทางรอดหน่ึงทีม่นษุย
ตอง “เรียนรู” ธรรมชาติอันยิ่งใหญ เพื่อใหสามารถแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนสืบไป
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โดย : นายสมศกัดิ ์ สนัตสิรุตัน 
นกัวชิาการปาไมชาํนาญการพิเศษ

สาํนักอนรุกัษและจดัการตนนํา้ 
กรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื 
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 ระบบรากของหญาแฝก จะมีรากที่หยั่งลึก และดิ่งลงไปตรง ๆ ในพื้นดิน ทําใหสามารถอุมนํ้าและยึดเหนี่ยวดิน         
ไดมั่นคง หญาแฝกสามารถเกิดไดทุกสภาพดิน ไมวาจะเปนดินรวน ดินทราย ดินเหนียว หรือดินดาน รากของหญาแฝก
สามารถระเบิดดินดานได และจะปรับสภาพพื้นที่ ใหดีขึ้นเนื่องจากรากหญาแฝกมีรากที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว                
เสนโต หยั่งลึกลงได ในดิน และแตกแขนงเปนรากฝอย ประสานกันแนนเหมือนตาขายหรือรางแหเกาะยึดดินใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง การปลูกหญาแฝกติดตอกันกับระบบรากจะเปนเสมือนมานใตดิน ชะลอการไหลของนํ้า ทําให ใตดิน               
เกิดความชื้นในดินเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ยังสามารถปองกันการกัดเซาะของนํ้า สาเหตุของการเกิดรองขนาดเล็กและ              
ขนาดใหญ ซึ่งเกิดขึ้นจากดานลางของแนวลาดชัน ยอนข้ึนมาดานบน เมื่อถึงแนวหญาแฝก ก็จะหยุดเพียงแคนั้น                     
ซึ่งกรณีดังกลาวคันดินไมสามารถหยุดยั้งได 
 ดวยเหตุนี้เอง ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 3 (สุรินทร) บานนาสนวน                    
ตําบลจรสั อาํเภอบวัเชด จงัหวัดสรุนิทร สงักดัสาํนกัอนรุกัษและจดัการตนนํา้ กรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื 
จึงไดทําการทดลองปลูกหญาแฝกในหินศิลาแลง เนื่องจากระบบรากหญาแฝกสามารถชอนไชเขาไป ในหินได                  
เพื่อเปนการปรับสภาพพ้ืนที่ ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ใหสามารถเจริญเติบโตได ในท่ีที่เปนดินดานและ            
เก็บความชุ มชื้นไดยาวนานกวาเนื่องจากสวนของรากหญาแฝก ที่สานกันเปนรางแห ชวยดูดยึดนํ้าไว ในหิน                             
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ผลจากการทดลองที่ผานมาพบวา หญาแฝกมีการเจริญเติบโตอยูบนหินได นอกจากนี้ หญาแฝกยังชวยเพิ่มอัตรา               
การระบายน้ําและอากาศ ระบบรากของหญาแฝกทีแ่ผกระจาย มสีวนชวยใหดนิมกีารระบายน้ําและอากาศไดดมีากขึน้กวา 
ไมมีรากหญาแฝก การใชหญาแฝกในการระเบิดหิน จึงเหมาะกับพ้ืนที่ที่เปนสันเขาหรือบนภูเขาสูงที่มีสภาพพ้ืนที่ที่เปน 
หินลูกรังหรือหินศิลาแลงได การใชหญาแฝกระเบิดหิน จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่ชวยในการอนุรักษดินและน้ําใน                       
ทุกสภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนหินจากคุณสมบัติของหญาแฝกดังกลาว ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกดานปาไมที ่๓ (สรุนิทร) จงึไดทาํการทดลองในศูนยฯ โดยใชหญาแฝกดอน ซึง่เปนชนดิทีข่ึน้ไดดีในพืน้ทีแ่หงแลง 
โดยมีขั้นตอนดําเนินงาน ดังน้ี

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 1. เจาะหินศิลาแลงใหพอที่จะปลูกหญาแฝกได
 2. เลือกพันธุหญาแฝกที่สามารถทนแลงได คือ พันธุหญาแฝกดอน
 3. ควรใชหญาแฝกที่ชําในถุง ไมควรใชหญาแฝกแบบเปลือยราก

ผลจากการใชหญาแฝกระเบิดหิน
 เมื่อปลูกหญาแฝกไดประมาณ 1 ป ขนาดของหญาแฝกแตกกอมีขนาดใหญ ลําตนแข็งแรง จนสามารถ                      
ดึงหญาแฝกขึ้นมาพรอมกับหินที่ทําการปลูกหญาแฝกไว แสดงใหเห็นวาหญาแฝกมีระบบรากที่แข็งแรง เหนียว                      
แมกระทั่งในหินศิลาแลง รากหญาแฝกก็สามารถทะลุทะลวงชอนไชเขาไปในหินได
 จากการทดลองนี้ สามารถนําไปสงเสริมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่เปนลานหิน หรือพื้นที่ดินดาน ให ใชหญาแฝก                
ในการปรับปรุงพื้นที่ ใหสามารถใชประโยชนทางการเกษตรหรืออื่น ๆ ตอไปได
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โดย : นายสมศกัดิ ์ สนัตสิรุตัน 
นกัวชิาการปาไมชาํนาญการพิเศษ

สาํนักอนรุกัษและจดัการตนนํา้ 
กรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื 
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 ผูเขียนไดอานจากจุลสารภูมิวารินอนุรักษ ฉบับที่ 37 เร่ืองแฝกมวง พบคร้ังแรกในศูนยสาธิตการพัฒนา                    
และรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 3 (สุรินทร) บานนาสนวน ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร                 
สํานักอนุรกัษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เมื่อประมาณ ป 2552 ลักษณะที่พบ           
ในครั้งแรก คือ ใบจะมี 3 สี คือ สีมวง สีขาว และสีเขียว และไดทําการขยายพันธุพบวามันยังเปนลักษณะเดิมอยู           
คือมี 3 สีเชนเดิมจึงไดทําการศึกษาและขยายพันธุตอ และไดนําไปสกัด DNA ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา               
และพันธุพืช เพื่อหาพันธุที่แทจริง พบวาเปนพันธุ สงขลา จากจุลสารภูมิวารินอนุรักษ ฉบับท่ี 37 ผูเขียนไดอานเรื่อง
แฝกมวงจากประเทศตาง ๆ แลวสวนมากเปนหญาแฝกท่ีมี โอกาสกลายเปนวัชพืชได แตหญาแฝกมวงท่ีพบใน                   
ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 3 (สุรินทร) นั้นไมมีโอกาสกลายเปนวัชพืชไดแนนอน 
เนื่องจากเกิดจากหญาแฝกที่กลายพันธุนั้นเอง โดยผูเขียนสันนิษฐานวาสาเหตุที่ลําตนและใบท่ีกลายเปนใบ สีมวง          
สีขาว และสีเขียวน้ัน เกิดจากความผิดปกติของยีนของตน ซึ่งอาจเกิดไดจากการขาดน้ําและไวรัสบางชนิด ที่สามารถ
ให ใบกลายเปนสีมวง สีขาวและสีเขียวจึงแสดงวามันกลายพันธุ ยีนที่สรางคลอโรฟลลมันผิดปกติ
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ลักษณะใบที่พบทั้งหมดในกอหญาแฝก
 จากการสังเกตและขยายพันธุ หญาแฝกมวงนั้น มีลักษณะพิเศษ คือ จะออกสีมวงเขมตอนที่มีชวงเวลา                          
ทีฝ่นตกชกุมีความชืน้มากพอ ชวงเวลาหนาแลงใบจะออกเปนสขีาวและมวงออน สวนสเีขยีวจะไมคอยม ีและบางกอท่ีมลีาํตน 
ออกเปนสเีขยีวแซมพอขุดแยกออกจากกอเดิมหนอทีแ่ตกออกมาใหมจะเปน 3 สเีหมอืนเดมิ จงึสนันษิฐานวาตนทีม่ลีาํตนแก  
กจ็ะกลบัมาเปนสเีขยีวเหมอืนเดมิ ดงันัน้ จงึไมมีโอกาสกลายพนัธุเปนวชัพืชแนนอน โดยเฉพาะดอกไดทาํการทดลองปลกู
แลวเม่ือเทียบกับกับหญาแฝกที่เปนสีเขียวปกตินั้นหญาแฝกมวงเปอรเซ็นการเกิดนอยกวาหญาแฝกสีเขียวปกติ                    
นอกจากนั้น ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 3 (สุรินทร) ทําการขยายพันธุหญาแฝกสีมวง
เปนเวลาหลายปมีการขยายพันธุ โดยใชดินจากพ้ืนที่ตาง ๆ มาทดลองเพาะ หรือเพิ่มปริมาณปุย หรือธาตุอาหารลงใน
แปลงทดลองหญาแฝกสีมวงกย็งัคงความเปนสมีวงไวตามเดิม มเีฉพาะบางตนท่ีสนันิษฐานไวขางตน วาอาจจะเปนลําตน
ที่แกจัดจึงกลับมาเปนสีเขียวตามเดิม 

เปรียบเทียบลักษณะดอกของหญาแฝกสีมวงกับหญาแฝกทั่วไป
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¡ÒÃμỐ μÒÁ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�
¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
ã¹¾×é¹·Õè̈ Ñ§ËÇÑ́ ÍØμÃ´Ôμ¶�

โดย : กลุมแผนงาน
กองแผนงานและวิเทศสมัพนัธ

สาํนักงาน กปร.
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1 â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒäÁŒã¹¾×é¹·Õèà¡Ố ÍØ·¡ÀÑÂáÅÐ Ố¹¶Å‹Á ¾×é¹·Õè 4 (ÅØ‹Á¹íéÒËŒÇÂ»Ù†à Œ̈Ò) 
μíÒºÅ½ÒÂËÅÇ§ ÍíÒàÀÍÅÑºáÅ ¨Ñ§ËÇÑ́ ÍØμÃ´Ôμ¶� (¡ÃÁ»†ÒäÁŒ)

 โครงการนี้ ไดมีการนําหญาแฝกมาปลูกบริเวณพื้นที่  
ลาดชันรอบอางเก็บนํ้าควบคู ไปกับการปลูกไมปาไมผล          
และไมเศรษฐกิจ เพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดิน            
และชวยปรับปรุงบาํรุงดนิใหมคีณุภาพ นอกจากน้ี มกีารนํา 
กลาหญาแฝกจํานวน 150,000 กลามาเพาะชําในแปลงเพาะชํา 
เพื่อขยายพันธุหญาแฝกอีกดวยซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ 
มีขอคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้

 ระหวางวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล โครงการ
พฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ พรอมดวยผูบรหิารสํานักงาน กปร. เจาหนาที่ 
สาํนกังาน กปร. และกรมปาไม ไดเดนิทางตดิตามการดําเนนิงานหญาแฝก ในพืน้ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ ทัง้หมด 
5 แหง เพือ่ตดิตามความกาวหนา ปญหา อปุสรรค และใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน ในการปลกูหญาแฝก                          
ในพื้นที่ตาง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ควรพิจารณาพันธุหญาแฝกทีเ่หมาะกับพ้ืนที ่ทีเ่จรญิ
เตบิโตไดดีในทีร่ม เชน หวยขาแขง รอยเอ็ด ราชบรุ ีเปนตน 
 2. ควรจดัการฝกอบรมการปลกูหญาแฝกในพืน้ทีล่าดชนั 
และในพื้นท่ีปาไม/ในสภาพรมเงา สําหรับพ้ืนที่ลาดชันมาก
ที่อยูริมอางเก็บน้ํา ควรไดรับการปลูกหญาแฝกเปนแถว
ขวางความลาดชันเพิ่มเติมเปน 3-5 แถว (จากเดิมที่มีการ
ปลูกไวแถวบนเนิน)
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2 â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒäÁŒã¹¾×é¹·Õèà¡Ố ÍØ·¡ÀÑÂáÅÐ Ố¹¶Å‹Á ¾×é¹·Õè 2 (ÅØ‹Á¹íéÒáÁ‹à©Â)
μíÒºÅºŒÒ¹ ‹́Ò¹¹Ò¢ÒÁ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ Ñ̈§ËÇÑ́ ÍØμÃ´Ôμ¶�

 โครงการน้ี ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก                 
งบกลาง กปร. ใหดําเนินกิจกรรมเพาะชํากลาหญาแฝก 
จํานวน 150,000 กลา ซึ่งไดมีการปลูกหญาแฝกบริเวณ
พื้นที่ลาดชันตามแนวคันคลองและปลูกตามแนวดินบริเวณ
ปากลวย เพื่อปองกันแนวดินถลมและปรับปรุงดินในพ้ืนที่
ใหดีขึ้น อีกทั้งจะเปนประโยชนแกประชาชนในพื้นที่                           
ที่จะนําหญาแฝกไปใชอีกดวย นอกจากนี้ยังเปนการดูแล
รักษาทรัพยากรปาไม ในพื้นที่บริเวณโครงการไม ให                     
ถูกบุกรุกเพ่ิมเติม ซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯมีขอคิดเห็น 
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี

 1. การปลกูหญาแฝกขวางทีล่าดชนั ควรใชพนัธุหญาแฝก 
ที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ 
 2. การปลูกหญาแฝกควรวางแนวการปลูกใหเปน            
แถวยาวตรง มีความหางของแถวขึ้นอยูกับความลาดชัน  
ของพ้ืนที่นั้น ๆ 
 3.  การปลูกหญาแฝกบริเวณตนกลวย ควรใหตนกลวย
ไดรับพ้ืนท่ีที่ โปรง ไมทึบจนเกินไป มีแสงแดดลอดลงมา              
ไดมากขึ้น เพื่อใหกลาแฝกเจริญเติบโตไดดีขึ้น
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3 â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒäÁŒã¹¾×é¹·Õèà¡Ố ÍØ·¡ÀÑÂáÅÐ Ố¹¶Å‹Á¾×é¹·Õè 1 (ÅØ‹Á¹íéÒáÁ‹ÅÕ)
μíÒºÅ¹íéÒËÁÑ¹ ÍíÒàÀÍ·‹Ò»ÅÒ Ñ̈§ËÇÑ́ ÍØμÃ´Ôμ¶�

 การดําเ นินงานของโครงการได มีการเพาะชํา               
เตรียมกลาแฝก จํานวน 150,000 กลา (งบประมาณป        
พ.ศ. 2560) โดยมีแปลงเพาะชําและโรงเพาะชําหญาแฝก
จากแฝกถุงเพ่ือทําการปลูกหญาแฝกบริเวณไหลถนน               
ทีต่ดัใหมรวมไปถงึบรเิวณพืน้ทีข่อบสระลาดชนัของแหลงนํา้ 
และมีการปลูกหญาแฝกรักษาสภาพดินรวมกับระบบ             
วนเกษตรของชุมชนในพ้ืนที่ โครงการ เพ่ือปองกันดิน                
เลื่อนไหลจากพื้นที่ตัดถนนและไหลทาง และสามารถ             
ชวยปรับปรุงตนไมที่เปนไมผลไมเศรษฐกิจใหมีความ                

อุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเปนการสงเสริมชุมชน        
ใหปลูกหญาแฝกเพื่อเปนการสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                   
บรมนาถบพิตรดวย ซึง่ทางคณะอนุกรรมการฯมีขอคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
 1. เห็นควรใหจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืชแบบ               
วนเกษตร (ไมยืนตน+ไมปาเปนหลัก)
 2. ควรมีหลักสูตรการอบรมสําหรับการปลูกและ               
การดูแลปาในพ้ืนที่ปลูกหญาแฝกริมถนนตัดใหม
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4 â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡»†Òà¾×èÍ¿„œ¹¿ÙáÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¹ÔàÇÈ»†ÒäÁŒ̈ Ò¡àËμØ¡ÒÃ³�ÍØ·¡ÀÑÂáÅÐ Ố¹¶Å‹Á
ã¹¾×é¹·ÕèºŒÒ¹μŒ¹¢¹Ø¹ μíÒºÅ¹íéÒä¼‹ ÍíÒàÀÍ¹íéÒ»Ò´ ¨Ñ§ËÇÑ́ ÍØμÃ´Ôμ¶�

 โครงการน้ีเปนการดําเนินงานตามระบบวนเกษตร       
โดยมกีารปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง การปลกูพืช 
แซมปา เชน พืชผักยืนตน พืชลมลุกและพืชสมุนไพร                
รวมกับการปลูกหญาแฝกใหถูกตองตามสภาพภูมิศาสตร
สามารถทําให รักษาหน าดินไว  ได  เป นการส งเสริม                
ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาอยางพึ่งพา
อาศยัซึง่กนัและกัน สามารถผลิตกลาแฝกจํานวน 45,000 กลา 
แจกแกเกษตรกรจํานวน 85 ราย เพื่อนําไปปลูกในบริเวณ
พื้นที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังมีขยายพันธุแฝก จํานวน 
300,000 กลา เพือ่ใชสาํหรบัทาํฝายชะลอนํา้แบบผสมผสาน 
50 แหง ฝายกึ่งถาวร 10 แหง และฝายถาวร 2 แหง            
อกีทัง้ยงัเปนศนูยทีเ่ปนประโยชนตอผูทีส่นใจ มาทศันศกึษา
ดูงานไดอีกดวยซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็น        
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี

 1. ในบริเวณพื้นท่ีชุมชนควรทําแปลงเกษตรเปน                
ศูนยเรียนรู โดยยึดถือแนวทางวนเกษตรเปนหลักพรอม 
ปลูกหญาแฝกรวมดาํเนินการปองกนัการพังทลายของหนาดนิ 
โดยการปลูกใหถูกตองตามสภาพภูมิศาสตร 
 2. ควรใชพื้นที่ ในบริเวณศูนยเรียนรู ใหเกิดประโยชน
สงูสดุ เชน การปลูกไมพืน้เมอืง ไมผลท่ีหลากหลาย เปนตน 
ปลูกแลวเจริญเติบโตไดดี มีพืชสําหรับบริโภคไดและ                 
มีรายไดตอไป 
 3. ในการสงเสริมเกษตรกรควรมีการบรูณาการทํางาน
จากหนวยงานอื่นๆ โดยมีกรมปาไมเปนหนวยงานหลัก            
รวมมือกับกรมสงเสริมการเกษตร หนวยงานพัฒนาชุมชน 
ฯลฯ และอาจมีการต้ังเปนคณะทํางานระดับจังหวัด              
เพื่อขอความรวมมือพฒันาชุมชนตอไป
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5 â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒäÁŒã¹¾×é¹·ÕèÍØ·¡ÀÑÂáÅÐ Ố¹¶Å‹Á ¾×é¹·Õè 3 (ÅØ‹Á¹íéÒËŒÇÂ¢Ø¹½Ò§)
μíÒºÅºŒÒ¹¢Ø¹½Ò§ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ Ñ̈§ËÇÑ́ ÍØμÃ´Ôμ¶�

 การดําเนินงานของโครงการมีการปลูกหญาแฝกสาธิต
ริมคลองใกล บริ เวณสํานักงานโครงการฯพ้ืน ท่ี 3                  
เพื่อปองกันพื้นที่ดินถลมที่กัดเซาะริมตล่ิงทั้งยังมีการทํา
แปลงขยายพันธุ หญาแฝกในบริเวณริมคลองประตูนํ้า
สาํหรบัใชเพือ่การสงเสรมิการปลูกหญาแฝกใหกบัชุมชนใน
พ้ืนที่ โครงการซ่ึงขยายกลาหญาแฝกนัน้มาจากกลาหญาแฝก 
จํานวน 150,000 กลา ที่ ไดรับมาในครั้งแรก นอกจากนี้ 
ยังปลูกบริเวณฝายที่สรางบริเวณหลังหนวยงานมีการ 

สรางใหม จํานวน 3 แหง ซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ            
มีขอคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
 1. ในบริเวณพืน้ทีช่มุชนควรเพาะพนัธุหญาแฝกเพ่ิมเตมิ
และหาพันธุที่เหมาะสมในการปลูก 
 2. การปลูกหญาแฝกท่ี ใหประชาชนมีสวนรวม ควรมี
การจัดอบรมใหความรูความเขาใจกอนทีจ่ะลงมือปลกูหญาแฝก 
ทุกครั้ง ซึ่งจะเปนการสรางจิตสํานึกในความเปนเจาของ
ชุมชน
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ขอเสนอแนะในภาพรวมของการติดตามการดําเนินงานโครงการฯ
 1. หนวยงานท่ีดูแลโครงการควรจัดใหมีการจัดอบรมแกเจาที่ผู ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมองคความรูและความเขาใจ                    
ในการปลูกและขยายพันธุหญาแฝกไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
 2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหความรูเร่ืองการปลูกหญาแฝกท่ีเปนประโยชนแกประชาชนและเกษตรกร รวมทั้ง
ราษฎรที่สนใจในการปลูกหญาแฝก
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สงมาที่  กองบรรณาธิการจุลสารภูมิวารินอนุรักษ
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