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จากใจบรรณาธิการ

บทบรรณาธิ ก าร

สํา นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
ในฐานะเป น หน ว ยงานกลางในการดํ า เนิ น งานสนองพระราชดํ า ริ ด า นการพั ฒ นาและรณรงค ก าร
ใชหญาแฝก ยังคงทําหนาที่เปนแกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยางตอเนื่องตลอดจนขยายผลสู
ภาคประชาชนและภาคเกษตรกรรม เพือ่ สรางองคความรูค วามเขาใจในการอนุรกั ษดนิ และนํา้ เปนให ไปอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ พรอมทัง้ ผลักดันใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทุกภาคสวนนําไปปฏิบตั ิใชอยางเกิดประโยชนสงู สุด
ไม ว  า จะเป น ด า นการศึ ก ษา การทดลอง การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ตลอดจนการส ง เสริ ม ขยายผล
ของการใชหญาแฝก
สําหรับจุลสารภูมิวารินอนุรักษฉบับนี้ จะนําเสนอการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 10 ประจําป 2559-2560 (ตอนที่ 2/2) โดย : นายประเดิมชัย แสงคูวงษ
ที่ปรึกษาดานการอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปลูกหญาแฝก
ในไรขา วโพด......ลดมูลคาความเสียหายอยางไร? โดย นางพิณทิพย ธิตโิ รจนะวัฒน นักวิชาการปาไมชาํ นาญการพิเศษ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช การประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ มีนายปวัตร นวะมะรัตน
รองเลขาธิการฯ สํานักงาน กปร. เปนประธานการประชุม และการติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ในพืน้ จังหวัดนาน รวมกับกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
ทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกทานที่ ไดรวมสง งานวิจัย ขาวสาร หรือกิจกรรมตาง ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานหญาแฝก ลงในจุลสาร ภูมวิ ารินอนุรกั ษ และหวังเปนอยางยิง่ วา จุลสารภูมวิ ารินอนุรกั ษ
ฉบับนี้ จะเปนอีกหนึ่งสื่อกลางในการเผยแพรงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไปสูเกษตรกรและประชาชนอยางแทจริง
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โดย : นายประเดิมชัย แสงคูว งษ
ทีป่ รึกษาดานการอนุรกั ษและจัดการตนนํา้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
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การประกวดผลงานการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ครัง้ ที่ 10 พ.ศ. 2559 - 2560 โดยความรวมมือของ 4 องคกรรวมจัด
ได แ ก มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงาน
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ (สํ า นั ก งาน กปร.) กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
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
ผูเขียนในฐานะเปนหนึ่งในคณะกรรมการคัดกรองผลงานประเภทสงเสริม
การปลูกและขยายผลไดมี โอกาสลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรวมพิจารณาผลงาน
ที่สงเขาประกวดทั้งประเภทบุคคล ชุมชน และหนวยงานซึ่งพบวาผูที่สงผลงาน
ทุกผลงานมีความตัง้ ใจในการทํางานทีเ่ กีย่ วของกับการนําหญาแฝกไปใชประโยชน
ในรูปแบบตาง ๆ ไดเปนอยางดี จึงขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุก ๆ ผลงาน
ทั้งที่ผานการพิจารณาให ไดรับรางวัลและไม ไดรับการพิจารณา ขอใหทุกทานได
พยายามสืบสานงานหญาแฝกในหลวงรัชกาลที่ 9 พอใหมีความมั่นคงและยั่งยืน
ยาวนานสืบตอไปดวย
ในครั้งนี้ ใครขอนําเสนอผลงานที่ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ใน 3 ประเภทดวยกัน
ซึ่งประกอบดวยรางวัล ประเภทความยั่งยืน ประเภทหนวยงานรวมสงเสริม
การปลูกและขยายผลการใชประโยชนจากหญาแฝก เพื่อการอนุรักษดิน
และนํ้า และประเภทแหลงเรียนรูและขยายผล ซึ่งแตละประเภทมีรายละเอียด
ที่นาสนใจโดยสรุปดังนี้
1. ประเภทความยัง่ ยืน ผูท ี่ ไดรบั รางวัล คือ นายประกิจ จิตรใจภักดิ์ ซึง่ มีภมู ลิ าํ เนา
อยูท บี่ า นเลขที่ 10 หมูท ี่ 5 บานบนควน ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ประกอบอาชีพเกษตรกร
นายประกิจ จิตรใจภักดิ์ เคยไดรับรางวัลชนะเลิศโลพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประเภทการปลูกและ
สงเสริมการปลูกในโครงการประกวด “การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 7 ประจําป พ.ศ. 2555” โดยการนําหญาแฝก
พันธุสงขลา 3 มาปลูกในพื้นที่เพื่อปองกันการพังทลายของดิน บริเวณแหลงนํ้า
และรองสวนปาลม ทําใหดนิ ไมพงั ทลายและมีความอุดมสมบูรณ สงผลใหผลผลิต
ทางการเกษตรทีท่ าํ อยู มีเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันยังคงมุงมั่นสืบสานการใชประโยชน
จากหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้ามาอยางตอเนื่อง และมีรูปแบบการปลูกที่
หลากหลายมากขึน้ สามารถใชเปนแหลงเรียนรู ใหกบั เกษตรกรในพืน้ ที่ ไดเปนอยาง
ดี และไดอทุ ศิ ตนเปนวิทยากรในการถายทอดองคความรูเ กีย่ วกับประโยชนของหญา
แฝก พรอมทัง้ มีการผลิตกลาหญาแฝกไวสาํ หรับการแจกจายใหกบั บุคคลทีส่ นใจได
นําไปใชประโยชนตอไปอยางตอเนื่องและยาวนาน
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รางวัลความยั่งยืน (ประกิจ จิตรใจภักดิ์)
คุณประกิจ
มีแนวคิด
เพราะรักแฝก
เกิดรูปแบบ
กวาสิบป
ผูพบเห็น
ขอใหชวย
ดังปรารมภ
อัญเชิญคุณ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
โปรดอํานวย
จงปราศทุกข
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จิตรใจภักดิ์
ที่ ใหมแปลก
จึงปลูกแฝก
ที่หลากหลาย
แฝกยังมี
พลอยยินดี
สานสืบไว
ที่ตั้งไว
บุญบารมี
เทพทั้งปวง
อวยพรชัย
สุขสําราญ

คนรักแฝก
นํามาใช
ดวยความตั้งใจ
นาชื่นชม
ความโดดเดน
ที่สุขสม
ใหคนชม
นานเทานาน
องคพอหลวง
ทั่วถิ่นฐาน
ใหทานนั้น
เนิ่นนานเทอญ

2. ประเภทหนวยงานรวมสงเสริมการปลูกและ
ขยายผลการใชประโยชนจากหญาแฝก เพือ่ การอนุรกั ษ
ดินและนํ้า ไดแก องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ
ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
อบต.ปรือใหญ ไดรว มกับชุมชนในพืน้ ทีน่ าํ หญาแฝก
มาปลูกในพื้นที่สาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย เชน
ปลูกเพือ่ ปองกันการกัดชะพังทลายของดินบริเวณขอบสระ
และไหลทาง ซึ่งจะชวยใหสระไมตื้นเขินตลอดจนไหลถนน
ไมถูกชะลางพังทลาย

นอกจากนัน้ ยังไดมกี ารนําหญาแฝกไปปลูกในบริเวณ
แปลงเกษตรของชาวบ า นเพื่ อ ช ว ยรั ก ษาความชื้ น
และเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทําใหผลผลิตของพืชผักในแปลง
มีการเจริญเติบโตที่ดีมีรายไดเพิ่มมากขึ้นตามมา และ
ทีส่ าํ คัญคือทางหนวยงานยังไดมกี ารสงเสริมใหคนในชุมชน
ไดมีความรูความเขาใจเรื่องของหญาแฝกตั้งแตการปลูก
การบํารุงรักษา และการนําใบหญาแฝกมาทําผลิตภัณฑ
เพื่อจําหนายเสริมรายได ใหกับครัวเรือนไดอีกทางหนึ่ง
ปจจุบัน ยังไดมีการขยายผลโดยการนําไปปลูกในพื้นที่
สาธารณะตาง ๆ ของชุมชนทัง้ โรงเรียน วัด และหนวยงาน
ตาง ๆ ใหมีความครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

หนวยงานสงเสริมขยายผล
อบต.
มีความรัก
รวมนําแฝก
ประยุกต ใช
ไดปลูกแฝก
พรอมนํามา
แบงเปนล็อก
เพื่อกินใช
ขยายผล
วัดโรงเรียน
เพื่อนอมเกลา
ใหชุมชนทาน

ปรือใหญ
สามัคคี
ที่พอหลวง
ในชุมชน
ริมแหลงนํ้า
ใชประโยชน
ใหชุมชน
และจําหนาย
สูผองชน
อนามัย
ถวายแด
จงสมหวัง

ในวันนี้
ที่ยิ่งใหญ
พระราชทานไว
นาสนใจ
ตามตํารา
ที่หลากหลาย
ปลูกผักผลไม
ทั่วหนากัน
ผูสนใจ
รวมสืบสาน
องคภูบาล
ดังจํานง
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ชุมชนบานกองพระทราย
ศูนยเรียนรู
ไดนําแฝก
ปลูกหญาแฝก
มากคุณคา
ปลูกแฝกรวม
แบงเปนลอก
สวนผลผลิต
เพื่อกินใช
หากเหลือกิน
แจกผองเพื่อน
ทั้งยังเปน
นักศึกษา
ดวยความรัก
โปรดจงได
เพื่อสนองงาน
ใหคงอยู
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คูชุมชน
เขามาใช
ไดงดงาม
หลากรูปแบบ
กับพืชผัก
ใหชุมชน
ที่เก็บได
ในครัวเรือน
เหลือใช
หรือนําไป
แหลงเรียนรู
เพื่อนําไปใช
สามัคคี
อยาหยุดยั้ง
องคพอหลวง
คูชุมชน

กองพระทราย
โดยถวนหนา
อรามตา
นาสนใจ
และไมผล
เขามาใช
ใหนําไป
กอนนํามา
ในครัวเรือน
ขายไดหนา
ของบรรดา
ในชุมชน
เปนที่ตั้ง
ชวยสืบคน
พระภูมิพล
นานเทานาน

3. ประเภทส ง เสริ ม การปลู ก และ
ขยายผล/พืน้ ทีแ่ หลงเรียนรูแ ละขยายผล
ระดับชุมชน ไดแก ชุมชนบานกองพระทราย
ตําบลปะคํา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย
ดวยสภาพพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องดิน
เปนทรายไมอม ุ นํา้ ทําใหขาดแคลนนํา้ ในฤดูแลง
สงผลใหพชื ทีป่ ลูกไว ไมสามารถเจริญเติบโต
ไดดี ชุมชนบานกองพระทราย จึงไดนาํ หญา
แฝกพันธุสงขลา 3 มาปลูกในแปลงเกษตร
และรอบแหลงนํ้า เพื่อปองกันการพังทลาย
ของดิน รอบแหลงนํ้าสาธารณะ โดยชุมชน
เขามามีสวนรวมรับผิดชอบในพื้นที่ จัดทํา
เปนแปลงพืชผักสวนครัวรวมกับหญาแฝก
สงผลใหพื้นที่มีความอุดมสมบูรณของดิน
เพิ่มมากขึ้น ผลผลิตจากพืชผักที่ปลูกไวก็
เจริญเติบโตดี สามารถนําไปขายสรางราย
ได ใหกับครัวเรือนเปนรายไดเสริม และไดมี
การขยายผลไปยั ง ชุ ม ชนอื่ น ๆ อี ก รวม
4 พื้นที่
นอกจากนั้นยังใชเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน
ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูส นใจ
ทั่วไป ซึ่งในปหนึ่งจะมีผูขอเขาศึกษาดูงาน
ไมนอยกวา 1,000 คน จากความรวมมือ
รวมใจของคนในชุมชนบานกองพระทราย
ดั ง ที่ ไดก ลา วมา จึ ง สง ผลให พื้น ที่ แห งนี้
เปนพื้นที่ที่เหมาะกับการเปนแหลงเรียนรู
ดานการใชประโยชนหญาแฝกในรูปแบบ
ตาง ๆ ไดเปนอยางดียิ่ง

จะเห็นไดวาการสงเสริมใหมีการ
ประกวดผลงานดานการนําหญาแฝก
ไปใชประโยชน ในหลากหลายรูปแบบ
สภาพพื้นที่มีสวนชวยในการกระตุน
ใหทงั้ บุคคล ชุมชน และหนวยงานทัง้
ราชการและเอกชน ได ต ระหนั ก ถึ ง
แนวพระราชดําริอันทรงคุณคาดานหญา
แฝกที่ ไดพระราชทานให ไวมายาวนานกวา 25 ป
มาสานประโยชน ใหมีความยั่งยืน มั่นคง อยางยาวนานสืบตอไป
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ทุ ก ชุ ม ชน บุ ค คล และหน ว ยงานที่ ได รั บ รางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ ใ นครั้ ง นี้ จ ากใจจริ ง ของ
คณะกรรมการคัดกรองผลงานทุกทาน และขอได โปรดชวยกันสืบสานแนวพระราชดําริดานหญาแฝกใหมีความพัฒนา
กาวหนา ขยายผลใหกวางขวางยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อรวมกันเทิดไทพระราชดําริของพระองคทานที่ ไดพระราชทานหญาแฝก
ไว ใหกับปวงชนชาวไทยใหคงอยูคูแผนดินไทยตราบนานเทานาน
ของฝาก...จากใจกรรมการ
ผลงานดี
เปนแบบอยาง
สี่ประเภท
ใครบางเอย
คณะกรรมการ
ขอชื่นชม
ริมแหลงนํ้า
ดินมีปญหา
แหลงเรียนรู
รางวัลพิเศษ
ทั้งหนวยงาน
คือจุดยืน
ขอแสดง
ที่ทานนั้น
อันเชิญคุณ
อวยพรชัย

ที่ทุกทาน
ฝากเอาไว
สี่รางวัลพิเศษ
จะแถลงไข
ที่ลงไป
ผลงานดี
ทั้งไหลทาง
เรื่องสําคัญ
ขยายผล
ที่จัดให
ดานสงเสริม
ผองคนดี
ความยินดี
ทํางานถวาย
บุญบารมี
ใหสมจินต

ชวยสานสราง
ใครเฉลย
ขอชมเชย
ใหทราบกัน
ในพื้นที่
ที่สรางสรรค
ที่ลาดชัน
ความยั่งยืน
นาสนใจ
เหนือใดอื่น
รวมพลิกฟน
ศรีแผนดิน
อยางจริงใจ
ทั่วทุกถิ่น
องคภูมินทร
จงทั่วกัน
ปส. ชินศรี
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โดย : นางพิณทิพย ธิติโรจนะวัฒน
นักวิชาการปาไมชาํ นาญการพิเศษ สวนวิจยั ตนนํา้
สํานักอนุรกั ษและจัดการตนนํา้
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
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ประเทศไทยมีพื้นที่ตนนํ้าลําธารรวมทั้งสิ้น

85.226
ลานไร คิดเปนรอยละ 26.31 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ กระจายอยู
ในภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เปนพืน้ ทีอ่ ยู ในชัน้ คุณภาพ
ลุมนํ้าที่ 1,2 ตามมติรัฐมนตรี และในพื้นที่ตนนํ้า 85.226
ลานไร เปนพื้นที่ตนนํ้าที่อยู ในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ (อุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา พื้นที่
เตรียมการฯ อุทยาน พืน้ ทีเ่ ตรียมการฯ เขตรักษาพันธุส ตั วปา
พืน้ ทีเ่ ตรียมการฯเขตหามลาสัตวปา วนอุทยาน สวนรุกขชาติ)
จํานวน 50.758 ลานไร ทั้งนี้รัฐบาลไดกําหนดใหพื้นที่
ดังกลาว เปนพืน้ ทีป่ า ไมเพือ่ การอนุรกั ษ โดยเฉพาะอยางยิง่
การเก็บรักษาไว ใหเปนปาตนนํ้าลําธารแต ในปจจุบันพื้นที่
ป า ต น นํ้ า ลํ า ธารเหล า นี้ ถู ก บุ ก รุ ก และใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
มาโดยตลอด ทั้งการทําการเกษตรชนิดตาง ๆ และการ
สรางพื้นที่อยูอาศัย ซึ่งหนึ่งในหลาย ๆ ประเภทของการ
ทําการเกษตรก็คือ การทําไรขาวโพดเลี้ยงสัตว อันที่จริง
แลวในอดีตทีผ่ า นมาจะพบไรขา วโพดเฉพาะในบริเวณพืน้ ทีร่ าบ
และพื้นที่ที่เปนลูกเนินเทานั้น แตรายไดที่ดีที่เกิดขึ้นใน
ช ว งระยะเวลาที่ สั้ น กระตุ  น ให เ กิ ด การขยายตั ว อย า ง
ประเภทพื้นที่ปาอนุรักษ
อุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขตหามลาสัตวปา
เตรียมการฯอุทยานแหงชาติ
เตรียมการฯเขตรักษาพันธุสัตวปา
เตรียมการฯเขตหามลาสัตวปา
วนอุทยาน
สวนรุกขชาติ
รวม

รวดเร็วของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ไปในพื้นที่ตนนํ้า
ที่ เ ป น พื้ น ที่ ล าดชั น ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและ
ความเปนอยูข องประชาชนเปนอยางมาก เหตุเพราะขาวโพด
เปนพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ลาดชันไดดี ตองการนํ้านอย
ปลูกไดงาย มีพอคารับซื้อแนนอน มีแหลงทุนจากธนาคาร
และพอคาคนกลางสนับสนุนการใหสินเชื่อในรูปเงินทุน
และวัตถุดิบ
สถานการณการบุกรุกพื้นที่ปาตนนํ้าเพื่อปลูกขาวโพด
ในปจจุบัน ถือวาอยู ในขั้นวิกฤตโดยเฉพาะจังหวัดนาน
จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดย สํานักฟนฟูและ
พัฒนาพืน้ ที่ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื พืน้ ที่
ตนนํ้าลําธารที่อยูเขตพื้นที่ปาอนุรักษ ในความรับผิดชอบ
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (50,758
ลานไร) มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม ไปเปนพื้นที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวคอนขางมาก โดยในป พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 มีการปลูกขาวโพดบนพื้นที่
ต น นํ้ า ที่ อ ยู  ในเขตป า อนุ รั ก ษ ม ากถึ ง 228,448.27,
419,909.66, และ 276,215.68 ไร ตามลํ า ดั บ
รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปาอนุรักษ
(ไร)

พื้นที่ตนนํ้า
ที่อยู ในพื้นที่
ปาอนุรักษ (ไร)

พื้นที่ปลูกขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้าที่อยู ในเขต
พื้นที่ปาอนุรักษ (ไร)
ป 2551

ป 2555

ป 2557

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

ที่มา : สวนภูมิสารสนเทศ สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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เกิดอะไร? เมื่อขาวโพดไปอยูบนพื้นที่ตนนํ้า
เมือ่ มีการทําลายปาตนนํา้ ไปปลูกขาวโพด จะสงผลกระทบ
ตอพื้นที่ตนนํ้าอยางมาก โดยทําใหการทํางานตามหนาที่
ในการใหบริการของพื้นที่ตนนํ้าเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ
เนื่องจากลักษณะของตนขาวโพดมีเรือนยอดเพียงชั้นเดียว
ลําตนตั้งตรงมี ใบแยกเปนแฉกรอบลําตนโดยที่ ใบจะทํา
มุมเอียงกับลําตน ใบจะทําหนาที่รองรับนํ้าฝนที่ตกลงมา
และระบายสูตนอยางรวดเร็วในขณะเดียวกันลําตนของ
ขาวโพดจะทําหนาที่รวบรวมนํ้าฝนและไหลสู โคนตนอยาง
รวดเร็วเปนทวีคณ
ู จึงกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน
ไดอยางมาก จากงานวิจยั ของสวนวิจยั ตนนํา้ สํานักอนุรกั ษ
และจัดการตนนํ้า การทําลายปาเพี่อปลูกขาวโพด ทําให
การปกคลุมพื้นที่ดินโดยเรือนยอดนอยลง ปริมาณนํ้าฝน
และแรงตกกระทบของเม็ดฝนมากขึน้ ผิวดินถูกอัดแนนและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

ดูดซับนํา้ ฝนนอยลงรอยละ 30.17-42.33 ของปาธรรมชาติ
เกิ ด การสู ญ เสี ย ดิ น และธาตุ อ าหารหลั ก ในดิ น จาก
กระบวน การกัดชะพังทลาย โดยปริมาณดินผิวจะถูก
พั ด พาไปจากพื้ น ที่ 36.80 เท า ของป า ธรรมชาติ
การสูญเสียนํ้าจากการไมดูดซับนํ้าฝนของดิน โดยทําให
นํา้ ไหลบาหนาผิวดินเพิม่ มากขึน้ 2.47 เทาของปาธรรมชาติ
อีกทั้งยังทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยเพิ่ม
ความรอนใหกบั อากาศเหนือผิวดิน ซึง่ ความเสียหายเหลานี้
ไดคิดเปนมูลคาของผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเปนจํานวน
เงินตามหลักการดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมีมูลคา
รวมทัง้ สิน้ 94,811.38 บาท/ไร/ป ผลกระทบและมูลคาของ
ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล อ มบางประการ หลั ง การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม ไปเปนไรขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้า
จะปรากฏผลดังนี้
ปริมาณ

มูลคา (บาท/ไร/ป)

การสูญเสียนํ้า (ลบ.ม./ไร/ป)
12.84
การสูญเสียดิน (กก./ไร/ป)
11,667.22
การสูญเสียธาตุไนโตรเจน (กก./ไร/ป)
0.48
การสูญเสียธาตุฟอสฟอรัส (กรัม/ไร/ป)
4.06
การสูญเสียธาตุโพแทสเซี่ยม (กรัม/ไร/ป)
23.37
อากาศที่รอนขึ้น (องศาเซลเซียส)*17/18
0.65
รวม
ที่มา : สวนวิจัยตนนํ้า สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
จากการศึกษาในทองที่อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ที่ปลูกในชวงป 2550 ของสวนวิจัยตนนํ้า สํานักอนุรักษ
และจัดการตนนํ้า การทําไรขาวโพดจะไดผลผลิตเฉลี่ย
1,409.25 กิโลกรัม/ไร/ป หากคิดราคาขายในปจจุบนั เฉลีย่
กิโลกรัมละ 5 บาท จะมีรายไดจากการขาย 7,046.25
บาท/ไร/ป แตจากการวิเคราะหการลงทุนการปลูกขาวโพด
บนพืน้ ทีต่ น นํา้ เกษตรกรมีคา ใชจา ยจากการปลูกแตละครัง้
รวมทัง้ สิน้ 5,014.30 บาท/ไร (คาวัสดุ 2,003.80 บาท/ไร
คาแรงในการใชวัสดุ 558.60 บาท/ไร และคาแรงในการ
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192.60
51,802.45
16.70
0.38
0.02
42,799.23
94,811.38

ปฏิบัติงาน 2,451.90 บาท/ไร) หรือ หากคิดตนทุนการ
ผลิตขาวโพดบนพื้นที่สูงชันของ เขมรัฐ เถลิงศรี และ
สิทธิเดช พงศกิจวรสิน ในป 2553 พบวามีตนทุนการ
ผลิตขาวโพด 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) ในขณะที่ ไดผลผลิต
ขาวโพดเพียง 750 กิโลกรัม/ไร คิดเปนรายไดจากการขาย
ในปจจุบัน 3,750 บาท/ไร (ราคาเฉลี่ย 5 บาท/กิโลกรัม)
เมื่อหักคาใชจายตนทุนการผลิตของเกษตรกรทั้งสองกรณี

ทําใหมีรายไดสุทธิจากการปลูกขาวโพดเพียง 2,031.95
บาท/ไร หรืออาจจะขาดทุนได แตเกษตรกรยังมองไมเห็น
ถึงภาวะขาดทุนเนื่องจากไม ไดคิดคาใชจายเปนคาแรงของ
ตนเองแต ห ากไร ข  า วโพดดั ง กล า วนี้ อ ยู  บ นพื้ น ที่ ต  น นํ้ า
ผลผลิตและรายไดนี้จะลดลงอยางรวดเร็วในปถัด ๆ ไป
ในขณะเดียวกันการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้ากอใหเกิด
ผลกระทบทางสิง่ แวดลอมในดานตาง ๆ อาทิ การสูญเสียนํา้
จากการไม ดู ด ซั บ นํ้ า ฝนของดิ น การสู ญ เสี ย ดิ น และ
ธาตุอาหารในดินจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน
และการเพิม่ อุณหภูมอิ ากาศ คิดเปนมูลคา 94,811.38 บาท/
ไร/ป ซึง่ ผลตอบแทนที่ ไดรบั จากการปลูกขาวโพดมีมลู คา
นอยกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายเทา และรายไดจาก
การปลูกขาวโพดจะลดนอยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากผลผลิต
ทีล่ ดลงทีเ่ ปนผลมาจากการเสือ่ มโทรมของพืน้ ที่ หากราคา
ของขาวโพดลดลง รายไดจากผลผลิตจะนอยกวาตนทุน
เกษตรกรอาจจะขาดทุนเลยก็ ได ดังนั้นขาวโพดจึงไม ได
เปนพืชที่สรางรายไดดีนักของเกษตรกร

ปลูกขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้า........
เสียหายเทาไร ?
ในภาพรวมพื้นที่ตนนํ้าของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่
ปาอนุรักษที่มีการปลูกขาวโพดอยางกวางขวาง เมื่อคิด
คาเสียหายจะกอใหเกิดผลกระทบทางสิง่ แวดลอมจากการ
สูญเสียนํ้าจากการไมดูดซับนํ้าฝนของดิน การสูญเสียดิน
และธาตุ อ าหารในดิ น จากกระบวนการกั ด ชะพั ง ทลาย
ของดิน และการเพิม่ อุณหภูมอิ ากาศ คิดเปนมูลคา 94,811.38
บาท/ไร/ป การปลูกขาวโพดบนพืน้ ทีต่ น นํา้ ในพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษ
276,215.68 ไร ในป พ.ศ. 2557 ทําใหเกิดผลกระทบทาง
สิ่ ง แวดล อ มคิ ด เป น มู ล ค า 26,188.39 ล า นบาท/ป
ทั้งนี้ยังจะไมรวมไปถึงมูลคาทางสิ่งแวดลอมดานอื่น ๆ อีก
เชน มูลคาสัตวปา มูลคาของแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
และมูลคาของการเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจที่สูญเสียไป
รวมทั้งมูลคาความเสียหายจากอุทกภัยในชวงฤดูฝน กับ
ป ญ หาการขาดแคลนนํ้ า ใช ในช ว งฤดู แ ล ง และมู ล ค า
ความเสียหายจากสารพิษตกคางจากยาปราบวัชพืชและ
ศัตรูพชื กอใหเกิดการปนเปอ นของมลพิษในแหลงนํา้ ตลอดจน

มูลคาความเสียหายจากปญหาฝุนละอองที่เกิดจากการ
เผาไรของเกษตรกรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว ฯลฯ ในขณะที่รายไดสุทธิจากการขายขาวโพด
เพียง 561.16 ลานบาท/ป ซึง่ รายไดสทุ ธิจะลดลงไปเรือ่ ย ๆ
เนื่องจากผลผลิตที่ลดลงจากความเสื่อมโทรมของพื้นที่
ทําใหเกษตรกรจะมีการใสปยุ ในปริมาณทีม่ ากขึน้ นัน่ หมายถึง
ตนทุนการผลิตจะเพิ่มมากขึ้นดวย

หญาแฝก จะชวยแก ไขอยางไร?
ความรวมมือกันจากหลายๆ ฝายเปนสิง่ จําเปน สําหรับ
พื้นที่ปลูกขาวโพดเกษตรกรตองรวมมือกับเจาหนาที่ของ
รัฐบาล ปรับเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่ตนนํ้า
ในพื้นที่ลอแหลมอาจตองใชมาตรการทวงคืนผืนปาโดย
มิทําใหเกษตรกรที่ยากไรเดือดรอน ในพื้นที่ที่อนุโลมหรือ
ผอนผันใหอยูไดตามมติรฐั มนตรี เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2541
ต อ งให มี ก ารลดหรื อ เลิ ก ปลู ก ข า วโพดในพื้ น ที่ ล าดชั น
ตองคนหารูปแบบของการทําเกษตรกรรมจากไรขาวโพด
เชิงเดี่ยวไปเปนปากินได (Muti-layer Cropping system)
เปนการปลูกผสมคละกันระหวางพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ
ทัง้ ทีเ่ ปนไมยนื ตนและพืชลมลุก ซึง่ จะทําใหชว ยในการฟน ฟู
ความสมบูรณของพื้นที่ ควบคู ไปกับรายไดอยางพอเพียง
ที่ ไมทาํ ใหกลับไปปลูกขาวโพดเหมือนเดิม หรือหากหลีกเลีย่ ง
ไม ไดยงั คงมีการปลูกขาวโพดในพื้นที่ตนนํ้าตอไป ตองใหมี
มาตรการอนุรกั ษดนิ และนํา้ ควบคูก นั ไป เชน การปลูกหญาแฝก
ขวางแนวลาดชันในไรขาวโพดซึ่งคุณสมบัติของรากหญา
แฝกจะชวยลดการสูญเสียดินและนํา้ ไดดพี อควร จากการ
เก็บขอมูลในแปลงทดลองปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชัน
ในไรขาวโพด อ.รองกวาง จ.แพร ในป 2556 ของสวนวิจัย
ตนนํ้า สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า หญาแฝกจะชวยลด
การสูญเสียดินไดถึง 12.30 เทา
ดั ง นั้ น หากมี ก ารปลู ก หญ า แฝกขวางแนวลาดชั น
ในไรขา วโพด (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

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 46 เดือนกันยายน 2560
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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
ความอุ ด มสมบู ร ณ ที่ จ ะให ผ ลผลิ ต ได สู ง ต อ ไป ในขณะ
เดียวกันหากมีการปลูกหญาแฝกในไรขาวโพดใบของหญา
แฝกสามารถนําไปทําผลิตภัณฑสรางรายได ใหกบั ครัวเรือน
ไดอีก แตทั้งนี้การปลูกหญาแฝกในไรขาวโพดบนที่ลาดชัน
จะตองระมัดระวังในการใชยาปราบวัชพืชในไรขาวโพด
จากการติดตามการปลูกหญาแฝกในไรขา วโพดบนพืน้ ทีต่ น นํา้
มีหลายพืน้ ทีท่ หี่ ญาแฝกเหีย่ วเฉาและแหงตายเนือ่ งมาจาก
อิทธิพลของยาปราบวัชพืช แม ในพื้นที่ ไดหลีกเลี่ยงการใช
ในบริเวณใกลแนวหญาแฝก แตอิทธิพลของยาปราบวัชพืช
ทีม่ ากับนํา้ ไหลบาในพืน้ ทีล่ าดชัน อาจสงผลตอแนวหญาแฝก
ในพื้นที่ลาดชันถัดลงมาได
การแกปญหาลดการเกิดการชะลางพังทลายของดิน
โดยการปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชัน เปนเพียงแนวทาง
หนึ่ ง ที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได ในพื้ น ที่ ที่ ผ  อ นผั น ให ชุ ม ชน
มีการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้า โดยใชเปนมาตรการ
กํ า หนดให มี ก ารปลู ก หญ า แฝกขวางในแนวลาดชั น
ในไรขาวโพดในพื้นที่ผอนผันรัฐบาลอาจจะตองสนับสนุน
กลาหญาแฝกใหกับเกษตรกร หรือสงเสริมใหเกษตรกรมี
การผลิตกลาหญาแฝกเอง เพือ่ ลดตนทุนทีจ่ ะเปนคาใชจา ย
เกีย่ วกับกลาหญาแฝก แต ในความเปนจริงแลวการแกปญ
 หา
โดยการลดการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้ายังมีแนวทาง
ที่สามารถดําเนินการอีกหลายรูปแบบ เชน การปลูกพืช
ทดแทน อาจจะใชการปลูกพืชยืนตนทดแทนในพื้นที่สูงชัน
โดยใช ไมเศรษฐกิจ เชน มะมวงหิมพานต ตาว สม ลําไย
ไผรวก ไผซางหมน หรือไม ใชสอยอื่น โดยการปลูกหญา
แฝกขวางแนวลาดชัน และรูปแบบครึ่งวงกลมรอบตนไม
ในช ว งที่ เ ริ่ ม ปลู ก ไม ยื น ต น ระยะแรกเพื่ อ ดั ก ตะกอนดิ น
การดําเนินการใด ๆ ที่จะลดพื้นที่ปลูกขาวโพด หรือแมแต
การปลูกขาวโพดในระบบทีม่ กี ารอนุรกั ษดนิ และนํา้ ตองมีแรง
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สนับสนุนจากภาครัฐ และผูป ระกอบกิจการทีร่ บั ซือ้ ขาวโพด
ตองไมรับซื้อผลผลิตบนพื้นที่สูงอีกตอไป เจาของไซโล
ในพืน้ ที่ ธนาคารหรือสหกรณ ตองยุตบิ ทบาทในการปลอย
สินเชื่อที่เปนปจจัยการผลิตหรือเงินกูอีกดวย หรืออาจจะ
ตองกําหนดในเงื่อนไขในกิจกรรรมเหลานี้ เชน ไมรับซื้อ
ข า วโพดจากพื้ น ที่ ต  น นํ้ า ที่ ไม มี ร ะบบอนุ รั ก ษ ดิ น และ
นํ้าในพื้นที่ หรือรับซื้อขาวโพดที่ปลูกในพื้นที่ตนนํ้าโดย
ปลูกรวมกับหญาแฝก เปนตน
สําหรับในพืน้ ทีต่ น นํา้ สําคัญมาก การขอคืนพืน้ ทีเ่ พือ่ ให
กลับเปนปาธรรมชาติ จะตองดําเนินการรวมกันระหวางเจา
หนาที่รัฐ และเกษตรกรที่ตองสูญเสียรายได หากสามารถ
จั ด การให มี ก ารคื น พื้ น ที่ เ พื่ อ ให เ ป น ป า สมบู ร ณ อี ก ครั้ ง
คงต อ งการแนวทางการชดเชยรายได ให กั บ เกษตรกร
โดยการจางงานใหเปนแรงงานในการปลูกฟน ฟูปา ในเบือ้ งตน
และปรับเปลี่ยนใหเปนผูดูแลปาอีกตอไป โดยไดรับผล
ตอบแทนจากภาครั ฐ หรื อ การผลั ก ดั น ให เ กิ ด กองทุ น
ตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES : Payment for Ecological
service) มาเปนเครื่องมือชดเชยรายได ใหกับเกษตรกร
ที่สูญเสียไปจากการเลิกปลูกขาวโพดมาเปนผูพิทักษระบบ
นิเวศตนนํา้ หรือหากจําเปนตองใหพนื้ ทีเ่ หลานีป้ ลูกปาตนนํา้
ก็สามารถปลูกแฝกเสริมปาไปในคราวเดียวกัน จากการศึกษา
ของประเดิมชัย แสงคูว งษและคณะ (2557) การปลูกหญาแฝก
เสริ ม ป า จะเพิ่ ม มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จากบทบาท
ของหญ า แฝกที่ ป ลู ก เสริ ม ในพื้ น ที่ ส วนป า จะมี มู ล ค า
ประมาณ 1,963.55 บาท/ไร/ป
ขอมูลเหลานี้ชวยใหรัฐบาลและประชาชนไดตระหนัก
ถึงความสูญเสียอยางใหญหลวง องคความรูจากงานวิจัย
ที่ ส อดแทรกไว จ ะเป น ประโยชน ในการนํ า ไปเผยแพร
เพือ่ สรางจิตสํานึกใหประชาชน องคการเอกชน และหนวย
งานราชการ นํ า ไปสู  ก ารมี ส  ว นร ว มในการดู แ ลรั ก ษา
ป า ต น นํ้ า ระหว า งภาครั ฐ และภาคประชาชน หรื อ ช ว ย
สนับสนุนใหรัฐบาลตัดสินใจออกมาตรการเสริมตาง ๆ
ที่จะชวยลดความเสียหายจากการปลูกขาวโพดบนพื้นที่
ตนนํ้าได

เอกสารอางอิง
เขมรัฐ เถลิงศรี และสิทธิเดช พงศกิจวรสิน. 2555. ขาวโพดเลี้ยงสัตว กลไกสูความเหลื่อมลํ้าในระดับทองถิ่น
กรณีศึกษา หวงโซการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว อ.เวียงสา จ.นาน โครงการสูสังคมเสมอหนาการศึกษาโครงสราง
ความมั่งคั่ง โดรงสรางอํานาจเพื่อการปฎิรูป สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) กรุงเทพฯ
สิทธิเดช พงศกจิ วรสิน และเขมรัฐ เถลิงศรี. 2558. ขาวโพดเลีย้ งสัตว กับการสูญเสียพืน้ ทีป่ า : ปญหาและทางออก.
สํ า นั ก ประสานงานชุ ด โครงการ งานวิ จั ย เชิ ง นโยบายเกษตรและเสริ ม สร า งเครื อ ข า ยงานวิ จั ย เชิ ง นโยบาย
สถาบันคลังสมองของชาติรวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) กรุงเทพฯ
สวนวิจัยตนนํ้า. 2557. ทําไมไมควรมี ไรขาวโพดบนพื้นที่ตนนํ้า. สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช. กรุงเทพฯ
สวนประเมินทรัพยากรตนนํา้ . 2556. แลหนา...พืน้ ทีต่ น นํา้ ลําธารในประเทศไทย. เอกสาร 60 ป การอนุรกั ษและจัดการ
ตนนํ้า. สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. กรุงเทพฯ
ประเดิมชัย แสงคูวงษ พงศศักดิ์ วิทวัสชุติกุล พิณทิพย ธิติโรจนะวัฒน สมชาย ออนอาษาปราบษณ สมใจ และ
สมศักดิ์ สันติสรุ ตั น. 2557. ปลูกแฝกเสริมปา เพิม่ มูลคาทางเศรษฐกิจ. รายงานผลการประชุมสัมมนาการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 6 หนา 76 – 80. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, กรุงเทพฯ

ภาพที่ 1. ปาตนนํ้าดอยปุย จ.เชียงใหม

ภาพที่ 2. พืน้ ทีเ่ ริม่ ปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว
บนพืน้ ทีต่ น นํา้ ลําธาร
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ภาพที่ 3-6.
ไรขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพื้นที่ตนนํ้าลําธาร

6

ภาพที่ 7. การพังทลายของดินจากการทําไรขาวโพด

ภาพที่ 8.
ตะกอนดินที่ ไหลลงเขื่อน
ที่เกิดจากการทําไรขาวโพด
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ภาพที่ 9-10
การปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชันในไรขาวโพด

ภาพที่ 11-12
แปลงทดลองปลูกหญาแฝก รวมกับขาวโพด
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ภาพที่ 13 หญาแฝกวางแนวลาดชันในไรขาวโพด

15
ภาพที่ 14-15 ระบบรากหญาแฝกที่ชวยดักตะกอนดิน

14
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โดย : กลุม แผนงาน
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ
สํานักงาน กปร.
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เมื่ อ วันศุกรที่

16 มิ ถุ น ายน 2560 สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดการ
ประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตาม
ประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ครั้ ง ที่ 1/2560 ณ ห อ งประชุ ม 201
อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยมี นายปวัตร นวะมะรัตน
รองเลขาธิการ กปร. เปนประธานการประชุมฯ
พรอมดวยอนุกรรมการดานวิชาการและติดตาม
ประเมินผลฯ ซึง่ เปนผูท รงคุณวุฒแิ ละผูแ ทนจาก
สวนราชการตาง ๆ ผูบริหารสํานักงาน กปร.
และเจาหนาที่ โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
การรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ
ปงบประมาณ 2559 จาก 5 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแบงออกเปน
4 แผนงาน ตามตารางตอไปนี้

1. แผนงานดานการสงเสริมประชาสัมพันธ
โครงการ

หนวยงาน

1.1 สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้า
1.2 ฝกอบรมราษฎรในพื้นที่หมูบานเปาหมายเสี่ยงภัยดินถลม ศูนยเรียนรู
และรณรงคการใชหญาแฝก จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเพชรบูรณ
1.3 จัดทําฐานการเรียนรูด า นหญาแฝกในพืน้ ทีห่ มูบ า นเปาหมายเสีย่ งภัยดินถลม
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเพชรบูรณ
1.4 สงเสริมการปลูกหญาแฝกบนพื้นที่ตนนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม

กรมปาไม
กรมปาไม

1.5 โครงการสงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธการใชประโยชนหญาแฝก
ในงานชลประทาน

กรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
กรมชลประทาน

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 46 เดือนกันยายน 2560
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2. แผนงานดานการศึกษา ทดลอง วิจัย
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

โครงการ
การสํารวจและรวบรวมขอมูลแหลงพันธุหญาแฝกในประเทศไทย
การปองกันการพังของคันคลองสงนํ้าดวยหญาแฝกคลองสงนํ้าสายใหญ
ฝงขวาโครงการสงนํ้า และบํารุงรักษาลําปาว
อิทธิพลของหญาแฝกและโครงสรางทางวิศวกรรมทีม่ ตี อ การลดการกัดเซาะ
ในพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลบริเวณปากคลองทาสีนวล ตําบลปากคลอง จังหวัดชุมพร
การอนุรักษดินและนํ้าในแปลงไมผลบนพื้นที่สงู ของสถานีวิจัยดอยปุย
การศึกษาหญาแฝกพันธุตางๆ ที่มีผลตอการอนุรักษดินและนํ้าพื้นที่สูงของ
สถานีวิจัยดอยปุย
การประยุกต ใชหญาแฝกในแปลงปลูกสตรอเบอรีบ่ นพืน้ ทีส่ งู ของสถานีวจิ ยั
ดอยปุย
อิทธิพลของหญาแฝกและพืชคลุมดินทีม่ ตี อ การเจริญเติบโต การใหผลผลิต
และคุณภาพของผลมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง ที่สถานีวิจัยปากชอง
การปรับปรุงพันธุแฝกที่ปรับตัวได ในสภาพนํ้าทวมและพื้นที่ชายทะเล

หนวยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. โครงการศึกษาการปองกันดินถลม
โครงการ
3.1 ศึกษาผลของระบบพืชและระบบอนุรกั ษดนิ และนํา้ รวมกับหญาแฝกตอสมบัติ
ของดินในพื้นที่เสี่ยงดินถลมจังหวัดอุตรดิตถ
3.2 ปลู ก ป า เพื่ อ ฟ  น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบนิ เ วศป า ไม จ ากเหตุ ก ารณ อุ ท กภั ย
และดินถลมในพืน้ ที่ บานตนขนุน ตําบลนํา้ ไผ อําเภอนํา้ ปาด จังหวัดอุตรดิตถ
3.3 ศึกษาวิธกี ารฟน ฟูพนื้ ทีด่ นิ ถลมโดยการปลูกตนไมรว มกับหญาแฝกและวิธกี ล
ในพื้นที่ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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หนวยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

4. โครงการศึกษาการปรับปรุงและขยายพันธุห ญาแฝกโดยเมล็ด
4.1
4.2

4.3
4.4

โครงการ
การคัดเลือกพันธุหญาแฝกเพื่อการผลิตเมล็ด
ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตและมวลชี ว ภาพของหญ า แฝกแต ล ะพั น ธุ  แ ละ
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
- ศึก ษาการเจริ ญ เติ บโตและมวลชีว ภาพของหญ า แฝกแต ละพั น ธุ  แ ละ
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
- การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาพันธุห ญาแฝกทีม่ ศี กั ยภาพตอการติด
ผลและเมล็ด
การวิจยั ใชประโยชนจลุ นิ ทรียส รางเสริมการเจริญเติบโตของพืชเพิม่ ศักยภาพ
การติดเมล็ดของหญาแฝก
ศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดหญาแฝกแตละพันธุ
- การพัฒนาและการสุกแกของเมล็ดพันธุหญาแฝก
- การกระตุนความงอกและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุหญาแฝกเพื่อการ
ขยายพันธุดวยเมล็ด

หนวยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
(ดําเนินงานรวมกับ
กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร
กรมการขาว และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

และในป ง บประมาณ 2560 นายกรั ฐ มนตรี
ประธาน กปร. ไดอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ใหแก สวนราชการที่เกี่ยวของจํานวน 7 หนวยงาน
ในวงเงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น 57,122,500 บาท
(หาสิบเจ็ดลานหนึง่ แสนสองหมืน่ สองพันหารอยบาทถวน)
ดังรายการตอไปนี้
1. แผนงานดานการสงเสริมประชาสัมพันธ
จํ า นวน 6 หน ว ยงานประกอบด ว ย กรมป า ไม
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่
ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยศึกษา
การพั ฒ นาห วยฮ อ งไคร อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
วงเงิน 49,739,760 บาท
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2. แผนงานดานการศึกษา ทดลอง วิจยั จํานวน
3 หนวยงาน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และกรมพั ฒ นาที่ ดิ น วงเงิ น
3,987,740 บาท
3. โครงการการศึ ก ษาการป อ งกั น ดิ น ถล ม
จํานวน 1 หนวยงานคือ กรมปาไม วงเงิน 3,343,200 บาท
4. โครงการศึกษาการปรับปรุงและขยายพันธุ
หญาแฝกโดยเมล็ด จํานวน 1 หนวยงานคือ กรมพัฒนาทีด่ นิ
วงเงิน 51,800 บาท
การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป และแผน
ปฏิบัติการประจําปจากหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น ขณะนี้
อยู ในขั้นตอนการประมวลผลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ป และแผนประจํ า ป และจะมี ก ารประชุ ม
เพื่ อ หาความเหมาะสมในการดํ า เนิ น งานต อ ไปโดย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการหรือผูสนใจสามารถขอรับหนังสือ
แผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่อง
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มาจากพระราชดําริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) หรือ
ต อ งการหนั ง สื อ เพิ่ ม เติ ม ติ ด ต อ ได ที่ ก องแผนงานและ
วิเทศสัมพันธ สํานักงานกปร.
การจั ด ทํ า เอกสารเผยแพร โ ครงการพั ฒ นา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สํานักงาน กปร. ในฐานะกองบรรณาธิการจัดพิมพจุลสาร
ภู มิ ว าริ น อนุ รั ก ษ ใคร ข อ ความร ว มมื อ จากนั ก วิ ช าการ
และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด ส ง ข อ มู ล วิ ช าการ
และกิจกรรมตาง เกีย่ วกับหญาแฝก ใหแก สํานักงาน กปร.
เพื่อใหการเผยแพรงานหญาแฝกเปนไปอยางแพรหลาย
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี การจัดพิมพจุลสารภูมิวาริน อนุรักษ
จํานวน 3 ฉบับ/ป ทัง้ นี้ สามารถติดตอสงบทความไดที่
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.
โทรศัพท : 02-447-8501– 6 ตอ 234,
e-mail: rdpb.pl2@gmail.com

¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤
¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡ÍÑ¹à¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔã¹¾×¹é ¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹
โดย: กลุม แผนงาน
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธสาํ นักงาน กปร.
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เมือ่ วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผลฯ รวมถึงผูบ ริหาร
และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดติดตามความกาวหนาและดําเนินงาน
หญาแฝกทั้งหมด 6 พื้นที่ ในจังหวัดนาน เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชน ในการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμÃÒÉ®ÃáÅÐ¿„œ¹¿Ù»†ÒμÑ¹¹íéÒÅíÒ¸ÒÃºŒÒ¹ËŒÇÂËÂÇ¡
μÒÁ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹ (¡ÃÁ»†ÒäÁŒ)

โครงการนี้มีเปาหมายเพื่อพัฒนาชีวิต
ชนเผ า มลาบรี ในพื้ น ที่ ศู น ย เ รี ย นรู  ร วมถึ ง
ชนเผาอืน่ ๆ ทีอ่ ยูบ ริเวณรอบพืน้ ทีศ่ นู ยเรียนรูฯ
สรางความรวมมือของราษฎรชวยฟนฟูระบบ
นิเวศพื้นที่ปาตนไม โดยมีการปลูกหญาแฝก
รวมกับการปลูกปาบริเวณคันคลองหรือบอนํ้า
เพื่อปองกันการชะลางของดิน นอกจากนี้ยังมี
การทําแปลงเพาะชําหญาแฝกเพิม่ ขึน้ อีก 3 แปลง
จากเดิมที่มีอยูแลวทั้งหมด 7 แปลง เพื่อนําไป
ใชประโยชนตอไปซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็น
1. ควรจั ด การฝ ก อบรมการปลู ก หญ า แฝกในพื้ น ที่
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
ลาดชั น และในพื้ น ที่ ป  า ไม หรื อ ปลู ก ร ว มกั บ พื ช ผล
ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ อนุ รั ก ษ ดิ น และปรั บ ปรุ ง ดิ น ให มี
ประสิทธิภาพ
2. การปลูกหญาแฝกขวางที่ลาดชัน ควรใชพันธุหญา
แฝกที่ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะพื้ น ที่ เพื่ อ ป อ งกั น การถล ม
ของแนวดิน
3. เพือ่ ความถูกตองตามหลักขอมูลทางวิชาการ สมควร
สงตัวอยางพันธุแ ฝกทีเ่ ก็บได ในพืน้ ที่ ไปวิเคราะหทสี่ าํ นักวิจยั
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อทราบพันธุหญาแฝกที่จะนํามาใช
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ÈÙ¹ÂÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊÃŒÒ§»†ÒÊÃŒÒ§ÃÒÂä´ŒμÒÁ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹ (¡ÃÁ»†ÒäÁŒ)

ศู น ย ส  ง เสริ ม และพั ฒ นาสร า งป า สร า งรายได ต ามพระราชดํ า ริ ฯ

ได น  อ มนํ า
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับหญาแฝกมาใชประโยชนเพื่ออนุรักษดินและนํ้า โดยที่สงเสริม
สนับสนุนในแปลงไมชนั้ ลางผิวดินเพือ่ รักษาความชุม ชืน้ ใหกบั พันธุไมทป่ี ลูกใน 4 ชัน้ เรือนยอด
ไดแก ไมชั้นบน ไมชั้นรอง ไมพุมและไมผิวดิน และพืชหัวใตดิน อีกทัง้ ไดดาํ เนินการปลูก
เปนแปลงสาธิตใน 3 ลักษณะพืน้ ที่ ประกอบดวย พืน้ ทีฟ่ น ฟูสภาพปาตนนํ้า โดยปลูกหญา
แฝกรวมกับพันธุ ไมปาดั้งเดิมถัดมาพื้นที่แปลงวนประชารัฐ โดยทําการปลูกหญาแฝก
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ขวางแนวลาดชั น ร ว มกั บ พื ช เชิ ง เดี่ ย วและ
พืชเศรษฐกิจตาง ๆ และพื้นที่สาธารณะ บริเวณ
ริมสระเก็บนํ้าชุมชนเพื่อปองกันการพังทลาย
ของดินดวย ซึง่ ทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอ คิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ควรยึดปฏิบัติตามแนวทางวนประชารัฐ
เปนหลัก คือ การปลูกปาแบบประชาชนมีสว นรวม
รวมกับการปลูกหญาแฝกปองกันการพังทลาย
ของหนาดิน และควรปลูกใหถูกตองตามหลัก
วิชาการดวย เชน ถาจะขยายพันธุหญาแฝก
ควรต อ งใส ปุ  ย ร ว มด ว ย โดยใช ร ะยะปลู ก
50 x 50 เซนติเมตร เปนตน
2. ควรปรับปรุงบริเวณที่ชํารุดเสียหายให
อุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนฝายชะลอนํ้า แปลงเกษตร เปนตน
3. ควรใหความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับประโยชนของหญาแฝกกับผูเ ขารวมโครงการและ
เจาหนาทีผ่ ทู าํ หนาทีส่ ง เสริมใหเขมขนยิง่ ขึน้ โดยนําไปศึกษาดูงานในพืน้ ทีท่ ที่ าํ แลวประสบ
ความสําเร็จ เพื่อพัฒนาประยุกต ใชกับพื้นที่ของตนเองตอไป
4. ควรหาเครือขายใหเพิ่มขึ้น มีการถายรูปเปรียบเทียบกอน-หลังการดําเนินงาน
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â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡ËÞŒÒá½¡º¹¾×é¹·ÕèμŒ¹¹íéÒâ´ÂªØÁª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ “à¾×èÍÍ¹ØÃÑ¡É´Ô¹áÅÐ¹íéÒ”
(¡ÃÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ÊÑμÇ»†Ò áÅÐ¾Ñ¹¸Ø¾×ª)

โครงการนี้มีการรวมมือกันทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชน
หน ว ยงานทางการศึ ก ษาและประชาชนในพื้ น ที่ ร  ว มกั น
ปลู ก หญ า แฝกบริ เ วณทางลาดชั น เพื่ อ ใช ห ญ า แฝก
ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น ฟ  น ฟู ดิ น ให มี ค วาม

อุ ด มสมบู ร ณ และ
แ ก  ป  ญ ห า ดิ น
เสื่ อ มโทรม อี ก ทั้ ง
ดํ า เนิ น การขยาย
พั น ธุ  ทํ า ให มี จํ า นวน
กลาหญาแฝกเพียง
พอตอการใช
ประโยชนดวย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
อบรมการใช
ประโยชนหญาแฝก เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า และการทํา
ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก เพื่อเพิ่มรายได ใหกับชุมชน
หรือผูที่สนใจดวยซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
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1. ควรใชเทคนิคทางดานวิศวกรรมพื้นฐานมาชวยเพิ่มความ
คงทนแข็งแรงของแถวหญาแฝกในชวงระยะแรกดวย โดยการใช
ไม ไผมาปกขวางแนวลาดชันไวหลังแนวหญาแฝกทีจ่ ะปลูกลงในพืน้ ที่
เพื่อแถวของไม ไผนั้นจะชวยพยุงใหหญาแฝกมีความคงทนแข็งแรง
และสามารถปองกันหญาแฝกใหมีชีวิตไดตอไปในวันขางหนา
2. หากมีหญาแฝกตาย ใหปลูกแฝกซอมแซมในทันที เพื่อใหลด
ชองวางของระยะหญาแฝกและเปนการปองกันดินถลมอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
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¾×é¹·ÕèÊ‹§àÊÃÔÁËÞŒÒá½¡·ÕèÍ§¤¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μíÒºÅÊÑ¹·Ð áÅÐË¹‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃμŒ¹¹íéÒ¢Ø¹Ê¶Ò¹
μíÒºÅÊÑ¹·Ð ÍíÒàÀÍ¹Ò¹ŒÍÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹ (¡ÃÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ÊÑμÇ»†Ò áÅÐ¾Ñ¹¸Ø¾×ª)

องคการบริหารสวนตําบล
สั น ทะได มี ก ารนํ า กล า
หญ า แฝกมาปลู ก บริ เ วณ
ทางลาดชันขางหนาหนวยงาน
เพื่ อ ลดการพั ง ทลายของ
ห น  า ดิ น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
คุ ณ ภาพดิ น โดยมี ก าร
เริ่ ม ปลู ก หญ า แฝกตั้ ง แต
ป 2558 จนถึง ป 2560
และยังคงดําเนินการปลูก
หญาแฝกตอไป ในสวนของหนวยจัดการตนนํ้าขุนสถานนั้น
ไดมี โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกบนพื้นที่ตนนํ้า
โดยชุมชนมีสวนรวม โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
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การเพาะชํ า หญ า แฝกและผลิ ต กล า หญ า แฝก จํ า นวน
160,000 กลา ซึ่งปลูกขวางแนวลาดชัน เพื่อการสาธิต
และการปองกันดินเลือ่ นไหล นอกจากนีย้ งั ไดมกี ารแจกจาย
กลาหญาแฝกใหกับประชาชนในชุมชนของพื้นที่ดําเนินงาน
พร อ มส ง เสริ ม ให ป ลู ก หญ า แฝกในพื้ น ที่ ต  น นํ้ า เพื่ อ เป น
การอนุรักษดินและนํ้าปองกันการชะลางพังทลายของดิน
แถวหญาแฝกชวยกักเก็บตะกอนดินลดความแรงของนํ้า
ที่ ไหลบาชวยกักเก็บนํา้ ไว ในดินและพืน้ ทีต่ อนบนและยังลด
การสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการ
ใหความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนหญาแฝกและวิธีการ
ปลูกหญาแฝกที่ถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหกับ
ชุมชนอีกดวย ดวยซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้

1. ควรมีการซอมปรับปรุงแถวหญาแฝกในสวนที่
ตายไปบางใหเปนแถวเปนแนว เพื่อที่จะชวยในการปองกัน
ดินและนํ้าไหลบาไดเปนอยางดี
2. ควรจะดําเนินการตอในพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม ไดดาํ เนินการ
เพราะมิเชนนั้นแลว พื้นที่ ในสวนที่ ไม ไดปลูกหญาแฝก
จะมีการชะลางพังทลายของหนาดินสูงอยางเดิม สงผลให
ดินตะกอนไหลไปทับถมยังแหลงนํา้ ในบริเวณดานลางตอไป
3. ควรเน น การมี ส ว นรว มของประชาชนในพื้ น ที่
4. รัฐควรจัดฝกอบรมใหมีความรูเรื่องหญาแฝก
ให ม าก รั ฐ อาจจะช ว ยในช ว งแรกและประชาชนช ว ย
มากกวาการขยายพันธุหญาแฝก
ขยายพันธุตอ
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สถานีวิจัยตนนํ้าซึ่งก็นับเปนหนึ่งในโครงการสงเสริมการใช
หญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า บนพื้นที่ตนนํ้าโดยชุมชนมี
สวนรวม ซึ่งไดรับการจัดสรรกลาหญาแฝกมาขยายพันธุ จํานวน
200,000 กลา จัดทําแปลงเพาะชํากลาหญาแฝกจํานวน 2 แปลง
และหน ว ยงานยั ง ได มี ก ารปลู ก หญ า แฝกตามขอบสระนํ้ า และ
รองสวนผลไม ในสวนของประชาชน แจกจายกลาหญาแฝก (กลาถุง)
ใหกับชุมชน จํานวน 5 ชุมชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปลูกหญาแฝกซึ่งจะชวยฟนฟูและปรับปรุงดินใหมีคุณภาพ
มากขึน้ เนือ่ งจากหญาแฝกจะชวยรักษาความชืน้ ในดินทําใหดนิ โปรง
และมีการระบายอากาศของดินทีด่ ี ทีส่ าํ คัญจะเปนการเพิม่ อินทรียวัตถุ
ใหแกดิน เมื่อเกษตรกรนําไปปลูกในพื้นที่เกษตรกรของตนเอง
หญาแฝกจะชวยในเรื่องการรักษาสภาพแวดลอม ซึ่งจะชวยใน

การบํ า บั ด และกรองนํ้ า เสี ย และป อ งกั น การ
พังทลายของไหลถนนไดเปนอยางดี ในอนาคต
ทางดานสถานีวิจัยตนนํ้านานจะมีการสาธิตการ
ปลูกหญาแฝกในระบบวนเกษตร ซึง่ ขณะนี้ ไดมกี าร
ปลูกตนกลวยนํารองไปกอนแลว และจะนําผลการ
ดําเนินงานมาพัฒนาตอยอดเพือ่ เปนตัวอยางใหกบั
ชุมชนไดเขามาศึกษาและปรับในพื้นที่เกษตรของ
ตนเองซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ควรมี ก ารเก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล ผลงานวิ จั ย
การปลูกแฝกรวมกับไมผลในรูปแบบตาง ๆ ที่คิด
วาจะนําไปสงเสริมและใชประโยชนทั้งระยะสั้นระยะยาว และในแงของความคุมคาในทุก ๆ ดาน
โดยอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ
ที่ทําในลักษณะเดียวกันดวย

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 46 เดือนกันยายน 2560

29

2. ควรเนนการจูงใจในการนําหญาแฝกไปปฏิบัติจริง
ในพื้นที่การเกษตร พรอมทั้งรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ
เพื่อทําการวางแผนศึกษาและดําเนินงานรวมกันตอไป
3. ในการสงเสริมการปลูกหญาแฝกอยางเดียวคงไม
เพียงพอ ควรทําวิจัยชุมชนรวมกัน โดยอาจจะมีการทํา
แบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนในพื้นที่
เพือ่ ดูความสนใจและการยอมรับจากเกษตรกรซึง่ อาจจะให
นักวิจัยทางสังคมศาสตรมารวมกันศึกษาและชวยในการ
เก็บขอมูล
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พื้นที่ โครงการนี้เปนศูนยจัดการตนนํ้าที่

5
สวนจัดการตนนํ้า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
13 (แพร ) ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ลุ  ม นํ้ า สะเนี ย น
ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร และพืน้ ทีล่ มุ นํา้ ไสล
ประมาณ 55 ตารางกิ โ ลเมตร รวมพื้ น ที่
ทั้งหมดประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร หรือ
75,000 ไร ซึ่งมีพื้นที่เปาหมาย จํานวน 6 ราย
รวมกลาหญาแฝก จํานวน 160,000 กลาโดยที่
หนวยงานราชการ 1 แหง ไดรบั กลาแฝก จํานวน
110,000 กลา และประชาชนในพืน้ ที่ 5 ราย ไดรบั กลาแฝก
จํานวน 50,000 กลา กิจกรรมของโครงการไดมีการจัดทํา
แปลงเพาะชําขยายพันธุก ลาแฝก จํานวน 3 แหง และขยายพันธุ
หญาแฝกเพิ่มจากเดิมที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ดําเนินงาน
ของหนวยงาน ให ไดพื้นที่จํานวน 10 ไร รวมทั้งจะมีการ
ทดลองแฝกพันธุ ใหม/แฝกพันธุพื้นเมืองที่พบบริเวณพื้นที่
ดําเนินการดวย นอกจากนี้ยังสงเสริมการนําหญาแฝก
มาใชมงุ หลังคาแทนหญาคา ซึง่ จะเปนการทดแทนหญาคา
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ที่มีอยูกอนนี้และจะสงเสริมการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ ย งต อ การพั ง ทลายของหน า ดิ น ด ว ยซึ่ ง ทาง
คณะอนุกรรมการฯ มีขอคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง
ในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ควรทําการเก็บบันทึกขอมูลทางวิชาการไปพรอม ๆ
กับการทําแปลงขยายพันธุห ญาแฝก เพือ่ ติดตามดูการแตก
หนอและอัตราการรอดตายของหญาแฝก จนถึงการเก็บ
เกี่ยวนําหญาแฝกมาลงถุงเพื่อขยายพันธุแบบกลาถุงตอไป
โดยใชระยะปลูก 50 x 50 ซม.
2. ควรบันทึกลักษณะดินที่แตกตางกันวา ดินตางชนิด
กันนั้นมีผลตอการเจริญเติบโตของหญาแฝกหรือไม เพื่อที่
การดําเนินงานตอไปนั้นจะไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การจะนําหญาแฝกมามุงหลังคาแทนหญาคานั้น
ควรกลับมาพิจารณาที่แนวพระราชดําริหลักวา หญาแฝก
มีคุณสมบัติ คือ มีรากที่หยั่งลึก ชวยยึดหนาดิน และกรอง
ตะกอนดิ น เพื่ อ ป อ งกั น ดิ น พั ง ทลาย ใบนํ า มาคลุ ม ดิ น
เพื่อสรางความชุมชื้นใหกับพืช ดังนั้น ควรพิจารณาเรื่อง
การดําเนินงานตามคุณสมบัติหลักของหญาแฝกกอน
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