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จากใจบรรณาธิการ

บทบรรณา ธิการ

 นับแต วันที่ 22 มิถุนายน 2534 เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                

บรมนาถบพิตร ไดมพีระราชดําริเกีย่วกับหญาแฝกเพ่ือการอนุรกัษดนิและน้ํา รวมท้ังสิน้ 31 ครัง้ โดยมีสาํนกังาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ(สาํนกังาน กปร.) ในฐานะหนวยงานกลาง 

ในการดําเนินงานสนองพระราชดําร ิทาํหนาทีเ่ปนแกนกลางประสานงานกับหนวยงานท่ีเกีย่วของ ในการเผยแพร

ขยายผลการใชประโยชนหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า รวมถึงงานดานศึกษาวิจัย ตลอดมา

 จุลสารภูมิวารินอนุรักษ ฉบับที่ 47 นี้ ประกอบดวยบทความจากกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

ในเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของการสงเสริมการใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําบนพ้ืนที่ตนนํ้าโดยชุมชน 
มีสวนรวม” ที่ ไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน บทความ “หญาแฝกกับการ                
แกปญหาดินถลม (Landslide)” โดยการแกไขที่ โครงสรางของดิน และการประชุมเพ่ือเตรียมการสัมมนา  
หญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 2 ครั้ง คร้ังที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ                            

และจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม

 ในทายน้ี กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกทานท่ี ไดสงบทความ งานวิจัย ขาวสาร หรือกิจกรรม              

ความเคล่ือนไหวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหญาแฝก โดยหวังเปนอยางยิ่งวา จุลสารภูมิวารินอนุรักษ

จะเปนสือ่กลางสําคัญในการเผยแพรโครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริไป

สูประชาชนอยางแทจริง ตอไป
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถงึปญหาการชะลางพังทลาย

ของหนาดิน ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญอยางหน่ึงของประเทศ 

จําเปนตองพิจารณาแนวทางปองกันและแกไขปญหาจึงได

มพีระราชดําริใหนาํหญาแฝกมาใช ในการอนุรกัษดนิและน้ํา 

เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินและปรับปรุง              

สภาพแวดลอมใหดีขึ้น จากแนวพระราชดําริดังกลาว     

กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื รวมกบั สาํนักงาน               

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง        

มาจากพระราชดําร ิ(สาํนกังาน กปร.) จงึไดจดัทําโครงการ 

“การสงเสรมิการใชหญาแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิและนํา้ 
บนพื้นที่ตนนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม” ซึ่งเปนภารกิจ                
ที่ดําเนินตามแนวพระราชดําริมุงเนนผลิตกลาหญาแฝก           

เพือ่สนบัสนนุใหชมุชนปลกูหญาแฝก ในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการ

เกิดการชะลางพงัทลายของหนาดนิ โดยเฉพาะพืน้ทีต่นนํา้

ลําธารพรอมทั้งรณรงคและสงเสริมใหชุมชนและเยาวชน            

มีความรูความเขาใจในการใชประโยชนหญาแฝกเพื่อการ

อนรุกัษดนิและนํา้ตามแนวพระราชดาํร ิไดดาํเนนิการต้ังแต

ป พ.ศ.2551 จวบจนปจจุบัน สําหรับการดําเนินการ                

สรางความเขาใจเก่ียวกับการใชประโยชนหญาแฝก          

แกชมุชน และเยาวชน ในพืน้ทีต่นนํา้ลาํธาร ไดจดัการอบรม

ใหความรู ทั้งการบรรยายและฝกปฏิบัติจริงในพ้ืนที่                     

ผูที่ผานการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถ

ผลิตกลาหญาแฝก ปลูกและดูแลรักษาไดอยางถูกหลัก

วิชาการ อีกท้ังชุมชนไดรับความรูและทักษะในการนํา              

ใบหญาแฝกไปทาํผลติภณัฑหญาแฝกโดยเฉพาะเครือ่งจกัสาน 

เพื่อเพิ่มมูลคาในการเสริมสรางรายได ในครัวเรือน

 จากผลการดําเนินงาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช ไดวิเคราะหหาผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

“การสงเสริมการใชหญาแฝกเพือ่การอนุรกัษดนิและนํา้ 
บนพ้ืนท่ีตนน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม” ในดานตาง ๆ                
เพ่ือใหทราบผลสัมฤทธ์ิของงานสงเสริมการใชหญาแฝก 

เพือ่การอนรุกัษดนิและนํา้บนพืน้ทีต่นนํา้โดยชมุชนมสีวนรวม 

ทั้งผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ทั้งใน              

เชิงปริมาณและคุณภาพ พรอมปจจัยความสําเร็จของงาน  

เพือ่ใชเปนแนวทางในการปฏบิตังิานไดอยางถกูตองเหมาะสม 

และเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้ 
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 การสงเสริมการใชหญาแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิและน้ํา 
บนพื้นท่ีตนนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม เปนภารกิจท่ีดําเนิน
ตามแนวพระราชดาํร ิไดดาํเนนิการผลิตกลาหญาแฝกเพือ่

สนับสนุนใหชุมชนปลูกหญาแฝกในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิด

การชะลางพังทลายของหนาดิน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตนนํ้า

ลําธาร พื้นที่สาธารณประโยชน พื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้ง 

รณรงคและสงเสริมใหประชาชน เยาวชนในโรงเรียน                 

มีความรูความเขาใจ ในการใชประโยชนหญาแฝกเพื่อการ

อนุรักษดินและนํ้าตามแนวพระราชดําริ นอกจากนี้ยังได         

สงเสรมิหตัถกรรม ผลติภณัฑจากใบหญาแฝก โดยดาํเนินการ 

ระหวางพ.ศ. 2551–2559 (9 ป) สามารถผลติกลาหญาแฝก              

นาํไปสงเสริมชมุชนจํานวนท้ังสิน้ 47,500 ลานกลา มชีมุชน

ที่ ไดรบัการสงเสรมิ 1,098 ชมุชน โรงเรยีน  67 แหง  และ

วัด 50 แหง ใชงบประมาณในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 

78.375 ลานบาท   และจัดฝกอบรมตามหลักสูตร “การ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ          
ดินและนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม” จํานวน 122 รุน รวม 
6,100 คน (รุนละ 50 คน) ใชงบประมาณในการฝกอบรม

ทั้งสิ้น 7.320 ลานบาท ในการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของ            

โครงการฯ ไดวัดท้ังผลผลิต (output) และผลลัพธ                 

(outcome) ตามตัวชี้วัดดังน้ี

 ผลผลิต (output)   
 1.) จํานวนกลาแฝกที่สงเสริมไปปลูก

 2.) จํานวนเปาหมายที่ ไดรับการสงเสริม

 3.) จํานวนพ้ืนที่ตนนํ้าที่ ไดรับประโยชน

 4.) จํานวนคนท่ี ไดรับการอบรม

¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¢Í§¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹
 ผลลัพธ (outcome)  
 5.) การลดปริมาณการสูญเสียดิน

 6.) การลดปริมาณนํ้าไหลบาหนาดิน

 7.) การกักเก็บคารบอนในดิน

 8.) การเพิ่มระดับนํ้าใตดิน

 9.) ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําหญาแฝกมาใชได

  อยางมีประสิทธิภาพ

 จากตัวชี้วัดดังกลาวกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พนัธุพชื โดยสาํนกัอนรุกัษและจัดการตนนํา้ ไดผลติกลาแฝก 

และสงเสริมจํานวนท้ังสิ้น 47.500 ลานกลา ซึ่งเม่ือนํา         

หญาแฝกไปปลูกในพ้ืนที่ตนนํ้าลําธารท่ีเสี่ยงตอการเกิด        

การชะลางพงัทลายของดนิ จะเกดิประโยชนตอพืน้ทีต่นนํา้

ลําธาร จํานวน 14,843.75 ไร (3,200 ตน/ไร) และ              

จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวา ปริมาณการสูญเสีย

ตะกอนดินที่ลดลงจากการปลูกหญาแฝก เทากับ 3.805 

ตนั/ไร/ป หรอื 3,805 กิโลกรมั/ไร/ป (ประเดมิชยั แสงคูวงษ, 

2549) ดังนั้น การปลูกหญาแฝกของงานสงเสริมการใช 

หญาแฝกเพ่ือการอนุรกัษดนิและน้ําบนพืน้ท่ีตนนํา้โดยชุมชน

มีสวนรวมน้ี สามารถชวยลดปริมาณการสูญเสียดิน      

เมื่อคิดจากพ้ืนที่รับประโยชนของโครงการ 14,843.75 ไร               

ไดปละ 56.46 ลานกิโลกรัม หรือ 56,480 ตัน เมื่อนํามา

คิดเปนมูลคาโดยคํานวณจากราคาดินปุ ยปลูกตนไมที่     

วางขายในทองตลาดราคาถุงละ 20 บาท /5 กิโลกรัม    

หรือคิดเปนราคาดิน 4 บาท/กิโลกรัม คิดเปนจํานวนเงิน 

15,220 บาท/ไร/ป คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจของพื้นที่       

ที่ ไดรับประโยชนจากการปลูกหญาแฝกของโครงการฯ    

คิดเปนเงินปละ 225.86 ลานบาทซ่ึงจะมีมูลคาจะเพิ่มขึ้น
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ตอไปเรื่อย ๆ ตามการเจริญเติบโตของหญาแฝกดานการ

แตกหนอท่ีเพิ่มขึ้น และการเพ่ิมขึ้นของรากหญาแฝก ที่จะ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียดินมากขึ้น

 จากขอมูลการศกึษาปริมาณนํา้ไหลบาหนาดนิ การปลูก

หญาแฝกสามารถชวยลดนํ้าไหลบาหนาดินลง 41.25 

ลบ.ม/ไร/ป (ประเดิมชัย แสงคูวงษ, 2549) ดังนั้นพื้นที่           

ที่ ไดรับประโยชนจากการปลูกหญาแฝก 14,843.75 ไร        

จะชวยลดปริมาณน้ําไหลบาหนาดนิไดปละ 612,304 ลบ.ม 

คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ ปละ 9.185 ลานบาท     

 ในดานการเกบ็กกัคารบอนของหญาแฝกหากหญาแฝก

มีการเจริญเติบโตดีหญาแฝกจํานวนดังกลาวจะสะสม

คาร บอนทั้งในสวนตนและรากรวมทั้งหมด 39.88                   

กรัม-คารบอน/ตน (ศูนยสารสนเทศ, 2555)

 หากคิดตอไร จะเทากับ 127,616 กรัม- คารบอน/ไร 

หรือ 0.1276 ตัน-คารบอน/ไร เมื่อคิดคํานวณเปนมูลคา  

ราคาคารบอนทีร่บัซือ้จากตลาดคารบอน (carbonmarket.

tgo.or.th) ณ เดือนกรกฎาคม 2560 ราคาประมาณ                   

5 ยโูร/ตนั คดิเปนเงนิไทย 200 บาท/ตนั (อตัราแลกเปลีย่น 

40 บาทตอ 1 ยูโร) ซึ่งคิดเปนมูลคาการกักเก็บคารบอน

เทากบั 25.52 บาท/ไร ดงันัน้งานสงเสรมิการใชหญาแฝก

เพื่อการอนุรักษดินและน้ําท่ีมีการปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ี 

14,843.7 ไร หญาแฝกจะสามารถกักเก็บคารบอนได 

1,894.06 ตัน-คารบอน คิดเปนมูลคา 378,812 บาท และ

จะมีมูลคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตามการเจริญเติบโตของราก ใบ

และการแตกหนอหญาแฝก

 นอกจากน้ีหญาแฝกชวยลดน้ําไหลบาหนาดินโดยชวย

ชะลอการไหลและชวยสกัดกั้นทําใหมีนํ้าซึมลงสูดินมากขึ้น

ทําใหมีปริมาณนํ้ากักเก็บในหนาตัดดินสูงขึ้น และซึมลึกลง

สูนํา้ใตดนิไดมากข้ึน ดงัน้ันในพ้ืนทีส่งเสริมท้ัง 14,843.75  ไร 

จะเปนพื้นท่ีศักยภาพของหญาแฝกในการเพ่ิมเติมนํ้าแกนํ้า

ใตดนิ เพิม่ขึน้รอยละ 20 ซึง่เปน พืน้ท่ีตนนํา้ลาํธารซึง่สวนใหญ 

มีความลาดชันสูง การปลูกหญาแฝกจะชวยใหพื้นที่ตนนํ้า

เหลานีก้กัเกบ็นํา้ไดมากข้ึนและเติมนํา้ลงสูนํา้ใตดนิไดมากขึน้ 

แลวจึงคอย ๆ ปลดปลอยลงสูลําธาร ทําใหตนนํ้าสามารถ

อํานวยน้ําไดอยางเหมาะสมท้ังปริมาณและชวงเวลาการ

ไหลอันจะเปนประโยชน ในการชวยบรรเทาปญหาภัยแลง

และอุทกภัยได

 สาํหรบัการดาํเนินการสรางความเขาใจเกีย่วกบัการใช

ประโยชนหญาแฝกแกชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ตนนํ้า

ลําธาร ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2559 ไดจัดการ

อบรมใหความรูทั้งการบรรยายและฝกปฏิบัติจริง ในพื้นที่

รวม 122 รุน ผูเขารบัการฝกอบรม 6,100 คน ตามหลกัสตูร 

“การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม” มุงเนนการ             
ใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า และ               

การทําผลิตภณัฑจากหญาแฝกเพ่ือสรางรายได ใหกบัชมุชน  

ซึ่งไดจัดการอบรมใหความรู ทางวิชาการและการทํา

ผลิตภัณฑทั้งการบรรยายและการปฏิบัติจริงในพื้นที่               

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฝกอบรมไดมีการประเมินผล โดยใช

แบบประเมินผลโครงการฝกอบรมและการสังเกตแบบมี

สวนรวมจากการประเมนิผลโครงการฝกอบรมจากรายงาน

ของเจาหนาท่ีและแบบสอบถาม พบวาผูที่ผานการอบรม 
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ไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประโยชนของหญาแฝก

เพื่อการอนุรักษและนํ้า และสามารถผลิตกลาหญาแฝก 

ปลูกและดแูลรกัษาไดอยางถกูหลักวิชาการ ไมเกนิรอยละ 80  

นอกจากนีช้มุชนไดรบัความรูและทกัษะในการนาํใบหญาแฝก 

ไปทาํผลติภณัฑหญาแฝกโดยเฉพาะเครือ่งจกัสาน เพือ่เพิม่

มูลคาในการเสริมสรางรายได ในครัวเรือนชุมชนในหลาย

»˜¨¨ÑÂáË‹§¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨

พืน้ที ่หลงัจากอบรมไดมกีารทําผลิตภณัฑจากใบหญาแฝก

หลายประเภท เชน แจกันดอกไม (ราคา 800-1,500 บาท)  

พวงหรดี (ราคาพวงละ 800-1,000 บาท) พวงมาลา (ราคา 

1,000-1,500 บาท) พวงกุญแจ ตุกตา ตะกรา กระเปา 

สรอยคอกําไลขอมือ เข็มกลัด ฯลฯ จําหนายเปนรายได           

ในชุมชนเอง  

 ปจจยัความสาํเรจ็ของการดาํเนนิงานผลติกลาหญาแฝก 

และการสนับสนนุการปลกูหญาแฝกทีส่าํคญัน้ันเกดิจากการ

ที่ชุมชนมีความเคารพศรัทธาเชื่อม่ันในแนวพระราชดําริ   

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         

บรมนาถบพิตร ที่ทรงปรารถนาใหประชาชนอยูดีกินดี            

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู ไปกับการรักษาทรัพยากรและ             

สิง่แวดลอมใหคงอยู นอกจากนีค้วามสาํเรจ็ของการดาํเนนิงาน 

ยงัขึน้กับความสามารถในการสรางความรูความเขาใจของ

เจาหนาที่สงเสริมที่ตองมีองคความรู ความสัมพันธและ          

ไววางใจในตัวเจาหนาท่ีสงเสริมของรัฐซึ่งเปนหนวยงาน           

ทีต่ัง้อยูในพ้ืนท่ีตนนํา้ และปฏบิตังิานรวมกบัชมุชนมาโดยตลอด 

และการยอมรบัของชมุชนในการปลกูหญาแฝกเพือ่อนรุกัษ           

ดนิและน้ํา โดยเฉพาะชุมชนท่ีประสบความเสียหายจากการ

กัดเซาะหนาดินและไดรับผลกระทบในที่ดินทํากินจะทําให

การสงเสริมเปนไปไดอยางดีและรวดเร็ว
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á¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹μ‹Íä»

 การดาํเนนิการในระยะตอไป จะสนบัสนนุหนวยงานในพ้ืนที่ 

ทีม่ศีกัยภาพผลิตกลาหญาแฝกเพ่ือแจกจายใหกบัประชาชน

และหนวยงานในสังกัดไดนําหญาแฝกไป ใชประโยชน                     

โดยเฉพาะหนวยงานในพ้ืนที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลาย

ของดิน และอยูในถ่ินทรุกนัดารท่ีหางไกล สนับสนุนใหชมุชน

จดัทาํแปลงเพาะชํากลาหญาแฝกในพ้ืนทีช่มุชน เพ่ือเปนการ

ประหยัดและชวยลดระยะทางในการขนยายใหนอยลง              

สงเสริมใหชุมชนมีการรวมกลุม เพื่อทําผลิตภัณฑจาก           

หญาแฝก และสร างมูลค าให กับผลิตภัณฑ โดยมี                   

ชองทางการตลาดท่ีหลากหลายเปนการสรางรายได             

พรอมท้ังจดัอบรมใหความรู ในการทําผลิตภณัฑเชงิประยุกต 

เพื่อสรางราคาใหสูงข้ึน สนับสนุนใหมีกิจกรรมประกวด 

การปลูกหญาแฝกในพ้ืนทีช่มุชนตนนํา้  รวมท้ังการประกวด

วาดภาพ เรียงความ ในระดับเยาวชน โดยใหรางวัล             

เพื่อเปนขวัญกําลังใจ และสรางแรงกระตุน สนับสนุนใหมี

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู โดยการดูงานในพ้ืนที่ประสบ

ความสําเร็จเพ่ือสรางองคความรูและเครือขายชุมชน      

รวมท้ังติดตามประเมินผลการใชประโยชนหญาแฝก               

เพือ่พฒันารปูแบบและวธิกีารปลกูหญาแฝก และผลสาํเร็จ

จากการใชหญาแฝกในการลดการชะลางพังทลายของดิน 

และการใชประโยชนจากหญาแฝกเพ่ือการอ่ืนดวย สาํหรบั

ในเชิงวิชาการจะสงเสริมใหมีการศึกษาขอมูลพันธุแฝก            

ที่ เหมาะสมกับพื้นที่ การผลิตกลาแฝกเพ่ือสงเสริม                    

ควรจะทําแปลงขยายพันธุ ในพื้นที่ของหนวยงานเอง และ

ทําการศึกษาเก็บขอมูลการเจริญเติบโตดานความสูงและ                      

การแตกหนอ เพื่อเปนขอมูลใช ในการสงเสริมหญาแฝก           

ในพื้นที่
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ประเดิมชัย  แสงคูวงษ.  2549. การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไม. สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า. 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, กรุงเทพฯ. 59 น.

พณิทพิย  ธติิโรจนะวฒัน และประเดิมชยั  แสงคูวงษ 2560. การสงเสรมิการปลูกหญาแฝกบนพืน้ทีต่นนํา้โดยชมุชน
 มีสวนรวม วารสารภูมิวารินอนุรักษ  ฉบับที่ 44  มกราคม 2560. หนา 15-23. 
ศูนยสารสนเทศ. 2555. บทบาทหญาแฝกในการกักเก็บคารบอนลงดิน. กรมพัฒนาที่ดิน. http://sql.ldd.go.th/

 KMBlog/Content.aspx?BlogID=87, กันยายน 2560.

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§

 ตัง้แตเริม่ตนโครงการฯ จวบจนปจจบุนักรมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ไดมีแผนงานและการดําเนินงาน           

ใชหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของดินมาโดยตลอด 

ซึ่งดําเนินการท้ังดานการขยายพันธุ และปลูกหญาแฝก                 

ในรปูแบบตาง ๆ  เพือ่สงเสริมการใชหญาแฝกในพ้ืนทีต่นนํา้

ลาํธารโดยใหชมุชนมีสวนรวม ซึง่การวัดผลสัมฤทธ์ิของงานน้ี  

สามารถใชขอมูลเปนแนวทางในการปฏิบัติของเจาหนาที่              

ที่รับผิดชอบ ดานการอนุรักษและจัดการตนน้ํา สามารถ 

นาํไปใชในการบรหิารจดัการพืน้ทีต่นนํา้ทีอ่ยูในความรับผิดชอบ  

อีกทั้งยังไดมีการนําไปเผยแพรใหกับชุมชนบนพ้ืนที่ตนนํ้า 

หรือบุคคลท่ัวไปที่มีความสนใจในการนําหญาแฝกไปใช            

ในการปองกันการชะลางพังทลายของดินไดเปนอยางดี            

ขอมลูจากผลสมัฤทธิก์ารดาํเนนิงานทาํใหผูบริหารสามารถ

นําขอมูลไปใช ในการตัดสินใจในการดําเนินงานเกี่ยวกับ

หญาแฝกไดดวย โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ ไดรับในเชิง

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมจากการใชงบประมาณลงทุน             

ในการดําเนินงานหญาแฝก



11จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 47 เดือนมกราคม 2561

ËÞŒÒá½¡¡Ñº¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ´Ô¹¶Å‹Á (Landslide)
โดย: ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 3 จังหวัดสุรินทร

สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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 ดินถลมหรือโคลนถลม คือการเคลื่อนที่ของมวลดิน           

และหนิ ลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพลของแรงโนมถวงโลก 

และจะมีนํ้ามาเก่ียวของในการทําใหมวลดินและหินเคล่ือน

ตัวดวยเสมอ ดินถลมมักเกิดตามมาหลังจากนํ้าไหลบา              

ในขณะที่มีหรือภายหลังพายุฝนที่ทําใหเกิดฝนตกหนัก

รุนแรงตอเน่ือง

 การเกิดดินถลมในประเทศไทยมีการเกิดเมื่อมีนํ้าฝน 

เปนปจจัยเรงที่สําคัญเสมอ ในขณะที่มีฝนตกหนักตอเนื่อง

นํ้าจะซึมลงไปในดินอยางรวดเร็วในระยะเริ่มแรกของการ 

มีฝนตก และเม่ือถึงจุดหนึ่งดินอิ่มตัวชุมดวยนํ้าซึ่งขึ้นอยูกับ

ลักษณะของดินที่ยอมรับการซึมผานของน้ําคุณสมบัติของ

หินตนกําเนิดที่ผุพังกลายเปนดินในบริเวณน้ัน ความหนา

ของตะกอนมวลดินและเศษหินที่วางทับถมตัวอยูบนความ

ลาดชันของหินฐานท่ีรองรับในแตละบริเวณการอ่ิมตัว              

ชุมดวยนํ้าของดิน จะทําใหแรงยึดเกาะระหวางมวลดินที่

ปะปนอยูกบัเศษหนิลดลงและมรีะดบันํา้ใตดนิสงูขึน้ จะทาํให 

แรงตานการเล่ือนไหลลดลง ซึง่ข้ึนอยูกบัระดับความชันและ

ปรมิาณมวลดนิและหนิในแตละพ้ืนที ่ขณะทีฝ่นยงัคงตกตอ

เนื่องนํ้าใตผิวดินที่อยูที่สูงก็จะไหลภายในชองวางของดิน

และหินลงมาตามความชันของลาดเขา 

ความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินจะถูกนํ้าชะลาง          

ไปจนหมดสิ้น จนสงผลใหดินบริเวณดังกลาวไมสามารถ       

ใชประโยชนทางการเกษตรไดอีกนานและตะกอนดิน                  

ที่เกิดจากแผนดินถลมจะสงผล เสียหายกับระบบนิเวศน 

เปนอยางมาก ทําใหแมนํ้าลําคลองเกิดการต้ืนเขินจาก

ตะกอนดิน ซึ่งมีผลกระทบทําใหพื้นที่รับนํ้าของประเทศ        

ลดนอยลง จึงเปนที่มาของการเกิดภัยธรรมชาติอยางอื่น

ตามมา คือภัยจากนํ้าทวมและภัยแลงในที่สุด 

 เมื่อมาดูสาเหตุการเกิดแผนดินถลม มีปจจัยการเกิด          

2 อยาง คือ

 1. จากธรรมชาติ คือ 
  1.1. เปนภูเขาหัวโลน เนื่องจากปาไมถูกทําลาย

   โดยไฟปาหรือความแหงแลง

  1.2. มชีัน้ดนิหนา วางตัวอยูตามลาดภูเขาท่ีมคีวาม

   ลาดเอียงสูง หรือเปนหนาผาดิน

  1.3. มชีัน้หนิทีร่องรบัชัน้ดนิเปนหนิชนดิทีผ่งุาย เชน

   หินดินดาน หินโคลน หินเถาภูเขาไฟผุ หรือ

   หินแกรนิตผุ

 ปญหาการเกิดดินถลม หรือที่เรียกวา Landslide             

จะสรางความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

เปนวงกวางและความเสียหายอีกอยางหนึ่งที่ ไมอาจ         

มองขามไดคอืการเสยีหายทางทรพัยากรธรรมชาต ิกลาวคอื 

การเกดิดนิถลมความเสยีหายทีต่ามมาคอืความอดุมสมบรูณ 

ของดินบริเวณดังกลาวเสียหายอยางสิ้นเชิง เพราะ              
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 2. จากนํ้ามือมนุษย คือ  โครงสรางการยึดเกาะของ
เม็ดดินหมดไป ที่วาเปนนํ้ามือมนุษยเนื่องจากในอดีต พื้นที่

ดังกลาวเปนที่ราบเชิงเขา ที่มีความลาดเทสูง มีสภาพเปน

ปาธรรมชาติที่มีเรือนยอดหลายช้ันที่สมบูรณ ที่ว ามี            

เรอืนยอดหลายช้ันทีส่มบรูณเพราะวาการทีพ่ืน้ดนิทีม่ตีนไม

หลายเรือนยอดที่สูงต่ําไมเทากัน สงผลใหระบบรากที่เปน

ตัวยึดเกาะเม็ดดินแตละอนุภาคเขาดวยกันมีหลายระดับ                

สงผลใหโครงสรางของดนิแข็งแรงทาํใหการเกดิแผนดนิถลม 

เกิดไดยากและตองใชเวลานานคือความสามารถในรับ

ปริมาณน้ําฝนท่ีมากและถ่ี ไดมากข้ึนและนานข้ึน กลาวคือ 

เมื่อโครงสรางของดินมีสิ่งยึดเหน่ียวมากก็จะสามารถ           

ยืดเวลาท่ีพื้นท่ีบริเวณน้ันรับน้ําฝนไดมากและนานข้ึน            

เมื่อเปนเชนนี้ โอกาสเกิดดินถลมก็ยากขึ้นดวย ดังจะเห็นวา

ในอดีต ปญหาการเกิดดินถลมมีนอย ถึงแมฝนจะตกมาก

และตกติดตอกนันานก็ตาม  แตเม่ือปาถูกบุกรุกตัดตนไมลง 

ก็ทําใหโครงสรางปาเสียไป แตในชวงแรก ๆ ถึงแมตนไม

จะถูกตัดไป แตระบบรากของตนไมยังมีชีวิต ดินบริเวณ         

ดังกลาว ก็ยังคงมีความสามารถยึดกันแนน ทําให

โครงสรางของดนิยงัคงแขง็แรง คร้ันเวลาผานไปรากตนไม

ตายลงเกิดการผุพังไปทําใหรากที่ยึดเม็ดดินเขาดวยกัน 

หมดไป ทําใหความสามารถในการยึดเม็ดดินหมดไป             

เม่ือมฝีนตกลงพ้ืนทีน่อกจากดินไมมรีะบบรากยึดเม็ดดนิแลว 

นํ้าฝนยังไหลลงไปตามชองวางของดินท่ีรากผุพังลงอีก

เทากับเปนการเพ่ิมนํ้าหนักกดลงในดินมากข้ึน จึงเทากับ

เปนการเรงการเกิดแผนดินถลมใหเร็วขึ้นตามไปดวย 

 เมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุการเกิดดินถลมแลว สิ่งที่

สามารถแกไขได กค็อืการเพิม่โครงสรางการยดึเหนีย่วของ

เมด็ดนิใหแขง็แรงมากข้ึน เมือ่โครงสรางการยึดเหนีย่วของ

เม็ดดินมีมากขึ้นก็เทากับเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ       

รับน้ําฝนท่ีมากและถ่ีขึ้นดวย มีผลใหชวยชะลอการเกิด          

ดินถลมใหนานข้ึนหรืออาจไมเกิดเลยก็วาไดหากปริมาณ       

นํ้าฝนลดลง กอนที่ดินบริเวณดังกลาวจะอิ่มตัวและปริตัว

จนเกิดดินถลมก็เปนได
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 ดงัน้ันเมือ่โครงสรางการยดึเกาะของเม็ดดนิ เปนสาเหตุ

ของการเกิดดินถลมที่สามารถแกไขได เราจะมุงเนนจุดนี้ 

กลาวคือ ในพื้นที่ที่เสี่ยงกับการเกิดดินถลม คือบริเวณท่ี  

ลาดชันสูง พื้นที่ปาเกาถูกทําลาย และมีปริมาณฝนตก

จํานวนมากติดตอกันหลายวัน เพื่อใหการเกิดดินถลม        

ลดนอยลงหรือไมเกิดเลยก็คือการเพิ่มปจจัยใหโครงสราง

ของดินใหมีสิ่งยึดเหนี่ยวเม็ดดินมากและแข็งแรง โดยการ

เพิ่มปริมาณรากของตนไม ใหมากเพื่อที่วารากของตนไม         

ดังกลาวจะเปนตัวชวยยึดเกาะเม็ดดินเอาไว ใหมากก็จะ           

สงผลใหโครงสรางของดนิแขง็แรงสามารถรองรบัปรมิาณ

นํ้าฝนไดมากข้ึน แตเนื่องจากเปนการเบิกนําคร้ังแรก          

หลงัจากที่ โครงสรางของดนิทีม่รีะบบรากถกูทาํลายหมดแลว 

ผลคือพื้นดินบริเวณดังกลาวจะออนแอ เพราะรากท่ีเคย        

ยึดเหน่ียวเม็ดดินยอยสลายหมดแลว การที่จะปลูกไมโต

ยนืตนอยางเดยีวลงในพ้ืนทีเ่พ่ือเพิม่ระบบรากในโครงสราง

ของดนิจะตองใชเวลาหลายปกวาตนไมจะโตและระบบราก

จะแผเตม็พืน้ท่ี บางคร้ังอาจจะไมทนัเหตุการณ ดงันัน้วิธทีีง่าย 

และรวดเรว็คอืการปลกูหญาแฝกลงในพืน้ทีเ่พราะหญาแฝก

มีรากจํานวนมาก และระบบรากของหญาแฝกจะมีความ

สามารถชอนไชลงในพ้ืนที่ ไดดีรากของหญาแฝกสามารถ

หยั่งลึกลงไปในดินที่สมบูรณ ไดมากกวา 5 เมตร และ              

รากของหญาแฝกยังสานกันแนนเปนรางแหทําใหราก           

ของหญาแฝกสามารถยึดเหน่ียวแตละเม็ดดนิไดเปนอยางดี 

ครั้นเม่ือโครงสรางของดินแข็งแรงเม็ดดินถูกยึดเกาะกัน

ดวยระบบรากของหญาแฝกท่ีมมีากและลึกแลว ยอมสงผล

ใหโครงสรางของดินแข็งแรงและสามารถรองรับปริมาณ

นํ้าฝนไดมากข้ึนและยาวนานขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไมมี 

รากหญาแฝก และการปลูกหญาแฝกครั้งแรกยังไมสงผล

ในการเพิม่นํา้หนกัท่ีกดทับลงในพืน้ทีด่นิบรเิวณทีป่ลูกมากนัก 

เพราะแรงกดทบัของหญาแฝกยอมนอยกวาแรงกดทบัของ

ตนไม ใหญที่จะปลูกลงไป

 แนวทางการปลูกหญาแฝกในการแกปญหาดินถลม 

กอนอื่นตองทราบลักษณะการเกิดดินถลมกอน การเกิด            

ดนิถลม คอืพืน้ทีด่นิบริเวณทีร่าบสูงเชงิเขาท่ีมคีวามลาดเท 

พื้นดินมีหนาดินมากพอสมควร โครงสรางของดินเสื่อม  

เมื่อมีฝนตกลงบริเวณดังกลาวจํานวนมากและติดตอกัน       

สงผลดินบริเวณดังกลาวอ่ิมตัวและการท่ีฝนตกถ่ี ทําให       

การระเหยและการระบายน้ําในดินทําได ไมทันกับปริมาณ

ฝนที่ตกลงมา เมื่อดินอิ่มตัวจนถึงจุด ๆ หนึ่งดินจะเกิดการ

แยกตัวโดยมากจะเกิดข้ึนบริเวณที่สูงสุดจุดท่ีออนแอกอน

เนื่องจากบริเวณนั้นจะมีแรงโนมถวงของโลกมาก สงผลให

เกดิแผนดนิแยกและจะพาผืนดนิบริเวณขางเคียงไหลลงมา

ทั้งหมดจนเกิดดินถลมในที่สุด ดังนั้นการปลูกหญาแฝก      

เพือ่แกไขดนิถลมจึงตองแกทีป่ญหาทีก่ารแยกตวัของแผนดนิ 

ถาเราปลกูหญาแฝกขวางความลาดเทของพืน้ท่ี (Contour)

ครั้นเมื่อดินอิ่มตัวดวยนํ้าแลวเกิดการแยกตัวระบบราก        

ของหญาแฝกที่ปลูกแบบนี้ระบบรากจะยึดเหนี่ยวเม็ดดิน 

กันแนน บริเวณพื้นดินตามแนวลาดเทสวนดินบริเวณ          

นอกแนวรากหญาแฝกกจ็ะสามารถลืน่ไถลลงมาตามลาดเท

และจะสงผลใหดนิบรเิวณแนวหญาแฝกเกิดการเคลือ่นตาม

ลงมาไดเนือ่งจากพืน้ดนิบรเิวณดังกลาวยงัขาดสิง่ยดึเหนีย่ว 

ดังนั้นหากตองการท่ีจะสรางความแข็งแรงของโครงสราง

ของดินจะตองปลูกหญาแฝกในบริเวณพ้ืนท่ีเปาหมาย              

ในลักษณะการปลูกแบบตารางหมากรุก 
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 เพ่ือทีจ่ะได ใหระบบรากหญาแฝกสานยึดเหน่ียวกันแนนทุกทศิทางเปนเครือขาย เทากบัเปนการเพ่ิมความแข็งแรง

ในการยึดเกาะเม็ดดินทุกดาน จะสงผลใหโครงสรางการยึดเกาะของเม็ดดินแข็งแรงมากขึ้น เมื่อโครงสรางของดิน           

มีสิ่งยึดเหน่ียวเม็ดดินเขาดวยกันทุกทิศทางแลวก็จะเปนการเพ่ิมความสามารถรับปริมาณน้ําฝนไดมากข้ึนและ                   

นานข้ึนดวย  ในขณะเดียวกันเราก็ดาํเนินการปลูกตนไมทีม่คีวามหลากหลายทางเรือนยอดควบคูกนัไป  โดยท่ีในชวงแรก 

เราใชระบบรากหญาแฝกเปนตัวยึดความแข็งแรงของดิน ครั้นเมื่อตนไมโต ระบบรากมีหลายระดับ ก็จะเปนการเพิ่ม

ความแข็งแรงของโครงสรางของดินตอไป  
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โดย : กลุมวิเทศสัมพันธ 
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.
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 เมือ่วนัศกุรที ่8 กนัยายน 2560 นายปวตัร  นวะมะรัตน 

รองเลขาธิการ กปร. เปนประธานในการประชุมเพื่อหารือ

และแลกเปลีย่นขอมูลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วเนือ่งกนัระหวาง

สํานักงาน กปร. และเครือขายหญาแฝกนานาชาติ  โดยมี 

นาย Jim Smyle ประธานเครือขายหญาแฝกนานาชาติ 

นางสุวรรณา  พาศิริ อดีตรองเลขาธิการ กปร .                      

นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ที่ปรึกษาดานการประสาน

งานโครงการฯ ดร. ณรงค  โฉมเฉลา ทีป่รึกษาดานหญาแฝก 

สํานักงาน กปร. ผูแทนจากกรมพัฒนาที่ดินและสถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เขารวมการประชุม โดยมี

ประเด็นในการหารือ ดังน้ี

 การจัดสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7                          

ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส ซึ่งนาย Jim Smyle ไดแจงใหที่

ประชุมทราบเบื้องตนวา นางสาว Mary Noah Manarang 

เจาของ Vetiver Farm Philippines ไดกาํหนดจดัการสมัมนา 

หญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส            

ในเดอืนกนัยายน 2561 ทีเ่กาะโบโฮล ซึง่ไดรบัความรวมมอื 

จากองคกรในทองถิ่นเปนอยางดี

 นายศราวุฒ ิ นลิสวัสดิ ์สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

(AIT) ซึง่เปนผูพฒันาโปรแกรม Vetiver Tracking System 

รวมกับกรมพัฒนาท่ีดิน ไดรายงานความกาวหนาของการ

พฒันาโปรแกรม โดยจะม ีการพฒันาระบบใหรองรบัภาษา

อังกฤษเพื่อที่จะสามารถ ใชงานได ในระดับนานาชาติและ

สามารถเขาถึงไดจากเว็บไซตและบนแอพพลิเคช่ันใน

โทรศัพทเคลื่อนที่ ได

 ในเร่ืองของผลการวิจัยเร่ืองการระบุตนหญาแฝก                  

ที่ ไมแพรขยายพนัธุดวยเมลด็ของมหาวทิยาลยัเนบราสกานัน้ 

คณะวิจัยไดทําการศึกษาทดลองในหองปฏิบัติการจน

สามารถระบุไดวาหญาแฝกตนใดท่ี ไมสามารถแพรพันธุได

ดวยเมล็ด และยงัไดทาํการรบัรองสถานทีเ่พาะชาํกลาหญาแฝก 

ที่ปลูกหญาแฝกประเภทน้ีดวย ทั้งนี้ ยังมีการจัดการ               

ฝกอบรมดังกลาวในหองปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัย              

เนบราสกา ดวย
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 ในสวนของสรุปสถานะงานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพ             

ของหญาแฝกในการลดฝนเหลือง ที่ปะปนอยูในดินอันเปน

ผลมาจากสงครามเวียดนาม นั้น ผลการวิจัยพบวา               

หญาแฝกสามารถดูดซับสารฝนเหลืองไดจนดินมีสาร            

เหลืออยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง

 การพฒันาและดาํเนนิการของ “สถาบนัหญาแฝก” 
จัดการฝกอบรมออนไลนสําหรับการศึกษาเทคโนโลยี         

หญาแฝกนั้น พบวาประเทศตาง ๆ   มีความตองการองค

ความรูเรื่องเก่ียวกับหญาแฝกเปนอยางมาก ซึ่งในปจจุบัน

การอบรมออนไลนจึงเปนสิ่งจําเปน และจะมีการขอ           

ความรวมมือกับประเทศไทย ในการชวยเหลือการอบรม

เกี่ยวกับหญาแฝก เนื่องจากประเทศไทยมีองคความรู          

ดานหญาแฝกที่จะเปนประโยชนตอสถาบันมาก

 ตอมาเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่11 มกราคม 2561 นางสาว 
Manarang ไดเขาประชุมเพ่ือเตรียมการจัดการสัมมนา 

แฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 รวมกับ นายดนุชา สินธวานนท 

เลขาธกิาร กปร. นางสุวรรณา  พาศริ ิ อดตีรองเลขาธกิาร 

กปร. นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาดานการ

ประสานงานโครงการฯ และเจาหนาทีข่องสาํนกังาน กปร. 

สรุปผลการสัมมนาจะจัดขึ้นท่ีเกาะโบโฮล สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส ชวงเดือนมีนาคม 2562 
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¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�¡ÒÃãªŒ
ËÞŒÒá½¡ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ 
¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹ �̧ áÅÐ Ñ̈§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã

โดย : กลุมแผนงาน 
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.
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หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมชลประทาน

กิจกรรมดําเนินงาน
 มีการเพาะกลาหญาแฝกจํานวน 1-1.5 แสนกลาไวเพื่อการแจกจายใหกับเกษตรกรและหนวยราชการในพื้นที่                 
ตั้งแตป 2558 ถึง 2560 ซึ่งเปนหญาแฝกลักษณะกลาเปลือยราก รวมทั้งไดศึกษาเร่ืองการใชนํ้าของพืชทางเกษตร           
ชนิดตาง ๆ และการใชนํ้าของหญาแฝก

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 ผลของการศึกษา ควรจัดทําเปนเอกสารทางวิชาการ ที่มีรายละเอียด จัดทําเปนรูปแบบการปลูกหญาแฝก                    
ในลกัษณะตาง ๆ รวมกบัพืชเศรษฐกิจและแสดงคาการใชนํา้ของพืชชนดิตาง ๆ ทีจ่ดัทาํเปนคามาตรฐานท่ีสามารถนาํไปใช 
อางอิงทางวิชาการในระดับภมูภิาคและนานาชาติ และการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานตอไปได รวมท้ังไดมกีาร
จัดทํารายละเอียด แผนงาน โครงการวิจัย เปนระยะ 2-3 ป เสนอของบประมาณสนับสนุน จากสํานักงาน กปร. ดวย 
สาํหรบักจิกรรมการผลิตเพาะขยายกลาหญาแฝก ควรใชพนัธุ “ใหมหวยหวาย” มาทําการเพาะขยายกลา และควรเนน
บทบาทหนาทีท่ีเ่ปนหนวยงานทีผ่ลติกลาหญาแฝก ใหกบัหนวยงานทางดานการกอสรางของกรมชลประทาน สาํหรบัการ
ปลกูเพือ่ปองกนัชะลางพงัทลายและการเคล่ือนตวัของดิน บรเิวณเชิงลาดชันคนัคลองสงนํา้ เชงิลาดถนนเลียบคนัคลองสงนํา้ 
และควรใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธีและการใชประโยชนจากหญาแฝก

 เมือ่วนัที ่13 - 15 กนัยายน 2560 คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการฯ พรอมทัง้ 
ผูบริหารและเจาหนาที่ สํานักงาน กปร. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดติดตามความกาวหนาและดําเนินงาน
หญาแฝกทัง้หมด 5 พืน้ท่ี ในจงัหวัดเพชรบุร ีจงัหวัดประจวบคีรขีนัธ และจงัหวัดชมุพร เพือ่ติดตามความกาวหนา 
ปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ในการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตาง ๆ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

¾×é¹·Õè 1 Ê¶Ò¹Õ·´ÅÍ§¡ÒÃãªŒ¹íéÒªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 6 (à¾ªÃºØÃÕ) Ñ̈§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กิจกรรมดําเนินงาน
 มีการปลูกหญาแฝกริมฝงคลองทาสีนวล เพ่ือลดการกัดเซาะดินริมฝงทะเล ปองกันดินถลม โดยปลูกหญาแฝก               

รวมกับตนหยีทะเล ไดนําแฝกพันธุกําแพงเพชร 2 และแฝกทนเค็ม มาปลูกเพื่อศึกษาอัตราการรอดตายและการแตกกอ

ที่เหมาะสม

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 โครงสรางทางวิศวกรรมที่กอสราง/ติดต้ังจะทําหนาที่เปนองคประกอบหลักท่ีจะปองกันเพื่อลดอิทธิพลความรุนแรง

จากการกัดเซาะหรอืการชะลางพงัทลายจากการกระทําของคลืน่ทะเล หญาแฝกและพืชไมอืน่ ๆ จะเปนองคประกอบเสริม 

ที่จะชวยปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแกโครงสรางทางวิศวกรรม และพื้นที่ โดยรอบ หากผลการศึกษาที่ผานมา           

ไมสามารถที่จะตอบไดตามวิธีการศึกษาวิจัยที่เสนอไว ก็ควรพิจารณาใหถี่ถวนวาควรจะปรับปรุงวิธีการศึกษาใหม โดยที่

โครงการที่ทํามาแลว ควรสรุปให ไดวา สรุปไดแคไหน ผลเปนอยางไร โดยเฉพาะโครงสรางทางวิศวกรรมตาง ๆ                

แตการศึกษาครั้งที่ ไมมีขอมูลพ้ืนฐานที่จะนํามาบอกไดวาการนําพืชตางๆมาปลูกรวมดวยเหตุผลใด เชน การเลือก                

ตนหยีทะเลมาปลูก ก็ ไม ไดศึกษาใหละเอียดวาการปลูกเพ่ือการนี้และสภาพภูมิศาสตรอยางนี้ ควรจะใชพืชอะไร                        

ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงในการศึกษารายละเอียดและแสดงไว ในการวิจัยวามีขอมูลทางวิชาการ             

ที่เกี่ยวของอยางไร

¾×é¹·Õè 2 ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É �´Ô¹áÅÐ¹íéÒÃÔÁ½̃›§¤ÅÍ§·‹ÒÊÕ¹ÇÅ â´Â¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ·íÒá¹Ç»‡Í§¡Ñ¹            
ã¹¾×é¹·Õè μíÒºÅ»Ò¡¤ÅÍ§ ÍíÒàÀÍ»Ð·ÔÇ ¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã
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หนวยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กิจกรรมดําเนินงาน
 มีการปลูกหญาแฝกริมทางหลวง ซึ่งเปนเนินทรายชายทะเล ทั้งนี้เพ่ือปองกันไม ใหทรายพังทลายลงมา และ                    

ปลูกหญาแฝกลงในพ้ืนที่เปนชายทะเล เพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมและอนุรักษดินและนํ้า

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 สภาพดนิในพืน้ที ่เปนทรายแรธาตอุาหารพชืตํา่ ตลอดจนเปนการปลูกหญาแฝกบนหนาเชงิลาดตดัทีม่คีวามลาดชันสงู 

หญาแฝกจะไมสามารถขึ้นเจริญเติบโตไดดี จึงไมควรมีการนําระบบวิธีหญาแฝกมาใช ในลักษณะเฉพาะดินทราย              

Sand dune เหลานี้ผลการศึกษาที่ตอบมาเปนการรายงานเร่ืองเปอรเซ็นตการรอดตายของหญาแฝก ระยะการสูญเสีย

และการพังทลายของดิน นํ้าหนักของหญาแฝก ความสูงของหญาแฝก ขนาดของกอหญาแฝก ความอุดมสมบูรณ            

เรื่องการอนุรักษดินและนํ้า ทั้งน้ี รายงานการวิจัยท่ีเสนอมาเพียง 3 เดือนแรกของการศึกษาในเวลาตอมาไดเกิดไฟไหม

สงผลใหไมไดทําวิจัยตอ ทําใหหญาแฝกเหลือนอยและไมเกิดประโยชนอะไรเลย

¾×é¹·Õè 3 ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É �à¹Ô¹ªÒÂ·ÐàÅ (Sand dune) 
μíÒºÅ»Ò¡¤ÅÍ§ ÍíÒàÀÍ»Ð·ÔÇ ¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã â´Â¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

กิจกรรมดําเนินงาน
 หนวยงานมีหนาทีผ่ลักดนัการผลิตสตัว ปลูกพืชแจกจายใหกบัเกษตรกร ซึง่เปนกจิกรรมการเล้ียงววั และมกีารปลูกหญา 

ที่เปนอาหารสัตวมาก ทั้งยังสงเสริมทางดานเกษตร จัดทําศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกหญาแฝก ซึ่งมีงบประมาณ            

จากหนวยงานหลักตั้งแตป 2546 ถึง ปจจุบัน ไดมีการขยายพันธุหญาแฝกแจกจายใหกับเกษตรกรบริเวณใกลเคียง             

ที่สนใจดวย

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 ภารกิจและสภาพพ้ืนที่ ในหนวยงาน สามารถนําระบบวิธหีญาแฝกมาใชได โดยเฉพาะในพ้ืนทีแ่ปลงเกษตรและโครงการ

เกษตรพอเพียงทีจ่ะดาํเนนิการ เจาหนาทีท่างการเกษตรของหนวยควรมีความรูเพิม่เตมิทางดานเกษตรและการปลูกหญาแฝก 

ในรูปแบบตาง ๆ โดยอาจจะขอรับการอบรมจากหนวยงานอ่ืน ๆ พรอมท้ังควรไดมีการศึกษาดูงานจากพ้ืนที่                             

ที่ประสบความสาํเร็จ เพื่อจะไดนํามาปรับใช ในพื้นที่ของตนเอง

¾×é¹·Õè 4 Ë¹‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁà¡ÉμÃáÅÐÊË¡Ã³ �·Õè 4
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·ËÒÃ¾Ñ²¹ÒË¹‹ÇÂºÑÞªÒ¡ÒÃ·ËÒÃ¾Ñ²¹Ò ÍíÒàÀÍ·‹Òá«Ð Ñ̈§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã
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หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมดําเนินงาน
 มีการปลูกหญาแฝกบริเวณทางลาดชัน ริมถนน และปลูกหญาแฝกรวมกับไมผลและปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษ                

ดินและนํ้า

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 จากการตรวจพ้ืนที่ พบวา แปลงนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ 100 ไร และปญหาของพื้นที่คือความแหงแลง                      

สภาพดินเปนดินทราย หญาแฝกบางบริเวณไมงอกงามตองปลูกซอมบอยคร้ัง มีหญาแฝกคงเหลืออยู ในพื้นที่นอย          

เนื่องจากขาดการดูแลบํารุงรักษา บริเวณพื้นที่แปลงเกษตรที่มีลักษณะลาด ไมไดนําหญาแฝกมาปลูกรวมกับพืชเกษตร 

มกีารใชรถไถขดุไถพรวนดินทาํใหหญาแฝกเสยีหาย แนวโนมการปลูกหญาแฝกใหยัง่ยนืในพืน้ทีม่นีอย และจากสภาพพ้ืนที่           

เปนที่ดอนปลายเชิงเขา ดินเปนดินทราย ฝนตกปริมาณนอย พืชเศรษฐกิจสวนใหญจึงปลูกไดแตสับปะรด

¾×é¹·Õè 5 á»Å§à¡ÉμÃ¢Í§¹ÒÂÊØà·¾ ¹ŒÍÂª‹Í ËÁÍ´Ô¹ÍÒÊÒ
³ ºŒÒ¹àÅ¢·Õè 98/4 ËÁÙ‹ 7 μíÒºÅËŒÇÂ·ÃÒÂ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ Ñ̈§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹ �̧
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¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡
ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´Ê¡Å¹¤Ã 
¨Ñ§ËÇÑ´ÁØ¡´ÒËÒÃ áÅÐ Ñ̈§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á

โดย : กลุมแผนงาน 
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.
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กิจกรรมดําเนินงาน
 บริเวณรอบศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการทําแปลงรวบรวมพันธุหญาแฝกและมีการ

ปลูกหญาแฝกลอมรอบไมผล แปลงพืชผลทางเกษตร ในลักษณะแบบครึ่งวงกลมและแบบวงกลม

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 ควรมีการสาธิตการใชประโยชนของหญาแฝกในดานตาง ๆ ในพื้นที่บริเวณรอบศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน             

อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิและควรปรับปรุงแปลงรวบรวมพันธุหญาแฝกท่ีมอียูใหดขีึน้ และมแีปลงพันธุ ใหม ๆ เชน ใหม 

หวยหวาย หวยขาแขง เพ่ือสงัเกต ศกึษา เปรียบเทียบ การเจริญเติบโตในสภาพพ้ืนท่ีตาง ๆ  และนําไปใช ในการสงเสริม 

ขยายผลตอไป นอกจากน้ี เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานดานหญาแฝกนอย จึงสมควรจัดให              

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปศึกษาดูงานดานหญาแฝกที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

 เมือ่วนัท่ี 10 - 12 ตลุาคม 2560 คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการฯ รวมถึงผูบรหิาร 
และเจาหนาท่ี สํานักงาน กปร. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดติดตามความกาวหนาและดําเนินงานหญาแฝก 
ทั้งหมด 5 พื้นที่ ในจังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา 
อุปสรรค และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ในการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตาง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

¾×é¹·Õè 1 ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÀÙ¾Ò¹ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 
μíÒºÅËŒÇÂÂÒ§ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ Ñ̈§ËÇÑ´Ê¡Å¹¤Ã
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กิจกรรมดําเนินงาน
 มีการปลูกหญาแฝกรอบอางเก็บนํ้าหวยทรายขม้ินและบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดดินชะลางพังทลาย

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 หญาแฝกที่ทําการปลูกไวบริเวณขอบอางเก็บนํ้าดานบน เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ควรนํามาใชเปนกลาหญาแฝก            

ที่จะปลูกในพื้นที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลาย ควรปลูกหญาแฝกบริเวณไหลถนนจะทําใหเกิดประโยชน ในดานอนุรักษ             

ดินและนํ้า ปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินไดเปนอยางดี สําหรับการปลูกในสวนตาง ๆ ของงานกอสราง                 

แนวทาํนบดนิใหมทีจ่ะดาํเนนิการในปงบประมาณ 2560 นัน้ ควรจะปลกูหญาแฝกบรเิวณพืน้ที่ โดยรอบทีต่ดิกบัคนัทาํนบดนิ 

ที่มีลักษณะลาดเทเชิงลาดคันคลองสงน้ํา และเชิงถนนดินถมสูง (มากกวา 2 เมตร)

 

¾×é¹·Õè 2 Í‹Ò§à¡çº¹íéÒËŒÇÂ·ÃÒÂ¢ÁÔé¹ μíÒºÅ¢ÁÔé¹ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ Ñ̈§ËÇÑ´Ê¡Å¹¤Ã

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
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กิจกรรมดําเนินงาน
 ดาํเนนิการเพาะชาํกลาหญาแฝกแบบถงุและมกีารสงเสรมิพืน้ท่ีปลกูหญาแฝกทีอ่างเกบ็นํา้หวยตาเปอะ และโรงเรยีน

ตํารวจตระเวนชายแดนการทาอากาศยานแหงประเทศไทย

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 ควรเนนใหมกีจิกรรมโครงการทีเ่ปนการใชประโยชนจากหญาแฝกในพืน้ทีป่า เพือ่การฟนฟธูรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

และการฟนฟูปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม สําหรับพื้นที่ขยายผล เชน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการทาอากาศยาน                          

แหงประเทศไทย และศูนยการเรียนตํารวจตะเวนชายแดนใตรมพระบารมี ควรไดรับการสนับสนุน ขอมูลเอกสาร               

ทางวิชาการเกี่ยวกับหญาแฝกและควรไดไปศึกษาดูงานดานหญาแฝกที่ศูนยศึกษาพัฒนาเขาหินซอนฯ นอกจากนี้ ควรมี

การฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานหญาแฝก เพ่ือใหมีองคความรูที่เกี่ยวของกับหญาแฝกใหมากขึ้น              

ซึ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดตอการทํางานตอไป

¾×é¹·Õè 3 â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¿„œ¹¿Ù»†ÒäÁŒºŒÒ¹ËŒÇÂμÒà»ÍÐ áÅÐ¾×é¹·ÕèÅØ‹Á¹íéÒËŒÇÂºÒ§·ÃÒÂμÍ¹º¹
ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ μíÒºÅË¹Í§ÊÙ§ãμŒ ÍíÒàÀÍ¤íÒªÐÍÕ ¨Ñ§ËÇÑ´ÁØ¡´ÒËÒÃ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมปาไม



29จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 47 เดือนมกราคม 2561

กิจกรรมดําเนินงาน
 มกีารปลกูหญาแฝกในพืน้ที่ โครงการเพือ่สาธติการปลกูหญาแฝก และมแีปลงขยายพนัธุหญาแฝกเพือ่นาํไปแจกจาย

ใหกับชุมชนบริเวณรอบโครงการและปลูกหญาแฝกในบริเวณพื้นท่ีริมตลิ่งของคลองที่มีความลาดชันสูง เพื่อปองกัน             

การพังทลายของดินริมตลิ่ง

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 ควรมกีารจดัทาํแปลงขยายพันธุกลาหญาแฝกลงดินขนาดประมาณ 1-3 ไร บรเิวณรมิตลิง่ของคลอง ควรปลกูหญาแฝก 

ในระดับท่ีนํ้าทวมถึงข้ึนไปจนถึงระยะขอบบน โดยจะตองมีการตรวจสอบขอมูล ระดับนํ้าในคลองใหดีกอนการวางแผน

ปลูกหญาแฝกจริง นอกจากนี้หญาแฝกในสวนที่มีการตายไปก็สมควรปลูกซอมแซมให ไดแนวกําแพงที่มีความแข็งแรง             

ตอไปดวย นอกจากนี้ ใหดําเนินการปลูกซอมหญาแฝกบริเวณหวยมุก ตําบลโพนทราย ที่ ไดรับความเสียหายโดยเร็ว       

กอนสิ้นฤดูฝนนี้ เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในปตอ ๆ ไป

 

¾×é¹·Õè 4 â¤Ã§¡ÒÃ¿ÒÃ �ÁμÑÇÍÂ‹Ò§ºŒÒ¹´Í¹Á‹Ç§¾Ñ²¹ÒÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 
ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ Ñ̈§ËÇÑ´ÁØ¡´ÒËÒÃ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กรมปาไม
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กิจกรรมดําเนินงาน
 การเพาะชํากลาหญาแฝก จํานวน 250,000 กลา พรอมท้ังแจกจายใหกับชุมชน จํานวน 7 ชุมชน มีการ                         

จัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝกจํานวน 1 แปลงและการจัดทําแปลงรวบรวมพันธุหญาแฝก ทั้งนี้ยังมีการสงเสริม              

การปลกูหญาแฝกบรเิวณริมแหลงนํา้ เพือ่ปองกนัการพังทลายของดินทัง้สองพืน้ทีท่ัง้แหลงนํา้ธรรมชาติ และบอกกัเกบ็นํา้ 

ที่ขุดไว ใชสําหรับชวงหนาแลง

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงานตอไป
 ควรเนนใหมีกิจกรรมโครงการที่เปนการใชประโยชนจากหญาแฝกในพื้นที่ปาเพื่อการฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และการฟนฟปูรบัปรงุดนิเสือ่มโทรม ในบริเวณหนวยงานควรมีรปูแบบการใชประโยชนของหญาแฝกทีห่ลากหลายเพ่ิมขึน้ 

โดยเลือกทํากิจกรรมหญาแฝกใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นั้น และควรมีการเก็บขอมูลทางวิชาการไปพรอมกับ               

การดําเนินกจิกรรมดานหญาแฝกท่ีทาํในทุกโครงการ จะชวยใหไดขอมลูท่ีถกูตองและสามารถนําไปประยุกต ใชประโยชนได   

ในอนาคต นอกจากนี้ เจาหนาที่ควรไดรับการสนับสนุนขอมูลเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับหญาแฝกและควรไดรับ                 

การไปศึกษาดูงานดานหญาแฝกท่ีศนูยศกึษาการพัฒนาเขาหินซอนอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิพรอมทัง้การจัดฝกอบรม

ใหความรู เกี่ยวกับหญาแฝก จากสํานักงาน กปร. และกรมพัฒนาท่ีดิน

¾×é¹·Õè 5 ÈÙ¹Â�ÊÒ Ô̧μÏËÞŒÒá½¡·Õè 6 (ÊÒ¢Ò¹íéÒ¡íèÒ)
Ë¹‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃμŒ¹¹íéÒ¹íéÒ¡íèÒ ÍíÒàÀÍ¹Òá¡ Ñ̈§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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 E-mail : rdpb.pl2@gmail.com
หรือ :  สํานักงานวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
 กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท 0 2941 2924  โทรสาร 0 2579 1565
 E-mail : ord_1_ldd@hotmail.com

ประธานที่ปรึกษา
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
ที่ปรึกษา
นายดนุชา  สินธวานนท นางสาวศรีนิตย  บุญทอง นางสุวรรณา  พาศิริ
นายปวัตร  นวะมะรัตน นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล 
บรรณาธิการ
นางสุพร  ตรีนรินทร นางสาวศีตกร  ตันกําแหง
กองบรรณาธิการ
ดร.ณรงค  โฉมเฉลา  ดร.วีระชัย ณ นคร   ดร.พิทยากร  ลิ่มทอง 
นายประเดิมชัย  แสงคูวงษ นายสุรพล  สงวนแกว   รศ.ฉลองชัย  แบบประเสริฐ 
นางกิตติมา  ศิวอาทิตยกุล    นางพิณทิพย  ธิติโรจนะวัฒน นายอาทิตย  ศุขเกษม  
นางสาวภรภัทร  นพมาลัย นางสาวกมลาภา  วัฒนประพัฒน นางสาวอิสริยา  มีสิงห 
นางสาวผการัตน  ศิริโภค   นางสาวกัณฑิมา  แสงเนาวรัตน
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สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท 0 2447 8500 ตอ 234  โทรสาร 0 2447 8543

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ


