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จากใจบรรณาธิการ

บทบรรณา ธิการ
 ในป 2559 ที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ(สํานักงาน กปร. ) ในฐานะหนวยงานกลางในการดําเนินงานสนองพระราชดําร ิดานการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝก ไดมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ รวมทั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดมีการประชุมหลายครั้งเพื่อจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับที่ 6 
ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จ พรอมมีการสัมมนาชี้แจงแผนแมบทฯ ฉบับที่ 6 เพื่อสรางความรูความเขาใจ
กับผู ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและประชาชน ใหทราบรายละเอียดและเพื่อผลักดัน
ใหทุกภาคสวนเขารวมดําเนินการนําแผนแมบทฯ ฉบับที่ 6 ไปสูการปฏิบัติตอไป
 สําหรับภูมิวารินอนุรักษฉบับนี้ขอนําเสนอ โครงการ “รณรงคปลูกหญาแฝก เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559” โครงการบริหารจัดการเครือขายหมอดินอาสาแบบมีสวนรวม 
เพือ่การอนุรกัษดินและนํ้าโดยใชประโยชนจากหญาแฝก โดย กรมพัฒนาทีด่ินและโครงการสงเสริมการปลกู
หญาแฝกบนพื้นที่ตนนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม (ภายใตโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดําร)ิ โดย กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช
 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมสงงานวิจัย ขาวสาร หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานหญาแฝก ลงในจุลสาร ภูมิวารินอนุรักษ ฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา จุลสาร ภูมิวาริน
อนุรักษ ฉบับนี้ จะเปนอีกหนึ่งสื่อกลางในการเผยแพรงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิไปสูเกษตรกรและประชาชนอยางแทจริง
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 เ น่ืองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

ครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 นับเปนโอกาสมงคลย่ิง

อีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทย ไดรวมกันแสดงออกถึง

ความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 กรมพัฒนาท่ีดินในฐานะหน วยงานท่ีดําเนินงาน

เพื่อสนองพระราชดําริดานอนุรักษดินและน้ํา จึงไดจัดทํา 

“โครงการรณรงคปลูกหญาแฝก เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 

70 ป 9 มิถุนายน 2559” เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และนอมนําวิธีปฏิบัติตามแนวทางพระราชดําริที่ทรง

พระราชทาน นํามาใช ในการจัดการทรัพยากรดานดิน

และน้ํา และการฟ  นฟูปรับปรุงดิน ให ดินมีความ

อดุมสมบรูณ ซึง่มหีนวยงานตาง ๆ  เกษตรกร และประชาชน

ทั่วไปไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมปลูกหญาแฝก

โดยเริ่มตั้งแตเดือนมิถนุายน 2559 ในพื้นที่ 76 จังหวัด

 จากการดํา เนินงานกิจกรรมโครงการรณรงค 

ปลูกหญ าแฝก เฉลิมพระเ กียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชเนือ่งในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 

มีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังน้ี 

  • จํานวนกล าหญาแฝกที่ดําเนินการปลูกท้ัง 

76 จังหวัด มีกลาหญาแฝกรวมทั้งสิ้น 70,303,000 กลา 

  • พันธุ หญ าแฝกท่ีปลูกในโครงการรณรงค 

ปลูกหญาแฝกฯ ส วนมากใช หญ าแฝกลุ ม ได แก  

พันธุ ศรีลังกา พันธุ สงขลา 3 พันธุ สุราษฎร ธานี 

พันธุ พระราชทาน และพันธุ  ใหมหวยหวาย สําหรับ

หญาแฝกดอน สวนมากใชพันธุรอยเอ็ด

  • การใชประโยชนหญาแฝก มีดังนี้

   1) เ พื่ อ ก า รอนุ รั กษ  ดิ น และนํ้ า  จํ า น วน 

    66,294,000 กลา คิดเปนรอยละ 94.30 

    ของหญาแฝกที่ปลูกในโครงการฯ ไดแก 

    - ปลูกบริ เวณแหลงนํ้า สระนํ้า บอนํ้า 

     คลองสงนํ้า จํานวน 59,485,900 กลา 

    - ปลูกในพื้นที่ลาดชัน คันคูรับนํ้าขอบเขา  

     จํานวน 5,496,400 กลา 

    - ปลกูบรเิวณไหลถนน จาํนวน 1,251,700 กลา 

    - ปลูกบริเวณคันนา จํานวน 60,000 กลา 

   2) เ พื่ อ รั ก ษ า ค ว า ม ช้ื น ใ น ดิ น  จํ า น ว น 

    1,246,000 กลา คิดเปนรอยละ 1.77 

    ของหญาแฝกที่ปลูกในโครงการฯ ไดแก

    - ปลูกเปนแถวระหวางไมผล ปลูกรอบไมผล 

     จํานวน 704,000 กลา 

    - ปลู กบ ริ เ วณร  อ งแปลง ผั ก  จํ า น วน 

     542,000 กลา

   3) บริเวณแปลงปลูกป าเฉลิมพระเกียรติฯ 

    84 พรรษา มหาราชนิ ีจาํนวน 200,000 กลา 

    คิดเปนรอยละ 0.28 ของหญาแฝกท่ีปลูก

    ในโครงการฯ

   4) การใช ประโยชน ด  านอื่ น ๆ จํ านวน 

    2,563,000 กลา รอยละ 3.65 ของหญาแฝก

    ที่ปลูกในโครงการฯ  

  • จํ านวนผู  เ ข  าร  วมกิ จกรรม จํานวนทั้ งสิ้ น 

58,615 ราย ประกอบดวย

เ น่ืองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ิ ็ ิ ั ั ิ

โครงการ “รณรงคปลูกหญาแฝก เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 
9 มิถุนายน 2559”

โดย กรมพัฒนาท่ีดิน 
รวบรวมโดย กลุมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนหญาแฝกในการจัดการดิน 

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน 
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  • กรมพัฒนาที่ดินมีหนวยงานสวนภูมิภาค แบงเปนสํานักงานพัฒนาที่ดิน 12 แหง ดําเนินการปลูกหญาแฝก

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

ครบ 70 ป 9 มถินุายน 2559 (รายละเอยีดดงัตาราง) นอกจากนี้ ไดจดัทาํแผนทีแ่สดงการปลกูพนัธุ และการใชประโยชน

หญาแฝก ทั้ง 76 จังหวัด

เกษตรกร

ประชาชนท่ัวไป

นักเรียน

นักศึกษา

เจาหนาที่ของรัฐและเอกชน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

18,725

21,374

12,329

708

5,479

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

หนวยงาน การใชประโยชน
หญาแฝก

พันธุ จํานวนกลา รวมจํานวนกลา

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
มี สพด.กรุงเทพมหานคร  

ปทุมธานี นครนายก 

สพุรรณบรุ ีพระนครศรอียธุยา  

สระบุรี นครปฐม 

สมทุรปราการ สงิหบรุ ีลพบุรี 

ชัยนาท และอางทอง

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
มี สพด.ตราด ระยอง 

ฉะเชิงเทรา สระแกว จันทบุรี 

ชลบุรี ปราจีนบุรี 

และศูนยศึกษาการพัฒนาเขา

หินซอนอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
มีสพด. สุรินทร นครราชสีมา 

บุรีรัมย ชัยภูมิ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
มี สพด.มุกดาหาร ยโสธร 

ศรีสะเกษ รอยเอ็ด นครพนม 

อบุลราชธาน ีและอาํนาจเจรญิ

ศรีลังกา 

สงขลา 3 

สุราษฎรธานี  

สงขลา 3 

สุราษฎรธานี

สงขลา 3 

สุราษฎรธานี

สงขลา 3  

รอยเอ็ด

- บริเวณแหลงนํ้า สระนํ้า 

บอนํ้า คลองสงนํ้า

- ไหลถนน  

- คันลอมแปลงนา

- ในพื้นที่ ไมผล

แหลงนํ้า สระนํ้า บอนํ้า 

คลองสงนํา้ และแนวรองสวน

แหลงนํ้า สระนํ้า บอนํ้า 

คลองสงนํ้า

แหลงนํ้า สระนํ้า บอนํ้า 

คลองสงนํ้า

5,375,000

320,000

60,000

250,000

6,005,000

5,320,000

3,054,000

5,287,000
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หนวยงาน การใชประโยชน
หญาแฝก

พันธุ จํานวนกลา รวมจํานวนกลา

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
ม ีสพด.ขอนแกน หนองบวัลาํภู 

หนองคาย สกลนคร อุดรธานี 

มหาสารคาม กาฬสินธุ 

และบึงกาฬ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
มี สพด. เชียงใหม ลําพูน

ลําปาง แมฮองสอน 

และโครงการหลวง  

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
ม ีสพด. แพร พะเยา เชยีงราย 

และนาน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  
มี สพด. เพชรบูรณ พิจิตร 

เลย แมฮองสอน และอตุรดติถ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
มี สพด. สุโขทัย นครสวรรค 

ตาก กาํแพงเพชร และอทุยัธานี

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
มี สพด. กาญจนบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

และ 3 ศูนย ไดแก ศูนยศึกษา

วิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรม

เขาชะงุมอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ศูนยปฏิบัติการ

โครงการจัดพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงค 

สงขลา 3

ศรีลังกา 

ใหมหวยหวาย 

พระราชทาน

ศรีลังกา

ศรีลังกา

ศรีลังกา

สุราษฎรธานี 

สงขลา 3

สงขลา 

สุราษฎรธานี 

แหลงนํ้า สระน้ํา 

บอนํ้า คลองสงนํ้า รอบบอ

สูบนํ้าสาธารณะ

- บริเวณแหลงนํ้า 

สระนํ้า บอนํ้า คลองสงนํ้า

- คันคูรับนํ้าขอบเขา

- ไหลถนน 

- แหลงนํ้า สระนํ้า บอนํ้า 

คลองสงนํ้า 

- บริเวณคันดิน

- พื้นที่ลาดชัน

- บริเวณรองแปลงผัก

- แหลงนํ้า สระนํ้า บอนํ้า 

คลองสงนํ้า

- พื้นที่ลาดชัน

- ไหลถนน

- แหลงนํ้า สระน้ํา บอนํ้า 

คลองสงนํ้า 

- ขวางความลาดเท

- แหลงนํ้า สระนํ้า บอนํ้า 

คลองสงนํ้า

- ไหลถนน

- รองสวน

- ปลูกบริเวณแปลงปลูกปา

เฉลมิพระเกียรตฯิ 84 พรรษา 

มหาราชินี  

- อื่น ๆ 

5,075,400

3,426,400

150,000 

5,430,000

200,000

535,000

160,000

6,489,000

345,000

513,200

3,671,000

420,000

3,906,500  

138,500

382,000

200,000

2,563,000 

7,222,000

8,651,800 

6,325,000

7,347,200

4,091,000

7,190,000 



7จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 44 เดือนมกราคม 2560

หนวยงาน การใชประโยชน
หญาแฝก

พันธุ จํานวนกลา รวมจํานวนกลา

(หนองพลับ-กลัดหลวง)

ศูนยปฏิบัติการจัดการที่ดิน

ชัยพัฒนา-แมฟาหลวง

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
มี สพด. สุราษฎรธานี ระนอง 

พงังา นครศรธีรรมราช ชมุพร 

กระบี่ และภูเก็ต

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
ม ีสพด. สงขลา สตลู ปตตานี 

ยะลา พัทลุง นราธิวาส ตรัง 

และศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ  

สุราษฎรธานี

สงขลา 3

- บริเวณแหลงน้ํา สระน้ํา 

บอนํ้า คลองสงนํ้า

- พื้นที่ลาดชัน

- ไหลถนน

- นํ้า สระนํ้า บอนํ้า 

คลองสงนํ้า 

- ไหลถนน

- รักษาความช้ืนในพื้นที่

ปลูกไมผล

3,800,000

570,000

30,000

4,856,000

100,000

454,000

รวมทั้งส้ิน

4,400,000

5,410,000

70,303,000

  กลาวโดยสรุปแลว เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนท่ี ไดมีสวนรวมในการปลูกหญาแฝก

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระมหามงคลยิ่งที่พระองคทรงครองราชย

ครบ 70 ป อันเปนการสนองพระราชดําริที่พระองคพระราชทานไวตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน 2534 ถึงปจจุบัน 

ในนามกรมพัฒนาที่ดิน ตองขอขอบพระคุณพ่ีนองเกษตรกร ประชาชน หนวยงานทุกภาคสวนที่ ไดรวมมือรวมใจนอมนํา

สืบสานพระราชดําริที่ ไดทรงพระราชทานไวเปนอยางดี 
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แผนที่แสดงตําแหนงการปลูกหญาแฝก
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ในพื้นที่ 76 จังหวัด
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แผนที่แสดงตําแหนงพันธุหญาแฝก
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 
พื้นที่ 76 จังหวัด
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แผนที่แสดงตําแหนงการใชประโยชนหญาแฝก
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 
พื้นที่ 76 จังหวัด
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โครงการบริหารจัดการเครือขายหมอดินอาสาแบบมีสวนรวม 
เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า โดยใชประโยชนจากหญาแฝก

โดย กรมพัฒนาท่ีดิน
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงตระหนักถึงปญหาของการพังทลายของดิน โดยทรง

ศกึษาศักยภาพของหญาแฝก ซึง่เปนพชืท่ีมคีณุสมบตัพิเิศษ

ชวยปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน เนื่องจาก

หญาแฝกมีระบบรากยาวและหนาแนน เกาะยึดดินไดดี 

แตกกอมากและหนาแนนเป นแนว กําแพงท่ีมีชีวิต 
หญาแฝกมีประโยชนหลายดาน ทาํใหดนิรวนซุย กกัเกบ็นํา้

ในดิน กอที่หนาแนนชวยชะลอความเร็วของน้ํา ลดการ

พงัทลายของหนาดนิ ชวยดกัตะกอนดนิและธาตอุาหารพชื 

ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช ตัดใบคลุมดินปองกันวัชพืช

และรักษาความชื้นในปุยหมัก ใบท่ีเหลือจากการคลุมดิน

นํามาทําวัสดุมุงหลังคา และแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ 

สามารถสรางรายไดเสริมใหแกเกษตรกร

 กรมพัฒนาท่ีดนิ เปนหนวยงานหน่ึงท่ีสนองพระราชดําริ
ดานการอนุรักษดินและนํ้าโดยใชประโยชนจากหญาแฝก 

ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งในแตละภาคมีปญหา

ดานการชะลางพังทลายของดินที่แตกตางกัน จําเปนตอง

อนุรักษ ดินและนํ้าเพ่ือรักษาดินและนํ้า ให สามารถ

ใชประโยชนไดอยางย่ังยืน จงัหวัดศรีสะเกษ ประสบปญหา

ดินเกิดการชะลางพังทลายงายเมื่อมีฝนตกหนักหรือหนา

นํ้าหลาก และขาดน้ําในชวงแลง มีผลกระทบตอเกษตรกร

ในพื้นที่ที่ทําการเกษตร ตองลงทุนสูงเกี่ยวกับการใชปุย 

การรดนํ้าพืชท่ีปลูก นอกจากนั้น ถนน คลอง และแหลงนํ้า

สาธารณะเกดิปญหาพงัทลาย ตะกอนทบัถม เกดิการตืน้เขนิ

ของแหลงนํ้า ทําใหกักเก็บนํ้าไดน อย และตองเสีย

งบประมาณขุดลอกคูคลอง กรมพัฒนาท่ีดินไดสงเสริม

การใชประโยชนจากหญาแฝกในการอนุรักษดินและนํ้า

โดยผานเครือขายหมอดนิอาสาของนายสังคม นอยสงวน 
ซึ่งมีประชาชน หนวยงานในพื้นท่ีเขามามีสวนรวม เชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล

ชุมชน โรงเรียน ฯลฯ ในการประชาสัมพันธ ถายทอด

ความรูสูชุมชน เชิญชวนชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียเขารวม

กิจกรรมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า

ในพื้นที่  นําหญาแฝกไปปลูกริมขอบถนน ปองกันถนนพัง

ชวยลดคาใชจายในการซอมแซมปรบัปรงุถนน และยดืเวลา

ในการซอมบํารุงถนนนอกจากน้ี บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) เหน็ความมุงมัน่ในการดาํเนนิงานของหมอดนิอาสา
นายสงัคม นอยสงวน จงึคดัเลอืกเปนเกษตรกรดีเดนดานการ
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สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

(ป 2555) ไดรับโลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เปนรากหญาแฝกทองคํา 

เปนขวัญและกําลังใจแกบคุคลท่ีเหน็คณุประโยชนหญาแฝก

เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ตอมาหมอดินอาสา นายสังคม 

นอยสงวน ไดเปนกรรมการเครือขายคนรักษแฝกในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในชุมชนรวมกลุมทํากิจกรรม

การสงเสรมิการปลกูหญาแฝก ทาํหตัถกรรมจากใบหญาแฝก 

เพื่อใหคนในชุมชนมีรายไดเสริม ดังน้ัน การปลูกหญาแฝก

เพื่อการอนุรักษดินและนํ้าโดยมีหมอดินอาสา เกษตรกร 

ชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ เขามามีสวนรวม นอกจาก

เปนการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแลว ชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ 

ยังไดรับประโยชนอีกมากมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ คือ 

ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดดานสังคม 

คือ รวมกลุมทําใหเกิดความสามัคคี ในชุมชน และดาน

สิ่งแวดลอม ลดการเส่ือมโทรมของดิน ลดการทับถม

ของตะกอนดินในแหลงน้ํา เปนตน

 จากการทํางานแบบมีส วนร วมโดยมีเครือข าย

หมอดินอาสา ภาครัฐ และประชาชน ในพ้ืนที่ตําบลโสน 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ทําใหกรมพัฒนาที่ดินไดรับ

รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

ระดับดี ผลงาน : โครงการบริหารจัดการเครือขาย
หมอดินอาสาแบบมีสวนรวม เพือ่การอนุรกัษดนิและนํา้
โดยใชประโยชนจากหญาแฝก พื้นที่ตนแบบของหมอดิน
อาสา นายสังคม นอยสงวน ตําบลโสน อําเภอขุขันธ 

จงัหวดัศรสีะเกษ เขารบัรางวลัเมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2559 

ณ หองประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานฯ 

และมอบรางวัล 

 ซึ่ งมีนายเข มแข็ ง ยุติ ธรรมดํ ารง รองอธิบดี

กรมพฒันาทีด่นิดานวชิาการ และนายสมโสถติ ์ดาํเนนิงาม 

ผูอาํนวยการกองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ เปนผูแทน

ภาคราชการ สวนผูแทนจากภาคประชาชนมี นายกิตติ 

ไชยนิมิตร ผู อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 

และนายสังคม นอยสงวน หมอดินอาสา เขารับรางวัล

ดังกลาว
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โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกบนพื้นที่ตนนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม
 (ภายใตโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

โดย พิณทิพย  ธิติโรจนะวัฒน 1/  
นายประเดิมชัย  แสงคูวงษ 2/
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 ในปจจบุนัทรพัยากรปาไมไดถกูบกุรุกทาํลายโดยเฉพาะ
พื้นที่ตนนํ้าลําธารที่มีชุมชนอาศัยอยู มีปญหาการใชที่ดิน
ไมถกูตองตามหลกัวชิาการ มกีารนาํพืน้ที่ ไปใช ในการเกษตร
โดยมิไดคํานึงถึงหลักการอนุรักษดินและนํ้าสงผลใหเกิด
การชะลางพงัทลายของดินคอนขางสงู บางพืน้ทีเ่กดิอทุกภยั 
และดนิเลือ่นไหล มคีวามแหงแลงมากจากการขาดแคลนน้ํา
ในฤดแูลง พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ไดทรงตระหนักและมีความหวงใยตอพสกนิกรเปนอยางย่ิง 
ทรงเล็งเห็นถึงสภาพปญหา จึงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานแนวพระราชดําริใหนําหญาแฝกมาใช ในการ
อนุรักษดินและน้ํา การปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ในพื้นที่ตนน้ํา การฟนฟูทรัพยากรดินและระบบนิเวศปาไม 
การใชเปนแนวปองกนัไฟปา การพฒันาพนัธุและขยายพนัธุ
ใหเพียงพอกับความตองการ และการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชประโยชนหญาแฝกใหชุมชน   
 สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ไดนอมนําแนวพระราชดําริเกี่ยวกับ
หญาแฝกมากําหนดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการใช
หญาแฝกเพ่ืออนรุกัษดนิและน้ําในพ้ืนทีป่าไมขึน้ โดยไดจดัตัง้
ศนูยสาธติการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไม  
สําหรับใชเปนสถานที่รวบรวมกิจกรรมเกี่ยวกับหญาแฝก
เพื่อการศึกษาดูงานแบบครบวงจร ใหเปนประโยชน
ในการศึกษาของผูที่เกี่ยวของ นักเรียน ตลอดจนสงเสริม
และรณรงค ใหมีการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตนนํ้าลําธาร 
ในอดีตที่ผานมากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
มีแผนงานการรณรงคสงเสริมและขยายผลใหประชาชน
ปลกูหญาแฝกเพือ่การอนุรกัษดนิและนํา้ และมอบหมายให
ศนูยสาธติการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไม 
และหนวยงานในสังกัด กรมอุทยานแหงชาติฯ ซึ่งเปน
หนวยงานท่ีมีศักยภาพและความพรอมทั้งกําลังบุคลากร
และ พ้ืนที่ ดํ า เ นินการ ในการผ ลิตกล  าหญ  าแฝก
พรอมสงเสรมิและสนับสนนุใหชมุชนที่ ใชพืน้ทีต่นนํา้ลําธาร
เปนที่อยูอาศัยและทําการเกษตรปลูกหญาแฝกตามแนว
พระราชดําริ ตลอดจนดําเนินกิจกรรมสงเสริมการสราง
ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหมีการใชประโยชน
จากการปลูกหญาแฝก ใหกบัชมุชนและเยาวชนในโรงเรียน

ที่อยู ในพื้นที่หางไกลจากตัวเมืองดวย

 ศนูยสาธติฯ ได ใหความรูผานการฝกอบรม ศกึษาดงูาน  

พรอมท้ังสาธิตและสงเสริมการปลูกหญาแฝกในพื้นที่

ตนนํ้าลําธาร จนในปจจุบันชุมชนมีความเขาใจ และมีความ

ตองการนําหญาแฝกไปใช ในพื้นที่คอนขางมาก แตชุมชน

ไมสามารถจัดหากลาหญาแฝกในพื้นท่ี ใกลเคียงได 

หากจะดําเนินการจะตองไปขนยายจากพ้ืนที่อื่น ๆ มาปลูก

หรือขอสนับสนุนจากหนวยงานที่มีการแจกจายกลา 

ซึ่งอยูหางไกลออกไป จะตองมีคาใชจายในการเดินทาง

และขนยายคอนขางสูง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพชื เล็งเห็นวาหากมอบใหศูนยสาธิตฯ และหนวย

จัดการตนนํ้าท่ีมีศักยภาพ สงเสริมการใชหญาแฝกในพื้นที่

เหลาน้ี โดยการผลิตกลาหญาแฝกและนําไปสงเสริมปลูก

ในพ้ืนท่ี พรอมอบรมใหมีความรู ความเขาใจ จะทําให

ประสบความสําเร็จในการสงเสริมใชหญาแฝกในชุมชน

เปาหมายเหลานี้ ไดอยางแทจริง และการสรางจิตสํานึก

ใหกับเยาวชน นักเรียนในโรงเรียนซึ่งอยูในพื้นที่

1/ ผูอํานวยการสวนวิจัยตนน้ํา สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
2/ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานอนุรักษการฟนฟูและการจัดการตนน้ํา
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 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน สํานักอนุรักษและจัดการ

ตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงได

ร วมกับสํานักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิดาํเนินการเพ่ือสนอง

พระราชดํารดิงักลาว โดยจัดทาํโครงการสงเสริมการปลูก

หญาแฝกในพื้นที่ตนนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวมขึ้น ตั้งแต

ปงบประมาณ  2551-2559 โดยมวีตัถปุระสงค 1) ผลติกลา

หญาแฝกเพ่ือสนับสนุนใหชุมชนปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ี

ที่ เสี่ยงต อการเกิดการชะล างพังทลายของหนาดิน 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตนนํ้าลําธาร พื้นที่สาธารณประโยชน 

และพืน้ทีเ่กษตรกรรม 2) รณรงคและสงเสรมิใหประชาชน 

เยาวชนในโรงเรียน มีการใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการ

อนุรักษดินและน้ําตามแนวพระราชดําริ และมีสวนรวม

ในการผลิตกลาหญาแฝก 3) เพิ่มรายได ใหชุมชนจากการ

ทําผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก

หนวยงานและพื้นที่ดําเนินการ

 กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื ไดมอบหมาย

ใหศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

ดานปาไม จํานวน 6 ศูนย และศูนยสาขา 12 ศูนย 

ตลอดจนหนวยงานในสังกัดที่ตั้งอยู ในพ้ืนที่ตนนํ้าลําธาร 

เชน หนวยอนุรกัษและจัดการตนนํา้ และหนวยจัดการตนนํา้ 

สถานีวิจัยตนนํ้า เปนหนวยงานหลักในการผลิตและขยาย

พันธุกลาหญาแฝก กระจายใหครอบคลุมตามพ้ืนที่ตนนํ้า 

เชน พื้นที่ทํากิน พื้นที่สาธารณประโยชน โรงเรียน วัด 

ท่ีอยู บริเวณใกลเคียง โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินการดวย

วิธีดําเนินการ

 1. แต งตั้ งคณะทํางานการใช หญ าแฝกในพ้ืนที่

ต นนํ้าลําธารโดยชุมชนมีสวนรวม พรอมจัดประชุม

คณะทํางานฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด

แนวทางและรูปแบบการดําเนินงานตลอดจนแนวทาง

การติดตามและประเมินผลโครงการ

 2. มอบหมายใหศนูยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการ

ใชหญาแฝกดานปาไม 6 ศูนย ศูนยสาขา 12 ศูนย 

หนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้า และหนวยจัดการตนนํ้า

ที่มีศักยภาพในพื้นที่ตนนํ้าที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลาย

ของดิน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติในพื้นที่  

 3. การขยายพันธุและผลิตกลาหญาแฝกเพ่ือแจกจาย  

โดยการมอบหมายใหหนวยงานในพ้ืนทีจ่ดัทาํแปลงเพาะชํา

กลาหญาแฝกพรอมขยายพันธุ  ในพ้ืนท่ีของหนวยงานฯ 

และพืน้ท่ีบรเิวณใกลเคียงกับชมุชนเปาหมาย เชน โรงเรียน 

วัด หนวยราชการ เปนตน   

  3.1) ดํ า เ นินการขยายพันธุ  กล  าหญ  าแฝก 

กระจายไปตามแปลงเพาะชาํกลาหญาแฝกของหนวยงานฯ 

และแปลงเพาะชําในพ้ืนที่ชุมชนเปาหมาย โดยผลิตกลา

เปนกลาถุง ทั้งนี้เพื่อใหไดกลาหญาแฝกที่แข็งแรงสมบูรณ  

และทนทานตอการขนยาย  ซึง่ในข้ันตอนน้ี ไดมกีารสงเสริม

ใหชมุชนในพืน้ทีม่สีวนรวมในการเพาะกลาหญาแฝก ตัง้แต

ขัน้ตอนการผลติกลาหญาแฝก  โดยจดัใหมแีปลงเพาะกลา

ในพ้ืนที่ เป าหมาย และมีการจางแรงงานในทองถ่ิน

เปนผู ดําเนินการผลิตกลาและดูแลบํารุงรักษาจนกลา

หญาแฝกแขง็แรง ทัง้นี้ ใชพนัธุหญาแฝกทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่ 

(พันธุ ที่ศูนย สาธิตฯ ได ศึกษาวิจัยไว ) และเพาะชํา

ในถุงเพาะพรอม บํารุงรักษาดูแลอยางสมํ่าเสมอ จนกลา

หญาแฝกมีการเจริญเติบโตเพียงพอที่จะแจกจายใหกับ

ชุมชนพื้นที่เปาหมายได

  3.2) ใหมกีารจดัทาํปายโครงการบริเวณแปลงเพาะ

กลาหญาแฝกทุกแปลง โดยระบุชื่อโครงการ หนวยงาน

ดําเนินงานและหนวยงานสนับสนุนงบประมาณ และปาย

แจกจายกลาหญาแฝกในท่ีสาธารณะ เช น ริมถนน 

สี่แยกไฟแดง ฯลฯ

  3.3) เมื่อกลาแฝกมีความแข็งแรง พรอมที่จะ

แจกจายได ทางหนวยงานได ใหการสนับสนุนในปจจัยตาง ๆ  

ทีจ่าํเปนและเก่ียวของในบางพ้ืนที ่เชน การสนับสนุนในเร่ือง

การขนสงกลาหญาแฝก และแรงงาน เนื่องจากในพ้ืนที่

ปาตนนํ้าลําธาร การสงเสริมใหชุมชนนํากลาหญาแฝก

ไปปลกูในพ้ืนทีเ่กษตรกรรมท่ีมคีวามลาดชัน ชมุชนสวนใหญ
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มีฐานะคอนขางยากจน ไมมียานพาหนะและคาใชจาย

สาํหรบัการจางรถขนสงหญาแฝก ดงัน้ัน จงึตองใหบรกิาร

นํากลาหญาแฝกไปสงให ในพื้นที่ โดยไมคิดคาใชจาย 

และในชวงฤดูการปลูกซ่ึงเปนฤดูฝน เกษตรกรบางราย

ไมมีแรงงานที่จะดําเนินการ จึงมีความจําเปนที่จะตอง

สนับสนุนแรงงานเขาไปรวมในการปลูกดวยเชนกัน

  3.4) การแจกจายกลาหญาแฝก ใหเจาหนาท่ี

ของหนวยงานฯ จัดทําขอมูลทะเบียนควบคุมการแจกจาย

กลาหญาแฝก บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ปลูก

พรอมจุดพิกัดในแผนที่ทุกแหงที่ชุมชนขอรับการสนับสนุน

กลาหญาแฝกไปปลูก พรอมสรุปรายงานเก่ียวกับพื้นที่

ที่ปลูกทุกราย

 4. การรณรงคและสงเสรมิหญาแฝกใหชมุชน เยาวชน 

และใหความรูเกี่ยวกับหญาแฝก

  4.1) ผลิตสื่อความรู  และส่ือประชาสัมพันธ  

เพื่อใช เป นเอกสารประกอบการฝกอบรมใหความรู  

และแจกจายใหชุมชนในพื้นที่ โดยผลิตในรูปของหนังสือ   

แผนพับ โปสเตอร วิดีทัศน

  4.2) จัดฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับหญาแฝก   

หลักสูตร การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกเพ่ือการ

อนุรักษดินและน้ํา โดยองคกรชุมชนมีสวนรวม ใหกับ

หนวยงาน/ชมุชนทีข่อรบัการสนบัสนนุหญาแฝกหรอืผูสนใจ 

มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใชประโยชนหญาแฝก การผลิตกลา

และการปลกู ตลอดจนการดแูลรกัษา โดยใหความรูทัง้ภาค

บรรยายและการฝกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม  

การทําผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก เพื่อเสริมรายได ใหกับ

ชุมชน โดยไดรับความรวมมือจากบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ดานวัสดุ อุปกรณ ในการอบรม และวิทยากร

มาชวยในการฝกอบรม 

  4.3) จัดกิจกรรมการปลูกหญาแฝกในวันสําคัญ

ตาง ๆ โดยเชิญชวนชุมชนในพ้ืนที่ ใหเขามามีสวนรวม 

เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ รวมกันปลูกตนไม

และหญาแฝกในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมดังกลาว

  4.4) ประชาสัมพันธ และใหความรู แกชุมชน/

หนวยงานในพ้ืนท่ี หนวยงานปฏิบัติฯ ไดจัดสงเจาหนาท่ี

ของศูนยสาธิตฯ ที่มีความรู ความสามารถในดานการใช

หญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า เขาไปดําเนินการ

สงเสริมโดยใหความรู ความเขาใจใหทราบถึงประโยชน

ของหญาแฝกเสียกอน โดยยึดหลัก “ปลูกหญาแฝกในใจ

คนให ไดกอนท่ีนําไปปลูกในพ้ืนท่ี” เน่ืองจากการปลูก

หญาแฝกในระยะแรก ๆ อาจจะยังไมเห็นประโยชน

โดยทันท ีพรอมสรางจติสาํนกึใหเกดิข้ึน สนับสนนุใหชมุชน

มีการเขารวมรณรงคการใชหญาแฝกกับชุมชนในพื้นที่

ใกลเคียงควบคูกันไป เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม

  4.5) สนับสนุนใหชุมชน เยาวชน ในพื้นที่ตนนํ้า 

เขาศึกษาดูงานสาธิตการใชประโยชนหญาแฝกในรูปแบบ

ตาง ๆ ภายในศูนยสาธิตฯ รวมทั้งการจัดทําแปลงสาธิต

หญาแฝกในพื้นที่ชุมชนตนนํ้า เพื่อเปนรูปแบบและแนวทาง

ในการนําไปปลูกตอไป 

  4.6) สรางจติสาํนกึ และแรงจงูใจ โดยจดักจิกรรม

เกี่ยวกับหญาแฝกในพ้ืนที่ชุมชนในวันสําคัญตาง ๆ เชน 

วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภู มิ พลอดุ ลย เดช  และสม เด็ จพระนาง เจ  า

พระบรมราชนินีาถ นอกจากน้ียงัรวมจดัหลกัสตูรการเรยีน 

การสอน พรอมกิจกรรมเก่ียวกับหญาแฝกในโรงเรียน 

ควบคูกันไปดวย 

  4.7) สรางเครือขายพันธมิตรหญาแฝกในองคกร

เอกชน ผูนาํชมุชน คร ูและนกัเรยีน โดยใหเขารวมโครงการ

เพ่ือเปนผู นําในการสงเสริมและประชาสัมพันธ ใหเห็น

ประโยชนหญาแฝกรุนตอไป สรางชุมชนใหเปนตัวแทน

ในการเปนศูนยแจกจายหญาแฝกในพ้ืนที่ ใหมีการชักชวน 

แนะนํา ใหชุมชนพื้นที่ ใกลเคียง รวมปลูกหญาแฝกในพื้นที่

ทํากินของตนเอง

 5. ในการสงเสริมการปลูกหญาแฝก เจ าหนาที่

ทั้งหนวยงานสนามและคณะทํางานที่ ไดรับการแตงตั้ง 

ไดดําเนินการออกใหคําแนะนําและตรวจติดตามในพื้นที่

เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการปลูก อัตราการรอดตาย

ของกลาหญาแฝก แนะนําวิธีปลูกที่ถูกตองและการปลูก
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เสริมในพ้ืนที่ พรอมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณกับราษฎร

ในพ้ืนที่เก่ียวกับการปลูกหญาแฝก ปจจัยที่สนใจเขารวม

การปลูกหญาแฝก ผลประโยชน ที่ ได รับ ป ญหา

และอุปสรรคท่ี ไดพบ เพ่ือรวบรวมขอมูลนําไปประเมิน

และวิเคราะหผลลัพธ (output) ผลสําเร็จ (Outcome) 

ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จในงานดานสงเสริมการใช

หญาแฝกในพ้ืนที่ตนน้ําลําธาร เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ดําเนินการตอไป  

 6. หน วยงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ งาน

ของหนวยงาน โดยรายงานตามแบบฟอรมการรายงานผล

การดําเนินงานในระบบบริหารและติดตามโครงการ

ปลูกหญาแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) 

ซึง่กรมพฒันาทีด่นิเปนหนวยงานหลกัในการรวบรวมขอมูล

จากหนวยงานตาง ๆ  ที่ดําเนินโครงการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝก แลวนํามาบันทึกขอมูลเขาสู โปรแกรม

ระบบบรหิารและติดตามโครงการปลกูหญาแฝกเพือ่แสดง

พื้นที่ปลูกหญาแฝกในรูปแบบของแผนท่ีพรอมทั้งแสดง

คาพิกัด และฐานขอมูลของการปลูกหญาแฝกในรูปแบบ

ของตารางและรูปภาพทําใหสะดวกในการติดตามผล

การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังไดมอบหมายให

หน วยปฏิบัติรายงานผลการดําเนินงานเป นรูปเล ม

เพื่อรายงานไปยังคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน

คณะกรรมการพิ เศษ เพื่ อประสานงานโครงการ

อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ เพื่ อทราบเ ม่ือสิ้ นสุด

งบประมาณ

ประโยชนที่ไดรับ

 1. ชุมชนไดรับกลาแฝกกลุมพันธุที่เหมาะสมไปใชปลูก

ในพื้นที่ที่ เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ี

ตนนํ้าลําธาร

 2. ลดปญหาการขาดแคลนกลาหญาแฝกท่ีชุมชน 

โรงเรียน องคการบริหารสวนทองถิ่นนําไปปลูกในพื้นท่ี

ต นนํ้าลําธารที่ เสี่ยงตอการเกิดการชะลางพังทลาย

ของหนาดิน และลดคาใชจายในการขนยายกลาหญาแฝก

ของชุมชนในพื้นที่หางไกล และการคมนาคมไมสะดวก

 3. ชุมชนไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประโยชน

ของหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ ดินและนํ้า จากการ

รวมกิจกรรม และการฝกอบรมหญาแฝก   

 4. ชุมชนมีรายไดเสริมจากการทําผลิตภัณฑจากใบ

หญาแฝก

 5. มีเครือขายหญาแฝกบนพื้นที่ตนนํ้า

ผลการดําเนินงาน

 ตัง้แตป พ.ศ. 2551 จนป พ.ศ 2559 กรมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุ พืช ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)   

ภายใต โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการสงเสริมการใช
หญาแฝกเพ่ือการอนุรกัษดนิและน้ําบนพ้ืนทีต่นนํา้โดยชุมชน
มีสวนรวม โดยผลิตกลาหญาแฝกแจกจาย เพื่อสนับสนุน
ใหชุมชนปลูกหญาแฝกบนพื้นท่ีทํากิน พื้นท่ีสาธารณะ 
ทีเ่สีย่งตอการเกดิการชะลางพังทลายในพืน้ท่ีตนนํา้ลาํธาร    
ซึ่งเปนการสงเสริมใหประชาชนมีการใชหญาแฝกเพ่ือการ
อนุรักษดินและนํ้าตามแนวพระราชดําริ โดยสงเสริม
ในชุมชนท่ีอาศัยบนพ้ืนที่ตนนํ้า ศูนยสาธิตการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมและศูนยสาขาฯ  
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ทั้ง 18 แหง และหนวยงานในสังกัดที่มีศักยภาพ
ดําเนินการผลิตกล าหญาแฝกแจกจ ายให กับชุมชน
ที่กระจายอยู ทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยได รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 
(สํานักงาน กปร.) อยางตอเนื่องมาต้ังแตปงบประมาณ  
2551-2559 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 78,375,000 บาท  
เพื่อผลิตกลาหญาแฝกนําไปสงเสริมชุมชนจํานวนท้ังสิ้น 
47,500,000 กลา มชีมุชนที่ ไดรบัการสงเสริม 1,098 ชมุชน  
โรงเรียน 67 โรงเรียน และ วัด 50 แหง ซึ่งกลาแฝก
ที่นําไปสงเสริมเปนกลุมพันธุท่ี ไดศึกษาวิจัยมาแลววามี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ที่นําไปปลูกเพื่อการปองกัน
การชะลางพังทลาย ชวยลดปญหาการขาดแคลนกลา
หญาแฝกในชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ตนนํ้าลําธาร และลด
คาใชจายในการขนยายกลาหญาแฝกของชุมชนในพื้นที่
หางไกล และการคมนาคมไมสะดวก เพราะมีการผลิต
กลาหญาแฝกเองในพื้นที่ชุมชน
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กลาหญาแฝกที่ผลิตเพื่อสงเสริมชุมชนในการปลูกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ตั้งแตป 2551 - 2559

ปงบประมาณ

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

รวม 9 ป

5,000,000

3,000,000

2,500,000

4,000,000

5,000,000

8,000,000

4,000,000

8,000,000

8,000,000

47,500,000

5

6

12

20

15

38

24

24

34

178

8,250,000

4,950,000

4,125,000

6,600,000

8,250,000

13,200,000

6,600,000

13,200,000

13,200,000

78,375,000

100 ชุมชน 5 โรงเรียน 5 วัด

50 ชุมชน 6 โรงเรียน 6 วัด

50 ชุมชน  6 โรงเรียน  5 วัด

172 ชุมชน 7 โรงเรียน 1 วัด

155 ชุมชน 9 โรงเรียน 2 วัด

128 ชุมชน 8 โรงเรียน 5 วัด

85 ชุมชน  9 โรงเรียน 5 วัด

136 ชุมชน 9 โรงเรียน 14 วัด

222 ชุมชน 8 โรงเรียน 7 วัด

1,098 ชมุชน 67 โรงเรยีน 50 วดั

ผลิตกลาแฝก
(กลา)

หนวยงานผลิตกลา
(หนวยงาน)

ชุมชนที่ ไดรับการสงเสริม
(ชุมชน/โรงเรียน/วัด)

งบประมาณ 
(บาท)

 การดําเนินการสรางความเข าใจเก่ียวกับการใช 

ประโยชนหญาแฝกแกชุมชน เยาวชน ในพื้นที่ตนนํ้าลําธาร   

ไดจัดการอบรมใหความรูทั้งการบรรยาย และการปฏิบัติ 

ไปทั้งสิ้น 122 รุน มีผูเขารับการฝกอบรม 6,100 คน 

ในหลักสูตร “การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

เพื่อการอนุรักษดินและนํ้าโดยองคกรชุมชนมีสวนรวม”  

ซึ่งผูที่ผานการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

ประโยชน ของหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ ดินและน้ํา 

และสามารถผลติกลาหญาแฝก ปลกูและดแูลรกัษาไดอยาง

ถูกหลักวิชาการ นอกจากนี้ชุมชนยังมีรายได  เสริม

จากการนําใบหญาแฝกไปทําผลิตภัณฑหญาแฝก ที่ ไดรับ

การอบรมจากโครงการฯ ซึ่งเปนแรงจูงใจใหมีการปลูก

หญาแฝกมากขึ้น

การอบรมเกี่ยวกับการใชประโยชนหญาแฝกและการทําผลิตภัณฑ  ตั้งแตป พ.ศ. 2551 - 2559

ปงบประมาณ

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

รวม 9 ป

10

10

12

12

12

12

14

18

22

122

500

500

600

600

600

600

700

900

1,100

6,100

600,000

600,000

700,000

720,000

720,000

720,000

840,000

1,080,000

1,320,000

7,300,000

จํานวนอบรมหญาแฝก
(รุน/ครั้ง)

จํานวนอบรมหญาแฝก
(คน)

งบประมาณ (บาท)
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 นอกจากน้ีกรมอุทยานแหงชาติฯ ยังสนับสนุนใหชุมชน 

เยาวชนในพื้นที่ตนนํ้าเขารวมกิจกรรมการปลูกหญาแฝก

ในโรงเรียน ในวันสําคญัตาง ๆ  ไดมกีารจัดกจิกรรมรวมกับ

หนวยงานระดบัทองถิน่ วดั โรงเรยีน ทหาร มกีารประกวด

การเขียนเรียงความ และวาดภาพเก่ียวกับหญาแฝก 

ในการจัดกิจกรรมทําใหชุมชนบนพ้ืนที่ตนนํ้าไดรับความรู

เกี่ยวกับหญาแฝกและการปลูกหญาแฝกเปนอยางดี 

ตัวอยางการจัดกิจกรรม เชน  

  - จัดงานปลูกหญาแฝกรวมกับวัดและชุมชน

บานกองลม จดังานโครงการสนบัสนนุและรณรงคการปลกู

หญาแฝกวนัแมถวายแดวนัพอ ณ วดักองลม อาํเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553

  - จดังานปลกูหญาแฝกรวมกบัชมุชน ณ วดัพระธาตุ

แสนไห อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันท่ี 

9 สิงหาคม 2554  

  - จดังานปลกูหญาแฝกรวมกบัชมุชน ณ วดัพระธาตุ

จอมพรกิ อาํเภอทาวงัผา จงัหวดันาน เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 

2554  

  - จัดงานสงเสริมและสาธิตการปลูกหญาแฝก

โดยชุมชนมีสวนรวม เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม 2556 

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม จัดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556  

  - จัดงานปลูกหญาแฝกรวมกับชุมชน “เทิดไท

องคราชนั และมหาราชนิ ีมหศัจรรยหญาแฝก กาํแพงมชีวีติ” 

ณ วัดดอยธรรมสถิต อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

  - จัดงานปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติเทิดไท

องคราชินี ครบรอบ 83 พรรษา เนื่องในวโรกาส 

วันแมแหงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณพ้ืนที่

ขุดลอกหวยสามสบ บานกิตตินันท อําเภอนานอย 

จังหวัดนาน  

  - จัดกิจกรรม ปลูกแฝก ปลูกปา สรางฝาย 

เจรญิรอยตามแนวพระราชดาํริ ในวนัที ่23 สงิหาคม 2559  

ณ อางเก็บน้ําหวยดีหมี บานชัยสถาน ตําบลมะลิกา 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม    

ปญหาและอุปสรรค

 จากผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชหญาแฝก

บนพ้ืนท่ีต นน้ําโดยชุมชนมีส วนร วม พบวามีป ญหา

และอุปสรรค ดังนี้

 1. กลาหญาแฝกมี ไม เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชนในบางพ้ืนท่ี ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากนโยบาย

ของรฐับาลท่ีสงเสรมิใหประชาชนอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ

มากขึ้น ทําใหประชาชนมีความรู และตองการใชกลา

หญาแฝกมากขึน้ตามไปดวย แมวาหนวยงานมกีารผลติกลา

หญาแฝกสํารองไวแลวก็ตาม

 2. ในการผลิตกลาหญาแฝกเพื่อนําไป ใช  ในการ

สงเสริมนั้น พบวาในบางพ้ืนที่ตองใชตนทุนคอนขางสูง

ในการขนยายโดยเฉพาะพืน้ที่ ในถิน่ทรุกนัดาร อกีท้ังหนวยงาน

ภาคสนามบางแหงมียานพาหนะขนสงไมเพียงพอ

 3. ประชาชนในบางพืน้ทีย่งัไมเขาใจถงึการใชประโยชน

จากหญาแฝกไดดีเทาท่ีควร โดยเฉพาะการดูแลรักษา

ทีถ่กูหลกัวชิาการหลงัจากท่ีปลกูไปแลว ทาํใหกลาหญาแฝก

ที่ปลูกมีอัตราการรอดนอย นอกจากนี้บางสวนยังมีความ

เขาใจผิดในเรื่องของการปลูกหญาแฝกเพื่อสรางรายได

ใหกับตน

 4. ประชาชนในบางพ้ืนโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมคีวามรู

ความเขาใจในการใชประโยชนจากหญาแฝก ไมไดมีการ

นําไป ใช ในการปฏิบัติอยางจริงจังเนื่องจากขอจํากัด

ทางดานเศรษฐกิจ เชน เกษตรกรมีความยากจน จึงตองใช

เวลาสวนใหญไปกับการเพาะปลูกเพ่ือสรางรายไดอยาง

เรงดวนมากกวาท่ีจะรอการเห็นผลจากการใชประโยชน

ของหญาแฝกที่ปลูกในพื้นที่ของตน 

 5. ไดรับอนุมัติงบประมาณลาชา จึงทําใหแผนงาน

ลาชาและสงผลใหขั้นตอนการเตรียมวัสดุ เชน ถุงดิน

เพื่อเพาะชํากลาเปนไปดวยความยากลําบาก ประกอบกับ

ชวงเวลารอรับแผนเปนชวงที่เขาสูฤดูฝน ทําใหคนงาน

กรอกดินใสถงุไดจาํนวนนอย ชวงระยะเวลาการเพาะกลาสัน้ 

กลาหญาแฝกจึงไมมีความแข็งแรงพอเมื่อนําไปปลูก

ในชวงท่ีฝนหยุดตกเปนระยะเวลานาน
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ขอเสนอแนะ

 1. สนับสนุนหนวยงานในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ผลิตกลา

หญาแฝกเพ่ือแจกจายมากข้ึน โดยเฉพาะหนวยงานท่ีอยู

ในพื้นที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน และอยู ในถิ่น

ทุรกันดารที่หางไกล เนื่องจากกลาหญาแฝกมีไมเพียงพอ

ตอความตองการของชุมชนในบางพ้ืนที ่ทัง้นีส้บืเนือ่งมาจาก

นโยบายของรัฐบาลที่ส งเสริมให ประชาชนอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน และจากการใหความรู 

ถึงประโยชนหญาแฝก ทําใหชุมชนมีความรูและตองการ

ใชกลาหญาแฝกมากขึ้นตามไปดวย 

 2. สนับสนุนใหชมุชนจัดทาํแปลงเพาะชํากลาหญาแฝก

ในพ้ืนที่ชุมชนเอง เพ่ือเปนการประหยัดและชวยลด

ระยะทางในการขนยายใหนอยลงได เนือ่งจาก ในการผลติ

กลาหญาแฝกเพื่อนําไป ใช ในการสงเสริมน้ัน พบวา

ในบางพื้นที่ต องใช ต นทุนค อนข างสูงในการขนยาย

โดยเฉพาะพื้นที่ ในถ่ินทุรกันดาร  

 3. ควรหากลไกชักจูงใหชุมชนใชหญาแฝกในการ

ปองกันการชะลางพังทลายของดินใหมากข้ึน โดยการหา

แนวทางปลูกหญาแฝกแลวสามารถเพ่ิมรายไดจากการ

นําใบหญาแฝกมาทําเปนผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนรายได

ที่เกิดขึ้นทันที นอกเหนือจากประโยชนของหญาแฝก

เพื่อการอนุรักษดินและนํ้า เนื่องจากชุมชนที่อาศัยบนพื้นที่

ตนนํ้ามีขอจํากัดดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีความยากจน 

จึงตองใชเวลาไปกับการเพาะปลูกพืชหลักเพ่ือสรางรายได

มากกว  าที่ จะรอการเ ห็นผลจากการใช ประโยชน 

ของหญาแฝกในดานการอนุรักษดินและนํ้า

 4. ควรสรางแรงจูงใจในการปลูกหญาแฝกและดูแล

รกัษาหญาแฝกอยางตอเน่ือง โดยการจัดประกวดการปลูก

หญาแฝกในพ้ืนท่ีที่ ไดดําเนินการสงเสริมไว พรอมจัดพิธี

มอบรางวัลใหตามโอกาสอันสมควรเพ่ือเปนการกระตุน

และใหกําลังใจชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวด

วาดภาพและการเขียนเรียงความเกี่ยวกับหญาแฝก

 5. สนับสนุนใหชุมชนในพ้ืนที่ตนนํ้าไปดูงานในพ้ืนที่

ของเกษตรกร หรือชุมชนที่มีการใชประโยชนหญาแฝก

ในรูปแบบตาง ๆ ในพ้ืนที่ตัวอยาง หรือดูงานในพ้ืนที่

ที่ ไดรับรางวัลจากการประกวด
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สํานักงาน

คณะกรรมการพิ เศษ เพื่ อประสานงานโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัด

การประชุม คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตาม

ประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิคร้ังที ่1/2559 ณ หองประชุม 

201 อาคารสํานกังานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

เพือ่รบัทราบผลการดาํเนนิงานโดยม ีนายดนชุา สนิธวานนท 

เลขาธิการ กปร. เปนประธานการประชุมฯ พรอมดวย

ผู บริหารและเจาหนาที่ สํานักงาน กปร. และผู แทน

จากหนวยงานตาง ๆ เขารวมประชุม โดยมีสาระสําคัญ 

ดังนี้

 1. ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค
การใช หญ าแฝกอันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
  1.1 การสนับสนุนงบประมาณ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 - 2559 ในป 2558 ทางสํานักงาน กปร.

ไดสนับสนุนงบประมาณใหแก 12 หนวยงาน เปนเงิน 

67,728,004 บาท สําหรับใน 2559 ทางสํานักงาน กปร. 

ได ใหการสนับสนุนงบประมาณ แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

8 หนวยงาน เปนเงิน 45,407,480 บาท

  1.2 การติดตามผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 - 2559 คณะกรรมการดานวิชาการ

และติดตามประเมินผล ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงาน 

กปร. ไดตดิตามความกาวหนาปญหาอปุสรรคการดาํเนนิงาน

ของเกษตรกรและหนวยงานท่ีดําเนินงานดานหญาแฝก 

ในป 2558 ไดตรวจเย่ียมการดําเนินงานดานหญาแฝก

ที่พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ติดตามผลการดําเนินงาน

ในภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม ติดตามผล

การดําเนินงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย

และขอนแกน ตดิตามผลการดาํเนินงานโครงการศกึษาการ

ปองกันดินถลมที่จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

และ อุตรดิตถ ป 2559 ไดติดตามงานท่ีภาคกลาง คือ 

จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี ภาคเหนือที่ จังหวัดพะเยา 

นาน เพชรบูรณ เลย และเชียงใหม และศึกษาการปองกัน

ดินถลมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคตะวันออก

เฉียงเหนือที่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร และศรีสะเกษ

  1.3 การจัดทําเอกสารเผยแพร ปงบประมาณ 

2558 - 2559 สํานักงาน กปร. ไดจัดพิมพจุลสาร            

ภูมิวารินทร อนุรักษ  ซ่ึงรวบรวมบทความวิชาการ

ื่ ั ั ี ี่ ิ ํ ั

การประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามการประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตาม
ประเมินผล โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกประเมินผล โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ คร้ังที่ 1/2559อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 1/2559
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และการทํางานเกี่ ยวกับหญ าแฝกในประเทศไทย

และตางประเทศ ปละ 3 ฉบับ เพ่ือใหประชาชน

และเครือขายหญาแฝกในประเทศไทยไดรับขาวสาร

และในฐานะที่สํานักงาน กปร. เปนกองบรรณาธิการ

ที่จัดทําจุลสารดังกลาว ขอรับการสนับสนุนขอมูลวิชาการ

และกจิกรรมทีห่นวยงานตาง ๆ  ดาํเนนิงานเกีย่วกบัหญาแฝก

เพือ่นาํมาลงในจลุสารภมิูวารินทรฯ ตดิตอไดทีก่องแผนงาน

และวิเทศสัมพันธ กปร.

 2. การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ 6           
(พ.ศ. 2560 - 2564) เนื่องจากแผนแมบทฉบับที่ 5 

จะส้ินสุดลงในป 2559 นี้ ฝายเลขานุการไดดําเนินการ

จัดทําแผนแมบทฉบับที่ 6 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานหญาแฝกในระยะตอไป มติที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่อนุกรรมการแตละทานเสนอ และใหฝายเลขานุการ

นําไปปรับปรุงแกไขในแผนแมบทฯ ฉบับที่ 6 ตอไป

 3. โครงการทีเ่สนอขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ 
จากสํานักงาน กปร. ปงบประมาณ 2560 งวดแรกมี 
4 หนวยงานทีเ่สนอขอรับการสนบัสนนุ 1. กรมพัฒนาทีด่นิ 

2. มหาวิทยาลัยพะเยา 3. กรมปาไม 4. มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร มติที่ประชุมขอใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

วิชาการชุดเล็ก เป นคณะทํางานเพื่อช วยพิจารณา

ในรายละเอียดของขอเสนอแผนงานท่ีจะรับการสนับสนุน

งบประมาณป 2560 

 4. โครงการพัฒนาสถานที่สงเสริมและเผยแพร
การใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา
ตามแนวพระราชดาํร ิในความรบัผิดชอบของบริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) มี 3 หนวยงานคือ 1.บริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) 2. เครือขายคนรักษแฝก 3.จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย อยูระหวางรวบรวมองคความรูและพัฒนา

จัดต้ังเปนศูนยเรียนรู แบบครบวงจรเกี่ยวกับหญาแฝก 

ในพื้นที่จังหวัดสระบุร ี
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ คร้ังที่ 2/2559อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 2/2559

 เมื่อวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สํานักงาน

คณะกรรมการพิ เศษ เพื่ อประสานงานโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัด

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใช

หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 2/2559 

ณ ห องประชุม 201 อาคารสํานักงานโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิเพ่ือรบัทราบผลการดําเนินงาน 

โดยมีนายอําพล เสนาณรงค ประธานคณะกรรมการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกฯ เปนประธานการประชุมฯ 

พรอมดวยผูบริหารและเจาหนาที่ สํานักงาน กปร. 

และผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ  เขารวมประชุม โดยมีสาระ

สําคัญดังตอไปน้ี

 1. กา ร ติ ดต ามผลกา ร ดํ า เ นิ น ง า น พัฒนา
และรณรงค การ ใช หญ  าแฝกอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ประจําปงบประมาณ 
2559 มีดังตอไปนี้
  1.1 การ ติดตามผลการ ดํ า เ นิ น ง านพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร และจังหวัด

ศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 27 - 29 เมษายน 2559 

ใน 3 หนวยงาน 8 โครงการ ดังน้ี

   1) งานวิจัยและทดสอบการบําบัด น้ําทิ้ ง

ดวยหญาแฝก โดย ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

สุรินทร จังหวัดสุรินทร ๔ โครงการ ไดแก

     (1) การศึกษาระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากระบบ

เพาะพันธุสัตวนํ้า โดยใชหญาแฝกพันธุสงขลา 3 

     (2) การศึกษาระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากการ

เพาะเลี้ยงสัตว นํ้า โดยใช หญาแฝกพันธุ สงขลา 3 

ดวยเทคนิคทุนลอยนํ้าในบอบําบัดนํ้าขนาด 3 ไร 

     (3) การศึกษาระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากระบบ

เพาะพันธุกุงกามกราม โดยใชหญาแฝกพันธุสงขลา 3 

ระบบรากลอยและรากลงดิน

     (4) การสงเสริมระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากการ

เพาะเล้ียงสัตว โดยใชหญาแฝกพันธุสงขลา 3 ในฟารม

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จังหวัดสุรินทร

   2) โครงการรณรงคปลูกหญาแฝกเพื่อปองกัน

การพังทลายของดิน หมูบานแสนสุข ตําบลปรือใหญ 

จังหวัดศรีสะเกษ โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 

   3) โครงการปลูกหญาแฝกเสริมปาเพิ่มมูลคา

ทางเศรษฐกิจ ณ ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใช

หญาแฝกดานปาไมที่ 3 จังหวัดสุรินทร โดย กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

   4) การปลูกหญาแฝกท่ีบานนายบุญมา ชมพูพืน้ 

อาํเภอบวัเชด จงัหวดัสรุนิทร ไดนาํระบบวธิหีญาแฝกมาใช

ประโยชน ในแปลงพืชเกษตร โดย กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช
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   5) โครงการอิทธิพลของหญาแฝกรวมกับ

การปลูกพืชคลุมดินที่ มี ต  อการอนุ รั กษ ดิ นและนํ้ า

ในแปลงไมผล ณ สถานีวิจัยปากชอง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  1.2 การ ติดตามผลการ ดํ า เ นิ น ง านพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 

2559 ใน 3 หนวยงาน 5 โครงการ ดังน้ี

   1) การปลกูหญาแฝกทีศ่นูยเรียนรูและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม โดย กรมปาไม

   2) การปลูกหญาแฝกในโครงการพัฒนาพื้นที่

ลุ มนํ้าแมงอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม โดย กรมปาไม

   3) การปลูกหญาแฝกในศูนยสาธิตการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝก ดานปาไมที ่1 (ศนูยสาขาแมกก) 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดย กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช

   4) การปลูกหญาแฝกบริเวณพระมหาธาตุ

นภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภมูสิริ ิอทุยานแหงชาติ

ดอยอินทนนท  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  

โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

   5) การแก  ไขความเสียหายเชิงลาดทาง

ดวยระบบการใชหญาแฝกรวมกับระบบวิธีทางวิศวกรรม 

ทางหลวงหมายเลข 1009 อาํเภอจอมทอง - ดอยอนิทนนท 

จังหวัดเชียงใหม บริเวณเชิงลาดทาง กม. 36+850 

และ กม.46+050 กรมทางหลวง จุดที่ 5.1 กม. 36+850 

และจุดที่ 5.2 กม. 46+050 โดย กรมทางหลวง

 2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา
และรณรงค การ ใช หญ  าแฝกอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  2.1 โครงการการปรบัปรงุและขยายพนัธุหญาแฝก

โดยเมล็ด นําเสนอโดย กรมพัฒนาที่ดิน, กรมปศุสัตว, 

กรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร

  2.2 โครงการศกึษาการปองกนัดนิถลม นาํเสนอโดย 

กรมพัฒนาที่ดิน, กรมทางหลวง, กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปาและพันธุพืช และกรมปาไม

 3. การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฉบับท่ี 6 
(พ.ศ. 2560 - 2564)
 สืบเนื่องจากวันที่ 7 มีนาคม 2559 นายอําพล 

เสนาณรงค (องคมนตรีในขณะนัน้) ประธานกรรมการพฒันา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ไดลงนามแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยผูอํานวยการ

กองแผนงานและวิ เทศสัมพันธ  สํานักงาน กปร . 

เปนคณะทํางานและเลขานุการ ไดจัดทํารางแผนแมบท
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การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ฉบับท่ี 6 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และไดจัดประชุมคณะทํางานจัดทํา

แผนแมบทฯ ดังกลาว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 

และวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่สํานักงาน กปร. 

เพื่อพิจารณาการจัดทํารางแผนแมบทฯ ซึ่งที่ประชุม

ได ร วมกันพิจารณาให ความเห็น ปรับปรุง แก  ไข 

ในรายละเอยีด และเหน็ชอบใหนาํเสนอตอคณะอนุกรรมการ

วิชาการฯ และเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 

ฝายเลขานกุาร ไดนาํรางแผนแมบทฯ เสนอคณะอนกุรรมการ

วิชาการฯ เพื่อพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการวิชาการฯ 

ไดเหน็ชอบในหลักการ โดยมีขอแกไขปรับปรงุรายละเอียด

และมอบหมายใหฝายเลขานุการนําไปปรับปรุงและเสนอ

ตอคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

อนัเนือ่งมาจากพระราชดํารพิจิารณาใหความเห็นชอบ
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 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่หองประชุมราชา 2 

โรงแรมปร้ินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ กลุมแผนงาน 

สํานักงาน กปร. ไดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจง

แผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ 

ฉบับที่ 6 เพื่อใหเกิดเวทีชี้แจง สรางกระบวนการรับรู

และความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 6 

ที่จะใช ในการสนองพระราชดําริในระยะตอไป โดยมีการ

นําเสนอภาพรวมการดําเนินงานสนองพระราชดําริในการ

พัฒนาและรณรงคการใช หญาแฝกฯ ดานการวิจัย

และองคความรู การสงเสริมและประชาสัมพันธ เครือขาย

หญาแฝกในประเทศ และเครือขายหญาแฝกนานาชาติ 

และมีการชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป 

และแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ไปจัดทําใหสอดคลองกับแผนแมบทฯ ฉบับที่ 6

 ในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้มีจํานวน

ผู เข ารวมประชุม จํานวน 170 คน มีทั้งเจาหนาที่

จากหนวยงานรัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

สื่อมวลชน และสมาชิกชมรมคนรักษแฝกฯ

 มี การนํ า เสนอภาพรวมการดํ า เนิ นงานสนอง

พระราชดําริในการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก 

และวัตถปุระสงคของการสมัมนาโดย นายดนชุา สนิธวานนท 

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจาพระราชดําริ

 และได รับเกียรติจาก นายอําพล เสนาณรงค  

ประธานคณะกรรมการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ 

มาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษถึงแนวโนมและทิศทาง

การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกในภาพรวมซึ่งได

กลาวถึงชวงเริ่มแรกในป พ.ศ. 2534 ที่ ไดมาทํางานแฝก 

จนปจจุบันเปนเวลากวา 26 ป และพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นควรใหมีการ

ปรับปรุงและขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ด เพื่อใหการ

ขยายพนัธุมคีวามสะดวก ประหยดั และมปีระสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึ้น โดยปจจุบันอยู ระหวาง การศึกษา คาดวา

ผลการศึกษาจะนํามาใชประโยชนไดตอไป

 การนําเสนอแนวโน มและทิศทางการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกในแผนแมบทการพัฒนา
และรณรงค การ ใช หญ  าแฝกอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ ฉบับที่ 6
 ดานการวิจัยและองคความรู โดย ดร.พิทยากร 
ลิม่ทอง ทีป่รกึษากรมพฒันาทีด่นิดานการใชประโยชน
หญาแฝก
 ไดขอคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย จากหนวยงานตาง ๆ 

ชวยกันระดมความคิดออกมาได 3 ดานหลัก ดังนี้

  1. เปนการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรู ใหม

ให มีเทคนิค วิธี รูปแบบที่มีความเหมาะสมสําหรับ

แตละสภาพปญหา ไมยุงยากซับซอน 

รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแผนแมบทรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแผนแมบท
การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก อันเนื่องมาจากการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564)พระราชดําริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564)

โดย กองแผนงาน สํานักงาน กปร.
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  2. งานวิจยัสามารถนําไปใชประโยชน ในการแกไข

ปองกนัปญหาในพืน้ทีว่กิฤตหรอืพ้ืนทีท่างการเกษตรมากขึน้

  3. งานวิจยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชน

หญาแฝก

 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับองคความรู  เพ่ือใหเขาถึงงาย 

จะตองมีกระบวนการรวบรวมและจัดระบบองคความรู 

แลกเปลี่ยนองคความรู ระหวางนักวิชาการ ประชาชน 

เยาวชน และนําความรู จากทองถิ่นเข ามารวมดวย 

มีการส งเสริมเครือข ายภาคเอกชน หมอดินอาสา 

เพือ่เปนการสรางเครือขายไปสูชมุชนและประชาชนในพ้ืนที่

 ดานการสงเสรมิและประชาสัมพนัธ โดย นายสมโสถต์ิ 
ดําเนินงาม ผู อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการ
จัดการท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 เปนการนําปญหาและอุปสรรคของแผนงานสงเสริม

และประชาสัมพันธจากแผนแมบทฯ ฉบับที่ 5 มาปรับปรุง

เปนกรอบดําเนินงานของแผนแมบทฯ ฉบับที่ 6 โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการปลูกหญาแฝกในกลุ ม

เปาหมายตาง ๆ ทั้ง เกษตรกร ประชาชนทั่วไป เยาวชน 

และนักเรียน นักศึกษา แยกเปนกลุมไปท้ังนี้ยังนํามา

บูรณาการรวมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ

ดําเนินงานควบคูกันไปอีกดวย นอกจากน้ียังมีการสราง

ความรู ตาง ๆ ในการรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธ

ทางดานการขยายผลการปลูกหญาแฝก และมีการสราง

จิตสํานึกให ประชาชนเห็นความสําคัญของการปลูก

หญาแฝก เมื่อสามารถเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึง

ความสาํคญัไดแลว จะเกดิความตัง้ใจในการปลกู และตองให

ความรูเพื่อเปนการโนมนาวชักจูงใหหันมาปลูกหญาแฝก

เพือ่การอนุรกัษดนิและน้ําเปนหลัก ซึง่มกีารสงเสริมแนะนํา

ตามทีเ่หมาะสม สาํหรับการสงเสริมไปปลกู กรมพัฒนาทีด่นิ 

มีการแนะนําพันธุ ที่ ใช ในการขยายผลสงเสริมการปลูก 

10 สายพันธุดวยกนั จะตองใหความรูกบัประชาชนเก่ียวกบั

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูกหญาแฝกจะทําให

หญาแฝกเจริญเติบโตไดดี เปาหมายพื้นที่ ในการสงเสริม

จะเปนพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ลาดชันโดยเฉพาะ

 เครือข ายหญาแฝกในประเทศ โดย จาเอก
เขียน สรอยสม ที่ปรึกษาเครือขายคนรักษแฝกระดับ
ประเทศ
 เครือขายคนรักษแฝกจัดตั้งมาจากผูที่ ไดรับรางวัล

การประกวดหญาแฝกจัดทําแผนรวมกัน แบงเปน 6 ภาค 

ตอนหลังแบงเขตตามการแบงของกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อให

ประสบความสําเร็จทางเครือขายคนรักษแฝกไดรับ

ความรวมมือจาก 4 หนวยงาน คือ สํานักงาน กปร., 

กรมพัฒนาท่ีดิน มูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท ปตท. จํากดั 

(มหาชน) และมีการนําองคความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ในเครือขาย 

 เครือขายหญาแฝกนานาชาติ โดย ดร.ณรงค  โฉมเฉลา 
ที่ปรึกษาดานหญาแฝกประจําสํานักงาน กปร.
 นาย Richard Grimshaw หัวหนาฝายเกษตรกรรม

แหงภูมิภาคเอเชีย ที่เคยทํางานที่ ธนาคารโลก (World 

Bank) จัดต้ังเครือขาย เพ่ือสงเสริมการใชประโยชน

หญาแฝกเพ่ือสิง่แวดลอมท่ียัง่ยนื โดยเฉพาะท่ีเกีย่วของกับ

ดนิและนํา้ เนนในเรือ่งการอนรุกัษดนิและนํา้ตอมามกีารหา

แนวทางใชประโยชนอีกหลายดาน ปจจุบันเครือขาย

หญาแฝกมีกิจกรรมนอย ซึ่งมีเพียงเครือขายหญาแฝก

บริเวณมหาสมทุรแปซฟิก (Pacific Rim Vetiver Network) 

ที่ประเทศไทยเป นแกนหลักและได รับการสนับสนุน

จากสํานักงาน กปร. ยังดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
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