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การอนุรักษ์ป่าไม้

“....ธรรมชาตแิวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดนิ ป่าไม้ แม่น�้า ทะเล และอากาศ มไิด้เป็นเพยีงสิ่ง สวยๆ งามๆ 

เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชวีติของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเรา   ไว้ให้ดนีี้ ก็เท่ากับ

เป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...”
พระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพธิ ีเฉลมิพระชนมพรรษา 

วันที่ 5 ธันวาคม 2521

    นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยเห็นถงึความส�าคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ จงึสนับสนุนทุนวจิัย ให้กับทมีคณาจารย์ของ

มหาวทิยาลัยศกึษาวจิัย เรื่อง  “การสูญเสยี และการฟื้นฟูป่าไม้ในจังหวัดน่าน” เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน ก�าลังเผชญิกับ

ปัญหาการสูญเสยีป่าจากการบุกรุกพื้นที่ของเกษตรกร และกลุ่มนายทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จงึน�าไปสู่

หัวข้อการศกึษาวจิัย     

   มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง มปีณธิานในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ให้ความ

ส�าคัญกับการรักษาภูมทิัศน์ให้สวยงามร่มรื่น อุดมไปด้วย ต้นไม้ ภูมสิถาปัตของ

อาคาร มคีวามเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรม น้องใหม่ปลูกป่า 

โดยนักศกึษามหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคน จะปลูกต้นไม้ให้กับมหาวทิยาลัย

อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เพื่อสร้างจติส�านกึให้นักศกึษามคีวามรักษ์สิ่งแวดล้อม

และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของมหาวทิยาลัย ให้สมดั่งค�าว่า 

“University in the Park”

3

“การปลูกป่า จะส�าเร็จได้ เราต้องท�าให้ชาวบ้าน 

คิดว่าป่าคือที่ท�ากิน ชาวบ้านจึงจะรักป่า และ

สามารถด�ารงชีวิตอยู่กับป่าได้....”

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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  สรุปผลการดำาเนินงานวิจัย 

      แนวทางการฟื้นฟูป่าไม้ที่ยั่งยนืจงึต้องอาศัยการ

พัฒนาทางเศรษฐกจิทดแทนรายได้ จากการปลูกพชืไร่

เพื่อการลดแรงกดดันของการบุกรุกป่าควบคู่ไปกับการ

สร้างแรงจูงใจให้คนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการ

เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในรูปของป่าเศรษฐกจิ ป่าชุมชน และ

กลไกการจ่ายบรกิารเชงินเิวศของป่าอนุรักษ์

  ข้อเสนอแนะเชงินโยบายเน้นการปรับระบบกฎหมาย

ให้เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์

จากการรักษาป่าไม้มากขึ้น 

          ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการท่องเที่ยว

ไปเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่สเีขยีว และสร้างอาชพีนอกภาคการเกษตร โดยเน้นการป้องกันการสูญเสยีพื้นป่าไม้ในที่สูง

ที่มชีนชาตพิันธุ์อยู่อาศัย 

ข้อเสนอแนะ 

สาเหตุการสูญเสียป่าไม้ที่จังหวัดน่านได้ 3 ประการ ได้แก่ 

3. การขยายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มี

   แรงจูงใจจากการอ�านวย ความสะดวกในการรับซื้อ

   และการให้สนิเชื่อปัจจัยผลติเกษตรกรอย่างครบวงจร 

2. การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่

   สามารถด�าเนนิการกับเกษตรกร ที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้

   เพื่อปลูกพชืไร่ 

Deforestation in Naan Province

1. การประกาศพื้นที่ป่าไม้ทับที่ชุมชน โดยพื้นที่ร้อยละ 

   85 ของจังหวัดน่านถูกประกาศเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

   และป่าสงวน ที่จ�ากัดสทิธกิารใช้ประโยชน์ของ

   ประชาชน 

Reforestation in Naan Province

โครงการวิจัยเรื่อง  “การสูญเสียและการฟื้นฟูป่าไม้ในจังหวัดน่าน” 
              ที่ปรึกษา : 1รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ, 2รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์

            คณะผู้วิจัย : 1อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์, 1อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์, 1อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท, 

                             1อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร,1อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ สิงหราไชย, 1อาจารย์วรวรรณ วรรณลักษณ์, 1อาจารย์อริศรา เหล็กค�า                       

                             (1มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2 มหาวิทยาลัยมหิดล)     

1. เพื่อค้นหาสาเหตุของการสูญเสยีป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน

2. เพื่อศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อความยั่งยนื ของโครงการการปลูกป่าและการฟื้นฟูป่าไม้

    ที่ด�าเนนิการโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ 

    สถานภาพ และองค์ความรู้ของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ

3. เพื่อประเมนิความสามารถในการถ่ายโอนของบทเรยีนที่ได้รับส�าหรับสนับสนุน

    การปลูกป่าและการฟื้นฟูป่าที่ยั่งยนืส�าหรับพื้นที่ภาคเหนอืของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

แผนที่จังหวัดน่าน.com
http://www.siamensis.orgd



การบำาบัดนำ้าเสยีที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม

การบำาบัดนำ้าเสยีด้วยกระบบการเตมิอากาศ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอุปกรณ์การเตมิอากาศ และทรงค้นคดิทฤษฎบี�าบัดน�า้เสยี

ด้วยวธิกีารเตมิอากาศ โดยใช้วธิที�าให้อากาศสามารถละลายลงไปในน�้าเพื่อเร่งการเจรญิเตบิโตและการเพาะตัวอย่างรวดเร็วของ

แบคทเีรยีจนมจี�านวนมากพอที่จะท�าลายสิ่งสกปรกในน�้า จงึก�าเนดิ “กังหันน�้าชัยพัฒนา” ส�าหรับใช้ในการบ�าบัดน�้าเสยี     

     มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ใช้ระบบเตมิอากาศในน�้าเพื่อบ�าบัดน�า้เสยีในบ่อบ�าบัด เช่น บ่อน�า้บรเิวณอาคารศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา เป็นต้น

 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้้า มหาวทิยาลัย  แม่ฟ้าหลวง

ได้ใช้ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยการผสมผสานระหว่าง

พชืน�า้กับระบบบ�าบัด ชวีภาพแบบเตมิอากาศและทฤษฎี

การบ�าบัดน�้าเสียด้วยระบบบ่อบ�าบัดและวัชพืชบ�าบัดมา

ประยุกต์ใช้ ส�าหรับบ�าบัดน�า้เสยีภายในมหาวทิยาลัย
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"...หลักส�าคัญว่าต้องมีน้�าบริโภค น้�าใช้น้�าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้�าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้�า   คนอยู่ไม่ได้ 

ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้�าคนอยู่ไม่ได้..." 
พระราชด�ารัส ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529



ระบบบำาบัดนำ้าเสยีแบบแผ่นจานหมุนชวีภาพ 

(Rotating Biological Contactor; RBC)

  ระบบแผ่นหมุนชวีภาพเป็นระบบบ�าบัดน�้าเสยีทาง

ชีววิทยาให้น�้าเสียไหลผ่านตัวกลางลักษณะทรงกระบอก

ซึ่งวางจุ่มอยู่ในถังบ�าบัด ตัวกลางทรงกระบอกนี้จะหมุน

อย่างช้าๆ เมื่อหมุนขึ้นพ้นน�้าและสัมผัสอากาศจุลนิทรยี์ที่

อาศัยติดอยู่กับตัวกลางจะใช้ออกซิเจนจากอากาศย่อย

สลายสารอนิทรยี์ในน�้าเสยีที่สัมผัสตดิตัวกลางขึ้นมา และ

เมื่อหมุนจมลงก็จะน�าน�้าเสียขึ้นมาบ�าบัดใหม่สลับกันเช่นนี้

ตลอดเวลา

การบำาบัดนำ้าเสยีด้วยบ่อบำาบัด

    การบ�าบัดน�้าเสยีที่นยิมใช้หน่วยงานส่วนมากใช้ระบบวธิตีะกอนเร่ง หรอืระบบบ�าบัดน�้าเสยีแบบแอกทเิวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge 

Process) ซึ่งใช้งบประมาณสูงเพราะจ�าเป็นต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อสร้างในระบบบ�าบัดมาก มหาวทิยาลัยจงึเลอืกใช้ ระบบแผ่น

หมุนชวีภาพ (Rotating Biological Contactor ; RBC) ซึ่งเหมาะกับสภาพพื้นที่ของมหาวทิยาลัย โดยใช้ร่วมกับบ่อธรรมชาต ิซึ่งเป็นการบ�าบัด

น�า้เสยีโดยวธิธีรรมชาตติามแนวพระราชด�าริ

การกำาจัดนำ้าเสยีโดยวธิธีรรมชาติ
        ระบบบ่อธรรมชาต ิจะมพีชืช่วยดักจับตะกอน สัตว์น�้าและจุลนิทรยี์ช่วยย่อยสลายสารอนิทรยี์ที่อยู่ในน�้า เป็นการบ�าบัดน�้าเสยี 

เป็นวธิธีรรมชาตทิี่ช่วยลดมลภาวะในแหล่งน�้าได้เป็นอย่างด ีและมคี่าใช้จ่ายน้อยที่สุดซึ่งในพื้นที่มหาวทิยาลัยมบี่อน�้าหลายแห่งที่ใช้

เป็นบ่อบ�าบัดน�้าเสยีโดยวธิธีรรมชาติ
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การการการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝก

ข้อมูลทั้วไป

ชื่อสามัญ : หญ้าแฝก  

ชื่อเรียกอื่น : แฝก แฝกหอม แฝกลุ่ม แกงหอม 

             แคมหอม Vetiver

ชื่อวิทยาศาสตร ์: Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small

ชื่อวงศ์ : POACEAE (GRAMINEAE)

ลักษณะ 

พืชล้มลุกอายุหลายปี สูง 1 - 1.6 เมตร มีรากฝอยที่หยั่งลึกในดินได้ถึง 4 

เมตร รากมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง 0.4 - 1.5 ซม. ยาว 30 

- 75  ซม.  ปลายใบสอบแหลม  ผิวด้านล่างเกลี้ยง  ขอบใบมีขนสาก ดอก

ออกเป็นช่อที่กลางยอด ยาว 15 - 40 ซม. ดอกย่อย ด้านล่างฝ่อ ด้านบน

สมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณู สีส้ม เกสรเพศเมีย ยอดเกสรสีชมพู 

เมล็ด สีน้�าตาลอ่อน รูปกระสวยผิวเรียบ  หัวท้ายมน 

การกระจายพันธุ์ (Distribution)

      มถีิ่นก�าเนดิในอนิเดยีตอนเหนอื และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ และแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ  ในเขตร้อนและกึ่งร้อน 

ประโยชน์ (Utilization)

      หญ้าแฝกสามารถทนต่อสภาพดนิและภูมอิากาศต่างๆได้ด ีปัจจุบันประเทศไทยมกีารรณรงค์สนับสนุนเป็นอย่างมากในการปลูก

หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดนิและน�้า  ใบหญ้าแฝกน�ามาท�าแฝกมุงหลังคา และงานหัตถกรรม

แหล่งข้อมูล (Reference)

  หนังสือ จากพระราชด�าริสู่เส้นทางอนุรักษ์ดินและน้�า.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2535. หญ้าแฝกหอม 

  ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (http://www.qsbg.org)

“หญ้าแฝกเป็นพชืที่ระบบรากลกึ แผ่กระจายลงไปในดนิตรง ๆ เป็นแผงเหมอืนก�าแพงช่วยกรองตะกอนดนิและรักษาหน้าดนิได้

ด ีจงึควรน�ามาศกึษาและทดลองปลูกในพื้นที่ของศูนย์ศกึษาการพัฒนา อันเนื่องมาจาก    พระราชด�าร ิและพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะ

สมอย่างกว้างขวางโดยพจิารณาจากลักษณะของภูมปิระเทศ คอื บนพื้นที่ภูเขา ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชัน

และในร่องน�้าของภูเขา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดนิและช่วยเก็บความชื้นของดนิไว้ด้วย บนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝก

รอบแปลงพชืไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพชืไร่เพื่อที่รากของหญ้าแฝกจะอุ้มน�้าไว้ ซึ่งจะช่วยให้เกดิความชุ่มชื้นในดนิ” 
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9



ลักษณะพเิศษของหญ้าแฝก
การที่หญ้าแฝกถูกน�ามาใช้ปลูกในการอนุรักษ์ดนิและน�้า เนื่องมาจากมลีักษณะเด่นหลายประการ ดังนี้ 

                  1. มกีารแตกหน่อรวมเป็นกอ เบยีดกันแน่น ไม่แผ่ขยายด้านข้าง 

                  2. มกีารแตกหน่อและใบใหม่ ไม่ต้องดูแลมาก 

                  3. หญ้าแฝกมขี้อที่ล�าต้นถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี 

                  4. ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ท�าให้ควบคุมการแพร่ขยายได้ 

                  5. มใีบยาว ตัดและแตกใหม่ง่าย แข็งแรงและทนต่อการย่อยสลาย 

                  6. ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มน�า้ 

                  7. บรเิวณรากเป็นที่อาศัยของจุลนิทรยี์ 

                  8. ปรับตัวกับสภาพต่าง ๆ ได้ด ีทนทานต่อโรคพชืทั่วไป 

                  9. ส่วนที่เจรญิต�่ากว่าผวิดนิ ช่วยให้อยู่รอดได้ดใีนสภาพต่าง ๆ
ข้อมูล : http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com

การใช้หญ้าแฝกภายในมหาวิทยาลัย

      มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้น้อมน�าเอาพระราชด�าร ิของในหลวง

รัชกาลที่ 9 โดย เฉพาะศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ดนิและน�า้ คอืการปลูก

หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทะลายของหน้าดนิ ได้น�าหญ้าแฝกปลูกใน

พื้นที่ต่างๆ ของมหาวทิยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยซึ่งระบบรากของหญ้าแฝกจะช่วยป้องกันการชะล้าง     

พังทลายของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงช่วยดักตะกอนดิน 

ป้องกันดนิถล่ม ซึ่งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยื่น

       ปัจจุบันหญ้าแฝกถูกน�าไปใช้ปลูกเพื่อป้องกันการพังทะลายของหน้าดนิ ตามพื้นที่ลาดชันต่างๆ ภายในมหาวทิยาลัย และน�าไปใช้

ด้านการอนุรักษ์ดนิและน�้าในพื้นที่ต่างๆ ของสวนพฤษศาสตร์มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ภาพ : สวนพฤกษศาสตร์ มฟล.



Upcoming Events !


