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โครงการปลกูหญ้าแฝกเพือ่การอนุรกัษด์ินและน ้า 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชด าริเรื่องหญ้าแฝกครั้งแรก เมื่อวันที่  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ โดยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลในการศึกษาเรื่องการใช้ 
หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า จากข้อมูลซึ่ ง เผยแพร่โดยธนาคารโลก ซึ่ งมี เครือข่ายที่กว้างขวาง  
ในประเทศต่างๆ พระองค์ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับหญ้าแฝกหลายวาระในที่ต่างๆ ดังเช่น 

 หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนก าแพง  
ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรน ามาศึกษาและทดลองปลูก 

 การปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกเป็นแถวเดี่ยวระยะปลูก ๕ - ๑๐ เซนติเมตร ท าให้ไม่เปลืองพื้นที่ การดูแล
รักษาง่าย 

 ควรท าการทดลองปลูกในร่องน้ าและบนพื้นที่ลาดชันให้มาก เพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวความคิดใหม่ ควรปลูกโดยไม่ต้องหวังผลอะไรมากนัก แต่ผลที่ได้จะดีมาก เป็นต้น 

  
 
 
 
 
 
กิจกรรมและพื นท่ีด้าเนินงาน 
 
 ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้า เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ในพื้นที่อ าเภอชะอวด 
หมู่ที่ ๒ และ ๓ ต.นาหลง หมู่ ๔ ต.เกาะขันธ์ หมู่ ๖ ๗ และ ๒๐ ต.วังอ่าง 
หมู่ ๒ และ ๓ ต.บ้านตูล อ าเภอปากพนัง หมู่ ๑๐ ต.คลองน้อย หมู่ ๖  
ต.เกาะทวด หมู่ ๑ และ ๓ ต.ท่าพญา หมู่ ๑ ต.ปากพนงัฝัง่ตะวันตก 
หมู่ ๔ ต.ชะเมา ต.บางตะพงและ ต. ขนาบนาก อ าเภอหัวไทร หมู่ ๒ 
และ ๑๐ ต.หัวไทร อ าเภอเชียรใหญ่ หมู่ ๗ ต.แม่เจ้าอยู่หัว หมู่ ๘  
ต.เขาพระบาท อ าเภอเมือง หมู่ ๓ ต.ท่าไร่ หมู่ ๘ ต.ปากพูน หมู่ ๕ 
และ ๘ ต.ท่าเรอื อ าเภอลานสกา หมู่ ๑ และ ๕ ต.ขุนทะเล หมู่ ๔ ต.ลานสกา หมู่ ๗ ต.ท่าดี อ าเภอพระพรหม หมู่ 
๑๑ ต.ท้ายส าเภา หมู่ ๔ ต.นาพรุ อ าเภอร่อนพบิูลย์ หมู่ ๘ และ ๑๐ ต.ร่อนพบิูลย์ หมู่ ๑๔ ต.หินตก หมู่ ๓ และ ๔ 
ต.เสาธง อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ หมู่ ๕ ต.ดอนตรอ อ าเภอจฬุาภรณ์ หมู่ ๒ ต.ควนหนองคว้า หมู่ ๓ และ ๔ ต.สาม
ต าบล หมู่ ๑ ต.ทุง่โพธ์ิ หมู่ ๔ ต.นาหมอบุญ 
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 ๒๔ 

ผลท่ีได้รับ 

 ๑. ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรมและมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  
 ๒. เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรที่ดิน 
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โครงการก่อสร้างฝายชะลอการไหลของน ้าในพื นทีป่่าพรุ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

ปัจจุบันน้ าในล าคลองจ านวนหลายสายซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าพรุได้ไหลลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีน้ ามาหล่อเลี้ยง
ในพื้นที่ป่าพรุท าให้ระบบนิเวศน์เปลี่ยนไป  และก่อให้เกิดปัญหาไฟไหมป้่าพรุในหลายพื้นที่ ปลาหลายชนิดในพื้นที่
ป่าพรุซึ่งเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ลดจ านวนลง  และมีผลกระทบต่อสัตว์ป่าหลายชนิดที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าพรุ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชจึงด าเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ป่าพรุ  
 

เป้าหมาย 
   สร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ป่าพรุ ตามล าคลอง ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ๔ ป่า ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทรายป่ากลอง ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่มและป่าพรุควรเคร็ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค็อง    
   สร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นที่ป่าพรุ ตามล าคลองนอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรือพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่ลุ่มน้ า

ของป่าพรุ ๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอร่อนพิบูลย์ และอ าเภอชะอวด  
 

กิจกรรมการด้าเนินงาน 
 ส ารวจรายช่ือชุมชนทีม่ีศักยภาพและความพรอ้มในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  รายช่ือราษฎรทีร่่วม
โครงการก่อสร้างฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นทีป่่าพรุ    

ส ารวจล าคลองจุดพื้นที่ทีจ่ะด าเนินการกอ่สร้างฝาย ฯ ร่วมกบัตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ ตัวแทน
องค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชน คือ ก านัน ผู้ใหญบ่้าน พร้อมจัดท าค่าพกิัด ลงในแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ 
 ก่อสร้างฝายฯ ในพื้นที่ล าคลองที่ได้ส ารวจก าหนดจุดก่อสร้างไว้แล้ว ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร/ฝาย 
ประมาณ ๑๕๐ ฝาย เป็นฝายแบบผสมผสาน และจ้างแรงงานจากราษฎรในพื้นที่ด าเนินการก่อสร้าง 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้สามารถแก้ปัญหาการเกิดไฟไหม้ปา่พรุ  และ การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง ๔ ป่าซึ่งเป็นป่าพรุ
ผืนสุดท้ายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาคประชาชนจากการประสานการท างานของคณะท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  และหน่วยงานภาครัฐ 
 ท าให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ป่าพรุ สัตว์น้ าปลาชนิดต่าง ๆ มีแหล่งน้ าขยายพันธ์ุเพิ่มจ านวนข้ึน 
เป็นแหล่งโปรตีนและแหล่งรายได้เพื่อมาหล่อเลี้ยงชุมชนในพื้นที่ป่าพรุ 

ท าให้เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าพรุ เมื่อมีความชุ่มช้ืน สัตว์ป่า เช่น นกชนิดต่าง ๆ และ
สัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่ป่าพรุ มีแหล่งหากิน มีที่อยู่อาศัย ไม่สูญพันธ์ุไปจากพื้นที่หรือลดจ านวนลง   

ราษฎรที่อาศัยอยู่ในและโดยรอบพื้นที่ชุมชนที่ด าเนินการตามโครงการฯ มีรายได้จากการจ้างงาน มี
จิตส านึกเห็นคุณค่าประโยชน์ของป่าพรุซึ่งเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าพรุอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพแสดงฝายชะลอการไหลของน้ าในพื้นทีป่่าพร ุ
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โครงการควบคุม เฝ้าระวัง การใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

พื นท่ีด้าเนินการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑. พื้นที่แหล่งปะการัง พื้นที่รวมประมาณ  ๓๔๗  ไร่ 
๒. สัตว์สงวนและคุ้มครอง เต่าทะเล  และโลมา 
๓. พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  บังคับใช้กฎหมายฯ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานระยะห่างฝั่ง 

๓,๐๐๐ เมตร  และเกาะต่าง ๆ ตลอดแนวชายฝั่งอ าเภอปากพนัง ถึงอ าเภอหัวไทร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยานพาหนะ เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๑๒  
 

วิธีด้าเนินการ  
๑. จัดส่งเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกัน ดูแล อย่างต่อเนื่อง   
๒. ประสานองค์กรชุมชนท้องถ่ิน  ให้เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  เต่าทะเล 
๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์กลุ่มเรือประมงที่จอดทอดสมอบริเวณเกาะกระขอความร่วมมือ

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล  และไม่เก็บไข่เต่า  ไม่กินไข่เต่า 
๔. ประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

เต่าทะเล เช่น กองทัพเรือ  ต ารวจน้ า  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๕. รวบรวมและเก็บข้อมูลเต่าทะเล  เพื่อประโยชน์ทางวิชาการโดยประสานงานกับศูนย์วิจัย

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จ.สงขลา )อย่างใกล้ชิด  
ผลการด้าเนินงาน 

๑. สามารถคุ้มครองดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ ปะการัง และระบบนิเวศทางทะเล  
บริเวณพื้นที่ทางทะเลเกาะกระ  จ านวนประมาณ  ๓๔๗  ไร่  ได้มากกว่า  ๙๐  %  

๒. คุ้มครองป้องกัน การรบกวนการวางไข่ ฟักตัวระยะวัยอ่อน ของสัตว์สงวนและคุ้มครองเต่า
ทะเลบริเวณพื้นที่เป้าหมายเกาะกระได้อย่างต่อเนื่อง ได้มากว่า ๙๐  %  

๓. ได้ลูกเต่าที่เพาะฟักโดยธรรมชาติบริเวณเกาะกระ ประมาณปีละ  ๒ ,๐๐๐  ตัว เป็นการเพิ่ม
ประชากรเต่าทะเล 

๔. สร้างความพึงพอใจให้กับ  นักท่องเที่ยวทางทะเล และปร ะชาชนในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ได้มากกว่า  ๘๐  %  

 
ผลท่ีได้รับ 
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป้าหมาย ได้แก่ ปะการัง เต่าทะเล และสัตว์สงวนและคุ้มครองทาง
ทะเล ตลอดจนพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลในความรับผิดชอบได้รับการคุ้มครอง ดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดอัตราการถูก
ท าลายให้น้อยที่สุด 


